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رییس جمهوری ایران در ســخنرانی خود دست دوستی به 
سمت کشــورهای همســایه دراز کرد اما آیا می توان توقع 
داشت آنها نیز دست او را بفشارند؟شــاید بد نباشد از زاویه 

دیگری به ماجرا نگاه کنیم.
نمی توان انکار کرد که اختالفات ایدئولوژیک می تواند مانع 
حل اختالفات فیما بین ایران و برخی کشــورهای همجوار 
باشد اما ریشه مشکالت این کشورها در قبال ایران از جای 
دیگری نشأت می گیرد و آن بحث جمهوریت در ایران است.

ایران تنها کشــور منطقه اســت که به تعداد سال های عمر 
انقالب خود، انتخابات برگزار کــرده و اگر پیگیر روند نتایج 
انتخابات آن باشــیم می توانیم به راحتی مشــاهده کنیم 
که تقریبا در هــر انتخابات، مردم نتیجــه ای را رقم زده اند 
 که بســیاری از کارشناســان داخلی و بیــن المللی توقع 

نداشتند.
ایرانیان مردمانی هستند که رســما در تاریخ، اولین انقالب 
)انقالب کاوه آهنگر بر علیه ضحاک( را به نام خود ثبت کرده 
و از 111 سال پیش برای رسیدن به چیزی که امروزه شاهد 

آن هستیم مبارزه کردند.

مراسم تحلیف روز شنبه پرزیدنت روحانی در مجلسی برگزار 
شد که ایرانیان از یکصد و یازده ســال پیش برای ایجاد آن 

جنگیدند.
ثمره تالش مردم ایران روز شــنبه در مراسم تحلیف آقای 
روحانی تجلی یافت؛ مراســمی که نماینــدگان تقریبا کل 
جهان در آن حضور یافتند تا مهر تایید بر شــکوه انتخابات 

ایران وتالش 111 ساله مردم این کشور بزنند.
بدیهی است در این شرایط، کشــورهایی که مردمان آن در 
هیچ دوره از تاریخ خود انتخاباتی را شاهد نبودند )البته اگر 
اشتباه نکنیم یکی از آنها بیش از هزار و چهارصد سال پیش 
انتخاباتی را برگزار کرد که در آن برای کشتن پیامبر اسالم 
رای گیری کردند که چه کســانی از کدام قبایل مشارکت 

داشته باشند( بسیار ناراحت خواهند بود.
با این شرایط مردمان بسیاری از کشــورهای منطقه تقاضا 
خواهند کرد که شرایط مشــابهی مانند ایران داشته باشند 
و قطعا این موجودیت حکومت هــای آنها را به خطر خواهد 
انداخت. در واقع مشــکل اصلی ایاالت متحــده با ایران نیز 

همین است.

ایاالت متحده و هم پیمانانش برای چندین دهه با سیاست 
ماکیاولیستی خود مبنی بر اینکه رهبران مزدور خود را در 
رأس کار قرار دهند، بر منطقه حکومت کردند و به هیچ وجه 

تمایل ندارند این روند به هم بریزد.
پس از فروپاشی خالفت عثمانی، مردمان کشورهای عربی 
با نوعی سردرگمی هویت سیاسی مواجه شدند و کشورهای 
غربــی توانســتند از این خأل اســتفاده و بر این کشــورها 

حکم فرمایی کنند. 
چون مردمان این کشورها نمونه ای از حکومت اسالمی ندیده 
بودند، ایده حکومت اسالمی همیشه نوعی فلسفه ایدئولوژیک 
بیش نبود اما با موفقیت روز افزون جمهوری اسالمی ایران 
اینان می توانند شاهد نمونه ای از یک جمهوری یا حکومت 

اسالمی باشند که می توانند به آن اقتدا کنند.
اگــر مردمــان منطقه 
یک نمونه حکومتی را 
بیابند که بتوانند به آن 
اقتدا کنند قطعا تالش 
خواهند کرد که آن را در 
کشور خود پیاده کنند و 
عمال خطری که رهبران 
و حکومت های منطقه 
می کنــد  تهدیــد  را 

همین جاست.
بســیاری از مردمــان 
منطقــه خواهــان آن 
هســتند که رژیم های 
حاکم بر آنها سرنگون 
شــود و نظامــی مانند 
جمهوری اســالمی در 
ایــن کشــورها برقرار 
گردد. به ایــن ترتیب 
نه فقط حــکام منطقه 
ســرنگون خواهند شد 

بلکه نفوذ غرب و ایاالت متحده نیز از بین خواهد رفت.
پس می توان گفت اصلی ترین دلیل که بر اساس آن امروزه 
بسیاری از کشورها در منطقه با ایران خصومت دارند، همین 
بحث مردم ساالری دینی است که در ایران حاکم است و با 
توجه به اینکــه امروزه این مردم ســاالری دینی از حمایت 
اکثریت جهان برخوردار است، قطعا با مشاهده مراسم تحلیف 

روز شنبه، غیظ دشمنان ایران بیشتر خواهد شد.

مراجعه دوباره حمید بقایی به دادسرا
ظهر دیروز حمید بقایی معاون رییس جمهور در دوره دهم، برای ارائه پاره ای از توضیحات 
به دادسرای تهران آمد. براساس اطالعات موجود ظاهرا بقایی به دلیل صحبت هایی که 

درخصوص قوه قضائیه پس از آزادی از زندان داشته، به دادسرا احضار شده است.

يادداشت

بین الملل

تغییر موضع ناگهانی وزیر امور 
خارجه عربستان درباره اسد

عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان، درباره بشار اسد 
رییس جمهور سوریه، به طور ناگهانی تغییر موضع داد.

پایگاه روسیا الیوم روز گذشته به نقل از یک منبع مخالف 
دولت سوریه در ژنو گزارش داد که عادل الجبیر به هیئت 
عالی مذاکرات )وابسته به مخالفان ســوریه( اطالع داده 
است که بشار اسد رییس جمهور سوریه، ]در قدرت[ باقی 

خواهد ماند.

غرامت ۴۰ میلیارد یورو یی
»ساندی تلگراف« در گزارشی، از آمادگی انگلستان برای 
پرداخت ۴۷ میلیارد دالر )۴۰ میلیارد یورو( به اتحادیه اروپا 
در ازای خروج از این بلوک اقتصادی- سیاسی خبر داد. این 
رسانه انگلیسی می گوید لندن احتماال برای یک بازه زمانی 
۳ ساله، پرداخت ساالنه 1۰ میلیارد یورو را پیشنهاد می کند 
و باقی مانده را همزمان با پیشرفت مذاکرات تجاری )که قرار 
است با کمی تاخیر نسبت به مذاکرات برگزیت آغاز شود( 

پرداخت خواهد کرد.

عکس  روز يادداشتيادداشت

کافه سیاست

دو تا سه وزیر رای اعتماد نمی گیرند
الیاس حضرتی با انتشــار یک پیام توییتری نوشت: برآیند نظرات 
همکارانم در مراسم تحلیف نشــان می دهد که دو تا سه وزیر رای 
اعتماد نمی گیرند. وزیر آموزش و پرورش کمترین شانس را برای 

رای دارد.

توییت های خنده دار مقام اماراتی با 
گوگل ترنسلیت علیه ایران!

جانشــین رییس پلیس »دبی«، روز گذشــته در حساب کاربری 
تایید شده اش در توییتر، پیام هایی نامفهوم به زبان فارسی و ظاهرا 

به قصد انتقاد از نزدیکی روابط تهران و دوحه منتشر کرد.
»ضاحی خلفان تمیم« در یک پیام نوشته است: »امام خمینی را 
دوست دارد قطر« یا »آیا با من صحبت نمی هر انسان را از قطر، اما 

در زبان فارسی.«
هر چند پیام های این مقام اماراتی مبهم تر از آن اســت که بتوان 
منظور مشخص وی را متوجه شد، اما به نظر می رسد او قصد داشته 

از روابط میان ایران و قطر انتقاد کند.

 علت تغییر جای احمدی نژاد 
در مراسم تنفیذ چه بود؟

حضور رییس دولت نهم و دهم در مراســم تنفیــذ، از موضوعات 
پربحث کاربران در فضای مجازی بود.

سایت دولت بهار نوشت:پس از گذشت بیش از سه ماه از برخورد بد 
بعضی ماموران با احمدی نژاد در حرم امام رئوف، ابراهیم رییسی، 
تولیت آستان قدس، هنوز از دکتر احمدی نژاد عذرخواهی نکرده 
است! این سایت با این اظهار نظر، تلویحا به این نکته اشاره کرد که 
علت جا به جا شدن احمدی نژاد و قرار گرفتن او در کنار سید حسن 

خمینی، به دلیل همین موضوع بوده است.

سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح:

رفتار ایران در خلیج فارس در 
چارچوب مقررات بین المللی است

ســخنگوی ســتاد کل نیروهــای مســلح گفــت: آنچــه 
آمریکایی هــا در رابطــه بــا تحــرکات شــناورهای ایرانــی در 
 خلیج فــارس مدعــی بودند، بیشــتر یــک مســئله تبلیغاتی 

و پروپاگاندای رسانه ای است.
سردار سیدمسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد 
کل نیروهای مسلح که در حاشیه مراســم گرامیداشت سی امین 
سالروز شــهادت شــهید عباس بابایی در جمع خبرنگاران سخن 
می گفت، دررابطه با ادعای رســانه های بیگانه پیرامون تحرکات 
شناورهای ایرانی در خلیج فارس اظهار کرد: رفتار ایران در خلیج 
فارس یک رفتار کامال حرفه ای و در چارچوب مقررات بین المللی 

است. 
بدیهی اســت که اگر در چارچوب قوانین بین المللی و قواعدی که 
جمهوری اســالمی ایران در زمینه عبور مسالمت آمیز نفتکش ها 
و کشــتی ها از منطقه اعالم کرده اســت تخلفی صــورت بگیرد، 

رزمندگان اسالم به آن پاسخ خواهند داد.
سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: آنچه آمریکایی ها 
مدعی بودند بیشتر یک مسئله تبلیغاتی و پروپاگاندای رسانه ای بود 

که در وقت خودش آن را تکذیب کردیم.

 رییسی در روز تحلیف روحانی 
کجا بود؟

 مراسم تحلیف رییس جمهور در حالی با حضور میهمانان داخلی و 
خارجی در صحن علنی مجلس شورای اسالمی برگزار شد که سید 
ابراهیم رییسی رقیب اصلی او در انتخابات ریاست جمهوری، غایب 

این مراسم بود. 
ســید ابراهیم رییســی در روز تحلیف رییس جمهور با جمعی از 
چهره های فرهنگی و هنری کشــور دیدار داشــت. در این دیدار 
هنرمندان تجلیل شــده و نشــان عالی رضوی)ارادت( را از دست 

رییسی دریافت کردند.

سخنگوی هیئت ريیسه مجلس:

نمی توان خدشه ای به مراسم 
تحلیف وارد دانست

سخنگوی هیئت رییســه مجلس گفت: با توجه به حضور اکثریت 
اعضای شــورای نگهبان در مراســم تحلیف، نمی توان خدشه ای 
 را به غیبت تعدادی از اعضای این شــورا در مراســم تحلیف وارد 

دانست. 
بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به حواشی پیش آمده به دنبال عکس گرفتن چند نفر از نمایندگان 
با فدریکا موگرینی و انتقادات مردمی از این اقدام، گفت: نماینده ای 
که مرتکب این اشتباه شده بود عذرخواهی کرده و پرداختن به این 

مسئله و ادامه  دادن آن ضرورتی ندارد.

اسپوتنیک بررسی کرد؛ 

تحلیف با حضور بین المللی و خطر ایران برای منطقه

 قالیباف و فوت کردن کیک تولد
 9۰ سالگی ژاله علو

سیاست خارجه

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری روز گذشته 
در دیدار با نیتین گادکاری وزیر حمل و نقل و کشتیرانی 
هند، با اشاره به اینکه مسائل بانکی میان دو کشور هنوز 
آن طور که باید، مرتفع نشده است، رفع موانع پیش روی 
همکاری های بانکــی را امری ضروری برای گســترش 
تبادالت اقتصادی دو کشــور برشمرد و گفت: بانک های 
ایرانی آماده مذاکره با طرف هندی برای حل و فصل موانع 

پیش روی همکاری های بانکی هستند.  
وزیر حمل و نقل و کشتیرانی هند نیز در این دیدار با ابالغ 
سالم نخست وزیر هند به دکتر روحانی و اعطای دعوتنامه 
کتبی وی برای دعوت از رییس جمهور کشورمان برای سفر 
به هند، گفت: دولت هند به صورت ویژه عالقه مند است که 
پروژه بندر چابهار هر چه زودتر به بهره برداری برسد و تجار 
هندی نیز عالقه مند به سرمایه گذاری در پروژه های بندر 
چابهار هستند. وی با بیان اینکه تحوالت مثبتی در روند 
همکاری های بانکی دو کشور در جریان است، خاطرنشان 
کرد: هند عالقه مند اســت روابط بانکی خــود را با ایران 
گسترش دهد و موضوع افتتاح شعب بانک های ایرانی در 

هند نیز در دست بررسی است.

سام سوادکوهی عضو حقوقدان شورای نگهبان، در واکنش به 
برخی ادعاها مبنی بر مخدوش بودن اعتبار و رسمیت مراسم 
تحلیف به سبب عدم حضور فقهای شورای نگهبان، اظهار 
کرد: در جلسه تحلیف ریاست جمهوری، دو تن از فقهای 
شورای نگهبان یعنی حضرات آیات جنتی و مدرسی یزدی 
حضور داشتند و همچنین تمامی اعضای حقوقدان شورای 

نگهبان نیز حاضر بودند.
وی ادامه داد: مطابق با اصل 121 قانون اساسی در مراسم 
تحلیف رییس جمهور، باید رییس قــوه قضائیه و اعضای 
شورای نگهبان حضور داشته باشند؛ البته در این اصل قید 
نشده که حضور تمامی اعضای شورای نگهبان برای رسیمت 

مراسم تحلیف ضروری است.
عضو حقوقدان شــورای نگهبان تصریح کرد: در مراســم 
تحلیف روز شنبه، 8 تن از اعضای شورای نگهبان در صحن 
علنی مجلس حاضر بودند و با توجه به اینکه اصل 121 قانون 
اساســی پیرامون ضرورت حضور تمامی اعضای شورای 
نگهبان در جلسه تحلیف، الزامی تعیین نکرده است، بنابراین 
حضور اکثریت اعضای شــورای نگهبان در این مراسم، به 

معنای رسمیت و اعتبار قانونی آن بود.

جهانگیری در ديدار با وزير حمل و نقل و کشتیرانی هند:

مسائل بانکی میان ایران و هند 
مرتفع نشده است

در گفت وگو با میزان مطرح شد:

توضیح حقوقدان شورای نگهبان 
درباره رسمیت مراسم تحلیف

سلیمی در گفت وگو با مهر مطرح کرد:

ورود هیئت نظارت بررفتار 
نمایندگان به ماجرای سلفی

شمخانی: 

 ایران به حمایت های خود 
از سوریه ادامه می دهد

عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، عکس ســلفی 
تعــدادی از وکالی ملت بــا موگرینی را نشــان دهنده 
خودباختگی در برابر غرب خواند و گفت: در صورت شکایت 

از رفتار این نمایندگان، هیئت نظارت ورود می کند.
علیرضا سلیمی، عکس سلفی برخی اعضای فراکسیون 
امید با موگرینی را نشــان دهنده خــود باختگی و خود 
کم بینی برخی نمایندگان در برابــر غرب خواند و گفت: 
درصورتی که وکالی ملت به دلیل اینکه این تصاویر شأن 
مجلس را زیر سوال برده اســت به هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان شکایت کنند، قطعا هیئت نظارت این رفتار دون 
شأن را بررسی خواهد کرد. نماینده مردم محالت ادامه داد: 
فراکسیون امید باید در قبال این رفتار اعضای خود موضع 
گیری کند؛ زیرا سکوت فراکسیون درقبال رفتار اعضای 
خود، نشان دهنده تایید آن اســت. وی با تاکید بر اینکه 
باید این اشتباه جبران شود گفت: حداقل اعالم شود که 
آقایان دقت الزم را نداشته اند، نباید کاری کرد که برداشت 
شود نمایندگان ملت شــیفته غرب هستند. این عکس 
نشان دهنده خودباختگی عده ای از نمایندگان است. ای 

کاش این اقدام صورت نگرفته بود.

علــی شــمخانی دبیر شــورای عالــی امنیــت ملی 
روز گذشــته در دیدار با عماد خمیس نخســت وزیر 
ســوریه، با یادآوری تــداوم تالش همــه جانبه برای 
آزاد ســازی مناطــق تحــت اشــغال تروریســت ها 
بــه منظــور بازگردانــدن امنیــت و آرامــش بــه 
 ســوریه، بر پیگیری همزمان مســیر گفــت و گوهای 
سوری- سوری برای دستیابی به وفاق ملی تاکید کرد. 

مقام عالی هماهنگ کننده اقدامات سیاسی، نظامی و 
امنیتی میان ایران، روسیه و ســوریه گفت:  جمهوری 
اسالمی ایران در کنار سوریه ایستاده است و به حمایت ها 
و پشتیبانی های خود تا پایان یافتن بحران امنیتی در 

این کشور ادامه می دهد.
عماد خمیس نخست وزیر ســوریه نیز در این دیدار با 
تقدیر از حمایت های گسترده جمهوری اسالمی ایران از 
مردم و دولت سوریه، دستیابی به راه حل پایدار و ایجاد 
صلح و امنیت را منوط به تغییر رویکرد برخی کشورها 
در حمایت از تروریسم و مقابله واقعی و غیر تبلیغاتی با 
داعش، جبهه النصره و ســایر گروه های مرتبط با آنان 

دانست.

نماینده مردم شیراز در مجلس و عضو فراکسیون امید مجلس در واکنش 
به ماجرای سلفی گرفتن با موگرینی در مراسم تحلیف گفت: ابوعلی سینا 
می گوید: اگر برای یک کار غلط هزار دلیل بیاوری، می شود هزار و یک غلط. 
پس از انتشار عکس اینجانب که البته در جوی غیر رسمی و پس از پایان 
مراسم تحلیف در فضای عمومی منتشر شد، اگرچه نمایندگان حاضر در 
محل از سر مطایبه مشــغول گرفتن عکس بودند ولی به هرحال اینجانب 
وظیفه خود می دانم از آنچه خاطر مردم عزیز را مکدر می ســازد و ناقض 
شأن نمایندگی مردم است، عمیقا ابراز تاسف و عذرخواهی نمایم. امیدوارم 
مردم عزیز و بخصوص همشهریان گرانقدرم اعتذار اینجانب از این غفلت را 

بپذیرند و عفو نمایند.
فــرج ا... رجبی جزو نمایندگانــی بود که تصویــر وی در حالی که تالش 
می کرد با رییس اتحادیه سیاســت خارجی اروپا ســلفی بگیرد، دست به 

دست می چرخد!

پسر شهید همت در صفحه اینستاگرامش نوشت: بی شک حرمتی برای 
خود و نامی که دارم قائلم؛ اما چه کنم؟ دلم دارد می سوزد.

محمدمهدی همت نوشت: »بی شک حرمتی برای خود و نامی که دارم 
قائلم و می دانم این تصویر در شــأن صفحه  محمد مهدی همت نیست، 
اما چه کنم؟ دلم دارد می ســوزد، قلبم درد گرفته... خدای را شاکرم که 
پدرم نیست که این روزها را ببیند... چپ و راستش به کنار)که هر دو را 
یکی می دانم(؛ اینها نماینده کدام ملت هستند؟ ملتی که شرفش را از توی 
رگ های بریده شهدا به دست آورده است؟ می گفت باور کنید اینها فقط 
به فکر خود و جیب خود هستند و هیچ کدام نماینده ملت ایران نیستند، 
اما من فکر می کنم اینها با این رفتار زننده به درد جیب خودشــان هم 

نمی خورند. ای کاش در مورد اینها تصمیمی گرفته می شد!
فرق جهان سوم با کشورهای پیشرفته فقط در فرهنگ مردمان آنهاست، 

نه امکانات و تکنولوژی؛ لطفا از کنار این فجایع، با طنز عبور نکنید.«

عذرخواهی نماینده 
مردم شیراز از سلفی 

حاشیه ساز با موگرینی

انتقاد شدید پسر شهید 
همت از نمایندگان 

سلفی بگیر

دیپلماسی منطقهواکنش

نمی توان انکار 
کرد که اختالفات 

ايدئولوژيک می تواند 
مانع حل اختالفات 

فیما بین ايران و برخی 
کشورهای همجوار 

باشد؛ اما ريشه 
مشکالت اين کشورها 

در قبال ايران از 
جای ديگری نشأت 
می گیرد و آن بحث 
جمهوريت در ايران 

است

چین و کره شمالی مذاکره 
کردند

وزیر خارجه چین از گفت وگو با همتای کره شمالی خود با 
هدف کاهش تنش خبر داد. وزیر خارجه چین اعالم کرد که 
در گفت وگو با همتای کره شمالی خود، بر کاهش تنش ها 

ازجمله آزمایشات موشکی تاکید کرده است.
وانگ یی وزیر خارجه چین روز یکشنبه تاکید کرد: تحریم ها 
علیه کره شمالی الزم بوده ولی قطعا هدف نهایی به شمار 
نمی رود؛ چرا که مســئله کره شــمالی را هنوز می توان 

ازطریق گفت وگو حل و فصل کرد.

 تشکر ترامپ از روسیه وچین
دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا از روسیه و چین به خاطر 
مواضعشان درخصوص قطعنامه شورای امنیت سازمان 
ملل علیه کره شمالی تشــکر کرد. به گزارش اسپوتنیک، 

سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در این باره بیانیه ای داد.
در این اطالعیه آمده است: » رییس جمهور دونالد ترامپ، 
تصویب قطع نامه جدید شورای امنیت را که تحریم های 
علیه کره شــمالی در پاسخ به آزمایشــات موشک های 
بالستیک اخیرشان است تایید می کند. رییس جمهور از 
چین و روسیه به خاطر همکاری در تصویب این قطعنامه 

تشکر کرد.«

اسپوتنیک: مراسم تحلیف دکتر روحانی به عنوان ريیس جمهوری ايران در سالروز 111 سالگی مشروطیت ودر 
شرايطی برگزار شد که نمايندگان بیش از 170 کشور جهان در مراسم تنفیذ و تحلیف حضور داشتند.
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انرژی آمار تجارت از محرمانگی خارج شد
آمارهای تجارت خارجی بعد از چهار ماه وقفه، از محرمانگی خارج و توسط گمرک 
ایران منتشر شد؛ بر این اساس کشور چین با 3/5میلیارد دالر، همچنان بزرگ ترین 

صادرکننده کاال به ایران است.

به گزارش خبرنــگار فوالد در آیین بهره بــرداری از کارخانه 
گندله سازی 5 میلیون تنی فوالد سنگان خراسان که روز سه 
شنبه دهم مردادماه سال جاری انجام شد، محمدرضا نعمت 
زاده وزیر صنعت، معدن و تجــارت ضمن قدردانی از اقدامات 
هدفمند فوالد مبارکه در منطقه سنگان که منجر به تکمیل 
هرچه بیشتر زنجیره فوالد کشور شده است، گفت: باید ظرفیت 
های معدن و صنایع معدنی در کشور به گونه ای افزایش یابد 
که صادرات سنگ آهن خام و سنگ آهن دانه بندی، متوقف 
و به جای آن انواع محصوالت فوالدی باکیفیت به اقصی نقاط 

دنیا صادر شود.
وی یکی از اهداف جدی این وزارتخانه را تکمیل زنجیره تولید 
مواد معدنی معرفی کرد و گفت: جلوگیری از صادرات مواد خام 
و تبدیل آن به محصوالت با ارزش افــزوده باالتر که فناوری، 
اشتغال و بازگشت ســرمایه را در پی دارد، از اولویت های این 

وزارتخانه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به توســعه اکتشافات 
معدنی، افزود: هم اینک در یکی از بزرگ ترین مناطق دارای 
ذخایر سنگ آهن کشــور واقع در ســنگان خواف، ۱۲هزار 
کیلومترمربع اکتشاف تکمیلی درخصوص سنگ آهن انجام 
شده است که نتایج آن نشان می دهد باید تولید کنسانتره را در 
منطقه سنگان به ۲۲/5 میلیون تن و تولید گندله را به ۱۷/5 

میلیون تن برسانیم.
ایشان یادآور شــد: برای تولید این میزان کنسانتره و گندله 
حداقل باید ۴۰ میلیون تن ســنگ آهن از معادن ســنگان 

تامین شود.
وی با اشاره به محدودیت آب در منطقه سنگان، ابراز داشت: 
در خصوص تامین آب مورد نیاز رایزنــی هایی با وزارت نیرو 

انجام گرفته است.
نعمت زاده با ذکر این مطلب که تا چند ســال گذشته ایران 
واردکننده فوالد بود، اظهار کرد: رویکرد توسعه معدن و صنایع 
معدنی اکنون شــرایطی را فراهم کرده است که خوشبختانه 
ســال گذشــته میزان صادرات فوالد به 5 میلیون تن رسید؛ 
این در حالی است که براساس برنامه ریزی های به عمل آمده 

امیدواریم امسال این رقم به میزان ۸ میلیون تن برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کــرد: در ابتدای دولت 
یازدهم، حجم تولید ســنگ آهن در کشــور ســاالنه حدود 
۶3میلیــون تن بود؛ اما اینــک به ۷5 میلیون تن رســیده و 
قرار است تا پایان سال تولید ساالنه ســنگ آهن در ایران به 

۱۰۰میلیون تن برسد.
وی با بیان اینکــه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم، ســاالنه 
۲۸میلیون تن کنسانتره تولید می شــد و این رقم اکنون به 
۴۶/5 میلیون تن کنسانتره در ســال ارتقا یافته است، ادامه 

داد: بنابر برنامه ریزی های انجام شده مقرر شده است تا پایان 
سال، میزان کنسانتره تولیدی به 55 میلیون تن برسد. ضمن 
اینکه در بخش گندله نیز میزان تولید ۲۱/5 میلیون تن بود که 
اکنون به 3۹/5 میلیون تن رسیده و تا آخر سال نیز به گونه ای 

برنامه ریزی شده است که به ۴5 میلیون تن دست یابیم.
نعمــت زاده میــزان تولید آهن اســفنجی در ســال ۹۲ را 
۱۸/۷میلیون تن اعالم کرد و افزود: در این بخش اکنون به رقم 
3۰ میلیون تن در سال دســت یافته ایم و طبق برنامه تا آخر 
سال افزایش تولید تا 3۴ میلیون تن را در دستور کار قرار داده 
ایم. عالوه براین، در بخش شمش نیز میزان تولید ۲3/5میلیون 
تن بود که اکنون به 3۱ میلیون تن رسیده و تا آخر سال نیز به 

3۷ میلیون تن دست خواهیم یافت.
تمامی طرح های توسعه در گروه فوالد مبارکه یکی 

پس از دیگری به بار نشسته است
بنابــر ایــــن گـــزارش، در ایـــن مراســـــم دکتر بهرام 
سبحانی، مدیرعامل گروه فوالد مبارکه نیز از سرمایه گذاری 
5/5۰۰میلیارد تومانی این شــرکت برای اجرای طرح های 
توسعه گروه فوالد مبارکه در طول دولت یازدهم خبر داد و با 
بیان اینکه این میزان سرمایه گذاری و تمامی طرح های توسعه 

در گروه فوالد مبارکه یکی پس از دیگری به بار نشسته است، 
ضمن ابراز خرسندی از به بهره برداری رسیدن گندله سازی 5 
میلیون تنی فوالد سنگان خراسان گفت: تمامی پروژه ها بجز 
کنسانتره 5 میلیون تنی سنگان که بیش از 5۲ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد، به طور کامل عملیاتی شــده و به بهره برداری 

رسیده است.
دکتر سبحانی در معرفی پروژه گندله سازی سنگان افزود: این 
پروژه به منظور تامین پایدار گندله و ایجاد توازن در زنجیره 
فوالد به ظرفیت 5 میلیون تن در ســال، در مجاورت معادن 
سنگ آهن سنگان استان خراســان و در زمینی به مساحت 
۲۴هکتار، با ســرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد ریال در مدت 

3۶ماه با موفقیت اجرا شد.
وی ظرفیت کنونی تولید در گروه فوالد مبارکه را ۱۰/3میلیون 
تن فوالد خام و ۱۱/۸میلیون تن آهن اسفنجی در سال اعالم و 
تصریح کرد: گروه فوالد مبارکه برای تولید این میزان محصول 

به ۱۷/5میلیون تن گندله نیاز دارد.
مدیرعامل بزرگ ترین گروه فوالدسازی کشور افزود: مبادی 
تامین گندله موردنیاز گروه فوالد مبارکه از خارج شرکت به 
میزان 5/3 میلیون تن در سال، در سنگان به میزان 5میلیون 

تن در سال و در خود شرکت فوالد مبارکه ۷/۲میلیون تن در 
سال است.

او با بیان اینکه ۷/5۰۰میلیارد تومان سرمایه در این مجموعه 
ثبت شــده اســت، اظهار کرد: در بخش زنجیره تامین فوالد 
در بخش باالدست ۲۸۰۰ شــرکت اعم از معادن سنگ آهن 
تا تامین قطعــات یدکــی و در بخش پایین دســت ۱۰۰۰ 
 شرکت ازجمله شرکت های خودروسازی و لوازم خانگی قرار

 دارند.
دکتر سبحانی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه 
شرکت فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده ورق های فوالدی 
تخت در خاورمیانه و شــمال آفریقاســت، تصریح کرد: این 
شــرکت با ۱۲ واحد احیای مســتقیم به ظرفیت ۱۲میلیون 
تن، بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان و یکی از 

موفق ترین شرکت های فوالدسازی است.
باید اعتبار مناسبی برای تکمیل زیرساخت صنایع 

معدنی تامین شود
در ادامه این مراســم، محمود نگهبان سالمی، نماینده مردم 
خواف در مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به اهمیت تامین 
زیرساخت در توســعه طرح های معدنی تاکید کرد: یکی از 

دغدغه های بســیار بزرگ در 
حوزه معدن، تامین زیرساخت 
اســت و ازآنجاکــه تامین آب 
موردنیاز صنایع معدنی نیز یکی 
از زیرســاخت های این بخش 
محسوب می شــود، بنابراین 
باتوجه به کم آبی منطقه باید 
چاره جدی نیــز در این زمینه 
اندیشیده شــود که باتوجه به 
انتقال آب از دریــای عمان به 
شرق کشور، تامین آب صنایع 
این منطقه باید موردتوجه قرار 

گیرد.
وی نبود زیرساخت های الزم 
درزمینه حمل ونقل جاده ای و 
ریلی را در صنایع معدنی، یکی 
دیگر از معضالت معدن و صنایع 

معدنی کشور برشمرد و یادآور شد: از سهم حقوق دولتی باید 
اعتبار مناسبی برای تکمیل زیرساخت صنایع معدنی منطقه 

تامین شود.
بومی سازی صنایع معدنی فوالد سنگان با اتکا به دانش فنی 
و سرمایه گذاری فوالد مبارکه و حضور پیمانکاران داخلی، از 

ویژگی های بارز این پروژه است.

