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هشتم شوال، سالروز تخریب قبور ائمه بقیع تسلیت باد 

شهردار اصفهان خبر داد:

 
خودروی محبوب به آخرخط رسیده؛

صفحه 3
خداحافظ پراید؟!

ساخت بزرگ ترین بوستان 
اصفهان با مشارکت سپاه

رییس شورای سیاست گذاری ائمه  جمعه مطرح کرد:

اصفهان؛ پیشتاز در برگزاری نماز جمعه در کشور
11

 باال بردن نرخ عوارض، دلیل 
توقف پروازهای اصفهانـ  نجف

4
 صندلی های پر سینما 

برای نمایش فیلم ها در اصفهان

اصفهان  همچنان نیازمند تخت 
بیمارستانی

8

  آران و بیدگل الگوی موفق
بیابان زدایی در کشور

6
ادامه در صفحه11

در گفت وگو با مسئوالن مطرح شد؛

 آمایش سرزمین
فرصتی برای رشدگردشگری

آمایش ســرزمین، به مطلوب ترین،عادالنه تریــن وپایدارترین 
آرایش مطلق به یک منطقه یا سرزمین بر اساس سه مولفه مهم 

جمعیت،سرمایه ومنابع طبیعی ومحیطی برنامه ریزی... 

                     مهدی زرگر

11

11
پیکر شهید مدافع حرم جواد محمدی  به میهن اسالمی بازمی گردد
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آغاز رزمایش دریایی امنیت و اقتدار پایدار ۹۶ 
معاون عملیات نیروی دریایی ارتــش، از آزمایش تجهیزات و ســاح های جدید در 
رزمایش دریایی امنیت و اقتدار پایدار 96 خبر داد.به گفته وی این رزمایش از سلسله 

رزمایش های سالیانه نیروی دریایی ارتش است.

يادداشت

سوال از رییس جمهور تقدیم 
هیئت رییسه مجلس شد

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسامی، از ارائه طرح 
سوال از رییس جمهور به هیئت رییسه مجلس مبتنی بر نابسامانی 

موسسات مالی و  اعتباری با 130 امضا خبر داد.
سید جواد ابطحی با اعام اینکه قاعدتا باید در انتهای جلسه علنی 
مجلس این سوال اعام وصول می شد، از علت عدم اعام وصول آن 
توسط هیئت رییسه اظهار بی اطاعی کرد و عنوان داشت: امیدوارم 
در جلسه علنی بعدی مجلس، سوال از آقای روحانی درباره مشکات 
به وجود آمده برای مردم از سوی موسســات مالی و اعتباری اعام 
وصول شود؛ هرچند به علت احتمال البی های گسترده هر چیزی 

ممکن است.

مخالفت فراکسیون نمایندگان والیی 
با طرح مقابله با اقدامات آمریکا

سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون والیت مجلس 
گفت: فراکسیون نمایندگان والیی معتقدند این طرح به این شکل 

پاسخگوی همه رفتار های خصمانه و کینه توزانه آمریکا نیست.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اســامی ادامه داد: باید 
اصاحات الزم بر این اطرح انجام شــود؛ در غیــر این صورت، این 

فراکسیون اقدام به تدوین طرح جدیدی خواهند کرد.
گفتنی است بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی صبح دیروز 
گفته بود: با توجه بــه ضرورت هم داســتانی و هماهنگی در میان 
طیف های سیاســی مختلف مجلس در خصوص طــرح مقابله با 
اقدامات آمریکا، فردا نیز جلسه هماهنگی فراکسیون ها را خواهیم 
داشت و در نهایت یا تا پایان هفته جاری و یا حداکثر تا روز یکشنبه 

هفته آینده این طرح در صحن مطرح می شود.

 اعالم وصول سوال سه نماینده 
از وزیر نفت

سوال ملی سه نماینده مجلس شورای اسامی از وزیر نفت درباره 
خرید لوله های بدون درز برای شــرکت های نفتی از خارج کشور 
اعام وصول شــد. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رییســه 
مجلس شورای اسامی در نشست علنی صبح دیروز پارلمان، سوال 
ملی هادی قوامی، جواد کریمی قدوســی و حسینعلی شهریاری 
نمایندگان اسفراین، مشــهد و زاهدان از وزیر نفت مبنی بر علت 
خرید لوله های بدون درز برای شــرکت های نفتی از خارج کشور با 
وجود ظرفیت های تولید داخلی را اعــام وصول کرد. بنا به ادعای 
این منبع در ۲۴ ساعت گذشــته این دومین پهپاد ایران است که 

ساقط می شود.

بین الملل

سفر ملک ســلمان به اجاس گروه ۲0 به همراه تخت 
سلطنتی خود، دردســرهای زیادی را برای مسئوالن 

هتل محل اقامت وی در هامبورگ ایجاد کرده است.
در آســتانه برگزاری نشست کشــورهای گروه ۲0 در 
هامبورگ، پیدا کردن اتاق خالی تقریبا ناممکن شده 
است. کارگزاران دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، 
دست کم نتوانستند در این شهر بندری، سوئیت یا محل 
مناسبی برای او بیابند و مجبور شدند به جست وجوی 
خود در برلین ادامه دهند. ترامپ در روزهای اقامت خود 
در هتل اینترکنتینانتــال برلین، نزدیک »تیرگارتن« 
سکونت خواهد داشت و هر روز صبح، احتماال با بالگرد، 

باید به هامبورگ پرواز کند.
دلیل کمبود اتاق در هامبورگ، شاید رزرو ۴00 سوئیت 
برای ملک سلمان ، پادشاه عربستان سعودی و هیئت 
نمایندگی این کشور باشد. بنا به گفته اینگو پترز، مدیر 
هتل لوکس »چهار فصل«، کارگزاران ملک سلمان 160 
اتاق این هتل را برای این منظور، رزرو و ۲۴0 اتاق دیگر 

در هتل های نزدیک کرایه کرده اند.
پترز می گوید برای قابل ســکونت کردن سوئیت ها و 
اتاق های هتل می بایست تغییرات زیادی در ساختمان 
و دکوراسیون هتل ایجاد می شد که بنای پنجره هایی 
از شیشــه ضد گلوله و جابه جایی چند دیوار از جمله  
این تغییرات بوده است. از آنجا که ملک سلمان، تخت 
ســلطنتی )صندلی مخصوص پادشــاهی( خود را به 
همراه آورده، می بایســت چند دیوار بزرگ ترین سالن 
هتل هم تخریب و به مســاحت آن افزوده شود. اینگو 
پترز می گوید: »به این ترتیب ســالن بزرگ هتل حاال 
تبدیل به اتاق نشیمن پادشــاه شده و تخت سلطنتی 
او هم که قرار اســت به همراه بیاورد، در همان مکان 

قرار می گیرد.«
به نظر پترز، »چالش بزرگ« جلــب رضایت خاندان 
سعودی و میهمانان آنهاست: »آنها همه با هم در یک 
ســاعت وارد می شــوند و اداره و تنظیم کار 160 اتاق 
به طور هم زمان امر ساده ای نیســت.«  گفته می شود 
که لوازم و وسایل ملک سلمان و هیئت نمایندگی او با 

کامیون های 8 تنی حمل می شوند.
پترز می گوید همه  اســباب و اثاثیه ها باید به سرعت و 
بدون اشتباه به اتاق های میهمانان منتقل شوند، چون 
این خانواده عادت دارد که با یک اشــاره دســت همه   
خواسته هایش برآورده شــود. حتی اگر این خواسته، 
تهیه  یک ران بره  کباب شــده آن هم ساعت سه صبح 

باشد.

دردسرهای سفر سلمان به 
اجالس G۲۰ با تخت سلطنتی

اختافات هنوز ادامه دارد. دادســتان 
کل اخیرا در نشســت خبــری خود 
این سوال را مطرح کرد که »حامیان 
روحانی در برابر توهین به رییس قوه قضائیه نیز همین طور 
عمل می کردند؟« سخنان اژه ای هم حامیان دولت و روحانی 
را شاکی کرد اما روز گذشته، سران قوا در همایش گرامیداشت 
قوه قضائیه کنار هم نشستند و وقتی نوبت به سخنرانی رسید، 
از حرف های تند و تیز خبری نبود. هرســه مسئول از لزوم 
وحدت ســخن گفتند. در ادامه گزیده ای از سخنان سران 
سه قوه کشورمان در همایش گرامیداشــت قومه قضائیه را 

می خوانید: 
روحانی: سران قوا پشــت هم باشند، مشکالت حل 

می شود
* اگر سه قوه کشور تحت فرامین رهبری قرار بگیرد و پشت 
هم باشیم، مسائل حل می شوند. در چهار سال گذشته شاید 
حداکثر استفاده از انرژی نشده باشد، ولی قوا به دنبال تخریب 

هم نبودند.
* اگر توانستیم در سیاست خارجی کار کنیم، خصم و بدخواه 
ما تنها بماند؛ این مسئله بهتر است یا آنکه همه پشت سر او 
باشند؟ دشمن به دنبال این اســت که در خاورمیانه صلح و 
توسعه وجود نداشته باشد و جنگ باشد تا هم ساح بفروشد 
و هم بهانه حضور داشته باشــد. ما به دنبال صلح و ثبات در 

منطقه و کوتاه کردن دست دشــمن و گرفتن بهانه از دست 
اوست. باید بهانه را از دست دشمن بگیریم یا نگیریم؟

* ممکن اســت آمریکا تخلفی هم کند؛ ولی امروز می بینیم 
که درباره اجاس FATF، آمریکا و عربستان و اسرائیل علیه 
ایران بودند؛ ولی اروپا، روسیه و چین و اکثر کشورهای آسیایی 
وآفریقایی کنار ایران بودند. این خوب است یا آنکه کاری کنیم 
همه پشت سر آمریکا بروند؟ انقابی بودن یعنی کاری کنیم 
که آمریکا منزوی شــود و به گونه ای صحبت کنیم که دنیا 

زبان ما را بفهمد.
*حتی در مسئله حقوق بشــر می شود قدم به قدم بهانه ها را 
کم کرد. الاقل قانون و اســام خودمان را اجرا کنیم. اسام 
به ما اجازه نمی دهد اگر کســی جرمی انجــام داده، بیش از 
اندازه تحت فشار باشــد. حق نداریم آبروی افراد را بریزیم و 
حق نداریم بدون ادله کافی فرد را احضار و جلب کنیم. باید 
ادله کافی وجود داشته باشد تا فرد را احضار کنیم ولی فرد را 

احضار می کنیم تا ادله به دست آوریم که نوع جدیدی است.
*همه دســتگاه ها و همه ما باید در برابر مردم با شــفافیت 
عمل کنیم و پاســخگو باشــیم و چرا قوه قضائیه این کار را 
نکند؟ من امیدوارم در دولت دوازدهم بتوانیم از قوه قضائیه 
استفاده بیشــتری کنیم. در رأس قوه قضائیه، آیت ا... آملی 
الریجانی اندیشمندی است که هم به فقه مسلط است و هم به 
مقتضیات زمان. با اجتهاد پویا و در نظر گرفتن زمان و مکان، 

لوایح بهتری تهیه کنیم و در کنار آن، اعتماد بیشتری را جلب 
کنیم و میزان پرونده ها را کم کنیم.

الريجانی: تیراندازی به خودی ها اشتباه است
* شهید بهشتی در سیاست مواجهه با مسائل مختلف، رفتاری 
متفاوت نسبت به سایرین داشت. وی درباره آمریکا و منافقین 
صریح و روشــن حرف می زد، اما در مورد دوســتان داخلی، 
درزمینه کاستی در بینش داشتن با مدارا عمل می کرد. امروز 
هم ما در کشور به این سبک نیازمندیم، اما گاهی عکس آن را 
می بینیم، تیراندازی ما نسبت به دوستان خطایی استراتژیک 

است.
 * شــهید بهشــتی معتقد بود که اداره کشــور بدون یک 
سازماندهی منسجم امکان پذیر نیســت، از همین رو برای 
تربیت کادر و تدویــن برنامه، حزب جمهوری اســامی را 
تشــکیل داد. امروز هم ما به این نوع تفکــر نیازمندیم، زیرا 
احزاب ما خیلی ریشه دار نیستند و تربیت کادر برای انقاب 
به درستی انجام نمی شــود. باید تشکل های دقیق با کارنامه 

روشن به وجود آیند.
 * اینکه گاهی در کشور می بینیم تیراندازی نسبت به دوستان 

انجام می شود، خطایی استراتژیک است.
*باید حاشیه ها را کاهش دهیم و همه مسئوالن در مصاحبه ها 
و سخنرانی هایشــان باید از پرداختن به مســائل حاشیه ای 
پرهیز کنند. مســئوالن قضائی باید مراقب باشند تا در دام 

کشمکش های رسانه ای گرفتار نشوند.
آملی الريجانی: قوه قضائیه مستقل است

*وقتی قانون اساسی در اصل 57 تصریح می کند که جمهوری 
اسامی از سه قوه مختلف تشکیل شده است و زیر نظر والیت 
امر اعمال می شود، اینجا به نظر می رسد همین نگاه بیرونی 
است و می خواهد بگوید در کل نظام جمهوری اسامی چه 
نقشی دارد و ما اگر این نگاه را در مورد قوه قضائیه )کما اینکه 
درون قوای دیگر هم داریم( داشته باشیم، آن وقت هم نوع نگاه 
ما به وظیفه مان، اهمیت وظیفه مان و حساسیت مان به انجام 

وظایف  دو چندان خواهدشد.
*ما به وطن خودمان عشــق می ورزیم و ملیت ایرانی را در 
سرتاســر تمدن دنیا موثر می دانیم؛ کمااینکــه تاریخ، این 
مسئله را ثابت کرده، منتهی فراتر از آن ما یک همبستگی و 
دلبستگی ایمانی به نظام جمهوری اسامی داریم؛ همان طور 
که میلیون ها مســلمان در دنیا این احســاس دلبستگی و 

همبستگی را دارند که ما نباید از این غافل شویم.
*در اصل 156 قانون اساسی مجددا پس از اصل 57 تصریح 
می شود که قوه قضائیه یک قوه مســتقل است و این تاکید 
بر اســتقال غیر از مبحث استقال قاضی اســت و بسیار با 

اهمیت است.

احزاب

مصطفی کواکبیان صبح دیروز در نشست با اعضای دفتر 
حزب مردم ساالری در نیشابور اظهار داشت: کار کردن 
در دفتر حزب مردم ساالری برای مردم عبادت است؛ این 
گفته از فرمایشات شهید بهشتی برداشت می شود. دبیر 
حزب مردم ساالری تصریح کرد: برخی می گویند کابینه 
باید جوان باشد ولی چون حزب نداریم این کار به سختی 
ممکن است. از دیگر نتایج عدم وجود احزاب این است 
که برخی آقایان در انتخاب لیست یک رای و یک حزب 
نیز یک رای دارد و این جای تاســف اســت.کواکبیان 
اظهار داشت: نتیجه این مشکات این می شود که همه 
از لیست تهران ناراحت هســتند و با همکاری می شد 
لیســت بهتری را تنظیم کرد. نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسامی گفت: تا چه زمانی رییس دولت 
اصاحات باید فهرست های ما را تایید کند؟ باید به جای 
فردگرایی به سمت حزب گرایی حرکت کنیم.کواکبیان 
خاطرنشــان کرد: پیش از انتخابات ریاست جمهوری، 
طی دیداری که با سفیر انگلستان داشتم، گفتم که ما 
در فامیل مشکاتی داریم ولی دموکراسی را بهتر از شما 

اجرا می کنیم.

نمایندگان مجلس در جلســه دیروز و در جریان طرح 
سوال نماینده مشهد از وزیر راه درباره قراردادهای خرید 

هواپیما از خارج، از پاسخ های وی قانع شدند.
سوال جواد کریمی قدوســی از آخوندی  درباره »علت 
اعام انعقاد قرارداد با ایرباس برخاف واقع«، در جلسه 
علنی دیروز مجلس شورای اسامی بررسی شد و پس از 
سواالت کریمی قدوسی و توضیحات وزیر راه، نمایندگان 
با 78 رای موافق، 1۲5 رای مخالــف و 7 رای ممتنع از 
مجموع ۲33 نماینده حاضر، پاسخ های وزیر راه را قانع 

کننده دانستند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از صنایعی که در 
جریان تحریم ظالمانه بیشــترین آسیب را دید صنعت 
هوانوردی بود، گفت: سن فرسودگی هواپیما در دنیا ۲۴ 
سال و میانگین سن ناوگانی ایران حدود ۲3 سال است؛ 
بنابراین خرید هواپیما یکی از بزرگ ترین اقدامات صورت 

گرفته بود که اقدامی شجاعانه و بزرگ بوده است.
آخوندی اظهار کرد: تعداد کل هواپیماهایی که سن آنها 
بعد از سال ۲000 میادی است، 8 فروند است و ما نیاز 

داریم تا صنعت هوانوردی ایران را نوسازی کنیم.

کواکبیان:

رییس دولت اصالحات تا کی 
باید فهرست ها را تایید کند؟

آخوندی: 

نیاز داریم تا صنعت هوانوردی 
ایران را نوسازی کنیم

برومندی تشريح کرد:

شباهت رفتار داعش پس از 
موصل با منافقین پس از لیبرتی

فرمانده ارتش پاکستان: 

رهبر ایران به دنبال وحدت 
جهان اسالم است

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: حمات 
آمریکا علیه مواضع ارتش ســوریه و کارشــکنی علیه 
نیروهای حشدالشعبی نشــان می دهد که تاش هایی 
در جهت ایجاد فضای تنفس یا اسباب کشی داعش در 

جریان است.
محمدمهدی برومندی، ضمن اشــاره به درگیری های 
داعش با طالبان و دولت افغانستان گفت: بخشی از داعش 
به والیت ننگرهار در شرق افغانستان کوچ کرده اند تا این 

منطقه را به عنوان جایگزین موصل در اختیار بگیرند.
وی تاکید کرد: در یک جمع بندی اجمالی از نوع رفتار 
داعش پس از سقوط موصل شباهت های زیادی میان 
تروریســت های تکفیری و گروهــک منافقین پس از 
ترک پایگاه لیبرتی مشاهده می کنیم. برومندی گفت: 
منافقین پــس از خروج از خاک عراق، بــه آلبانی کوچ 
کردند و حاال با همین الگو داعش بــه دنبال حضور در 
افغانستان و لیبی اســت. وی در ادامه گفت: گروه های 
تروریســتی از آنجایی که تحت هدایت ســازمان های 
جاسوسی قرار دارند، به دنبال پایگاه های موقت هستند 

تا توطئه های حامیان خود را دنبال کنند.

یک فرد مطلــع از جزئیات ســخنرانی روز جمعه ژنرال 
»قمر جاوید باجوا« در جمع مســئوالن، شخصیت ها و 
ریش سفیدان شهر شیعه نشین پاراچنار، به خبرگزاری 
ایرنا گفت: ژنرال باجوا در ســخنانش به صراحت تاکید 
کرد که به افکار و عقاید شخصیت هایی چون }حضرت{
آیت ا... خامنه ای و آیت ا... سیستانی احترام قائل هستم؛ 
زیرا معتقدم ایشان خواستار وحدت جهان اسام هستند. 
به دنبال انفجارهای تروریستی روز جهانی قدس در شهر 
شیعه نشین پاراچنار پاکســتان که حدود یکصد کشته 
برجای گذاشت، مردم این شهر دست به تحصن اعتراض 
آمیز زدند و ژنرال قمر جاوید باجوا روز جمعه گذشــته 
برای دلجویی از مردم این شهر و صدور دستورهای الزم 
به نیروهای امنیتی برای تقویت امنیت مردم پاراچنار به 
این شهر سفر کرد و جلسه ای هم با مسئوالن، شخصیت 
ها و ریش سفیدان این منطقه داشت. پس از سفر فرمانده 
ارتش پاکستان به پاراچنار، مردم این شهر به تحصن خود 
پایان داده و اعام کردند که به حرف های فرمانده ارتش 
و وعده های او برای تقویت امنیت مردم این شهر در برابر 

حمات تروریستی اطمینان دارند.

دیدگاهپارلمانواکنش

در حالی که عربســتان از سوی غالب رســانه ها و کارشناسان غربی به 
عنوان منبع اصلی تروریسم شناخته می شود، تعدادی از وابستگان رژیم 
سعودی، دو شبکه  ضد ایرانی را در یوتیوب تاسیس کرده و مدعی اند که 

برای حفاظت از امنیت کشورشان چنین کاری انجام داده اند!
یکی از این دو شبکه برنامه های خود را به زبان فارسی پخش می کند. در 
این شبکه ادعا می شود که بحران های اجتماعی عمیقی در ایران وجود 
دارد و ایران کشــوری فقیر و دچار عقب ماندگی تحصیلی و بهداشتی 
نشان داده می شــود! شــبکه دیگر که به زبان عربی است نیز سیاست 
تخریب چهره ایران را دنبال می کند. اولین برنامه این شبکه بخشی از 
مصاحبه »محمدبن سلمان«، ولیعهد سعودی را نشان می دهد که درباره 
روابط ایران و عربســتان و همچنین نقش ادعایی تهران در ناامنی های 
منطقه صحبت می کند. راه اندازی شــبکه ای با هدف توهین و تخریب 

دیگر کشورها تاکنون در یوتیوب سابقه نداشته است.

وزیر خارجه قطر گفت: ایران همســایه ماست و ما شــروط کشورهای 
تحریم کننده را رد می کنیم.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی افزود: ایران همسایه تمام کشورهای عضو 
شــورای همکاری خلیج فارس است و ما خواســتار ایجاد روابطی مثبت 
و سازنده با آن هســتیم.  وی همچنین گفت: تمام کشورها از تروریست 
حمایت می کنند و کشور قطر در آخر این لیست قرار می گیرد. دو روز بعد از 
نشست ریاض جنگ با تروریسم را به جنگ با قطر تبدیل و ما را شگفت زده 
کردند.  در پی انتشار اخباری منسوب به تمیم بن حمد، امیر قطر، برخی از 
کشورهای عربی از جمله عربستان، امارات، بحرین و مصر روابط دیپلماتیک 
خود را با قطر قطع کرده و حریم هوایــی، زمینی و آبی خود را به روی این 
کشور بستند و برای عادی سازی روابط با این کشور و رفع تحریم 13 شرط 
گذاشتند که مهم ترین آنها قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسامی 

ایران، بستن پایگاه نظامی ترکیه در قطر و بستن شبکه الجزیره است.

تاسیس شبکه فارسی زبان 
 عربستان علیه ایران

در یوتیوب

درخواست قطر از ایران 
 در اوج بحران 

با عربستان

سران قوا در همايش گرامیداشت قوه قضائیه، از لزوم وحدت میان مسئوالن سخن گفتند؛

پایان اختالفات؟

زاينده رود

 وزیر علوم در پاسخ به شایعاتی مبنی بر استیضاحش توسط مجلس، 
به بیان »بشه نشه، کی به کیه؟!« اکتفا کرد.

محمد فرهادی در حاشیه مراســم بهره برداری از نسل سوم شبکه 
علمی کشــور در جمع خبرنگاران درخصوص احتمال استیضاح از 
سوی مجلس اظهار کرد: »اگر استیضاح بشوم یا نشوم مهم نیست. 

کی به کیه؟!«
وزیر علوم همچنین درخصوص جلسه روز گذشته خود با نمایندگان 
مجلس و احتمال مطرح شدن موضوع دانشگاه آزاد نیز افزود: »احتمال 

مطرح شدن این موضوع در جلسه با نمایندگان وجود دارد.«

پاسخ عجیب وزیر علوم به شایعه 
استیضاحش

نجاح محمدعلی، کارشــناس شــبکه من و تو با اشاره به شکست 
داعش در عراق گفت: »جا دارد از جمهوری اسامی ایران به عنوان 
یک عراقی تشکر کنم؛ بخصوص از سپاه پاسداران انقاب اسامی و 

سردار سلیمانی و مشاورش سردار تقوی که شهید شد.«
این روزنامه نگار عراقی تاکید کرد: »اگر ایران نبود، ما نمی توانستیم 

داعش را در عراق سرنگون کنیم.«

 تشکر کارشناس من و تو از سپاه 
و سردار سلیمانی

عکس روزيادداشتيادداشت

اجالس مجمع عمومی اتحادیه رادیو 
و تلویزیون های اسالمی- مشهد

اخباراخبار کوتاه

عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه 
در جمع خبرنگاران، در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ماجرای روز 
قدس، با بیان اینکه گزارش وزارت اطاعات به دادستانی ارسال شد، 
گفت: سه نفر از متهمان این پرونده معرفی شدند و بقیه هم قرار است 

معرفی شوند.
وی در ارتباط با احضار استانداران به خاطر جرایم انتخاباتی اظهار کرد: 
استانداران احضار شده در دادسرا حضور یافتند و از آنها تحقیقات به 
عمل آمد. پرونده آنها در حال تکمیل شدن است ولی هنوز به نتیجه 

نهایی نرسیده است.

سه نفر از متهمان ماجرای روز 
قدس معرفی شدند
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رییس روابط عمومی و سخنگوی شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: 
در حادثه ای که پنجم تیر ماه در قسمتی از محوطه پاالیشگاه اتفاق 
افتاد ۱۱ نفر از کارگران بر اثر استنشــاق دود و بخارات دچار سوزش 

چشم و گلو شدند.
محمد صادق حاجیــان، به  دنبال انتشــار خبرهایی نادرســت از 
آتش سوزی شرکت پاالیش نفت اصفهان در دوشنبه ۵ تیرماه مبنی بر 
مصدوم شدن ۱۰۰ نفر از کارکنان این شرکت، اظهار کرد: محوطه ای در 
پاالیشگاه وجود دارد که در آنجا گوگرد تولیدی جمع آوری شده و بعد 
از آن توسط لودر بارگیری می شود. در این روز با توجه به گرمای شدید 
هوا و بر اثر اصطکاک بیل لودر با زمین، مقداری از گوگردها شعله ور 
می شود که بالفاصله با حضور به موقع عوامل آتش نشانی شرکت، این 

آتش سوزی جزیی مهار می شود.
وی با اشــاره به جزئیات اتفاق رخ داده در پاالیشگاه اصفهان افزود: با 
توجه به وزش باد نسبتا شــدید در آن زمان، دود و غبار حاصل از این 
آتش سوزی جزئی، به سمت کارگرانی که در فاصله حدود ۸۰ متری 
محل مشغول کار بودند، منتقل شد که بر اثر استنشاق این دود و بخارات 
۱۱ نفر از کارگران مذکور دچار ســوزش چشم و گلو می شوند؛ البته 
خوشبختانه با انتقال سریع به بهداری پاالیشگاه و استفاده از ماسک 

اکسیژن بهبود یافته و به محل کار خود برمی گردند.

پاالیشگاه

اخبار

تولید 100 هزار گرم شمش خالص در مجتمع طالی موته
مدیر مجتمع طالی موته گفت:  مجتمع طالی موته با تولید ۱۰۰ هزارگرم شمش 

خالص رکورد طالیی خود را در سه ماهه نخست امسال به ثبت رساند.

 پایان برداشت سیب گالب
 از دو هزار هکتار باغ اصفهان

برداشت ســیب گالب از دو هزار هکتار باغ سیب استان 
اصفهان پایان یافت.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 
عملکرد این محصول باغــی را در هرهکتار حدود ۱۰ تن 
اعالم و پیش بینی کرد تانیمه شهریور بیش از 2۰ هزار تن 

سیب گالب از باغ های این استان برداشت شود.
احمدرضا رییــس زاده اصفهان ، کهنز و ســلطانی را از 
ارقام تولیدی سیب گالب این استان برشــمرد و افزود: 
شهرستان های ســمیرم ، گلپایگان ، اصفهان ، شهرضا و 
لنجان عمده تولید کنندگان این محصول باغی در استان 

اصفهان هستند.

 رایزنی بازرگانان عمانی 
با شرکت های دانش بنیان 

گروهی از تجار و بازرگانان عمانی به منظور آشــنایی با 
ظرفیت ها و محصوالت شرکت های دانش  بنیان از شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید و با مدیران این شرکت ها، 
رایزنی کردند. ســیف الصالحی، رییس هیئت تجاری از 
کشور عمان در این بازدید عالوه بر آشنایی با فعالیت های 
این شهرک و همچنین شرکت ها و موسسه های فناوری، 
قابلیت ها و محصوالت  این شرکت ها را برای حضور در بازار 

عمان مثبت ارزیابی کرد.
الصالحی گفت: تعامالت و رایزنی هــای خوبی با برخی 
مدیران عامل شــرکت های مســتقر در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان انجام شده و امیدواریم در آینده نزدیک 

شاهد حضور این شرکت ها در مراکز تجاری عمان باشیم.

رییس اتحادیــه دامداران اســتان اصفهان با بیان اینکــه اگر به فریاد 
تولیدکننده نرسند شاهد اضمحالل صنعت دامپروری خواهیم بود، گفت: 
عدم اجرای قانون، آفت اصلی صنعت دامپروری است.موسی رهنمایی 
با بیان اینکه قوانین حمایتی فراوانی در بخش کشــاورزی و دامپروری 
داریم، افزود: صنعت دامپروری از دو ناحیه آســیب می بیند؛ نخستین 
مورد واردات بی رویه است، طبق ماده  ۱۱ قانون نظام جامع دامپروری، 
در واردات، تعرفه باید به قدری باشد که در تولید داخلی موثر واقع شود.

وی خاطرنشــان کرد: یکی دیگر از مواردی که منجر به آسیب صنعت 
دامپروری شده است اجرا نشدن قانون 2۰ نظام جامع دامپروری است 
که ذیل آن خرید تضمینی محصوالت قرار دارد و قانون، دستگاه اجرایی 
را مکلف می کند که هرگاه نرخ، زیر قیمت تمام شــده با سود متعارف 
بوده و در واقع قیمت فروش معقول باشد؛ خرید تضمینی صورت گیرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشــاورزی استان اصفهان از 
پیشرفت ۱۰۷درصدی پروژهای اقتصاد مقاومتی طی سال گذشته در 
استان خبر داد و گفت: با وجود کاهش ۳۵ درصدی منابع آبی و کاهش 
22 درصدی سطح زیر کشت کشاورزی در سطح استان اصفهان، شاهد 
حفظ میزان تولیدات بخش کشاورزی استان در حجم بالغ بر ۶ میلیون 

تن هستیم.
 احمد صفی با اشاره به اینکه یکی از اهداف جهاد کشاورزی تامین امنیت 
پایدار غذایی اســت، تاکید کرد: این موضوعی است که تمام مسئوالن 
کشور تاکید ویژه ای بر آن دارند.وی اضافه کرد: در سال زراعی گذشته 
میزان اراضی زراعی استان 2۶۰ هزار هکتار، باغات ۷۵ هزار هکتار و آیش 
2۳۳ هزار هکتار بوده و مجموع تولیدات بخش کشاورزی استان در این 

سال زراعی در حدود ۶ میلیون تن حفظ شده است.

