
تبریک نمی خواهیم...

 »آقامصطفی« نکرد
س یادی از

ت و هیچک
سالگرد شهادت »فرمانده«  غریبانه گذش

خداحافظ پناه حسین... 
صفحه 9

شاهزاده خانمی که خبرنگار شد
صفحه 10

من خبرنگارم...
صفحه 10

صفحه 9

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
سه شنبه 17 مرداد  1396 | 15 ذی القعده 1438

شماره 2205 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2205.August 08. 2017
12 Pages



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2205 | سه شنبه 17 مرداد 1396 | 15 ذی القعده 1438

ایسنا: مراسم تحلیف حسن روحانی، رییس جمهور ایران، در 
مجلس شورای اسالمی و با حضور مقامات کشورهای مختلف 
برگزار شد؛ مراسمی کامال جدی که رییس جمهور باید در آن 
سوگند یاد کند که همه استعداد و صالحیت خویش را در راه 

ایفای مسئولیت هایی که برعهده گرفته است، به کار گیرد.
حاال تنها چند ساعت پس از برگزاری این مراسم به جای اینکه 
شاهد عکس ها و اخبار رسمی از این رویداد مهم باشیم،  شاهد 
انتشار عکس هایی از تعدادی از نمایندگان در خانه ملت هستیم 
که در حال تقال کردن برای ثبت یک عکس با فدریکا موگرینی، 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا هستند. اینکه چنین 
رفتاری در شأن نمایندگان ملت هست یا خیر بماند برای وقتی 
دیگر اما پرسش اصلی این است که آیا چنین رفتاری در شأن 
مراسم سوگند رییس جمهور کشور است؟ آن  هم مراسمی که 
نمایندگان و مقامات سایر کشورها در مراسم حضور دارند؟ دنیا 

با دیدن این تصاویر چه قضاوتی از ما خواهد کرد؟
مراســم تحلیف دومین دوره ریاســت جمهوری دکتر حسن 
روحانی با حضور ۸ رییس جمهور، ۱۹ رییس مجلس، ۹ معاون 
رییس جمهور و نخست وزیر، ۷ نایب رییس مجلس، ۱۱ وزیر 
امورخارجه و ۳۵ فرستاده ویژه، ۱۲ معاون وزیر امور خارجه، ۶ 
رییس گروه دوستی - پارلمانی و دو رییس کمیسیون سیاست 
خارجی پارلمان ها و همچنین دبیر کنفرانس تجارت و توسعه 
سازمان ملل متحد همراه بود، اما این موضوع اصال برای برخی 
نمایندگان اهمیتی نداشت؛ آنچه اهمیت داشت سلفی با خانم 
موگرینی بود. یکی از عجیب ترین عکس هــا مربوط به فرج ا... 
رجبی، نماینده مردم شیراز بود که به سختی روی میز نشسته 
و تالش دارد خودش را با اتکا به مانیتور روی میز کنترل کند و 
خود را با موگرینی در قاب دوربین جای دهد؛ البته رجبی این 
شجاعت را داشت که رفتار اشتباه خود را بپذیرد و بالفاصله از 
مردم عذرخواهی کند. وی نوشت: »توضیح و اعتذار: 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 مشغول گرفتن 
عکس بودند ولی به هرحال اینجانب وظیفه خود می دانم از آنچه 
که خاطر مردم عزیز را مکدر می سازد و ناقض شان نمایندگی 
مردم می باشد عمیقا ابراز تاســف و عذرخواهی کنم. امیدوارم 
مردم عزیز و به خصوص همشهریان گرانقدرم اعتذار اینجانب از 

این غفلت را بپذیرند و عفو کنند.«
اما پرسش اصلی این اســت که در دنیای مینیمال امروزی که 
توجه همه مردم به مسائل کلی و  سطحی شده، چند درصد از 
افرادی که این عکس را می بینند، معذرت خواهی رجبی را هم 
می خوانند؟ عذرخواهی رجبی به چند زبان ترجمه خواهد شد 

تا هرکس در دنیا عکس او را دید، عذرخواهی اش را هم بخواند؟
حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور در واکنش به 
 این رفتار، توییت کرد: مشکل سیاسی نیست، فرهنگی است.

 ای کاش با تک تک نمایندگان محترم حاضر در آن تصویر سلفی، 
مصاحبه عمیق گرفته شود.