سکه تمام بهار آزادی
11،820،000 ریال)طرح جدید(

6،350،000 ریالنیم سکه

3،770،000  ریالربع سکه

2،490،000 ریالسکه یک گرمی

1،175،030 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

 این پروژه به منظور 
تامین پایدار گندله 

و ایجاد توازن در 
زنجیره فوالد به 

ظرفیت ۵ میلیون 
تن در سال و با 

سرمایه گذاری ۱۰ 
هزار میلیارد ریال 
در مدت ۳۶ماه با 
موفقیت اجرا شد

رییس کل بانک مرکــزی اعالم کرد که موسســه غیرمجــاز ثامن و 
مهراقتصاد با موسســه کوثر، ادغام و یک بانک ایجاد خواهد شد.بعد از 
اینکه چندی پیش شایعاتی پیرامون ادغام موسسه ثامن و مهر اقتصاد با 
موسسه کوثر مطرح شد و البته به تایید نهایی نرسید، این بار ولی ا... سیف 
رسما عنوان کرد که این ادغام نهایی بوده و در دستور کار قرار دارد. وی 
تاکید کرد که این موسسات هیچ مشکلی نداشته و امور آنها پیش خواهد 
رفت. رییــس کل بانک مرکزی در اظهارات خود به مســائلی پیرامون 
ثامن الحجج و کاسپین نیز اشــاره کرد، اما تاکید داشت که با اقدامات 
انجام شده اخیر، دیگر هیچ موسسه غیرمجازی فعالیت نخواهد کرد. وی 
در ادامه مدعی شد که در  حال حاضر اقتصاد ایران درگیر رکود نیست.

سیف تاکید کرد رکود اقتصاد را قبول ندارد چرا که سال گذشته رشد 
اقتصادی باالی ۱۲درصد ثبت شده است.

رییس اتحادیه عمده فروشــان میادین میوه و تــره بار اصفهان گفت: 
قیمت پیاز در خرده فروشی باید حداکثر بین دو هزار و ۲۰۰ تومان و 
حداقل یک هزار و 3۰۰ تومان در نوسان باشد و مردم باید مراقب باشند 

که بیش از این قیمت به آنها فروخته نشود.
ناصر اطرج با اشاره به کاهش قیمت پیاز اظهار کرد: انتظار داشتیم بین 
۱5 تا ۲۰ مرداد ماه قیمت پیاز کاهش یابد، اما از دو الی سه روز پیش 

قیمت آن شکسته شد.
رییس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره بار اصفهان در رابطه با 
دلیل کاهش قیمت پیاز، تصریح کرد: محصول پیاز شهرهای دیگر درو 
و وارد اصفهان شده است و به همین دلیل قیمت پیاز به نصف کاهش 
یافته؛ همچنین پیاز کشت پاییزه اصفهان رسیده که این موضوع نیز در 

کاهش قیمت آن تاثیر داشته است.

سیف اعالم کرد:

ثامن، مهر اقتصاد و کوثر 
ادغام می شوند

رییس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه 
و تره بار اصفهان  می گویدحداکثر قیمت 

پیاز 22۰۰ تومان است؛

 مردم گران تر نخرند

مدیرکل اداره پست استان اصفهان با تاکید بر اینکه طرح »جی نف« و »سیماک« 
در راستای استقرار دولت الکترونیک است، گفت: برای پیاده سازی سامانه یکپارچه 
مدیریت امالک کشور )سیماک( در استان اصفهان ۴میلیارد تومان به این طرح 

تخصیص یافته است.
سعید رجالی در حاشیه مراسم افتتاح ســامانه یکپارچه مدیریت امالک کشور 
)سیماک( در استان اصفهان، با اشاره به اینکه این سامانه جزو پروژه های اقتصاد 
مقاومتی است، اظهار داشت: در راستای ســند چشم انداز توسعه و سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری و زمینه سازی تدوین برنامه ششم توسعه، مصوبه نظام 

ملی آدرس گذاری کشور، »جی نف« در اصفهان پیاده سازی شد.
وی افزود: در سامانه جی نف، اطالعات ۴ میلیون و ۴۰۰هزار آدرس در شهرها و ۸۰ 
درصد اطالعات روستاها به روز شد. مدیرکل اداره پست استان اصفهان با بیان اینکه 
سال گذشته سامانه استانداردسازی آدرس جی نف در شهر اصفهان پیاده سازی شد، 
اظهار داشت: امسال نیز قرار است این طرح در کاشان و شاهین شهر اجرایی شود.به 
گفته رجالی، ۴ میلیارد تومان برای به هنگام سازی اطالعات برای اجرای جی نف به 
استان اصفهان تخصیص یافته است. وی با اشاره به اینکه در اصفهان یک میلیون و 
3۰۰ هزار ساختمان وجود دارد، افزود: مطابق برنامه کدپستی ۱۰ رقمی این آدرس 
ها تنظیم شده و عالوه بر اصفهان، امسال در کاشان و شاهین شهر اجرایی خواهد 
شد.مدیرکل اداره پست استان اصفهان ابراز امیدواری کرد که با استانداردسازی 
آدرس ها، به نقشه های دیجیتال دست پیدا کنیم. وی پیرامون سامانه سیماک 
بیان داشت: برای پیاده سازی این سامانه به استان اصفهان بیش از ۴ میلیارد تومان 

اعتبار تخصیص یافته است.

مدیرکل اداره پست استان اصفهان اعالم کرد:

تخصیص ۴ میلیارد تومان برای پیاده سازی 
سامانه سیماک در استان

پست

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرمایه و دانش فنی فوالد مبارکه انجام شد؛

بهره برداری از اولین و بزرگ ترین کارخانه گندله سازی شرق کشور در سنگان خراسان

اولین و بزرگ ترین کارخانه گندله سازی شرق کشور در سنگان خراسان رضوی با اتکا به سرمایه و دانش فنی فوالد مبارکه 
و پیمانکاران داخلی و با حضور مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل گروه 
فوالد مبارکه؛ محمود نگهبان سالمی، نماینده مردم خواف و رشتخوار؛ مدیـران عامل شرکت های فوالد خراسان و صنایع معدنی 
فوالد سنگان، استاندار، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و اعضای شورای اسالمی و مسئوالن محلی خواف 

به بهره برداری رسید.

پرداخت به موقع گاز بها منجر به ارائه 
خدمات بهتر و کیفی تر می شود 

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اصفهان ، مدیرعامل 
این شــرکت در دیدار با امام جمعه شهرستان گلپایگان گفت: گاز 
طبیعی مسیری طوالنی را از پاالیشگاه گاز عسلویه آغاز کرده و طی 
آن با تالش شبانه روزی همکاران خطوط لوله و عملیات انتقال گاز 
به این شهرستان رســیده تا با اقدامات فنی و تخصصی کارکنان 
شرکت گاز استان اصفهان، این انرژی پاک به طور ایمن و مستمردر 

اختیار مردم عزیز قرار گیرد.
 مهندس علوی،  با اشاره به اینکه به لطف خدا و تالش کارکنان این 
شرکت در حال حاضر تمامی شهرها و روستاهای این شهرستان از 
نعمت گاز بهره مند شده اند، بیان داشت: مردم شهرستان گلپایگان 
بســیار فهیم بوده و از فرهنگ باالیی برخوردارند و در پرداخت به 
موقع گاز بها و مصرف بهینه، همکاری خوبی با اداره گاز گلپایگان 

دارند.
وی با اشــاره به اهمیت حفظ و نگهداری صحیح از شــبکه های 
گاز و هزینه باالی  آن گفت: گازرســانی ایمن و مســتمر، بدون 
قطع گاز کار دشوار و هزینه بری اســت و مسلما پرداخت به موقع 
 گاز بها توســط مردم، به ارائه خدمات بهتر و بــا کیفیت تر منجر

 می شود.
 در ادامه امام جمعه شهرستان گلپایگان گفت: خدا را شاکرهستیم 
که در مجموع شرکت گاز استان اصفهان مسئوالنی خدوم  و مؤمن 

با روحیه جهادی به مردم خدمت می کنند.
عالء الدینی اظهار داشــت: متاســفانه اطالعات مــردم از نقش 
اســتراتژیک گاز در کشــور و همچنین نکات ایمنــی در مصرف 
گاز محدود است، لذا باید مســئوالن امر از کانال های مختلف از 
جمله نماز جمعه، جراید، رسانه ها و صدا و سیما در این خصوص 
اطالع رســانی کنند تا صرفه جویی در مصرف ایــن انرژی پاک و 

ارزشمند باال رود و حوادث احتمالی این حوزه نیز کاهش یابد.
وی همچنین با تاکید بر شفاف سازی پارامترهای محاسبه گاز بها 
گفت: مردم باید از میزان مصرف و محاسبه هزینه گاز مصرفی خود 

اطالع داشته باشند.
 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: بر اساس قانون  
در صورت حساب مشترکین، عالوه بر درج مبلغ گاز بها، ۹درصد به 
عنوان مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد عوارض جهت گازرسانی 
به روستاها ، 3 درصد عوارض شهرداری، مبلغی به عنوان آبونمان 
در جهت هزینه نگهداری از شــبکه های گاز و نهایتا مبلغی نیز به 
عنوان بیمه برای جبران حوادث احتمالی محاسبه شده و در قبوض 

گاز اعمال می گردد.

انرژی

معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه گفت:چشــم انداز 
۱۴۰۴ فوالد مبارکه، افزایش تولید محصوالت فوالدی و حفظ سهم 

۴5درصدی از تولید فوالد خام کشور است.
محمود اکبری با اعــالم این مطلب افزود: هدف گــذاری بازاریابی 
و فروش این شــرکت برای ســال جاری هفت میلیون تــن از انواع 
محصوالت فوالدی تخت است که تحقق این هدف رکورد جدیدی 

در فروش شرکت خواهد بود.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در راستای تامین مواد اولیه، کاهش 
هزینه های تولید و افزایش سودآوری، برخی از استراتژی های فوالد 
مبارکه است که به حفظ حقوق صاحبان سهام نیز منجر خواهد شد، 
افزود: بیشــترین افزایش تولید در ورق های گرم و تختال اســت و 
 تولید محصوالت سرد و پوشش دار با ظرفیت های قبل انجام خواهد

 شد. 
اکبری افزود: با توجه به نیاز بازار داخل به ورق های فوالدی، رویکرد 
شرکت در درجه اول تامین نیاز صنایع داخلی است اما این به معنی 
عرضه نکردن محصول به بازارهای جهانی نیســت، زیرا به دســت 
آوردن برند و جایگاه شناخته شــده و معتبر در بازارهای جهانی کار 
آسانی نیست و این مهم باید حفظ شــود. وی افزود: تولید مازاد بر 
تقاضا در برخی محصوالت ازجمله تختال وجود دارد که تنها راه آن 

صادرات است.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به آخرین آمار 
تولید و فروش چهارماه اول ســال جاری این شرکت گفت: فروش 
فوالد مبارکه ازنظر کمی نســبت به چهارماه اول سال قبل رشد ۱۹ 
درصدی پیدا کرده به طوری که از فــروش یک میلیون و ۸۱۷ هزار 
تن در سال ۹5 به دو میلیون و ۱۸۰ هزار تن رسیده است. وی گفت: 
عرضه محصوالت فوالد مبارکه در ایــن دوره زمانی، در بازار داخل 
با رشــد 53 درصدی روبه رو بوده و از رقم یک میلیون و ۲3۸ هزار 
 تن، به یک میلیون و ۸۹۰ هزار تن در ســال جــاری افزایش یافته

 است. 
اکبری با بیان اینکه در چهارماه اول ســال جــاری به همین میزان 
کاهش صادرات داشــتیم افزود: حجم صادرات از ۸۱۲ هزار تن در 
ســال ۹5 به ۲۹۰هزار تن در سال ۹۶ کاهش داشــته و این میزان 
صادرات نیز اغلب مربوط به محصول تختال بوده است. وی با اشاره 
به رشد قیمت های داخلی گفت: با توجه به رشد قیمت های جهانی 
 و هزینه های تولید، میانگین قیمت تولیدات روند افزایشــی داشته

 است.

صنعت

چشم انداز فوالد مبارکه؛ حفظ سهم 
۴۵ درصدی تولیدفوالد داخلی

رییس اتحادیه مصالح ساختمانی اصفهان معتقد است بازگشت 
واحدهای تولیدی و توزیعی مصالح ساختمانی به قیمت های 

مصوب گذشته، بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است.
ناصر محمدی درباره تاثیر دالل بازی ها در حوزه مســکن در 
بازار این حوزه اظهار کرد: تاثیر این موضوع بسیار زیاد است. این 

موضوع را با یک مثال توضیح می دهم: شما ببینید در سطح شهر 
اصفهان چند واحد معامالت امالک وجــود دارد؛ آیا واقعا نیاز 
اصفهان در این حوزه تا این حد زیاد است؟ بنده بعید می دانم 
پاسخ مثبت باشد؛ چون معتقدم که قیمت تمام شده واحدهای 
مسکونی متاثر از قیمت مصالح ســاختمانی نیست، در واقع 

پول هایی که شهرداری ها می گیرند و قیمت زمین در این امر 
موثر هستند. در این زمینه به صورت ویژه تر باید به دالل بازی ها 
نیز اشــاره کنیم چراکه بازار مسکن کامال تحت تاثیر این گونه 

رفتارها قرار دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: دولت از یک لبنیات فروش که محصول 
خود را ۱۰۰ تومان گران تر می فروشــد مالیات می گیرد اما آن 
کســی که زمینی به قیمت هر متر یک میلیون تومان خریده 
و اکنون همان زمین را هر متر ۱۰ میلیون تومان می فروشــد، 
مالیاتی پرداخت نمی کند.نتیجه آن می شود که همه ما می گوییم 

»زمین خیانت نکرده است«؛ آن فرد همه پول خود را در زمین 
هزینه کرده، سود برده و در نهایت نه مالیات بر ارزش افزوده و نه 
مالیات عملکردی پرداخت می کند؛ فقط مالیات نقل و انتقال از 
او می گیرند که آن هم رقم بسیار ناچیزی است. محمدی افزود: 
تا زمانی که قیمت مسکن واقعی نشود این بخش رونق نمی گیرد، 
بیش از ۱5۰ بسته شغلی با حوزه مسکن ارتباط مستقیم دارند؛ 
بنابراین اگر این قیمت ها واقعی شود و مصرف کننده حقیقی که 
فاقد مسکن است بتواند آپارتمان یا زمین بخرد، بخش مسکن 
فعال شده و به تبع آن حوزه های مرتبط دیگر نیز فعال می شوند.

رییس اتحادیه مصالح ساختمانی اصفهان:

بازار مسکن تحت  تاثیر دالل بازی هاست

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

» آگهي مزایده «
      سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد تعدادي از مستحدثات خود شامل 
کارگاهی، کارگاهی فروشگاهی، فروشگاهی و دفاتر کار شهرک کارگاهی امیرکبیر واقع در خیابان امام خمینی، کیلومتر 
8 جاده اصفهان- تهران، خیابان عطاالملک را به صورت نقد یا نقد و اقساط از طریق مزایده به فروش رساند. لذا متقاضیان 
مي توانند از تاریخ ۱۳9۶/۰۵/۱۶ تا پایان وقت اداري مورخه ۱۳9۶/۰۵/2۵ اقدام به واریز مبلغ 7۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه تهیه 
اسناد مزایده در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7۰۰2۱4۰948 نزد بانک شهر شعبه حکیم و به امور قراردادهای سازمان 
واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، 
پالک ۵، طبقه سوم و یا ساختمان اداري شهرک کارگاهی امیرکبیر واقع در خیابان امام خمیني، خیابان عطاء الملک مراجعه 

نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن تماس ۳۳8۶۶۰29 و۳۳8۶2۵2۱
۱- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری )ساعت ۱۳:۳۰( مورخه ۱۳9۶/۰۵/2۶ مي باشد. 

2- پیشنهادات در تاریخ ۱۳9۶/۰۵/28 بازگشایي مي شود.
۳- ارائه سپرده شرکت در مزایده طی ضمانت نامه یا فیش بانکی الزامی است. 

4- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.
۵- هزینه انتشار آگهي به عهده برنده مزایده است. 

نوبت اول
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فراخوان جذب و تربیت مربی سیاسی منتشر شد
مســئول فرهنگی حوزه علمیه اصفهان گفت:  با توجه به ابالغ برگزاری کارگاه های سیاسی 
به حوزه های علمیه و لزوم برگزاری این دوره ها در بین طالب، معاونت تهذیب و تبلیغ حوزه 
علمیه اقدام به برگزاری فراخوان جذب و تربیت مربی سیاسی از بین طالب فاضل کرده است.

در شهر

۲1و ۲۲ مرداد ماه؛

»ساالرعقیلی«دراصفهانمیخواند
کنسرت ســاالر عقیلی با همراهی گروه همنوازان »رهاب«، ۲۱ و 
۲۲ مرداد ماه در سالن کوثر اصفهان برگزار می شود.ساالر عقیلی 
خواننده موســیقی ســنتی ایرانی، متولد ۱۳۵۶، دانش آموخته 

هنرستان موســیقی ســوره و دارای مدرک کارشناسی در رشته 
بازیگری تئاتر است. وی خواننده ثابت ارکستر موسیقی ملی ایران 
بوده و سابقه کار با ارکستر سمفونیک اصفهان، گروه دستان و گروه 

راز و نیاز را در کارنامه پربار هنری خود دارد.
جالب است بدانید که حریر شریعت زاده، همسر ساالر عقیلی نیز 
نوازنده پیانو و دف اســت و تهیه کنندگی بیشــتر کارهای او را بر 
 عهده دارد. این زوج هنرمند یک فرزند پســر به نــام ماهور دارند.

گفتنی است؛ کنسرت ســاالر عقیلی در اصفهان با همنوازی گروه 
»رهاب« به سرپرستی سیامک بهبهانی خواهد بود.

موسیقی

اختتامیهجشنوارهفیلمشهر

 »علی خدایی« نویسنده معاصر، در این برنامه با قرائت بخشی 
از داستان »چند روایت معتبر از ماست و خیار« از چاپ کتاب 
جدیدش با عنوان »نزدیک داستان«  خبر داد و گفت: من در 
این کتاب از عناصر داستان استفاده کردم تا به داستان نزدیک 
شوم، اما داستان ننوشتم و درواقع سعی من این بود که نوعی 

روایت بنویسم.
وی ادامه داد: به عنوان فردی که در اصفهان زندگی می کنم 
وظیفه دارم تکه هایی از اصفهان را برای نســل بعد به یادگار 

بگذارم.
 در ادامه این نشست، »محمود حسینی زاد« مترجم و نویسنده 
معاصر اظهار داشت: بارها از من پرسیده اند که چرا درباره مرگ 

می نویسم. من گفته ام وقتی تعداد مرده ها بیشتر باشد باید 
از مرده ها بنویسی و من هم به جایی رسیده ام که مرده هایم 

بیشتر است.
وی افزود: نصف اصفهان برای من »زاون« بود و بعد از آن تنها 
یک بار بار به اصفهان آمدم که این دومین سفر من به اصفهان 
بعد از زاون است.این داستان نویس و منتقد ادبی ایران گفت: 
معموال باید ناشران برای معرفی نویســنده و کتاب او تالش 
کنند و ناشــران در بسیاری از کشورهای پیشــرفته ، هزینه 
مادی و معنوی برای نویسنده بگذارند که البته در ایران بسیار 
متفاوت است. اصال قصدندارم ناشران ایران را با خارج از ایران 
مقایسه کنم؛ چراکه دنیای کتاب در ایران با آن کشورها بسیار 

متفاوت است. برنامه »چله تابستان با داستان« با سخنان »علی 
خدایی« درباره »محمود حسینی زاد« ادامه یافت. وی گفت: 
از حسینی زاد می توان به عنوان نمایشنامه نویس و مترجم و 
داستان نویسی یاد کرد که آخرین اثرش با عنوان »بیست زخم 
کاری« بسیار پرفروش بوده و از استقبال خواننده حکایت دارد 

و دومین چاپ آن منتشر شده است.
خدایی ادامه داد: داستان های حسینی زاد بسیار ساده و روان 
هستند و خواننده را به شــدت به خود جذب می کند و گویی 
حسینی زاد یک ســفره پهن کرده و تمام عناصر مختلفی که 
در داستانش هســت را روی آن تزئین کرده است و هر کسی 
می تواند تکه ای از آن را بردارد و با آن به دنیای داستانش وارد 
شود.نویسنده کتاب »نزدیک داستان« گفت: نقاشی، سینما، 
تئاتر و حتی موســیقی در چیدمان کارهای محمود حسینی 
زاد، نقش مهمی دارد و در کتاب »بیست زخم کاری« گویی 
خواننده با میزانسن های بسیاری مواجه است و چیدمان ها به 

شدت انتخابی هستند.
نویسنده مجموعه داستان های »از میان شیشه از میان مه«، 
»تمام زمســتان مرا گرم کن« و »کتاب آذر«، گفت: شهردار 
اصفهان دوسال گذشته با سیاســت های جدیدی که داشت 
پیشنهادهای بسیاری داشت ازجمله ســه شنبه های بدون 
خودرو و یا اینکه گردشــگری و چهارباغ را محور قرارداد و از 
همه شهروندانش خواست آنطور که می توانندکمک بدهند. 
من تالش کردم که با نوشتن، این کار را بکنم و ۳۶ هفته است 
که در یکی از روزنامه های سراسری کشور، آدم های چهارباغ 
یا »ماجرای عادله دواچی در هتل جهان« قدیمی ترین هتل 
اصفهان را می نویســم و ادای دین می کنم به آدم هایی که از 

چهارباغ رد شدند.
علی خدایی در ادامه، داســتانی با عنوان »کفاشــی خوش 
 قــدم« را از مجموعه داســتان های آدمای چهاربــاغ قرائت

 کرد.

ابالغ رای
5/375 کالسه پرونده: 96/135 شــماره دادنامه: 223 مرجع رسیدگی شعبه دوم 
شورای حل اختالف دهاقان خواهان: هاجر قلندری به نشانی دهاقان خیابان شهید 
ســید رضا حجازی جنب نانوایی پالک 114 خوانده: جلیل صالحیان به نشــانی 
مجهول المکان خواســته: صدور حکم مبنی بر الزام خوانده نسبت به انتقال سند 
خودروی وانت به شماره انتظامی 244 ص 46 ایران 73 در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
دهاقان به احتساب خسارات قانونی گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و 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 دادخواســت تقدیمی خواهان هاجر قلندری فرزند یزدانبخش به 
طرفیت آقای جلیل صالحیان فرزند قنبرعلی به خواسته الزام خوانده نسبت به انتقال 
سند خودرو وانت به شــماره انتظامی 73 ایران 244 ص 46 در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی دهاقان به احتساب خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و استعالم از 
پلیس راهور ف ا و با توجه به اینکه آدرس خوانده مجهول المکان اعالم شده مراتب 
جلسه رسیدگی 96/04/13 نشر آگهی گردیده که خوانده حاضر نشده و الیحه ای 
نیز ارسال ننموده که با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و تدارک هرگونه 
دفاع موثر از طرف خوانده دعوای ایشان را با کیفیت فوق وارد تشخیص و مستندا به 
مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم به الزام خوانده به 
انتقال سند خودرو پراید به شماره 73 ایران 244 ص 46 در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
دهاقان و مبلغ چهارصد و هشتاد و دو هزار و پانصد ریال بابت خسارات دادرسی صادر 
و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز قابل واخواهی در 
همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی 
 حقوقی دهاقان می باشد. م الف: 132 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان

 )مجتمع شماره یک()317 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/380 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسیدگی ساعت 11/40 صبح روز دوشنبه مورخه 1396/7/3 
مشــخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمدلی با وکالت پریســا غیاثی مقیم 
خمینی شــهر بلوار دانشجو نبش خ شهید دستغیب مشــخصات خوانده: میرصالح 
هاشمی فرزند میرعلی خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 42/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات دادرســی و حق الوکاله و تاخیر تادیه قرار 
تامین خواسته 4386313- 96/3/30 بانک توسعه تعاون دالیل خواهان: فتوکپی 
چک- فتوکپی گواهی نامه عدم پرداخت بانــک- وکالتنامه.گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی 
از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 4457 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/381 مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسیدگی ساعت 11 صبح روز شــنبه مورخه 1396/6/27 
مشخصات خواهان: امیر حاج حیدری فرزند حبیب اله به نشانی خمینی شهر بلوار 
شهید بهشتی مفتح 2 مشخصات خوانده: حامد صفایی چاکسرایی فرزند نصرت اله 
خواســته و بهای آن: مطالبه گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 

و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 
گردد.م الف: 4461 شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/382 مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسیدگی ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 1396/6/27 
مشــخصات خواهان: امیر حاج حیدری به نشــانی بلوار شهید بهشــتی مفتح 2 
مشخصات خوانده: علی رضا حسینی خواسته و بهای آن: مطالبه گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی 
از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4462 شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   96010113633801245 نامــه:  شــماره   5 /384
9509983635600010 شماره بایگانی شــعبه: 960863 نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 960863 ک 101 آقای محسن راجعی فرزند جمال متهم می باشد به ایراد 
صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای علیرضا لطفی لذا وقت رسیدگی پرونده 
برای روز شنبه مورخ 96/6/25 ســاعت 10:30 تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور  
متهم در وقت فوق جهت رسیدگی ابالغ شده محســوب و دادگاه غیابا مبادرت به 
اتخاذ تصمیم خواهد  نمود. م الف: 4467 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر خمینی 

شهر )101 جزایی سابق( )116 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

شــماره   9610423734600042 ییــه: اجرا شــماره   5 /386
پرونده:9509983734100192  شــماره بایگانی شعبه:950194 بموجب شماره 
دادنامه مربوطــه 9609973734100066 محکوم علیهم: 1- حســین 2- بتول 
3- خدیجه 4- معصومه 5- علی 6- مهین همگی عســگری فرزندان عباسعلی 
محکومند به 1- الزام خواندگان به حضور در یکی از دفترخانه های اســناد رسمی 
شهرســتان نطنز جهت نقل و انتقال رســمی و تنظیم ســند پالک ثبتی شماره 
183- 380 موضوع یک درب باغ در میالجرد طبق نظر کارشناس و پرداخت مبلغ 
327/500 ریال هزینه دادرســی و 2/000/000 ریال هزینه کارشناسی به عنوان 
خسارات دادرســی در حق محکوم له: قربانعلی علیزاده ابیازنی فرزند غالمرضا به 
نشانی اصفهان نطنز روســتای میالجرد جنب نانوایی منزل حمید واقفی. با وکالت 
فاطمه بادی زاده فرزند روح اله به نشانی اصفهان نطنز خ رهن. 2- پرداخت هزینه 
اجرایی به مبلغ نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 
306 قانون آ.د.م الزامی اســت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 

ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 239 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

نطنز)449 کلمه، 5 کادر(
   ابالغ وقت رسیدگی

5/401 نظر به اینکه در کیفرخواست ارسالی از شعبه 20 بازپرسی دادسرای عمومی 
شکایت محمد مری فرزند علی علیه ســجاد مهدور فرزند محمد جواد از طرف این 
دادگاه در پرونده کالسه 960383 ک 120 به اتهام خیانت در امانت تحت رسیدگی 
قرار گرفته که در مورخ 1396/06/25 ساعت 8/30 صبح جلسه رسیدگی تعیین شده 
است به واسطه معلوم نبودن محل اقامت بدینوسیله در اجرای ماده 344 قانون آیین 
دادســری کیفری مراتب به نامبرده ابالغ و ظرف موعد مقرر در شعبه 120 کیفری 
2 جهت رســیدگی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور 
در جلسه دادگاه اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. م الف:14388  شعبه 120 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )120 جزایی سابق()119 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/402 در خصوص پرونده کالســه 960572 خواهان فرامرز آقاخســی مهابادی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی نادری افشار تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/06/25 ســاعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14327 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()107 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/403 در خصوص پرونده کالسه 960374 ش 14 خواهان کمال حاجی کریمیان 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد دانشی، محمدعلی احمدیان تقدیم 
نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 96/06/25  ســاعت 10 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانــده قبل از وقت 
رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14035 
 شعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)110 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/396 در خصوص پرونده کالسه 960296 ش 11 خواهان سید علیرضا میرشاه 
جعفر دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مرضیه جعفری تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/06/27 ســاعت 12 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14311 شعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()108 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/405 در خصوص پرونده کالسه 960260 ش 14 خواهان کمال حاجی کریمیان 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدحســن قاری آفارانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/06/25  ســاعت 9/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14303 شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ وقت رسیدگی

5/406 در خصــوص پرونده کالســه 960316 خواهان کمــال حاجی کریمیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدعلی ترکان، ابوالقاسم احمدی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/06/25  ساعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14302 شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
تحديد حدود اختصاصي

5/411 نظر بــه اینکــه بموجــب رای 139660302019000006الی 1683-
96/01/06هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی تمامت  ششدانگ یک باب خانه باستثناء بهاء ثمنیه اعیانی پالک 
شماره 490 فرعي مجزي شــده از پالک77 فرعي واقع در نجف آباد دهاقان 130  
اصلی بخش ثبتي دهاقان در سهم آقای روح اله احسانی فرزند رجبعلی  واقع شده 
و چون پالک اولیه تاکنون تحدید حدود نشده اســت  اینک طبق تبصره ماده 13 
قانون مذکور و بنا به درخواســت متقاضی  تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه 
مورخه96/06/11  از ســاعت 9 صبح در محل شــروع و بعمل خواهــد آمد . لذا و 
بموجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز  و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مقررات 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدي بمدت 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي 
ثبت معترض ظــرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این واحد مي بایســتي با 
تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائي گواهي تقدیم دادخواســت را اخذ و 
 به این واحد  تســلیم نماید. م الف: 136/96 اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان (

)195 کلمه، 2 کادر(

مراســم پایانی ششــمین جشــنواره بین المللی فیلم »شهر« با 
جشن تولد 90 ســالگی ژاله علو و بزرگداشــت محمود کالری و 
 اهدای جوایز برترین فیلم هــا در مرکز همایش هــای برج میالد

 برگزار شد.

نویسنده کتاب »نزدیک داستان«:

پایانداوریبخشاصلیوویژهوظیفه دارم تکه هايی از اصفهان را به يادگار بگذارم
جشنوارهمطبوعاتاصفهان

داوری بیش از 800 اثر حاضر در بخش اصلی جشنواره 
مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری اســتان 
اصفهان توسط اساتید و ســردبیران برجسته کشوری 
در دبیرخانــه علمی جشــنواره انجام شــد.به گزارش 
ایمنا، برگزیدگان نهایی بخش اصلی در ۱0 قالب با رای 
هیئت داوران انتخاب و جهــت تقدیر و اهدای جوایز به 
دبیرخانه جشــنواره معرفی شــدند.آثار ارسالی در دو 
بخش اصلی)حرفه ای( و ویژه )جنبی( ارائه شد که بخش 
اصلی در ۱0 قالب مطبوعاتی و بخش ویژه یا موضوعی 
در قالب های گزارش-یادداشت و مقاله-عکس- طنز و 
کاریکاتور و با حضــور داوران و همراهی نمایندگان هر 
بخش داوری شد؛ همچنین در هر بخش، از یک اثر تقدیر 
می شــود و جوایز این بخش نیز با حضور نمایندگان هر 

بخش به صورت ویژه اهدا می شود.
اختتامیه دهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و 
 پایگاه های خبری استان اصفهان امروز ساعت ۱۶:۳0

 در ســالن همایــش هــای اتــاق بازرگانــی برگــزار 
خواهد شد.