پیشرفت ۱۰۷ درصدی 
پروژه های اقتصادمقاومتی 

بخش کشاورزی اصفهان

 عدم اجرای قانون
 آفت اصلی صنعت 

دامپروری است

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکننــدگان فوالد گفت: ظرفیت 
تولید فوالد بخش خصوصی در حال حاضر به ۵۰ درصد کاهش 
یافته است که با تداوم شرایط، مجبور به تعدیل بیشتر نیروی کار 
خواهیم بود. احمد خوروش اظهار داشت: رکود صنعت فوالد کشور 
به ویژه در بخش خصوصی به علت مشکل در تامین مواد اولیه است 

که امیدواریم هر چه زودتر برطرف شود. وی  افزود: صادرات بی رویه 
شمش و مواد اولیه فوالدی توسط شرکت های بزرگ دولتی موجب 
شده است که شرکت های فوالد بخش خصوصی با کمبود مواد 
اولیه مواجه شوند.خوروش ادامه داد: تفاوت قیمت جهانی فوالد 
بین ایران و خارج از کشور افزایش یافته است و شرکت های تولید 

مواد اولیه فوالد ترجیح می دهند به جای اینکه شمش و مواد اولیه 
فوالد را به شرکت های داخلی بفروشند به خارج از کشور صادرات 
داشته باشند، تا سود بیشتری ببرند.وی با اشاره به اینکه کمبود و 
افزایش نرخ مواد اولیه برای تولیدکنندگان بخش خصوصی تبعات 
زیادی دارد، گفت: در حال حاضر افزایش قیمت شمش در بازار 
داخلی باعث کاهش مصرف شده و میزان خریداران داخلی را به 
نسبت خارجی به حداقل کاهش داده که در نتیجه آن تعداد زیادی 
از کارخانه های فوالد داخلی با مشکل روبه رو شدند.وی ادامه داد: 

واحدهای دولتی تولید فوالد به علت هایی از جمله باال بودن تولید و 
پایین بودن قیمت تمام شده و داشتن دفاتر بین المللی، محصوالت 
خود را با قیمت پایین تر عرضه می کنند که در نتیجه توان رقابت را 
از بخش خصوصی می گیرند.عضو هیئت مدیره انجمن فوالد کشور 
اضافه کرد: بخش خصوصی از گذشته تاکنون، خود را در کنار دولت 
دیده است تا کشور از چالش های ناشی از تحریم عبور کند و در 
حال حاضر هم  آمادگی همکاری همه جانبه با دولت جهت عبور 

از شرایط فعلی هستند.

عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد:

ظرفیت تولید فوالد بخش خصوصی به ۵۰ درصد کاهش یافت

توضیحات شرکت پاالیش نفت 
اصفهان درباره حادثه آتش سوزی

آنهایی که از درآمد مالی مناسبی برخودارند ،هزینه بیشتری 
صرف مــی کننــد و اتومبیل غیر وطنی ســوار می شــوند.
امنیت،آسایش و البته جلوه اتومبیل های غیر ایرانی از جمله 
دالیل سوق سرمایه داران به خرید این ماشین های لوکس است. 
دیگر اقشار جامعه نیز بنا به بضاعت مالی خود و با استفاده از انواع 
شرایط فروش خودرو و وام های مختلف از اتومبیل های ایرانی 
استفاده می کنند.پس از پایان عصر پیکان در جاده های ایران 
،صنعت خودروسازی کشور به تولید انبوه یک خودروی اصالتا 
کره ای روی آورد.»پراید«  اتومبیلــی که با توجه به امکانات و 
قیمت مناسبش به سرعت بین مردم محبوب شد. خودرویی با 
مخارج نه چندان زیاد و وســایل یدکی نه چندان گران و البته 

کم مصرف .پراید در دو دهه گذشــته تحت نام ها و مدل های 
مختلف در کشور تولید شد به طوری که امروزه در خیابان های 
شهر، مقادیر انبوهی از این خودرو را می توان مشاهده کرد. این 
خودرو به واسطه سبک وزنی و شتاب زیاد یکی از متهمان ردیف 
اول تصادفات جاده ای در کشور است.بارها کارشناسان ایمنی 
خودرو در کشور نسبت به ایمنی کم این محصول هشدار داده 
اند و هر بار وعده توقف تولید پراید در کشور شنیده شده است. 
وزیر صنعت در آخرین اظهار نظر خود سال 9۷ را پایان تولید 
پراید برشمرده است. به گفته وی» تولید پراید به دلیل الزام به 
رعایت برخی استانداردها خودبه خود متوقف خواهد شد و فکر 
می کنم آخر عمر پراید از لحاظ تولید آخر سال 9۷ خواهد بود.« 

محمدرضا نعمت زاده در حاشیه نشست خبری خود در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره زمان پایان تولید پراید گفت 
: با استانداردهایی که سال آینده اجرایی خواهد شد خود به خود 

پراید از چرخه خارج می شود.
وی ادامه داد: ایــن به خاطر خود پراید نیســت بلکه به خاطر 
استانداردهای اجباری است که در ســال آینده ارتقا خواهند 
یافت؛ بنابراین من فکر می کنم آخر عمر پراید از لحاظ تولید 
آخر سال 9۷ خواهد بود.این سخنان در حالی مطرح می شود 
که پیــش از این ســال 9۶، پایان تولید پراید به حســاب می 
آمد؛ همچنین در گزارشــی که اردیبهشــت ماه امســال در 
باره شــاخص های ایمنی خودروهای وطنی منتشر شد،اکثر 
خودروهای تولید داخل و پایین تر از قیمت ۵۰ میلیون تومان 
یک ستاره از پنج ستاره ممکن را کسب کردند.این گزارش نشان 
می داد کــه اکثر خودروهای تولیدی داخــل از ایمنی مدنظر 
اتومبیل سازی روز دنیا بی بهره اند.حذف پراید از چرخه اتومبیل 
سازی کشور می تواند تبعات بسیاری را به بار آورد.رشد ناباورانه 
قیمت این خودرو در یک دهه گذشته سبب شده تا قشر متوسط 
جامعه سرمایه زیادی را برای خرید این وسیله خرج کنند.مسلما 
حذف این خودرو باعث نزول قیمت این وسیله عامه پسند می 
شود و این کار موجب از بین رفتن سرمایه صاحبان پراید است.در 
بازار امروز برای تهیه پراید صفر باید مبلغی حدود بیست میلیون 
هزینه کرد در حالی که به گفته خریداران قیمت این وسیله و 
امکانات آن اصال تناسبی با یکدیگر ندارند. با این وجود تقاضا 
برای خرید این وسیله نقلیه همچنان رشدی قابل توجه دارد. 
حذف پراید از جامعه امروز به سبب پراکندگی انبوه این وسیله 
امری دشوار است.خودروسازان باید پیش از حذف این وسیله 
برای جانشین مناسب و عامه پسند پراید چاره ای بیندیشند.

مسلما یکی از دالیل محبوبیت پراید قیمت کم وسایل جانبی 
این وسیله نسبت به دیگر همتایان داخلی است.اکثر قطعات 
پراید تولید داخل است و مشمول تحریم های وسایل نقلیه چند 
سال اخیر نمی شود.یکی از دغدغه های صاحبان خودروهای 
مارک هزینه های جانبی سرسام آور آن به خصوص در روزگار 
تحریم است.پراید وسیله ای با حداقل ایمنی است که هرساله 
جان بسیاری از شهروندان را می گیرد، اما باید این نکته را در نظر 
گرفت که ایمنی جاده های کشور تنها با حذف پراید تامین نمی 
شود.همچنان که در نیمی از تصادفات گزارش شده ردپایی از  
اتومبیل های پرشــتاب دیگر دیده می شود.باید منتظر ماند و 

مشاهده کرد که آیا سال 9۷ سال پایان پراید است ؟!

حدود 9۷/۵  درصد آب های 
جهان غیر قابل مصرف است

مدیر آبفای روستایی شهرستان خوانسار گفت: تنها 2/۵ 
درصد آب موجود قابل شرب و 9۷/۵ درصد آب های جهان 
غیر قال شرب و شور است. از میزان آب موجود در سطح 
جهان 99/۷ درصد غیر قابل دسترســی و ۳ دهم درصد 
قابل دسترسی است. شمس ا...بیاتی، مدیر آبفای روستایی 
شهرستان خوانسار گفت: یکم تا هفتم تیرماه هر سال به 
عنوان هفته »صرفه جویی در مصرف آب« نام گذاری شده 
است که تلنگری به مشترکان در راستای مصرف بهینه آب  

به ویژه در فصل گرم سال است. 
بیاتی  گفت: دیری نخواهــد پایید که این روند کنونی در 

استحصال، تقاضای آب را جواب نخواهد داد. 

در روزگار ماشینی امروز وسیله نقیله شخصی نقشی غیر قابل انکار در پیش برد امور روزمره دارد.
به همت صنعتگران خودروساز امروزه خیابان ها و کوچه های شهرهای ایران، مملو از اتومبیل های 

گوناگون است.

سعید 
نریمانی

قیمت انواع هارددیسک
 

بازار

 ADATA DashDrive ای دیتا
Durable HD710 2Tb

 4,150,000
ریال

 4,400,000
ریال

 Western Digital my وســترن دیجیتال
passport ultra 1TB

 2,270,000
ریال

 2,480,000
ریال

 Seagate Expansion 1TB ســیگیت
USB 3.0

 2,140,000
ریال

 2,280,000
ریال

خودروی محبوب به آخرخط رسیده است؛

خداحافظ پراید؟!

رییس انجمن صنفی کارفرمایی شــرکت ها و دفاتر خدمات 
زیارتی استان اصفهان گفت: با باال بردن نرخ عوارض توسط 
عوامل فرودگاه نجف ،تمامی پروازهــای اصفهان به مقصد 

نجف متوقف شد. 
ابراهیم توکلی درباره  توقــف پروازهای ایران به مقصد نجف 
اظهار داشت: به دلیل باال رفتن نرخ عوارض در فرودگاه نجف، 

تمامی پروازهای شــرکت های ایران به مقصد نجف متوقف 
شــده و این شــرکت ها که شامل شــرکت های هواپیمایی 
اصفهان نیز می شــود، فــرودگاه بغداد را بــه عنوان مقصد 

جایگزین انتخاب کرده اند.
وی تاکید کرد: نرخی که در فرودگاه نجف به عنوان عوارض 
گرفته می شــود حدود ۸۰ دالر است و این فرودگاه عالوه بر 

عوارض پرواز، به ازای هر مســافر مبلغی مطالبه می کند؛ در 
صورتی که نباید اینگونه باشــد و نرخ معقول ۱۰-۱۵ دالر 

است.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی شــرکت ها و دفاتر خدمات 
زیارتی و هوایی استان اصفهان بیان کرد: هیئتی از ایران برای 
بررســی و مذاکره با عوامل فرودگاه نجف به این شهر اعزام 
شده اســت. وی در همین ارتباط ادامه داد: در نهایت اگر از 
تصمیم خود عدول کردند پروازهای جمهوری اسالمی ایران 
به مقصد نجف دایر می شــود در غیر این صورت، پروازها به 

مقصد بغداد به عنوان جایگزین ادامه می یابد.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در نظر دارد ضایعات قطعات ماشین آالت اسقاطی کارگاهی خود به شــرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را 
با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده ۱۰۰9۶۳۳4۳۰۰۰۰۰۱ )شماره سیستمی( به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت: ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ 9۶/4/۱۱
مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت ۱4:۳۰ روز پنجشنبه مورخ 9۶/4/22 

تاریخ بازدید: از تاریخ 9۶/4/۱۱ لغایت 9۶/4/22 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت ۱4:۳۰ روز یکشنبه مورخ 9۶/4/2۵

زمان بازگشایی: ساعت ۱۱ روز دوشنبه 9۶/4/2۶
زمان اعالم به برنده: ساعت ۱۱ روز سه شنبه 9۶/۰4/2۷

مکان بازدید: اصفهان- دروازه  شیراز -خیابان هزار جریب- اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان -واحد اموال 
تلفن تماس: ۳۶۶۸۳۸۷4 - ۰۳۱ و ۰9۱۳2۶۱۷۵۰2 آقای میرزایی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
۱- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
۳- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۰2۱-2۷۳۱۳۱۳۱
دفتر ثبت نام استان تهران: ۸۸9۶9۷۳۷ و ۸۵۱9۳۷۶۸ 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه  )www.setadiran.ir( بخش» ثبت نام/ پروفایل مزایده گر« موجود است.

آگهی مزایده عمومی)نوبت اول(

م الف: ۵۵9۰3 

رییس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان افزایــش تقاضا، کاهش عرضه و 
 صادرات را مهم ترین عوامل افزایش ۶۰ درصدی نرخ پیاز طی روزهای اخیر اعالم 
کرد. ناصر اطرج اظهار داشت: متاسفانه امسال میزان تولید پیاز در کشور تا حدودی 
کاهش یافته و از سوی دیگر با وجود افزایش تقاضای این محصول در بازار، بخشی 

از تولیدات آن به کشورهای قطر، عراق و ... صادر می شود.
وی با اشاره به افزایش درصدی نرخ پیاز نسبت به دو هفته گذشته، بیان داشت: 
پیش از این نرخ پیاز در بازار اصفهــان  ۱۸۰۰ تومان بود که اکنون حدود 2۶۰۰ 
تومان افزایش نرخ داشته اســت. به گفته رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار 

اصفهان، در حال حاضر در تمام کشور شاهد کمبود عرضه پیاز  هستیم.
وی افزود: با توجه به اینکه اصفهان مرکز تولید پیاز است، در این شرایط بسیاری 
از توزیع کنندگان، این محصول را از محل صحرا و زمین های کشاورزی با قیمت 

های باال خریداری کرده و به شهرهای دیگر می برند.
اطرج همچنین با اشــاره به اینکه بــه غیر از پیاز، قیمت بقیه ســبزی و صیفی 
جات در میدان میوه و تره بار ثابت و با کاهش قیمت مواجه بوده اســت، گفت: 
در حال حاضر قیمت خیار بیــن ۱۱۰۰ تا 4۰۰ تومان بادمجــان بین 22۰۰ تا 
۸۰۰ تومان، ســیب زمینی بین ۱۱۰۰ تا ۷۰۰ تومان، کاهو بین ۷۰۰ تا ۱۱۰۰ 
تومان، کرفس بین ۱۱۰۰ تــا 4۰۰ تومان، گوجه بین ۱۵۰۰ تــا ۵۰۰ تومان، 
 هویج بین ۱2۰۰ تــا ۶۰۰ تومان و لیموتــرش بین ۱۵ هزار تــا 4۵۰۰ تومان 
است. وی افزود: قیمت هر کیلو گرمک در بازار اصفهان بین 2۰۰ تا ۶۰۰ و هندوانه 

بین 2۵۰ تا ۵۰۰ تومان است.
به گفته اطرج، اصفهان در بحث تامین و توزیع میوه تابستانه هیچ کمبودی ندارد.

در جلسه ای با حضور استاندار اصفهان، تعیین سرمایه گذار قطعه سوم کنارگذر 
شرق اصفهان با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال صورت گرفت.

رسول زرگرپور در جلسه تعیین ســرمایه گذار برای قطعه سوم کنارگذر شرق 
اصفهان، اظهارداشت: با پیگیری های چند ساله مدیریت استان، پروژه کنارگذر 
شرق اصفهان که چندین سال از زمان اجرای آن گذشته بود در ریل اجرا قرار 
گرفت. استاندار اصفهان با بیان اینکه دو قطعه اول و دوم این پروژه تعیین تکلیف 
شده است و قطعه اول به زودی بهره برداری می شود و در بار ترافیکی قرار خواهد 
گرفت، افزود: قطعه سوم مجوز الزم را از دولت دریافت کرده و تفاهم نامه آن با 
شرکت همیاری شــهرداری ها و دهیاری های استان اصفهان برای پیمانکاری 

این پروژه صورت گرفته است.
زرگرپور یادآور شــد: موقعیت این پروژه و عبور از کنار شهر بهارستان و اتصال 
به جاده شیراز، موقعیت مناسبی را فراهم کرده است و با توجه به اینکه ظرفیت 
های ســازمان همیاری ها هم اکنون برای همه مشخص شــده می تواند این 

توانمندی را در پروژه سوم به کار گیرد.
زرگرپور افزود: قطعه سوم کنارگذر شرق اصفهان به طول2۸ کیلومتر ا ز کنار 
باغ رضوان شروع و تا گردنه الشتر بعد از بهارستان پایان می یابد که چشم انداز 
مطلوبی خواهدداشت وبدین ترتیب کل کنار گذر شرق اصفهان تعیین تکلیف 

شده و نتایج مطلوب آن برای استان و کشور مشهود خواهد بود.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه برای طی شدن روال قانونی قطعه سوم باید 
مدل اقتصادی آن به طور کامل تهیه شود، افزود: چنانچه مدل اقتصادی مقرون 

به صرفه و IRR آن مثبت باشد در خصوص این پروژه اقدام خواهد شد.

خبر
تحوالت بازار میوه و تره بار اصفهان؛

افزایـش ۶۰ درصـدی قیمـت پیـاز
با حضور استاندار صورت گرفت؛

تعیین سرمایه گذار قطعه سوم کنارگذر شرق اصفهان
 شماره 100963343000001

رییس انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات زیارتی استان اعالم کرد:

باال بردن نرخ عوارض، دلیل توقف پروازهای اصفهانـ  نجف

میوه و تره بار
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فراخوان پرویز پرستویی به مناسبت 12 تیرماه
پرویز پرستویی در یادداشتی از همگان خواست تا به ســهم خود یادوخاطره شهدای حمله ناو 

آمریکایی وینسنس به ایرباس ایرانی در سال ۶۷ را زنده نگه دارند.

در شهر

در روز دوم جشــنواره کودک اصفهان جمعیت بیشتری 
برای تماشای فیلم ها به سینما مراجعه کرده بودند و اکثر 
صندلی های سینما پر شــده بود. ظرفیت فیلم قهرمانان 
کوچک در سینما سپاهان تکمیل و سانس ویژه این فیلم 

در ساعت 22:30 اکران شد.
حســین قناعت، کارگــردان فیلم قهرمانــان کوچک 
گفت: ســعی کرده ایم در این فیلم در کنار طنز یک کار 
ورزشــی و رزمی ارائه کنیم که در همین راستا با ساخت 
این فیلم، ورزش بــه جامعه کــودکان ورود پیدا کرده و 
آنها می توانند بازی های رایانــه ای را کنار بگذارند.یکی از 
نوجوانانی که بیننده این فیلــم بود گفت: فیلم قهرمانان 
 کوچک بسیار عالی بود امیدوارم از این گونه فیلم ها بیشتر 

ساخته شود.
فیلم »بیست و یک روز بعد« سیدمحمدرضا خردمندان 
نیز با اســتقبال پرشــور مخاطبان در روز دوم جشنواره 
مواجه شد.فیلم »بیست و یک روز بعد« داستان نوجوانی 
است که در راه تحقق آرزوی ناکام پدرش، با چالش هایی 
روبه رو می شود. این فیلم در دومین روز از برپایی جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان در سالن چهارسوق سینما چهارباغ 
 به نمایش درآمد.فیلم اسکی باز نیز با استقبال مخاطبان 

همراه شد.

کارگاه عملی »استاپ موشــن« با حضور خانم ها کارین 
هولتز و ماتیلدا اندرســون امروز در باغ گل های اصفهان 
برگزار می شود. در حاشیه برگزاری سی امین جشنواره 
بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان، کارگاه های 
تخصصی آموزشی با محوریت موضوعاتی چون پویانمایی، 
فیلمنامه نویسی، استاپ موشن، فیلمسازی و ... با حضور 
اساتید برجسته هر رشته برگزار می شود. در سومین روز 
از برپایی این کارگاه ها، شــاهد برگــزاری کارگاه عملی 
»استاپ موشــن« ویژه کودکان با حضور خانم ها کارین 
هولتز و ماتیلدا اندرسون در باغ گل ها خواهیم بود. استاپ 
موشن یکی از تکنیک های انیمیشن سازی است که در آن 
شی ای را فریم به فریم حرکت داده و تصویر آن را توسط 
دوربین ضبط می کنند، از توالی این تصاویر به نظر می رسد 
که شیء به خودی خود در حال حرکت است. عالقه مندان 
برای شرکت در این کارگاه می توانند امروز ، رأس ساعت 

۹ تا ۱2 به باغ گل ها مراجعه کنند.

صندلی های پر سینما برای 
نمایش فیلم ها در اصفهان

برگزاری کارگاه عملی 
»استاپ موشن« در باغ گل ها

در این نشست ایگور استرک با اشاره به فیلمنامه »عجله کن«، 
اظهار داشت: این فیلم بر اســاس کتابی با همین عنوان ساخته 
شده و زمانی که نویسنده این رمان از عالقه ام به ساخت این فیلم 

پرسید، رضایتم را اعالم کردم. 
وی تصریح کرد: تفاوت این فیلم با فیلم های دیگر من، اقتباسی 

بودن »عجله کن«  است.
این کارگردان فیلم سی امین جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان،جذابیت این رمان را در نگرانی نوجوانان گم 

شده در جنگل و اتفاقاتی بعد از آن دانست.
اســترک تاکید کرد: نکته جالب فیلمنامه »عجله کن«، حضور 
همیشگی شخصیت ها در لبه بین رویا و واقعیت است. وی ادامه 

داد: سعی ما حفظ مداوم این حس در فیلم بود.

کارگردان فیلم سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان یکی از شخصیت های مقابل قهرمان فیلم را »نیروهای 
طبیعت« و دیگری را »کشمکش بین جامعه شهری و طبیعت« 
معرفی کرد. استرک با اشــاره به عالقه اش به فیلم های عباس 
کیارستمی، از برگزاری بخش مرور ویژه آثار ایشان در شهر زادگاه 

خود همچنین نمایش همه فیلم های او در این شهر خبر داد.
وی ضمن اینکه عباس کیارستمی را  استاد بزرگی در سینمای 
جهان دانست، افزود: من در مقابل ایشــان، کارگردان کوچکی 
هستم. کارگردان فیلم »عجله کن« تصریح کرد: فیلم هایی با این 

محتوا، زندگی کودکان و نوجوانان را تغییر می دهد.
اســترک اساســی ترین پیام »عجله کن«، را اتحاد کودکان و 
نوجوانان در شرایط سخت دانست. وی درباره شرایط سینمای 

اسلوونی نیز توضیح داد: کشور اســلوونی کشوری کوچک با دو 
میلیون جمعیت است و در طول سال تولیدات سینمایی زیادی 
ندارد.کارگردان سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان تصریح کرد: این کشور با مشکالت مالی زیادی دست 

به گریبان است.
استرک ادامه داد: اسلوونی را به لحاظ جغرافیایی با کشوری مثل 
چک مقایسه می کنم و می گویم که شرایط ما حتی در برابر آنها نیز 
چندان مطلوب نیست. وی تاکید کرد: در اسلوونی استعدادهای 
زیادی در حوزه فیلم ســازی وجود دارد، اما این کافی نیست و 

سینمای این کشور به حمایت دولتی بیشتر نیاز دارد.
کارگردان فیلم سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان، درباره هزینه ساخت فیلم خود گفت: »عجله کن«، با 

نیم میلیون یورو هزینه ساخته شد.
استرک دلیل این میزان هزینه را در تعداد زیاد لوکیشن های آن 
 دانست و اظهار داشــت: این تعداد لوکیشن ما را دائما مجبور به 

جابه جایی و افزایش هزینه های تولید می کرد. 
وی ضمن اشاره به تحت تاثیر قرار گرفتن کیفیت دوبله همزمان 
و زنده سه شــخصیت فیلم »عجله کن«، در این جشنواره ادامه 
داد: زمانبندی به موقع و ارائه مناسب دیالوگ ها به صورت زنده و 

باالترین سرعت، قابل تحسین است.
این کارگردان فیلم سی امین جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان، در مورد شهر اصفهان افزود: این شهر بسیار 
زیباست و من عالوه بر این شــهر از اطراف آن نیز بازدید کردم و 
خیلی مشتاقم که در روزهای باقی مانده حضورم در اصفهان از بقیه 
شهرهاهم دیدن کنم. استرک تصریح کرد: قصد دارم از این فرصت 
استفاده و بعد از جشنواره نیز به شهرهای دیگر ایران سفر کنم. وی 
 در پاسخ به انتقاد یکی از حاضران نسبت به شخصیت دختر فیلم 
با خصوصیات کلیشه ای و جنسیتی موجود در ذهن انسان ها مبنی 
بر اینکه آنها همیشه غر می زند و نمی توانند موقعیت را مدیریت 
کنند،گفت:سعی ما برای این بود که این شخصیت را تعدیل کنیم 
ولی به دلیل اینکه فیلمنامه »عجله کن«، بر اساس کتاب تهیه 
شده بود امکان تغییر یا اضافه شدن شخصیت دیگر برای معرفی 

خصوصیت های دیگر خانم ها وجود نداشت.

پژمان بازغی: 

گلزار، سوپراستار نیست!

کارگردان فیلم»ایستاده در غبار« 
تماشای سریال آن را توصیه نمی کند

در حاشیه سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان، کارگاه آموزشی با محوریت موضوعاتی چون پویانمایی، 
فیلمنامه نویسی، استاپ موشن، فیلمسازی و ... با حضور اساتید 
برجسته هر رشته در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار 
می شود و در سومین روز از برپایی این کارگاه ها، شاهد برگزاری 

دومین کارگاه آموزشی»فیلمســازی«با حضور شهرام مکری 
خواهیم بود.شهرام مکری،فیلم نامه نویس،تدوینگر و کارگردان 
سینمای ایرانی است که با ساخت فیلم»ماهی و گربه« توانست 
جایزه ویژه بخش افق های جشنواره فیلم ونیز را در سال 20۱3به 
دلیل»محتوای خالقانه« از آن خود کند.از دیگر آثار او می توان به 

طوفان سنجاقک، محدوده دایره، آندلسی،مستند اردک و ... اشاره 
کرد. فیلم کوتاه»خام، پخته، سوخته« این هنرمند در بیست و 
هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران موفق به دریافت 
تندیس جشنواره بهترین فیلم تجربی در بخش مسابقه بین الملل 
شد.عالقه مندان برای شرکت درکارگاه»فیلم سازی« این مدرس 
می توانند امروز،رأس ساعت ۱0تا ۱3به سالن اصلی کتابخانه 

مرکزی شهرداری اصفهان مراجعه کنند.

کارگاه آموزشی»فیلمسازی« برپا می شود

پژمان بازغی، بازیگر سینما و تلویزیون میهمان برنامه »مردم گرام« 
از شبکه سه با اجرای نجمه جودکی بود.

وی در بخشــی از این برنامه در پاسخ به ســوال مجری گفت: همه 
فیلم هایی که محمدرضا گلزار در آن بازی داشــته خوب به فروش 

نرفته و فقط چند استثنا دارد. از نظر من، او سوپراستار نیست.
بازغی در این برنامه روایتی از ایست قلبی خود را بیان کرد و گفت: در 
آن لحظه که هنگام بازی فوتبال اتفاق افتاد، در کنار زمین مشغول 
ســرد کردن بدنم بودم که ناگهان بیهوش شــدم و دیگر چیزی به 

خاطر ندارم.
بازغی  افزود: البته در آن ثانیه هایی که دچار ایست قلبی شدم خودم 
را می دیدم که در حال لبخند در یک تونــل در حال عبور بودم، اما 
اطرافیانم بعد که با ریختن آب یخ به صورتم به هوش آمدم گفتند که 

در آن ثانیه ها زبانم از دهانم بیرون آمده بوده است.

از دید محمدحســین مهدویان »ایســتاده در غبــار« همان فیلم 
سینمایی ۱۱۴ دقیقه ای است و نسخه دیگری ندارد.