ســلفی گرفتن در مجلس به روز تحلیف ختم نمی شود بلکه 
برخی نمایندگان ید طوالیی در این زمینه دارند. دو ماه پیش 
نیز درست زمانی که مجلس درگیر حمله تروریستی و تیراندازی 
شد و تعدادی از هموطنان ما در این حادثه به شهادت رسیدند، 
ما باز هم شاهد سلفی های عجیب بودیم. سلفی های خندان؛ آن 

هم وقتی که مردم شوکه بودند.
وکیلی، تاجگردون، زارع و جعفــرزاده ایمن آبادی همان هایی 
بودند  که به انتشار عکس سلفی خود در فضای مجازی پرداختند 
با این توضیح که اوضاع صحن آرام است، اما آیا واقعا آرام بودن 

صحن را با هیچ عکس دیگری نمی شد نشان داد؟
در نهایت پرســش را از افــرادی طرح می کنیم که همیشــه 

از دیپلماســی دکتر محمد جواد ظریف )وزیــر امور خارجه 
ایران( انتقاد می کردند که چرا همیشــه لبخند می زند و چرا با 
»دیپلماسی خنده« به تقابل با دنیای جدی می پردازد؟ آیا شما 

قصد ندارید که از رفتار این نمایندگان انتقاد کنید؟
آن هم با توجه به اینکه این رفتار غیر حرفه ای و خالف شــأن 
نمایندگی مورد توجه برخی رســانه های خارجی قرار گرفته 
اســت؛ دیلی تلگراف در واکنش به این خبر نوشت: تعدادی از 
نمایندگان مجلس ایران به دلیــل رفتار غیر حرفه ای و خالف 
شأن نمایندگی مورد انتقاد قرار گرفتند. آنها در مراسم تحلیف 
روحانی، برای سلفی گرفتن با یک مقام زن اتحادیه اروپا عجله 

بسیاری به خرج دادند.
موگرینی که روسری سفید و سبز بر سر داشت، از جمعیتی که 

دور او در پارلمان ایران حلقه زدند، غافلگیر شده بود.
این اقدام نمایندگان، مورد انتقاد بسیاری از ایرانیان و همچنین 

تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفت.
گاردین نیز نوشت: گروهی از نمایندگان مجلس ایران به دلیل 
مسابقه گذاشتن بر سر گرفتن سلفی با فدریکا موگرینی آماج 
حمالت قرار گرفتند. بســیاری از فعاالن مجــازی رفتار این 

نماینده ها را شرم آور توصیف کردند.
البته در این میان یکی از نمایندگان که با موگرینی عکس گرفته 
بود، پس از مشــاهده واکنش های گســترده منفی مجبور به 

عذرخواهی از مردم شد.
همچنین، بازفید نوشت: تعدادی از نمایندگان ایران به دلیل 
هجوم برای گرفتن سلفی با مقام ارشد اتحادیه اروپا تحت حمله 

قرار گرفته اند.
این افراد با تالش بسیار سر و گردن خود را باال و پایین می کردند 

تا بتوانند با موگرینی سلفی بگیرند.
این نشریه در ادامه، ســخنان صادق خرازی را در لزوم آموزش 

پروتکل ها و تشریفات به نمایندگان مجلس را نقل قول کرد.

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها استعفا داد
حسن رحیم پور ازغدی، عضو شــورای نمایندگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های کشور از استعفای حجت االسالم محمد محمدیان، رییس نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه ها به دلیل عدم پرداخت بودجه از سوی دولت به این نهاد خبر داد.

يادداشت

بین الملل

 بازداشت افراد مرتبط 
با حزب ا... در کویت

یک روزنامه کویتی از بازداشت افراد جدیدی در خصوص 
پرونده موسوم به باند العبدلی خبر داد و مدعی شد که این 

افراد با حزب ا... لبنان مرتبط بوده اند.
وزارت کشور کویت از چند روز پیش تدابیر امنیتی در برخی 
نقاط این کشور به خصوص گذرگاه های زمینی، هوایی و 
دریایی برای بازداشــت چند »متهم فراری«، پروند »باند 

العبدلی« را  افزایش داده است.
در همین ارتباط دادستانی کل نیز دستور احضار و بازداشت 
شش نفر از شهروندان که گفته می شود به فراریان این باند 

پناه داده بودند، صادر کرد.
طبق این گزارش همچنین از میان هشت نفری که قبال 
 احضار شده بودند، دستور بازداشت دو نفر از آنها به مدت

 ۲۱ روز و ارجاع به زندان مرکزی صادر شده است.
روزنامه القبس کویت به نقــل از برخی منابع آگاه مدعی 
شد که در جریان این تحرکات امنیتی متهمان جدیدی 
بازداشت شــدند و مجموع کســانی که به اتهام ارتباط با 
حزب ا... و ایران و نیز پناه دادن به فراریان بازداشت شده اند به 
۱۳ نفر رسید و دستگاه امنیتی دولت تالش های خود برای 
بازداشت افراد دیگر را افزایش خواهد داد.ایران و حزب ا...