برگزاریپنجمیننشستباغ
ایرانیدرموزهحمامعلیقلیآقا
پنجمین نشســت »باغ ایرانی« بــا محوریت »باغ های 
مثمر تاریخی« ۱9مردادمــاه در موزه حمام علیقلی آقا 

برگزار می شود.
نشســت پنجم از سلسله نشســت های »باغ ایرانی« با 
محوریت »باغ های مثمر تاریخی« با سخنرانی »فرامرز 
پارسی« در موزه حمام علی قلی آقا برگزار می شود.این 
سلسله نشســت ها با محوریت بررسی سبک معماری 
باغ های ایرانی و ســبک و ســیاق الهام گرفتــن آنها از 
معماری سنتی و بومی ایرانی برگزار شده و در هر نشست 
به بررسی آن از منظرهای متفاوت با حضور کارشناسان 
متخصص می پردازد. اولین نشست »باغ ایرانی« از سوی 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و با همکاری 
موزه حمام علی قلی آقا، با سخنرانی سید علیرضا قهاری 
و ابوالحسن میرعمادی در زمینه مدیریت دوران گذار در 
آشفتگی شهرسازی و باغ ایرانی گذشته، حال و آینده، 
دومین نشســت با موضوع »اصفهان شــهری بر نظام 
باغ ها« با سخنرانی ســیروس شفقی و سومین نشست 
نیز با محوریت »الگوهای پایــدار باغ ایرانی« و با حضور 

شاهچراغی در موزه حمام علی قلی آقا برگزار شد.

برنامه »چله تابستان با داستان« با حضور »علی خدایی« و »محمود حسینی زاد« در محل موزه عصارخانه شاهی برگزار شد.
قاب روز

در نشست خبری مدیر کل حوزه  اعظم 
هنری اســتان اصفهان با اصحاب  حاجی رضازاده

رســانه که روز گذشــته در خانه 
هنرمندان با حضور اصحاب  رسانه برگزار شد، مدیرکل حوزه 
هنری استان اصفهان ضمن تبریک روزخبرنگار اظهار داشت: 
وجود خبرنگاران در ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی 
به آن اندازه اهمیت دارد که باعث تعامل ارتباط جریان ساز و 

مداوم می شود.

مهدی احمدی فر تصریح کرد: خبرنگار در حوزه خبرنگاری، 
برعکس بسیاری از مشاغل که به ذوق و هنر نیاز ندارند، باید به 
دو ویژگی ذوق و استعداد درونی و هنر شخصی و علم و دانش 
و مهارت الزم در این زمینه آراسته باشد. وی با اشاره به اهمیت 
حوزه فرهنگ و هنر در جامعه تاکید کرد: اهمیت این موضوع 
در جامعه ای که در آن انقالب صورت گرفته، پر رنگ تر است 
عالوه بر اینکه اعتقاد داریم پیوست رسانه ای در همه بخش ها 

ضروری ترین عنصر به شمار می آید.

مدیرکل حوزه هنری استان اصفهان افزود: به اعتقاد بسیاری از 
اساتید برتر رشته های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی قبل از شروع هرکاری باید پیوست رسانه ای را بررسی 
و بودجه الزم را برای آن فراهم کنید و بعد اقدامات الزم را انجام 
دهید. احمدی فر ادامه داد: با توجه به این موضوع باید بر وجود 

ضرورت پیوست رسانه ای حوزه هنر بیش از بیش تاکید کرد.
راه اندازی اولین موزه مجازی در استان اصفهان

به گفته مدیرکل حوزه هنری اســتان اصفهــان؛ اولین موزه 
مجازی در استان شــامل معرفی هنرمندان کشور و استانی 
راه اندازی می شود که ضمن کمک به ارتقای جایگاه هنرمندان 

در معرفی آنها به هنرمندان کشور موثر است.

مدیر کل حوزه هنری استان اصفهان:

خبرنگارانبهعلمودانشآراستهباشند
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فناورانه

گروهی از دانشــجویان اســکاتلندی از پودر جیرجیرک نوعی بیسکوییت 
شــکالتی تهیه کرده اند. هدف آنها تولید غذا از منبعی ماندگار برای مقابله 

با قطحی است.
محققان دانشگاه آبرتای در اســکاتلند برای تهیه بیسکوییت از جیرجیرک 
اســتفاده کردند. هدف آنها از این آزمایش کشف منابع غذایی حافظ محیط 

زیست و البته حل مشخص قحطی و گرسنگی است.
آنها این ماده را با پودر شکالت ترکیب کرده اند تا آمادگی مردم برای غلبه بر 

تابوی خوردن حشرات را آزمایش کنند.
دانشجویان ادعا می کنند این بیسکوییت در مقایسه با منابع غذایی دیگر مانند 
گوشت از محیط زیست بیشتر حفاظت می کند. عالوه بر آن عنصری کلیدی 
در حل مشکل تامین غذای آن تا سال ۲۰۵۰ است. دانشمندان پیش بینی می 

کنند تا این تاریخ جمعیت کره زمین به ۹ میلیارد نفر برسد.
دانشــجویان از پودر جیرجیرک های خانگی تایلندی برای تهیه بیسکوییت 

استفاده کرده اند زیرا ماده ای عاری از گلوتن و سرشار از پروتئین است.
 به گفته محققان این پروژه؛  اگر قرار باشد تقاضای غذا برای جمعیت روبه رشد 

تامین شود، ذائقه غذایی مردم غرب باید تغییر کند.

برای مبارزه با قحطی؛

اسکاتلند بیسکوییت جیرجیرکی می سازد
 تسال ، اولین سقف پنل خورشیدی را

 با موفقیت نصب کرد

تسال، به تازگی اولین سقف پنل خورشیدی ســاخته شده خود را با موفقیت 
نصب کرد. این سقف خورشــیدی از پنل های یک پارچه ای استفاده کرده تا 

انرژی خورشید را به طور کامل تبدیل به برق کند.
طراحی این پنل خورشــیدی همانند طراحی ســقف های ســنتی اســت. 
به این ترتیب که از کاشی های خورشیدی در ساخت این پنل ها استفاده شده 
که در نوع خود بسیار هنرمندانه و جذاب است. این طرح برای مشتریانی که از 
طراحی های سنتی خسته شده اند، گزینه ای جدید و جالب به حساب می آید.

این پنل، اولین بار در خانه یکی از کارکنان شرکت تسال نصب شد. کارکنان 
تسال معموال جزو اولین نفراتی هســتند که تولیدات این کارخانه را امتحان 
می کنند. این کار، در واقع، پاداشی برای تالش های بی نظیرشان است. عالوه 

بر این و با این روش، تسال می تواند تولیدات خود را مورد بررسی قرار دهد.
بنابر گفته های ایالن ماسک، بنیان گذار این شرکت، این پنل ها بالفاصله پس 
از نصب، انرژی مورد نیاز یک خانه را تولید کرده اســت. این شرکت در حال 
حاضر، پیش فروش این پنل ها را آغاز کرده و پس از نصب، به آنها وارانتی هم 

تعلق می گیرد.

بزرگ ترین تلســکوپ فضایی جهان آزمایش های کلیدی خود را با موفقیت 
پشت سر گذاشت. این تلسکوپ که ســوپر هابل نامیده می شود ۱۰۰ برابر 

قدرتمندتر و ۳ برابر بزرگ تر از تلسکوپ مذکور است.
  بزرگ ترین تلســکوپ فضایی جهان قبل از آغاز به کار در ۲۰۱۸ میالدی، 

آزمایش های کلیدی را با موفقیت پشت سر گذاشت.
تلسکوپ جیمز وب که به نام »سوپر هابل« نیز مشهور است، پیشرفته ترین 
ابزار رصد فضایی جهان به شمار می رود و به ستاره شناسان اجازه می دهد تا 

در زمان، به ۱۳/۵ میلیارد سال قبل بازگردند.
هدف از طراحی این تلسکوپ افشای رازهای بزرگ جهان از کشف نخستین 

ستارگان و کهکشان ها تا مطالعه اتمسفر سیارات و ستاره های دیگر است.
اکنون ناسا نخســتین ماموریت ارتباط میان تلســکوپ و مراکز عملیاتی را 

تکمیل کرد.
این گروه تایید کرد تلسکوپ به طور کامل اطالعات را منتقل کرد. این دستگاه 
پیشرفته هم اکنون در مرکز سیســتم های هوافضای نورث تاپ گرومن در 
کالیفرنیا  قرار دارد.تلسکوپ مذکور ۱۰۰ برابر قدرتمندتر و ۳ برابر بزرگ تر از 

نمونه قبلی خود یعنی هابل است به همین دلیل سوپر هابل نامیده می شود.

علم پژوهی

امکان گوش دادن آفالین موسیقی با یوتوب موزیک فراهم شد
سرویس جدید گوگل که یوتوب موزیک نام گرفته است در آخرین به روز رسانی خود امکان ذخیره 
سازی آفالین آهنگ ها، آلبوم ها و پلی لیست ها را دریافت کرده تا کاربران بتوانند در حالتی که به 

اینترنت متصل نیستند هم از گوش دادن به آنها لذت ببرند.

برای اکتشافات بیشتر در اعماق فضا؛

بزرگ ترین تلسکوپ جهان آزمایش شد

هوش سنج

سن ناخدای کشتی چقدر است؟ او چند فرزند دارد؟ 
طول کشتی او چقدر است؟

حاصل ضرب این سه عدد صحیح ۳۲۱۱۸ است. طول 
کشتی بر حسب فوت دریایی بیان می شود. فرزندان 
ناخدا بعضی پســر و بعضی دخترند. سن او از ۱۰۰ 

نگذشته، اما بیش از تعداد فرزندانش است

پاســخ معمای تعداد اعداد 
اول: هیچ عدد اولی وجود 

نخواهد داشت.
توجه کنید مجموع ارقام 

هر یک از این اعداد ۱۰ 
رقمی، برابر 4۵ است 

و بــر ۳ و ۹ بخش پذیر 
خواهند بود.
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شکی نیست که همگی فینگرســافت را به خاطر بازی 
فوق العاده اش)Hill Climb Racing( می شناسیم. 
این استودیوی خوشنام و پرآوازه اندکی پس از موفقیت 
جهانی این بازی تپه نوردی، ســریعا دست به کار شد و 
بازی اعتیادآور دیگری را برای موبایل گیمرهای مشتاق 
عرضه کرد؛ FRZ Racing عنوان مسابقه ای است که 
باید در آن با ماشــین های بندانگشتی در پیست هایی 

پرپیچ و خم کورس بگذارید.
تمرکز فینگرسافت در ســاخت بازی همیشه روی گیم 
پلی بــوده، به همین خاطــر پای اکثر بــازی های این 
استودیو در زمینه گرافیکی به طرز عجیبی لنگ می زند.

با این حال به وضوح مشــخص اســت که فینگرسافت 
روی طراحــی گرافیکی FRZ Racing کمی بیشــتر 
مایه گذاشته و در کنار آن باز هم به یک گیم پلی خوب 

توجه داشته است.

در مجموع هشــت ماشــین و موتور در بــازی وجود 
دارند که می توانیــد از زاویه باال به پایین کنترلشــان 
 را در دست بگیرید و در مســابقه های آنالین و آفالین
 FRZ Racing شرکت کنید. کنترل ماشین ها هم به 
 صورت لمسی است و در کمتر از پنج دقیقه به آن مسلط 

می شوید.
پنجاه پیست خاکی، بارانی و برفی در بازی وجود دارند 
که در هر کدام باید شیوه کنترل خاصی در پیش بگیرید 
و حواســتان باشــد که جاده های خیس لغزنده ترند و 
 جاده های خاکی موانع و دســت اندازهای بیشــتری

 دارند.
اگر دلتان برای ریســینگ های کنسولی دهه هشتادی 
تنگ شده، منتظر چه هستید؟ FRZ Racing به رایگان 
در اختیار شماست و می توانید این بازی را با استفاده از 

این لینک  goo.gl/r4B1NP   دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفی بازی FRZ Racing؛

کورس بندانگشتی ها

سنسوری برای تشخیص 
دوپینگ

دانشــمندان موفق به ساخت یک دســتگاه جدید با 
سنسورهای بسیار حســاس و چندکاره شدند که قادر 
به تشخیص دوپینگ در ورزشــکاران، مواد شیمیایی 

منفجره و اثرات مواد مخدر است.
به نقل از Futurity، دانشــمندان برای انجام چنین 
جســت وجوهایی معموال به ماده در حــال آنالیز، نور 
می تابانند. این روش ، »طیف سنجی« نام دارد و شامل 
مطالعه نحوه تعامل نور با مقدار کمی از ماده مورد نظر 

می شود.
یکی از موثرترین روش های طیف سنجی، طیف بینی 
فروسرخ است. دانشمندان از این روش برای تشخیص 
داروهای افزایش دهنده حرکت در نمونه های خون و 

ذرات کوچک مواد منفجره در هوا استفاده می کنند.
در حالی که روش طیف بینی فروسرخ، طی صد سال 
گذشته پیشرفت فوق العاده داشته است، اما دانشمندان 
هنوز به دنبال راهی برای بهبود بخشیدن به این فناوری 

هستند.
کیاکوئیک گان، استاد مهندسی برق در دانشگاه بوفالو، 
در این باره گفت: »این دســتگاه نوری جدید توانایی 
تشــخیص انواع نمونه های شــیمیایی و بیولوژیکی را 

دارد.«
این سنســور با نور مادون قرمز قســمت میانی طیف 
الکترومغناطیــس کار می کنــد. این بخــش از طیف 
در تکنولوژی هــای کنتــرل از راه دور، دید در شــب 
 و چند برنامــه کاربردی دیگــر مورد اســتفاده قرار 

می گیرد.
سنســور مورد نظر شــامل دو الیه فلزی و یک عایق 
میانی می شــود. دانشمندان با اســتفاده از یک روش 
ساختمانی به نام رسوب الیه اتمی موفق به ساخت این 
دستگاه شــدند که فاصله میان دو الیه فلزی آن کم تر 
 از پنج نانومتر است )قطر موی انسان 7۵۰۰۰ نانومتر

 است.(
این فاصله ها به سنســور اجازه می دهد که نور مادون 
قرمز را تا ۸۱ درصد جذب کند؛ این درحالی است که 
دستگاه های مشابه تنها قادر به جذب سه درصد از نور 

مادون قرمز هستند.
این فرآیند به عنوان طیف بینی فروسرخ سطح افزایشی 
شناخته می شود. این سنسور که به عنوان بستری برای 
ماده در حال آنالیز استفاده می شود، حساسیت دستگاه 
را افزایش می دهد و باعث می شــود که مولکول ها صد 
تا هزار برابر بهتر از دســتگاه های قبلی تشخیص داده 

شوند.

 ادغام اسکنر اثر انگشت با نمایشگر 
در گلکسی S9 ممکن نمی  شود

پیش از رونمایی رسمی از گلکسی اس ۸ شایعات متعددی وجود 
داشــت که به ادغام اسکنر اثر انگشــت در صفحه نمایشگر اشاره 
می کرد؛ اما در نهایت چنین نشد و تعبیه حسگر اثر انگشت در پشت 

گوشی بسیاری از کاربران را نا امید کرد.
اگر از قرار گرفتن سنســور اثر انگشــت Galaxy S8 در پشــت 
گوشی دل خوشــی ندارید خبر بدی برای شــما داریم. موسسه 
 KGI در جدیدترین گزارش خود ادعا کرده اســت این سنسور در
  Galaxy S9 نیز ســر جای خــود باقی خواهد مانــد؛ در عوض

 Galaxy Note 9 اولین گوشی سامسونگ خواهد بود که حسگر 
آن با صفحه ادغام می شود.

از آنجایی که مشخص شده آیفون ۸ نیز فاقد حسگر اثر انگشت در 
زیر نمایشگر است سامسونگ دلیلی برای ریسک کردن در استفاده 

از این فناوری در Galaxy S9 ندارد.
KGI در گزارش خود به این نکته اشاره کرده است که سامسونگ 
در گلکسی نوت ۹، به جای حسگرهای Synaptics از حسگرهای 

Egis استفاده خواهد کرد که قیمت آنها 4 تا ۵ برابر بیشتر است.
با اینکه معموال پیش بینی های KGI درست از آب در می آیند ولی 

برای فهمیدن حقیقت باید تا سال ۲۰۱۸ صبر کرد.

 نخل های دوبی
 اینترنت ارائه می کنند!

نخل های دوبی، نه فقط ســایه، بلکه اینترنت رایگان و امنیت )به 
دلیل نصب دوربین های مداربسته( و امکانات دیگر ارئه می دهند!

با اســتفاده از تکنولوژی روز و انرژی پاک، درختان نخل هوشمند 
خورشیدی در شهر دوبی امارات متحده عربی، عالوه بر در اختیار 
گذاشتن ســایه برای مردم، اینترنت وای فای موردنیاز آنها را نیز 

تامین می کنند.
این درختان هوشمند خورشیدی به شکل نخل در کنار سواحل و 
مکان های عمومی نصب شده اســت و در واقع ایستگاه تامین برق 
اینترنت وای.فای در ســطح شهر تلقی می شــوند. امکانات مورد 
نظر، گامی است به ســوی اینکه دوبی برای تبدیل شدن به یکی 
از بزرگ ترین کالنشهرهای جهان برای نمایشگاه اکسپوی ۲۰۲۰ 

آماده شود.

رکوردی خارق العاده برای یک 
نرم افزار قدیمی اندرویدی

به تازگی یکی از قدیمی ترین نرم افزارهای اندرویدی، یعنی اولین 
نسخه بازار نرم افزاری »گوگل پلی« یا همان »پلی استور« توانسته 
است تا به رکورد باورنکردنی ۵ میلیون نســخه دانلود برسد که با 
توجه به عدم استفاده از آن روی دستگاه های چند سال اخیر، بسیار 

عجیب به نظر می رسد.
 نرم افزار خدمات گوگل پلی به تازگی موفق شــده به رکورد جدید

 ۵ میلیون دانلود دسترسی پیدا کند.
 GPS الزم به ذکر است که نرم افزار خدمات گوگل پلی یا به اختصار
در سال ۲۰۱۲ میالدی و همزمان با اندروید نسخه 4.۰ )که به نام 

بستنی حصیری شناخته می شد( منتشر شد.
گفتنی اســت؛ این نرم افزار با هدف گردهــم آوردن کتابخانه های 
در حال اجرا و API هایی ســاخته شــده بود که می توانستند با 
قرار گرفتن در کنــار هم به راحتی مــورد نظارت قــرار گرفته و 
به روزرسانی شوند و درعین حال برای انجام تمامی این کارها نیازی 

به سیستم عامل و یا OEM نباشد.
بدین ترتیب به محض اینکه کاربران، بــازی یا نرم افزاری را از پلی 
استور دانلود کنند که به خدمات گوگل پلی نیاز داشته باشد، این 
نرم افزار به خودی خود دانلود شــده و خــود را به صورت خودکار 

به روزرسانی می کند.
در حقیقت هیچ نرم افزاری از شرکت گوگل بدون خدمات گوگل 
پلی کار نمی کند، اما بســیاری از نرم افزارهای سوم شخص از این 
نرم افزار بی نیازند. همین امر نیز دلیلی شده است تا آمازون بتواند 

اپ استور ویژه خود را راه اندازی کند.
با این حــال، به تازگی بدافــزاری به نــام Lipizzan بــا تقلید 
کاربری های اصلــی خدمات گوگل پلــی، این نرم افــزار را مورد 
هدف قرار داده است. با اینکه هم اکنون این نقص امنیتی برطرف 
 شده، اما خود دلیلی بر عدم امنیت صد درصد خدمات گوگل پلی

 است.
البته باید به یاد داشت که اگر چه این نقص های امنیتی نه چندان 
بــزرگ در نرم افزار خدمات گــوگل پلی به چشــم می خورد، اما 
این نرم افزار قطعا از نمونه های مشــابه خود بســیار امن تر و قابل 

اطمینان تر است.

مگاروبات ۵ متری ساخته شد

یک شرکت آمریکایی مگاروباتی ۵ متری ساخته که »ایگل پرایم« 
نام دارد. این روبات ۱۲ تن وزن و 4۳۰ اسب بخار قدرت دارد.

گروهی از محققان آمریکایی یک مگاروبات ۵ متری ســاخته اند 
کــه »Eagle Prime« نام دارد و اکنون آماده اســت تا در لیگ 

مگاروبات های ژاپنی شرکت کند.
یک شرکت سانفرانسیســکویی آن را ساخته است. همین شرکت 
Giant Robot Dual league را در ۲۰۱۵ میالدی ســاخت. 
مگاباتز در وب ســایت خود می نویســد: مگابات ها با استفاده از 
فناوری های نویــن، روبات های عظیم جنگنده می ســازند. این 
روبات ها می تواننــد در عرصه های بزرگ جنگــی حضور یابند. 
درهرحــال این روبات ۵ متــری، ۱۲ تن وزن و 4۳۰ اســب بخار 

قدرت دارد.
اپراتور این روبات در بخش سر آن می نشیند و می تواند حرکات آن 
را کنترل کند. جالب آنکه با وجود عظمت این ماشین، اما سرعت 

زیادی دارد.

در این مطلب قصد داریم به بیان هشــت مورد از مهم ترین 
شایعات و اطالعات منتشر شده در مورد آیفون ۸ بپردازیم. 

طبق اطالعات منتشر شده اپل در ماه سپتامبر از جدیدترین 
پرچم دار خــود یعنی آیفــون ۸ رونمایی خواهــد کرد. به 
نظر می رســد که این گوشــی کامال منحصر به فرد بوده و از 
 طراحی کامال جدیدی نســبت به مدل های قبلی برخوردار

 است.
 به نظر می رسد که اپل سورپرایز ویژه ای برای دهمین سالگرد 
تولید اولین گوشــی آیفون دارد. تاکنون شایعات و اطالعات 
رسمی و غیررسمی زیادی در مورد این گوشی منتشر شده 
اســت که از میان آنها می توان به برخورداری این گوشی از 
صفحه نمایش LED و حذف دکمه فیزیکی هوم در آن خبر 
داد. هفته گذشته نیز شــایعات و اطالعات جدیدی در مورد 
این گوشی منتشر شــده که در ادامه به بیان هشت مورد از 

مهم ترین آنها می پردازیم
قاب بسیار باریک در اطراف صفحه نمایش

طبق اطالعات منتشر شــده قاب اطراف نمایشگر آیفون ۸ 
بسیار باریک است. قاب اطراف نمایشگر در قسمت باال و پایین 
تمام گوشی های آیفون که تاکنون عرضه شــده اند، تقریبا 
ضخیم و بزرگ طراحی شده است تا فضای کافی برای دوربین 
ســلفی، حســگرهای مختلف، محل خروجی صدا و دکمه 

هوم گوشی وجود داشــته باشد. همانطور 
که گفتیــم آیفون ۸ 

با برخــورداری 
صفحه نمایش  از 

لبه به لبه و نداشــتن 
دکمه هوم فیزیکی، طراحی 

کامال متفاوتی نســبت به ســایر 
گوشی ها دارد.

وجود دوربین تشــخیص 
چهره

 یــک بریدگی در باالی نمایشــگر 
گوشــی وجود دارد. احتماال در این 
قســمت یک دوربین مــادون قرمز 
برای تشــخیص چهره وجــود دارد. 

دوربین های مــادون قرمــز عالوه بر 
تصویربرداری در محیط های بســیار 
تاریک، می توانند برای تشخیص چهره 
نیز استفاده شوند؛ زیرا این دوربین ها از 
قابلیت تشخیص عمق صورت برخوردار 
هســتند و نمی توان آنها را با استفاده از 
تصویر گرفته شده از صورت افراد فریب 
 Pearl ID ۸ ،داد. این فناوری در آیفون

نامیده شده است.
عدم وجود دکمه هوم فیزیکی در 

این گوشی
ظاهر آیفــون ۸ فاقد دکمه هــوم فیزیکی 

است و یک دکمه مجازی، جایگزین آن شده 

اســت. احتماال عملکرد این دکمه هوم جدیــد به صورتی 
اســت که هنگامی که کاربران به آن نیاز دارند، ظاهر شــده 
و ســپس به ســادگی محو می شــود. احتماال کاربران این 
گوشــی برای خارج کردن آن از حالت اســتندبای و روشن 
کردن صفحه نمایش، می توانند مانند گوشــی های لومیای 

مایکروسافت روی هر نقطه ای از صفحه نمایش ضربه بزنند.
مشــخص نبودن مکان حســگر اثر انگشــت

Touch ID 
هنوز مکان حسگر اثر انگشــت جدیدترین پرچم دار آیفون 
مشــخص نیســت. در صورتی که آیفون ۸ فاقد دکمه هوم 
فیزیکی باشد، ممکن است این حسگر در داخل صفحه نمایش 
تعبیه شود؛ البته طبق گزارشات منتشر شده مشکالت زیادی 
در رابطه با این موضوع وجود دارد و اپل هنوز نتوانسته راه حلی 
برای آنها پیدا کند. این احتمال هم وجود دارد که حســگر 
اثر انگشت این گوشی همانند گوشــی های گوگل، ال جی و 
سامسونگ در پشت آن تعبیه شده باشد. احتمال سوم هم این 
 Pearl ID است که در آیفون ۸ تنها از ویژگی تشخیص چهره
برای باز کردن قفل گوشی استفاده شود؛ اما به نظر می رسد که 

این فناوری برای پرداخت پول با استفاده 

از موبایل، هنوز از امنیت کافی برخوردار نیست.
وجود تغییرات اساسی در نوار وضعیت

در مدل هــای قبلی گوشــی های آیفون نــوار وضعیت که 
نشان دهنده میزان شارژ باقی مانده باتری، میزان آنتی دهی 
و ساعت در آن نمایش داده می شود، در باالی صفحه نمایش 
گوشــی قرار دارد؛ اما همانطور که گفتیم احتماال در باالی 
صفحه نمایش این گوشی یک بریدگی قرار دارد که دوربین 
تشخیص چهره در آن جای داده شده است؛ بنابراین همانند 
مدل های قبلی، مکانی برای نوار وضعیت وجود دارد؛ احتماال 
در آیفون هشت نوار وضعیت به دو قسمت تقسیم می شود و 
هر بخش در بخش های کوچکی که در دو طرف بریدگی وجود 

دارد، نمایش داده می شوند.
قابلیت استفاده از فناوری واقعیت افزوده

با وجود اینکــه اپل هنوز هیــچ ســخت افزار خاصی برای 
استفاده از فناوری واقعیت افزوده عرضه نکرده است، به نظر 
 Hololens می رسد که عملکرد بهتری نســبت به پلتفورم
مایکروسافت یا Tango گوگل دارد. همانطور که می دانید 
واقعیت افزوده به معنای افزودن اشیای مجازی به دنیای 
واقعی است. احتماال یک سیستم سه بعدی لیزری برای 
تشخیص عمق در پشــت آیفون ۸ وجود دارد؛ اما هنوز 
توسعه دهندگان هیچ سخت افزاری برای استفاده از فناوری 
واقعیت افزوده در پشت گوشــی آیفون ۸ با قابلیت نصب در 

پشت آن طراحی و ایجاد نکرده اند.
طبق اطالعات منتشــر شده، دوربین تشــخیص چهره نیز 
احتماال نقشــی در بهره مندی کاربران از فنــاوری واقعیت 

افزوده دارد.
احتمال برخورداری آیفون ۸ از فناوری شارژ 

سریع
طبق اطالعات منتشر شده، به احتمال زیاد جدیدترین 
پرچم دار آیفون مجهز به فناوری شــارژ سریع است. در 
حقیقت مدت زمان زیادی است که شــایعاتی در مورد 
تجهیز محصوالت اپل به این فناوری منتشر شده است؛ 
اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده، تحلیلگران معتقدند 
که تمام محصوالت اپل که در سال میالدی جاری عرضه 

خواهد شد، مجهز به این فناوری هستند.
عرضه شدن آیفون ۸ به همراه دو گوشی دیگر

با توجه به اطالعات منتشر شده می توان گفت که اپل در 
ماه سپتامبر امســال عالوه بر آیفون ۸ از دو گوشی دیگر 
یعنی آیفــون 7 اس و آیفون 7 پــالس اس رونمایی کند 
که احتماال از قدرت بیشتر و ســخت افزار بهتری نسبت 
به آیفون 7 و آیفــون 7 پالس برخوردار هســتند. طبق 
گزارشات منتشر شــده احتمال اپل در صفحه نمایش 
گوشــی های جدید خود از رزولوشــن ۲4۳۶ در 
۱۱۲۵ اســتفاده می کند. این در حالی اســت که 
صفحه نمایش آیفــون 7 دارای وضوح ۱۳۳4 در 
7۵۰ و صفحه نمایش آیفون 7 پالس دارای وضوح 

۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ است.

در مورد آیفون ۸ چه می دانیم؟
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يادداشت
کرسی ملی تالوت رضوی در کاشان برگزار شد

به مناسبت فرارســیدن میالد امام رضا)ع(، کرسی ملی تالوت رضوی با حضور 
قاری بین المللی احمد ابوالقاسمی و به همت موسسه امیرالمومنین)ع( کاشان 

در این شهرستان برگزار شد.

اخبار

مدير جهاد کشاورزی دهاقان خبر داد:

 بخشودگی سود تسهیالت بانکی 
به کشاورزان

مدیر اداره جهاد کشــاورزی شهرستان دهاقان با  دهاقان
اشاره به بدهی برخی کشاورزان به بانک کشاورزی، 
اظهار داشت: بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
و حســب نامه 1790 مورخ 96/4/27، اداره کل وصول مطالبات و 
اجرای این بانک نسبت به بخشودگی سود تسهیالت وام هایی که 

کشاورزان از بانک کشاورزی دریافت کرده اند، اقدام می کند.
امیر صفرپور این بخشودگی را مربوط به پرونده هایی با اصل بدهی 
حداکثر 400 میلیون ریال دانست و افزود: این دستورالعمل اجرایی 
مربوط به پرونده هایی با مانده اصــل بدهی حداکثر 400 میلیون 
ریال اعم از سررسید شده قبل از سال 1395 یا سررسید شده طی 

سال 1395 حداکثر تا تاریخ 96/5/31 است.
مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان در ادامه بیان کرد: 
همچنین این دســتورالعمل مانده مطالبات تســهیالت اعطایی 
یارانه ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه، مسکن روستایی 
و تسهیالت امهال شده بند)د( تبصره 11 قانون بودجه  سال های 

93 و 94 را  شامل می شود.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: خســارت دیدگان و مشمولین در 
سراسر کشور می توانند از مزایای این ماده قانونی استفاده کنند و ما 
سعی در اطالع رسانی مناسب در این خصوص داریم تا مشمولین از 

این بخشودگی مطلع شوند.

مدير جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد اعالم کرد:

تولید ۵۳۰۰ تن پیاز در نجف آباد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: در  سال زراعی جاری، نزدیک به ۸2 هکتار از اراضی نجف آباد
شهرستان به کشت پیاز اختصاص پیدا کرده که با توجه به متوسط 
عملکرد 65تن در هکتار، پیش بینی می شود حدود 5300 تن از 

این محصول تولید شود.
مجتبی مطهری با اشــاره به اجرای روش آبیاری تیپ در ســطح 
دو و نیم هکتار از مزارع پیاز شهرســتان بیان داشت: در محصول 
ذرت علوفه ای هم که شــاهد کشــت 3۸0 هکتاری هســتیم، با 
پیگیری های مستمر و برگزاری کالس های ترویجی متعدد، شاهد 
 آبیاری 1۸ درصد از مزارع با استفاده از شــیوه های نوین آبیاری 

هستیم.
مطهری ادامه داد: عمده ارقام کشت شده در شهرستان شامل 704، 
ماکسیما و 600 است و پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت، 
امکان عرضه نزدیک به 1۸ هزار تن علوفه چاپر شده به بازار مصرف 

شهرستان و دیگر نقاط استان فراهم شود.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان با اســتراتژیک خواندن کشت 
محصول گندم اظهار داشت: امسال نزدیک به 420 هکتار از اراضی 
شهرستان به این محصول اختصاص پیدا کرده و پیش بینی ها از 

برداشت 1۸00 تنی خبر می دهد.
وی اذعان کرد: 220 هکتــار هم به صورت مزرعه بذری شــامل 
ارقام ســیوند، ســیروان و پیشــگام کشــت شــده که محصول 
 برداشــتی آن جهت کاشت در ســال آینده مورد اســتفاده قرار

 خواهد گرفت.