محمدحســین مهدویان، کارگردان فیلم ســینمایی »ایستاده در 
غبار« درباره پخش اثرش در قالب سریال از تلویزیون در اینستاگرام 
نوشت: »خیلی ها می پرسند چرا در این صفحه حرفی از نسخه  سریال 
»ایستاده در غبار« نزدم. پاسخش خیلی ساده است. چیزی که هنوز 
خودم ندیده ام را به کسی توصیه نمی کنم. نه اینکه نگذاشته باشند 

که ببینم. نه! خودم ترجیح دادم نبینم.
»ایستاده در غبار« برای من همان فیلم صد و چهار دقیقه  ای است 
که در سینماها اکران شد. این ســریال بر اساس یک توافق قدیمی 
آماده شد و من هم به دالیلی باید تن در می دادم. چاره ای نبود. االن 
هم واقعا درست نمی دانم این نسخه  نادیده اصال خوب از آب درآمده 
اســت یا نه، اما حتی با فرض این که عالی هم از آب درآمده باشد باز 

عالقه ای به دیدنش ندارم.
»ایســتاده در غبار« از نگاه من همان فیلم سینمایی یکصد و چهار 
دقیقه ای اســت که گفتم. ای کاش فقط همان نسخه از تلویزیون 

پخش می شد. این فیلم نسخه دیگری ندارد.«

فقدان سند مالکیت
4/148 چون آقای علی رضا کشاورزیان احدی از ورثه مرحومه مهرالسادات حسینی 
خوراسگانی فرزند سید محمدحسن نسبت به سهم االرث خود از سه دانگ مشاع از 
ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما طی شماره 
456172 مورخه 1396/03/16 گواهی شده و به تایید دفتر 194 اصفهان رسیده مدعی 
است که سند مالکیت تک برگ سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه پالک 6590/20 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 668409 د/91 ذیل ثبت 92010 در صفحه 
106 دفتر 472 بنام خانم مهرالسادات حســینی خوراسگانی فرزند سید محمدحسن 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و 
در رهن و وثیقه نمی باشد. ســند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 10573 هادیزاده 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )244 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/149 چون محمدحسین کشاورزیان فرزند علی احدی از ورثه مرحومه مهرالسادات 
حسینی نسبت به سهم االرث خود ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضا شهود رسما گواهی شده و طی شــماره 966719 مورخه 1396/03/16 و به 
تایید دفتر 194 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت دودانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب خانه پالک 15202/113 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ذیل شماره 
55691 در صفحه 251 دفتر 290 به نام خانم مهرالسادات حسینی خوراسگانی فرزند 
سید محمدحسن ثبت و سند مالکیت چاپی شماره 333765  صادر و تسلیم گردیده و 
طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. سند 
مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 10574 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان  )236 کلمه، 3 کادر(
ابالغ

4/162 خواهان جعفر شایان فر فرزند حسین دادخواستی به طرفیت علی حسن پور 
فرزند محمد به خواســته مطالبه وجه مطرح که به کالســه 111/95 ثبت شعبه سوم 
شورای حل اختالف نطنز گردیده و چون خوانده مجهول المکان می باشد و از طرفی 
وقت رسیدگی به تاریخ 96/5/31 ساعت 16 بعدازظهر تعیین شده است لذا مراتب به 
وسیله یک نوبت نشــر در روزنامه کثیراالنتشــار ابالغ میگردد خوانده می تواند در 
دبیرخانه شــورا حاضر و برگ ثانی دادخواســت و ضمائم را عینا دریافت دارد در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و شورا مبادرت به اتخاذ نظریه 
خواهد نمود. م الف: 169 شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان نطنز 

)مجتمع شماره دو()113 کلمه، یک کادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9610103633301264 ابالغنامــه:  شــماره   4 /169
9509983633300969 شماره بایگانی شعبه: 950981 پیرو نشر آگهی در روزنامه 
اصفهان امروز مورخ 1396/01/26  در خصوص دادخواســت خانم سوسن پناهی 
فرزند عبدی به طرفیت آقای مهدی رحیمی فرزنــد محمدعلی به آقای مهدی رحیمی 
فرزند محمدعلی ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک هفته از تاریخ نشــر آگهی نســبت 
به معرفی داور از بین اقارب واجد شــرایط خویش اقدام نمایید. م الف: 4079 شعبه 

سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر)77 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351303174 ابالغنامــه:  شــماره   4 /186
9609980351300278 شماره بایگانی شــعبه: 960330 خواهان عزت زارع بهرام 
آبادی و عبداله زارع بهرام آبادی بطرفیت شهناز کشاورزی فرزند فیض اله بخواسته 
عسار و مطالبه خسارت و الزام به تنظیم سند خودرو دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 960998035130278 ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/05/24 و ساعت 10:30 صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 10338 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)178 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350602828 ابالغنامــه:  شــماره   4 /188
9609980350600197 شماره بایگانی شعبه: 960228 خواهان محمدرضا قاسمی 
دادخواســتی به طرفیت خواندگان وحید مقاره عابد و غالمرضا مطلبی  به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت هزینه 
دادرســی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شــماره 220 ارجاع و به کالســه 9609980350600197 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن 1396/05/24 و ساعت 11 تعیین شــده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده غالمرضا مطلبی و درخواســت خواهان و بــه تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تــا خوانده پس از 
نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 10359 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)186 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106837102578 ابالغنامــه:  شــماره   4 /189
9609986837100403 شماره بایگانی شــعبه: 960440 خواهان خانم زهرا ربانی 
دخت فرزند مرتضی دادخواســتی به طرفیــت خواندگان آقایان بهمــن فراهانی نیا 
فرزند مهدی، فضل اله ماربر فرزند مهدی، اصغــر ماربرفرزند مهدی، و غالمرضا 
ماربر فرزند مهدی، و خانم صدیقه ماربر فرزند مهدی و مهرانگیز ماربر فرزند مهدی 
به خواسته اثبات نسب به درخواست خواهان تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ) 
مجتمع شهید قدوســی( واقع در اصفهان خ میرفندرسکی )خ میر( حدفاصل چهارباغ 
باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید قدوســی طبقه 1 اتاق 105 ارجاع و به کالســه 
9609986837100403 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/05/28 و ساعت 
10/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای مرتضی حسن 
الحسینی فرزند محمد و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 10368 شعبه 

11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی()212 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/170 شماره نامه: 9610113623200332 شماره پرونده: 9609983633200075 
شــماره بایگانی شــعبه: 960076 خواهان: ســیما حســنقلی زاده قشــقایی فرزند 
ابوالقاسم و فرزانه نجفی فرزند نوراله و فرشــید نجفی فرزند نوراله دادخواستی به 
طرفیت خواندگان یحیی نجفی فرزند محمد و بهجت نجفی فرزند محمد به خواســته 
تنفیذ وصیت نامه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خمینی شهر نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر واقع 
در استان اصفهان شهرستان خمینی شــهر ارجاع و به کالسه 960076 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن سه شنبه مورخ 1396/05/17 و ساعت 10:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان هــا و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 
گردد. م الف: 4073 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر)183 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/168 شماره نامه: 9610113632200331 شماره پرونده: 9509983623206180 
شــماره بایگانی شــعبه: 951193 خواهان: صنــدوق کارآفرینی مهــر امام رضا 
دادخواســتی به طرفیت خواندگان آقایان علیرضا امینی فرزنــد نوروزعلی و کریم 

نشاط رحیمی به خواسته مطالبه 84/000/000 ریال یک فقره چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان خمینی شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی دادگســتری شهرستان خمینی شــهر واقع در اســتان اصفهان شهرستان 
خمینی شهر ارجاع و به کالســه 951193 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن یکشنبه 
مورخ 1396/05/23 و ســاعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان ها و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 4075 شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر)174 کلمه، دو کادر(
ابالغ اخطاریه تبصره ماده 102 

4/192 شــماره پرونــده: 139404002145000009/2 شــماره بایگانــی پرونده: 
9400899/2 شــماره ابالغیه: 139605102004000697 بدینوسیله به آقایان احمد 
مصطفائی و مهدی مصطفائی به نشانی اصفهان خ عبدالرزاق اول- کوچه حمام شیخ 
بهائی پ 26 بدهکاران پرونده کالســه 9400899 این اداره که برابر گزارش مامور 
مربوطه آدرس شــما مورد شناســایی واقع نگردیده ابالغ می گردد چون از طرف 
آقای مهدی مصطفائی طی نامه وارده شماره 4002387 مورخ 1395/03/19 نسبت 
به ارزیابی پالک ششــدانک یکبابخانه پالک 6/1377 اصلی واقــع در بخش 14 ثبت 
اصفهان متعلق به آقای مرتضی نصیری ده سرخی که در مقابل طلب بانک کشاورزی 
کوهپایه به موجب سند رهنی شماره 31589 مورخ 1389/03/30 تنظیمی دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 70 کوهپایه در رهن قرار گرفته واخواهی گردیده لذا طبق ماده 
102 آئین نامه اجرائی به قید قرعه آقای ســعید مسعودی بعنوان کارشناس انتخاب 
گردیده و پالک فوق را مبلغ 5/860/000/000 ریال ارزیابی نموده که مراتب به شما 
ابالغ می گردد. م الف: 10531  اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)157 

کلمه، دو کادر(
ابالغ 

شــماره   9610106796300485 ابالغنامــه: شــماره   4 /191
پرونــده:9609986796300355 شــماره بایگانی شــعبه:960356 ابالغ شــونده 
حقیقی: حســین ابراهیمی خوراســگانی فرزند عباس کدملی: 1291338624 تاریخ 
حضور:1396/05/25 چهار شنبه ساعت: 9/30 محل حضور: اصفهان چهارراه شیخ 
صدوق چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف در خصوص 
دعوی محمد امینی نژاد به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 
حاضر شوید.م الف:10322  شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شهدای مدافع حرم()70 کلمه، یک کادر(
ابالغ 

شــماره   9610106793700338 ابالغنامــه: شــماره   4 /187
پرونده:9609986793700393 شماره بایگانی شعبه:960393 ابالغ شونده حقیقی: 
بهادر کرباسیون فرزند علیرضا به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور:1396/05/22 
یکشنبه ســاعت: 10/30 محل حضور: اصفهان چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف در خصوص دعوی علیرضا مشهدی 
رنانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
م الف:10332  شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع 

حرم()70 کلمه، یک کادر(
ابالغ 

شــماره   9610106793700333 ابالغنامــه: شــماره   4 /190
پرونده:9609986793700392 شماره بایگانی شعبه:960392 ابالغ شونده حقیقی: 
بهادر کرباسیون فرزند علیرضا به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور:1396/05/22 
یکشــنبه ســاعت:10 محل حضور: اصفهان چهارراه شــیخ صدوق چهارراه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف در خصوص دعوی علیرضا مشهدی 
رنانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
م الف:10331  شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع 

حرم()69 کلمه، یک کادر(
ابالغ رای

4/163 کالسه پرونده: 95/406 شماره دادنامه: 86 تاریخ رسیدگی: 96/2/20 خواهان: 
ســید داود تقوی به نشــانی دهاقان بلوار حجاب پالک 12 خوانــده: بهرام صیدایی 
کوهی  به نشانی مجهول المکان خواســته مطالبه یک فقره چک به مبلغ هشت میلیون 
و ششــصد هزار ریال عهده بانک سپه به شماره ســریال 101947 ریال به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای سید داود تقوی فرزند نعمت اله 

به طرفیت خوانده آقای بهرام صیدایی کوهی فرزند جواد به خواسته مطالبه یک فقره 
چک به مبلغ هشت میلیون و ششصد هزار ریال به شماره سریال 101947 عهده بانک 
سپه تقدیمی از ناحیه خواهان، داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد لذا چون خواهان آدرس نامبرده 
را مجهول المکان اعالم نموده و علیرغم نشر آگهی جهت حضور در جلسه شورا در 
مورخ 96/02/20 خوانده حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول 
نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است مستندا به مواد 313 و 314 
قانون تجارت و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 دعوی مطروحه 
را وارد دانسته و حکم به محکومیت خوانده به مبلغ هشــت میلیون و ششصد هزار 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ نهصد و نود هزار ریال بابت خسارت دادرسی صادر 
و اعالم می گردد ضمنا محاســبه میزان تاخیر تادیه بعهده واحد اجرای احکام مدنی 
می باشد که از تاریخ سررســید )95/11/24( تا تاریخ پرداخت محکوم به می باشد 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین شورا و سپس 
ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومــی حقوقی دهاقان 
 می باشد. م الف: 96/97 شــعبه دوم شــورای حل اختالف دهاقان )حوزه قضائی(

)340 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/166 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالســه پرونده 1256/95 وقت رسیدگی ســاعت 10/30 صبح روز شنبه 
مورخه 1396/05/21 مشخصات خواهان: سعید غفوریان مقیم خمینی شهر سه راه 
رجایی نبش کوچه 131 لوازم خانگی غفوریان مشخصات خوانده: حبیب اله خوش 
اخالق خواسته و بهای آن: مطالبه گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م 
الف: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )158 کلمه، دو کادر(
نظریه کارشناس

4/193 احتراما عطف به دعوتنامه شــماره 810/96 ش 210103 ش مورخ 96/3/20 
مبنی بر ارزیابی اموال موجود در محل تخلیه شــده بهارســتان، خواهان ســرکار 
خانم نرگــس ضیائی به اســتحضار میرســاند اینجانب بــا راهنمائــی خواهان از 
محل مورد نظر و امــوال مربوطه بازدید بعمــل آورده و طبق نــرخ عادالنه روز و 
جمیع جهات موثر در قیمتها و اینکه کلیه اموال مســتهلک بوده بشــرح ذیل ارزیابی 
میگردد. 1- آبچکان فلزی کوچک یک عــدد به ارزش 5/000 ریــال  2- جا میوه ای 
یک عدد به ارزش 50/000 ریــال 3- موکت کناره یکعدد بــه ارزش 100/000 ریال 
4- تختخواب دو نفره چوبــی و کمد و تخت بچه کامل بــه ارزش جمعا 2/000/000 
ریال 5- صندلی دو عدد به ارزش جمعا 100/000 ریال 6- ســطل زباله پالســتیکی 
به ارزش 5/000 ریال 7- باند مارشــال دو عــدد بــه ارزش 100/000 ریال 8- جا 
ســیب و پیازی فلزی بــه ارزش 5/000 ریال 9- چرخ دســتی کوچــک برای خرید 
بــه ارزش 50/000 ریال 10- منقل فلــزی کوچک یک عدد بــه ارزش 50/000 ریال 
مبلغ جمعــا 2/465/000 ریال )مبلغ دو میلیــون و چهارصد و شــصت و پنج هزار 
ریال تمام( دســتمزد کارشناســی جمعا 200/000 ریــال.  م الف: 10337 شــعبه 
 سوم اجرای احکام شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)201 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/156 مریم گل شــیری پور اصفهانی دارای شناســنامه شــماره 3113 به شــرح 
دادخواست به کالسه  348/96 ح 54  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمرضا گل شــیری پــور اصفهانی به 
شناســنامه 287 در تاریخ 96/02/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند و یک همسر 1- زهرا گل شیری پور 
اصفهانی به ش.ش 125 نسبت به با متوفی )فرزند( 2- طاهره گل شیری پور اصفهانی 
به ش.ش 46166 نســبت به با متوفی )فرزند( 3- مریم گل شــیری پور اصفهانی به 
ش.ش 3113 نسبت به با متوفی )فرزند( 4- فاطمه کرباسی به ش.ش 328 نسبت به با 
متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 9573 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)174 کلمه، دو کادر(

چهره ها

کارگردان اسلوونیایی در نشست خبری فیلم عجله کن مطرح کرد:

پیام»عجله کن«، اتحاد نوجوانان درشرایط سخت است

نشست رسانه ای فیلم»عجله کن«، در سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان،   اعظم
صبح یکشنبه11 تیرماه، با حضور »ایگور استرک« ،کارگردان این فیلم، منتقدان و عالقه مندان  حاجی رضازاده

به این عرصه در سالن »چشم انداز هتل کوثر اصفهان« برگزار شد.

No. 2175 | July 03,  2017  | 12 Pages rezaei.zayanderoud@gmail.com E-MAILPolitic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER



فناورانه

عموما تصور می شود کنه جانوری موذی و خطرناک است که بیماری های زیادی 
را به افراد منتقل می کند، اما به تازگی مشخص شــده که بزاق دهان این حشره 
نجات بخش جان انسان هاست.یافته های جدید محققان دانشگاه آکسفورد نشان 
می دهد که بزاق دهان کنه حاوی پروتئین هایی است که از آنها می توان برای درمان 
یک بیماری قلبی مرگبار استفاده کرد. این بیماری قلبی کشنده که »میوکاردیت« 
نام دارد معموال باعث سکته قلبی ناگهانی در جوانان می شود. میوکاردیت زمانی 
رخ می دهد که قلب فرد، به ویروسی معمولی آلوده شود و این امر ممکن است به 
انتشار مواد شیمیایی خاصی موسوم به chemokine در خون بینجامد. نتیجه 
این امر التهاب در سلول های بدن و به تبع آن ملتهب شدن خطرناک عضالت قلب 
است. معموال در ۳۰ درصد موارد وقوع چنین شرایطی به سکته قلبی و مرگ افراد 
 evasions  منجر می شود. اما پروتئین های موجود در بزاق دهان کنه ها موسوم به

می تواند جلوی چنین التهاب کشنده ای را در عضالت قلب بگیرد.

یافته جدید محققان؛

بزاق دهان کنه، جان انسان ها را نجات 
می دهد!

دانشمند ایرانی »آزمایشگاه روی تراشه« 
ساخت

مهدی جوانمرد دانشمند ایرانی با همکاری مهندسان دانشگاه راتگرز فناوری 
نوعی تراشه مجهز به حسگرهای زیستی ساخته است که این »آزمایشگاه روی 

تراشه« می تواند وجود ویروس و میکروب در اطراف فرد را ردیابی کند.
درهمین راستا جوانمرد استادیار بخش مهندســی الکترونیک و رایانه در این 
دانشگاه می گوید: چنین دستگاهی در حوزه درمان و شخصی سازی یا کنترل 
سالمت افراد اهمیت خاصی می یابد. این فناوری شامل بارکدگذاری ذرات میکرو  
است؛ به عبارت دیگر تراشه برای هر ذره، بارکدی خاص در نظر می گیرد که به 
وسیله این بارکد، عالوه بر شناسایی ذرات، می توان آنها را برای وجود نشانگرهای 
بیماری، باکتری و ویروس، آالینده های هوا و غیره آزمایش کرد. در حال حاضر 
این حسگرهای زیستی با استفاده از تجهیزات بزرگ شناسایی می شوند اما این 
فناوری می تواند این فرآیند را سریع و با استفاده از ادوات پوشیدنی قابل حمل 
امکان پذیر کند. در این روش از میکروخازن قابل تنظیمی استفاده شده که روی 
سطح کره های پلی استایرنی قرار گرفته است. این کره ها با استفاده از فلز پوشیده 
شده است که یک الیه اکسیدی نیز روی آن قرار دارد. تغییر ضخامت پوشش 

موجب تغییر خواص الکتریکی الیه اکسیدی و مساحت سطحی کره می شود.

اپل تصمیم دارد الگوهای خواب کاربران خود را کنترل کند تا به این وسیله 
زنگ بیدارباش صبحگاه دستگاه های او را با توجه به میزان خواب کافی تعیین 
کند. این شرکت هفته گذشته امتیاز ثبت حق اختراع  این ایده را دریافت کرد. 
طبق این امتیاز اپل با دســتگاه هایی مانند آیفون و اپل واچ الگوهای خواب 
کاربران را رصد می کند.  در توضیح این حق امتیاز چنین آمده اســت: زنگ 
بیدارباش دستگاه ها با توجه به اطالعاتی تعیین می شود که از دستگاه های 

هوشمند فرد جمع آوری می شود.  
حسگرهای ضربان قلب میکروفون و حســگر تنفس و حرکت دستگاه های 
اپل واچ یا آیفون در این فناوری نشــان می دهند کاربر چه زمانی در خواب 
است. همچنین گزارشــی کامل از کیفیت خواب و ساعات استراحت کاربر 

برای او ارسال می شود.
همچنین اگر کاربر نیمه شب از خواب بیدار شــود یا دیر به رختخواب برود 
سیستم به طور اتوماتیک زنگ بیدار باش خود را به گونه ای تنظیم می کند که 
کاربر بتواند به اندازه کافی بخوابد. این فناوری در iOS۱۱  یا نسخه های آتی 

این سیستم عامل ارائه خواهد شد.

علم پژوهی

ســازمان فضانوردی ژاپن، طرحی را به دولت ارائه داده 
است که در آن پیشنهاد شده در سال 2۰۳۰ نخستین 

فضانورد ژاپنی را روی سطح کره ماه فرود آورد.
بیش از 6 دهه از فرود انسان روی بزرگ ترین شیء نورانی 
آسمان زمین می گذرد و از آن زمان تاکنون ماه همچنان 
مرکز توجه بسیاری از پژوهش های فضایی بوده است. 
اکنون رقابت های فضایی آسیایی که از چند سال قبل 

آغاز شده است، به نقطه حساس ماه نوردی رسیده اند.
JAXA یا سازمان فضایی ژاپن، اخیرا با ارائه طرحی به 
وزارت علوم، فناوری، آموزش، فرهنگ و ورزش این کشور 
پیشنهاد داده است که تا سال 2۰۳۰ به  صورت مستقل 
روی ماه فرود آیند و گوی سبقت را از چین و هند بربایند. 
چین برنامه ای برای فرود انسان روی ماه در سال 2۰۳6 
دارد اما بخش دوم طرح جاکســا این است که به  جای 
رقابت، با این طرح چینی ها همراه شوند و در آن همکاری 
کنند. چین همچنین قرار است در سال 2۰18 ماهواره ای 
برای بررســی بخش تاریک ماه اعزام کنــد که این نیز 
نخستین تالش برای دستیابی به پشت قمر زمین است.

هند نیــز در رقابت های فضایی به نقــاط عطف مهمی 
رسیده است و در سال 2۰16 میالدی توانست نخستین 
فضاپیمای چندبار مصرف خــود را با موفقیت آزمایش 
کند و چند ماه قبل نیز توانست در یک اقدام مهم، 1۰4 
ماهــواره را همزمان در یک راکت به مدار بفرســتد و با 

موفقیت آن را نصب کند.
پروژه بین المللی سفر به ماه هنوز هیچ قطعیتی نیافته 
است اما ژاپنی ها قصد دارند یک صندلی برای خود رزرو 
کنند. از سوی دیگر انجام سفر و پیاده کردن انسان روی 
ماه برای آژانس فضایی ژاپن بسیار گران و باالتر از توان 
مالی این سازمان اســت و احتمال تصویب آن ضعیف 
خواهد بود. جاکســا همچنین وعده داده که در نشست 
بین المللی فضانوردی ژاپن که در ســال 2۰18 برگزار 

خواهد شد، پروژه های فضایی بیشتری را رونمایی کند.

تصمیم جدید ژاپن برای سفر 
به ماه

ماهواره »مصباح« به موزه می رود
دکتر محسن بهرامی رییس سازمان فضایی ایران، درباره آخرین وضعیت ماهواره مصباح 
اظهار داشت:  طبق بررسی های کارشناسانه در مورد ماهواره مصباح، به این نتیجه رسیدیم 

که هزینه های پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که به این مرحله برسد.

اپل، خواب کاربرانش را رصد می کند

هوش سنج

در یک مدرســه، قــد پنج نفــر از دانش آمــوزان را 
اندازه گیری و یادداشــت کرده اند. بعد از مقایسه قد 

دانش آموزان، اطالعات زیر به دست آمده است: 
- مهران، از سعید بلندتر و از بهرام کوتاه تر است.

- دانیال، از بهروز بلندتر و از مهران کوتاه تر است. 
 با توجــه با ایــن اطالعــات، بلندتریــن دانش آموز 

کیست؟
1. مهران    
2. سعید    
۳. بهرام    
4. دانیال

بهشــاد      )۳ حمیــد       )2 محســن      )1 
4( بیژن                           5( کیوان
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اگر دوســت دارید در پس زمینه موبایل خود تصاویری از 
شگفتی های دنیا و مناظر بکر و بی نظیر ببینید، اپ امروز را از 
دست ندهید. Wallpapers خصوصیاتی دارد که به راحتی 
از آن یک اپلیکیشن والپیپر »ایده آل« می سازند.شاید تنوع 
باالی تصاویر و رایگان بودن آنها مهم ترین این خصوصیات 
باشند. آرشیو والپیپرهای زیبای این اپ در 44 بخش مجزا 
طبقه بندی شــده که این طبقه بندی بر مبنای هشتگ 
ها صورت گرفته است. در Wallpapers نه تنها قادر به 
جست وجوی عکس ها بر اساس موضوع شان هستید، بلکه 
این کار را برای رنگ ها هم می توانید انجام دهید. این یعنی 
تقریبا هر چیزی را که بخواهید، در آرشیو والپیپرهای اپ 
خواهید یافت. Wallpapers مزایای دیگری هم دارد: هر 
والپیپری را که در اپلیکیشن نشان کنید، می توانید در صفحه 
مربوط به آن، منبع تصویر )یا اسم عکاس( را هم ببینید و اگر 
باب میل تان بود، والپیپرهای شــبیه به آن را هم از طریق 

هشتگ ها جست وجو کنید. ضمنا امکان اشتراک گذاری و 
افزودن هر والپیپر به فهرست عالقه مندی ها را هم خواهید 
داشت.تمام والپیپرهای این اپلیکیشن را می توانید به رایگان 
دانلود کنید و خوشبختانه گزینه ای در اختیارتان قرار داده 
شده که آنها را مستقیما روی پس زمینه، الک اسکرین یا 
حتی عکس مخاطبین قرار دهید که این جزو قابلیت های 
بســیار مفید اپلیکیشن محسوب می شــود. تیم سازنده 
اپلیکیشن تصاویرش را از منابع مختلفی گردآوری می کند، 
بنابراین هر روز شاهد اضافه شدن والپیپرهای بیشتر و هر چه 
گسترده تر شدن آرشیو تصاویر خواهید بود. نکته مهم اینکه 
خوشبختانه بر خالف بسیاری از اپ های والپیپر برای کار با 
اپلیکیشن »فعال« نیازی به ابزار تغییر دهنده آی پی ندارید که 
این را هم باید یکی دیگر از مزایای Wallpapers قلمداد 
کنیم. با استفاده از لینک  goo.gl/vi6hZ9  می توانید این 

اپلیکیشن را دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفی اپلیکیشن Wallpapers؛ 

به پس زمینه موبایل تان روح تازه ای بدمید

ادعای مایکروسافت:

تنها ویندوز 1۰ در برابر حمالت 
باج افزار »پتیا« مقاوم است

شرکت مایکروسافت مدعی شده که آخرین نسخه از سیستم عامل 
ویندوز یعنی ویندوز 1۰ در برابر اکثر حمالت ســایبری و از جمله 

حمالت باج افزار پتیا مصونیت دارد.
باج افزار پتیا نســخه های قدیمی تر ویندوز را هدف قرار داده و با 
قفل کردن فایل های ذخیره شــده کاربران، از آنها برای بازگشایی 
قفل فایل ها تقاضای باج ۳۰۰ دالری می کند. طراحی این باج افزار 
نیز با سوءاســتفاده از اطالعات موجود در مورد ابزار هکری آژانس 
امنیت ملی آمریکا صورت گرفته است. این نهاد دولتی در آمریکا از 
آسیب پذیری های ویندوز و ده ها نرم افزار دیگر برای سرقت اطالعات 
و جاسوسی سایبری اســتفاده می کند؛ اما نشت این اطالعات به 
اینترنت باعث شــده تا هکرها از آنها برای طراحی باج افزار و آزار و 
اذیت کاربران فضای مجازی استفاده کنند. مایکروسافت می گوید 
پتیا را به طور دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به این نتیجه 
رسیده که بیشترین میزان آلودگی به پتیا مربوط به کاربران ویندوز۷ 
است که در سال 2۰۰۹ عرضه شده. باج افزار پتیا حمالت خود را از 
کشور اوکراین آغاز کرد و بیش از ۷۰ درصد رایانه های آلوده شده به 
پتیا در این کشور واقع هستند. مقامات اوکراینی، روس ها را عامل 
طراحی پتیا می دانند. مایکروســافت همچنین مــی گوید دامنه 
حمالت باج افزار پتیا محدودتر از واناکرای اســت که ماه گذشته 
بیش از 2۰ هزار رایانه را آلوده کرد. البته پتیا در میان شرکت های 
خصوصی و نهادهای دولتی در اروپا قربانیان بزرگ تری داشته است.

بررســی های مایکروســافت نشــان می دهد که بدافزارهای آنی 
قدرتمندتر بوده و با امکانات بیشتری عرضه می شوند و لذا سازمان ها 
و شرکت های تجاری باید به تدریج به استفاده از ویندوز 1۰ روی 
آورند که قابلیت های امنیتی گســترده تری دارد و از هوشمندی 

بیشتری در برابر تهدیدات دنیای مجازی برخوردار است.

گوشی سامسونگ )J7 2۰16 ( در دستان 
یک کودک چهار ساله منفجر شد  

یک مادر پاکستانی به نام Naureen Ahsan، گوشی سامسونگ 
J7 2۰16 دخترش را به برادرزاده چهار ساله اش داده بود تا با بازی 
My Talking Tom او را سرگرم کند؛ ولی متاسفانه دمای گوشی 
در حین انجام بازی باال رفته و گوشی منفجر می شود. خوشبختانه 

هیچ کس در این حادثه آسیب جدی ندیده است.
این مادر، در فیس بوک خود نوشــته که این حادثه برای ما بسیار 
ترســناک و غیر منتظره  بوده و همچنین به این نکته اشاره کرد که 
هیچ دلیلی برای انفجار باتری دستگاه وجود نداشته و والدین باید 
بچه ها را از این محصوالت دور نگه  دارند. براســاس آخرین خبرها، 
سامسونگ قصد دارد به زودی نسخه بازسازی شده گلکسی نوت ۷ 
را به بازار عرضه کند و این خبر، می تواند تاثیر منفی بر فروش این 

محصول داشته باشد.
همان گونه که مطلع هســتید، نوت ۷  برای این شــرکت، فاجعه و 
رسوایی بزرگی را به بار آورد. بعد از بررســی های فراوان، سرانجام 
مشخص شد که باتری این دســتگاه دارای مشکالت اساسی بوده 
است. این شرکت مجبور شد تا تمام گوشــی های فروخته شده را 
جمع آوری و تولید آن را نیز متوقف کند. به تازگی سامسونگ اعالم 
کرده که قصد دارد نوت های ۷ پس گرفته شده را بازسازی کرده و با 
باتری ۳2۰۰ میلی آمپری، آنها را دوباره به بازار عرضه کند. به نظر 
می رسد که دردسرهای این شرکت در انفجار محصوالتش، تمامی 
 نخواهد داشت. حال باید ببینیم که عکس العمل سامسونگ در قبال 

این حادثه چه خواهد بود.

گشت زنی خودروهای پلیس بدون 
راننده در دبی

گشت زنی خودروهای روباتیک و خودران پلیس در دبی، به زودی 
این شهر را برای جنایتکاران بیش از گذشته نا امن خواهد کرد.

خودروهای یاد شــده که به اندازه ماشین های اسباب بازی بچه ها 
هستند، تا قبل از پایان سال جاری میالدی در خیابان های دبی مورد 
استفاده قرار خواهند گرفت. خودروهای مذکور که O-R3 نام دارند، 
توسط شرکت سنگاپوری OTSAW Digital ساخته شده و مجهز 
به نرم افزارهای بیومتریک به منظور اسکن کردن چهره افراد برای 

شناسایی جنایتکاران و افراد مشکوک هستند.
در این خودروها تعدادی دوربین هم برای تصویربرداری حرارتی، 
شناسایی چهره و مشاهده شماره پالک دیگر خودروها نصب شده 
است. تصویربرداری سه بعدی از جمله دیگر قابلیت های خودروهای 
روباتیک مذکور است. درون هر یک از این خودروها یک پهپاد هم 
وجود دارد که در صورت لزوم برای کنترل و نظارت هوایی به پرواز 
درمی آید. مقامات محلی دبی امیدوارند اســتفاده از این پهپادها، 
از وقوع جرایــم جلوگیری کند. الگوریتم خودآموز هوشــمند این 
خودروها گشت زنی آسان در اماکن مختلف را بدون برخورد با موانع 
خطرناک ممکن می کند. دبی اولین شــهر جهان است که از این 

خودروهای خودران به عنوان پلیس استفاده می کند.

تلویزیون کاغذ دیواری به بازار آمد
 یک شــرکت فناوری، محصولی به نام تلویزیون کاغذ دیواری ۷۷ 
اینچی را با قیمت 2۰ هزار دالر به بــازار عرضه کرد. ضخامت این 
دســتگاه یک پنجم اینچ است که به وســیله چند آهنربا به دیوار 

می چسبد.
شــرکت ال جی آخرین محصول از مجموعه »تلویزیون های کاغذ 
دیواری« عجیب خــود را برای فروش عرضه کــرد. این تلویزیون 
۷۷ اینچی OLED که نخســتین بار در نمایشگاه CES رونمایی 
شــد، اکنون برای فروش عرضه شده است. شــرکت تولید کننده 
این محصول را 2۰ هــزار دالر قیمت گذاری کــرده و چنین گفته 
که ضخامت این صفحه نمایش یک پنجم اینچ اســت. این صفحه 
نمایش که تا حدودی انعطاف پذیر اســت به وسیله چند آهنربا به 
دیوار می چسبد. همچنین برای اجتناب از وجود سیم های متعدد، 

فقط یک سیم به سیستم صوتی دستگاه متصل می شود.

سامسونگ با عرضه گوشی های گلکســی اس 8 و گلکسی 
اس 8 پــالس ادعــا می کند که یکــی از کم حاشــیه ترین 
گوشی های پرچم دار را وارد بازار کرده است و به همین جهت، 
صفحه نمایش آن  را Infinity Display می نامد. با این وجود 
به نظر می رسد که اکنون زمان مناســبی برای تجدید نظر 
پیرامون این نام باشد؛ زیرا شرکت شارپ به دنبال رونمایی 
از دو گوشــی جدید در نیمه ماه جوالی )دهه سوم تیر ماه( 
است که حاشیه بســیار کمی در اطراف نمایشگر آنها وجود 
دارد؛ شاید کمتر از حاشــیه های موجود در گوشی گلکسی 

اس 8 سامسونگ.