تاکنون چندین بار تاکید کرده اند که هیچ ارتباطی با این 
پرونده ندارند. اخیرا حزب ا...نیز اعالم کرد که هیچ عضو یا 

نیرویی در کویت ندارد.

 دست دوستی»نَُجباء«
 با حزب ا...

مقاومت اســالمی نَُجباء در بیانیه ای به مناسبت آزادی 
منطقه عرسال، بر همبستگی و همراهی کامل خود علیه 

رژیم غاصب صهیونیستی تاکید کرد.
مقاومت اســالمی نجباء در پی عملیــات موفقیت آمیز 
رزمندگان حزب ا...در منطقه»عرسال«  لبنان طی بیانیه ای 
این پیروزی را تبریک گفت.در این بیانیه آمده است: این 
پیروزی حماسه ای نوین است که بر حماسه های غرور آفرین 
شیرمردان حزب ا... در میادین شرف، عزت و کرامت افزوده 
است.نجباء افزوده است: جنگ ما با مثلث شر و مزدوران آنها 
از جمله داعش و النصره در ســوریه و عراق جنگ واحدی 

است؛ گرچه میادین مختلفی را در بر می گیرد.
همچنین در این بیانیه تاکید شــده است: ما همبستگی 
و همراهی کامل خود را با فریاد بلنــد، علیه رژیم غاصب 

صهیونیستی اعالم می کنیم.

عکس  روز يادداشتيادداشت

کافه سیاست

روحانی:  

تنها راه حل اختالفات در شبه جزیره 
کره مذاکره است

رییس جمهوری اســالمی ایران گفــت: معتقدیم تنهــا راه حل 
اختالفات در شبه جزیره کره، مذاکره و گفت وگو است.

حجت االسالم حســن روحانی در دیدار »کیم یونگ نام« رییس 
پرزیدیوم مجمع عالی خلق کره شمالی با اظهار امیدواری نسبت به 
شروع مذاکره بین دو کره، گفت: بر این باور هستیم که میز تفاهم 
و مذاکره، بهترین راه حل برای پایان اختالفات اســت و امیدواریم 
شاهد صلح و امنیت در سراسر قاره آســیا و مخصوصا شرق آسیا 
باشیم. وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی روابط 
خوبی با یکدیگر داشته اند و این روابط همچنان ادامه دارد، اظهار 
داشــت: معتقدیم همه ملت های جهان باید محترم شمرده شوند 
و هرگونه مداخله در امور داخلی ســایر کشــورها ناصحیح است.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اســالمی ایران خواهان 
صلح و آرامش در منطقه شــبه جزیره کره می باشد، اظهارداشت: 
اعتقتد داریم که تنها راه حل اختالفات در شبه جزیره کره ،مذاکره 

و گفت و گو است.

ظريف: 

موضع ایران در خصوص فلسطین 
غیرقابل تغییر است

وزیر امورخارجه در دیدارهیئت حماس تاکید کرد: موضع جمهوری 
اسالمی ایران در خصوص فلسطین اصولی و غیرقابل تغییر است.

محمدجواد ظریف، در دیدار هیئت حماس که برای شــرکت در 
مراسم تحلیف رییس جمهوری به تهران سفر کرده است، برحمایت 
جمهوری اسالمی ایران از آرمان فلســطین ومقاومت تاکید کرد.

هیئت حماس نیــز از موضع اصولی جمهوری اســالمی ایران در 
خصوص فلسطین و مقاومت تشکر و قدردانی کرد.

واکنش دولت به ماجرای شجاعی و 
حاج صفی

ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران به حضور دو بازیکن تیم ملی 
فوتبال ایران برابر تیم مکابی رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

 بهرام قاسمی در بخشــی از نشســت خبری روز گذشته خود با 
خبرنگاران در خصوص حضور دو بازیکن ایرانی )مسعود شجاعی و 
احسان حاج صفی( مقابل تیمی از اسراییلی گفت: مواضع ما مقابل 
رژیم صهیونیستی مشخص است که آن را به رسمیت نمی شناسیم 
و در حوزه ورزش هم سیاســت ما عدم رویارویی بــوده و در این 
خصوص وزارت ورزش باید پاسخگو باشــد که البته آنها این اقدام 

را محکوم کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: باشگاه های ما و سازمان ورزش 
در تبادالت خارجی باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند 
و در قراردادهای خود »عدم بازی با رژیم صهیونیستی« را مشخص 
کنند و آنها توجیه شوند. اگرچه این بازیکنان هم بخشی از مردم ما 

هستند و مردم ما نسبت به این رژیم موضع روشنی دارند.