با مسئوالن

در نشست خبری اداره ورزش و جوانان 
خمینی شهر مطرح شد:

سرانه ورزشی در خمینی شهر 
۰/۳متر مربع است

رییــس اداره ورزش و جوانــان  خمینی شهر
خمینی شهر در نشست خبری با 
اصحاب رســانه اظهار داشــت: امروز ورزش در کشور، 
پیشرفت چشمگیری داشــته  که اعتالی ورزش بدون 
زحمات خبرنگاران میســر نیســت و به نوعی مکمل 
فعالیت های هیئت های ورزشــی است.عباس مرادیان 
تصریح کرد: این شهرستان مردمی خونگرم و فعال در 
زمینه های سیاسی و اجتماعی دارد. رییس اداره ورزش و 
جوانان خمینی شــهر بیان کرد: در حمایت های مالی با 
نهادهای مختلف وارد صحبت شدیم و با توجه به نگاه این 
نهــاد در خدمت آنها هســتیم. خمینی شــهر یکی از 
شهرســتان های فعال در بحث خیرین است که حضور 
سرمایه گذار در شهرستان بایستی پررنگ تر شود.وی با 
بیان اینکه در این شهرستان پیشرفت 165 درصدی در 
بحث تملک و دارایی داشــتیم، خاطرنشان کرد: زمین 
چمن شهرســتان خمینی شــهر که یکی از مطالبات 
ورزشکاران این شهرســتان است در هفته دولت افتتاح 
می شود و این در حالی است که این پروژه با کمک 500 
میلیون تومانی خیرین ورزشکار همراه بوده است. رییس 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان خمینی شهر درباره 
سرانه فضاهای ورزشی موجود در این شهرستان گفت: 
سرانه استاندارد 1 و نیم متر مربع برای هر نفر بوده که این 

سرانه در شهرستان خمینی شهر 0/3 متر مربع است .

تعطیلی واحد تولید شیر خام 
تقلبی در نجف آباد

واحد تولید کننده شیرخام تقلبی که از  مواد غیرمجــاز اســتفاده می کرد در نجف آباد
شهرستان نجف آباد تعطیل شد. رییس شبکه دامپزشکی 
نجف آباد گفت: همسو با سیاست های نظارتی سازمان 
دامپزشــکی، در پی گزارش های مردمی، در بازرســی 
کارشناسان بهداشتی فرآورده های خام دامی از این واحد 
غیرمجاز مشخص شد که در این واحد ماده ای شبیه به 
شیر خام با استفاده از آب غیر بهداشتی، پودر آب پنیر، 
روغن قنادی و طعم دهندههای غیر مجاز تولید می شده 
است.محمدمهدی حسن پور، سودجویی اقتصادی را در 
حوزه سالمت، تهدید کننده امنیت غذایی جامعه دانست 
افزود: شهروندان فرآورده خام دامی مورد نیاز خود را از 

مراکز معتبر و زیر نظارت دامپزشکی تهیه کنند.

زرين شهر   امام جمعه زرین شــهر در نشست ستاد 
اربعین حســینی شهرستان لنجان اظهار 
کرد: اربعین، عددی آسمانی است که رمز و رازهای فراوانی 
در آن نهفته است. انبیا و اولیای الهی همواره سنت اربعین را 
گرامی داشته و آثار بسیاری با این مفهوم از خود به جا گذاشته 
اند  و امام باقر)ع( و امام صادق)ع( زیارت اربعین و عاشورا را به 
یکی از صحابه خود به نــام صفان جمال آمــوزش دادند و 
فرمودند: صفان! عالوه بر عاشورا در روز اربعین نیز خود را به 
کربال و کنار جدم حســین)ع( برســان و این زیارت نامه را 

بخوان.
حجت االسالم قاسم باقریان با اشاره به اینکه مضامین زیارت 
عاشورا با زیارت اربعین متفاوت است، افزود: در زیارت عاشورا 
مظلومیت و غربت سید الشهدا)ع(،   ظلم و ستم بنی امیه و 
دشــمنان خدا بر ابا عبدا...)ع( بیان شده است، در حالی که 
زیارت اربعین به تبیین فلسفه و پیروزی قیام امام حسین)ع( 
اشاره می کند.امام جمعه زرین شهر به فراز »و بذل مهجته 
فیک« در زیارت اربعین اشاره کرد و گفت: امام صادق)ع( در 
این فراز به صراحت تمام عرضه می دارد که امام حسین)ع( 

تمام هستی خود را فدا کرد تا بندگان خدا را از بند جهالت، 
تاریکی و گمراهی رها کرده و به ســوی نور، کمال و بصیرت 
هدایت کند.وی زیارت اربعین را یکی از مهم ترین موضوعات 
در زمینه فرهنگ سازی و انسان سازی دانست و تصریح کرد: 
امام حسین)ع( می خواســت مردم را از جهالت نجات دهد 
و این کار با شهادت امام حســین)ع( و یارانش آغاز شد و با 
اسارت  خاندان اهل بیت)ع( ادامه پیدا کرد و بازگشت خاندان 
اهل بیت)ع( از اسارت نیز به کربال بازگشتی پیروزمندانه بود.

باقریان با اشــاره به اینکــه اربعیــن کالس درس مقاومت، 
ایســتادگی، آموختن آزادی و آزادگی اســت ادامه داد:امام 
حســین)ع( در مســیر مکه به کربال به یاران خود یادآوری 
می کند که ما و بنی امیه با هم دشمن هستیم و دشمنی ما بر 
سر خداست، ما بر درستی آیات خدا تاکید داریم و آنها آیات 
الهی را تکذیب می کنند؛ بنابراین باید توجه داشــت اساس 
فکر پیروان تفکر سفیانی و دشمنان اســالم بر فساد، کفر و 
فحشاســت و این رفتار را از روز اول با آشــکار شدن دعوت 
پیامبر)ص( نشــان داده و بعدها هم این تفکر را با شیوه های 

متفاوت دنبال کردند.
وی با اشاره به اینکه ویژگی های قیام عاشورا در زیارت اربعین 
تبیین شــده اســت، اضافه کرد: هدف قیام امام حسین)ع( 
نجات مردم از جهالــت و گمراهی بود و از ایــن جهت باید 
گفت اربعین سرمایه بزرگی است که دشمنان، به ویژه تفکر 
وهابیت، هزینه زیادی درخصوص کم رنگ کردن آن انجام 
داده اند؛ امــا بحمدا... این حرکــت و اردوی عظیم میلیونی 
 که شبیه معجزه اســت، هر سال با شکوه بیشــتری انجام 

می شود.

امام جمعه زرين شهر:

پیاده روی اربعین، معجزه ای که هر سال تکرارمی شود

نماینده مردم ســمیرم در مجلس شورای  سمیرم
اسالمی با اشاره به کارگشا بودن توصیه های 
رهبری برای همه مسئوالن گفت: این توصیه ها و راهکار ها 
فقط برای چهار سال ریاست جمهوری نیست؛ بلکه می تواند 

سال ها مورد بهره برداری و استفاده قرار گیرد.
اصغر سلیمی در خصوص بیانات مقام معظم رهبری در مراسم 
تنفیذ حکم ریاست جمهوری گفت: اختالف سلیقه ها نباید به 
گونه ای بیان شود که مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته و 

خدمات مسئوالن و رییس جمهور دیده نشود.
این مقام مسئول در بخش دیگر از صحبت های خود گفت: 

بهتر اســت این مسائل، مشــکالت و اختالفات در جلسات 
خصوصی و نشســت های بین قوا  مرتفع شــود و به جامعه 
کشیده نشود و باید بدانیم که انتقاد با خودخواهی متفاوت 
اســت. وی افزود: نباید منافــع ملی البــه الی انتقادات و 
جناح بندی ها گم شود و دشــمن از این اختالفات خرسند 
گردد؛ بلکه باید در برابر دشمن متحد و منسجم بود و توجه 
کرد که انتقاد با تخریب متفاوت است و نباید خدمات در بیان 
انتقادات نادیده گرفته شود و نیمه خالی همواره بیان شود و 

دولت نیز باید با شکیبایی با دلسوزان برخورد کند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی در بخش 

دیگری از صحبت های خود و در خصوص تاکید مقام معظم 
رهبری به تعامل ســازنده با دنیا، گفت: بایــد همه در برابر 
دشــمنان بین المللی هم زبان و هم نظر باشــیم و دشمن 
شناسی درستی داشــته باشــیم و همین طور برای تعامل 
عزتمند،   حکمت آمیز و مصلحت اندیشانه با دنیا، استراتژی و 
سیاست درست اتخاذ شود تا از همه ظرفیت های کشورهایی 
که به معنای واقعی به دنبال همدلی و مراوداتی سازنده با ایران 
هستند، استفاده شود و در عین حال توجه شود که تعامل و 
ظرفیت سازی در عرصه بین المللی با وابستگی متفاوت است. 
سلیمی در بخش پایانی صحبت های خود با اشاره به بر زمین 
ماندن بسیاری از کارها در کشور گفت: هیچ زمانی برای اتالف 
وجود ندارد و باید این موضوع را به فال نیک بگیریم که آغاز کار 

دولت با آغاز برنامه ششم همزمان شده است.

نماينده مردم سمیرم در مجلس:

نباید منافع ملی البه الی انتقادات و جناح بندی ها گم شود

مفاد آراء شهرضا
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آراء صادره هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میشــود تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک  شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره اسناد و امالک شهرضا 
ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
شماره 1726 فرعی از 2 اصلی فضل آباد

-1 رای شماره -139660302008001328 09/03/96 رضا اکبری موسی آبادی 
فرزند ابوالقاســم چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 1762 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 69/189 مترمربع.
-2 رای شــماره 139660302008001331 - 09/03/96 اکرم مهدی پور فرزند 
فرج اله دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1762 

فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 69/189 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/05/16

موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
م الف: 345 

مفاد آراء تیران 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر آراء صــادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- برابر رای شــماره 139660302016000021 مورخ 96/2/12 مالکیت آقای 
روح اله فیروزمندی نجف آبادی بشناســنامه 843 کدملی 1090799853 صادره 
نجف آباد فرزند غالمحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه مزروعی و 
مشجر به مساحت ششــدانگ 32098/84 مترمربع واقع در مزرعه قرقچی پالک 
137 اصلی واقع در بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک تیران خریداری از 

غالمحسین فیروزمندی
2-  برابر رای شــماره 139660302016000022 مورخ 96/2/12 مالکیت آقای 
عطاء الــه فیروزمندی نجف آبادی بشناســنامه 1015 کدملــی 1090738749 
صادره نجف آباد فرزند غالمحســین در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه 
ملک مزروعی و مشجر به مساحت ششدانگ 32098/84 مترمربع واقع در مزرعه 
قرقچی پالک 137 اصلی واقع در بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک تیران 

خریداری از غالمحسین فیروزمندی
3- برابر رای شماره 139660302016000095 مورخ 96/4/10 مالکیت شرکت 
گاز استان اصفهان بشماره ثبت 23727 و شناسه ملی 10101891781 با نمایندگی 

آقای مهدی پیمان با شــماره ملی 1287059945 در ششدانگ ساختمان ایستگاه 
تقلیل فشار گاز به مساحت 140 متر مربع واقع در روستای قهریزجان پالک 33 اصلی 
بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از حسن، مجتبی و مرتضی شجاعی و مرتضی 
و حسن احمدی و عبدالحسین، حسین و محمد طاهری و حسن و بخشعلی براتی و 

عبداله قنبری مالکین پنج حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ
4-  برابر رای شــماره 139660302016000105 مورخ 96/4/17 مالکیت آقای 
اسماعیل ترکی بشناســنامه 17 کدملی 5499337438 صادره از حوزه یک تیران 
فرزند اکبر در ششدانگ یک قطعه ملک مزروعی مشــجر به مساحت 1579/97 
متر مربع پالک شماره 465 فرعی از پنج اصلی واقع در کوهان بخش دوازده ثبت 
اصفهان خریداری از مالک رسمی مع الواسطه از بانو بیگم آغا خلیفه سلطانی فرزند 

عبدالحسین 
5- برابر رای شــماره 139660302016000106 مورخ 96/4/18 مالکیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرســتان تیران و کرون به شناسه ملی 14003505291 با 
نمایندگی آقای اکبر صادقی به شــماره ملی 1111148414 در ششدانگ عرصه 
یکباب مدرسه به نام دبیرستان فضیلت به مساحت 2501/77 متر مربع پالک شماره 
3 فرعی از 52 اصلی واقع در روستای دولت آباد بخش دوازده ثبت اصفهان که اعیانی 
آن توسط غیر احداث شده است و به موجب دادنامه شماره 487 مورخ 68/1/3 شعبه 

دهم دیوانعالی کشور حکم به وقفیت پالک مذکور صادر شده است.  
6- برابر رای شــماره 139660302016000107 مورخ 96/4/19 مالکیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرســتان تیران و کرون به  شناسه ملی 14003505291 با 
نمایندگی آقای اکبر صادقی به شــماره ملی 1111148414 در ششدانگ عرصه 
یکباب خانه به مساحت 3768/77 متر مربع پالک 52 اصلی واقع در روستای دولت 
آباد بخش دوازده ثبت اصفهان که اعیانی آن توســط غیر احداث شــده است و به 
موجب دادنامه شماره 487 مورخ 68/1/3 شعبه دهم دیوانعالی کشور حکم به وقفیت 

پالک مذکور صادره شده است.  
7- برابر رای شــماره 139660302016000108 مورخ 96/4/22 مالکیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرســتان تیران و کرون به  شناسه ملی 14003505291 با 
نمایندگی آقای اکبر صادقی به شــماره ملی 1111148414 در ششدانگ عرصه 
یکباب ساختمان نهضت سوادآموزی به مســاحت 654/92 متر مربع مجزی شده 
از پالک 48 اصلی واقع در روستای کرد علیا بخش دوازده ثبت اصفهان که اعیانی 
آن توسط غیر احداث شده است و مقدار 48 حبه مشــاع از پالک مرقوم وقف عام 

می باشد.  
8- برابر رای شــماره 139660302016000109 مورخ 96/4/22 مالکیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرســتان تیران و کرون به  شناسه ملی 14003505291 با 
نمایندگی آقای اکبر صادقی به شــماره ملی 1111148414 در ششدانگ عرصه 
یکباب درمانگاه به مساحت 10949/84 متر مربع مجزی شده از پالک 52 اصلی 
واقع در روســتای دولت آباد بخش دوازده ثبت اصفهان که اعیانی آن توسط غیر 
احداث شده است و به موجب دادنامه شماره 487 مورخ 68/1/3 شعبه دهم دیوانعالی 

کشور حکم به وقفیت پالک مذکور صادره شده است.  
9- برابر رای شــماره 139660302016000110 مورخ 96/4/22 مالکیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرســتان تیران و کرون به  شناسه ملی 14003505291 با 
نمایندگی آقای اکبر صادقی به شــماره ملی 1111148414 در ششدانگ عرصه 
یکباب مدرسه به نام دبیرســتان حضرت زهرا )س( به مســاحت 4372/42 متر 
مربع مجزی شده از پالک 52 اصلی واقع در روستای دولت آباد بخش دوازده ثبت 
اصفهان که اعیانی آن توسط غیر احداث شده است و به موجب دادنامه شماره 487 
مورخ 68/1/3 شــعبه دهم دیوانعالی کشــور حکم به وقفیت پالک مذکور صادره 

شده است.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/5/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/5/31 

شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران و کرون   
م الف: 183

فقدان سند مالکیت
5/377 شماره صادره: 964202511421829- 96/5/14 سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 14863 فرعی از 2250 اصل واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل 
ثبت 67939 در صفحه 389 دفتر 326 آقای نیکونژاد ســابقه ثبت و صدور سند به 
شماره چاپی 144922 ج/94 سند تک برگی ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس 
نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره 5455 شــماره مورخ 1396/4/18 به گواهی دفترخانه 330 
سپاهانشهر رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  اصل سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.م الف: 
15150 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)220 کلمه، 2 کادر(

اجرائیه
5/388 مشــخصات محکوم له م محکوم لهم : بانک مهر اقتصــاد به نمایندگی 
علیرضا زمانی اندوانی به نشــانی اصفهــان  پل آذر ابتدای خیابــان توحید پالک 
3  مشــخصات محکوم علیه م محکوم علیهم : 1 وجیهه تاوانه فرزند علی اکبر به 
نشانی کاشان پاساژ صفویه طبقه زیرین پالک 13، 2 مجید اصل جاوید فرزند احمد 
3 جواد فقدانی فرزند غالمرضا به نشانی کاشــان خ طالقانی خ سهیل نرگس 9 پ 
1،  4 اصغر اصل جاوید فرزند احمد به نشانی کاشان میدان بسیج مرکز دار السالم 
5 - فهیمه میرزائیان آرانی فرزند عباس به نشانی کاشان پاساژ صفویه طبقه زیرین 
پالک 13 مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه : روح اله 
خاکی فرزند غالمحسین به نشــانی نطنز خ رهن نرسیده به  چهارراه افوشته جنب 
بیمه رازی دفتر وکالت خاکی وکیل بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی 
اندوانی محکوم به : بموجب شماره دادنامه مربوطه 9509973620201494 مورخ 
1395/10/09 محکوم علیهم متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ 207/405/441 
ریال بابت وجه یک فقره چک به شــماره 717026 مورخ 1394/06/21 به عنوان 
اصل خواســته و به پرداخت حق الوکاله وکیل به میــزان 10000731 ریال و به 
پرداخت مبلغ شش میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار ریال بابت سایر خسارات 
دادرسی اعم از هزینه دادرسی و تمبرهای الصاقی و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس 
شاخص بانک مرکزی جمهوری اســالمی از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت 
آن در حق محکوم له و رای صادره در خصوص همــه محکوم علیهم به جز اصغر 
اصل جاوید غیابی میباشد و هزینه اجرا به عهده محکوم علیهم می باشد . محکوم 
علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1 – ظرف ده روز مفــا آنرا به اجرا گذارد 
) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( 2 - ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد 
3 - مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشــروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست 
محکوم له بازداشــت می شــود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394 ( 4 - خودداری محکوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق . م . ا و ماده 16 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 5 

-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود . ) ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394 ( 6 چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شــود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم لــه یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود . ) تبصره 1ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394 ( م الف: 5/2/96/333 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم 
 دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان آران و بیدگل  زهره رمضانی مقدم

 )607 کلمه، 6 کادر(
حصر وراثت

5/389 آقا محســن نمکی بیدگلی دارای  شناسنامه شماره 93 به شرح دادخواست 
به کالسه 100/96/ فرعی از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان غالمعلی نمکی  به شناسنامه 56  در تاریخ 96/4/14 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1 - عصمت حاجی علی زاده بیدگلی دارای شــماره شناسنامه 16 همسر متوفی 
2 - فاطمه به شماره شناسنامه 242 ، 3- محمد به شماره شناسنامه 166 ،4 - عطیه 
به شماره شناسنامه 96، 5- مهدی به شماره شناسنامه 108 ،6 - محسن به شماره 
شناســنامه 93 همگی نمکی بیدگلی به عنوان فرزندان متوفی بوده و الغیر .اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از 
 تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 
ربابــی شــورای حــل اختــالف شــعبه دوم 5 ا /2 /96 لــف: 335/  م ا

 )167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/390 شاکی : آقای مهدی موسوی فرزند میرزا علی به نشانی آران و بیدگل خیابان 
سید الشــهدا - نینوای 11 منزل آهوز  متهم : آقای مجتبی اسکندری الوقره فرزند 
بیژن به نشانی اصفهان آران و بیدگل اتهام : کالهبرداری رای دادگاه در خصوص 
اتهام آقای مجتبی اســکندری الوقره فرزند بیژن متولد 1357 دائر بر کالهبرداری 
موضوع شکایت آقای مهدی موســوی فرزند میرزا علی بدین توضیح که ما حصل 
اظهارات شاکی آنست که متعاقب کار شاکی و متهم ) به عنوان مهندس ایمنی ( در 
شــرکت فوالد ، متهم با وی تماس گرفته و اظهار داشته که مستخدم شرکت نفت 
می باشد و می تواند شاکی را از طریق برنده نمودن در مزایده استخدام نماید و برای 
این منظور شاکی بایستی به میزان ســه میلیون تومان سهام خریداری نماید و این 
وجه به وی برگردانده می شود و با واریز وجه از ســوی شاکی مجددا متهم اعالم 
داشته که نامبرده در مزایده برنده شده و بابت منزل محل سکونت بایستی مبالغی را 
پرداخت نماید و مجموعا شش میلیون تومان را از شاکی اخذ نموده است . شاکی با 
اطالع از ایجاد وضعیت مشابه در فرد دیگر توسط متهم شکایت با عنوان صدرالذکر 
را مطرح ساخته است حالیه با عنایت به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب آران و بیدگل و گزارش پلیس آگاهی و متن پیامکهای ارسالی از خط متهم 
که موید صحت اظهارات شاکی می باشد و استعالم وجوه واریزی از سوی شاکی به 
حساب متهم به شرح گزارش مرجع انتظامی و صرفنظر از اینکه متهم علیرغم ابالغ 
از طریق نشر آگهی در دادســرا و نیز دادگاه حضور نیافته و دفاعی که موید برائت 
وی باشد به عمل نیاورده است علیهذا به نظر بزهکاری متهم محرز تشخیص و به 
استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء ، اختالس و کالهبرداری مصوب 1367 
مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و نیز مبلغ 
شــصت میلیون ریال در حق شــاکی به عنوان رد مال و نیز به همین میزان جزای 
نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف بیســت 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مضی مهلت واخواهی طی 
مدت بیســت روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می 
باشــد . م الف: 5/2/96/332  صدوقی دادرس شعبه 102 کیفری دو آران و بیدگل 

)384 کلمه، 4 کادر(
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محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری 300 جلد کتاب در مناطق روستایی و عشایری 
توزیع کرد. شهرام احمدی مدیر کل محیط زیست استان گفت: این کتاب ها در مناطق محروم 

شهرستان های شهرکرد، کوهرنگ و لردگان، به منظور ارتقای فرهنگ کتابخوانی توزیع شد.

توزیع کتب خیری در مناطق عشایری چهارمحال و بختیاری
اخبار

به گزارش ســام لردگان، شهرســتان  لردگان با جمعیت بیش از 
215هزار نفر در 160 کیلومتري جنوب استان چهارمحال و بختیاري 
واقع است که به عنوان یکي از شهرســتان هاي پرجمعیت استان 

محسوب مي شود.
36درصد جمعیت شهرستان لردگان را جوانان با مدارک تحصیلي 
دانشگاهي در سطوح مختلف لیسانس، فوق لیسانس و دکترا تشکیل 
مي دهند که امروزه یکي از مشکات عمده  این جوانان بیکاري و عدم 
اشتغال است .جامعه شناسان بر این باورند که با باال رفتن سن ازدواج 
تا افزایش آمار طاق در ده سال گذشته رد پاي بیکاري در همه این 
معضات اجتماعي مشهود است؛ معضاتي که سر انجام به افسردگي 
و سرخوردگي جوانان مي انجامد تا میزان نشاط اجتماعي را با وجود 
داشــتن جمعیتي جوان کاهش دهد. حتي جامعه شناسان به آمار 
معتادان اشاره کرده و بیکاري را یکي از متهمان پرونده اعتیاد جوانان 

مي دانند.
جوانان توانمند به دليل نبود شــغل به مشاغل کاذب روي 

مي آورند
یکــي از جوانان داراي مهــارت فني و مدرک تحصیلــي باال که به 

دست فروشي در چهار راه بهداري روي آورده، به خبرنگار سام لردگان 
مي گوید: به واسطه نبود کار مناسب و هزینه هاي معیشت زندگي 
خود و به ناچار به کارهاي دیگري از جمله دست فروشي و مشاغل 

کاذب روي آوردم .
بومي گرايي، راهکار ايجاد اشتغال براي جوانان است

عیسي حســني رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان لردگان در 
گفت وگو با خبرنگار سام لردگان افزود: ایجاد بومي گزیني در سطوح 
کارگري، کارمندي و استخدامي و همچنین بومي گرایي در سطوح 
باالي مدیریتي، باعث عدم مهاجرت جوانان به خارج از شهرستان 

مي شود .
بيکاري براي جوانان يک مصيبت بزرگ است

حجت االســام انصاري امام جمعه شهرستان لردگان درخصوص 
بیکاري جوانان گفت: بیکاري براي جوانان یک مصیبت بزرگ است 
که الزم است مسئوالن دستگاه هاي اجرایي، اشتغال جوانان را اولویت 
کاري خود قرار دهند و به جوانان اعتماد کرده و به صورت جدي پیگیر 

این مسئله باشند؛ چرا که منشأ تمام خرابکاری ها بیکاري است.
جوان تحصیل کرده بیکار در این باره مي گوید: وجود بوروکراســي 

اداري و مقررات بعضا زاید و وجود فشارهاي دروني و خارجي تحمیلي 
بر برنامه ریزان اقتصادي، سبب به وجود آمدن محدودیت هاي فراواني 
در جهت رسیدن به اهداف اقتصادي شده است.چنین محیطي باعث 
سرخوردگي کارآفرینان مي شــود تا جایي براي ابراز ایده هاي خود 
نبینند.یکي از فرهنگیان در گفت وگو با خبرنگار ما مي گوید: مشکات 
اقتصادي مهم ترین علت مهاجرت روستاییان به شهرهاست و نبود 
درآمد کافي، نبود شغل، فرار از بیکاري و تامین معیشت خانواده، این 

قشر را وادار به مهاجرت مي کند.
عوامل مهاجرت مردم لردگان به شهرستان ها و استان هاي 

همجوار
 بعد از پیروزي انقاب طرح ها و برنامه هاي مختلفي با هدف دستیابي 
به توسعه روستایي و کاهش مهاجرت روستاییان به مناطق شهري اجرا 

شد که یکي از مهم ترین آنها طرح هادي روستایي است.
اما سوال اساسي این است که چرا با اجراي چنین طرح ها و برنامه هایي، 
همچنان شــاهد مهاجرت روستاییان به شــهرها به دالیل متعدد 
هستیم؟! علل مهاجرت، بسته به ویژگي هاي مختلف شخصیتي، 

اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سیاسي افراد، متفاوت است.
 مهاجرت عده اي از روستاییان به شهرها، با هدف اشتغال و هدف عده 
اي دیگر تحصیل، ازدواج و... است که نتایج متفاوتي به همراه دارد. 
با بررســي هاي اجمالي مي توان تاکید داشت که علل تاثیرگذار بر 

مهاجرت روستاییان به شهرها 
در ایــران، از ابعــاد گوناگوني 
همچون اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي، جمعیت شــناختي، 
طبیعــي و کشــاورزي قابل 
بررسي است که از این میان بعد 
اقتصادي نقش عمده اي ایفا مي 
کند و پس از آن ابعاد اجتماعي، 
فرهنگي، طبیعي ، کشاورزي 

و جمعیت شناختي قرار دارند.
پيشــنهادها و ارائــه راه 

حل هاي رفع بيکاري
از راهکارهــای رفع مشــکل 
بیکاري، می توان بــه توجه و 
حمایــت هاي تســهیاتي از 
جوانان در خصوص  راه اندازي 
کارگاه ها و کارخانه هاي کوچک 
و بــزرگ و جلوگیري از قاچاق 
کاال اشاره کرد. قاچاق کاال سبب 
مي شود بسیاري از شرکت هاي 

تولیدي، ورشکست شــده و بســیاري از کارکنان آنها بیکار شوند. 
جلوگیري از قاچاق و حمایت از کاالي ایراني سبب اشتغال زایي شده 
و از بیکاري جلوگیري مي کند. از دیگر راهکارهای رفع این مشکل، 
می توان به  حمایت از کارآفرینــي و کار آفرینان، حمایت از جوانان 
ایراني و استعداد آنهادر زمینه هاي مختلف اعم از علمي و هنري که 
باعث خودباوري می شود،همچنین استخدام نیروهاي بومي در دوایر 

دولتي و... اشاره کرد.

با مسئوالن

۲۰۰ قنات چهارمحال و 
بختیاری خشک شد

مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندســی جهادکشاورزی 
استان، از خشک شدن 200 قنات چهارمحال و بختیاری 
خبر داد. طاهر نوربخش با اشاره به اینکه 200 قنات استان 
خشک شــد، عنوان کرد: کاهش بارش ها و خشکسالی 
موجب خشک شدن 200 قنات این استان طی دو سال 
گذشته شــده اســت. وی عنوان کرد: در چهارمحال و 
بختیاری ۸۴0 قنــات وجود دارد که از ایــن تعداد 200 
رشته قنات خشک شده است. مدیر آب وخاک وامور فنی 
ومهندسی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید 
کرد: کاهش 50 درصدی خروجی آب در تمام قنات های 
استان مشاهده می شود.  وی گفت: برخی از قنات های دیگر 
این استان نیز در سال جاری در حال خشک شدن هستند.

۲۳ هزار نفر در چهارمحال و 
بختیاری بیمه رانندگان هستند

مدیرکل تامین اجتماعی اســتان گفت: 23 هزار نفر در 
استان بیمه رانندگان هستند.غامرضا محمدی در گفت و 
گو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع، اظهار داشت: در 
این استان 22 هزار نفر بیمه کارگر ساختمانی و هفت هزار 
نفر در این استان بیمه اختیاری هستند. محمدی اظهار 
داشت: در حال حاضر حدود 500 هزار نفر از خدمات بیمه 
تامین اجتماعی بهره مند بوده و  15 هزار نفر در استان بیمه 

قالی بافی هستند.

اجرای۲ طرح مطالعاتی حوزه 
گردشگری در استان 

رییس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری با پیوست 
مطالعاتی آن انجام شود، اظهار داشت: دو طرح مطالعاتی 
حوزه گردشگری در شهر گندمان در شهرستان 
 بروجن و شهر باباحیدر در شهرستان فارسان انجام 

می شود.

وحید خلیلی بیان کرد: مطالعات پژوهشی اکنون در ۴ 
حوزه طبیعت گردی و گردشگری، محیط زیست، حوزه 
جوشکاری و فناوری اطاعات انجام می شود که در حوزه 
فناوری اطاعات بیش از 10 طرح ارائه شده و شناسنامه 
فعالیت های 35 ساله جهاد دانشگاهی در کشور از سوی 
حوزه فناوری اطاعات استان در حال آماده سازی است.

مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها و استان هاي همجوار، ناشي از عوامل گوناگوني بوده و باعث تخليه 
بسياري از روستاها شده اســت؛ بنابراين نياز است مسئوالن در راســتاي کاهش مهاجرت اين قشر 

توليدکننده به شهرها، اقدامات عملي و راهکارهاي مناسب و موثری به کار گيرند.

 اعدام متجاوز به عنف 
در چهارمحال و بختیاری

فرد محکوم به تجاوز به عنف صبح روز گذشــته در فرخشهر از توابع 
شهرستان شهرکرد به دار مجازات آویخته شد.

دادستان دادگاه های عمومی و انقاب شهرستان شهرکرد از اجرای 
حکم اعدام محکوم به لواط )الف . ر( در شهر فرخشهر خبر داد.

احمدرضا بهرامی افزود: نامبرده فردی 30 ساله، متهم به ارتکاب دو 
فقره لواط ایقابی و آدم ربایی در سال 1393 بوده است.