دو گوشــی جدید شــارپ که در حال  حاضر با شماره مدل 
FS8016 و FS8010 شناخته می شود، محصوالت جدید 
این سازنده برای به چالش کشــیدن گوشی های هوشمند 
میان رده و رده باالی بازار اســت و البته، نباید انتظار خاصی 
از آنها داشته باشید. در هر دو مدل، نسبت نمایشگر به بدنه 
به طور قابل توجهی زیاد است و همین موضوع باعث شده تا 
در اولین نگاه، نمایشــگر بدون حاشیه به  کار گرفته شده در 

این دو گوشی، نظر شما را به خود جلب نماید.
براساس اطالعات منتشر شده، این دو گوشی از یک نمایشگر 
5/5 اینچی بهره می برد که رزولوشن نمایشگر آن 2۰48 در 

1۰8۰ پیکسل است. آن طور که پیداست، در بدنه پشتی این 
دو گوشــی از یک دوربین دوتایی 12 مگاپیکسلی استفاده 
شده و یک شاتر ثانویه 8 مگاپیکسلی در جلوی گوشی برای 

ثبت تصاویر سلفی، جای خواهد گرفت.
گوشی های جدید شرکت شارپ با شماره مدل FS8016 و 
FS8010 در دو نســخه با چهار و شش گیگابایت رم عرضه 
خواهد شد و فضای ذخیره ســازی آنها، تنها 64 گیگابایت 
است. شاید با دیدن مشخصات ســخت افزاری هر دو مدل، 
گمان کنید که هر دو گوشی رده باال خواهد بود؛ با این وجود، 
پردازنده ها )بهتر اســت بگوییم SoC( به کار گرفته شده در 
این دو مــدل، با آنچه انتظار دارید، متفاوت اســت و صحت 
عرضه این دو گوشی را به عنوان محصوالت میان رده و رده باال 

تایید می کند.
گوشــی اول شــارپ با شــماره مدل FS8016 به تراشه 
اســنپدراگون 66۰ کوالکام مجهز خواهد بود؛ این در حالی 
است که شرکت سازنده، از تراشه اسنپدراگون ۳۳۰ کوالکام 
در گوشی دیگر با شماره مدل FS8016 استفاده کرده است. 
درخصوص عملکرد چیپ ست اســنپدراگون 66۰ کواکالم 
چندان نباید نگران بــود؛ زیرا می دانیم که ایــن پردازنده، 

عملکردی نزدیک به اسنپدراگون 8۳5 دارد.
اســنپدراگون 66۰ در مقایسه با چیپ ســت اسنپدراگون 
8۳5 کوالکام، موفق شده است تا به 5455 امتیاز در بررسی 
چندین هسته پردازشی دست یابد؛ در مقابل، اسنپدراگون 
8۳5 کوالکام نیز نزدیک به 6۳۰1 امتیاز به دست آورده است. 
به همین جهت، در بررســی عملکرد چند هسته پردازشی، 
تنها 15 درصد اختالف بین عملکرد این دو تراشه وجود دارد. 
در بررسی تک هسته پردازشــی نیز چیپ ست اسنپدراگون 
66۰ کوالکام شما را ناامید نخواهد کرد؛ این تراشه موفق به 
کسب 1588 امتیاز شده است که فاصله قابل قبولی با تراشه 

اسنپدراگون 8۳5 دارد.

براساس اطالعات منتشر شده، شرکت شارپ به دنبال رونمایی از دو گوشی جدید است که حاشیه های 
اطراف  نمایشگر آن با گوشی گلکسی S8 سامسونگ رقابت خواهد کرد.

شارپ در پی معرفی دو گوشی بدون حاشیه جدید است

شرکت  ایرانسل در جریان کنفرانس خود، از مودم ترکیبی 
 TD-LTE و LTE جدیدی با قابلیت پشــتیبانی هم زمان از

رونمایی کرد.
ایرانسل در جریان کنفرانسی که در دفتر اصلی این شرکت 
 TF-I60 برگزار شــد، از یک مودم ترکیبی جدیــد با مدل
رونمایی کرد. این نخســتین مودمی اســت کــه در ایران، 

هم زمان از فناوری LTE و TDLTE پشتیبانی می کند. 

محمود طالیی از شرکت ایرانســل در جریان این کنفرانس 
اعالم کرد که مودم یادشــده به چیپ Cat6 مجهز شــده 
 است و از حداکثر ســرعت ۳۰۰ مگابیت  بر ثانیه پشتیبانی 

می کند. 
طبق اعالم محمود طالیی، هدف از طراحی و تولید این مودم، 

تجمیع فرکانس در بخش TD-LTD بوده است.
مــودم TF-I60 ایرانســل به صــورت هم زمــان از چهار 

 SSID پشــتیبانی می کنــد و ۳2 کاربــر می توانند به آن 
متصل شوند. 

این مودم طی هفته های آینده وارد بازار می شود و مشترکان 
ایرانسل می توانند از آن بهره ببرند. 

تعداد گوشــی های هوشــمندی که از اینترنت همراه نسل 
 4/5پشــتیبانی می کننــد، در بازار انگشت شــمار اســت؛ 
اما مودم ترکیبی جدید ایرانســل از ایــن قابلیت برخوردار 
 اســت و می تواند از جدید ترین نســل اینترنــت همراه نیز 

بهره ببرد.

TF-I60 رونمایی ایرانسل از مودم ترکیبی جدید
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يادداشت
پلمب موسسه تجویز داروهای گیاهی بدون مجوز در کاشان

سرپرست دفترحقوقی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: یک موسسه تجویز داروهای گیاهی 
بدون مجوز با دستور مرجع قضائی در این شهرســتان پلمب و متصدیان آن به مراجع قضائی 

معرفی شدند.

اخبار

دستگیری متخلفان صید غیرمجاز 
ماهی در گلپایگان

رییس اداره حفاظت محیط زیست گلپایگان  گلپايگان
از دستگیری متخلفان صید غیرمجاز ماهی 

در این شهرستان خبر داد.
قاسم حسومی  گفت: در پی اعالم تخلف صید غیرمجاز به ماموران 
گشت یگان حفاظت این اداره، محیط بانان موفق به دستگیری دو 

متخلف صید ماهی در سد کوچری این شهرستان شدند.
وی گفــت: از متخلفــان 52 قطعــه ماهی کپور کشــف و ضبط 
شد؛همچنین یک رشــته تور ماهی گیری غیرمجاز)بیش از یک 
صدمتر( از متخلفان کشف و پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضائی شد.

 کشف انبار کاالی قاچاق 
در خمینی شهر

انبار کاالی قاچاق به ارزش 10 میلیارد ریال  خمینی شهر
در خمینی شهر کشف شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان گفت : در بازرسی اولیه از این 
انبار 92 ماشین لباس شویی ، 120 گونی حنای هندی 35 کیلویی، 
هزارگونی ماش 40 کیلویــی ، 6 گونی فلفل ســیاه 25 کیلویی، 
 100 کارتن ســیب قاچاق،6 گونی موسیر و 24 گونی پودر لیموی 

50 کیلویی کشف و ضبط شد.
ســردار عبدالرضا آقاخانی افزود: همچنین در بازرسی مرحله دوم 
از محل های دیگر انبار، هشــت گونی دارچین خشک ،250 گونی 
کنجد ،90 گونی فلفل قرمز ، 12بســته لیمــوی امانی ،144 عدد 
کارتن چهارتایی اسید سیتریک ،16 گونی پودر نارگیل ،150 گونی 

زردچوبه کشف شد.
وی با اشاره به  دستگیری یک نفر در این رابطه گفت : این کشفیات 
با همکاری مقام قضائی ، نمایندگان اداره های جهاد کشــاورزی ، 

صنعت و معدن و بهداشت انجام شد.

کشف مواد افیونی در نایین
بیش از 260 کیلو گرم مواد افیونی در نایین کشف  نايین

شد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در عملیات 
مشترک ماموران پلیس آگاهی اســتان های اصفهان و سمنان،در 
شهرستان نایین بیش از98 کیلو و 500 گرم حشیش و 168 کیلو و 
750 گرم تریاک در بازرسی از دو دستگاه خودروی 206کشف شد .

سرهنگ جهانگیر کریمی با بیان اینکه قاچاقچیان سعی داشتند در 
پوشش خانوادگی این محموله را از استان اصفهان خارج کنند افزود: 
در این عملیات چهار سوداگر مرگ که یکی از آنها زن بود دستگیر و 

تحویل مراجع قضائی شدند.

 بر پایی نمایشگاه صنایع دستی
 در شاهین شهر 

بیش از 30رشته صنایع دستی در شاهین شهر  شاهین شهر
به نمایش گذاشته شده است .

نمایشگاه صنایع دستی وبیش از 75نوع سوغات محلی استان های 
اصفهان، آذربایجان ، چهارمحال وبختیاری ،همدان ،یزد وفارس در 

شاهین شهر برپا شده است .
فیروزه کوبــی ،نمد ،گلیم ،جاجیم ،ترمه ،مــس و پارچه قلمکار از 
صنایع دستی اســت که در قالب 80غرفه به نمایش گذاشته شده 
است .این نمایشگاه تا 17تیر در پارک انقالب شاهین شهر پذیرای 

بازدید کنندگان است .

راهداری سمیرم نیازمند 60 میلیارد 
ریال اعتبار برای سال جاری است

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای  سمیرم
سمیرم گفت : برای سال جاری 60 میلیارد 

ریال اعتبار نیاز و پیش بینی این اداره است.
علی اکبر آقایی اظهار کرد: این مبلغ پیشنهادی در صورت تحقق 
در بخش های راهسازی، روکش آســفالت، بهسازی و ایمن سازی 

جاده ها هزینه خواهد شد.
وی درباره تعریض و بهسازی مسیر ونک و جاده شمس آباد گفت: 
هشت کیلومتر این مسیر از اعتبار سال گذشته اجرا شده و امسال 
هم با گرفتن اعتبار جدید، هشت کیلومتر دیگر را اصالح و بهسازی 

خواهیم کرد.
وی افزود : راه حنا به سمت شهر ُکمه در بخش پادنا نیز نیاز به 23 
کیلومتر روکش آسفالت دارد که امسال و با اخذ اعتبار اجرایی خواهد 
شد. آقایی همچنین با اشاره به افزایش حدود هشت هزار جمعیتی 
شهرستان در سرشماری نفوس و مسکن سال گذشته، افزود: همین 
افزایش نسبی و همچنین اضافه شــدن جمعیت عشایری افزایش 

اعتبارهای شهرستان را به دنبال داشته است.
به گفته این مسئول، دو برابر شــدن اعتبارات در تملک دارایی ها 
مشخص شــده و در بخش راه و راهداری نیز شــاهد بیشتر شدن 
تخصیص اعتبارات به این بخش ها بــوده ایم که امیدواریم با ابالغ 

رسمی هر چه زودتراین مهم، نهایی و تخصیص شود.
آقایی اظهار کرد: مجمــوع اعتبار تملک دارایی های شهرســتان 
سمیرم هر ساله 110 میلیارد ریال بود که امسال با وجود اعمال آمار 
جدید سرشــماری به حدود دو برابر این مبلغ یعنی 220 میلیارد 

ریال افزایش یافت.

با مسئوالن

رییس اداره صنعــت، معدن و تجارت   اردستان
شهرستان اردســتان گفت: در حال 
حاضر 2 هزار و 80 نفر در بخش صنعــت و معدن در این 
شهرستان مشغول به کار هستند.محمد رضا باقری افزود: از 
این تعداد یک هزار و 530 نفر در بخش های مختلف صنعتی 
و 550 نفردر بخش معدن اشتغال دارند. وی با بیان اینکه 
تعداد 44 واحد صنعتی و 67 معدن در شهرســتان فعال 
هستند تصریح کرد: یک شهرک صنعتی در شهر اردستان و 
2 ناحیه صنعتی در شــهر زواره و مهاباد فعالیت می کنند. 
باقری با اشاره به بازبودن سامانه بهین یاب جهت ثبت نام 
متقاضیان دریافت تسهیالت برای کارخانه ها وکارگاه های 
صنعتی با پیشرفت فیزیکی 60 درصد به باال خاطرنشان کرد: 
در ســال 1395 تعداد 42 واحد صنعتی و در سه ماهه اول 
سال 1396، تعداد 8 واحد صنعتی در این سامانه ثبت نام 
کرده اند.وی افزود: در ســال 1395 تعداد 7 واحد صنعتی 
موفق به دریافت مبلغ 60 میلیارد ریال تسهیالت طرح رونق 
از طریق این سامانه شده اند.باقری تعهد اشتغال سال 1395 
این اداره را بالغ بر135 نفراعالم کرد و افزود: 100درصد این 
تعهد انجام شده است. وی خاطر نشان کرد: طی 6 ماه آخر 
سال 1395 و 3 ماه ابتدایی سال 1396 از تعداد 23 واحد 
صنعتی و 6 واحد تولیدی، بازدید و از نزدیک مشکالت این 

واحدها بررسی و جهت رفع آنها اقدام شده است.

فرماندار آران و بیدگل با بیان اینکه   آران و بیدگل
این شهرســتان ویترین عملکرد 
ســازمان جنگل  ها، مراتع و آبخیزداری کشور در موضوع 
طرح های بیابان  زدایی است اظهار داشت: با اقدامات صورت 
گرفته در 5 دهه گذشته در زمینه بیابان زدایی بسیار موفق 
عمل کرده اســت.ابوالفضل معینی نژاد با اشــاره به اینکه 
شهرستان آران و بیدگل 610 هزار هکتار وسعت دارد که 
اکثر آن هم بیابانی است افزود: این شهرستان برخالف کویری 
بودن، خشکسالی و کاهش بارندگی در زمینه  بیابان  زدایی و 
تثبیت شن  های روان در کشور بسیار موفق عمل کرده است.

وی میزان متوسط بارندگی در سال در آران و بیدگل را 120 
میلی متر برشمرد و گفت: در این شهرستان بیش از 3 هزار 
میلی متر تبخیر آب داریم ولی به جهت فعالیت های گسترده 
اداره منابع طبیعی در تثبیت شن های روان تا حدود زیادی 

موفق بودیم.

اشتغال مستقیم بیش از 2 هزار 
نفر در بخش صنعت اردستان

 آران و بیدگل الگوی موفق 
بیابان زدایی در کشور

گردشــگری امروزه خود را به عنوان صنعتی رو به رشــد در 
اقصی نقاط جهان نمایان ســاخته ؛ چنانچه به عنوان یکی از 
واقعیت های انکار ناپذیراقتصادی و اجتماعی در قرن حاضر 
مورد تاکید و توجه ویژه قرار گرفته است.گردشگری یکی از 
منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می 
آید به طوری که بسیاری از آن به عنوان صنعت اول دنیا یاد 

می کنند. 
توسعه گردشگری با استفاده ار منابع موجود به گونه ای است 
که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی 
و ضوابط قانونی جامعه و انتظارات گردشگران بتوان وحدت و 
یکپارچگی و هویت فرهنگی و تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی 
مــردم را فراهم کرد .ایــن مقاله ضمن تحلیل آثــار اقتصاد 
مقاومتی بر توسعه صنعت گردشگری به نقش کارکردهای آن 
و موانع و راهکارهای ایجاد صنعت گردشگری پایدار همراه با 

بستر مناسبی از اقتصادمقاومتی می پردازد.
رونق اقتصاد گردشگری از جنبه های تقویت اقتصاد مقاومتی 

است
فرماندار شهرســتان تیران و کــرون گفت: رونــق اقتصاد 

گردشــگری از جنبه های تقویت و تحقق اقتصاد مقاومتی 
است.

علی رحمانی، در جلسه مجمع عمومی و اعضای انجمن میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تیران وکرون 
اظهار داشت: رونق گردشگری نه تنها در حوزه فرهنگی مورد 
اهمیت است بلکه در حوزه اقتصاد به جهت ایجاد رونق اقتصاد 

مقاومتی از ارزش خاصی برخوردار است.
وی افزود: رونق اقتصاد گردشــگری از جنبه های تقویت و 
تحقق اقتصاد مقاومتی است که اگر به این حوزه پرداخته شود 
نتایج و اثرات مثبت آن را در جامعه و در رشد اقتصادی خواهیم 
دید که دولت یازدهم با تقویت حوزه گردشگری و اولویت دهی 
به این حوزه زمینه جذب گردشگر و توریست را فراهم کرده 
است.فرماندار شهرستان تیران و کرون با بیان اینکه اقتصاد 
گردشگری در بسیاری از کشورهای جهان حائز اهمیت است، 
بیان داشت: در کشورهای پیشرفته، درآمد ناشی از گردشگری 
از منابع مهم درآمدی آنها محســوب شده که بیش از درآمد 

نفتی ارزش دارد و به عنوان یک صنعت مطرح است.
وی با اشــاره به راهبردهــای دولت در حوزه گردشــگری 

یادآورشد:  تقویت ارتباطات بین المللی یکی از دستاوردهای 
برجام بود که افزایش توریست در کشــور در این ارتباطات 
محقق و تقویت اقتصاد گردشگری به ارمغان آمد و ثمره های 

آن به شهرستان ها و شهرهای مختلف کشور رسیده است.
رحمانی با اشاره به اینکه در شهرستان تیران و کرون با نگاه 
همه جانبه حوزه گردشــگری و میراث فرهنگی به رونق این 
حوزه کمک شده، ادامه داد: افزایش گردشگر، احیای میراث 
فرهنگی و رونق اقتصاد گردشگری به عنوان یکی از مولفه های 
مهم اقتصادی در این شهرستان به وجود آمده که با وجود این 
چنین ظرفیت هایی در گذشــته، از آنها غفلت شده بود ولی 
در سال های اخیر طی یک برنامه منسجم و هدفمند اقدامات 

موثری در این حوزه صورت گرفته است.
وی مشــارکت مردم در حــوزه میراث فرهنگــی را یکی از 
جنبه های مثبت در این شهرستان دانست و گفت: مشارکت 
خودجوش مردم شهرستان تیران و کرون در حوزه گردشگری 
در قالب ســازمان های مردم نهاد انجام می شــود و مردم با 
رویکرد فرهنگی و حفاظت از هویت ملی و شهرستانی، فعالیت 
خودجوش در مرمت آثار تاریخی، فعالیت های گردشگری و 
معرفی این آثار داشته اند که این موضوع به رونق فعالیت های 

فرهنگی می انجامد.
فرماندار شهرســتان تیران و کرون با اشــاره به جاذبه های 
طبیعی در شهرســتان نیز افزود: گردشــگری طبیعی این 
شهرســتان از ظرفیت های بی نظیر استان اصفهان است که 
با تهیه و تدوین برنامه جامع، جذب  سرمایه گذاری انجام می 
شود و نیازمند همکاری سایر بخش هاســت که یکی از این 
مناطق، منطقه گردشــگری داالنکوه با ظرفیت مطلوب به 

عنوان منطقه بکر طبیعت گردی و منطقه گردشگری است.
محسن مظاهری، سرپرســت میراث فرهنگی صنایع دستی 
شهرســتان تیران و کرون با اشــاره به توجه دولت به حوزه 
گردشگری و میراث فرهنگی گفت: طرح و برنامه های دولت 
زمینه ساز گسترش و توسعه زیر ساخت ها و همچنین توسعه 

گردشکری شده است.
وی افزود: در سال های اخیر با حمایت از حوزه گردشگری و 
جلب مشــارکت مردم جمعیت گردشگران در سراسر کشور 
افزایش یافته که در این شهرســتان هم از این رشد جمعیت 

گردشگر بهره مند بوده اند.
سرپرست میراث فرهنگی صنایع دستی شهرستان تیران و 
کرون با اشاره به نتایج توسعه گردشگری گفت: رشد اقتصادی 
از جمله نتایج و ثمره های این حوزه بــوده که باید با جذب 
سرمایه گذار در این منطقه ظرفیت های گردشگری را توسعه 
داد. وی ادامه داد: با ســرمایه گذاری در بخش گردشگری، 
ظرفیت های اقتصادی این شهرســتان افزایش یافته و این  
ظرفیت در کنار سایر توانایی ها رشد و نبوغ می یابد که کشف 
و مرمت شهر زیر زمینی کردعلیا مصداقی از این موضوع است.

مظاهری یادآورشد: راه اندازی انجمن میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری شهرستان به رونق گردشگری کمک کرده 

و عزم عمومی ایجاد می کند.

نایب رییس شورای اسالمی شاهین شهر از بهره برداری و کلنگ زنی شش پروژه عمرانی در این 
 شهر خبر داد و گفت: اعتبار اختصاص یافته برای این شش پروژه عمرانی بالغ  بر 63 میلیارد ریال 

است.
علیرضا جهانگیری در جمع خبرنگاران با گرامیداشت فرا رسیدن چهارده تیرماه روز شهرداری ها اظهار کرد: در راستای 
توسعه فضای سبز و فعالیت های عمرانی در شاهین شهر روز گذشته طی 

آیینی، شش پروژه عمرانی به بهره برداری و کلنگ زنی رسید.
وی با بیان اینکه اعتبــار اختصاص یافته برای این شــش پروژه عمرانی 
بالغ  بر 63 میلیارد ریال اســت، افزود: از جمله ایــن پروژه ها می توان به 
بهره برداری از طرح اتصال بلوار شهید چمران به شهید فهمیده شمالی، 
بهره برداری از بوستان شهید همت، کلنگ زنی پارک آموزشی ترافیک، 
 کلنگ زنی بوســتان محله مســکن مهر و یا کلنگ زنی بوســتان طیب

 اشاره کرد.
نایب رییس شورای اســالمی شاهین شــهر تصریح کرد: بهره برداری و 
کلنگ زنی پروژه های مختلف شــهری در راستای خدمت رسانی بهتر به 
شهروندان شاهین شهری است و خود مردم نیز می توانند با ارائه انواع ایده ها، مقاالت و ... شورا و شهرداری شاهین شهر 

را در این راستا کمک کنند.

نايب ريیس شورای اسالمی شاهین شهر:

6 پروژه عمرانی در شاهین شهر به بهره برداری رسید

رییـس میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری ناییـن گفت: بدنـه ها و سـتون های 
مسـجد جامع این شهرسـتان بـا هزینـه ای بالغ بـر 50 میلیـون ریال مرمت شـد.

محمود مدنیـان اظهـار کرد: بـا توجه بـه خصوصیـات معمـاری و نظـر برخـی از محققان به نظر می رسـد مسـجد 
جامع ناییـن در قرن سـوم و چهـارم هجـری در زمـان حکومت آل بویه و علویان طبرسـتان سـاخته شـده اسـت. 

وی ادامـه داد: در کنـار ورودی مسـجد، تـک منـار آن مربـوط بـه دوره 
سـلجوقیان بـا ارتفـاع 28 متر قـرار دارد. 

مدنیان گفت: از شـاخصه هـای مهم منار مزبور این اسـت کـه در قاعده 
گرد، در وسـط هشـت ضلعـی و در رأس دوباره گرد می شـود کـه با این 

سـبک معماری، فقط دو مناره در ایـران وجود دارد. 
وی گفت: در زیر صحن مسـجد، شبستان وسـیعی وجود دارد که دارای 
سـتون هایی از جنس گل رس طبیعی اسـت کـه از نورگیرهایـی تعبیه 

شـده در سـقف، روشـنایی آن تامین می  شود.
وی افـزود: این شبسـتان بـه منزلـه سـرداب وسـیعی در ایام تابسـتان 

مورد اسـتفاده قـرار مـی گرفته اسـت.
مدنیان اضافه کرد: شبسـتان دارای دو مدخل ورودی اسـت که به وسـیله پله هایی از صحن مسـجد جدا می شـود. 

مسـجد جامع نایین در سـال 1310 در فهرسـت ملی به ثبت رسید.

ريیس میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری نايین:

بدنه و ستون های مسجد جامع نایین مرمت شد

صنعت گردشگری يکی از بزرگ ترين و پربازده ترين فعالیت های اقتصادی در دنیاست که   تیران و کرون
باالترين میزان ارزش افزوده را ايجاد می کند و به طور مســتقیم و غیر مستقیم، ساير 

فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار می دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان آران و بیدگل 
گفت : کشــت هندوانه دیــم در دو منطقه چاله 

سنبک و چاله چهار طاقی شهرستان آران و بیدگل آغاز شده است.
حسین فتاحی با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال از هر هکتار بین 
30 تا 35 تن هندوانه برداشت شود افزود:نوبت دوم برداشت این محصول 
در مهرماه و با شروع فصل پاییز آغاز می شود. وی با اشاره به اینکه کشت 
هندوانه دیم معموال در مناطق پر آب انجام می شود و هیچ سنخیتی با 
کویر خشک ندارد گفت: کشت و برداشت هندوانه دیم از حدود 300 سال 
پیش تاکنون در منطقه کویری آران و بیدگل انجام می شده است . فتاحی 
باال بودن سطح آب زیرزمینی را دلیل کشت این محصول دانست وگفت: 
در چاله های سنبک و چهار طاقی با کندن چاله هایی به عمق کمتر از یک 
متر به آب می رسیم ودر حال حاضر از 204 چاله مفروض، 103 چاله در 

مناطق سنبک و چهار طاقی کشت هندوانه دیم فعال است.

رییس دادگستری شهرستان سمیرم گفت: طی 
سه سال فعالیت خود در دادگستری شهرستان 

سمیرم کمتر از 15 مورد طالق به ثبت رسیده است.
حمیدرضا ابوالحسنی زارع تصریح کرد:کسب این مقام با تالش و همکاری 
کارکنان دادگستری و شوراهای حل اختالف شهرستان در سال گذشته 

محقق شده که جای قدردانی دارد. 
ابوالحســنی طالق های توافقی را از جمله دالیل صدور حکم طالق در 
شهرستان دانســت و افزود: طالق های  توافقی را نمی توان مانع شد و 
از بروز آن جلو گیری کرد و قاضی موظف به رســیدگی آنهاست. رییس 
دادگستری سمیرم خاطر نشان کرد: در ســال گذشته 14 هزارو 801 
پرونده ورودی به دادگســتری داشــته ایم که 14 هزارو 892 پرونده 
خروجی در دوره زمانی یکسان، نشان از عملکرد باالی دادگستری نسبت 

به میانگین ساالنه را نشان می دهد.

برداشت هندوانه دیم از 
دل کویر آران و بیدگل

کاهش چشمگیر آمار 
طالق در شهرستان سمیرم

گردشگری در خدمت اقتصاد مقاومتی

سمیرم آران و بیدگل

شاهین شهر  نايین

قاب روز

باغ بانوان فوالدشهر را 
به حال خود رها نکنید!

شهردار فوالدشــهر پیش ازاین عنوان کرده 
بود که احداث باغ بانــوان، احترام به حقوق 
شــهروندانی اســت که حضور در فضاهای 
ورزشی و پارک های عمومی را مانع از تفریح 
سالم خود می بینند، اما امروز و بعد از سال ها 
انتظار، همچنان شــاهد نیمه تمام بودن این 

پروژه هستیم.



روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2175 |  دوشنبه 12 تیر 1396 | 8 شوال 1438

7

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2175 | July 03, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERrezaei.zayanderoud@gmail.com

حجت االسالم مرتضی عزیزی مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری، از 
اجرای طرح نشاط معنوی در راستای غنی سازی اوقات فراغت زائران و به ویژه جوانان و 

نوجوانان در بقاع متبرکه امامزادگان)ع( استان خبر داد.

اجرای طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه
اخبار

دومین سینمای شهرکرد فعال شد

 سامانه »داشبورد جمعیتی«
در چهارمحال راه اندازی شد

طرح »مهارت های زندگی هنگام 
ازدواج« در استان اجرا می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال وبختیاری، از فعال 
شدن دومین سینمای شــهرکرد خبر داد. جواد کارگران با اشاره 
به اینکه دومین سینمای شهرکرد فعال شد، اظهار داشت: سینما 
غدیر شهرکرد بار دیگر در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری فعال شده اســت. وی عنوان کرد: در حال 
حاضر تعداد سینماهای فعال چهارمحال و بختیاری سه سینماست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال وبختیاری عنوان کرد: 
در حال حاضر دو سینما در شهرکرد و یک سینما در بروجن فعال 
است. وی اظهار داشت: تعداد صندلی های سینماهای چهارمحال  

بختیاری در حال حاضر به یک هزار و ۳۰۰ صندلی رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری گفت: سامانه »داشبورد 
جمعیتی« با هدف رصد آنالین وقایع تولد، وفات، ازدواج و طالق در 

استان راه اندازی شد.
محمدعلی رفیع پور در شورای جمعیت اســتان اظهار داشت: در 
راستای بند 14 دستورات رهبری، تشکیل 4 کمیته رصد تحوالت 
جمعیتی استان، فرهنگی، اجتماعی و ترویج ازدواج و افزایش نرخ 
باروری، تحکیم بنیان و پایداری خانواده و تســهیل ازدواج و ارائه 
خدمات درمانی، رفاهی و تکریم سالمندان، با عضویت دستگاه های 
مربوطه و به منظور ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در دستور کار 

ثبت احوال استان قرار گرفت و اجرایی شد.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه »داشبورد جمعیتی« افزود: در این 
ســامانه وقایع تولد، وفات، ازدواج و طالق به صورت نموداری برای 
مدیران اجرایی به تصویر کشیده می شــود تا بتوانند در لحظه این 

وقایع را به صورت آنالین رصد کنند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت: طرح الزامی آموزش 
مهارت های زندگی حین ازدواج، با هدف ازدواج پایدار در راستای 
تحکیم بنیان خانواده و کاهش موارد طالق در استان برگزار می شود.

عبدالمجید فدایی اظهارداشــت: با توجه به ضرورت افزایش نرخ 
باروری، الزم است در شهرستان های شــهرکرد و بروجن که نرخ 
باروری کمتر از دیگر نقاط استان است، برای افزایش نرخ جایگزینی 

تالش های بیشتری صورت گیرد.
 وی با اشاره به ارائه آموزش های هنگام ازدواج به زوجین در راستای 
تحکیم بنیان خانواده به میزان 1۰۰ درصد در استان، افزود: سال 
گذشته 9 هزار و 68 زوج در استان در دوره های آموزش های ازدواج 

و فرزندآوری شرکت کردند.
 معاون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: طرح الزامی آموزش 
مهارت های زندگی حین ازدواج، با هدف ازدواج پایدار در راستای 
تحکیم بنیان خانواده و کاهش موارد طالق، ابتدا در دو شهرستان 
شهرکرد و لردگان اجرا شد؛ اما اکنون در 7 شهرستان دارای مرکز 

آموزش های هنگام ازدواج اجرا می شود.

قاسم سلیمانی دشتکی در نشستی با بانوان منتخب پنجمین 
دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا تاکید کرد: در دولت یازدهم 
بیشترین بها به مدیریت بانوان در ســطح بخشدار، مدیرکل و 
معاون مدیرکل در این اســتان داده شد که البته کافی نیست و 

باید افزایش یابد.
وی افزود: به مدیران دستگاه های اجرایی توصیه شده تا از توان 
بانوان در بخش های مختلف مدیریتی بهره گیری بیشــتری 

صورت گیرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بانوان برای نامزدی 

پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا ضعیف عمل کردند.
وی یادآور شد: البته منتخبان پنجمین دوره شوراهای اسالمی 
شهر و روستا نسبت به دوره قبل در این استان رشد قابل توجهی 
داشته اند. سلیمانی دشتکی به افزایش واقعه طالق در روستاهای 
چهارمحال و بختیاری اشاره و تاکید کرد: این مهم به عنوان زنگ 

خطری در روستاها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ایجاد 14 هزار و ۳۰۰ شغل جدید در چهارمحال 
و بختیاری در سال گذشته افزود: این در حالی است که پارسال 

۳۳هزار و 5۰۰ نفر در این استان تقاضای شغل داشته اند.