جدیت مجلس در تامین بودجه 
نیروهای مسلح

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس ضمن 
قدردانی از حراست قاطعانه رزمندگان نیروی زمینی سپاه پاسداران 
از مرزهای کشــور گفت: نیروهای سپاه و اطالعات، چشمان بیدار 
نظام هســتند و مجلس به جدیت تامین بودجه نیروهای نظامی، 
امنیتــی را از طریق دولت پیگیری کــرده و در این خصوص هیچ 

مشکلی نداریم.
سید قاسم جاسمی، انهدام تیم تروریستی در شمال غرب کشور را 
نشانه آگاهی و اشراف همه جانبه نیروهای پاسدار مستقر در مرزها 
دانست و افزود: این آمادگی همواره در رزمندگان ما وجود دارد تا 
به محض هر گونه تعرض به تمامیت ارضی کشــورمان با برخورد 

سخت و قاطع، توطئه اشرار و تروریست ها را در نطفه خفه کنند.
وی در خصوص علل و اهداف اســتکبار جهانی در گســیل کردن 
چندین مزدور به مرزهای ایــران در مقاطع مختلف، تصریح کرد: 
بدون شک آنها تالش دارند تا امنیت کشور و سایر نقاط منطقه را بر 
هم بزنند و آسایش را از مردم همیشه هوشیار ما سلب کنند، اما به 
لطف خدا و حضور چشمان همیشه بیدار جمهوری اسالمی ایران 
در اقصی نقاط کشور، استکبار در طول سی و هشت سال گذشته 

در این امر ناکام مانده است.
نماینده مردم کرمانشــاه در ادامه به عزم نمایندگان مجلس برای 
تامین بودجه نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: کمیسیون امنیت 
و مجلس از طریق دولــت پیگیر تقویت همه جانبــه بنیه نظامی 
نیروهای مسلح بوده و با اینکه در بودجه ۹۶ بحث کاهش اعتبارات 
در این حوزه مطرح بود، اما به لطف خدا بودجه مربوطه تامین شده 
و در این باره هیچ مشکلی نداریم.گفتنی است؛ تیم تروریستی ضد 
انقالب که با هدف خرابکاری و اقدامات تروریســتی قصد ورود به 
کشور را داشتند، توسط رزمندگان نیروی زمینی سپاه در منطقه 

مرزی آذربایجان غربی منهدم شد.

تقدیم به سلفی بازان مجلس

تکاوران ایران در رقابت  ارتش های 
جهان در چین

کابینه

عضو هیئت رییسه مجلس شــورای اسالمی گفت: روند 
رای اعتماد به کابینه دوازدهم، از دوشنبه آینده در مجلس 

آغاز می شود.
اکبر رنجبرزاده ، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به روند رای اعتماد 
به وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم در جلسات علنی 
مجلس، گفت:  طبق شنیده ها اگر آقای روحانی اعضای 
کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم را  امروز به مجلس معرفی 
کند، روند رای اعتماد به وزرا از روز دوشنبه ۲۳ مرداد در 

مجلس آغاز می شود.
وی در تشــریح جزئیات رونــد رای اعتماد بــه وزرای 
پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس، اظهار داشت: رای 
اعتماد به وزرای پیشــنهادی دولت دوازدهم در دو نوبت 
صبح و عصر در جلسات علنی مجلس انجام می شود و در 
صورت نیاز و در جهت تسریع در روند کار، احتمال برگزاری 

جلسات در سه شیفت کاری نیز وجود دارد.
عضو هیئت رییسه مجلس تصریح کرد: روند رای اعتماد 
به وزرای پیشــنهادی دولت دوازدهم در 4 روز کاری در 

مجلس پایان می یابد.

بیستمین جلسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای 
انقالب به ریاست حجت االسالم والمسلمین رحیمیان روز 
گذشته تشکیل شد . لطف ا... فروزنده درباره جزئیات جلسه 
شورای مرکزی جبهه مردمی به سخنان اخیر مقام معظم 
رهبری اشاره کرد و اظهار داشــت: با توجه به اینکه مقام 
معظم رهبری در مراسم تنفیذ سه اولویت را برای کشور 
مورد تاکید قرار دادند و از دولت خواستند به آنها توجه کند، 
حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم، تعامل سازنده 
با جهان و ترســیم ظرفیت و توانمندی نظام جمهوری 
اسالمی و نیز استکبارستیزی و مبارزه جدی با ظلم و زیاده 
خواهی های قدرت های جهانی که امروز مظهر آن آمریکا 
 و رژیم صهیونیستی است از مهم ترین مطالبات معظم له

 بود.
عضو هیئت رییســه جبهه مردمی بر همین اساس ادامه 
داد:  شــورای مرکزی جبهــه مردمی با تمــام توان این 
اولویت ها را تبیین کرده و از دولت و دستگاه ها آن را مطالبه 
خواهد کــرد و برای تحقق آنها تمــام ظرفیت و امکانات 
 خود را به کار می گیرد و دولت بــرای تحقق آنها کمک 

خواهد کرد.