وی گفت: پس از دستگیری متهم به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع 
و برای حفظ حقوق و تسکین آالم جامعه، رسیدگی سریع و فوق العاده 
به پرونده در دستور کار دستگاه قضائی استان چهارمحال و بختیاری 
قرار گرفت.آقای بهرامی افزود: پس از طی مراحل قانونی و قطعیت رای 
در دیوان عالی کشور، صبح دیروز نامبرده در محل بوستان سرچشمه 

فرخشهر در مأل عام به دار مجازات آویخته شد.
فرخشهر در فاصله 10 کیلومتری مرکز استان چهارمحال و بختیاری 

واقع است.

رشد 4۰ درصدی مصرف گاز طبیعی 
در بخش خانگی استان

مدیرعامل شــرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: طی چهار ماه 
ابتدای ســال جاری میزان مصــرف گاز طبیعــی در بخش خانگی 
219میلیون و 321هزار و ۸32 متر مکعب بوده که نســبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۴0  درصد رشد داشته است. 
سیامک حیدری اظهار کرد: طی چهار ماه ابتدای سال جاری میزان 
مصرف گاز  طبیعی در اســتان 327 میلیون و 9۸0 هزار و 512 متر 
مکعب بوده است. وی با اشاره به افزایش تعداد مشترکان گاز طبیعی در 
بخش خانگی، افزود: طی این مدت میزان مصرف گاز طبیعی در بخش 
خانگی 219 میلیون و 321هزار و ۸32 متر مکعب بوده که نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته ۴0 درصد رشد داشته است.
حیدری گفت: در چهار ماه ابتدای امسال میزان مصرف گاز در بخش 

صنایع نیز 110 میلیون و 211 هزار و 653 متر مکعب بوده است. 
وی ادامه داد: در این مدت بیشــترین میزان مصرف گاز طبیعی در 
استان مربوط به شهرستان شهرکرد با هفت میلیون و 152 هزار متر 
مکعب و کمترین میزان مربوط به شهرستان کوهرنگ با 317 هزار متر 

مکعب بوده است.
حیدری خاطرنشان کرد: متوسط روزانه مصرف گاز طبیعی در تیر ماه 

سال جاری یک میلیون و 93۸ هزار متر مکعب بوده است.
به گفته وی،  9۴/۸درصد از جمعیت شهری و روستایی استان از نعمت 

گاز طبیعی برخوردار هستند.

 رشد 4۰درصدي مصرف نمک
در نان طبخ شده در استان

به گزارش وب دا، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد گفت: 
امسال شاهد افزایش بیش از ۴0 درصدي نمک در نان طبخ شده در 
استان بودیم. دکتر عبدالمجید فدایي افزود: این درحالي است  که سال 
گذشته تنها 11/5درصد رشد داشتیم. قطعا افرادي که در این خصوص 

تخلفي مرتکب شده اند باید به مراجع قضائي معرفي شوند.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد با بیان اینکه تعداد ۸33 
نانواني در چهارمحال و بختیاري فعالیت مي کنند که همگي داراي مجوز 
هستند، ادامه داد: در سال 95 تعداد 9 هزار و 163 بازدید از نانوایي هاي 

سطح استان صورت گرفت.
وي با تاکید بر اینکه در سال گذشته یک هزار و ۴۸9 مورد نمونه برداري 
از نان مصرفي مردم اســتان صورت گرفت، اضافه کرد: از این تعداد 
نمونه برداري، 1۸ مورد از نان هاي حاوي جوش شــیرین بوده و 1۸9 

مورد نیز نمک بیش از حد در نان مشاهده شد.
دکتر فدایي خاطرنشان کرد: یکي از دالیلي که نانواها به استفاده از نمک 
زیاد در نان روي مي آورند، پایین بودن میزان گلوتن است؛ لذا باید از آرد 

با درصد گلوتن مناسب استفاده کنیم.

 تولید 8۰تن بذر اصالح شده
برای نخستین بار در استان

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، از تولید ۸0تن بذر 
پایه های بذری سه رقم جو اصاح شــده برای نخستین بار دراستان 
خبرداد. مهندس میرزایی افزود: با توجه به سطح قابل توجه زیرکشت 
محصول جو دیم دراستان که به حدود 15000هکتار می رسد ونیز 
نقش وجایگاه اســتفاده ازبذوراصاح شــده درافزایش عملکرد این 
محصول، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان باهماهنگی کمیته 
فنی بذر درسال زراعی جاری، تولید پایه های بذری سه رقم جو دیم 

اصاح شده را دردستور کارخود قرارداد.
به گفته وی، برای نخستین بار دراستان نسبت به تولید ۸0تن بذر این 
ارقام درسه طبقه بذری پرورشی 3، مادری وگواهی شده اقدام نموده 
که پس از بوجاری وضدعفونی شدن، بخشی ازآن به عنوان پایه های 
بذری جهت تولید بذرسال های آتی وبخشی درشهریور ماه ازطریق 
کارگزاری های فعال درسطح دهســتان های استان، جهت کاشت 

دراختیار کشاورزان عزیز قرار خواهد گرفت.
وی اظهارکرد: عاوه بر جو دیم،تدارک وتوزیع بیش از 2500تن از انواع 
بذور، محصوالت مختلف ازقبیل گندم آبی، کلزا، ذرت، آفتابگردان، ارزن 
ونخود نیز ازبرنامه های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان 

درسال جاری خواهدبود.

 دستگیري 5 سارق با 1۰ فقره سرقت
در چهارمحال و بختیاري

جانشین فرمانده انتظامي استان چهارمحال و بختیاری گفت: ماموران 
فرماندهي انتظامي استان طي روزهای گذشته 5 سارق را با 10 فقره 
سرقت دستگیر کردند. سرهنگ فضل ا... برزویي اظهار کرد: در پي وقوع 
چندین فقره سرقت موتورسیکلت، اماکن خصوصي و احشام، رسیدگي 
به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهي انتظامي 

استان قرار گرفت.
وي افزود: ماموران پلیس آگاهي استان، شهرکرد، فارسان و لردگان 
با انجام اقدامات گسترده پلیسي و بررسي آثار و عائم به جا مانده در 

صحنه هاي سرقت، موفق شدند 5 سارق را دستگیر کنند.
جانشین فرمانده انتظامي استان خاطرنشان کرد: بر اساس تحقیقات 
علمي و فني پلیس، سارقان به 10 فقره سرقت موتورسیکلت، اماکن 
خصوصي و احشام اعتراف کردند و برای طی مراحل قانوني به مراجع 

قضائي معرفي شدند.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، به همت دکتر مهران عربی معاون 
پژوهشی این دانشگاه، تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه شهرکرد و 
معاونت علمي و فناوري ریاست محترم جمهوري، به منظور کمک به انجام طرح 

حمایت از مرکز شتاب دهی نوآوری دانشگاه شهرکرد امضا شد.
این تفاهم نامه در راستای اهداف و سیاست های معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در حاشــیه گردهمایي مراکز نوآوري دانشگاه هاي کشور در محل 
ساختمان معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري منعقد شد و در تاریخ 1۴ 
مردادماه به امضای نهایي دکتر شایان شامحمدي رییس دانشگاه شهرکرد رسید.

الزم به ذکر است که مرکز  شــتاب دهي نوآوری دانشــگاه شهرکرد با هدف 
شتاب دهی ایده ها به سمت کارآفرینی و در نهایت تبدیل به شرکت دانش بنیان 
تشکیل شده است و عمده مخاطبین این مرکز، متخصصان و صاحبان ایده و 

کارآفرینان  هستند .

داریوش صمیمی رییس هیئت دو و میدانی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به افتخارآفرینی ورزشکاران دوومیدانی استان گفت: حدود 250 ورزشکار 
در رشته دوو میدانی در اســتان فعالیت دارند. صمیمی با بیان اینکه پیست 
موجود برای ورزشکاران دو و میدانی در شهرکرد نامناسب است، تصریح کرد: 
در شهرهای لردگان، اردل، شلمزار و کوهرنگ پیست وجود ندارد و ورزشکاران 
مجبورند در رشته دیگری همانند صحرانوردی و پرتاپ دیسک و نیزه به ورزش 
بپردازند. این مربی سابق تیم ملی تاکید کرد: این ورزش چهار دوره در المپیک 
آتن، پکن و... مدال آوری داشته اســت و از این لحاظ پر افتخارترین ورزش 
استان محسوب می شود؛ اما هیچ اعتباری برای آن در نظر گرفته نمی شود و از 
تجهیزات مناسبی برخوردار نیست و رؤسای هیئت هنگام اعزام  به مسابقات 
ورزشی، به تامین اعتبار از منبع مالی شخصی خویش اقدام می کنند و این مهم 

نیازمند توجه ویژه فدراسیون دو و میدانی کشور است.

دانشگاه شهركرد و معاونت 
علمي رياست جمهوري 

تفاهم نامه امضا كردند

دوومیدانی چهارمحال 
نیازمند توجه ويژه 

مسئوالن است

4۰ واحد مسکونی 
در مناطق محروم 

استان احداث 
می شود

رییس بنیاد وفاق سبز علوی گفت: احداث ۴0 واحد مسکونی برای نیازمندان در مناطق محروم استان از برنامه های پیش بینی شده بنیاد است.
امیرحسین رستمی در مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان استان با اشاره به تعهدات بنیاد نسبت به چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: احداث ۴0 واحد مسکونی برای نیازمندان 

در مناطق محروم استان و پرداخت سرانه هزینه 2 مدرسه شبانه  روزی به مدت یک سال، از مهم ترین اقدامات پیش بینی شده در استان چهارمحال و بختیاری است.
وی با اشاره به احداث کتابخانه در استان افزود: با احداث یک کتابخانه در چهارمحال و بختیاری، بنیاد وفاق سبز علوی 2 هزار جلد کتاب فرهنگیـ  آموزشی به این کتابخانه اهدا 
می کند. رییس بنیاد وفاق سبز علوی با اشاره به دیگر اقدامات پیش بینی شده برای استان بیان کرد: اعزام مددجویان کمیته امداد به عتبات عالیات و کمک به ساخت حوزه علمیه 
استان، یکی دیگر از تعهدات بنیاد نسبه به استان است. رستمی خاطرنشان کرد: هدف بنیاد وفاق سبز علوی حضور در مناطق کمتر توسعه یافته است تا بتواند با همکاری مسئوالن 
هر شهر و استان به وعده هایی که داده است عمل کرده و برنامه های پیش بینی شده را محقق کند. وی گفت: هدف بنیاد نیز بر این است که براساس نظرات و تاکیدات مقام معظم 
رهبری، توسعه روستاها به ویژه توسعه فرهنگی در دستور کار قرار گیرد. رییس بنیاد وفاق سبز علوی تصریح کرد: در راستای فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری، تاکنون 

100هزار خیر فعال در حوزه فرهنگی، آموزشی، اشتغال و خودکفایی در کشور شناسایی شده است.

معاون میراث  فرهنگی اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری گفت: پرونده 
یکی از آثار فرهنگی ناملموس استان به نام »مافه َگه« برای 

ثبت در فهرست آثار ملی ارسال شد.
مصطفی هادیپور افزود: مافه گه  دیــواره ای مدور یا مکعب 
و توپُر، با اهمیتی هم عرض اهمیت قبر اســت که به صورت 
برجسته از سطح زمین ساخته می شود و در اصل یادمانی از 

قبر شخص متوفی از بزرگان ایل بختیاری است.
معاون میراث  فرهنگی اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اگر 
قبر شخص در قشاق باشد، مافه گه در ییاق بنا می شود و 
برعکس یا ممکن است هم قبر و هم یادمان)مافه َگه( هر دو 

در قشاق یا ییاق باشد.
به گزارش ایرنا، مافه مخفف کلمــات معاف و َگه به معنای 

»جایگاه پایانی« است.
تاکنون ۴ هزار و 7۸0 اثر ملمــوس و ناملموس تاریخی در 
استان شناسایی شده که از این تعداد 660 اثر به ثبت ملی 

رسیده است.
عشــایر کوچنده بختیاری از قرن ها پیش ییاق و قشاق 
خود را بین استان های چهارمحال و بختیاری و خوزستان 

انجام می داده اند.

ارسال پرونده »مافه َگه« برای ثبت در فهرست آثار ملی

دوره آموزشی شــاهنامه خوانان 
کوچــک در لــردگان در حــال 
برگزاری اســت. مدیر کل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
چهارمحال و بختیاری گفت: در 
این طرح 30 کــودک و نوجوان 

تحت پوشش قرار گرفته اند.
آقای رحیمی افزود: شــرکت کنندگان در دوره آموزشــی 
شــاهنامه خوانان کوچک از طریق قصه گویی و شعرخوانی 
همراه با مربیان کانون با داستان های شاهنامه آشنا می شوند 

و در ادامه نیز خود به اجرا می پردازند. 
وی حفظ و ترویج ادبیات ملی در میان کودکان و نوجوانان، 
آشناســازی کودکان با میراث ادبی ســرزمین، آشنایی با 
شیوه های مختلف شاهنامه خوانی و آشنایی با ادبیات حماسی 
را از اهــداف اجرای این طــرح اعام کــرد و گفت: آموزش 
پرده خوانی و نقالی، ازجمله برنامه هــای هدفمند در مرکز 

فرهنگی هنری لردگان است.
رحیمی گفت: در این کارگاه ها که به صورت هفتگی برگزار می 
شود خوانش خاق از داستان های شاهنامه، هنر پرده خوانی، 
هنر قصه گویی و نقالی با ابزارهای مختلف در دســتور کار 

قرار دارد.

برگزاری دوره آموزشی 
شاهنامه خوانان كوچک

کارشناس برنامه ریزی فعالیت های 
رســانه ای تبلیغــات اســامی 
چهارمحال و بختیاری گفت: فیلم 
کوتاه »اسایدر« به کارگردانی علی 
توکلی در جشنواره فیلم ازالم مقام 

سوم را کسب کرد.
 علی اســماعیلی گفت: نخستین جشــنواره  ملی فیلم کوتاه 
»ازالم« در اســتان چهار محال و بختیاری به همت ســازمان 
تبلیغات اسامی با همکاری وزارت کشــور از خرداد 96 کلید 
خورد. وی بیان کرد: اختتامیه این جشنواره سه شنبه  10مرداد 
96 در خال نشست »کنترل و کاهش آسیب ها و ارتقای سرمایه 
اجتماعی« با حضور دکتر سید مهدی خاموشی رییس سازمان 
تبلیغات اسامی و اعضای شورای مرکزی بررسی آسیب های 
اجتماعی این سازمان برگزار شد. اســماعیلی گفت:  3۸اثر به 
مرحله نهایی داوری جشنواره طرح ازالم راه یافتندکه از میان 
آنها سه اثر به عنوان آثار برگزیده جشنواره و حائز رتبه اول تا سوم 
کشوری معرفی شدند.گفتنی است جشنواره طرح ازالم)تولیدات 
رســانه ای با رویکرد آســیب های اجتماعی مصرف مشروبات 
الکلی(، با همکاری وزارت کشور و اداره کل امور فرهنگی، رسانه 
و فناوری های نو و اداره روابط عمومی سازمان تبلیغات اسامی  

برگزار شد.

كسب رتبه برتر توسط هنرمند 
چهارمحالی درجشنواره فیلم ازالم

مافه گه  ديواره ای مدور يا مکعب و توپُر، 
با اهميتی هم عرض اهميت قبر است که 
به صورت برجسته از سطح زمين ساخته 
می شود و در اصل يادمانی از قبر شخص 

متوفی از بزرگان ايل بختياری است

وضعيت اشتغال و داليل مهاجرت جوانان شهرستان لردگان؛

مهاجرت برای یافتن گمشده ای به نام شغل

۳۶درصد جمعيت 
شهرستان لردگان 
را جوانان با مدارک 
تحصيلي در سطوح 

مختلف ليسانس، 
فوق ليسانس و 
دکترا تشکيل 

مي دهند که امروزه 
يکي از مشکالت 

عمده  اين جوانان 
بيکاري است
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اخباريادداشت

محیط زيست

وقوع حادثه تجهیزاتی در نیــروگاه حرارتی ذوب آهن منجر به ترکیدگی 
یک لوله بخار شد که خوشبختانه حادثه جانی به همراه نداشت. کارشناس 
روابط عمومی ذوب آهن درباره این حادثه در گفت و گو با خبرنگار ایمنا 
اظهار کرد: حادثه تجهیزاتی در کارخانه در نیروگاه حرارتی ذوب آهن در 
ســاعت ۷ و ۳۵ دقیقه صبح، منجر به ترکیدگی لوله بخار آب شد.غریبی 
بیان کرد: خوشــبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است و تالشگران 
واحد امداد گاز، آتش نشــانی و مدیریت تولید و توزیــع برق ذوب آهن 
 اقدامات الزم را برای ایمن ســازی منطقه به لحاظ خطرات گازی و برقی

 انجام دادند.
وی افزود: انســجام و هماهنگی در انجام عملیات ایمن ســازی منطقه با 
حضور به موقع تالشــگران مدیریت ایمنی، بهداشــت و محیط زیست و 

تالشگران حفاظتی منجر به کنترل کامل حادثه شد.

تجلیل از ۶۰ هزار راننده 
قانونمند  اصفهانی 

ترکیدگی لوله بخار در 
نیروگاه ذوب آهن

جانشــین پلیس راهور اســتان اصفهان با بیان اینکه در شهر اصفهان ۳۵۰ 
دستگاه دوربین ثبت تخلف با هدف کنترل سرعت، ثبت تخلف عبور از چراغ 
قرمز، تخلف خط عابرپیاده، خط ویژه اتوبوس و محدوده زوج و فرد نصب شده 
گفت: در تیرماه ۹۶ بیش از ۱۴ هزار راکب موتورسیکلت بی کاله ایمنی توقیف 
شد.  علیرضا جان نثاری با اشاره به اجرای طرح تشویق رانندگان قانونمند با 
هدف  کاهش حوادث ترافیکی گفت: ۶۰ هزار راننده قانونمند مورد تشویق 
نیروی انتظامی قرار گرفته و از آنها در هفته ناجا تجلیل به عمل می آید، ضمن 
اینکه تاکنون ۱۲ هزار نفر راننده قانونمند در کالنشهر مشخص شده اند.وی از 
برگزاری مراسم تجلیل از رانندگان قانونمند همزمان با هفته نیروی انتظامی 
خبر داد و افزود: برخــورد با رانندگان متخلف، راکبان موتورســیکلت فاقد 
گواهینامه و کاله ایمنی، تردد کامیون ها در شهر، نصب دوربین در جاده های 

مواصالتی استان از جمله اولویت های پلیس راهور استان اصفهان است.

مشارکت ۴۰۰۰ 
دانش آموز اصفهانی 
در اردوهای هجرت

رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان گفت: ۴هزار دانش آموز اصفهانی تابستان امســال در اردوهای هجرت با هدف مشارکت در بهسازی امور مدارس شرکت 
می کنند. احسان رضاپور با اشاره به اردوهای هجرت اظهار داشت: این دانش آموزان به چند گروه تقسیم می شوند و هر گروه به مدت ۱۰ روزه به بهسازی حیاط مدارس، 

شاداب سازی و نقاشی محوطه، تعمیر سرویس های بهداشتی، تعمیر نیمکت ها و اموری از این دست می پردازند.
وی با بیان اینکه ازدوهای هجرت از تیرماه آغاز شده است، افزود: اردوهای هجرت با هدف استفاده از توانایی دانش آموزان و آموزش و پرورش در بحث بهسازی و مرمت 
مدارس صورت می گیرد و این اقدامات در ۱۵عرصه و در ۱۰روز انجام می شود. رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان بیان کرد: آبیاری قطره ای محوطه مدرسه، 
بهسازی حیاط مدارس، شاداب سازی و نقاشی محوطه، تعمیر سرویس های بهداشــتی، تعمیر نیمکت ها و اموری از این دست از جمله اقداماتی است که در این اردوها 

انجام می شود.

محمدحســین نصراصفهانــی، رییــس پژوهشــکده 
زیست فناوری پژوهشگاه رویان در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: بخشــی از پیشــرفت های حاصل در علوم مختلف 

همیشه به دلیل اطالع رسانی اصحاب رسانه بوده است.
وی با اشــاره به فعالیت های پژوهشــگاه رویان، افزود: ۵ 
زیرگــروه در مجموعــه پژوهشــگاه رویان وجــود دارد. 
جنین شناســی به عنوان بخشــی که از ابتدای کار فعال 
بوده ، به جرأت می توان گفت در شبیه ســازی بز در جهان 

بی نظیر است.
وی عنوان کرد: یکی از ویژگی های این بزها شیردهی روزانه 
۲ تا ۷ کیلو است، این در حالی است که با تغذیه مشابه بزهای 
معمولی کمتر از نیم کیلو شیردهی دارند؛ عالوه بر این که 

شیرهای آنها کم چرب بوده و مواد مغذی آن بیشتر است.
رییس پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان تصریح 
کرد: با آندرولوژی که به مطالعات روی اســپرم می پردازد، 
پروژه جداسازی اســپرم را پایه گذاری کردیم که می تواند 

شانس باروری را باال ببرد.
وی اضافه کرد: در همایشی که سال گذشته برگزار شد در 
مورد اخالق پزشکی و مسائل شرعی و قانونی اهدای اسپرم 
مواردی مطرح شــد؛ با توجه به افزایش نازایی این موضوع 

نیاز جامعه است.
نصر ابراز داشــت: به دنبال آزمایش هایی هستیم که دالیل 

نازایی را بیشتر بشناسیم و بتوانیم تاثیرات زیست محیطی 
را بر نازایی بررســی کنیم؛ در این راســتا دســتاوردهایی 
داشــته ایم و از روش های جدیــد و صرفا بــا توصیه های 
 غذایی بخشــی از مراجعه کنندگان را توانســته ایم درمان

کنیم.
رییس پژوهشکده زیســت فناوری پژوهشگاه رویان اذعان 
داشت: در رابطه با ناباروری مردان تاثیر آلودگی را می بینیم، 
بعضا تاثیر آلودگی در ناباروری را در مــورد افرادی که در 
صنایع آالینده مانند باتری سازی که با سرب سر و کار دارند، 

مشغول به کار هستند دیده ایم.

منتخب پنجمین دوره شــورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: به عنوان یکی از اعضای شــورای اسالمی شهر 
اصفهان یکــی از محورهایی که در انتخاب شــهردار 
مدنظر خواهــد گرفت این اســت که شــهردار آینده 
اصفهان چه برنامه هایی برای به خدمت گرفتن بانوان 

در مدیریت های شهری دارد.
مهدی مقدری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: 
امروز در علم توسعه دنیا، اتفاقی که مهم تلقی می شود 
و بر سر آن اختالف نظری وجود ندارد بحث استفاده از 
ظرفیت زنان در تمام الیه های مدیریتی کشــور است.

وی افزود: تجربه نشــان داده هیچ گونه ضعف و خللی 
در مسئله مدیریت زنان وجود ندارد و پژوهش ها نشان 
مي دهد در نهادهایی که زنان در مدیریت های کلیدی 
نقش داشــته اند قابلیت ها، خالقیت هــا و فرصت های 

جدیدی را ایجاد کرده اند.
این منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان 
اضافه کرد: مسئله شــهرداری و دولت هم فارغ از این 
مسئله نیست. زنان این توانایی را دارند که چنانچه دیده 
شوند و فرصت ها در اختیارشــان قرار گیرد به بهترین 
شــکل ممکن از ظرفیت هایی که در اختیارشــان قرار 

گرفته شده استفاده کنند.
وی تصریح کرد: من به عنوان یکی از اعضای شــورای 

اسالمی شهر اصفهان یکی از محورهایی که در انتخاب 
شهردار مدنظر خواهم گرفت این است که شهردار آینده 
اصفهان چه برنامه هایی برای به خدمت گرفتن بانوان در 

مدیریت های گسترده شهرداری دارد.
مقدری گفت: ابتدا باید انحصار مدیریت مردانه شکسته 
شــود و این موضوع جا بیفتد. سپس باید در مورد تمام 
ظرفیت های موجود تحقیق و بررســی و شناخت پیدا 
کنیم. چنانچه گزینه از میان بانوان بود مطرح و بررسی 
کنیم، اما اینکه یک بانو شــهردار اصفهان بشود یا خیر 

این تصمیم جمیع اعضای شورای شهر است.

منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان:

انحصار مديريت مردانه بايد شکسته شود

دیدگاهپژوهش

ريیس پژوهشکده رويان مطرح کرد:

تاثیر آالينده ها بر ناباروری مردان

عدم غیبت؛ شرط دریافت پروژه برای کسر خدمت سربازی
سردار موسی کمالی، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح 
تاکید کرد که شرط دریافت پروژه تحقیقاتی برای کسر خدمت، نداشتن غیبت 

سربازی است. ۶۰ درصد معتادان، »ترياک« و 
مشتقات آن را مصرف می کنند

رییس مرکز توسعه، پیشــگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشورگفت: ۵۶ تا ۶۰ درصد معتادان از تریاک و مشتقات آن استفاده 
می کنند و مشتقات حشیش، هروئین و کراک در رتبه های بعدی و 

شیشه در رتبه چهارم مصرف قرار دارد.
 فرید براتــی ، اظهار کــرد: طبق آخرین بررســی از ســال ۹۲ تا 

۹۴ سه درصد از جمعیت ۱۴ تا ۶۰ سال کشور معتاد هستند.
وی با اشــاره به اینکه بیشــتر معتادان مرد هســتند، افزود: تعداد 
مصرف کنندگان مستمر در کشور دو میلیون و 8۰8 هزار نفر برآورد 
شده اســت. براتی تصریح کرد: ۵۶ تا ۶۰ درصد معتادان از تریاک و 
مشتقات آن استفاده می کنند و مشتقات حشیش، هروئین و کراک 
 به ترتیب در رتبه های دوم و سوم و شیشــه در رتبه چهارم مصرف 

قرار دارد.
رییس مرکز توسعه پیشــگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشور بیان کرد: تغییر رتبه مصرف شیشــه از دوم به چهارم نشان 
دهنده موثر بودن اجرای برنامه های پیشــگیری از اعتیاد توســط 

سازمان بهزیستی است.
وی با بیان اینکه گروه سنی ۲8 تا ۳۵ سال بیشترین افراد درگیر با 
مسئله اعتیاد هســتند، بیان کرد: میانگین سن شروع مصرف مواد 

مخدر در مردان ۲۲ تا ۲۳ سال است.

بیش از ۸۰۰ اثر، متقاضي حضور در 
بخش سینمايي جشنواره فیلم سبز 

تعداد آثار رســیده به بخش سینمایي جشــنواره بین المللي فیلم 
سبزاعالم شد.

به گزارش »پارما« از روابط عمومي ششمین جشنواره بین المللي 
فیلم سبزایران، بر اساس اعالم دبیرخانه ۲۷8 فیلم خارجي و ۵۲۴ 

فیلم ایراني به جشنواره فیلم سبز رسیده است.
از ۴۳ کشور شــرکت کننده در جشنواره فیلم سبزایران کشورهاي 
آمریکا،  فرانسه، ایتالیا، اســپانیا، مکزیک، کانادا، انگلیس، برزیل، 
آلمان و روسیه به ترتیب بیشترین آثار را به دبیرخانه این جشنواره 

ارسال کرده اند.
آثار ایراني رسیده به دبیرخانه شامل فیلم هاي داستاني کوتاه ، مستند 
بلند، پویانمایي و تجربي است که به ترتیب بیشترین فیلم هاي ایراني 

از استان ها و شهرستان ها به جشنواره ارسال شده اند.
جشنواره بین المللي فیلم سبز ایران به دبیري فرهاد توحیدي ۱8 تا 
۲۴ شهریور در تهران و همزمان در مراکز استان ها، شهرها و جزایر 
در بیش از ۱۵۰ مرکز اکران سینمایي برگزار مي شود. این جشنواره 
 مهم ترین رویداد فرهنگي حفظ محیط زیست در منطقه خاورمیانه

 است.

فراخوان مشموالن کاردانی، ديپلم و 
زيرديپلم درمرداد سال ۹۶ اعالم شد 

سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای کلیه مشموالن کاردانی، 
دیپلم و زیردیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم مرداد 

ماه ۱۳۹۶ را به خدمت سربازی فراخواند. 
به گزارش مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطالعیه ای اعالم 
کرد: کلیه مشموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم متولد ۱۳۵۵ تا پایان 
مرداد ماه ۱۳۷8 که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۹۶/۵/۱۹ دریافت 
کرده اند، می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
انتظامی )پلیس+۱۰(  برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش 

را دریافت و برابر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.
کلیه مشــموالن مذکور می توانند با مراجعه بــه پایگاه فرهنگی 
ســرباز به نشــانی www.vazifeh.ir مدارک و وسایل مورد نیاز 
 جهت ارائــه به مراکز آمــوزش را رویــت و در موعد اعــزام همراه

 داشته باشند.

آخرين وضعیت سرباز ربوده  شده 
حادثه میرجاوه

مدیرکل امور مرزی وزارت کشــور گفت: در کمیته امنیتی ایران و 
پاکستان که احتماال در شهریور ماه با مسئولیت وزارت کشور برگزار 
خواهد شد، یکی از موضوعات مورد بحث، وضعیت این سرباز مفقود 

شده خواهد بود.
  ششم اردیبهشت سال جاری در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان در 
منطقه میرجاوه ، عده ای تروریست اقدام به شهید کردن ۱۰ مرزبان 

عزیز و غیور ایرانی کردند.
 این تروریست ها که تعداد آنها بین ۱۰ الی ۱۵ نفر تخمین زده می 
شد پس از انجام عملیات تروریستی خود به محل اختفایشان در خاک 
پاکستان گریختند. در ابتدای وقوع این عملیات تروریستی اعالم شد 
که تعداد مرزبانان به شهادت رسیده کشورمان در این حادثه ۹ نفر 
است؛ اما فردای روز حادثه مسئوالن مرزبانی کشور اعالم کردند یکی 
از سربازان حاضر در محل حادثه مفقود شده و هیچ اطالعی از او در 

دست نیست.
با مفقود شدن یک سرباز، نیروهای هنگ مرزی میرجاوه که احتمال 
می دادند، این سرباز در نقطه ای دیگر به شــهادت رسیده باشد به 
جست وجوی گسترده محل حادثه و اطراف آن پرداختند، اما هیچ 

ردی از سرباز مفقود شده به دست نیامد.
در حالی که معمای گم شدن این سرباز همچنان ادامه داشت، »داود 
باشتنی« سربازی که در این حادثه مجروح شده بود، مدعی شد که 
وقتی تروریست ها به سمت ما حمله کردند، تنها توانستم در قسمت 

جنگلی و پشت درختان مخفی شوم. 
بعد از اینکــه تروریســت ها نیروهــا را به شــهادت رســاندند، 
بــه نیروهــای کادری تیــر خالصــی زدنــد. در دقایــق 
 آخــر دیدم کــه آنهــا یکــی از ســربازان کــه زنــده بــود را با 

خود بردند.
این سرباز که توسط تروریست ها به اسارت درآمد، »سعید براتی« 
نام دارد؛ حاال دقیقــا ۱۰۲ روز از آن حادثه می گذرد و خبری از وی 

در دست نیست.
در همین رابطه، مجید آقابابایی مدیرکل امور مرزی وزارت کشــور 
در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، اظهار کرد: 
وضعیت این سرباز کشورمان هم از طریق وزارت امور خارجه و هم از 

طریق مسئوالن استانی در دست پیگیری است.
وی تصریح کــرد: در کمیته امنیتی ایران و پاکســتان که احتماال 
در شهریور ماه با مسئولیت وزارت کشــور برگزار خواهد شد، یکی 
 از موضوعات مورد بحث، وضعیت این ســرباز مفقود شــده خواهد

 بود.