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری تصریح کرد: براســاس 
پیش بینی های صورت گرفته امسال 19 تا 2۰ هزار شغل جدید 
در این استان ایجاد می شــود. وی یادآور شد: در دولت یازدهم 
استفاده از توان و مشارکت ســرمایه گذاران خارجی و داخلی 
بخش خصوصی، دولتی و نیمه دولتی افزایش یافته است، هرچند 
برخی انتقادهای ناسالم در فضای مجازی مانع از اطالع رسانی 
صحیح اقدامات دولت به مردم شد. سلیمانی دشتکی همچنین 
تاکید کرد: احداث و توسعه بوستان های ویژه بانوان در شهرها 
و روستاهای استان باید در دستور کار منتخبان پنجمین دوره 
شوراهای اسالمی شهر و روســتا قرار گیرد. وی افزود: در مدت 
فعالیت دولت یازدهم، افزون بر 1۳۰ دستگاه انواع ماشین آالت در 
اختیار شهرداری های چهارمحال و بختیاری قرار گرفت و از محل 
1۰ درصد درآمد فروش زمین های دولتی، 2 هزار و 6۰۰میلیارد 
ریال به شهرداری های چهارمحال و بختیاری اختصاص پیدا کرد.  
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: تکمیل و بهره برداری از طرح 
انتقال آب بن - بروجن مهم ترین دغدغه مسئوالن استان است 
که در همین راستا و براساس پیش بینی ها تا 2۰ مرداد امسال 
عملیات نصب پمپ های ایستگاه اول این طرح انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: بازنگری و تکمیل طرح های جامع، تفضیلی و هادی 
شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری، باید در دستور کار 

منتخبان پنجمین دوره شوراهای اسالمی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر امــور بانوان و خانواده اســتانداری چهارمحال و 
بختیاری نیز گفت: 49 بانوی این استان توانستند به پنجمین 
دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا راه پیدا کنند. فاطمه دوستی 
تاکید کرد: از این تعداد 14 نفر مربوط به شوراهای اسالمی شهرها 
و ۳5 نفر مربوط به شوراهای اسالمی روستاها هستند. وی افزود: 
در چهارمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستای چهارمحال 
و بختیاری، تنها 21 نفر از بانوان حضور داشتند. در این نشست 
تعدادی از بانوان منتخب پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و 
روستای چهارمحال و بختیاری، نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات 
خود را درخصوص چگونگی نقش بانوان در تسریع شاخص های 

توسعه ای بخش های مختلف ارائه کردند.

با مسئوالن

مدیرعامل شهرک های صنعتی چهارمحال:

ایستگاه  BTS شهرک صنعتی 
شهرکرد نصب شد

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت استان:

 ۳۵ درصد جمعیت استان
در روستاها زندگی می کنند

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال و 
بختیاری گفت: با مشارکت شــرکت مخابرات استان، 
ایستگاه مخابراتی BTS در فاز توسعه شهرک صنعتی 

شهرکرد نصب و راه اندازی شد.
علیرضا شــفیع زاده با اشــاره به راه اندازی ایســتگاه 
مخابراتی BTS در شهرک صنعتی این شهرستان اظهار 
داشــت: این پروژه در راستای تفاهم منعقدشده مابین 
شرکت شهرک ها و شــرکت مخابرات استان مطابق با 
استانداردها و فناوری روز دنیا و به منظور بهبود کیفی 
پوشش تلفن همراه و ارتباطات رادیویی، در زمینی به 

مساحت 12۰ متر مربع انجام شد.
وی افــزود: براســاس ایــن تفاهم نامــه، بــه تدریج 
زیرساخت های فیبرنوری تا ورودی 6 شهرک صنعتی 
لردگان، کوهرنگ، هفشجان، سامان 2، سفیددشت و 
فردانبه انجام می شود و کیفیت خدمات مخابراتی در 
دو شهرک صنعتی شهرکرد و کوهرنگ نیز ارتقا می یابد.

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال و 
بختیاری خاطرنشان کرد : شرکت شهرک های صنعتی 
استان در راستای سیاست های کلی دولت، برای ایجاد 
و بهسازی زیرساخت ها در شهرک  ها و نواحی صنعتی 
اســتان کامال مصمم اســت و از هیچ تالشی فروگذار 

نخواهد کرد.

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
چهارمحــال و بختیاری گفــت: ۳5/8درصد جمعیت 
استان چهارمحال و بختیاری در روستاها ساکن هستند.

عبدا... اسدپور عصر شنبه در شورای راهبردی جمعیت 
چهارمحال و بختیاری، با اشــاره بــه اینکه 64 درصد 
جمعیت چهارمحــال و بختیاری در شــهرها زندگی 
می کنند، اظهار داشــت: ۳5/8درصد جمعیت استان 

چهارمحال و بختیاری در روستاها واقع شده است.
وی اظهار داشــت: جمعیت چهارمحــال و بختیاری 

947هزار و76۳ نفر است.
 معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از تعداد کل جمعیت 
چهارمحال و بختیاری، 49 درصد زن و 51 درصد مرد 

هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دولت یازدهم به انتصاب بانوان در پست های مدیریتی و حساس 
توجه ویژه داشته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۵۰ درصد لوله گذاری انتقال آب بنـ  بروجن انجام شد 

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره    9609970351500215 دادنامــه:  شــماره   4 /108
9509980351500889 شــماره بایگانی شــعبه: 951056 خواهان: آقای افشــین 
نصری فرزند اکبر با وکالت خانم رضوان امیری قهفرخی فرزند سید جعفر به نشانی 
اصفهان فالورجان- فالورجان شــاه آباد خ شهید عباســپور ک نوبهار خواندگان: 
1- آقای عبداله قاسمی قهساره فرزند حســین 2- آقای رضا قاسمی قهساره فرزند 
حسین 3- آقای رحمت اله قاسمی قهســاره فرزند حسین 4- طاهره قاسمی قهساره 
فرزند حسین 5- آقای عبدالوهاب قاســمی قهساره فرزند حسین 6- صدیقه قاسمی 
قهساره فرزند حسین 7- آقای محمدعلی قاسمی قهساره فرزند حسین 8- آقای غفور 
قاسمی قهساره فرزند حســین همگی به نشــانی مجهول المکان 9- شرکت تعاونی 
مسکن مراتو و گروه های 44 و 55 توپخانه با وکالت آقای مهدی کریمیان محمدآبادی 
فرزند سهراب به نشــانی اصفهان سه راه ســیمین خیابان جانبازان کوی ولیعصر 
خیابان هدایت مجتمع تجاری C غربی طبقه فوقانی واحد شش 10- شهرداری مرکزی 
اصفهان به نشانی اصفهان چهارباغ پایین دروازه دولت شهرداری مرکزی اصفهان 
قسمت کارگزینی یا رییس دفتر شهرداری خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 
2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه آقای افشــین نصری فرزند اکبر با 
وکالت خانم رضوان امیری به طرفیت خانم ها و آقایان عبدا...، غفور، رضا، محمدعلی، 
عبدالوهاب، رحمت ا...، صدیقه، طاهره قاســمی قهساره فرزندان حسین، شهرداری 
اصفهان و شرکت تعاونی مسکن مراتو و گروههای 44 و 55 توپخانه دادخواستی به 
خواسته الزام به انتقال امتیاز شش دانگ یک واحد تجاری به مساحت 21/37 مترمربع 
به شــماره تفکیکی 7 همکف مجموعه تجاری ای )E( واقع در اصفهان کوی ولیعصر 
خیابان استاد شهریار )الیحه تقدیمی شماره 6849- 95/02/10 وکیل خواهان( تقدیم 
و مدعی اســت خواندگان ردیف های اول الی هشــتم وراث مرحوم حسین قاسمی 
قهساره و فاطمه اسماعیلی می باشند که به موجب قرارداد مورخ 1388/02/30 شش 
دانگ یک واحد تجاری به شــماره تفکیکی 7 همکف مجموعه تجاری ای )E( واقع در 
اصفهان کوی ولیعصر به مساحت حدودا 21/35 مترمربع را با حدود اربعه مندرج در 
قرارداد واگذاری شماره 112-68 به خواهان فروخته اند و محل در تصرف خواهان 
می باشد به استناد بند 2 قرارداد 112- 68 به موجب معرفی نامه به شماره 4499- 88 
مورخ 88/4/9 و استناد به صورت جلســه مورخ 1383/3/7 بین شهرداری مرکزی 
اصفهان و شرکت تعاونی مسکن مراتو، واحد تجاری مذکور را شرکت تعاونی مسکن 
مذکور ) خوانده ردیف ده( به خواندگان ردیف یک الی هفت واگذار نموده اســت و با 
وصف اینکه خواندگان ردیف یک الی هشت به موجب قرارداد مورخ 1388/03/30 و 
مراتب واگذاری های تعاونی مسکن مذکور موجود است و به موجب وکالت شماره 
122685 مورخ 1388/4/1 دفتر شــماره 19 اصفهان جمیع اختیارات از جمله انتقال 
رسمی مورد معامله را به خواهان اعطاء نموده اند. ولی شرکت تعاونی مسکن مذکور 
از واگذاری مورد معامله در تعاونی مسکن مذکور به خواهان امتناع می نماید صرف 
نظر از آنکه در احداث بنا تخلفاتی صورت گرفته و دارای رای کمیســیون ماده 100 
بوده یا خیر )دفاعیات شــهرداری به موجب الیحه شــماره 6851- 95/12/1( آنچه 
مسلم اســت خواندگان ردیف های اول الی هشــتم کلیه حق و حقوق خود نسبت به 
امتیاز واگذار شده به آنان در تعاونی مسکن مراتو و گروه های 44 و 55 توپخانه خود 
را به خواهان واگذار نموده و این حق مثبت و منفی )ادعای پرداخت مطالبات از ناحیه 
دارنده امتیاز به شرکت )از ناحیه وکیل شرکت خوانده( به خواهان قابل انتقال خواهد 
بود هرچند با وجود وکالتنامه تنظیمی ضرورتی به حضور در دادگاه و الزام به انتقال 
امتیاز مذکور نبوده ولی مانعی برای این امر نیست. ایرادات تخلفات ساختمانی و عدم 
مالکیت بر عرصه و وجود دین نیز موثر در حق خواهان نیست و واگذار کنندگان ملزم 
به انتقال آنچه واگذار نموده اند می باشــد با اجازه حاصــل از مواد 89- 197- 198 
بند چهارم ماده 84 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
10، 219 و 220 قانون مدنی ضمن صدور قرار رد دعوا به طرفیت شهرداری مرکزی 
اصفهان و شــرکت تعاونی مســکن مراتو و گروه های 44 و 55 توپخانه خواندگان 
ردیف های اول الی هشتم را ملزم به حضور در دفتر شرکت تعاونی مسکن مراتو و 
گروه های 44 و 55 توپخانه و انتقال امتیاز مذکور به خواهان ملزم می نماید. بدیهی 
است با توجه به اینکه خواهان به موجب وکالت اعطائی می توانسته راسًا با حضور 
در شــرکت مذکور امتیاز را به نام خود انتقال دهد خسارات دادرسی مستند به فعل 
خواندگان محکوم به انتقال نیز نبوده حکم بر بی حقی خواهان در این بخش صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره نسبت به محکومیت خواندگان غیابی ظرف بیست روز 
پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف بیست روز پس از انقضا 
مهلت واخواهی و نسبت به سایر موارد ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل 
اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 9522 شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)798 کلمه، 8 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/133 احتراما در خصوص پرونده کالســه 519/95 ش 2 دعوی روح ا... شــمس 

نطنزی بــا وکالت صدیقه نجفی به طرفیت علی رســولی به خواســته مطالبه وجه و 
مجهول المکان بودن آخرین محل ســکونت خوانده و تعیین وقت مجدد رسیدگی و 
استماع شهادت شهود به تاریخ 96/6/7 ساعت 4/15 بعدازظهر لذا مراتب جهت نشر 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به حضورتان ارسال می گردد ضمنا مقتضی 
می باشد نسخه ثانی روزنامه جهت بهره برداری قضایی به این شعبه از شورا ارسال 
فرمایید. م الف: 163 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز)مجتمع 

شماره یک()95 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

4/135 جواد ابراهیمی خوزانی دارای شناسنامه شماره 2713 به شرح دادخواست 
به کالســه 277/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مصطفی ابراهیمی خوزانی به شناسنامه 8189 در تاریخ 
1396/03/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- شهربانو رضوانی خوزانی فرزند محمد ش.ش 56 )همسر( 2- 
جلیل ابراهیمی خوزانی فرزند مصطفی ش.ش 443 )فرزند( 3- علی ابراهیمی خوزانی 
فرزند مصطفــی ش.ش 536 )فرزند( 4- جــواد ابراهیمی خوزانــی فرزند مصطفی 
ش.ش 2713 )فرزند( 5- زهرا ابراهیمی خوزانی فرزند مصطفی ش.ش 105 )فرزند( 
6- فاطمه ابراهیمی فرزند مصطفــی ش.ش 535 )فرزند( 7- فریبا ابراهیمی خوزانی 
فرزند مصطفی ش.ش 20326 )فرزند( 8- ســمیه ابراهیمی خوزانی فرزند مصطفی 
ش.ش 1598 )فرزند( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف 4063 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک()181 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/136 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالســه پرونده 412/96 ح 2 وقت رسیدگی ســاعت 6/10 بعدازظهر روز 
چهارشنبه مورخه 1396/6/15 مشخصات خواهان: زهرا عموچی فرزند غالمرضا 
مقیم خمینی شهر بلوار توحید کوی باغ امین کوچه یاس 44 منزل نجاری مشخصات 
خوانده: ابتسام ســلیمانی فرزند مجید خواســته و بهای آن: انتقال سند گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4065 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )165 کلمه، دو کادر(
مزایده

4/137 اجــرای احکام مدنی شــورای حــل اختالف شهرســتان خمینی شــهر در 
پرونده کالســه 95/824 له خانم لیال بابائی علیــه آقای بهمن مهرابی به خواســته 
مطالبه در نظر دارد یک دســتگاه تراکتور فرگوســن مدل 1386 به شــماره سریال 
LWF027120E15318A را که کارشــناس رسمی دادگستری 150/000/000 
ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رســاند لذا جلســه مزایده ساعت 
ده صبح روز سه شنبه در تاریخ 96/05/03 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع قضایی خانواده برگزار می 
گردد، طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشــانی کارخانه قند کامیاب واقع در 
جاده نجف آباد بعد از دو راهی درچه مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند 
خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار می بایست  ده درصد 
قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 4061 اجرای احکام مدنی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر)179 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609973734100192 دادنامــه:  شــماره   4 /138
9509983734100043 شماره بایگانی شعبه: 950044 خواهان خانم زهرا کاظمی 
فرزند علی اکبر به نشانی تهران بلوار مرزداران خ یاس فرهنگیان ک یاس، یاس1 پ 
9 ط 2 خواندگان: 1- آقای سیدفرهاد  موسوی فرزند ســید حسین به نشانی تهران 
اسالمشهر خ کاشانی خ امام حسن عســگری جنب مسجد پالک 33 منزل سید فرهاد 
موسوی 2- خانم سیمین موسوی به نشانی تهران اسالمشهر میان آباد خ 14 پ 30، 
3- خانم کوکب سادات موسوی فرزند سیدحسین به نشانی نطنز خ تربیت بدنی، 32 
دستگاه منزل سید حسن موسوی 4- آقای سید ساالر موسوی فرزند سید نصرا... 
5- آقای ســهند موســوی فرزند ســید نصرا... 6- خانم مهری علی اکبری 7- آقای 

سید جمال موسوی فرزند سید حسین همگی به نشــانی اسالمشهر باغ نرده کوچه 
9 کوچه حقیقی پ 20 ط 1 منزل موسوی خواســته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص 
دادخواســت خانم زهرا کاظمی فرزند علی اکبر به طرفیت آقایان و خانم ها: 1- سید 
فرهاد موسوی فرزند سید حسین 2- سیمین موســوی 3- کوکب موسوی 4- سید 
ساالر موسوی فرزند سید نصرا... 5- سهند موســوی 6- مهری علی اکبری فرزند 
سیدنصراله 7- ســید جمال موسوی به خواســته اســتدعای صدور حکم به الزام 
خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال رســمی مالکیت یک قطعه ملک به شماره 
ثبتی 100- 298 واقع در روســتای طامه )به میزان پنج دانگ( مقــوم به پنجاه و یک 
میلیون ریال با عنایت به مفاد دادخواست خواهان و شرح آن و اظهارات وی به شرح 
صورتجلسه دادرسی که عنوان همسر وی مرحوم آقای سیدجالل موسوی در زمان 
حیات خویش با انعقاد مبایعه نامه مورخ 61/3/25 اقدام به خرید 4 دانگ از قطعه ملک 
معنونه از مرحوم صنمبر خانم موسوی و یک دانگ از مرحومه شایسته بیگم موسوی 
از ملک فوق نموده که تا زمان حیات وی متعاملین از انتقال رسمی موضوع بیع امتناع 
نموده اند و اقدامی را انجام ندادند و سوگند یاد نمودند و هیچ یک از خواندگان علیرغم 
انتشار آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته اند و الیحه ای را ارسال نداشته اند و 
دادگاه وضعیت ثبتی ملک موصوف را از دادگاه استعالم نموده که جوابیه استعالم به 
دادگاه واصل گردیده و دادگاه نظر به اینکه رسیدگی به موضوع و مشخص شدن دقیق 
آن را مستلزم جلب نظر کارشناس دانسته است قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر 
نموده تا کارشناس منتخب ضمن حضور در دادگاه و بررسی اسناد و مدارک موجود 
در پرونده و مطالعه پرونده ثبتی با مراجعه به اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان 
نطنز ضمن حضور در محل ملک متنازع فیه با امعان نظر در مبایعه نامه های موجود 
در پرونده و گواهی انحصار وراثت  نظریه کارشناسی با ترسیم نقشه و کروکی تقدیم 
دادگاه گردد که نظریه  کارشناسی به شماره 204-95 تقدیم دادگاه گردید که نظریه 
موصوف حکایت از آن دارد که با بررسیهای به عمل آمده از مدارک ارائه شده خواهان 
از جمله مبایعه نامه های عادی)محلی( و همچنین مدارک و اسناد موجود در پرونده 
ثبتی ملک مورد دعــوی )پالک 100/298( مالحظه گردید که مبایعه نامه ارائه شــده 
خواهان مورخ 61/3/25 با سوابق نقل و انتقاالت رسمی صورت گرفته در پالک مذکور 
همخوانی نداشته و در تعارض با اسناد رسمی میباشد و به موجب مبایعه نامه عادی 
مورخ 61/3/25 تمامی 5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک 100/298 )ملک مورد دعوی( 
از طرف خانم ها صنمبر و شایســته موسوی به آقای ســید جالل موسوی )همسر 
خواهان( واگذار گردیده و لیکن طی بررسی به عمل آمده مالحظه گردید که به موجب 
تقسیم نامه رسمی 51041 مورخ 66/1/31 دفترخانه 7 نطنز مقدار چهار دانگ مالکیت 
صنمبر فیمابین سید جالل موسوی و کوکب موسوی بالمناصفه تقسیم گردیده و به 
موجب سند قطعی 10618 مورخ 92/8/18 دفترخانه 168 نطنز دو نفر از ورثه صنمبر 
و شایسته هر دو موسوی )شهین و فاطمه( به مقدار دو سهم از دوازده سهم پنج دانگ 
مشاع از ششدانگ را به آقایان سید مجتبی و سید میالد هردو موسوی  انتقال رسمی 
نموده اســت در صورتیکه مطابق مبایعه نامه عادی مورخ 61/3/25 خانمها صنمبر 
و شایسته هر دو موســوی تمامی ملک خود را به آقای ســید جالل موسوی واگذار 
نموده و نظریه مذکور مصون از هرگونه ایراد و اعتراض موجهی باقی مانده اســت 
لذا با عنایت به مراتب معروضه دادگاه خواهان را در خواسته خویش ثابت تشخیص 
نداده و دعوی مطروحه را مقرون به صحت ندانســته اســت علیهذا مستندا به مواد 
1257 قانون مدنی و مواد 197 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعالم مینماید. رای صادره حضوری 
بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان میباشــد. م الف: 166 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

نظنز)789 کلمه، 8 کادر(
ابالغ

شــماره   9610106794800117 ابالغنامــه: شــماره   4 /139
پرونده:9509986794800285 شماره بایگانی شعبه:950285 ابالغ شونده حقیقی: 
خسرو شریعتی به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور:1396/05/09 دوشنبه ساعت: 
16 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی 
پور جنب ســاختمان صبا پالک 57 علت حضور: در خصوص دعوی اکبر پورحیدر 
شیرازی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
م الف:10342 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک()73 

کلمه، یک کادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   961046363560001 درخواســت:  شــماره   4 /150
9509983635601419 شماره بایگانی شعبه: 951685 در پرونده کالسه 951685 
ب/2 آقایان 1- صادق نجفی فرزند جالل 2- ایمان هلیلــی فرزند فریدون 3- اصغر 
هارونی فرزند نگهدار به اتهام ورود به عنف و ایراد ضرب و جرح عمدی با اســلحه 

تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان و به تجویز ماده 
174 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امــور کیفری مراتب در 
روزنامه آگهی تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه دوم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شــهر واقع در منظریه بلوار دانشجو 
حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی 
و اظهار عقیده می نماید. م الف:4059 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان خمینی شهر)132 کلمه، دو کادر(
مزایده

4/164 اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شــهر در پرونده کالسه 
960262 له آقای مرتضی نوروزی علیه آقای مهدی زمانی به خواسته مطالبه در نظر 
دارد اموال محکوم علیه به شــرح 1- تعداد 51 عدد تخته چوب روسی به ضخامت 7 
سانتی متر و پهنای 24 سانتی متر و طول 6 متر به مبلغ 39/780/000 ریال 2- تعداد 
68 عدد تخته چوب روسی به ضخامت 6 ســانتی متر و پهنای 15 سانتی متر و طول 
3/80 متر به مبلغ 17/000/000 ریال که کارشناس رسمی دادگستری جمعا به مبلغ 
56/780/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رســاند لذا جلســه 
مزایده در تاریخ دوشــنبه 1396/5/2 ســاعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرســتان خمینی شــهر برگزار می گردد طالبین می توانند 5 روز قبل 
از روز مزایده به نشــانی خمینی شــهر میدان امام رضا خیابان شهید صدوقی کوه 
کوچک  کوچه نســاجان کارگاه نجاری سمت راســت مراجعه و مورد مزایده را از 
نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار 
می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه 
پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت 
در مزایده می بایســت 10 درصد بهای اموال را طی فیش چهار نسخه ای به حساب 
سپرده دادگستری خمینی شهر به شــماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز 
و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به 
اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی 
کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایند. م الف: 4085 اجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر)291 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350203408 ابالغنامــه:  شــماره   4 /184
9509980350200769 شماره بایگانی شعبه: 950913 خواهان بانک ملت با وکالت 
خانم مریم صادقی دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- علیرضا مختاری 2- حفیظ 
اله دهقانی 3- حســام دهقانی 4- محسن خسرویان به خواســته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 
9501213 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/05/29 و ساعت 12تعیین شده 
اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 1- حفیظ اله 2- حسام شهرت هر دو 
دهقانی چم پیری فرزندان رمضانعلی و درخواســت خواهان و بــه تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تــا خوانده پس از 
نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 10341 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)192 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350203398 ابالغنامــه:  شــماره   4 /185
9509980350201039 شماره بایگانی شــعبه: 951213 خواهان بانک مهر اقتصاد 
با وکالت اقای رضا عرب زاده دادخواستی به طرفیت خواندگان محمدرضا سرمدی 
2- رضا شریف اصفهانی 3- طاهره پورسعید به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهــان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 
951213 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/05/29 و ساعت 11:30 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 10343 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)179 کلمه، دو کادر(

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: به همه خانواده های دارای 2 فرزند معلول در استان، برای 

احداث واحد مسکونی زمین واگذار شده است.
گودرز امیری ظهر روز شنبه در شورای تامین مسکن استان 
با اشاره به کســب رتبه دوم استان در تکمیل زیرساخت های 

مســکن مهر و بهره برداری از آنها در کشــور اظهار داشــت: 
امیدواریم بقیه کارهای مسکن مهر استان نیز تا 2 ماه آینده 

تکمیل و نهایی شود.
وی با اشــاره به تامین اراضی مورد نیاز برای مددجویان زیر 
پوشش کمیته امداد و بهزیســتی، افزود: به همه افراد واجد 

شرایط در استان و در شــهرهایی که متقاضی وجود داشته، 
زمین واگذار شــده و همچنین برای مددجویان کمیته امداد 
نیز در شهرها اراضی مورد نیاز برای ســاخت مسکن تامین 

شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری، 
تعداد پرونده های مسکن مهر در محاکم قضائی استان را 45۰ 
فقره عنوان و بیان کرد: در روستاهایی که بنیاد مسکن زمین 

در اختیار دارد، زمین مددجویان تامین شده است.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تامین زمین مسکن خانواده های دارای ۲ فرزند معلول در استان

E-MAIL
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يادداشت
پاکدستی کارگر فضای سبز شهرداری

شــهردار باغبادران گفت: محمد باقری کارگر امانتدار فضای سبز شهرداری، 
کیف پول حاوی بیش از 120میلیون  ریال وجه نقد، مدارک اداری و بانکی را در 

بوستان ساحلی این شهر پیدا کرد و به صاحبش برگرداند.

اخبار

محیط زيست

از فعالیت یك واحد صنعتي آلوده کننده محیط زیست در 
شهرستان شاهین شهر و میمه جلوگیري به عمل آمد.به 
گزارش»پارما« از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
شــاهین شــهر و میمه، در یکي از مناطق صنعتي این 
شهرستان از ادامه فعالیت یك واحد صنعتي آلوده کننده 

هوا و محیط زیست جلوگیري به عمل آمد.
یك کارگاه تولید فایبرگالس به دلیل دفع غیراصولي و 
سوزاندن پســماندهاي صنعتي خود، باعث آلودگي هوا 
و تخریب محیط زیست شد که به همین علت به مراجع 
قضائي معرفي و پس از تحقیقات و بررسي هاي به عمل 
آمده به استناد ماده 1۶ قانون نحوه جلوگیري از آلودگي 
هوا و ماده 1۸ قانون مدیریت پسماندها، با دستور دادستاني 
شهرستان پلمب شد. الزم به ذکر است که مراتب به دلیل 
رسیدگي کیفري به عملکرد مدیریت آن واحد و الزام به رفع 

کامل آلودگي مورد پیگیري قرار گرفته است.

سرپرست اداره بهداشت کمیته امداد استان خبرداد:

افزایش 30درصدی بیمه تکمیلی 
مددجویان کمیته امداد

بیش از 1۶0هزار مددجوی تحت پوشــش کمیته امداد اســتان 
اصفهان تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند.

سرپرست اداره بهداشــت ،درمان و امور بیمه کمیته امداد استان 
اصفهان گفت: از ابتــدای امســال تاکنون بیــش از 5میلیارد و 
200میلیون تومان برای درمان و بستری مددجویان تحت پوشش 

در قالب بیمه تکمیلی پرداخت شده است.
عبد الحمید محمودی بــا بیان اینکه بیمــه تکمیلی مددجویان 
تحت پوشش، امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 30درصد 
افزایش داشته اســت افزود:چهار داروخانه شــهر و تمامی مراکز 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشــکی، خدمات بیمه تکمیلی را به 

مددجویان کمیته امداد ارائه می کنند.
وی گفت :530مرکز نیــز طرف قرارداد با بیمــه پایه مددجویان 
کمیته امداد بوده و بیش از ۸۸هزار خانوار تحت پوشــش کمیته 

امداد قرار دارند.

 تکذیب قطع مستمری 
برخی از مددجویان بهزیستی

رییس سازمان بهزیســتی کشــور با تکذیب خبر قطع یك شبه 
مســتمری خردادماه برخی مددجویان اظهارکــرد: رقم افزایش 
یافته مســتمری خردادماه از سوی ســازمان هدفمندی یارانه ها 
برای 52۹هزار خانوار تحت پوشــش ســازمان بهزیستی به طور 
کامل واریز شــده، امــا برخــی از مددجویان به علــت آنکه رقم 
افزایش یافته مســتمری به حســاب یارانه آنها واریز می شــود نه 
حساب مستمری شــان، گمان می کنند این افزایش در خرداد ماه 

اعمال نشده است.
انوشیروان محسنی بندپی با تکذیب خبر قطع یك شبه مستمری 
خرداد ماه برخی مددجویان اظهار کرد: قرار بود از خردادماه رقم 
افزایش یافته مســتمری در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار 
گیرد، اما به دلیل برخی مسائل و هم پوشانی ها، سازمان هدفمندی 
یارانه ها، رقم افزایش یافته مستمری خردادماه را برای 52۹ هزار 

خانوار تحت پوشش بهزیستی به طور کامل پرداخت کرد.
وی با بیان اینکه طی ســه ماه گذشــته از فروردیــن ماه تاکنون 
بهزیستی و کمیته امداد همان ارقام پیشین مستمری را به حساب 
مددجویان خود واریز کرده اند، گفت: سازمان هدفمندی یارانه ها 
رقم افزایش یافته را بر اساس لیستی که کمیته امداد و بهزیستی 
در اختیار آنها قرار داده،  به حساب یارانه مددجویان واریز می کند.

بندپی با تاکید براینکه در خرداد ماه رقم افزایش یافته مستمری 
از سوی ســازمان هدفمندی یارانه ها برای 52۹ هزار خانوار تحت 
پوشش سازمان بهزیستی به طور کامل واریز شده است، بیان کرد: 
برخی از مددجویان به علت آنکه رقم افزایش یافته مســتمری به 
حساب یارانه آنها واریز می شــود نه حساب مستمری شان، گمان 

می کنند این افزایش در خرداد ماه اعمال نشده است.

اصفهانی ها درمعرض تابش نور 
خورشید قرار نگیرند

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
به مردم این اســتان توصیه کرد که تا حد امکان در ساعات بعد از 
ظهر، از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم آفتاب خودداری کنند.

به گفته کارشناســان در این روزهای گرم تابستانی افزایش اشعه 
ماوراء بنفش در شــهر اصفهان ســالمتی شــهروندان را به خطر 
می اندازد و بدین ســبب بهتر اســت مردم هنگام تردد در معابر و 
فضاهای باز در حد امکان از قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم 

نور خورشید اجتناب کنند.
حجت ا... علی عســگریان، همچنین با اشــاره به وضعیت هوای 
اکثر مناطق استان اصفهان تا ســه روز آینده، افزود: در طول این 
مدت آسمان استان اصفهان به صورت صاف تا قسمتی ابری و هوا 

همچنان گرم خواهد بود.

تصادف زنجیره ای 3 مجروح برجای 
گذاشت

رییس پلیس راه استان، از برخورد یك دستگاه کامیون کشنده فاو 
با چهار خودروی سبك و سنگین و مجروحیت سه نفر خبر داد.