رنجبرزاده :

 رای اعتماد به کابینه  
از ۲۳ مرداد آغاز می شود

لطف ا... فروزنده خبر داد:

تصویب برنامه های اجرایی 
جبهه مردمی نیروهای انقالب

خرازی: 

 موگرینی، هیچ جوابی 
نداشت

سخنگوی وزارت امور خارجه:

مانعی برای سفر دیپلمات های 
عربستان به ایران وجود ندارد

کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی 
در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما درباره همسویی 
تروئیــکای اروپایی با آمریکا پس از آزمایش موشــک 
ماهواره بر کشورمان گفت: اتفاقا این از مسائلی بود که به 
خانم موگرینی تذکر دادم که موشک ماهواره بر سیمرغ 
اصال برای انتقال ماهواره طراحی شده است و کالهک 

هسته ای و غیر هسته ای ندارد.
وی افزود: به خانم موگرینــی گفتم چه معنی دارد که 
ســه کشــور اروپایی در صدور بیانیه علیه کشورمان 
همراهــی کنند و پرتــاب این موشــک ماهــواره بر 
را نقــض قطعنامــه ۲۲۳۱ بدانند ؟ خانــم موگرینی 
جوابی برای این موضوع نداشــت؛ زیــرا این موضوع 
 بسیار صریح اســت و این موشک برای کالهک ساخته 

نشده است.
وی گفــت: در این نشســت همچنین دربــاره روابط 
کشــورمان با اتحادیه اروپا گفت وگــو کردیم و بر این 
موضوع تاکید شــد که باید تالش کرد اعتماد بیشتری 
میان ایران و این اتحادیه برقرار شود تا برای حل مسائل 

و همکاری بیشتر میان دو طرف راهگشا باشد.

بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت خارجه در نشست 
خبری این هفته و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مقام 
معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری 
فرمودند که ایران به تعامل گسترده با دنیا توجه دارد و 
با توجه به حضور گســترده میهمانانی که درچند روز 
اخیر در تهران بودند، وزارت امور خارجه در آغاز دولت 
جدید چه برنامه ای برای تعامل گســترده با دنیا دارد، 
گفت: در این دوره و در آغاز دولت جدید، تعامل بیشتر 
با جهان بحث بسیار مهمی اســت که باید روی آن کار 
شود و قطعا در برنامه های کشــور و به خصوص وزارت 
امور خارجه منظور خواهد شــد. در این راستا حتما از 
 منویات مقام معظم رهبری بهره برداری های الزم انجام

 خواهد شد.
قاسمی اعالم کرد: مانعی برای ســفر تیم دیپلماتیک 
عربستان برای بازدید از ســفارت این کشور در تهران 
وجود ندارد و روادید و مجوز پــرواز برای این تیم صادر 
شده است. از طرف دیگر ایران نیز در شرف دریافت ویزا 
برای سفر هیئت ایرانی به عربستان جهت انجام بازدید 

از سفارت ایران در عربستان است.

هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در یادداشتی که در پایگاه 
کپ ایکس منتشر شده است ،نوشت: در سال های اخیر در عراق و سوریه 
یک نیروی رادیکال به نام داعش، ظهــور پیدا کرده که تاکید دارد مخالف 
تمدن امروزی است. در چنین شرایطی اصطالح»دشمن دشمن ما، دوست 
ماست« دیگر مصداق ندارد؛ چرا که در وضعیت فعلی خاورمیانه، دشمن 
دشمن تو می تواند دشمن تو نیز باشد.جنگ دنیای بیرون با داعش می تواند 
یک مثال باشد. اغلب قدرت ها، شامل ایران و کشورهای سنی، موافقند که 
الزم است داعش نابود شود،  اما کدام یک قرار است پس از داعش کنترل این 
مناطق را به دست بگیرد؟ ائتالف سنی ها؟ یا یک قلمرو تحت نفوذ و تسلط 
ایران؟کیسینجر در ادامه مدعی شد که اگر قلمرو داعش به دست نیروهای 
سپاه پاسداران ایران یا گروه های شیعی تحت حمایت و آموزش دیده ایران 
بیفتد، نتیجه می تواند ایجاد یک کمربند منطقه ای از تهران تا بیروت باشد 