اولويت های سازمان محیط 
زيست در دولت جديد

در آســتانه معرفی کابینه دوازدهــم، گمانه زنی ها در 
مورد گزینه حسن روحانی برای ریاست سازمان محیط 
زیست اوج گرفته است. در این میان بررسی اولویت های 
محیط زیست کشــور و ویژگی های الزم برای رییس 
سازمان محیط زیســت از محوری ترین مسائل است 
که در این باره مدیر کل مشارکت های مردمی سازمان 
حفاظت محیط زیست بر ضرورت ایجاد زبان مشترک 
بین محیط زیست و ســاختارهای توسعه ای کشور به 
عنوان مهم ترین اولویت سازمان محیط زیست تاکید 

می کند.
محمــد درویش، مدیر کل مشــارکت هــای مردمی 
ســازمان محیط زیســت در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: دولت دوازدهم در حوزه محیط زیست باید چند 
اولویت اصلی را مدنظر خود قرار دهد. اول اینکه باید در 
ارتباط با دولتمردان و مدیران سایر دستگاه ها، به زبان 
مشترک دست یابد. برای این کار هم باید از هنر مجاب 
کردن دولتمردان برخوردار باشــد تا آنها تصور نکنند 
پرداختن به محیط زیست نوعی اسراف و حیف و میل 

بیت المال است.
وی افزود: رییس ســازمان محیط زیســت باید بتواند 
مدیران دســتگاهای دیگــر را قانع کنــد که محیط 
 زیســت می تواند به نفع اقتصاد، فرهنگ و منافع ملی
 باشد. مدیر کل مشارکت های مردمی سازمان محیط 
زیســت ارزش گذاری اقتصادی مواهب طبیعی کشور 
را یکی از اولویت های محیط زیســت کشور دانست و 
تصریح کرد: رییس سازمان محیط زیست باید بتواند 
مواد مغفولی که در برنامه چهارم و پنجم توســعه در 
مورد ارزش گذاری اقتصــادی منابع طبیعی عملیاتی 
نشــده و روی کاغذ مانده را اجرایی کنــد. تا وقتی که 
نتوانیم مشخص کنیم که مواهب طبیعی در این کشور 
از نظر ارزش های اقتصادی رایج بازار چقدر اهمیت دارد 
نمی توانیم با سدسازان و کســانی که به بهانه توسعه 
کشاورزی تغییر کاربری ها را ایجاد می کنند؛ دیالوگ 

موثر برقرارکنیم.
به گفته درویش، برخی دولتمردان هنوز تصور می کنند 
محیط زیست دست و پای توســعه را می بندد و اجازه 
رســیدن به اهداف رشــد هشــت درصدی اقتصاد را 
نمی دهد. ما متخصصان محیط زیست هم در این ماجرا 
مقصر بودیم چــون هنر الزم بــرای ازبین بردن ترس 
سیاستمداران و دولتمردان از محیط زیست نداشتیم. 
نتوانستیم آنها را قانع کنیم که محیط زیست می تواند 

اقتصاد پایداری ایجاد کند.

 در حال حاضر معضل اصلی کشــور در بخش اشتغال و بازار 
کار، فارغ التحصیالنی هســتند که پس از فراغت از تحصیل 
و آماده شــدن برای ورود به عرصه کار و تولید با مشــکالت 
جدی مواجه می شوند.مســائل مربوط به بیکاری تقریبا در 
رشته های مهندسی و پزشکی است. در دهه های گذشته که 
خانواده ها فرزندان خود را برای ادامه تحصیل در دانشگاه های 
کشور تشویق می کردند، نمی دانســتند که در آینده ای نه 
چندان دور، تحصیالت دانشــگاهی به معضلــی برای ورود 
جوانانشان به عرصه اجتماع تبدیل خواهد شد، اما بسیاری از 
کارشناسان معتقدند یکی از دالیلی که فارغ التحصیالن بیکار 
هستند نگاه آنها به کار است. آنهافکر می کنند که تنها در رده 
های مدیریتی و مشاغل پشت میز نشینی باید وارد شوند و 
معتقدند اگر قرار بود وارد مشاغل ساده ، فنی و مهارتی شوند 
که دیگر راه دانشــگاه ها را در پیش نمی گرفتند.در همین 
راستا این دیدگاه در بین جوانان دانشگاهی پیش رفته و در 
حال حاضر معضل بیکاری آنها به بزرگ ترین مسئله داخلی 

دولت تبدیل شده است. 
معضلی به نام بیکاری تحصیلکرده ها 

دانشگاه ها ســالیان متمادی اســت که با ایجاد رشته های 

گوناگون مرتبــط و بدون ارتباط با بازار کار کشــور در حال 
 تشــویق جوانان به ورود به عرصه های تحصیلی هســتند 
بی آنکه الزم بدانند پژوهشی کاربردی انجام دهند تا مشخص 
شــود آیا واقعا امروز تحصیالت آکادمیک توان رفع نیازهای 
بازار کار کشــور را دارد و یا خیر؟ همچنین این پرسش باید 
جواب داده شود که تا چه زمانی الزم اســت دانشگاه ها در 
تمامی رشته ها دانشجو تربیت و به صف بیکاران اضافه کنند، 
بدون اینکه لحظه ای برای کار آنها فکر شــده باشد؟ وزارت 
کار در گزارش خود درباره وضعیت اشــتغال و بیکاری فارغ 
التحصیالن دانشــگاهی و بیکارترین رشته های دانشگاهی 
کشور اعالم کرد: منطبق نبودن رشته های تحصیلی با نیاز 
بازار کار یکی از مشکالتی است که گریبان بسیاری از دانش 
آموختگان دانشگاهی را گرفته اســت.در یکی دو دهه اخیر 
جامعه با گرایش روزافزون جوانان برای ورود به دانشگاه ها 

مواجه بوده و این روند همچنان ادامه دارد. 
5/7 میلیون نفر درس خواندند تا مدرک بگیرند

 بــی توجهی سیســتم آمــوزش عالــی درباره اشــتغال 
فارغ التحصیالن دانشگاهی و بی توجهی دانشجویان به لزوم 
کسب مهارت های شــغلی مورد نیاز بازار کار، باعث شده تا 

همواره نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشــگاهی که انتظار 
می رود باید در وضعیت مناسبی باشند، بیش از سایر گروه ها 
در کشور باشد. نگاهی به وضعیت بیکاری فارغ التحصیالن 
نشــان می دهد که دانش آموختگان در چه رشــته هایی 
بیشتر بیکار هســتند؟ برخی آمارها حاکی از این است که 
از حدود ۱۲/۲ میلیون نفــر جمعیت دارای تحصیالت عالی 
و یا در حال تحصیل در کل کشور، متاسفانه ۵/۷ میلیون نفر 
غیرفعال هســتند. به عبارت دیگر بیش از نیمی از جمعیت 
فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی هیچ نقشی در 
تولید ندارند. مجتبی شریعتی نیاسر ،معاون آموزشی وزارت 
علوم است. وی می گوید: متاســفانه بر اساس آمار، وضعیت 
اشتغال ما متناسب با فارغ التحصیالن نیست. به طور طبیعی 
دانش آموختگان دکتری می خواهند در دانشگاه ها مشغول 
به کار شوند؛ در حالی که در بهترین حالت میان ۵ تا ۶ هزار 
نفر از ۲۰ هزار نفر شرکت کننده دارای مدرک دکتری، جذب 
دانشگاه می شوند و این موضوع به این معناست که ساالنه ۱۵ 
هزار فارغ التحصیل دکتــری را تحویل جامعه می دهیم در 
شرایطی که جای مناسبی برای اشتغال آنها نداریم. آمارهای 
ارائه شده از معاون آموزشــی وزارت علوم به این معنی است 
که ساالنه ۱۵ هزار دکتر بیکار به صف بیکاران فارغ التحصیل 

افزوده می شود. 
بیکارترين رشــته ها ازبین جامعه 5/7میلیونی 

بیکار 
در  بیــکاران  بیشــترین 
مهندســی  رشــته های 
کامپیوتر، صنعت و فناوری، 
معمــاری و ســاختمان، 
محیط زیســت، کشاورزی، 
جنــگل داری و شــیالت 
هستند. در حالی که بحران 
بیــکاری در حــال حاضر 
گریبانگیر فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی است که دولت 
موفق به ایجاد رونقی در این 
زمینه نشده است. در حالی 
بــازار کار فــارغ التحصیل 
دانشگاهی گره کور خورده 
است که بازار مشاغل ساده 

تقریبا مشکلی ندارد و حتی بسیاری از کارشناسان معتقدند 
در بســیاری از موارد رونق هم دارد. معضل بیکاری در حال 
 حاضر متعلق به جمعیت میلیونی فــارغ التحصیالن بیکار

 است.

5/7 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی فقط مدرک دارند.به عبارت ديگر بیش از نیمی از جمعیت فارغ التحصیل 
يا در حال تحصیل دانشگاهی هیچ نقشی در تولید ندارند و معتقدند که شرايط جامعه فضايی برای اشتغال ندارد. 

وقتی بیکاری به بزرگ ترين مسئله داخلی دولت تبديل می شود؛

5/7 میلیون نفر درس خواندند تا »تحصیلکرده بیکار« شوند! 

 بیش از نیمی 
از جمعیت 

فارغ التحصیل يا 
در حال تحصیل 
دانشگاهی هیچ 
نقشی در تولید 

ندارند
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9 انفجار در معدن ذغال سنگ دیزین کال که روز گذشته رخ داد، یک  کشته و یک 
زخمی بر جای گذاشته است. گفته می شود که کارگر کشته شده تبعه کشور 

افغانستان بوده و حال مجروح حادثه نیز وخیم اعالم شده است.

اختالفات خانوادگی باعث شد ۲ داماد جوان در شیراز و تهران 
دست به ۲ جنایت کامال مشابه بزنند. آنها همسر و مادرزن خود 
را به قتل رساندند و پدر همسرشان را تا یک قدمی مرگ بردند؛ 

اما این جنایت ها چطور رخ داد؟
ساعت 9صبح شنبه ماموران کالنتری 13پایتخت در جریان 
جنایتی هولناک در منطقه شهرزیبا قرار گرفتند. آنها پس از 
حضور در محل حادثه با پیکر غرق در خون مردی 65ساله که 
درکوچه افتاده بود روبه رو شدند. آن طور که مشخص بود پس از 
اصابت چاقو به کوچه فرار کرده تا مردم را خبر کند اما از شدت 

خونریزی بیهوش شده بود.
ماموران وقتی خود را به مقابــل خانه قدیمی 3طبقه )که در 
انتهای یک کوچه بن بست قرار داشت( رساندند، متوجه شدند 
که قاتل هنوز داخل ســاختمان  است. همسایه ها می گفتند 
هرچه در می زنند کسی در را باز نمی کند و چند دقیقه قبل تر 
صدای جیغ و فریاد زنی را از داخل ســاختمان شــنیده اند. 
همزمان اورژانس رسید و مرد مجروح که سر کوچه افتاده بود 
به بیمارستان منتقل شــد. هنوز معلوم نبود ماجرا از چه قرار 
است. ماموران چندین بار زنگ در را زدند تا اینکه مردی جوان 
درحالی که چاقو به دست داشت و لباس هایش غرق در خون 

بود در را باز کرد.
او گفت: »مــن قاتلم، زنــم، مادرزنم و پدرزنم را کشــته ام، 
دستگیرم کنید.« همزمان با دستگیری مردجوان، کارآگاهان 
وارد ساختمان شدند. در راه پله ها جسد زن جوان را دیدند که 
قاتل می گفت همسرش است. در آپارتمان طبقه همکف که 
جنایت در آنجا رخ داده بود، جسد زنی 65ساله پیدا شد که به 
گفته قاتل مادرهمسرش بوده است. هردو جان باخته بودند 
و در چنین شــرایطی گزارش این جنایت هولناک به قاضی 
دشتبان، بازپرس ویژه قتل تهران، مخابره و او به همراه اکیپی 

از کارآگاهان جنایی راهی محل حادثه شد. 
با دستور وی اجساد قربانیان که زن65ساله و دختر 39ساله 
او بود و با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بودند به پزشکی 

قانونی منتقل شد.
متهم 40ساله که کسی جز داماد خانواده نبود برای تحقیق به 
اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت منتقل شد و در بازجویی ها 
به جنایت اقرار کرد. او گفت: جمعه شــب همسرم به همراه 
خانواده اش به جشن عروســی یکی از بستگان خود رفت اما 
من نرفتم. در تمام این مدت با همســرم در تماس و منتظر 

بازگشتش بودم اما همسرم به خانه نیامد.
وی ادامه داد: آن شب همســرم پس از پایان مراسم عروسی 
به خانه پدرش رفت و به من زنــگ زد که آنجا می ماند. از این 
موضوع خیلی ناراحت شــدم. من از مدتی قبــل با خانواده 

همسرم دچار اختالف شده 
بــودم و احســاس می کردم 
که همســرم هــم تحت تاثیر 

آنهاست.
درحالی که به شــدت عصبی بودم 

ساعت 7:30صبح شنبه )14مرداد( به 
خانه پدرزنم رفتم. در آنجا با هم صبحانه 

خوردیم اما بعد درگیر شدیم. درواقع رفته بودم تا 
اختالفاتمان را حل کنیم که درگیر شدیم. برای همین با پسر 
5ساله ام آنجا را ترک کردیم و به خانه پدری ام رفتم. پسرم را 
آنجا گذاشتم و یک چاقو برداشــتم و مجددا به خانه پدرزنم 

بازگشتم.
در آنجا همسر،  مادرزن و پدرزنم را با ضربات چاقو از پا درآوردم 
و پس از آن منتظر ماموران نشستم تا برسند و دستگیرم کنند. 
در همین حال سرهنگ حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم 
جنایی پلیس آگاهی نیز گفت: متهم با قرار بازداشــت موقت 
برای انجام تحقیقات بیشتر دراختیار ماموران اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفته است.
محله در شوک

این جنایت هولناک روز شنبه مردم محله را شوکه کرد. هیچ 
یک از همسایه ها تا قبل از رسیدن پلیس تصور نمی کرد که 
جنایتی هولناک در خانه همسایه قدیمی شان رخ داده باشد. 

یکی از آنها لحظاتی پس از حادثه گفت:
وقتی پلیس رسید و در باز شد با دیدن راه پله ای که پر از خون 
بود وحشت زده شدم. خانواده قربانیان 30سالی می شد که در 
این محل زندگی می کردند و همسایه مان بودند. آنها در طبقه 
همکف ساختمان 3طبقه زندگی می کردند و خانواده بسیار 
خوبی بودند. 3دختر داشتند که همه آنها ازدواج کرده بودند و 

ما هیچ وقت از آنها بدی ندیده بودیم.
وی ادامه داد: روز حادثه صدای جیغ و فریاد از داخل خانه شان 
شــنیدم. وقتی از خانه مان بیرون آمدم و خودم را مقابل در 
رساندم، دیدم در بسته است. به غیراز این خانواده در ساختمان 
یک پیرزن و یک خانواده دیگر هم زندگی می کردند. هرچه در 
زدم کسی باز نکرد، ناگهان چشمم به لکه های خون افتاد،  رد 
آن را دنبال کردم و وقتی به سرکوچه بن بست رسیدم، دیدم 
 پدرزن قاتل )همسایه قدیمی مان( روی زمین افتاده و مردم 
جمع شده اند. خون زیادی از شــکم و دستش می رفت. این 
صحنه را که دیدم به پلیس زنگ زدم. وقتی ماموران رسیدند 

قاتل در را باز کرد و خیلی راحت تسلیم شد.
فرار ناکام

داخل خانه قربانیان دیدده می شوند و روی دیوارها لکه های 

خون 
چشــم  بــه 
می خورد. رد آنها را که 
دنبال کنی به اتاق خواب 
می رســی. از داخل اتاق خواب به حیاط 
خلوت راه دارد که در آنجا نیز ردپای خونی دیده 
می شد. یکی از بستگان نزدیک مقتوالن می گوید: اینها ردپای 
همسر قاتل اســت. گویا او پس از آنکه ضربه خورده به حیاط 
خلوت آمده تا در زیرزمین مخفی شود اما از بخت بدش در قفل 
بوده و او دوباره به خانه برگشته تا از در آپارتمان فرار کند که در 
آنجا شوهرش او را گیر انداخته و دوباره به او ضرباتی زده است.
پس از آن هم خودش را به زیر راه پله رسانده اما در آنجا جان 
باخته است. مادر او اما به دلیل سن باالیش داخل خانه گرفتار 
شده و به قتل رسیده است. به گفته وی، قاتل مردی آرام بود 
اما می دانستیم با همسر و خانواده همسرش اختالف دارد. اما 
از آنجا که از این گونه اختالف ها در همه خانواده ها وجود دارد، 
کســی آن را آنقدر جدی نگرفت که حدس بزند ممکن است 
به جنایت ختم شود. درواقع همه ما شوکه شده ایم. خانواده 

مقتول خانواده ای آرام و محترم بودند.
او می گوید: پدر خانواده اما نخستین نفری بود که هدف ضربات 
چاقوی دامادش قرار گرفت و پــس از آن از خانه فرار کرد تا 
کمک بیــاورد. او هم اکنون در اتاق عمل اســت و امیدواریم 
خطری تهدیدش نکند. وی ادامه داد: قاتل 10ســال پیش 
با دختر این خانواده ازدواج کرد. هر دو شــاغل بودند و کسی 

باورش نمی شود چنین اتفاقی برای آنها رخ داده است.
جنایت خانوادگی مشابه در شیراز

جنایت داماد کینه جو در پایتخــت در حالی رخ داد که صبح 
شنبه جنایتی مشــابه نیز در شهر شــیراز رخ داد. ماموران 
کالنتری ۲3گلدشت شیراز وقتی درجریان این حادثه هولناک 
قرار گرفتند در محل، حاضر و با صحنــه ای هولناک روبه رو 
شدند. 3عضو یک خانواده هدف ضربات چاقو قرار گرفته بودند 
که پدر خانواده زنده مانده بود؛ اما همسر و دختر او جان باخته 
بودند. در بررسی ها مشخص شــد که جنایت ازسوی داماد 
خانواده صورت گرفته است. او که از محل گریخته بود در کمتر 

از یک ساعت شناسایی و دستگیر شد. 
مرد جــوان در بازجویی ها به جنایت، اقــرار و انگیزه خود را 
اختالفات خانوادگی بیان کرد. او اقرار کرد که با ضربات چاقو 
به سمت همســر خود و خانواده اش حمله کرده تا آنها را به 

قتل برساند.

خرس، پسر نوجوان را کشت
کارگــر نوجــوان باغ وحشــی در ســوئد کــه در حضور 
بازدید کنندگان مشغول تمیز کردن قفس خرس ۲ ساله ای 
بود، با ورود ناگهانی حیوان از زیــر حصار قفس، غافلگیر و 
کشته شد. پســر نوجوان که تصور می کرد با قفل کردن در 
قفس، خطری تهدیدش نمی کند، در حالی هدف حمله قرار 
گرفت که خرس با کندن زمین و از زیر فنس ها وارد قفس شد 
و این نوجوان را درید. مسئوالن باغ وحش که با سر و صدای 
تماشاچیان خود را به صحنه رسانده بودند با شلیک گلوله ای 
خرس را از پا درآورده و پسر نوجوان را با بالگرد به بیمارستان 

انتقال دادند اما او در راه جان باخت.

انفجار در مرکز اسالمی 
مینسوتای آمریکا

یک مقام آمریکایی اعالم کرد محل دقیق وقوع انفجاری که 
صبح شنبه در یکی از مساجد حومه »مینیاپولیس« رخ داد، در 
دفتر امام جماعت این مسجد بود.بر اساس گزارش های منتشر 
شده، »محمد عمر« مدیر اجرایی »مرکز اسالمی دار الفاروق« 
در بلومینگتون در این باره گفت: این مرکز اسالمی تا کنون 
به ندرت هدف تماس ها و نامه های الکترونیک تهدید آمیز قرار 
گرفته است. این انفجار هنگام برگزاری نماز صبح در مسجد 
مذکور رخ داد.به گزارش اسوشیتد پرس از بلومینگتون، »جف 
پاتس« رییس پلیس بلومینگتون در این باره گفت کارشناسان 
در تالش هستند که علت وقوع این انفجار را مشخص کنند.به 
گفته مقامات، بر اثر این انفجار به یک اتاق این مسجد آسیب 

رسید، اما هیچ کس در این حادثه زخمی نشد.

 سالم هیتلری، کار دست 
دو گردشگر در آلمان داد

پلیس آلمان دو گردشگر چینی را در برلین به دلیل حرکت 
دستانشان به نشــان ســالم هیتلری که یکی از بارزترین 
نمادهای نازی هاست، بازداشت کرد. این دو گردشگر که دو 
مرد 36 و 49 ساله بودند در برابر رایشتاگ )ساختمانی در 
برلین که پارلمان آلمان در آن جای گرفته( سالم هیتلری می 
دادند و با گوشی های موبایل از همدیگر عکس می گرفتند. 
این دو گردشگر وقتی به دردســر افتادند که پلیس آلمان 
متوجه شد و آنها را به اتهام »استفاده از نمادهای سازمان های 
غیرقانونی« بازداشــت کرد. این دو تبعه چین سرانجام هر 

کدام با وثیقه 500 یورویی آزاد شدند.

حوادث  جهان

شهرداری شــهر چمران واقع در شهرستان ماهشهر 
مورد حمله مســلحانه دو موتور ســوار قرار گرفت. به 
گفته شاهدان عینی این حادثه، راکبان موتورسیکلت 
دو نفر بودند که با صورت پوشــیده و از سمت بازارچه 
قدیم شهر و با اسلحه کالشینکف اقدام به تیراندازی به 
سوی شهرداری چمران کردند. در این حادثه تیرهای 
شلیک شده به ساختمان شــهرداری اصابت کرد و به 
هیچ کس آسیبی وارد نشــد. به گفته شاهدان عینی، 
 عامالن این حادثه بالفاصله پس از تیراندازی از محل 

گریختند.

 تیراندازی مردان مسلح نقابدار 
به ساختمان شهرداری

خودروی نیسان پس از زیر گرفتن سر کودک 5 ساله 
در کنار جاده روســتایی، موجب مرگ او شــد. عصر 
روز شــنبه وقوع حادثه مرگبار رانندگــی به ماموران 
پلیــس فریدونکنــار اعالم شــد. با حضــور ماموران 
مشخص شــد یک خودرو نیســان پس از برخورد با 
ســر کودک 5 ســاله موجب مرگ او شــده است. در 
بررسی های بیشتر مشخص شــد کودک 5 ساله اهل 
گرگان است که برای اســتراحت در کنار جاده فرعی 
و شــالیزار یکی از روســتاهای فریدونکنار مشــغول 
اســتراحت بوده؛ اما وانت نیســان به یکباره از مسیر 
اصلی منحرف شده و با رد شــدن از روی سر کودک، 
موجب مــرگ او شــده اســت. کارشناســان پلیس 
 راهور و کالنتری مشــغول رســیدگی به این پرونده 

هستند.

 استراحت مرگبار کودک 
5 ساله کنار جاده

خشم دامادها در شیراز و تهران؛ 

 در شنبه خونین چه گذشت؟ 

انفجار در معدن ذغال سنگ مازندران
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ابالغ وقت رسیدگی
5 شــماره ابالغنامــه: 9610100352903813 شــماره پرونــده:  /391
9409980366300335 شــماره بایگانی شعبه: 941388 شــکات حمید کریمی، 
مریم جعفری، رسول اسحاقیان، فاطمه آتش، حسن رنجبر و سهراب فاتحی شکایتی 
علیه متهم مهدی ذکری اصفهانی با موضوع جعل ســند عادی و تظاهر به وکالت و 
تحصیل مال از طریق نامشروع و استفاده از سند مجعول تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان )103 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 312 ارجاع و به کالسه 
9409980366300335 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/06/29 و ساعت 
8:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر 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: 14276 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

)103 جزایی سابق()196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100350604928 شــماره پرونــده:  /392
9609980350600146 شــماره بایگانی شــعبه: 960169 خواهان عبدالرسول 
میرباقر آجرپز دادخواستی به طرفیت خوانده سید رسول شاهچراسودرجانی به خواسته 
مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 
9609980350600146 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/06/29 و ساعت 
9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 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 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 14307 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/394 در خصوص پرونده کالسه 120/96 خواهان مسعود فرهادی زاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت داود کشــاورز فرزند محمدحسن تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز چهارشــنبه مورخه 96/6/29 ساعت 6 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ 72 شورای 
حل اختالف مراجعه  و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14279 
 شعبه 47 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)114 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/395 در خصوص پرونده کالسه 104/96 خواهان مسعود فرهادی زاده دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت حسین درویشی فرزند عباسعلی، حسن دلمی 

فرزند رمضان تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز چهارشنبه ساعت 5/45 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب بانک 
مسکن پ 72 شورای حل اختالف مراجعه  و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
 می شود. م الف:14278 شعبه 47 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره سه()117 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610106825305677 شــماره پرونــده:  /397
9609986825300423 شماره بایگانی شعبه: 960472 خواهان اصغر قدمی زاده 
دادخواســتی به طرفیت خوانده ابراهیم بهرمندپور به خواسته اعسار و مطالبه وجه و 
خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 
اول اتاق شماره 121 ارجاع و به کالســه 960472 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/06/28 و ساعت 9:30 صبح تعیین شده اســت. 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: 14314 شعبه 31 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)171 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/398 در خصوص پرونده کالســه 960529 خواهان حســین ابراهیمی با وکالت 
حسین محمدیان و نفیســه عرب زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه فاکتور به طرفیت 
علیرضا اکبری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/6/27 ساعت 8:30 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
14371 شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()121 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/399 در خصوص پرونده کالســه 960536 خواهان فرشــاد جمالی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه هزینه بیمه خودرو بــه طرفیت علیرضا اخوت قهفرخی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/6/27 ســاعت 9 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 14328 شعبه 6 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()116 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/400 در خصوص پرونده کالسه 960530 خواهان حسین ابراهیمی با وکالت حسین 

محمدیان و نفیسه عرب زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه فاکتور به طرفیت سعید 
نورمحمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/6/27 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
14372 شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()122 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/407 در خصوص پرونده کالســه 960025 ش 14 خواهان محســن روزبهانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت یوسف وریس تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/06/27  ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:14287 شعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()107 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره درخواســت: 9610460350900056 شــماره پرونــده:  /409
9609980350900084 شماره بایگانی شعبه: 960099 درخصوص دعوی خواهان 
ها حسن ادیب و ســیدعلی بنکدار و مرتضی کمالی با وکالت نبی اله مجد بطرفیت 
خواندگان اداره تصفیه و مجتبی محمدی به خواســته اعتراض به عملیات اجرایی 
دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت 
و به تاریخ 1396/06/25 ساعت 10 دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول 
المکان بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی دادگاه 
با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی دســتور تا مراتب یک نوبت در جراید 
کثیراالنتشار آگهی شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند. م الف:14355 شعبه 9 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان )146 کلمه، دو کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

5/162 اجرای احکام شــعبه 4 حقوقی اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص کالســه اجرائی 960299ج/4 له کتایون اقتصادی بــا وکالت محمدرضا 
صادقی علیه سیمین گوهریان مبنی بر دســتور فروش پالک ثبتی 219/79 بخش 
یک ثبت اصفهــان در تاریخ 96/6/5 ســاعت 11 صبح در محل ایــن اجرا خیابان 
نیکبخت ساختمان مرکزی دادگســتری اصفهان زیرزمین اتاق 015 جهت فروش 
شش دانگ پالک ثبتی 219/79 مفروز و مجزا شــده از 170 بخش یک به نشانی 
میدان انقالب چهارباغ عباسی جنب مادی نیاصرم )شرقی( ساختمان نیاصرم- طبقه 
اول- واحد شمال غربی کدپستی 8144715158 که اکنون در تصرف برادرخوانده 
محسن گوهریان می باشــد با وصف کارشناســی زیر که مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. لــذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلســه مزایده 
به نشــانی مذکور مراجعه و از آن بازدید و با تودیع نقدی 10٪ قیمت پایه به حساب 
سپرده  دادگستری به شــماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده 
محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک براساس نظر کارشــناس: محل موردنظر به 

آدرس اصفهان میدان انقالب چهارباغ عباســی مادی نیاصرم )شــرقی( ساختمان 
نیاصرم- طبقه اول- واحد شمال غربی کدپســتی 8144715158 عبارت است از 
یک باب آپارتمان مسکونی که در یک مجتمع شــامل هفت واحد مسکونی و چهار 
واحد تجاری قرار دارد و دارای سند مالکیت به شماره 219/79 و ثبت شده با شماره 
99088 در صفحه 341 دفتر 261 با شــماره چاپی 91/529462/د به متراژ هشتاد 
و یک )81( مترمربع با قدرالســهم از مشــاعات و پارکینگ 73 که سهم خواهان به 
مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ آن میباشــد. آپارتمان دارای قدمت حدود سی 
سال با اســکلت فلزی و طاق ضربی و نمای آجری و پله ها از سنگ سیاه نجف آباد 
و سطوح داخلی اتاق ها و هال گچ و رنگ و آشــپزخانه و حمام و سرویس، کاشی و 
کف اتاقها موزائیک و بقیه کف ها سرامیک می باشــد همچنین کابینت آشپزخانه 
MDF و سیستم ســرمایش کولر آبی و گرمایش گاز شــهری و دارای انشعاب آب 
و برق و گاز می باشــد. باتوجه به مشخصات یاد شــده و موقعیت محلی خوب ولی 
قدیمی بودن ســاختمان و قرار گرفتن در مجموعه دارای تجــاری و در نظر گرفتن 
ســائر عوامل مؤثر در امر کارشناسی، ارزش شــش دانگ آپارتمان فوق االشاره به 
 مبلغ 3/400/000/000 ریال معادل سیصد و چهل میلیون تومان ارزیابی می گردد. 
م الف: 13352 اجرای احکام شعبه 4 حقوقی دادگستری اصفهان)397 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
9509970352400827 شــماره پرونــده:  5 شــماره دادنامــه:  /155
9409980352400911 شــماره بایگانی شــعبه: 941004 خواهان: بانک ملت با 
مدیریت علی رستگار با وکالت خانم مریم صادقی فرزند مصطفی به نشانی: اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالی کاخ سعادت آباد شــرقی نبش بن بست جاودان مجتمع 
کیان طبقه 4 واحد 9. خواندگان: 1- آقای حســن رضاخانی فرزند محمد 2- آقای 
اکبر ریاضی خوراسگانی فرزند عبدالعلی به نشانی مجهول المکان 2- موسسه پس 
انداز و قرض الحســنه آل یاسین به نشــانی: اصفهان خیابان بزرگمهر نبش کوچه 
شــماره 17 )کوچه بهزاد( 4- آقای رســول رحمانی فرزند اصغر به نشانی: اصفهان 
خیابان هشت بهشت غربی حدفاصل ملک و نشاط ساختمان زمرد طبقه 2. خواسته 
ها: 1- مطالبه وجه بابت تسهیالت 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه. دادگاه با اعالم ختم رسیدگی به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نمایــد. رای دادگاه: درخصوص دعوی خانم مریم صادقی بــه وکالت از بانک ملت 
بطرفیت آقایان 1- اکبر ریاضی خوراســگانی فرزند عبدالعلی 2- رســول رحمانی 
فرزند اصغر 3- حسن رضاخانی فرزند محمد 4- موسسه پس انداز و قرض الحسنه 
آل یاسین بخواســته مطالبه مبلغ هفتاد و پنج میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار و 
هفتصد و هفتاد و هشت ریال و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست 
تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر قرارداد شماره 912483467/62 که حاوی التزام 
خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ تســهیالت اعطایی از سوی خواهان و نیز تعهد 
تضامنی ســایر خواندگان با خوانده ردیف اول در پرداخت دین و خسارات می باشد 
و نظر به اینکه خواندگان ایراد و دفاعی به عمل نیاورده انــد دادگاه با احراز صحت 
دعوی خواهان مســتنداً به مواد 219و 220 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 
522 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به 
پرداخت مبلغ هفتــاد و پنج میلیون و چهارصد و نود و پنج هــزار و هفتصد و هفتاد و 
هشت ریال بابت اصل خواسته و 3684873 ریال بابت خسارت دادرسی و 2717848 
ریال بابت حق الوکالــه وکیل در حق خواهان محکوم می نمایــد. ضمنًا خواندگان 
مکلفند خســارت تاخیر را بر مبنای 21 درصد ســالیانه از تاریخ 1394/9/15 لغایت 
وصول محکوم به در حق خواهان پرداخت نمایند. رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف بیســت روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اســتان می باشــد. م الف: 13390 شعبه 
 24 دادگاه عمومــی حقوقی مجتمع امــور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان

)403 کلمه، 4 کادر(

رییس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی خوزستان 
از خودکشی یک دختر ۲5 ســاله در مسجدسلیمان 
خبر داد. دکتر شهیار میرخشتی اظهار کرد: این حادثه 
در ساعت 8:40 روز جمعه )13 مردادماه( در منزلی در 
محله شجاعی ها در منطقه کلگه مسجدسلیمان رخ داد.