 ســرهنگ حســین پورقیصــری گفــت: مامــوران پلیــس راه 
اصفهان-شــیراز، از برخورد یك دســتگاه کامیون کشنده فاو با 
دو سواری، یك کامیون و یك اتوبوس در ایســتگاه شهید امامی 
شــهرضا، مطلع و به محل حادثه اعزام شــدند. وی افزود: در این 
حادثه، کامیون کشــنده فاو با ســرعت زیادی با یك سواری ال 
۹0، یك پیکان،یك کامیونت ایســوزو و یك اتوبوس مسافربری 
برخورد می کند که متاسفانه دو نفر از سرنشینان پیکان و یك نفر 

از سرنشینان کامیونت مجروح شدند.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه در ایــن حادثه چهار خودرو 
در ایســتگاه توقف کرده بودند که کامیون کشنده به شدت با آنها 
برخورد می کند افزود: علــت وقوع این حادثه رانندگی توســط 
کارشناســان مربوطه، عدم توانایی راننده تریلر در کنترل وسیله 

نقلیه به علت تخطی از سرعت مطمئنه اعالم شده است.
ســرهنگ پورقیصری از کلیه رانندگان به ویــژه رانندگانی که در 
عرصه حمل و نقل مســافر یا بار فعالیت می کنند درخواست کرد 
که با سرعت مجاز و مطمئنه رانندگی کنند تا شاهد وقوع حوادث 

جاده ای نباشیم.

یک کشته در واژگونی تریلر در محور 
نایین - اردستان

راننده یك دســتگاه تریلر به ســبب برخورد خودرو با گارد ریل 
کنارجاده و سقوط به پایین جاده در راه ارتباطی نایین به اردستان 
جان خود را از دست داد.رضا عباســی مدیر اورژانس 115 نایین 
دراین باره به ایرنا گفت: حوالی ســاعت هشت و 20 دقیقه بامداد 
دیروز واژگونی یك دســتگاه تریلر و برخورد آن بــا گاردریل پل 
روبه روی روستای نیستانك به اطالع اورژانس رسید. وی افزود: در 
پی اعزام ماموران امدادی به محل، مشخص شد راننده تریلر حادثه 
دیده به سبب جراحات وارده در محل سانحه جان باخته و اکنون 
علت حادثه دردست بررسی است.نایین از شمال به استان سمنان، 
از شرق به استان خراسان، از جنوب به اســتان یزد و از مغرب به 

شهرستان های اردستان و اصفهان محدود می شود.

پیشگیری ازفعالیت واحد 
آلوده کننده محیط زیست 

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه تالش ها و زحمات نیروی انتظامی 
با اجرای عدالت توسط قضات متدین و متعهد نتیجه می دهد، نیروی انتظامی و 

دادگستری را دو دستگاه مکمل یکدیگر عنوان کرد.
ســردار عبدالرضا آقاخانی گفــت: عدالت، مطالبــه جدی و اصلــی مردم از 

حکومت هاست و هر حکومتی نیز وظیفه دارد به این خواسته آنان تحقق بخشد.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی و دادگســتری دو دستگاه مکمل هم هستند 
اظهار کرد: تالش ها و زحمات نیروهای انتظامی زمانی نتیجه می دهد که عدالت 
توسط قضات متدین و متعهد اجرا شــود. وی به تعامل خوب دستگاه قضائی و 
نیروی انتظامی اشــاره و اظهار کرد: با هماهنگی خوبی که بین این دو دستگاه 
وجود دارد به حمدا... امروز امنیت پایداری در سطح استان حاکم است که حاصل 
تعامل بسیار خوب بین دو دستگاه قضائی و نیروی انتظامی بوده و باید این روند 

همچنان ادامه یابد.

اصفهان  همچنان نیازمند 
تخت بیمارستانی

 است

نیروی انتظامی و 
دادگستری، دو دستگاه 

مکمل هم هستند

رییس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان اصفهان گفت: ســطح پوشش تخت 
بیمارستانی در این استان با پنج میلیون نفر جمعیت، 1/2 در هزار  و میانگین 
کشوری این شاخص، 1/7در هزار است که این آمار نشان می دهد استان اصفهان 

به بیمارستان ها و تخت های بیمارستانی بیشتری نیاز دارد.
دکتر غالمرضا اصغری با بیان اینکه مجوز ساخت سه هزار تخت بیمارستانی در 
استان اصفهان صادر شده است، گفت: راه اندازی یکهزار و 200 تخت در دست 
اقدام است. وی با بیان اینکه این استان در مجموع ۶ هزار تخت بیمارستانی دارد، 
گفت: تا پایان تیر امسال بیمارستان های منظریه خمینی شهر و آفتاب خور و 
بیابانك نیز به بهره برداری می رسد و دست کم 200 تخت به مجموع تخت های 
بیمارستانی استان اضافه می شود. اصغری ادامه داد: با بهره برداری از این تخت ها 
با هزینه ای بیش از ۸0 میلیارد ریال، بیماران پنج استان مرکزی کشور از خدمات 

این مرکز بهرمند می شوند.

ثبت بیش از چهار و نیم 
میلیون تردد در محورهای 

مواصالتی اصفهان

در تعطیالت عید سعید فطر 4 میلیون و 521 هزار تردد در محور های مواصالتی استان اصفهان به ثبت رسید.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: یك میلیون و 440 هزار نفر در استان در تعطیالت عید فطر در استان اصفهان اقامت داشته اند.

فریدون اله یاری افزود :2 میلیون و 4۶۹ هزار نفر از بناهای تاریخی اســتان دیدن کردند که بعد از اصفهان، شهرستان های غرب و جنوب بیشترین بازدید را 
داشته اند.وی افزود: بیشترین بازدید از مکان های گردشگری، به سرچشمه خوانسار، آبشار سمیرم، نیاسر، چشمه ناز و بویین میاندشت تعلق دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در پایان افزود: میدان تاریخی امام، چهلستون، عالی قاپو،  منارجنبان و  باغ فین کاشان، بیشترین مقصد بازدید گردشگران 
داخلی بوده است.

حدود 20 هزارو 200 بنا واثر تاریخی در استان اصفهان شناسایی شده که هزارو 5۸0 اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

معاون امور توان بخشی ســازمان بهزیستی کشــور گفت: در 
حال حاضر حدود 25 هزار بیمار روانی مزمن در مراکز سازمان 
بهزیستی حضور دارند؛ این در حالی است که 70هزار نفر دیگر 
هم نیازمند خدمت بوده و پشــت نوبت هســتند که حداقل به 
مراقبت خانگی نیاز دارند؛ اما به علت مشکالت اعتباری، پشت 

نوبت قرار گرفته اند.
حســین نحوی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۶ مرکز، روزانه با 
ظرفیت 2۶00 نفر و 1۶2 مرکز شــبانه روزی به 11هزار بیمار 
روانی مزمن کشور خدمات ارائه می دهند گفت: در حال حاضر 
حدود 103 هزار بیمار روانی مزمن تحت پوشش بهزیستی بوده 
و پیش بینی می کنیم که حدود 200هزار بیمار روانی مزمن در 
کشور وجود داشته باشد؛ این درحالی است که از 103 هزار و 500 
بیمار روانی مزمنی که در سازمان بهزیستی کشور پرونده دارند، 
حدود 70 درصد )70 هزار نفر( مرد و 30 درصد آنها زن هستند. 
وی ادامه داد: از 103 هزار بیمار روانی مزمنی که در بهزیســتی 
پرونده دارند، 11 هزار نفر تحت پوشش دریافت مستمری هستند 
که مشمول افزایش سه برابری مستمری نیز شده اند و از فروردین 
ماه امسال رقم مستمری آنها از 53 هزار تومان، به 14۸هزار تومان 

افزایش یافت.
معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی کشور در ادامه، ضمن 
اشاره به اینکه سازمان بهزیستی 15 سال است که براساس ماده 
۹7 برنامه چهارم توسعه، به بیماران روانی مزمن ارائه خدمت می 

کند گفت: به طور کلی 13هزار معلول مجهول الهویه تحت پوشش 
خدمات سازمان بهزیستی هستند که در مراکز این سازمان حضور 
دارند و حدود ۶500 نفر از آنها بیمار روانی مزمن هســتند.وی 
همچنین خاطرنشــان کرد: درحال حاضر ۶۶ مرکز روزانه ویژه 
بیماران روانی مزمن در کشور وجود دارد و این در حالی است که 
5 استان البرز، خراسان شمالی، بوشهر، گیالن و هرمزگان، هیچ 

مرکز روزانه ای ندارند.
نحوی، در ادامــه با بیان آنکــه در حال حاضر توانمندســازی 
خانواده های بیماران روانی مزمن با هدف ارتقای وضعیت معیشتی 
و رفاهی آنها در دستور کار بهزیستی قرار دارد افزود: این در حالی 
است که ارتقای توانایی مراقبان نیز یکی از برنامه های بهزیستی 

است؛ زیرا یکی از مشکالت ما فرسودگی مراقبان است.

معاون قضائی رییس کل دادگستری و رییس شوراهای 
حل اختالف استان اصفهان گفت: صلح و سازش در این 
استان رو به گسترش اســت و وضعیت اصفهان در این 

زمینه، سال به سال بهتر می شود.
سید مهدی رســتگاری اضافه کرد: در سال نود و چهار، 
24درصد و در سال گذشته 2۶ درصد از پرونده های حل 

اختالف استان اصفهان به صلح و سازش منجر شد. 
وی میانگین صلح و سازش در سطح کشور را 31 درصد 
اعالم کرد و در عین حال افزود: میزان صلح و سازش در 
شهرستان های ســمیرم و فریدونشهر، فراتر از میانگین 

کشوری است و به حدود ۶0 درصد هم می رسد. 
رییس شوراهای حل اختالف استان اصفهان میزان صلح 
و سازش در شهرستان اصفهان را حدود 20 درصد اعالم 
کرد و افزود: در شهرستان هایی که مهاجرپذیری کمتر 
و حالت بومی بیشــتری دارند، تمایل به صلح و سازش 

بیشتر است.
وی از برقراری صلح و سازش به عنوان رسالت شوراهای 
حل اختالف نام برد و افزود: ما این موضوع را در زندان هم 
گسترش دادیم و با استفاده از ظرفیت زندان، شورای حل 
اختالف را به ریاست مدیرکل زندان، در تمام زندان های 

استان تشکیل دادیم.
رستگاری اضافه کرد: در سال گذشته یك هزار و 7۹۸نفر 

از زندانیان با تالش این شوراها آزاد شدند که آمار باالیی 
است. 

وی با اشاره به تاثیر شــوراهای حل اختالف در کاهش 
مراجعات مردمی به محاکم قضائی گفت: حدود 40درصد 
از پرونده هایی که قرار است در محاکم قضائی استان به 
آنها رسیدگی شود، توسط شوراهای حل اختالف بررسی 

می شود.
معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شوراهای 
حل اختالف استان اصفهان با بیان اینکه رسوب پرونده ها 
در این شوراها بسیار کم است، گفت: تقریبا هر پرونده ای 
که به شوراها وارد می شود بالفاصله مورد رسیدگی قرار 

می گیرد.

معاون قضائی ريیس کل دادگستری و ريیس شوراهای حل اختالف استان اصفهان :

صلح و سازش در استان رو به گسترش است

دادگستریبهزیستی

معاون امور توان بخشی سازمان بهزيستی کشور خبر داد:

۷0 هزار بیمار روانی پشت درهای بهزیستی 

فاطمه 
کاويانی

امروزه یك میلیارد و 
400 میلیون نفر در 
دخانیــات  دنیــا 
استعمال می کنند 
و ساالنه 7 میلیون 
نفر به همین علت 
جــان خــود را از 
دســت می دهند؛ 

این در حالی است که  
بیشــتر فوتی ها خود 

مصرف کننده نبوده و در 
معرض دود ســیگار قرار 

داشــته اند. در شــرایطی که 
ســاالنه 50 هزار ایرانی به علت 

مصرف دخانیات یا بودن در معرض دود 
آن جــان می دهنــد، پیش بینی می شــود 

چنانچه اقدام ویژه ای صورت نگیرد، تا 30 ســال آینده 
ایران در بین کشــورهای پرمصرف  دخانیــات در دنیا قرار 

خواهد گرفت.
این بخشی از اظهارات کارشناس مســئول دبیرخانه ستاد 
کنترل دخانیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
کشور است؛ اظهاراتی که زنگ خطر را برای سالمت و حتی 
اقتصاد کشور به صدا در می آورد. در حالی که مصرف سیگار 
عامل بروز 25 نوع ســرطان و 50 نوع بیماری اســت، این 
روزها به دلیل اســتفاده بیش از حد مردم از سیگار و قلیان، 
بیماری های ریوی 20تا 30 برابر و بیماری های قلبی 3تا4 
برابر بیشتر شده است. بر اســاس آمار، شمار فوت شدگان 
بر اثر ســیگار و قلیان چندین برابر کشــته شدگان حوادث 
راهنمایی و رانندگی بوده و این تعــداد زنگ خطری دیگر 
برای کشور به شــمار می رود. مصوبات قانون جامع کنترل 
و مبارزه ملی با دخانیات و آیین نامه ممنوعیت اســتعمال 
و عرضه ســیگار و ســایر مواد دخانی در اماکن عمومی که 
حدود 10 سال پیش به تصویب رسیده، از اول مهر ماه سال 
گذشته  به طور کامل اجرایی شــد که طبق آن و به منظور 
حقوق شهروندی و تامین سالمت آنها، هر فردی در هر جایی 
نمی تواند به راحتی سیگار مصرف کند. اما باید دید تا چه حد 

این قانون موفق عمل کرده است؟

طبق 
قانون،  ایــن 

اســتعمال دخانیــات در اماکن 
عمومی ممنوع شده و این شامل کارخانجات، بیمارستان ها، 
درمانگاه ها، مطب پزشکان، ســالن های نمایش، سینماها، 
ســالن هتل هــا، میهمان ســراها، رســتوران ها، موزه ها، 
پایانه های مسافربری، فروشگاه های بزرگ، اماکن فرهنگی 
و فرهنگسراها، کتابخانه های عمومی، ورزشگاه ها، مدارس، 
دانشــگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشــی، اماکن متبرکه و 
مقدس، مساجد، مصالها، وسایل نقلیه عمومی، موسسات و 
سازمان های دولتی و عمومی، بانك ها، شرکت های دولتی و 

شهرداری هاست.
به گفته کارشناس مسئول دبیرخانه ستاد کنترل دخانیات 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی کشور، عرضه 
ســیگار و دخانیات در ســوپرمارکت ها ممنوع است و تنها 
ده درصد از آنها با کسب مجوزهای رسمی و رعایت قوانین 
می توانند اقدام به عرضه ســیگار کنند. درراستای اجرای 
قانون مبارزه با دخانیات، دانشــگاه هایی که دستگاه قضائی 
پشتیبان آنها بوده اســت عملکرد موفقی داشته اند که در 
این زمینه از دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان می توان به 
عنوان نمونه بارز یك دانشــگاه موفق نام برد. بهزاد ولی زاده 
در همایش روز ملی مبارزه با دخانیات که در دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان برگزار شد، درخصوص همکاری های فی ما 
بین وزارت بهداشت و ســازمان جهانی بهداشت و سازمان 
ملل اظهار کرد: متعهد شــده ایم که تا سال 1404 مصرف 
دخانیات را در ایران 30 درصــد کاهش دهیم؛ این در حالی 
اســت که با تحقیقات صورت گرفته در سال ۹5، 27درصد 
مصرف کنندگان دخانیات در کشــور مردان و 3درصد آنها 
زنان اصفهانی هستند. مصرف دخانیات در مناطق روستایی 
بسیار بیشتر از مناطق شهری است و این هم به علت مصرف 
باالی قلیان در این مناطق بوده که البته به واسطه تالش های 
دانشگاه علوم پزشکی، به میزان 10درصد از مصرف سیگار 

در اصفهان کاهش یافته است.
وی با اشاره به سیاست های ششگانه سازمان جهانی بهداشت 
در کنترل و کاهش مصرف دخانیات مطرح کرد: یکی از این 
راه ها جلوگیری از استعمال دخانیات در اماکن عمومی است 
که در این زمینه، در ســال ۹3 با همــکاری وزارت صنایع و 
معادن عرضه قلیان در قهوه خانه ها ممنوع اعالم شــد؛ زیرا 
در بازرســی بعضی از مراکز عرضه کننــده دخانیات، مواد 

روان گردان مانند گراس در ترکیبات تنباکو یافت می شد.
ولی زاده، تفکر اشتباه شایع در جامعه مبنی بر بی ضرر بودن 
تنباکوی معطر را به شدت تکذیب کرد و گفت: تنباکوهایی 

کــه اصطالحــا معطــر 
هستند، ده ها نوع سرطان 
و بیمــاری را با خود به 
همــراه می آورند و 
سمومی که به واسطه 
مصرف سیگار و قلیان 
وارد بدن نســل جوان 
ما می شــود، مرگ و میر 
زودهنگام نسل آینده ساز 

انقالب را درپی دارد.
مســئول  کارشــناس 
دبیرخانه ســتاد کنترل 
دخانیات وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی 
کشــور، در ادامه اجرای 
قانون مبارزه با دخانیات را 
نیازمند کمك همه مردم 
دانســت و تاکیــد کرد: 
عرضه سیگار و دخانیات 

در ســوپرمارکت ها ممنوع اســت و تنها 10 درصد از آنها با 
کسب مجوزهای رسمی و رعایت قوانین توانسته اند اقدام به 
عرضه آنها کنند. وی همچنین در رابطه با سوپرمارکت هایی 
که مجوز عرضه ســیگار و دخانیات را دارنــد، اذعان کرد: 
نخســتین اشــتباه آنها، آخرین اشتباهشــان خواهد بود و 
مجوزشان را برای همیشه لغو خواهد کرد؛ کسی حق ندارد 
برای فروش این گونه مواد تبلیغات کند یا غرفه خاصی را در 

نظر بگیرد.

بر اساس آمار، شمار 
فوت شدگان بر اثر 

سیگار و قلیان چندين 
برابر کشته شدگان 
حوادث راهنمايی و 
رانندگی بوده و اين 
تعداد زنگ خطری 

ديگر برای کشور 
به شمار می رود

مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
گفت: از آتش ســوزی در مراتع آب ملخ هیچ گزارشــی 
به دســت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان نرسیده است.محمدحسین شاملی در خصوص 
آتش سوزی در مراتع روستای آب ملخ اظهار کرد: فقط 
گزارشــی از آتش ســوزی در باغات به اطالع ما رسیده 
که مربوط به روســتای خفر از توابع شهرستان سمیرم 
بوده اســت.وی تصریح کرد: از آتش ســوزی در مراتع 
آب ملخ هیچ گزارشی به دست اداره کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری استان اصفهان نرسیده است.

گزارشی درباره آتش سوزی 
در مراتع آب ملخ دریافت نشد

سیگار کشیدن ممنوع!
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هنوز خطبه ها تمام نشده بود که »عارف« توئیت  سمیه 
پارسادوست

 
گذاشت و مداح عید فطر را »وحدت شکن« معرفی 
کرد. این توئیت در واکنش به اشعاری بود که میثم 
مطیعی در زمان 23 دقیقه ای قبل از نماز عیدفطر در مصالی  نمازجمعه تهران 
خواند و در ابیاتی از این شعر که به نوعی دنباله شعرخوانده شده در روز عیدفطر 
سال گذشته است، »درصف اول نشسته ها« مورد خطاب قرار می گیرند و در 

ادامه نقدهایی نسبت به برجام و خوی کاخ نشینی و ... مطرح می شود. 
بالفاصله هجمه ها آغاز شــد. حامیــان رییس جمهوری که در نمایشــگاه 

مطبوعات و در کنایه به قوه قضائیه گفته بودند » نشــکنیم قلم ها را ! نبندیم 
دهان ها را « ، اعتقاد داشــتند منظور مطیعی از »ای نشســته در صف اول، 
نکنی خود را گم« رییــس جمهور بوده و بالفاصله با قلم های آتشــین و تند 
و تیز خود، هجمه بی ســابقه ای را علیه این مداح اهل بیت به وجودآوردند. 
»علی شکوری راد« که سابقه بازداشــت به اتهام امنیتی در کارنامه دارد ، از 
قوه قضائیه خواسته بود مطیعی را احضار نکند بلکه به ستاد نمازجمعه تذکر 
بدهد! از اهالی بیــت امام)ره( هم چندنفری در جریان شــعرخوانی روز عید 
فطر میثم مطیعی موضع گرفتند. چندنفری که عمدتا از »اشراقی« ها بودند 

و در همان روز اول، پســت هایی در این رابطه منتشــر کردند.  شهیندخت 
موالوردی، علی مطهــری، محمدوکیلی، بهروز نعمتــی، علی جنتی، پرویز 
کاظمی)وزیر رفاه دولت احمدی نــژاد( ، عبدالجبار کاکایی)شــاعر اصالح 
طلب(، معصومه ابتکار و بسیاری دیگر از چهره های اصالح طلب با انتشار پست 
هایی در فضای مجازی به اعالم نظر در این رابطه پرداختند. همگی شعرخوانی 
مطیعی درروز عیدفطر را مورد نقد و انتقــادات بعضا تند و هتاکانه قراردادند 
 تا آنجا که مطهری شــعرمطیعی را مصداق ترویج اندیشــه های کمونیستی 

دانست.نقدها و البته هتاکی ها تا چندروز ادامه داشت...

نگاهی به عملکرد مردم، رسانه های مکتوب و مجازی و چهره ها در ماجرای هجمه به میثم مطیعی؛

حاشیه های هجمه به یک مداح

»وکیلی« از اعضای هیئت رییسه مجلس که چندی پیش به دیدار 
رییس دولت اصالحات رفته بود، در واکنش به حواشی شعرخوانی 
عیدفطر گفت که »درزهای خودسری دلواپسان غیر قابل رفو است.« 
علی جنتی، وزیر سابق ارشاد، در پیامی عجیب و دور از شان کسی که 
مقام مسئول در نظام جمهوری اسالمی بوده، در کانال تلگرامی خود 
اینگونه به حواشی عیدفطر واکنش نشان داد: »»باید لعن و نفرین 
را نثار کسانی کرد که از اینگونه فرومایگان پست در اجتماع عظیم 
مردم تهران دعوت می کنند تا اینگونه به یاوه سرایی بپردازند. سال 
گذشته هم همین فرد در نماز عید فطر یاوه های مشابهی سرود. گویا 
برنامه مشخصی برای لجن مال کردن شخصیت های نظام آن هم در 

مراسم عبادی نماز عید فطر وجود دارد.«
 »زهرا اشــراقی« نوه امام)ره( که پیش از این بارها با پســت ها و 
اظهارنظرهای جنجالی و حاشیه ای خود خبرساز شده بود، با انتشار 
تصویری از مرحوم موذن زاده اردبیلی ، با کنایه از مداحانی یاد کرد 
که مدح ، شغل و نانشــان نبود. »محمود صادقی« هم که چندماه 
قبل، گفته های رییس دستگاه قضا نسبت به خودش را »مزخرفات« 
خوانده بود، از »نفرت پراکنی« در نمازعید فطر به واسطه شعرخوانی 

مطیعی نوشت . 
در روز دوم اصالح طلبــان همچنان بی وقفه آتــش توپخانه خود 
را روی میثم مطیعی می گشــودند؛ آتشــی که با گذشــت زمان 
بیشتر زبانه می کشــید. در این میان نســبت هایی غیرواقعی نیز 

به این هجمه ها اضافه شــده بود: »مطیعی دامــاد منصور ارضی 
اســت« ، »مطیعی از اعضای فعــال ســتادهای انتخاباتی ابراهیم 
 رییســی در جریــان انتخابــات بــود.« ، »مطیعی از دلواپســان
 است.«  و این نســبت ها در حالی به این مداح جوان الصاق شد که 
وی هیچ نســبت خانوادگی با ارضی ندارد و در ایام انتخابات نیز در 

ایران حضور نداشت. 

اما این ســوی میدان چه خبر بــود؟ جریان انقالبــی بالفاصله 
به میــدان آمــد. برخی افــراد همچــون »کمیل باقــرزاده« و 
»وحید یامین پــور« همان ســاعات ابتدایی، موضــع خود در 
 حمایــت از مطیعــی را بــه طــور صریــح و شــفاف اعــالم 
کردند.  »باقرزاده« با کنایه به »بعضی ها که با شنیدن این اشعار 
لرزیدند« نوشت: »خب به جهنم! برید صف دوم و سوم بنشینید 
که نلرزید!« برخی چهره ها با گذشــت زمان و باالگرفتن هجمه 
ها به مطیعی، به میــدان آمدند؛ در این میــان، برخی همچون 
حجت االسالم »علی ســرلک« ضمن حمایت از مطیعی، زمان و 
مکان خواندن اشعار حماسی توســط او را موردنقد قرار دادند و 
 معتقد بودند بهتر بود در زمان دیگری، اقدام به خواندن این شعر 
می کرد. در ســنگر شــاعران، »علیرضا قزوه« بود که به حمایت 
قاطعانه از مطیعی برخاســت. قزوه گفت: » از شــعری که در روز 
عید فطر خوانده شد و شــاعر آن دفاع می کنم. مداحش، فردی 
تحصیلکرده و انقالبی اســت. در جهان عرب وی را می شناسند.

بسیاری از مداحان ما پایشــان را از ایران بیرون نگذاشته اند. این 
مداح در عراق،یمن ، سوریه و لبنان شناخته شده است.شعرهایش 
را می خوانند. میثم مطیعی مداح تحصیلکرده و باسوادی است... 
دولتی را سراغ ندارم که به اندازه این دولت و حامیانش نسبت به 

مخالفان کم طاقت باشند.« 
حشمت ا... قنبری کارشناس مذهبی نیز در حمایت از این مداح 

جوان اهل بیت متن جالبی نوشــت که در قســمتی از آن آمده: 
»نگران میثم نیستم، میثم نگرانی ندارد، زبانش خریدار ندارد که 
دارد، دلش آباد نیست که هســت، انقالب هم خاطرش را آسوده 
ساخته، عبیدا... بن زیاد مرده اســت، عمرو بن حریث هم با تمام 
ننگ هایش سر به خاک نهاده و نخل وجود میثم خرمافروش هم 

که شاخه های پر خرمایش را بر اهالی ایمان ارزان کرده است.«

ی
طلب

ح 
صال

ه ا
خان

وپ
ش ت

آت
 

ی
طیع

ی م
رو

 

ی
وان

رخ
شع

به 
ن 

ایا
گر

ول
اص

ش 
کن

وا
 

د؟
 بو

چه
ی 

طیع
 م

در شــبکه های مجازی اما وضع کمی متفاوت بــود. هرچند در روز 
عید فطر و در ساعات اولیه آغاز حمله به مطیعی، این مخالفان بودند 
که هجمه ای عجیب و شاید بی ســابقه به راه انداختند، اما موافقان و 
حامیان مطیعی بالفاصله دست به کارشده و تالش کردند به مخالفان 
پاتک بزنند. کمپین های حمایت از میثم مطیعی همراه با هشتگ های 
#مطیعی-تنها-نیست و # میثم-مطیعی-صدای-ماست، تشکیل شد 
. بسیاری از کاربران فضای مجازی نیز ، عکس مطیعی را به عنوان آواتار 
در این فضا انتخاب کردند تا جو فوق العاده ای در حمایت از این مداح 
جوان به وجود بیاید. هشــتگ#مطیعی، خیلی زود به هشتگ های 
پرطرفدار اینستاگرام تبدیل شــد. انواع شعرها، دلنوشته ها، تصاویر 
و متن های حمایتی از میثم مطیعی در فضاهای مجازی منتشرشد. 
این اعالم حمایت گسترده، مخالفان را به عقب نشینی واداشت تا آن 
جا که وزیر ارشاد مجبورشد پست خود علیه مطیعی را تکذیب کند و 
سایرین هم کم کم ساکت شدند و از روز دوم به بعد، آرامش تا حدود 
زیادی برگشت.   مانور کاربران فضا ی مجازی بیشتر بر روی موضوعاتی 
همچون »مدرک دکترای« مطیعی بود . شاید خیلی از آن هایی که 
علیه مطیعی موضع گرفتند، تا قبل از این اتفاق نمی دانستند این مداح 
جوان، مدرک دکتری دارد. کاربری با انتشار تصویر این مداح نوشت: 
» حرصتون گرفته که شما رییس جمهورتون دکتراش تقلبیه ولی ما 
مداحمون هم دکتره« . کاربر دیگری در حمایت از مطیعی نوشت که 
» روحانی نهایتا چهارسال دیگه رییس جمهوره و بعدش میشه رییس 
جمهور ســابق ولی ما با حاج میثم تا پیرغالم شدنشان کار داریم..« . 
کاربران زیادی هم با انتشار تصاویر مشترک خود با این مداح اهل بیت ، 
به اعالم حمایت از وی پرداختند؛ موضوعی که در شرایط عادی با توجه 
به مخالفت این مداح با انتشــار تصاویرش در فضاهای مجازی، کمتر 
شــاهد آن بودیم. در مقابل، حامیان روحانی نیز با به کاربردن القابی 
همچون  »دلواپس« و »تفرقه انگیز« برای مطیعی سعی در تخریب 
وی داشتند. انتشار کلیپی از شعرخوانی یک دخترجوان که به تعبیر 
خودش دوبیت شعر در جواب شعرخوانی آقای مطیعی تقدیم می کند، 
بازخوردهای جالبی به همراه داشــت. کاربری هم به نقل از »مهدی 
فضائلی« مدیرسابق خبرگزاری فارس مدعی شد که وی در گفت و گو 
با »مشرق« ، شعر میثم مطیعی را به دور از تربیت اسالمی دانسته است 
و با استناد به این مصاحبه که البته در سایت »مشرق« هیچ نشانی از 
آن وجود نداشت، مطیعی را موردهجمه قرارداد! اما واکنش ها تنها به 
داخل کشور محدود نشد. ماجرای شعرخوانی جنجالی میثم مطیعی 
در روز عیدفطر، به سوژه برنامه یکی از مجریان شبکه »من و تو« تبدیل 
شد. »اندیشکده شورای آتالنتیک« هم به این ماجرا واکنش نشان داد . 