که در نهایت به ظهور امپراتوری ایران می انجامد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: ما گوشه کوچکی از توانمندی موشکی 
را آشکار کردیم و هم صهیونیست ها و هم رژیم های مرتجع منطقه فهمیدند 
که ما خطوط قرمزی داریم. سردار امیر علی حاجی زاده، فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه در پاسخ به ســوالی مبنی بر ادعای غربی ها برای بازرسی 
از مراکز نظامی کشور گفت: پاسخ واضح است؛ ما چنین اجازه ای به آنها 
نخواهیم داد .وی افزود: سپاه، به عنوان قدرت برتر نظامی منطقه از دولت 
حمایت می کند که ان شاءا... بتواند در برابر زیاده خواهی دشمنان به ویژه 
آمریکا بایستد. ما باید اینها را به عقب برانیم، آنها از ابتدای انقالب با نظام 
ما مخالف بودند و کامال طبیعی اســت که به صورت رو در رو نه تنها برابر 
ایران بلکه در برابر تمام ملت هایی که در برابرشان ایستادگی کنند شکست 
می خورند.فرمانده نیروی هوافضای سپاه تصریح کرد: آنها با ترفند هایی مثل 
تحریم و فشار و عملیات روانی به دنبال خلع سالح ما هستند و قصد اعمال 

نسخه لیبی برای کشور ما را دارند اما چنین اجازه ای به آنها نخواهیم داد.

هنری کیسینجر: 

شاهد امپراتوری ایران در 
خاورمیانه خواهیم بود

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:

اجازه بازدید از مراکز 
نظامی را  نمی دهیم

جمنا دیپلماسیسیاست خارجه

توجه خاص ســعودی ها به 
ايوانکا ترامپ، دختر ريیس  
 جمهــور آمريــکا را يادتــان 

می آيد؟ 
همان رفتارهای سوال برانگیز برخی 
مقامات ســعودی در قبال دختر 
ترامپ که در حاشــیه سفر ريیس 
جمهور اياالت متحــده آمريکا به 
اين کشــور رخ داد و در شبکه های 
اجتماعی ســوژه خاص و عام شد. 
حتی ما ايرانی هــا هم در آن روزها 
رفتار سعودی ها را به سخره  گرفتیم.
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کاهش میزان اقساط تسهیالت مسکن
وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر ۲ میلیون واحد خالی از 
سکنه در کشور وجود دارد که با پر شدن آنها بازار مسکن وارد مرحله 

ساخت وساز می شود و به مرور رونق می گیرد.
عباس آخوندی با اشــاره به اینکه مؤلفه اصلی مســکن مربوط به 
قدرت خریدار است، گفت: توانستیم قدرت خرید زوج های جوان را 
از ۲۰ میلیون به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش دهیم. وی گفت: یکی 
از اقدامات اصلی در این بخش طوالنی تر شــدن دوره بازپرداخت 
تسهیالت مسکن است که با این اقدام میزان اقساط کاهش می یابد. 
در صورت موافقت بانک مرکزی از طریق طوالنی تر شدن دوره های 
اقساط و نیز کم شدن مدت سپرده گذاری، میزان دسترسی خانوارها 
به پرداخت تسهیالت بلندمدت افزایش می یابد.وزیر راه وشهرسازی 
یادآور شد: طبق گزارش هایی که بانک مرکزی به طور مرتب ارائه 
می دهد،در بیشترماه ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان 
خرید و فروش در بخش مسکن رشد داشته است.وی در خصوص 
افزایش میزان ساخت وساز در کشور نیز تصریح کرد: در حال حاضر 
۲ میلیون واحد خالی از سکنه در کشور وجود دارد که  با پر شدن آنها 
بازار مسکن برای تقاضاهای جدید وارد حوزه ساخت وساز می شود 
و این بازار نیز به مرور رونق می گیرد.آخوندی یاد آور شد: پرداخت 
تسهیالت به خریدار و یا سازنده مسکن، در افزایش سرعت ساخت 

و ساز به طور کامل تاثیر گذار است.

ویژه

خبر

مبارزه با ملخ بومی و موش کور در استان اصفهان
مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان گفت: طرح مبارزه با آفت 
ملخ بومی در ســطح 3 هزارو4۰۰ هکتار از مزارع و باغ های شهرستان های غرب و 

جنوب غرب استان اجرا شد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: 

۲ درصد»تولیدکنندگان« 
اصفهانی »صادرکننده«هستند

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
با اشاره به بخشی از دالیل مشــکالت اقتصادی امروز 
واحدهای تولیدی گفت: زمانی که واحد تولیدی بخواهد 
مشغول به فعالیت شــود ابتدا باید واردات مواد اولیه را 
مدنظر قرار دهد؛ برندســازی، ایجاد شبکه های توزیع 

کاال و سپس صادرات در مراحل بعدی قرار دارد.