وی افزود: در این حادثه یک دختر ۲5 ساله خود را به 
دار آویخت که متاسفانه در دم جان باخت.

دختر 25 ساله مسجدسلیمانی 
خود را به دار آویخت

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2204 | August  07, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERsnarimani77@gmail.comE-MAIL



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2204 | دوشنبه 16 مرداد 1396 | 14 ذی القعده 1438

خطری جدی بیخ گوش استقالل!
سازمان لیگ در نامه ای به امضای حیدر بهاروند، به باشگاه استقالل هشدار داد که مجوز حرفه ای بودن 
این باشگاه به دلیل مشخص نشدن تکلیف بدهی هایشان در معرض باطل شدن و خود باشگاه در خطر 

تعلیق قرار گرفته است.

از سرگیری تحقیقات نیروهای پلیس برزیل درباره قتل غیر عمد 
ده ســوزا، مهاجم جدید االهلی، مسئوالن 
این باشگاه را دچار نگرانی کرده است.

گزارش ها حاکی از آن اســت که 
ده ســوزا به مدت 4 مــاه بیکار 
بود و این امر نه بــه دلیل افت 
شدید او، بلکه به خاطر سانحه 
رانندگی  بــود کــه در برزیل 

داشت.
این مهاجم برزیلی در حالی که به 
خاطر استعمال مشــروبات الکلی 
تعادل روانی نداشت با اتومبیل شخصی خود تصادف کرد و باعث 

کشته شدن یک زن برزیلی شد.
ده ســوزا پس از این اتفاق به خاطر غیبت های مکررش از باشگاه 
آنژی روسیه اخراج شــد. او در فصل گذشــته به پارتیزان بلگراد 
پیوســت و بهترین فصل را پشت سر گذاشــت زیرا در 34 بازی 
24 گل بــرای تیمش به ثمر رســاند.االهلی رقیب پرســپولیس 
 در مرحلــه یــک چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانان آسیاســت.

 بازی رفت این دو تیم در تاریخ 31 مرداد در ورزشــگاه الســیب 
مسقط برگزار می شود.

مهاجم جدید رقیب پرسپولیس، قاتل 
منهای فوتبالاز آب درآمد!

دورخیز تا جام جهانی ۲01۸؛

 نگاه ویژه شورای فنی کشتی 
به ناکام بزرگ انتخابی

 قهرمان جوانــان جهان و دارنده مــدال برنز رقابت های 
جهانی 2۰1۵ الس وگاس را می توان یکی از بزرگ ترین 
ناکامان رقابت های انتخابی تیم ملی کشــتی خواند که 
همچنان حسرت نمایش کم فروغ خود در المپیک 2۰1۶ 
ریو را می خورد. علیرضا کریمی، آزادکار جوان و بااخالق 
کشورمان مدت هاست که عملکردش با فراز و فرودهای 
زیادی همراه است. او بعد از المپیک ریو مدتی استراحت 
کرد و دوباره تمریناتش را اســتارت زد و در ترکیب تیم 
اعزامی به رقابت های قهرمانی آســیا در هندوستان قرار 
گرفت؛ مسابقاتی که بازگشــتی خوب و موفق را برایش 
به همراه داشت و توانست با کسب مدال طالی آسیا، کمی 
از بار انتقادات مبنی بر افت فنی و جسمانی اش را کاهش 
دهد.کریمی همچنان به بازگشــت به روزهای طالیی 
خود امیدوار بود تا اینکه اواســط ماه گذشته با حضور در 
رقابت های انتخابی برای کســب مجدد دوبنده تیم ملی 
و حضور در مسابقات جهانی وارد گود شد؛ مسابقاتی که 
کریمی انگیزه باالیی برای کسب موفقیت در آن داشت، 
اما پیش بینی و تالش او نتیجه عکس داد و در برابر رقبای 
قدرتمند خود شکست خورد. وی در مصاف انتخابی، ابتدا 
به محمد جواد ابراهیمی باخت و سپس نتیجه را به مرد 
طالیی المپیک ریو یعنی حســن یزدانی واگذار کرد تا 
عمال از گردونه رقابت مدعیــان وزن ۸۶ کیلوگرم حذف 
شــود. بدین ترتیب نه تنها نتوانســت دوباره به روزهای 
اوج بازگردد، بلکه فرصت عرض انــدام در تیم اعزامی به 
رقابت های جهانی فرانسه را نیز از دست داد تا همچنان برای 
بازگشت به ترکیب اصلی تیم ملی، به دنبال فرصت دیگری 
باشد.در این میان شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد 
باوجود سپردن دوبنده وزن ۸۶ کیلوگرم تیم ملی به حسن 
یزدانی در مسابقات جهانی و همچنین قرار دادن عزت ا... 
اکبری و محمدجواد ابراهیمی در لیست مسافران مسابقات 
داخل سالن آسیا )ایندورگیم(، غیر مستقیم اعالم کرد که 
همچنان به علیرضا کریمی نظر مثبت دارد؛ البته نه برای 
حضور این دو مصاف بین المللی، بلکه برای مسابقات آتی که 
مطمئنا کریمی می تواند در صورت رسیدن به مرز آمادگی 
ایده آل، به همان آزادکار سرحال و قبراق همیشگی تبدیل 
شود.گویا اعضای شورای فنی همچنان بر آسیب شناسی 
این آزادکار کرجی در اردوهای تیم ملی و بازگرداندن او به 
مسیر موفقیت تاکید دارند و بر خالف ادعای برخی از اهالی 
کشتی، حذف و فراموشی کریمی از جمع مدعیان تیم ملی 

به هیچ عنوان صحت ندارد.

شاید بیراه نباشد که بگوییم سپاهان بیشترین هزینه را در بین 
تمام تیم های لیگ برتری برای ترمیم خط دفاعی خود صرف کرد. 
آنها در کل پنج مدافع خریداری کردند تا بر خالف فصل گذشته 
خیالشان بابت گل نخوردن آسوده باشد؛ اما واقعیت حداقل در این 

دو هفته و البته بازی های تدارکاتی خالف این موضوع بوده است. 
درست است که سرمربی تیم و نفر اول کادر فنی باید پاسخگوی 
مسائل فنی باشد اما به نظر می رسد در این مورد شخص مدیرعامل 
باشگاه نیز باید پاسخگوی برخی ابهامات باشد. سپاهان در دو هفته 

اول لیگ در بازی برابر سایپا و پدیده کامال در خط دفاع متزلزل 
ظاهر شد و در مجموع پنج گل دریافت کرد. از اشتباهات دروازه بان 
که بگذریم در این میان عملکرد ژایــرو رودریگز، مدافع برزیلی 
جدید این تیم، بیش از سایر مدافعان ضعیف و غیر قابل دفاع بوده 
است. او که از همان روز نخست نیز به دلیل اضافه وزن عجیبش 
مورد سوال رسانه ها قرار گرفته بود خصوصا در بازی با پدیده پر 

اشتباه، کند و بدون تمرکز کافی ظاهر شد.
سوال اما این است که چرا سپاهان با وجود موسی کولیبالی که یک 
سال سابقه حضور در تیم را داشت و هماهنگی بیشتری با سایر 
بازیکنان پیدا کرده بود، به سراغ مدافعی رفت که به قول معروف 
هندوانه در بسته بود و شرایط بدنی مناسبی حداقل در ابتدای 
مسابقات نداشت. کولیبالی با 24 سال سن یکی از با ارزش ترین 
مدافعان لیگ برتر است و در بازی هفته گذشته برابر استقالل نیز 

آمادگی باالی او کامال مشخص بود.
مسئله عجیب دیگر که محسن طاهری، مدیرعامل باشگاه سپاهان 
باید به آن پاسخ دهد مربوط به سیاوش یزدانی، مدافع نیمکت 
نشین این تیم است. از گوشه و کنار شنیده شده که این مدافع 
اصال در لیست خرید زالتکو کرانچار قرار نداشته است و این مربی 
کروات، محمد دانشگر، مدافع سابق نفت تهران و کنونی سایپا را در 
لیست خود قرار داده بود؛ اما مدیران سپاهان با سیاوش یزدانی به 
جای دانشگر قرارداد بسته اند. شواهد و قراین مثل نیمکت نشینی 
یزدانی در بازی های تدارکاتی و دو هفته اخیر نیز به این شنیده ها 

دامن زده است. 
حاال طاهری باید پاسخ این ابهام را بدهد که آیا این درست است 
که در حساس ترین پست ســپاهان، بازیکنی را خریده که در 
لیست سرمربی قرار نداشته است یا این موضوع واقعیت ندارد؟ 
»رودریگز به جای کولیبالــی« و »یزدانی به جای دانشــگر« 
شــاید جوابی بر نتایج عجیب و غریب ابتدای فصل ســپاهان 
باشــد. تیمی که حمایت تمام و کمال هــواداران اصفهانی را 
دارد، به نظر از پستی که بیشــترین هزینه را در آن داشته است 
بیشــترین ضربه را می خورد و در این میــان مدیرعامل و البته 
 زالتکو کرانچــار باید پاســخگوی انتخاب های عجیب شــان

 باشند.

مسعود شجاعی و احســان حاج صفی جنجالی ترین ورزشکاران 
ایران در دو سه روز گذشــته بوده اند. بازی 
کردن آنها جلوی مکابی اسرائیل با 
واکنش های متفاوتی در کشور 
مواجه شد و کار به جایی رسید 
که بســیاری از چهره های 
خواهــان  غیرورزشــی 
برخورد با دو بازیکن ایرانی 
پانیونیوس و کنار گذاشتن 
آنها از تیم ملی شدند. در چنین 
شــرایطی، نایب رییس مجلس 
واکنشی منطقی به ماجرای این 
دو بازیکن داشته است. علی مطهری در کانال تلگرامش نوشته: بازی 
آقایان مسعود شجاعی و احســان حاج صفی، دو بازیکن ایرانی تیم 
باشگاهی یونانی در مقابل تیم باشگاهی اشغالگران فلسطین، قابل 
توجیه نیست؛ باید مانند آقای علیرضا جهانبخش در سال گذشته که 
در بازی رفت و برگشت حاضر نشد، عمل می کردند.هر دو، ملی پوش 
خوب ما هستند؛ خوب است قول بدهند که تکرار نمی کنند تا غائله 

ختم شود.

 واکنش مطهری به ماجرای شجاعی 
و حاج صفی

پنج گل در دو هفته؛

آقای طاهری، لطفا پاسخ دهید!

خرید »ژایرو رودریگز« به جای نگه داشتن »موســی کولیبالی« و همچنین خرید سیاوش یزدانی به جای 
محمد دانشگر، مهم ترین ابهاماتی است که درباره خط دفاعی سپاهان باید به آنها پاسخ داده شود.

ملی پوش اصفهانی تیم ملی فوتبال بانوان زیر 19 سال اظهار 
کرد: به مدت ۵ سال در فوتسال فعالیت داشتم و االن 3 سال 

است که عضو تیم ملی فوتبال هستم. 
مینا نافعی با بیان اینکه در پســت دروازه بانی بازی می کند، 
افزود: 3 سال پیش در رده سنی زیر 1۶ سال به عضویت تیم 

ملی درآمدم و دروازه بان اول تیم بودم.
ملی پوش اصفهانی تیم ملی فوتبال بانوان زیر 19 سال تصریح 

کرد: در لیگ برتر ســال گذشــته بازیکن تیم آینده سازان 
نجف آباد بودم که توانستیم قهرمان شویم؛ امسال اگر شرایط 
این تیم برای حضور در لیگ برتر مناسب باشد و باشگاه هم 
بخواهد که من در تیم باشــم، حتما می مانــم و اولویت اولم 

آینده سازان است.
وی خاطرنشــان کــرد: مــن و 4 بانــوی فوتبالیســت از 
اســتان اصفهــان، در اردوی انتخابــی تیم ملــی اعزامی 

بــه تورنمنــت بین المللــی چیــن حضــور داریــم؛ این 
 اردو از اواخــر خــرداد مــاه ســال جــاری آغاز شــده و

 همچنان ادامه دارد.
نافعی اذعان داشــت: بــه طور کلــی هــر دروازه بانی آرزو 
دارد بهترین دروازه بان کشــورش باشــد یا اگــر بتواند در 
دنیا این عنوان را کســب کند، من هم دلــم می خواهد هم 
در کشورم بهترین باشــم و هم روزی برســد که در مراسم 
 اهدای دســتکش طال به دروازه بــان برتر فوتبــال بانوان،

 به عنــوان بهترین دروازه بان زن دنیا معرفی شــوم و جایزه 
را ببرم.

ملی پوش اصفهانی تیم ملی فوتبال بانوان:

می خواهم بهترین دروازه بان زن دنیا شوم

خبر روز

واکنش روز
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذای برخی از واحدهای تابعه خود 
را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.

موضوع مناقصه:
واگذاری امور طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه، بدون مواد اولیه، و خرید غذا

الف: واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه شامل: 1- شبکه بهداشــت و درمان شهرستان خوانسار ۲- شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان نائین 3- بیمارستان سیدالشهداء )ع( سمیرم 4- بیمارستان امام حسین)ع( گلپایگان 5- بیمارستان شهدای لنجان 
6- بیمارستان امام خمینی)ره( فالورجان 7- بیمارستان امیرالمومنین )ع( و صاحب الزمان )عج( شهرضا ۸- مرکز آموزشی درمانی 
کاشانی 9- شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان 10- مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی حضرت سیدالشهدا)ع( 11- بیمارستان 
شفا کلیشاد و سودرجان 1۲- بیمارستان منظریه، شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر 13- شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران 

و کرون 14- بیمارستان شهید مدرس 15- بیمارستان گلدیس شاهین شهر 16- بیمارستان شهید رجایی داران 
ب: واگذاری طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه شامل: 1- شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان ۲- مرکز آموزشی درمانی امین 
3- مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین )ع( 4- شبکه بهداشت و درمان شهرستان چادگان 5- مرکز آموزشی درمانی 

فارابی 6- بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد 
ج( واگذاری طبخ و توزیع غذا به صورت خرید غذا شامل: 1- شبکه بهداشــت و درمان شهرستان خور و بیابانک )شادن یغمایی( 
۲- شبکه بهداشت و درمان شهرستان خور و بیابانک )جندق( 3- شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار 4- شبکه بهداشت و 

درمان نطنز )بیمارستان فاطمیه بادرود( 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: میزان مبلغ سپرده شرکت در مناقصه در اسناد و شرایط مناقصه قید شده است.

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانت نامه معتبر بانکی
مدت تضمین شرکت در مناقصه: جهت ضمانت نامه بانکی سه ماه

محل توزیع اسناد مناقصه: 1- واحدهای تابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)اولویت اول توزیع شرایط مناقصه واحد مناقصه گذار 
می باشد(

۲- اصفهان- میدان آزادی- خیابان هزارجریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- ستاد مرکزی- ساختمان شماره 3- طبقه اول- 
اتاق ۲03 - واحد کمیسیون مناقصات

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ 1396/5/16 لغایت روز شنبه مورخ 1396/5/۲1 
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه: از طریق پست پیشتاز: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1396/05/31 به آدرس اصفهان 
میدان آزادی خیابان هزارجریب- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- ستاد مرکزی- ساختمان 

شماره 1- دبیرخانه مرکزی- کدپستی 73461- ۸1746 
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز دوشنبه مورخ 1396/06/06 در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از پایان مهلت مقرر) مورخ 1396/05/31( ارسال شود ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ سپرده را فقط به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه معتبر بانکی ارائه نماید. لذا به پیشنهادهای 
فاقد سپرده، فیش بانکی مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی یا بین بانکی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

مناقصه عمومی یک مرحله ای

م الف: 703۲6مدیریت خدمات پشتیبانی و تجهیزات پزشکی دانشگاه

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در اولین نمایشگاه و جشنواره فناوری های نوین  زاینده رود 
شهری، در گفت وگو با خبرنگار زاینده رود گفت: خوشبختانه در بخش ارائه خدمات فروش و خدمات 
پس از فروش، از وجود زیرساخت های الزم و مورد نیاز در بخش انشعاب و فروش انرژی برخوردار هستیم و همه نقاط به 
شبکه دیتا متصل شده  و  وسایل و تجهیزات موردنیاز فراهم شده است. زیرساخت های مربوط به بازنگری بخش نامه ها 
و دستاوردها ایجاد شده و فضای مکانیزه به طور کامل تحقق یافته است. فقط کافی است مردم با شماره تلفن 3۸1۲1 
تماس بگیرند و درخواست خود را مطرح کنند و بدون آنکه نیاز به حضور فیزیکی باشد، ارتباط از طریق پیامک با مردم 
برقرار می شود و متناسب با نوع خدمت مبالغ را واریز کرده و همکاران متصل به دیتا، تمام امور الزم را پیگیری می کنند. 
مهندس پیرپیران در ادامه افزود: در بحث حوادث و اتفاقات با شماره 1۲1، هرگونه مشکل و حادثه ای را اعالم می کنند 
و به صورت مکانیزه کار دنبال می شود. مهندس پیرپیران مهم ترین رسالت این شرکت را توزیع برق پایدار و مطمئن با 
کمترین میزان خاموشی و انجام خدمات متناسب با نیاز و نوع کاربری عنوان کرد و گفت: اتفاقات خوبی در فضای مکانیزه 
افتاده است. همه اطالعات شبکه در اتاق کنترل، بررسی و برنامه ریزی مناسب انجام می شود. وی در پاسخ به سوال 
مربوط به میزان هماهنگی شبکه توزیع برق با مبلمان شــهری و کاهش خاموشی ها در سال 96 ، به 60  درصد کاهش 
خاموشی در مقایسه با سال 93 اشاره کرد و افزود: تالش می کنیم تا خود را به سطح استانداردهای جهانی برسانیم و 
سعی ما بر این است تا در جهت زیباسازی شهر گام برداریم. وی از همکاری شهرداری با شرکت توزیع برق قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

تالش می کنیم به استانداردهای جهانی 
توزیع برق برسیم
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نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در حرم زینبیه)س( اصفهان
مدیر اجرایی امامزاده زینب بنت موسی بن جعفر)ع( اصفهان گفت: نمایشگاه دستاوردها و تولیدات 
حوزه اشــتغال و حرفه آموزی در حرم مطهر حضرت زینب بنت موسی بن جعفر)ع( افتتاح شد و 

تا فردا دایر است.

چهرهاخبار

با مسئوالن

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

اولویت فعالیت های اجتماعی 
در اسالم، با کار تشکیالتی است

حجت االسالم والمســلمین محمد قطبی، رییس دفتر 
تبلیغات اســالمی اصفهان در اردوی فرهنگی تفریحی 
آموزشی مبلغان خواهر طرح اعزام مستمر هفتگی، با بیان 
اینکه تبلیغ محفلی ریشه در تاریخ تشیع دارد، اظهار کرد: 
عده ای معتقدند تبلیغ محفلی یعنی تبلیغ خانه به خانه 
یا تبلیغ پاتوقی، گعده ای، دورهمی و دوســتانه و این نوع 
تبلیغ، پیش از تبلیغ رسمی در تاریخ ثبت شده و حتی در 
زمان ائمه معصومین نیز وجود داشته و موفقیت های خوبی 

کسب کرده است.
وی افزود: بخشــی از پیروزی انقالب اسالمی نیز مدیون 
فعالیت های تبلیغی و تربیتی بود که در پاتوق های خانگی 
انجام می شد و توأم با موفقیت بود؛ به ویژه در اواخر دولت 
پهلوی که به دلیل محدودیت ها و مخالفت های حکومت 
کمتر امکان انجام فعالیت های رســمی و جدی تبلیغی 
وجود داشت. پیش بینی ها حاکی از این است که این روش 
توسعه بیشتری خواهد یافت و جزو روش هایی نیست که در 
آینده افول کند. اگرچه امروزه فناوری های نو و کالس های 
آموزش رسمی در جای خود قابل اعتناست، اما فعالیت های 
محفلی و خانگی به ویژه بــرای بانوان هرگز افول نخواهد 
کرد.رییس میز توســعه و تعمیق فرهنگ قرآنی کشور با 
اشاره به آیه »أَْن تَُقوُموا ِلِ َمْثنی َو ُفرادی« گفت: منظور از 
قیام برای خدا، هم جهاد در راه خداست و هم فعالیت های 
فرهنگی-اجتماعی و مذهبی؛ چنانکه قرآن در رابطه با نماز 
و امر به معروف و نهی از منکر، از واژگان قیام و اقامه استفاده 
می کند، در آیات تعاون نیز منظــور از معاونت، کمک به 

یکدیگر برای انجام یک کار است.
وی تصریح کرد: توصیه اسالم به فعالیت های اجتماعی بر 
محور تشکیالت متمرکز است، برخالف امروز که عده ای 
معتقدند تشکیالت و سیستم سازمانی را غربی ها کشف 
ــٌة یَْدُعوَن إِلَی الَْخْیِر...« به  کرده اند. آیه »َو لَْتُکْن ِمْنُکْم أَُمّ
صراحت به فعالیت های تشکیالتی اشــاره می کند، آیه 
خطاب امری دارد و امر ناظر بر وجــوب و خیر به صورت 

مطلق در آن آمده است.
حجت االسالم قطبی ادامه داد: برداشت من از این آیه این 
است که اوال اساس کار تشکیالتی، دعوت به خیر است. ثانیا 
در ابتدا نمی توان امر به معــروف و نهی از منکر انجام داد؛ 
مگر اینکه فضای دعوت به خیر را ایجاد و سپس کسانی را 
که با این فضا همراهی نمی کنند، نهی از منکر کرد؛ البته 
جامعه ای را که فضای کلی و حاکمیت آن دعوت به خیر 
می کند، می توان نهی از منکر کــرد؛ چون قبال آگاهی و 

شناخت در آن ایجاد شده است.

یکی از مهم ترین معضالتی که کالنشهر اصفهان با آن دست 
به گریبان  اســت ترافیک و آلودگی هواســت. افزایش تردد 
خودروهای تک سرنشین، رفتارهای ترافیکی ناهنجار، فعالیت 
صنایع آالینده در محدوده شهر و بی میلی به استفاده از ناوگان 
حمل و نقل عمومی، از جمله مواردی اســت که سبب تبدیل 

اصفهان به یک کالنشهر شلوغ و آلوده شده است.
نوســازی ناوگان حمل و نقــل عمومی، اجــرای برنامه های 
فرهنگ ساز در حوزه ترافیک، بهره برداری بخشی از خطوط 
مترو و اتوبوس های تندرو، قسمتی از اقداماتی است که مدیریت 
شهری اصفهان  انجام داده؛ اما راه خروج کامل از این اوضاع و 
باز کردن کالف سردرگم آلودگی در کالنشهر اصفهان چیست؟ 
این سوالی است که منتخبان شورای شــهر اصفهان در دوره 

پنجم به عنوان یک پرسش اصلی به آن پاسخ می دهند.
سرعت بخشیدن به استفاده از مترو، راه حل بخشی 

از معضالت شهر اصفهان است
علیرضا نصر اصفهانی در گفت وگو با تسنیم درباره برنامه های 
شورای پنجم به منظور برطرف کردن معضالت شهر اصفهان 
اظهار داشت: آالینده های زیســت محیطی، وضعیت حمل و 
نقل و ترافیک، مهاجرت ها و حاشیه نشینی از جمله معضالت 
شهر اصفهان است که باید برای برطرف کردن آنها راهکارهایی 
اندیشیده شود. وی با بیان اینکه سرعت بخشیدن به استفاده 
از مترو، راه حل بخشی از معضالت شهر اصفهان است، افزود: 
ما باید بتوانیم خط یک مترو را به پایان برســانیم و خط دوم 
را دنبال کنیم، همچنین تالش کنیــم تا پایان پنجمین دوره 

شورای شهر خط دوم مترو را تکمیل کنیم.
منتخب پنجمین دوره شورای شــهر اصفهان در پاسخ به این 
سوال که با توجه به مشکل آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی 
شهر اصفهان، این دوره شــورا چه رویکردی را دنبال می کند، 
تصریح کرد: معتقدیم که ابتدا باید عوامل آالینده را شناسایی 
کرد که بخش عمده آن به وســایط نقلیه اعــم از موتورها و 
ماشــین ها برمی گردد، ما بایــد بتوانیــم خودروهایی مانند 
اتوبوس ها و تاکسی ها را در چرخه حمل و نقل قرار دهیم که 
خود آالینده نباشند؛ همچنین به دنبال ارتقای نوع سوخت آنها 
از جمله سوخت یورو 4 باشــیم و به سمت استفاده از سوخت 
یورو 5 گام برداریم که این به لحاظ استانداردسازی مهم است.

تقویت کمربند سبز در اصفهان
نصر اصفهانی به موضوع ریزگردها اشــاره کــرد و گفت: باید 
کمربند سبز را در اطراف اصفهان تقویت کنیم و در مناطقی 
که منشأ ریزگردها هستند )مانند منطقه سجزی( ورود پیدا 
کرده و در آن مناطق پوشش گیاهی مناسب برای جلوگیری از 
آالیندگی ها داشته باشیم. این مجموعه کارهایی است که باید 
در این دوره از شورا به آنها توجه شود. البته بحث قطار شهری 
باید مورد توجه باشــد؛ چرا که این وســیله نقلیه از بسیاری 

آالیندگی ها و آلودگی ها در شهر جلوگیری می کند.
نوســازی ناوگان حمل و نقل، به کاهش ترافیک و 

آلودگی کمک  می کند
پورمحمد شریعتی نیا، دیگر منتخب شورای شهر اصفهان نیز به 
برنامه های این دوره از شورا برای حل مشکل ترافیک و آلودگی 

هوا و مسائل زیست محیطی شهر اصفهان اشاره کرد و افزود: 
راه اندازی هرچه ســریع تر مترو، یکی از اولویت های پنجمین 
دوره شورای شــهر اصفهان اســت. همچنین بحث نوسازی 
اتوبوس ها و وســایل نقلیه عمومی می تواند برای حل مشکل 

ترافیک و آلودگی هوای اصفهان موثر واقع شود.
براساس گفته های منتخبان مردم اصفهان در پنجمین دوره 
شورای شهر، محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا به صورت 
ویژه در دستور کار شــورای جدید قرار خواهد داشت. فتح ا... 
معین رییس موقت منتخبان جدید و عضو کنونی شورای شهر 

به این موضوع اشاره می کند.
مسائل زیست محیطی و آالیندگی ها، از اولویت های 

اصلی این دوره شورا خواهد بود
نصیر ملت، دیگر منتخب شــورا نیز در گفت وگو با تســنیم 
پیرامون حل مشــکل ترافیک، آلودگی هوا و مســائل زیست 
محیطی شــهر اصفهان در پنجمین دوره شورای شهر اظهار 
داشت: یک ســری برنامه  در مقطع زمانی مشخص و از پیش 
تعیین شده در نظر گرفته شده است که در این زمینه اولویت 
ما شــکل گیری و تعیین اتاق های فکر تخصصی مشــورتی 
درقالب کمیســیون ها برای حل مسائل تخصصی و مشکالت 

شهری است.
برنامه های توسعه حمل و نقل پاک در اصفهان ادامه 

پیدا می کند
آنچه بیش از همه در صحبت های منتخبان شــورای جدید 
شنیده می شود، تکمیل مترو است. هرچند در این میان تداوم 
برنامه های فرهنگ سازی در حوزه ترافیک نیز مدنظر اعضای 

شورا قرار دارد.
عباسعلی جوادی منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به برنامه های این شــورا پیرامون مهم ترین 
معضالت شــهر از جمله ترافیک و آلودگی هوا گفت: به دنبال 
این هستیم که با راه اندازی هرچه زودتر مترو، از بار این ترافیک 

تا حدی کاسته شود و در راستای تلطیف هوای شهر بکوشیم.
وی با بیان اینکه برخی از برنامه های انجام شده در زمینه حمل 
و نقل پاک باید ادامه پیدا کند، خاطرنشان کرد: برنامه ای مانند 
سه شنبه های بدون خودرو، توسعه دوچرخه سواری، تبلیغات 
برای کاهش تردد اتومبیل های تک سرنشین در سطح شهر و 
کنترل ترافیک، از جمله این مباحث است که البته در بخش 
فرهنگی باید به آنها پرداخته شود.جوادی افزود: یکی از اقدامات 
الزم در این زمینه فراهم کردن اســتفاده از خودروهای برقی 
است که سبب کاهش آلودگی در کالنشــهر اصفهان خواهد 
شد. به گزارش تسنیم، بدون شک لزوم هم افزایی دستگاه ها 
و نهادهای مرتبط، برای کاهش آلودگی هوا و بازگشــایی گره 

ترافیکی در شهر اصفهان است. 
نمایندگان مردم در شــورا به اتفاق بر اهمیت موضوع محیط 
زیست و هوای شهر تاکید دارند و آنچه بیش از همه مدنظر این 
منتخبان قرار دارد تالش بــرای کاهش آلودگی هوا با تکمیل 
خطوط مترو، توسعه حمل و نقل عمومی و تداوم برنامه های 

فرهنگ ساز در حوزه ترافیک است.

منتخبان پنجمین دوره شورای شهر مطرح می کنند:

مترو؛ راه خروج اصفهان از آلودگی

اخبار

 به دنبال برگزاری نمایشگاه بین المللی
 فناوری های نوین شهری؛

 صنعت پرورش گل در اصفهان 
توسعه می یابد

نمایشگاه فناوری های نوین شــهری در روزهای اخیر میزبان تعداد 
زیادی از شرکت های خارجی و داخلی بوده است که طی آن برخی از 

این شرکت ها به بیان ایده های خود در همایش های متعدد پرداختند.
شرکت فلورا هلند، یکی از شرکت هایی است که در این نمایشگاه شرکت 
کرده و ایده خود را هم در یکی از همایش های این جشنواره ارائه داده 
است. اما ایده ای که این شرکت ارائه داده رنگ و بویی خوش دارد؛ رنگ 
و بویی که با دیدن گل ها به انسان ها شادابی و نشاط را ارزانی می کند.