 واکنش های مجازی به مطیعی

اما در میان خبرگــزاری هایی کــه در ماجرای معرکه 
پیش آمده برای شعرخوانی مطیعی فعال ظاهرشدند، 
می توان به خبرگزاری »فارس« ، »مشرق«، »تسنیم« 
و خبرگزاری دانشجو و باشــگاه خبرنگاران جوان اشاره 
کرد که در حمایــت از میثم مطیعی اخبــار و مطالبی 
منتشــر کردند. »فارس« در یادداشتی به قلم »حسن 
صنوبری«-شــاعر و منتقد ادبی کشــور- در بررســی 
تحلیلی و محتوایی شعری که مطیعی در روز عید فطر 
 خواند، یادداشت مفصلی منتشر کرد که در بخشی از آن 
می خوانیم: »یادمــان نرود، میثــم مطیعی یک مداح 
بی چاک و دهان و چاله میدانی نیســت. میثم مطیعی، 
میثم مطیعِی مناجات خواِن مرحوِم آیت ا... حاج آقامجتبی 
تهرانی اســت، میثم مطیعِی فرهنگ ساِز مراسم بزرگ 
اربعین اســت. میثم مطیعی اســتاد و مدرس مسلط 
دانشگاه با دکترای علوم قرآن و حدیث است...کسی که 
در هیچ انتخاباتی از هیچ نامزدی حمایت نکرد، وابسته و 

بلندگوی هیچ حزب خاصی نشد...«
»مشرق« نیز با انتشار گزارشی به بررسی ابیات موردحمله 
قرارگرفته در شــعر مطیعی پرداخــت و اینطور نتیجه 
گرفت که »... این جریان به دنبال تنش است و از این رو 
تذکر به مسئوالن نظام اسالمی آن هم تذکری که مولی 
الموحدین داده است را به اسم اهانت به رییس جمهور 
فریاد می زند و بعد هم آن قدر شــلوغ می کند که برخی 
هم باور می کنند و کمتر کسی مراجعه به متن می کند تا 

ببیند که ماجرا چه بود و در واقع چه رخ داد.«
 در سنگر مقابل اما به رسانه هایی برمی خوریم که بعضا 
با ســابقه »اصولگرایی« به تخریب مطیعی پرداختند 
از جملــه »خبرآنالین« کــه همگام با ســایت خبری 
»انتخاب« بیشــترین نقد و مطلب انتقادآمیز نسبت به 
این مداح و شعر او را منتشــر کرد. خبرآنالین که رسانه 
 منتسب به یکی از سران جبهه اصولگرایی است، اولین 
خبرگزاری ای بود که به ماجرای مدرک دکترای مطیعی 
و عنوان مقاله پایان نامه او پرداخت و با انتشار تصاویری 
از مدرک و رساله دفاع مطیعی و مانور دادن روی عنوان 
پایان نامه این مداح که »راهکارهای رویارویی معصومین 

با اهانت کنندگان« بوده، همزمــان کامنت های طنز و 
بعضا تمسخرآمیز کاربران را ذیل این گزارش منتشر کرد. 
کاربرانی که مداح اهل بیت را با یک خواننده زیرزمینی 

پرحاشیه مقایسه می کردند! 
سایت بعدی »انتخاب« است که بیشترین هجمه را به 
مطیعی داشت. این سایت خبری که مسئول و گرداننده 
اصلی آن از مشاوران مرحوم هاشــمی رفسنجانی و از 
دلبســتگان به اوست و رسانه های فارســی زبان از وی 
به عنوان »جوان ترین اصولگرای حامی موســوی« در 
انتخابات 88 نام می بردند، از دیگر سایت هایی است که 
بیشترین مطالب انتقادآمیز از شعرخوانی میثم مطیعی در 

روز عید فطر را منتشر کرد. »انتخاب« با انتخاب تیترها و 
عکس های معنادار ، شعر او را »اهانت آمیز« معرفی کرد 
و مطیعی را »حمله کننده به برجام« دانست و با انتشار 
تصویری از دست دادن مطیعی و ارضی با یکدیگر ذیل 
تیتر » میثم مطیعی صدای چه کســی است« و پیش 
کشــیدن پای »دلواپســان« مطیعی را صدای ارضی 

دانست!
»انتخاب« با گذشــت نزدیک به شــش روز از ماجرای 
شعرخوانی عیدفطر، همچنان به ســوژه »مداحی« در 
ایران پرداخت و در اولین روز هفته با انتشــار گزارشی، 
مدعی شد مداحان در دولت احمدی نژاد قدرت گرفتند 
و در بخشی از این گزارش نوشــت:» مداحان این روزها 
دوباره فعال شــده اند . کلید آغاز به کارشان را هم میثم 
مطیعی زده است . او علیه دولت شعر خوانده، آن هم در 
 مراسمی وحدت بخش و در روزی که رهبر معظم انقالب 
توصیه های مهمی برای منتقدان داشته اند. بعد از این 
اقدام او، بســیاری از چهره ها به نقد این شعر و مداحی 
پرداخته انــد و حتی چهره هایــی از اصولگرایان هم به 
نامناســب بودن زمان و مکان این اقــدام اعتراف کرده 
 اند . نکته اما این اســت که لشــکر مداحان به دفاع از او 
پرداخته اند و گویا جای پای تازه ای در دنیای سیاست 
امروز پیدا کرده اند . لشــکر نامرئی دوباره فعال شــده 

است.«

پس از این دو ســایت ، »عصر ایران« ، »برنا«، »ایسنا« 
، »جماران«، »نامه نیوز« ، »ایــران آنالین« و »تیک« 
که همگی اصالح طلب و یا متمایــل به اصالح طلبی و 
اعتدالگرایی هستند، بیشترین حجم مطالب در مخالفت 
با میثم مطیعی و هجمه علیه او را داشتند. »ایران آنالین« 
که رســانه آنالین روزنامه »ایران« محسوب می شود ، 
»مطیعی« را »پای ثابت برنامه های تبلیغاتی رییسی« 
معرفی کــرد . »برنا« تصویر »محمدمهدی ســیار« را 
در کنار »آیت ا... علم الهدی« منتشــر کرد و شعر او را 
»انحرافی« خوانــد! همچنین شــعرخوانی مطیعی را 
نتیجه »توهین ســازمان یافته علیــه رییس جمهور« 
دانست! سایت »برنا« تحت نظارت »بالغی مبین« است 
که پیش از این رییس جمهور ســابق -احمدی نژاد-را 
»رفتگر« خطاب کرده بــود و در خصوص انتقاداتي که 
نسبت به صرف هزینه هاي زیاد از بیت المال براي رزرو 
هتل گران قیمت در سفر نیویورک براي روحاني و هیئت 
همراه شده بود طي اظهار نظري توهین آمیز گفته بود : 
»روحاني رییس جمهور کشور است و هتل میلیوني هم 
براي روحاني کم است، اما احمدي نژاد یک رفتگر است 
و رفتگر را که به هتل گران قیمت نمي فرستند باید بین 

رییس جمهور و یک رفتگر فرق وجود داشته باشد.«
رسانه های مکتوب »اعتماد«، »ستاره صبح«، »روزان« 
،»شــرق« ،»هفت صبح« ، »وقایع اتفاقیــه«، »ایران« 
 ، »صــدای اصالحــات« و »جمهوری اســالمی« جزو 
روزنامه هایی بودند که به طور مشخص و بعضا مفصل و 
در قالب انتشار گزارش ها و یادداشت هایی به این موضوع 
پرداختند. جهت گیری رســانه های مکتوبی همچون 
»اعتماد« ، »شــرق« و »وقایع اتفاقیه« مشــخص بود. 
»شرق« به سراغ ستاد نماز جمعه تهران رفت تا پیگیر این 
موضوع شود که اساسا چه کسی مسئول انتخاب مداحان 
و سخنرانان پیش از خطبه هاست و آیا نظارتی روی متن 
اشعار و سخنرانی ها صورت می گیرد یا نه. »جمهوری 
اسالمی« هم در یادداشت ســرمقاله خود نوشت: این 
ســتاد نمازجمعه اســت که مقصر اصلی اســت و باید 
پاسخگو باشد. »صدای اصالحات« 5 روز پس از ماجرای 
شعرخوانی مطیعی، تصویر این مداح را همراه با تصویر 
»منصور ارضی« در صفحه اول خود به چاپ رساند و در 
تیتر حمایتی خود از روحانی، مداحان را عامل »توهین« 
به رییس جمهور معرفی کرد. »کیهان« و »وطن امروز« 
نیز از جمله رسانه های اصولگرایی بودند که در حمایت 
از مطیعی مطالبی منتشر کردند. »کیهان« به ماجرای 
یادداشت علی مطهری در نقد مطیعی پرداخت و سردبیر 
»وطن امروز« هم با کنایه به ماجرای هجمه به مطیعی 
از دولت خواســت محدوده دم خود را مشخص کند تا 

منتقدان بدانند پای خود را کجا بگذارند! 

 شعر مطیعی در قاب واکنش رسانه های موافق و مخالف

تا پیش از این اتفاق گفته می شد برخی مادحین سرشناس از میثم 
مطیعی بابت اظهاراتــش درباره برهنه شــدن در مجالس عزاداری 
دلخور هستند و او را عامل اختالف در میان هیئات مذهبی می دانند. 
در جریان هجمه اخیر شــکل گرفته علیه این مداح جوان اما جامعه 
مداحی با تمام توان به حمایت از مطیعی برخاست. موج حمایتی که 
با انتشار دست نوشته زیبای »محمود کریمی« به راه افتاد. کریمی 
، مطیعی را ادامه دهنده راه »میثم تمــار« معرفی کرده بود. پس از 
کریمی؛ »هاللی«، »بهمنــی«، »سلحشــور«، »نریمانی«، »ابوذر 
بیوکافی«، »ماشاا... عابدی« و »میرداماد« از جمله مادحینی بودند 

که در حمایت از مطیعی پیام فرستادند. 

مداحان حامی مداح جوان

با گذشت نزدیک به یک هفته از جنجالی که بر سر خواندن یک شعرپیش 
از خطبه های نمازجمعه به راه افتاد، حاال از تب و التهاب ماجرا کاسته 
شده است. با این حال سوال های بی جواب بسیاری برای دوطرف باقی 
مانده است؛ مخالفان دولت هنوز این سوال را مطرح می کنند که اگر واقعا 
اشــعار مطیعی »تفرقه انگیز« و »وحدت شکن« و »توهین آمیز« بود، 
پس چرا سال قبل که مشابه این شعر با ابیاتی تندوتیزتر توسط همین 
 مداح در مراســم نمازعید فطر خوانده شد، به کسی برنخورد و به فرض 
وحدت شــکن بودن شــعر، آیا دولتی که رییس جمهور آن گفته بود 
» نشــکینم قلم ها را ، نبندیم دهان ها را« ، طاقت تحمل دوبیت شعر 

انتقادی را هم ندارد؟!  

نقدپذیری به سبک دولت
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اطالع رسانی 

1-موضوع فراخوان عمومی:  واگذاري تعدادي از اراضی تجاری، تجاری مسکونی ورزشی و واحدهای احداث شده 
مسکونی آپارتمانی و تجاری در محالت مختلف شهر جديد فوالدشهر بصورت  نقدی  و نقد و اقساط 

2- فراخوان عمومی توسط:  شركت عمران شهر جديد فوالدشهر برگزار می گردد.
 3- مهلت و محل دريافت اســناد فراخــوان عمومی: از تاريــخ 96/04/12 با مراجعه به پايــگاه اينترنتی 
WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM  يا http://iets.mporg.ir و يا به شركت عـــمران 

شهر جديد فوالدشهر به نشانی بــــــلوار ولی عصر- میـــدان ولی عصر، تلفن:  031-52630161-5.
4- محـل و زمـان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاريخ گشايش آن: زمـان تحويل پیشنهاد قیمت تا پـايـان وقت 
اداري مـــــورخ 1396/04/24 به دبیرخانه شركت عمران بوده و زمان گشايش پاكتهاي پیشنهاد قیمت در 

تاريخ 1396/04/25 مي باشد.
5- مبلغ و نوع سپرده شركت در فراخوان عمومی: مبلغ ســپرده شركت در مزايده معادل 5% )پنج درصد( 

قیمت پايه هر پالک و صرفاً ضمانت نامه بانکی در وجه شركت عمران شهر جديد فوالدشهر دارای حداقل اعتبار 
سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه و يا فیش واريزی به حساب شماره 2173690205004 سیبا بانک ملی بنام 

تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جديد فوالدشهر.
تذكر: متقاضیان مي توانند در فراخوان عمومی بیش از يک پالک شركت كنند، در اين صورت بايد سپرده هاي 

جداگانه تهیه نمايند.

آگهي فراخوان عمومی فروش 
شماره 2600 / 96 / ص مورخ 96/04/10 

لیست واحدهای مسکونی آپارتمانی محله هشت بهشت شهر جدید فوالدشهر آگهی فراخوان عمومی سال 1396

لیست واحدهای تجاری قطعه 40 مرکز برزن دو شهر جدید فوالدشهر 

لیست اراضی با کاربری های مختلف شهر جدید فوالدشهر 

طبقه شماره واحدنام محلهرديف 
   مســاحت        )متـر 

مـربع( 
مبلغ پايه فراخوان 

نقد )ريال(
 مبلغ سپرده نقد شركت 

در فراخوان )ريال( 
مبلغ پايه فراخوان 30%نقد و اقساط  48ماهه )ريال(

 مبلغ سپرده 30% نقد و اقساط 48 ماهه 
شركت در فراخوان )ريال(  

مالحظات 

1)C4 ( پاركینگ ندارد.97,297,199 1,945,943,980 75,600,000 1,512,000,000 105اول547/1/2هشت بهشت

2)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله85,366,709 1,707,334,183 66,330,000 1,326,600,000 99اول547/1/6هشت بهشت

3)C4 (30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله91,100,294 1,822,005,881 70,785,000 1,415,700,000 99دوم547/2/1هشت بهشت

4)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله84,980,609 1,699,612,183 66,030,000 1,320,600,000 93دوم547/2/4هشت بهشت

5)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله86,640,839 1,732,816,782 67,320,000 1,346,400,000 99دوم547/2/6هشت بهشت

6)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله93,918,824 1,878,376,481 72,975,000 1,459,500,000 105دوم547/2/7هشت بهشت

7)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله81,055,259 1,621,105,183 62,980,000 1,259,600,000 94دوم547/2/8هشت بهشت

8)C4 (30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله84,980,609 1,699,612,183 66,030,000 1,320,600,000 93دوم547/2/9هشت بهشت

9)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله92,374,424 1,847,488,481 71,775,000 1,435,500,000 99سوم547/3/1هشت بهشت

10)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله100,675,574 2,013,511,479 78,225,000 1,564,500,000 105سوم547/3/2هشت بهشت

11)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله84,079,709 1,681,594,183 65,330,000 1,306,600,000 94سوم547/3/3هشت بهشت

12)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله86,177,519 1,723,550,382 66,960,000 1,339,200,000 93سوم547/3/4هشت بهشت

13)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله87,914,969 1,758,299,382 68,310,000 1,366,200,000 99سوم547/3/6هشت بهشت

14)C4 (30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله86,177,519 1,723,550,382 66,960,000 1,339,200,000 93سوم547/3/9هشت بهشت

15)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله108,236,699 2,164,733,978 84,100,000 1,682,000,000 116سوم547/3/10هشت بهشت

16)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله93,648,554 1,872,971,081 72,765,000 1,455,300,000 99چهارم547/4/1هشت بهشت

17)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله102,026,924 2,040,538,479 79,275,000 1,585,500,000 105چهارم547/4/2هشت بهشت

18)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله85,289,489 1,705,789,783 66,270,000 1,325,400,000 94چهارم547/4/3هشت بهشت

19)C4 (30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله87,374,429 1,747,488,582 67,890,000 1,357,800,000 93چهارم547/4/4هشت بهشت

20)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله89,189,099 1,783,781,982 69,300,000 1,386,000,000 99چهارم547/4/6هشت بهشت

21)C4 (30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله87,374,429 1,747,488,582 67,890,000 1,357,800,000 93چهارم547/4/9هشت بهشت

22)C4 (30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله103,378,274 2,067,565,479 80,325,000 1,606,500,000 105پنجم547/5/2هشت بهشت

23)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله86,499,269 1,729,985,382 67,210,000 1,344,200,000 94پنجم547/5/3هشت بهشت

24)C4 (30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله88,571,339 1,771,426,782 68,820,000 1,376,400,000 93پنجم547/5/4هشت بهشت

25)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله90,463,229 1,809,264,581 70,290,000 1,405,800,000 99پنجم547/5/6هشت بهشت

26)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله89,768,249 1,795,364,982 69,750,000 1,395,000,000 93ششم547/6/4هشت بهشت

27)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله91,737,359 1,834,747,181 71,280,000 1,425,600,000 99ششم547/6/6هشت بهشت

28)C4 ( 30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله99,324,224 1,986,484,480 77,175,000 1,543,500,000 105ششم547/6/7هشت بهشت

29)C4 (30 درصد نقد و مابقي اقساط چهارساله85,894,379 1,717,887,582 66,740,000 1,334,800,000 94ششم547/6/8هشت بهشت

   مســاحت        طبقه شماره واحدنام محلهرديف 
)متـر مـربع( 

 مبلغ سپرده نقد شركت مبلغ كارشناسی نقد )ريال(
در فراخوان )ريال( 

مبلغ نقد و اقساط )30% نقد 
و اقساط48 ماهه(ريال 

مالحظات مبلغ سپرده30% نقد و مابقی اقساط 48 ماهه )ريال( 

30درصد نقد و مابقی اقساط 48 ماهه205,771,993 4,115,439,858 159,885,000 3,197,700,000 35/53همکف40/5مركز برزن دو 1

30درصد نقد و مابقی اقساط 48 ماهه396,196,511 7,923,930,219 307,845,000 6,156,900,000 68/41همکف40/9مركز برزن دو 2

30درصد نقد و مابقی اقساط 48 ماهه482,642,370 9,652,847,391 375,013,500 7,500,270,000 86/21همکف40/10مركز برزن دو 3

30درصد نقد و مابقی اقساط 48 ماهه106,261,154 2,125,223,078 82,565,000 1,651,300,000 23/59همکف40/27مركز برزن دو 4

30درصد نقد و مابقی اقساط 48 ماهه294,115,533 5,882,310,660 228,528,000 4,570,560,000 63/48همکف40/41مركز برزن دو 5

 مساحت )مترمربع(  كاربری نام محلهشماره پالکرديف 
سطح اشغال 

 مبلغ سپرده نقد شركت مبلغ پايه فراخوان نقد )ريال(طبقه تراكم %%
در فراخوان )ريال( 

مبلغ پايه فراخوان 30% نقد 
و اقساط  48ماهه )ريال(

 مبلغ سپرده 30% نقد و اقساط 
مالحظات 48ماهه شركت در فراخوان )ريال( 

5طبقه از 1013/5760تجاری مسکونیشهید دكترمفتح1486/17
احداث بنا در سمت جنوب )در طبقه همکف با كاربری تجاری  1,434,911,034  28,698,220,686  1,114,927,000  22,298,540,000 روی زمین

و پاركینگ و طبقات روی همکف با كاربری مسکونی(

5طبقه از 1118/6260تجاری مسکونیشهید دكترمفتح2486/19
احداث بنا در سمت جنوب )در طبقه همکف با كاربری تجاری  1,583,630,318  31,672,606,356  1,230,482,000  24,609,640,000 روی زمین

و پاركینگ و طبقات روی همکف با كاربری مسکونی(

5طبقه از 1196/8260تجاری مسکونیشهید دكترمفتح3486/20
احداث بنا در سمت جنوب )در طبقه همکف با كاربری تجاری  1,694,338,057  33,886,761,133  1,316,502,000  26,330,040,000 روی زمین

و پاركینگ و طبقات روی همکف با كاربری مسکونی(

3طبقه روی 1354/6860240تجاری مسکونیهويزه4590/2
ضوابط بر اساس مصوبه كمیسیون ماده 5 1,438,365,342  28,767,306,846  1,117,611,000  22,352,220,000 تجاری

4طبقه روی 911/0780320تجاری خدماتیناحیه اشتغال5809
كاربری و ضوابط بر اساس طرح جامع مصوب سال 93 527,646,185  10,552,923,702  409,981,500  8,199,630,000 زيرزمین

2378/33ورزشیايثار 6493
روباز %10 
سالن %40

روباز %10 
سالن %80

    روباز يک طبقه      
ضوابط وكاربری بر اساس طرح تفضیلی برزن E مصوب كمیسیون ماده 5 612,182,136  12,243,642,715  475,666,000  9,513,320,000 سالن 2 طبقه

77 )E( مصوب كمیسیون ماده 5 879,317,001  17,586,340,020  683,230,000 13,664,600,000 6طبقه2444/1040200تجاریمركز برزن پنجم E ضوابط وكاربری بر اساس طرح تفضیلی برزن

810 )E( مصوب كمیسیون ماده 5 851,350,491  17,027,009,826  661,500,000 13,230,000,000 6طبقه220540200تجاریمركز برزن پنجم E ضوابط وكاربری بر اساس طرح تفضیلی برزن

911 )E( مصوب كمیسیون ماده 5 1,025,790,470  20,515,809,390  797,040,000 15,940,800,000 6طبقه2656/8040200تجاریمركز برزن پنجم E ضوابط وكاربری بر اساس طرح تفضیلی برزن

1012 )E( مصوب كمیسیون ماده 5 1,118,153,311  22,363,066,211  868,806,000 17,376,120,000 6طبقه2896/0240200تجاریمركز برزن پنجم E ضوابط وكاربری بر اساس طرح تفضیلی برزن

1119 )E( مصوب كمیسیون ماده 5 737,721,262  14,754,425,249  573,210,000 11,464,200,000 6طبقه2084/4040200تجاریمركز برزن پنجم E ضوابط وكاربری بر اساس طرح تفضیلی برزن 

م الف: 56285شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر متقاضیان خريد قطعه زمین ورزشی موضوع رديف 6 بايد مجوز از مراجع ذيصالح داشته باشند. 
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بــه  ســرزمین،  آمایــش   اعظم 
مطلوب ترین،عادالنه ترین وپایدارترین حاجی رضا زاده

آرایش مطلق به یک منطقه یا سرزمین بر اساس سه مولفه مهم 
جمعیت،سرمایه ومنابع طبیعی ومحیطی برنامه ریزی وتدوین  
می شود.گویی سند آمایش سرزمین استان اصفهان هم با توجه 
به رنج هایی که محیط زیست این اســتان براثر توسعه برخی 
صنایع در استان دیده با نگاه به پایداری محیط زیست استان 
تدوین و تصویب شده و قرار است دیگر خبری از توسعه صنعتی 
و کشاورزی استان در صدر تصمیم گیری ها نباشد و بیشتر بر 
محور صنایع دیگر مانند گردشگری و توسعه دانش محور،توسعه 
استان ادامه یابد. در واقع شاید برنامه ششم توسعه و سند آمایش 
سرزمین استان آخرین فرصت های اصفهان برای توسعه، قلمداد 
شوند.استاندار اصفهان در این مورد گفت: محور توسعه استان در 
سند آمایش ســرزمین توسعه گردشــگری،میراث فرهنگی 
وصنایع دســتی قرار داده شده است.رســول زرگرپور تصریح 
کرد:شهرداری اصفهان انگیزه خوبی برای آمایش سرزمین دارد 
و از این موضوع استقبال و در دستور کار قرار داده است.وی از 
اختصاص درآمد های حاصل از بازدید گردشگران به استان خبر 
داد و افزود: در سال های قبل این درآمدها به خزانه دولتی واریز 
می شده  ولی با توجه به دستورالعمل جدید، درآمد حاصله در 

استان هزینه می شود.
 پیشرفت97درصدی تدوین آمایش سرزمین استان 

اصفهان
این مقام استانی اظهار کرد: انجام طرح آمایش سرزمین و تدوین 

سند راهبردی توسعه استان با فعالیت بیش از180کارشناس 
متخصص در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در حال انجام 
است.استاندار اصفهان از پیشــرفت بیش از97درصدی طرح 
آمایش سرزمین خبر داد و  افزود: این طرح عالوه بر اینکه یک 
طرح مطالعاتی بوده، قابلیت استمرار دارد و ارزش افزوده ای برای 
استان به همراه می آورد. زرگرپور بابیان اینکه استان های دیگر 
نیز پیگیر این موضوع هستند،تصریح کرد: اصفهان باید بتواند با 
برطرف کردن مشکالت در این زمینه پیشگام باشد و این استان 
عالوه بر دارا بودن ظرفیت های خاص،مشکالت خاص خود را نیز 
دارد.به گفته وی، اصفهان همچنان که رتبه نخست را در برخی 
شاخص ها داشته،در برخی مشکالت نیز دارای رتبه نخست بوده 

بنابراین باید روی مزیت های استان متمرکز شویم.
این مقام استانی خاطرنشان کرد: تدوین سند آمایش سرزمین 
برای نخستین بار درکشور و استان اصفهان عالوه بر اینکه الگوی 
توسعه متوازن و معقول برای استان ها را به همراه دارد، می تواند 
در شرایطی که استان اصفهان به لحاظ اقلیمی وجغرافیایی در 
شرایط خاص تری نسبت به گذشته به سرمی برد به عنوان یک 
نقشه راه علمی مورداســتفاده قرار گیرد. زرگرپور ابراز داشت: 
هرگاه صحبت از توسعه نامتوازن یا توسعه خالف استعدادهای 
یک منطقه می شد کارشناسان و مســئوالن این امر را، ناشی 
از خأل سند آمایش ســرزمین در استان عنوان می کردند.حال 
می توان با تصویب این سند و ابالغ آن به توسعه ای در چارچوب 
پتانســیل های جغرافیایی و اقلیمی اصفهان امیدوار بود. وی 
خاطرنشان کرد:بر اساس این سند، محور توسعه استان اصفهان 

گردشگری، فعالیت علمی و تحقیقاتی و امور فرهنگی و هنری 
است و بیشترین سرمایه گذاری در این محورها صورت می گیرد.

استاندار اصفهان افزود: این موضوع به آن معنا نیست که به مقوله 
صنعت وکشاورزی پرداخته نمی شود بلکه این دو مورد،دیگر 
محور توسعه استان نیستند و توســعه صنعتی و کشاورزی را 
با رعایت فناوری های نوین وکم آب برو پاک می توانیم داشته 
باشیم.زرگرپورگفت: اصفهان، نخستین استانی است که دارای 
سند آمایش از نوع برش استانی است که تمامی فعالیت های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان را در برگرفته و در ضمانت 

اجرایی نیز همانند سند باالدستی است.
 ثمره آمایش ســرزمین ،باعث افزایش شغل های 

پایدار در استان می شود
وی تصریح کرد:حــال که بهتریــن نوع توزیــع جغرافیایی 
فعالیت های اقتصادی با توجه به منابع طبیعی و انسانی استان 
اصفهان نهایی شــده اســت، انتظار می رود در آینده توسعه 
اصفهان با توجه به وضعیت کنونی و آینده زاینده رود که رگ 
اصلی در پیکره زیســت محیطی استان اســت، صورت گیرد. 
ضمن آنکه حفظ اشــتغال موجود در کنار افزایش شغل های 
 پایدار در استان نیز که باید از ثمره های این سند باشد، عملیاتی 
شود. استاندار اصفهان ادامه داد:در این طرح محورهای توسعه 
اســتان به دالیل مختلف، دیگر صنعتی وکشــاورزی نیست؛ 
بلکه باید علم و فناوری، گردشــگری و ارتقــای فرهنگ هنر 
در نظر گرفته شــود.زرگرپور وجود 5دانشــگاه بزرگ دارای 
رتبه بندی بین المللی،بیش از 150دانشــگاه و آموزش عالی 
استانی که330هزار دانشجو در آنها تحصیل می کنند را از جمله 

امکانات موجود در این زمینه دانست.
 دومین طرح آمایش سرزمین استان اصفهان در 

معاونت برنامه ریزی، پژوهش ومطالعات شهرداری
مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان با اشاره به اینکه از مهم ترین 
دغدغه هایم در مدیریت شهری اصفهان عدالت قضائی و شهری 
بوده است،اظهار داشت:در این دوران شهید دکتر بهشتی را به 

عنوان الگوی خود قرار داده ام.
وی در ادامه بابیان اینکه طرح آمایش ســرزمین در اســتان 
اصفهان از حدود چهار سال گذشته در دستور کار قرارگرفته 
ومحقق شده است، گفت: به دنبال تدوین طرح آمایش سرزمین 
استان اصفهان طرح آمایش شــهراصفهان نیز توسط معاونت 
برنامه ریزی،پژوهش ومطالعات شهرداری در حال تدوین است.

شهردار اصفهان بااشاره به اینکه طرح آمایش سرزمین نیاز به 
بازنگری ساالنه دارد، افزود: در این بازنگری ها اشکاالت طرح 
شناسایی و برای رفع آن مطابق با نیاز روز شهروندان برنامه ریزی 

می شود.

عملیات اجرایی خیابان محله دنارت ظرف یک ماه آینده تکمیل می شود
منصور نجفی ، مدیر منطقه ۶ شــهرداری اصفهان  با اشــاره به قرار گیری عملیات اجرایی 
خیابان سازی محله دنارت برای ارتقای کیفیت محالت و تسهیل در عبور و مرور  گفت:  این 

عملیات با اعتبار ۴ میلیارد و 500 میلیون ریال در ماه آینده تکمیل می شود.

ویژهاخبار

برخی از منابع در سوریه از بازگشت پیکر پاک شهید مدافع حرم 
جواد محمدی به خاک ایران خبر داده اند.

جواد محمدی که به صورت مستشاری در سوریه برای دفاع از حریم 
درخشان اهل بیت )علیهم السالم( حضور پیداکرده بود در درگیری 
با تروریست های ســلفی تکفیری به خیل شــهدای مدافع حرم 
پیوست.شهید جواد محمدی شامگاه 1۶ خردادماه 139۶ درنبرد 
با تروریست های تکفیری در منطقه حماء سوریه به شهادت رسید 
ولی چیزی که بیش ازپیش آتشی بر جگر دوستان و خانواده معزز او 
زد، خبر پیدا نشدن پیکر پاک این شهید بود. اکنون خبر ها حکایت 
از پیدا شدن و بازگشــت پیکر شــهید جواد محمدی از شهدای 

مقدس مدافع حرم دارد.

پیکر شهید مدافع حرم جواد محمدی 
به میهن اسالمی بازمی گردد

با مسئوالن

رییس شورای سیاست گذاری ائمه  جمعه مطرح کرد:

اصفهان؛ پیشتاز در برگزاری 
نماز جمعه در کشور

رییس شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعه در جلسه 
بررســی روند عملیات تکمیل پروژه مصالی اصفهان 
که با حضور استاندار برگزار شد، با بیان اینکه اصفهان 
بیشترین ائمه جمعه را در کشور دارد، اظهار داشت: این 
استان از لحاظ اقامه  نماز جمعه رتبه  اول کشور را دارد و 
همیشه استان اصفهان پیشتاز سایر استان ها بوده است.

حجت االســالم ســیدرضا تقوی با بیان اینکه اصفهان 
به لحاظ فکری و سیاسی نســبت به استان های دیگر 
پیش قدم بــوده و در جریان انقالب همــواره اثرگذار 
و جریانات سیاســی فعالــی دارد، گفت: بــا همه این 
خصوصیات آرامش خوبی در استان حاکم بوده و در این 
راستا از مدیریت کالن تشکر می کنم و اذعان دارم که 

واقعیت ها باید گفته شود.
وی تصریح کرد: یکی از کارهای مهم و قدم های محکمی 
که در این دولت برداشته شده است تکمیل پروژه  مصلی 
بود که در دوره های گذشــته چندین بار به مسئوالن 
کشوری ارجاع و خوشــبختانه با تدبیر اســتاندار این 

مسئله بسیار مهم حل شد.

شهردار اصفهان خبر داد:

ساخت بزرگ ترین بوستان 
اصفهان با مشارکت سپاه

مهدی جمالی نژاد، شــهردار اصفهان ضمن تشــریح 
وضعیت پروژه های شــهری اصفهان گفت: پروژه های 
شهری اصفهان شــامل پروژه های بزرگ یا طرح های 
کالن و پروژه های محله محور است که بر اساس اطلس 
نیازمندی های محالت،  طراحی شده اند و در حال اجرا 
هستند. شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در حوزه فضای 
سبز بزرگ ترین پارک غرب اصفهان به نام پارک شهدای 
مدافع حرم طی چند ماه آینده افتتاح می شود، گفت: در 
حوزه فضای سبز، شهر اصفهان سرانه خوبی دارد ولی 

می تواند ارتقا پیدا کند.
 جمالی نژاد با بیان اینکه اخیرا کار بسیار ارزشمندی در 
جهت توسعه فضای سبز اصفهان با مشارکت سپاه آغاز 
شده، اظهار کرد: در یکی از پادگان های سپاه که وسعت 
آن شامل پهنه عظیمی از اصفهان تا سپاهان شهر است، 
بزرگ ترین پردیس یا بزرگ ترین بوستان اصفهان به نام 
بوستان والیت جهت استفاده ساکنان جنوب این شهر 

احداث می شود.