محمد مجیری ادامه داد: ما در سال های اخیر به موضوع 
تولید بیشتر پرداختیم و این در حالی است که کشور ما 
با تحریم روبه رو بود؛ در این راستا ادغام وزارت بازرگانی 

و صنایع و معادن وقت را نیز شاهد بودیم.
وی افزود: بخش خصوصی به بازار خارجی نیز همچون 
بازار داخلی نگاه ســنتی دارد. در آمار صادرات استان 
اصفهان، حجــم 7۰ درصــدی صــادرات مربوط به 
کشــورهای همجوار اســت؛ یعنی تجار مــا وضعیت 
بازارهای دیگر را مطالعه نکرده و فقط به کشــورهای 

اطراف خود نگاه کرده اند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
با بیان اینکه بازارهای بسیاری در سراسر جهان وجود 
دارد که تجار ایرانی از آن غافل شــده اند تصریح کرد: 
مثل بازارهای آفریقا که بی توجهی به آنها سبب دپوی 

محصوالت ایرانی در انبار کارخانه ها شده است.
مجیری گفــت: بخش دولتی باید برخــی اطالعات را 
در اختیار بخش خصوصی قــرار دهد؛ اما در این زمینه 
کاستی هایی داشته است، ضمن اینکه رایزن های ما در 
کشورهای مختلف ضعیف هستند. اگر در حوزه اقتصاد، 
تولید و تجارت به جای نگاه جزئــی نگر، نگاه جامعی 
 داشــته باشــیم در این زمینه به اهداف خود خواهیم 

رسید.

 GPS قیمت انواع
ردیاب خودرو و موتور سیکلت

بازار

Garmin MVT 380 گارمین

 5,800,000
ریال

 5,740,000
ریال

مدیر نظارت و بازرسی اصناف اســتان اصفهان با اشاره به اینکه در بازرسی 
صورت گرفته بازرسان مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان، از یک واحد 
صنفی تخلیه بار در اصفهان، تعداد ۱4۸۰۰ قلم تجهیزات پزشکی خارجی 
قاچاق کشف شد، اظهار داشت: این اقالم شامل انواع سوزن و ... به ارزش 444 
میلیون ریال است. جواد محمدی فشارکی افزود: عالوه بر این مقدار 4۰۸ لیتر 
روغن خودروی خارجی قاچاق،   ساخت کشور آلمان به ارزش ۱۰۲ میلیون 
ریال کشف، جمع آوری و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صالح 
شد. وی همچنین با اشاره به اینکه در بازرسی مشترک به عمل آمده توسط 
بازرسان مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان به همراه پلیس آگاهی، از 
یک واحد صنفی در اصفهان، تعداد ۱۰۰ دستگاه انواع آالت موسیقی خارجی 
قاچاق شامل انواع گیتار، ویولن و ... کشف شد، بیان داشت: ارزش این اقالم 

موسیقی 4۰۰ میلیون ریال است که تحویل مراجع قانونی شد.

رایزن بازرگانی ایران در عــراق از تولیدکننــدگان و بازرگانان اصفهانی 
خواست با ایجاد شــبکه مویرگی پخش کاال در عراق از فرصت پیش آمده 

نهایت استفاده را ببرند.
ابراهیم محمدرضازاده ، خواستار ایجاد شبکه بازاریابی در استان های عراق از 
سوی تولیدکنندگان استان اصفهان شد و اظهار داشت: تجربه موفق برخی 
شرکت ها در تبلیغات و بازاریابی محصوالت می تواند برای سایر برند های 
تجاری تکرار شود. وی اتاق بازرگانی اصفهان را اتاقی پیشرو و پویا در عرصه 
تجارت با عراق برشــمرد و گفت: اتاق اصفهان با اتاق های بازرگانی کربال، 
نجف، بغداد و بصره می تواند همکاری مشترکی برای افزایش سطح مبادالت 
تجاری داشته باشد. وی  به شناسایی ۶3 مسئله پیش روی تجارت ایران و 
عراق اشاره کرد و گفت: 33 مسئله داخلی و 3۰ مسئله خارجی است که با 

حل آنها می توان سطح تجارت در عراق را چند برابر ساخت.