شرکت فلورا هلند قرار است طی همکاری با معاونت علمی شهرداری 
اصفهان، تکنولوژی پرورش گل را به اصفهان وارد کند تا بتواند از این 
طریق صادرات گل را به بازارهای هدف خود یعنی کشورهای خاورمیانه 
راحت تر انجام دهد. درست است که این پیشنهاد برای بهبود اوضاع 
کسب و کار این شرکت است ولی این موقعیت برای اصفهان نیز بسیار 

مناسب خواهد بود.
در همایشی که برای توضیح در مورد ایده این شرکت برگزار شده بود 
محمدرضا نیلفروشان رییس نمایشگاه فناوری های نوین شهری اذعان 
کرد که این صنعت آنقدر گردش مالی دارد کــه می تواند جایگزین 

ذوب آهن و صنایع سنگین استان شود.
حتی شرایط اصفهان برای پرورش گل آنقدر مناسب است که »فرد فن 
تول« نماینده شرکت فلورا هلند می گوید: گل های رز اصفهان و ایران 
عالوه بر ظاهری زیبا، بویی خوش نیز دارد در صورتی که گل های رز هلند 
فاقد بو هستند و این نشان از موقعیت مناسب آب و هوایی اصفهان دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مطرح کرد:

 ضرورت احداث شبکه فاضالب
در برخی از نقاط حاشیه ای اصفهان

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اظهار داشت: هم 
اکنون بیش از ۹۶ درصد مردم شــهر اصفهان تحت پوشش خدمات 
شبکه فاضالب هستند اما هنوز نقاطی در حاشیه شهر اصفهان وجود 
دارد که مردم آن محدوده تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار 
ندارند و احداث شبکه فاضالب در آن مناطق ضروری است. هاشم امینی 
اعالم کرد: قرارداد سرمایه گذاری توسعه شبکه فاضالب شهر اصفهان، 
به روش سرمایه گذاری بیع متقابل است که به ازای اجرای ۳۳۰ کیلومتر 
شبکه جمع آوری فاضالب، خط انتقال، احداث ایستگاه پمپاژ، ساخت 
تصفیه خانه های فاضالب در بازه زمانی چهار ساله، پساب فاضالب به 
مدت ۲۰ سال با دبی 4۰۰ لیتر بر ثانیه، در اختیار شهرداری اصفهان قرار 
می گیرد. وی ادامه داد: انعقاد این قرارداد که با هدف اجرای توسعه شبکه 
فاضالب شهر اصفهان در دستور کار قرار گرفت، باعث می شود اصفهان 
اولین کالن شهری باشد که تاسیسات شبکه فاضالب به طور کامل در 
آن عملیاتی شده و صد درصد مردم آن تحت پوشش خدمات شبکه 

فاضالب قرار می گیرند.

معاون وزیر ارتباطات:

 »پست مند« به زودی در اصفهان
 راه اندازی می شود

حســین مهــری، معــاون وزیــر 
ارتباطات گفــت: در آینده نزدیک 
با توجه به ضرورت توسعه خدمات 
پســتی مبتنی بر موبایل سرویس 
»پســت مند« برای ساماندهی بار، 
محصــوالت پســتی در اصفهان 

راه اندازی می شود.

+  اصفهان

درشهر گردش کنید
شهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ جهان اسالم، همواره 
محل رفت و آمــد چهره های هنری فرهنگی بــوده و برنامه های 
فرهنگی متنوعی در طول سال، در شهر جاری است. فصل تابستان 
فرصت خوبی اســت برای آنکه در اصفهان ســیر و سفر کنید. از 
کنســرت خوانندگان مطرح گرفته تا گالری های عکس و نقاشی 
و برگزاری نشســت های مختلف، هرچیزی بخواهید در این شهر 
دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه باشید تا از تازه ترین برنامه هایی 
که در سطح شهر اصفهان و در حوزه های مختلف برگزار می شود، 

باخبر  شوید:
کنسرت علی زند وکیلی

زمان: ۲۰ مرداد
مکان: ســه راه حکیم نظامــی- مجموعه ۲۲ 

بهمن - تاالر مجلل کوثر

نشست خبری فرمانده انتظامی  استان اصفهان با اصحاب رسانه
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رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهار 
کرد: تیر ماه مرحله مقدماتی چهلمین دوره مســابقات سراسری قرآن 
کریم استان اصفهان در ۲5 شهرستان استان و با حضور ۳۳ هزار و ۲۰۰ 

شرکت کننده برگزار شد.
یحیی قاسمی افزود: بر این اساس 744 نفر خواهر و برادر از  برترین های 
هر شهرســتان در رشــته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیــل، اذان، 
دعاخوانی، حفظ پنج جزء، 1۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم در 
مرحله استانی این دوره از مســابقات که در روزهای پنجشنبه و جمعه 
برابر با 1۹ و ۲۰ مرداد ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود، 

با یکدیگر به رقابت می پردازند.
به گفته وی، برترین های هر رشته برای حضور در مسابقات کشوری با 

امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه معرفی می شوند.

با مشارکت ۹8 کتاب فروشی، اجرای طرح تابستانه کتاب از روز گذشته 
در کتاب فروشی های استان اصفهان همزمان با سراسر کشور آغاز شد.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
گفت: در این رویداد فرهنگی، ۲5 درصد تخفیف برای کتاب های عمومی 
و ۳۰درصد تخفیف برای کتاب های کودکان و نوجوانان در نظر گرفته 

شده است.
پرویز طاهــری افــزود: در طرح تابســتانه کتــاب، اصفهانــی ها با  

۹8کتاب فروشی، بیشترین مشارکت را پس از تهران داشته است.
وی رونق بخشــیدن به بازار کتاب و ترویج کتابخوانی را از ویژگی های 
اجرای این طرح برشمرد و گفت: ســقف خرید کتاب برای دریافت این 
تخفیف برای هر نفر صد هزار تومان و برای هر کتاب فروشی دو میلیون 

تومان است.  

رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف 
استان اصفهان خبر داد:

 رقابت ۷۴۴ نفر در مرحله 
استانی مسابقات قرآن 

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

اجرای طرح تابستانه کتاب 
در استان اصفهان آغاز شد

سرپرست مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور  فاطمه کاویانی
از آغاز فعالیت دبیرخانه مسئولیت اجتماعی در سازمان 
بهزیستی به منظور افزایش جذب مشارکت ها و حمایت های بخش خصوصی و مردم 
خبر داد و گفت: افتتاح سامانه 1۹۳ خدمات ویژه شهری که طی تفاهم نامه ای در 
اصفهان صورت گرفت، پایه گذار حرکتی بزرگ در کشور است تا از این طریق بتوانیم 
کمک خیرین را جمع آوری کنیم و همچنین اپلیکیشن »نسیم مهربانی« به همین 
منظور طراحی شده است. محمدعلی کوزه گر با اشاره به اینکه تمام کشورها در جهت 
کاهش هزینه و افزایش بهره وری حرکت می کنند ادامه داد: پنل نیکوکاری طراحی 
شده قصد دارد با کاهش تردد در سطح جامعه و بهره گیری از فضای مجازی، برای 
نیکوکاران و خیران در جهت کمک به نیازمندان سهولت بیشتر داشته باشد و در این 
مورد می توان به حضور بیش از ۲5۰۰ وسیله نقلیه اشاره کرد که به صورت داوطلب 

و رایگان در انتقال کمک های مردمی شرکت کرده اند.
وی به ضرورت و جایگاه مسئولیت اجتماعی در دنیا و همچنین فرهنگ سازی اشاره و 
تصریح کرد: بضاعت و پشتوانه خوب رسانه ای ما می تواند مطالبات و درخواست های 
معلوالن را بسیار سریع پیگیری کند و به آن جامه عمل بپوشاند؛ این در حالی است 

که ما در قبال تمام اعضای جامعه، چه توان خواه و چه ناتوان، مسئول هستیم و در 
سازمان بهزیستی مسئولیت داریم. کوزه گر از افزایش کمک های مردمی نسبت 
به دولت خبر داد و افزود: 5۶۰ میلیارد تومان کمک نقدی در ســال گذشــته به 
سازمان بهزیستی انجام شده و این در حالی است که سازمان بهزیستی تنها ارگانی 
 است که هیچ نقدینگی به آن وارد نمی شود و تمام مســئولیت ها را برون سپاری 

کرده است. 
وی نیاز ضروری خانواده ها در شرایط فعلی را مسکن و اشتغال عنوان کرد و افزود: 
برمبنای قانون، ادارات و دستگاه های دولتی موظف به تخصیص ۳ درصدی استخدام 
معلوالن هستند و این در شرایطی است که عمال شاهد چنین چیزی نیستیم. در 
سال گذشته 1۲۰نفر از معلوالن جذب مشاغل دولتی شــدند که با آمار ۳ درصد 

واقعی فاصله داریم.
دبیر ستاد مسکن سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت: طرح حمایت از خانواده های 
دارای دو معلول همچنان ادامه دارد. تفاهم نامه پنج جانبه ای بین سازمان بهزیستی، 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، بنیاد مســتضعفان، وزارت راه و شهرسازی و انجمن 
خیرین مسکن ساز امضا شد که بر اساس این تفاهم نامه هزینه ساخت مسکن برای 

افراد دارای بیش از دو معلول تامین می شــود که برای ســاخت خانه در روستاها 
18میلیون و در شهرها نیز ۳۰ میلیون تومان هزینه بالعوض به هر خانوار پرداخت 

می شود. 
علی ربوبی تصریح کرد: سهم استان اصفهان در ایجاد مسکن برای این خانوارها 5۰۰ 
واحد بوده است و در سال گذشــته 4۰ میلیارد تومان مشارکت جمع آوری شده و 

8هزار و 5۰۰ واحد در سطح کشور واگذار شده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ساخت مســکن برای هفت هزار و 7۰۰ خانوار تحت 
پوشش بهزیستی دارای بیش از دو معلول بدون خانه آغاز شده است، ابراز داشت: 
یک هزار و 8۰۰ خانوار نیز در قالب این طــرح خانه های خود را تحویل گرفته و در 

آن ساکن شده اند.
  رییس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سازمان 
بهزیستی تسهیل گر اشتغال است عنوان کرد: در استان اصفهان 5۳۹۰ نفر تعهد 

ایجاد اشتغال داشته که از این تعداد ۳77۳ نفر شهری و بقیه روستایی بوده اند.
مهناز کاشی افزود: در سال ۹۶ تسهیالت بانکی با سرانه 15 میلیون تومان و اعتباری 

بالغ بر 1۰1 میلیارد تومان برای استان اصفهان در نظر گرفته شد.

رییس دبیرخانه اشتغال و کار آفرینی سازمان بهزیستی کشور مطرح کرد:

اختصاص 101 میلیارد تومان تسهیالت بانکی به استان اصفهان
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در نخستین نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری؛

فناوری های نوین سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان به نمایش درآمد

فناوری های نوین سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در اولین نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری به نمایش درآمد. سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با هدف ایجاد و توسعه کمی و کیفی فضای سبز پایدار و متنوع در سال ۱۳۶۶ تاسیس و به منظور بهینه کردن امور، تصمیمات و برنامه های 
اتخاذ شده با به کارگیری و استخدام کارشناسان متعدد در زمینه های تخصصی مهندسی کشاورزی و سایر تخصص های مرتبط فعالیت خود را آغاز کرد. این سازمان با ایجاد واحدها و مدیریت های فضای سبز در سطح مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان و تصدی این مجموعه ها توسط متخصصین امر همراه با آموزش پرسنل مربوطه 
مبادرت به احداث و نگهداری عرصه های فضای سبز مختلف تحت عنوان پارک شهری، پارک محلی، کمربند سبز اصفهان، باغ گل ها و بسیاری از طرح های دیگر در زمینه توسعه و نظارت عالی بر نگهداری فضای سبز، توسعه و تجهیز شبکه های آبیاری تحت فشار، تولید گونه های گیاهی زینتی جهت کاشت در سطح فضای سبز، 
ساماندهی انهار منشعب از زاینده رود، طرح و برنامه ریزی، طراحی فضای سبز، آموزش و تحقیقات، کلینیک گیاه پزشکی و آب و خاک همت گمارده و توانسته است فضای سبز شهر اصفهان را از نظر کمی و کیفی به طور محسوسی ارتقا دهد. سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با وجود محدودیت های اقلیمی و فیزیکی 

مصمم است تا براساس رسالت، اهداف و استراتژی تعریف شده خود محیطی متنوع همراه با شاخص های کیفی و کمی جهت استفاده مردم اعم از شهروند و غیره در فصول مختلف مهیا کرده و بر روند توسعه شهری در ابعاد صنعتی و شهرسازی و عمرانی تاثیرگذار باشد.
همچنین با توجه به اهمیت تحقیقات و آموزش به عنوان یک امر زیربنایی و الزامی جهت توسعه در محورهای مختلف شهری و به منظور شناخت کلیه عوامل اعم از محدودیت ها و قابلیت ها، سازمان پارک ها و فضای سبز از ابتدای سال ۱۳۸۰ وظایف و اهداف خود را بر پایه نظارت و تحقیقات تسری بخشیده و در حال حاضر از تجربیات 

عظیم خود را در زمینه های تحقیقاتی و نظارتی استفاده و استانداردهای الزم را جهت حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز اعمال می کند. این سازمان در حال حاضر در نخستین نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری، غرفه ای در کنار سایر غرفه داران برپا و آخرین دستاوردهای نوین خود را به نمایش گذاشته است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهارمی کند: مرکز 
فناوری های نوین شهرداری اصفهان اولین نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین 
شهری اصفهان را برپا کرده که در آن مجموعه ای از فناوری های جدید را در سه 

سالن و یک محوطه باز و وسیع به نمایش گذاشته است.
احمد سلیمانی پور می افزاید: یکی از غرفه های تخصصی این نمایشگاه، مربوط به 
فناوری های نوین سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان است که در آن 
تعدادی از تکنولوژی ها و فناوری های جدید مورد اســتفاده درعرصه های فضای 

سبز در معرض دید بازدیدکنندگان نمایشگاه قرار گرفته است.
وی تصریح می کند: در ارتباط با گونه های مقاوم به کم آبی، با توجه به اینکه شهر 
اصفهان سال به سال بیشتر با کمبود منابع آبی مواجه می شود و این بحران با توجه 
به تغییر اقلیم ایجاد شده، باید به سمت الگوی کشت مناسب با وضعیت فعلی حرکت 
می کردیم. از این رو سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گونه های علفی 
بومی و غیربومی، گیاهان دارویی زینتی و نهــال های بومی مقاوم که می تواند در 
سطح عرصه های فضای سبز درون و برون شهری، جایگزین گونه های آبی با نیاز 
باال باشد، را ارائه کرده است. مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با اشاره به اینکه در این نمایشگاه ۴۸ گونه گل چند ساله که البته فصلی 
نیستند و حدود ۱۷ گونه درخت و درختچه، همراه با ۵ گونه چمن های سردسیری 
و گرمســیری مقاوم به تنش های محیطی مثل خشکی و شوری به صورت زنده و 
قابل رؤیت ارائه شده است، ادامه می دهد: گل های علفی مقاوم به کم آبی و شرایط 
نامناسب، گل هایی همچون مارگریت، آکیناسه، کوکب بذری، بابونه، رز، خواجه 
باشی و ...که تعداد آنها به ۴۸ گونه می رسد، در این نمایشگاه در معرض دید عموم 
قرار گرفته است. وی یادآور می شود: در بخش درخت و درختچه، برخی گونه های 
چوبی مقاوم همچون زبان گنجشک، بلوط همیشه سبز، ارژن و ... که در شرایط کم 
آبی هم بتواند پایداری داشته باشد، همراه با چمن های مقاوم از نوع سردسیری و 
گرمسیری که نیاز آبی آنها تا یک دهم کمتر از سایر چمن هاست و هزینه خدمات 
چمن زنی بسیار کمتری دارند، ارائه شــده اند. سلیمانی پور با اشاره به دیگر طرح 
های الگوی کشت جدید، می گوید: در این نمایشگاه سیستم آبیاری هوشمندی 
با عنوان »آبیاری تحت فشــار اتوماتیک« نیز به صورت زنده ارائه شده است.  وی 
خاطرنشان می کند: سیستم آبیاری تحت فشار را  با کنترل مرکزی با حذف دخالت 
انسان به اجرا گذاشتیم که این دستاورد نشان می دهد هم از نظر نیروی انسانی، 
نیروی کار کمتری نیاز دارد و هم در افزایش راندمان آبیاری فضای سبز تاثیر گذار و 
باعث افزایش کیفیت فضای سبز می شود؛ چرا که با توجه به نیاز آب، زمان آبیاری 
مناسب و میزان پاشش مناسب می توان از نظر کمی و کیفی آبیاری مناسبی داشت.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به 
اجرای دستورالعمل های »زری اسکیپ« یا همان )منظرهای خشک( 
به منظور برنامه ریزی و نگهداری منظر و آبیاری کارآمد و اســتفاده از 
رویکردی معقول برای ذخیره آب و ایجاد یــک منظر جذاب که در آن 
گیاهان مقاوم به کم آبی، در حد ضرورت و نیاز از چمن مقاوم به شرایط 
خشکی استفاده می شــود، اظهارمی کند: زری اســکیپ مجموعه ای 
از اصول برای منظرســازی عاقالنه و خردمندانــه در مصرف بهینه آب 
است.  وی ادامه می دهد: در این روش از  پوشش مالچ های رنگی مثل 
چیپس های چوب استفاده می شــود، ضمن اینکه در این شرایط نیاز 
آبی بسیار پایین و هزینه نگهداری آنها بسیار جزئی است. سلیمانی پور 
خاطرنشان می کند: سال گذشته دســتورالعمل های زری اسکیپ در 

نقاط زیادی از شهر اصفهان اجرا شده است.
وی کار علمی خوب برای اینکــه آب هنگام آبیاری بــه صورت بهینه 
استفاده شود و مبارزه با آفات هم مناسب باشد  را اجرای طرح پهنه بندی 
خرد اقلیمی مناطق مختلف شهر با کمک متخصصان دانشگاه صنعتی 
خوانده و می افزاید: در این طرح بر اساس پوشش گیاهی، درجه حرارت 
تجمعی آفات برای میزان سم و برآوردهای نیاز آبی گیاهان در نظرگرفته 

می شود و شرایط شهر را به اقلیم های خرد تقسیم می کند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
در شــهر اصفهان یکنواختی در طغیان آفات و بیماری ها وجود ندارد، 
اظهارمی کند: خود اقلیم شــهر در توســعه آفات تاثیر گذار است که با 
این کار علمی، زمان مبارزه با آفات و بیماری هــا را در خرد اقلیم ها به 

دست آوردیم.
وی یادآور می شود: طرح پهنه بندی خرد اقلیمی مناطق مختلف شهر 
میزان و زمان سم مصرفی را اعالم می کند تا برنامه ریزی آبیاری با توجه 
به برآورد نیاز آبی عرصه ها انجام و از آب و سم مصرفی بهره وری بهتری 
انجام شود. سلیمانی پور اضافه می کند: سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان در طراحی های فضای سبز سطح شهر برخی الگوها 
و مدل های جدید ارائه کرده که از جمله آنها ۹ طرح تیپ فضای ســبز 
باغچه منازل اســت. به گفته وی، اینگونه طرح ها در ورودی دانشــگاه 
صنعتی، میدان استقالل و محوطه سالن اجالس اجرا شده و طرح های نو 
و پروژه های شاخص سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان به 

شمار می رود که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

سلیمانی پور با اشاره به اجرای روش مبارزه بیولوژیکی با آفت شپشک آرد آلود درختان 
سرو شهر اصفهان، تاکید می کند: درختان سرو شهر به لحاظ ریزگردها و آالینده های 
سطح شهر رو به خشکی می روند و این ریزگردها باعث خاک آلودگی سروها می شوند 
که اولین مشکل پس از آن فعال شدن شپشک آرد آلود است که در مبارزه بیولوژیکی 

با این آفت برای نابودی آن اقدامات خوبی انجام شده است.
وی یادآور می شود: در این تحقیق که به عنوان تکنیک مورد استفاده قرار گرفته است، 
حشره کفشدوزک که مهم ترین دشمن شپشک آرد آلود است، می تواند با ۲۵۰ گونه 
این آفت ها مبارزه و در از بین بردن آنها نقش اساسی داشته باشد.به گفته مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، غیر از سمپاشی درختان، ساالنه ۵ 
مرتبه شست وشوی درختان شهر اصفهان انجام می شود که با این اقدام آفات از بین می 
روند. ضمن اینکه باعث شفاف شدن برگ درختان که در افزایش فتوسنتز تاثیرگذار 
است، می شــود. وی یکی دیگر از تکنیک های اساسی این ســازمان را جا به جایی 
درختان خوانده و اعالم می کند: اصفهان برای اولین بار تکنیک جابه جایی درختان را 
اجرا کرد چون اجرای پروژه های عمرانی می توانست حیات درختان را به خطر بیندازد.

سلیمانی پور با اشاره به شــرایط انتقال درختان، تاکید می کند: هنگام جابه جایی 
درختان باید به مواردی همچون میزان تحمل و موقعیت درخت، فصل انتقال و مکان، 
تجهیزات مورد نیازو تمهیدات هرس توجه کرد تا خسارتی از بابت جابه جایی درختان 
نداشته باشیم. وی ادامه می دهد: این دستاوردها به صورت مکتوب در این نمایشگاه 
ارائه شده است. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح 
می کند: بیش از ۴ هزار اصله درخت و درختچه تاکنون در شهر اصفهان جابه جا شده 
و این عملیات البته موفقیت آمیز بوده است. وی خاطرنشان می کند: این سازمان با 
همکاری شرکت های دانش بنیان، فناوری های جدید در عرصه فضای سبز را  ارائه و از 
محصوالت تولید شده آنها در فضای سبز استفاده کرده است؛ به عنوان مثال از مالچ های 
حفاظت درختان در شرایط تابش شدید نور خورشید استفاده کردیم که در میزان 

کاهش استفاده از آب و افزایش فتوسنتز گیاهان موثر بود.
سلیمانی پور اضافه می کند:یکی دیگر از محصوالت دانش بنیان که سازمان پارک ها 
در تولید و عرضه این محصول نقش داشت، کود آلی مایع گیاهی است؛ این نوع کود 
محلول بیولوژی سرشار از اسید های عالی گیاهی است و در رشد و نمو درختان تاثیر 
بسیاری دارد. وی با اشاره به اینکه کود آلی مایع گیاهی هم تراز نوع خارجی خود است و 
فاقد عناصر سنگین است، می افزاید: با استفاده از این نوع کود، درختان رو به اضمحالل 

باردیگر احیا می شوند.

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان با اشاره به دیگر 
تکنولوژی و فناوری جدید این ســازمان، اضافه می کند: با برآورد نیاز آبی عرصه 
های فضای سبز برای میزان آبی که استخراج می شود، کنتورهای هوشمندی را 
نصب کرده ایم که برای اولین بار اطالعات را به صورت دیجیتال به سرور مرکزی 
 ارسال می کند و با کنترل ایســتگاه پمپاژ از راه دور، در بستر »جی. پی. آر. اس« و 
»جی. اس. ام« اطالعات به صورت دیجیتال ارسال می شود؛ با این روش دبی لحظه 
ای  در جاهایی که برداشت و مصرف آب انجام می شود، از راه دور کنترل و مدیریت 
می شود. به گفته وی، این تکنولوژی می تواند در شــرایط کم آبی برای مدیریت 
لحظه به لحظه میزان مصرف آب کمک کند. ســلیمانی پور بخش دیگری که در 
نمایشگاه به اجرا گذاشته شده است را »استفاده از آب های خاکستری« برشمرده و 
اظهارمی کند: هنگام استفاده از حمام، ماشین لباسشویی یا شست وشوی ظروف، 
آن آبی که کمترین مواد شــوینده را دارد و برای گیاهان اثــر مخرب ندارد، »آب 
خاکستری« نامیده می شود؛ به عنوان مثال هنگام حمام رفتن مقدارآبی ریخته می 
شود تا آب گرم شود، در ظرفشویی ها هنگام آبکشی آخر مقداری آب از دست می 
رود، اما می توان این آب ها را با سپتیک های مناسب که در مجموعه های اداری، 
مجتمع های مسکونی و حتی مدارس نصب می شود، ذخیره و سپس از آنها برای 
آبیاری فضای سبز این اماکن یا شست وشوی معابر و فالش تانک دشتشویی استفاده 
و مصرف کرد. وی تاکید می کند: استفاده از تکنولوژی آب های خاکستری در واقع  

بازچرخانی آب و استفاده موثر از آبی که به نوعی کیفیت کمتری دارد، خواهد بود.

با همکاری سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان و مرکز تحقیقات کشاورزی این استان، گودال کن هیدرولیکی ساخته شده و در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. سلیمانی پور می گوید: 
استفاده از این دستگاه که در جلوی مینی لودرها نصب می شود، می تواند با توجه به نیرویی که از لودر می گیرد و با استفاده از پمپ هیدرولیک و شیلنگ های فشار قوی که دارد، با ستون استوانه ای 
که می تواند وارد زمین شود، گودالی را با ابعاد ۱۷ تا ۲۰ سانتی متر قطر و عمق۵۰ تا ۷۰ سانتی متر در چاه حفر کند. وی تصریح می کند: در بعضی نقاط به دلیل فشردگی خاک های موجود در عرصه 
فضای سبز، آب نمی تواند در آنها نفوذ کند و شاهد آب ماندگی هستیم که باعث می شود ریشه های درختان دچار پوسیدگی شوند و حتی در شرایط وزش باد سقوط کنند؛ بنابراین برای اینکه حالت 
فشردگی خاک شکسته شود و نفوذپذیری آب افزایش یافته و مواد غذایی هم بتواند به ریشه های اصلی و عمقی گیاه برسد، گودال کن ها می توانند بسیار موثرباشند. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان می افزاید: با توجه به اینکه استانداردهای الزم برای طراحی ها، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز نداشتیم، با یک کار علمی که با کمک متخصصان دانشگاه صنعتی اصفهان 
انجام شد، در واقع استانداردها و دستورالعمل های اجرایی کاشت و حفاظت از گیاهان و فضای سبز پارک ها و معابر شهری را تدوین کردیم. وی با اشاره به اینکه تحقق این اقدام ۳ سال به طول انجامید 
و طی این مدت دستورالعمل های الزم در سرفصل هایی استخراج شدند، این سرفصل ها را شامل: آماده سازی محل و روش ویژه کاشت گونه های سازگار با شرایط اصفهان و دستورالعمل های اجرایی 
برای احداث پارک های شهری خواند. سلیمانی پور یادآور می شود: در طرح جامع شهری، این استانداردها وجود نداشت اما در حال حاضر این دستورالعمل ها می تواند در اختیار کارشناسان قرارداده 

شود تا با توجه به مفاهیم کلیدی آنها اقدامات الزم صورت پذیرد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تاکید می کند: بام سبز هم از دیگر طرح های جدیدی است که اگر مردم شرایط تامین آن را داشته باشند، 
می توانند آن را در پشت بام منازل و مجتمع های خود اجرا کنند. وی ادامه می دهد: نمونه ای از بام سبز در پشت بام آکواریوم ناژوان اجرا شده است که به عنوان تجربه 
و تخصص کار خوب، الیه های مختلف اجرای بام سبز را با دقت باالیی در نخستین نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری ارائه کردیم. سلیمانی پور یادآور 
می شود که الیه های اجرایی بام سبز شامل: الیه محافظ ، ابتدا  روی بام کشیده می شود که خود آن هم از چند الیه زهکشی برای جمع آوری آب اضافه می باشد  و 

محیط کشت و الیه گیاهی مناسب پشت بام است.
وی یکی  دیگر از مباحث را روش های مبارزه با سوسک پوست خوار درختان کاج فضای سبز شهری برشمرده و تصریح می کند: با روش های مختلف بیولوژیک و 
تحقیق درباره چرخه زندگی آفت سوسک پوست خوار که ۳ سالی بود در اصفهان طغیان شدید تری داشت، به مبارزه با آن پرداختیم و دستورالعمل های فنی مبارزه با 
سوسک پوست خوار را به دست آوردیم و خوشبختانه موفق شدیم این آفت را در شهر مهار کنیم. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: 
این آفت غالب  که منشأ اروپایی دارد، در صورت عدم نابودی می تواند خسارت زیادی به درختان کاج وارد کند. وی از مطالعه مدیریت بهره برداری منابع آب زیرزمینی 
شهر اصفهان به عنوان دیگر دستاورد سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان یاد کرده و می گوید: با توجه به آب موجود در حوضه آبریز شهر اصفهان، سطح 
ایستایی آن را با انجام مطالعاتی به دست آورده و میزان برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی را سال به سال بررسی و وضعیت بحران آب های زیرزمینی شهر را از 
لحاظ گرافیکی محاسبه کردیم؛ بنابراین با توجه به اینکه اکثر چاه های شهرداری اصفهان در اطراف زاینده رود ، متاثر از باز بودن آب رودخانه است، در تحقیقات انجام 
شده مشخص شد وضعیت آب های زیرزمینی، به سمت بیرون از شهر اصفهان است نه در سطح زیر حاشیه رودخانه زاینده رود و این بیانگر این مهم است که باید برای 
فضای سبز شهری استفاده از آب پایدار را دنبال کنیم. سلیمانی پور تصریح می کند: ما باید به سمت و سوی  استفاده از پساب شهری با تکنیک های موجود اقدام کنیم 
و تصفیه مناسب برای استفاده در سطح شهر داشته باشیم. وی اظهارمی کند: با توجه به مطالعات انجام شده که مشخص شد معموال هر سال در قسمت جنوبی شهر 
اصفهان، ۲ میلیون متر مکعب کسر آب داریم که شامل مناطق ۴، ۵، ۶ و ۱۳ شهرداری اصفهان می شود، تاسیسات تکمیلی تصفیه خانه پساب سپاهان شهر را که با ۷۰ 
لیتر در ثانیه آب را تصفیه می کند و می تواند آب ۱۰۰ هکتار از اراضی و عرصه فضای سبز شهری را تامین کند، احداث کردیم. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان می گوید: پیش بینی می شد با توجه به خشکسالی، در سال های متمادی با تانکر، فضای سبز را آبیاری کنیم اما با افتتاح این تصفیه خانه پیشرفته 
که با گرفتن آالینده های آبی و ناخالصی های آن و با اوزن زنی، آب تصفیه می شود، می توان کسری آب در آبیاری فضای سبز را جبران کرد. وی خاطرنشان می کند: 

»ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب تصفیه خانه شاهین شهر« برای آبیاری فضای سبز شمال شهر اصفهان نیز افتتاح شده است.

 ارائه ۴۸ گونه گل علفی 
مقاوم به کم آبی و شرایط نامناسب

اجرای دستورالعمل های »زری اسکیپ« 
برای منظرسازی خردمندانه در مصرف آب

 مبارزه با آفت شپشک آرد آلود 
درختان سرو اصفهان

کنتورهای هوشمند برای مدیریت 
لحظه به لحظه میزان مصرف آب

ساخت گودال کن 
هیدرولیکی؛ برای افزایش 
نفوذپذیری آب در ریشه 

درختان وگیاهان

 ارائه الیه های مختلف اجرای بام سبز
 در نخستین نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری

تسلیم خداوند باشیم
حجت االسالم و المسلمین فاطمی  نیا در خصوص 
تسلیم بودن در پیشگاه خداوند گفته  اند:»ما به 
این دنیا نیامده ایم تا صاحب کرامت شویم! غرض 
از خلقت، معرفت ا... و عبودیت است. ریشه همه 
کرامات اولیاء ا...، تسلیم بودن در برابر خدا و عبد 
او بودن است. کسی که تسلیم خداست، خوابش 

هم عبادت است. به انسانی که تسلیم خدا 
باشد، همه چیز می  دهند.«
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