اصفهان، میزبان عکاسان حرفه ای 
می شود

جشنواره عکس معدن با حضور عکاسان مطبوعاتی و هنری در اصفهان 
آغاز به کار کرد.این جشنواره با حضور عکاســان حرفه ای اصفهان با 
اجرای تور عکاســی از واحدهای مختلف شــرکت معدنی و صنعتی 
»چادرملو« آغاز شده است.طبق برنامه ریزی جشنواره عکس معدن، 
روز سه شنبه برنامه عکاسی از بخش های مختلف شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان اجرا خواهد شد؛ همچنین نخســتین جشنواره ملی عکس 

معدن اول مردادماه برگزار خواهد شد. 
در این جشنواره که ریاســت هیئت داوران آن را اکبر عالمی بر عهده 
دارد؛  به عکاسان برتر بخش معدن، نشان کیمیا اعطا خواهد شد.این 
جشنواره شامل دو بخش عکاسی حرفه ای و عکاسی با تلفن همراه با 
موضوعاتی همچون »انسان و معدن«، »براده ها و گدازه ها«، »معادن، 
گوهر زمین«، »معدن و محیط زیست«، »اشتغال و معدن« و »زنان و 

معادن« خواهد بود.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری خبر داد:

رشد ۷۲درصدی اتصال تقاطع های 
شهر به شبکه فیبر نوری 

مدیرعامل سازمان فاوا شــهرداری اصفهان گفت: یکی از اهداف این 
سازمان توسعه شبکه فیبر نوری در سطح ساختمان های شهرداری و 
تقاطع های سطح شهر است که در ۲ سال گذشته از رشد 7۲ درصدی 

برخوردار بوده است.
وحید حیدریان با اشــاره به اهــداف و برنامه های ســازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شهرداری گفت: از سال 8۴  تا 9۴ تعداد 87 تقاطع  
به شبکه فیبر نوری متصل شده بود که این رقم  در ۲ سال گذشته به 
150 تقاطع رسیده  است و با توجه به ارتباط خوبی که با معاونت حمل 
و نقل و ترافیک و مدیریت مرکز کنترل ترافیک شهرداری وجود دارد بر 

اساس اعالم نیاز این حوزه نسبت به توسعه آن اقدام می شود.

اخبار

در گفتگو با مسئوالن مطرح شد ؛

آمایش سرزمین؛فرصتی برای رشدگردشگری

حصر وراثت
4/155  افشین صناعی دارای شناسنامه شــماره 11 به شرح دادخواست به کالسه  
335/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رضا صناعی به شناسنامه 60 در تاریخ 95/07/24 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک 
دختر و یک همسر 1- امیر صناعی به ش.ش 64368 نسبت با متوفی )فرزند( 2- افشین 
صناعی به ش.ش 11 نسبت با متوفی )فرزند( 3- آفرین صناعی به ش.ش 306 نسبت 
با متوفی )فرزند( 4- مهین دخت آرزومند به ش.ش 78884 نسبت با متوفی )همسر( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 9569 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)159 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/152 محسن نیکو مرام دارای شناســنامه شماره 294 شرح دادخواست به کالسه  
310/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احسان نیکو مرام به شناسنامه 5077 در تاریخ 96/2/27 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر و یک 
پدر و یک مادر 1- پری ناز حاتمی به ش.ش 3626 نسبت با متوفی)همسر(  2- مرضیه 
مختارزاده به ش.ش 1867 نسبت با متوفی)مادر( 3- محسن نیک مرام به ش.ش 294  
نسبت با متوفی)پدر( و الغیر. 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد.  م الف: 9566 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع 

شماره سه()148 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/153  محمد خدمت کن دارای شناسنامه شماره 45790 شرح دادخواست به کالسه  
315/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان منصوره زاغیان به شناسنامه 1373 در تاریخ 96/2/19 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر 
و سه فرزند 1- محمد خدمت کن به ش.ش 45790  نسبت با متوفی)همسر( 2- مهسا 
خدمت کن به ش.ملی 1271635321  نسبت با متوفی)فرزند( 3- مریم خدمت کن به 
ش.ش 3452  نسبت با متوفی)فرزند( 4- مهدیه خدمت کن به ش.ش 7203  نسبت با 
متوفی)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 9568 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره سه( 

)155 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/154  سید محمد حسینی دارای  شــماره ملی 1272334521به شرح دادخواست 
به کالســه  378/96 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ســید محمود حسینی به شناســنامه 31 در تاریخ 
96/03/23 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر 1- ســید محمد حسینی به ش.ش 
)ملی( 1272334521 نســبت با متوفی)فرزند( 2- آسیه ســادات حسینی به ش.ش 
3856 نسبت با متوفی)فرزند( 3- راضیه سادات حســینی به ش.ش 9154 نسبت با 
متوفی)فرزند( 4- اشرف حسین خواجوئی به ش.ش 1183 نسبت با متوفی)همسر( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 9571 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)160 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/157  شــیرین مهدوی دارای  شناسنامه شــماره 1878 به شــرح دادخواست به 
کالسه  381/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان زهرا اسمعیلی به شناســنامه 308 در تاریخ 95/10/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به دو پسر و ســه دختر 1- مصطفی مهدوی به ش.ش 872  نسبت با متوفی)فرزند( 

2- محمدرضا مهدوی به ش.ش 1060  نســبت با متوفی)فرزند( 3- نوشین مهدوی 
به ش.ش 211  نســبت با متوفی)فرزند( 4- نســترن مهدوی به ش.ش 1474  نسبت 
با متوفی)فرزند( 5- شــیرین مهدوی به ش.ش 1878  نســبت بــا متوفی)فرزند( و 
الغیر. 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 باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
 م الف: 9539 شعبه 54 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)160 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/158  فهیمه پور حیدر شیرازی دارای  شناسنامه شماره 991 به شرح دادخواست 
به کالســه  371/96 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان فرهاد رمضانــی به شناســنامه 1654 در تاریخ 
96/02/21 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1 پسر و یک همســر و پدر و مادر 1- ســهیل رمضانی به ش.ش 
1274284740 نســبت با متوفی)فرزنــد( 2- فهیمه پور حیدر شــیرازی به ش.ش 
991 نسبت با متوفی)همســر( 3- فاطمه صغرا منصوری حســن آبادی ش.ش 52 
نســبت با متوفی)مادر( 4- محمد رمضانی ش.ش 1 نســبت با متوفی)پدر( و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبــه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
 م الف: 9540 شعبه 54 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره سه( 

)160 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/160  خدیجه داعی نژاد با وکالت خانم فرح تقویان دارای شناســنامه شماره 500 
شرح دادخواست به کالســه  342/96 ح 54  از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدعلی داعی به شناسنامه 236 در 
تاریخ 96/2/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک مادر 1- خدیجه داعی نژاد به ش.ش 500 نسبت با متوفی)مادر( 
و الغیر. 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 باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 9544 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره سه()127 

کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

4/173  مهین سموعی دارای شناسنامه شماره 43710 به شرح دادخواست به کالسه  
350/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین محمد دخت گرگابی به شناسنامه 146 در تاریخ 95/10/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به سه فرزند و یک همسر و یک مادر 1- مهدی محمد دخت به ش.ش 2059 نسبت با 
متوفی )فرزند( 2- حسن محمددخت گرگاب به ش.ش 3141 نسبت با متوفی )فرزند( 
3- امیرمحمد محمددخت گرگابی به ش.ش 13877 نسبت با متوفی )فرزند( 4- مهین 
سموعی به ش.ش 43710 نسبت با متوفی )همســر( 5- صغرا شکوهیان به ش.ش 
23886 نســبت با متوفی مادر  و الغیر. 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: 9538 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)مجتمع شماره سه( )173 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/176  فرحناز مسائلی دارای شناسنامه شماره 573 شــرح دادخواست به کالسه  
331/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروانمهدی مســائلی به شناســنامه 769 در تاریخ 95/5/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 
پســر و دو دختر 1- غالمرضا مسائلی به ش.ش 1098 نســبت با متوفی)فرزند(2- 
حمیدرضا مســائلی به ش.ش 48679 نســبت با متوفی)فرزند( 3- جعفر مسائلی به 
ش.ش 4920 نســبت با متوفی)فرزند( 4- فرحناز مســائلی به ش.ش 573 نسبت با 
متوفی)فرزند( 5- توران مســائلی به ش.ش 544 نســبت با متوفی)فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبــه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 

 م الف: 9549 شعبه 54 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(
 )155 کلمه، دو کادر(

حصر وراثت
4/182  عصمت باقری دارای  شناسنامه شماره 1938 به شرح دادخواست به کالسه  
3771/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محترم قبادی شهرضایی به شناسنامه 11803 در تاریخ 96/03/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به چهار دختر 1- عصمت باقری به ش.ش 1938 نســبت با متوفی )فرزند( 2- رباب 
باقری به ش.ش 12876 نسبت با متوفی )فرزند( 3- فرحناز باقری به ش.ش 14961 
نســبت با متوفی )فرزند( 4- مهین باقری به ش.ش 1746 نسبت با متوفی )فرزند( و 
الغیر. 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 باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
 م الف: 9570 شعبه 54 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

 )153 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/183  مرتضی ابراهیمی گچی دارای  شناســنامه شماره 413 به شرح دادخواست 
به کالســه  325/96 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان اســماعیل ابراهیمــی به شناســنامه 3 در تاریخ 
91/10/20 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به سه پســر و 4 دختر و یک همســر 1- محســن ابراهیمی گچی به 
ش.ش 10290 نســبت با متوفی )فرزند( 2- مرتضی ابراهیمی به ش.ش 413 نسبت 
با متوفی )فرزند( 3- مجتبی ابراهیمی گچی به ش.ش 415 نســبت با متوفی )فرزند( 
4- اعظم ابراهیمی گچی به ش.ش 4731 نســبت با متوفی )فرزند( 5- اکرم ابراهیمی 
به ش.ش 1650 نســبت با متوفی )فرزند( 6- مریم ابراهیمی گچی به ش.ش 12680 
نســبت با متوفی )فرزنــد( 7- زمزم ابراهیمی بــه ش.ش 1270330705 نســبت با 
متوفی )فرزنــد( 8- بتول ابراهیمی به ش.ش 1 نســبت با متوفی )همســر(  و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبــه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
 م الف: 9621 شعبه 54 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)203 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/175 افســانه آزمون دارای شناسنامه شماره 73 به شــرح دادخواست به کالسه  
316/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباسعلی قاسمی به شناسنامه 1612 در تاریخ 96/01/30 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت یک پسر 
و 3 دختر و یک همســر1- سعید قاســمی به ش.ش 1271270625  نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- مریم قاسمی به ش.ش 1272623467  نسبت با متوفی )فرزند( 3- سحر 
قاسمی به ش.ش 1274434882  نسبت با متوفی )فرزند( 4- مرجان قاسمی به ش.ش 
1275134041  نســبت با متوفی )فرزند( 5- افســانه آزمون به ش.ش 73  نسبت با 
متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 9543 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)166 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/181 بتول شمس ســوالری دارای شناسنامه شــماره 2225 به شرح دادخواست 
به کالســه  366/96 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان اســمعیل شــمس به شناســنامه 99 در تاریخ 
96/02/21 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است یک پســر یک دختر و یک همســر و مادر 1- صادق شمس به ش.ش 
1270508105  نســبت با متوفی )فرزند( 2- فاطمه شمس به ش.ش 1272317587  
نسبت با متوفی )فرزند( 3- بتول شمس ســوالری به ش.ش 2225 نسبت با متوفی 
)همســر( 4- فاطمه صفری به ش.ش 578 نســبت با متوفی )مــادر( و الغیر. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبه آگهــی می نماید 
تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
 م الف: 9567 شعبه 54 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

 )160 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/180  محمدرضا اهتمام دارای  شناســنامه شــماره 2365 به شرح دادخواست به 
کالسه  375/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان فرامرز اهتمــام به شناســنامه 37 در تاریخ 96/03/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
2 پسر و یک دختر و یک همسر 1- محمدرضا اهتمام به ش.ش 2365 نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- امین اهتمام به ش.ش 3530 نســبت با متوفی )فرزند( 3- مریم اهتمام به 
ش.ش 1383 نسبت با متوفی )فرزند( 4- اعظم زنگنه به ش.ش 31721 نسبت با متوفی 
)همسر(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: 9565 شعبه 54 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره سه( 

)156 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/179  لیال موالئی بیرگانی دارای شناســنامه شــماره 398 به شــرح دادخواست 
به کالســه  380/96 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان اســماعیل تقی پور به شناســنامه 203 در تاریخ 
96/01/14 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پســر و یک دختر و همســر و مادر 1- رضا تقی پور به ش.ش 
1960654357 نســبت با متوفی )فرزند( 2- گلشن تقی پور به ش.ش 1960750534 
نســبت با متوفی )فرزند( 3- لیال موالئــی بیرگانی به ش.ش 398 نســبت با متوفی 
)همســر( 4- گل پســند کاظمی به ش.ش 17 نســبت با متوفی )مادر( و الغیر. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبه آگهــی می نماید 
تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
 م الف: 9563 شعبه 54 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره سه( 

)165 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/177 محمدپارساپور دارای شناسنامه شماره 798 به شرح دادخواست به کالسه  
329/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اصغر پارساپور به شناسنامه 313 در تاریخ 96/02/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 پسر و 5 
دختر 1- اکبر پارساپور به ش.ش 767 نسبت با متوفی )فرزند( 2- حسین پارساپور 
به ش.ش 112 نسبت با متوفی )فرزند( 3- حسن پارساپور به ش.ش 1188 نسبت با 
متوفی )فرزند( 4- محمد پارساپور به ش.ش 798 نســبت با متوفی )فرزند( 5- علی 
پارساپور به ش.ش 1289 نسبت با متوفی )فرزند( 6- شهین پارساپور به ش.ش 737 
نسبت با متوفی )فرزند( 7- زهرا پارســاپور به ش.ش 648 نسبت با متوفی )فرزند( 
8- فریناز پارساپور به ش.ش 10832 نسبت با متوفی )فرزند( 9- معصومه پارساپور 
به ش.ش 945 نسبت با متوفی )فرزند( 10- فرشته پارساپور به ش.ش 20028 نسبت 
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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 9630 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)213 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/174 حســن صفایی پور به عنوان ذینفع دارای شناسنامه شــماره 289 به شرح 
دادخواست به کالسه  291/96 ح 54  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم آغا سالمتیان به شناسنامه 16368 در 
تاریخ 57/11/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پســر و چهار دختر 1- سید حسین سالمتیان به ش.ش 16367 
نســبت با متوفی )فرزند( 2- بیگم آغا گیوی به ش.ش 6598 نسبت با متوفی )فرزند( 
3- صدیقه سالمتیان به ش.ش 44707 نســبت با متوفی )فرزند( 4- بیگم آغاباجغلی 
به ش.ش 10121 نسبت با متوفی )فرزند( 5- عصمت آغاچیت ساز به ش.ش 33720 
نسبت با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 9541 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع 

شماره سه()173 کلمه، دو کادر(
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Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

چگونه می توان به یک فرد اهمال کار کمک کرد؟
واقعیت این اســت که اهمــال کاری پس از مدتی 
به شــکل یک روند ثابت در زندگی فرد در می آید 
و به تدریــج هــر به تعویق انداختی خــود موجب 
اهمال کاری بیشــتر و تقویت این رفتار مخرب در 
فرد می شــود. در نتیجه این رفتــار معموال با یک 
 توصیه و ســفارش در طوالنی مــدت قابل بهبود

 نیست. 
بهبود اهمال کاری به یک مداخله روان شــناختی 
تمام عیار نیــاز دارد. روش برخــورد و درمان این 
خصوصیت، زیرســوال بردن علمی دلیل تراشــی 
بیمار، تصحیح طرز فکر و فرضیات ناکارآمد بیمار 
 و آموزش روش های عملی مقابلــه با اهمال کاری

 است.
برای زیرســوال بردن دلیل تراشی فرد، معموال از او 
می خواهیم به هر یک از سواالت زیر بسته به شرایط 

پاسخ دهد:
چــه دلیلــی وجــود دارد کــه نشــان دهــد، 
به تعویق انداختن این کار و برعکــس انجام آن در 

حال حاضر بهتر است؟
آیا واقعا شرایط طوری است که نمی توانم قسمت 

کوچکی از کار را شروع کنم؟
آیا واقعا این کار در آینده بهتر از االن انجام می شود؟

اگر در همین لحظــه این کار را شــروع کنم، چه 
احساسی خواهم داشت و برعکس، اگر االن این کار 

را شروع نکنم، چه احساسی خواهم داشت؟
فرد معموال با تامل در این ســواالت، درمی یابد که 
به تعویق انداختن هر کار واقعا موجب بهبود شرایط 
و ایجاد احساس بهتری در او نخواهد شد؛ مثال در 
مواقعی که فرد به دلیل احساس خستگی در انجام 
کاری اهمال کاری می کند، می تواند به جای آنکه 
فکر کند »بهتر است اندکی استراحت کنم و بعد کار 
را شروع کنم«، این طور بگوید: »می توانم قسمت 
کمی از کار را انجام دهم و بعد اســتراحت کنم« یا 
اگر احساس می کند »بهتر است یک فیلم ببینم و 
بعد کار را شــروع کنم«، با خود بگوید: »می توانم 
خیال خود را از انجام این کار مشــکل راحت کنم 

و لذت ببرم.«
قدم بعدی بهبود اهمال کاری این است که فرضیات 
ناکارآمد در فرد که معموال در حیطه آگاهی خود او 
هم نیستند، بررسی و تصحیح شوند. کمک به فرد 
در این زمینه به مداخله یک روان شناس باتجربه نیاز 
دارد. روان شناس باید بتواند مشخص کند که فرضیه 
موجود چیست؟ از کجا آمده است؟ چرا این فرضیه 
غیرمنطقی یا نامناسب اســت؟ عواقب منفی آن 
چیست؟ در مقابل آن چه فرض کارآمدتری موجود 
است و چگونه می توان فرضیه کارآمد جایگزین را 

در زندگی به کار برد؟

گوناگون

چگونه در انجام وظایف 
خود تنبلی نکنیم؟)3(

یادداشت

 یک بار از مادرم پرسیدم که چه کسی به شما 
خبر داده من توی مهد کودک، کتاب نقاشــی 
رقیب علمی ام را خط خطی  و به زشــت ترین 
وضع ممکن یک گالبی عظیم الجثه را با مداد قرمز رنگ کردم؟ مادرم 
هم خیلی جدی جواب داد: »آقا کالغه«! از آن به بعد موقع شیطنت 
همیشه حواسم بود که کالغ یا موجود بالدار دیگری آن دور و بر نباشد 
و آخرش هم نفهمیدم این آقا کالغه که توی مهد کودک ما بیشــتر 
مواقع فقط در حال زل زدن بود، چطور وقتی به خانه ما می رسید بلبل 
زبانی می کرد؟ چند سال بعد آقا کالغه بازنشسته شد و جایش را به 
اکبر سبیل کلفته داد. ماجرا از این قرار بود که وسط میهمانی پاگشای 
دخترخاله ام و موقع چیدن سفره من، حیرت زده از شنیدن یکی از 
خبرهای هیجان انگیز فامیل پرسیدم: »کی گفته؟« و پسردایی ام که 
در آن لحظه سینی ماست و ترشی به دست دقیقا وسط سفره یک لنگ 
پا ایستاده بود، بلند و رسا گفت: »اکبر سبیل کلفته!« و تازه وقتی چشم 
های ترسیده و رنگ پریده ما را دید متوجه شوخی بیجایش و قیافه 
خشمگین، لب های ورچیده و ســبیل لرزان اکبر آقا، پدر داماد شد. 
خالصه کنم شانس آوردیم که طایفه داماد آن شب، من، پسردایی و 
اکبر سبیل کلفته یا منبع موثق خبری فامیل را در همان سفره یک بار 
مصرف نپیچید و از پنجره پرت نکرد. شکر خدا دوران این گونه منابع 
خبری خیلی وقت است که تمام شده و حاال جریان آزاد اطالعات از 
مسیرهای ساده تری به ما می رسد. مثال من همین دو دقیقه پیش برای 
اینکه سر به سر گوگل بگذارم، توی نوار جست وجویش نوشتم: »قیمت 
شیرمرغ در اندونزی« گوگل قدری سرش را خاراند و بعد جواب داد: 
»12 تا تخم مرغ بزرگ در اندونزی تقریبا می شه 2 دالر، می خواهی؟«

باغ 
کاغذی

»دیالوگ بــا هایدگر« اثــر»ژان بوفره« با ترجمه »شــروین               
اولیایی« را انتشــارات ققنوس چاپ کرده اســت. این کتاب 
ترجمه جلد نخســت از مجموعــه چهارجلــدی »دیالوگ با 
هایدگر« اســت؛ عنوان جلد نخســت، فلســفه یونانی است. 
 ســه جلد دیگر این مجموعه  عبارت اند از: »فلســفه مدرن«،
» نزدیکی به هایدگر« و» راه هایدگر«.جســتارهای این کتاب 
مراحلی هستند در مسیر نزدیکی به اندیشــه رازآلود مارتین 
هایدگر. شاید پرســش یگانه او چنین باشد: فلسفه چیست؟ 
درباره هر فلسفه مهمی می توان ســخن هگل را درباره فلسفه 

دکارت تکرار کرد که فلســفه »با آغاز از نقطه عزیمت خویش، 
پرسش را دوباره از سر می گیرد«،اما نظریه پردازی در باب هستی 
از کجا شــروع می شود؟شــروع کردن )طرح کردن پرسش( و 
آغازیدن )عزیمت آغاز کردن( دو چیز متفاوت اند. در هر آغازی 
معمای شروعی پنهان است که آغاز آن را در تاریکی نگه می دارد. 
یونانی ها، در فلســفه، آغازگران ما هســتند. از پس آنها و تنها 
آنهاست که فلســفه وجود دارد، اما آنها از کجا شروع کرده اند؟ 
کجا به آغاز خاص خود وارد شــده اند؟ در این باره، کالم یونانی 

معماگونه باقی می ماند.

دیالوگ با هایدگر 

آقا کالغه دیجیتال

مصر به عنوان یکی از مقاصد توریستی محبوب، همواره 
در صدر لیست تورهای آژانس های مسافرتی قرار داشته و 
دارد. این کشور با برخورداری از تاریخی با شکوه و طبیعتی 
بی نظیر اهرام بی نظیر ثالثه را در خود جای داده اســت. 
مصر جزو آن دسته کشــورهایی است که سنت و آداب و 

رسومی خاص در آن جریان دارد. 
می توانید در طول تور مســافرتی خود به مصر از چند و 
چون فرهنگی این مردم بیشتر بدانید و با سبک زندگی 
آنها آشنا شوید. در این مطلب قصد داریم به نکاتی جالب 
توجه و جذاب از سنت های مصری ها اشــاره کنیم با ما 

همراه باشید:
شربت خود را تا آخر بنوشید

اگر به منزل یک مصری 
دعوت شــدید و به شما 
یک لیوان شربت تعارف 
کردنــد آن را تــا آخر 
بنوشــید؛ در غیــر این 
صورت فاجعه ای شــما 

را تهدید خواهد کرد. 
در مصر رسم است اگر میهمان شربتی که دختران میزبان 
به او تعارف کرده اند را تا آخر ننوشــد و مقداری از آن را 
نخورده باقــی بگذارد معنی خاصــی دارد و این دخترها 
شانس ازدواج را از دســت خواهند داد و اجازه ندارند در 

آینده با شخصی وصلت کنند .
تعارفات را جدی نگیرید

شاید جالب باشد بدانید 
مصری ها هــم عاداتی 
مشابه با ایرانی ها دارند 
و زمانی که شما را در تور 
مسافرتی به صرف غذا، 
نوشیدنی و ... دعوت می 
کنند نباید صحبتشان را 

جدی گرفت. 
بلکه بنابر لحن شــخص و موقعیت بایــد در رابطه با این 
درخواست فکر کرد که آیا این درخواست جدی است یا 

باید آن را در حد یک تعارف معمولی نادیده گرفت.

مصر کشوری با سنت هایی عجیب
دانستنی ها

حرف حساب

راز بقا برای انسان های باهوش! 

چارلز داروین می گوید: »فقــط باهوش ترین 
و قوی ترین موجودات دنیا نیســتند که عمر 
طوالنی تری دارند. بقــا و دوام زندگی متعلق 
به کســانی اســت که بتوانند خود را با شرایط 
زندگیشان تطبیق دهند.« توانایی شما در فکر 
کردن به زندگیتان و از نو ســاختن خودتان، 
برسالمت، خوشبختی و رضایت خاطرتان اثر 

می گذارد. 

»نوآوری«
  برایان تریسی

 ندا
 شاه نوری

در نشست صمیمانه فعاالن فرهنگی در حوزه نوجوانان شهر در اصفهان مطرح شد؛

مهندسی معکوس غرب در مقابله با والیت 
اولین نشست صمیمانه فعاالن فرهنگی در حوزه نوجوانان شهر در اصفهان با حضور فعاالن فرهنگی 
بسیج دانش آموزی و سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان برگزار شد. نیروهایی که در چند 
پروژه فرهنگی با هم همکاری کرده بودند، در این برنامه گرد هم آمدند تا تجدید میثاقی داشته باشند.

چهره های حاضر در این نشست، در کنار یکدیگر، اردوهای امتداد، گروه های فرمانده دل ها، اردوهای 
فرهنگی نام آوران را برپا کرده بودند.

حجت االسالم محمد بیرانوند، یکی از فعاالن فرهنگی شهر اصفهان، نخستین سخنران این برنامه بود 
که به بیان نقش و اهمیت تبلیغ والیت پرداخت. او اظهار داشــت: همه ما وظایفی در مسیر تربیت در 
قبال والیت داریم. ویژگی کســی که والیت را پذیرفته، این است که متوجه فرمان ولی شده و سپس 

آن را اجرا می کند.
وی ادامه داد: والیت ابتدا در اختیار خدا و سپس پیغمبر است، پس از آن والیت ائمه خدا،  والیت فقیه 
و والیت شوهر بر همسر و والیت والدین معنی پیدا می کند؛ اما آنچه مهم است در این امر مورد توجه 
قرار بگیرد این موضوع است که انتساب مردمی در انتخاب ولی جایگاهی ندارد، ولی مشروعیت خود را 

از خدا می گیرد و هر شعبه ای از والیت مربوط به خدا می شود.
این روحانی فعال فرهنگی به وظیفه های مهم در قبال ولی اشــاره کرد و بیان داشت: اولین وظیفه ما 
در قبال والیت ترویج محبت است. اگر محبت خدا در دل ها باشــد، ما به حرف خدا گوش می دهیم. 

همین طور این والیت در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: راه صحیح ترویج محبت ولی بیان فضایل اســت و این امر وظیفه ماســت. اولین کار ما در 
جلسات، افزایش محبت اهل بیت )ع( اســت. دومین وظیفه؛ باال بردن عظمت اهل بیت )ع( است. در 
برابر ولی باید ادب اختیار کرد. اگر ما ادب نســبت به ولی داشته باشیم، سرچشمه محبت او در دل ها 

می جوشد.
حجت االسالم بیرانوند تاکید کرد: مهندســی معکوس غرب در برابر با والیت این است که ابهت ولی 
را کم کنند. ما اول باید به همه ادب به ولی را یاد بدهیم. ســومین وظیفه ما، دل بستگی و جان فشانی 
برای ولی است. باید آن قدر به ولی دلبسته باشی تا جانت را برای ولی بدهی. اولین کالم برای این راه 

همدردی با ولی است.
وی افزود: قرآن خطاب به پیغمبر )ص( می فرماید ابالغ والیت امیر المومنین )ع( را اعالم کن و می گوید 
اگر کاری برای علی)ع( نکردی انگار کاری نکردی. اگر کسی بخواهد کاری بکند، تربیت نیرو بهترین 

کاری است که می تواند انجام دهد.
سرگرد محمد ادیب مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان نیز از حضور سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان برای انجام برنامه های فرهنگی در اصفهان تقدیر کرد و بیان داشت: اتفاقی 
که با مشارکت سازمان فرهنگی تفریحی رقم خورده، اتفاقی بزرگ است. حضور این سازمان سبب شد 

تا رویدادهای فرهنگی ارزشمندی انجام بگیرد.
وی خطاب به مربیان حاضر در این نشســت گفت: فعالیت های فرهنگی که توسط شما حاضران رقم 
خورده بی شــک تاثیرات خود را در بین جامعه هدف که کودکان، نوجوانان و جوانان اســت خواهد 

گذاشت.
وی ادامــه داد: اردوی نام آوران و فرمانده دل ها منشــأ برکاتی بود. در اردوهای امتــداد و راهیان نور 
بازخوردهای بســیار خوبی دریافت شد. از ما درخواست شــده تا الگویی که به دست آوردیم به سایر 

استان ها انتقال پیدا کند.
ادیب افزود: در مهر و آبان ســال آینده، ما اردوی فرمانده دل ها و هم مرزبانــان را رقم خواهیم زد و از 
منتخبان در اردوهای طرح والیت دعوت به همکاری می شــود که امیدواریم این همکاری با سازمان 

فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان ادامه پیدا کند.
مسئول بسیج دانش آموزی استان اصفهان اذعان داشت: کادر ســازی برای نظام جمهوری اسالمی 

وظیفه اساسی فعاالن فرهنگی پایبند به نظام است.

محمدمهدی کریمی، مدیر امور فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
در حاشیه این برنامه اظهار داشــت: در اردوی فرهنگی تربیتی نام آوران که با همکاری 
بسیج دانش آموزی و دفتر تخصصی نوجوان سازمان فرهنگی تفریحی برگزار شد، 5 هزار 
دانش آموز شرکت داشتند، این دانش آموزان بر اساس سرفصلی از دروس آموزشی خود 
در اردوگاه درچه گرد هم آمدند تا با شهدای هسته ای بیشتر آشنا شوند. وی ادامه داد: 
با همکاری دفتر تخصصی جوان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، اردوی 
17 هزار نفری امتداد برگزار شــد. در این برنامه ، »هویت« که محور نیاز جوانان است، 
موردبحث قرارگرفت. در این اردو اسب سواری، تیراندازی، بازی های آموزشی و فضای 
نمایشی و نمایشگاهی برگزار شد. وی افزود: با همکاری فرهنگسرای پایداری در گلستان 
شهدا اردوی فرمانده دل ها برگزار شــد، این اردو برای دوره دبستان طراحی شده بود 
تا درس دفاعی را در گلستان شــهدا با عبور از دروازه شهدا برگزار کنند. مادر شهیدی 
این کودکان را تحویل می گرفت. بر اساس نقشه گنجی که داشتند، بر سر مزار مقدس 
شهدا می رفتند و در پایان مدال فرمانده دل ها که مزین به عکس حاج حسین خرازی 
بود را دریافت می کردند. کریمی تاکید کرد: همه این برنامه ها در راســتای هم افزایی 
مجموعه های فرهنگی است و ما معتقدیم ســتون فقرات فرهنگ سازی، شبکه سازی 
است. امروز این هم افزایی بین مجموعه های فرهنگی به وجود آمده و نتیجه آن را در شهر 
شاهد خواهیم بود. در پایان این مراسم از مربیانی که در برگزاری و اجرای این برنامه ها 

همکاری داشتند، با اهدای لوح تقدیر، گل و کتاب تجلیل به عمل آمد.

هم افزایی فرهنگی
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