کشف آالت موسیقی 
 خارجی قاچاق

 در اصفهان

ایجاد شبکه بازاریابی 
تولیدکنندگان اصفهانی 

در عراق

رییس هیئت عامل ایــدرو در آیین امضای قرارداد همکاری 
مشترک در زمینه توسعه و تولید خودروهای جدید در ایران 
که با حضــور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز مســئوالن 
شرکت خودروسازی رنو در وزارت صنعت برگزار شد، با اشاره 
به اینکه از ۱۰ ماه قبل چارچوب همکاری بین ایدرو و رنو در 
پاریس امضا شد، گفت: در ابتدا ســهم رنو، ۶۰ و سهم ایدرو 
4۰درصد تعریف شده بود اما در طول این ۱۰ ماه مذاکرات 
سخت و فشرده ای داشتیم و توانستیم با شرایط بهتر و تغییر 

سهم ایدرو از 4۰ به ۲۰ درصد به تفاهم برسیم.
منصور معظمی افزود: فاز نخســت قرارداد بــا رنو به ارزش 
۶۶۰میلیون یورو برای تولید ۱۵۰هزار دستگاه خودرو است 
که نخستین خودروی تولیدشده در اواخر سال 97 وارد بازار 
می شــود؛ در فاز نخســت دو محصول »نیو داستر« و »نیو 
سیمبل« در کشور تولید می شود که طراحی آنها در مراحل 

پایانی است و پس از تحویل کارهای اجرایی آغاز می شود.
به گفته معظمی، فاز دوم آن از ۲۰۱9 شروع می شود و سه 

سال طول می کشد که هنوز نهایی نشده است.
وی افزود: بر اساس قرارداد جدید مبنی بر همکاری مشترک 
سه جانبه بین ایدرو، شــرکت پرتو نگین ناصح و رنو، سهم 

مشارکت رنو ۶۰ درصد، ایدرو ۲۰ درصد و شرکت پرتو نگین 
ناصح نیز ۲۰ درصد است.

به گفته رییس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران، 
مطابق این قرارداد 3۰ درصد محصول با مسئولیت رنو باید 

صادر شود که شامل محصول نهایی و قطعه است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشــان کرد: ورود 
ایدرو کامال قانونی است و طبق اصل 44 قانون اساسی دولت 
می تواند ۲۰ درصد سهم بازار را داشته باشد؛ همچنین دولت 
هر لحظه که بخواهد می تواند سهم قانونی ۲۰ درصدی خود 

را واگذار کند.
معظمی با پیش بینی اینکه در این قرارداد نزدیک به سه هزار 
اشتغال مستقیم ایجاد می شود، افزود: مرکزتحقیق و توسعه 
رنو در ایران قــرار می گیرد و تربیت نیروی انســانی ماهر و 

مدیران کارآمدتر، از نتایج این همکاری ها خواهد بود.
وی تاکید کرد: در این قرارداد ســاخت گیربکس، شاسی و 
قطعات دیگر، پیش بینی و در قراردادی با بلژیکی ها، تولید 

گیربکس اتوماتیک نیز آغاز شده است.
قائم مقام ارشد گروه خودروســازی رنو، قرارداد سه جانبه با 
ایرانی ها را قراردادی استثنایی خواند و گفت: قرارداد رنو و 

ایدرو به دلیل سرمایه گذاری، انتقال فناوری، داخلی سازی 
و پرورش استعدادهای ایرانی، ایجاد مرکز مهندسی، خرید 
تولید خودروهای به روز و صادرات و به بیان دیگر توســعه 
زنجیره کامل ارزش در ایران، قراردادی استثنایی در تاریخ 

صنعت خودرو ایران است.
به گزارش برنا، تیری بلوره در مراسم امضای قرارداد همکاری 
توســعه و تولید خودروهای جدید در ایران بین ســازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران، شــرکت پرتو نوین ناصح 
و گروه خودروســازی رنو در محــل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، افزود: قرارداد امروز قراردادی اســتثنایی در یکی از 

استراتژیک ترین کشورها برای رنو یعنی ایران است.
وی ادامه داد: ایران در دنیای رنو کشــوری شــناخته شده 
است؛ به دلیل پتانسیل های خوب صنعتی، زیرساخت های 
خودروسازی، نیروی انســانی توانمند، شرایط ژئوپولیتیک 
استثنایی و همین طور فرهنگی غنی که از نکات بسیار مهمی 

برای فرانسه به شمار می رود.
به گفته این مقام مسئول فرانســوی، در دنیای رنو، ایران با 
قابلیت های خوب صنعتی، زیرســاخت های خودروسازی، 
نیروی انســانی توانمند، شــرایط ژئوپولیتیک استثنایی و 
همین طور به دلیل فرهنگ غنی خود شناخته می شود. بلوره 
با بیان اینکه رنو با حضور بدون وقفه در ایران از سال ۲۰۰4 
تاکنون تعهد خود را به اثبات رســانده اســت، تصریح کرد: 
امضای این قرارداد، تعهد و خواســت قوی ما را برای حضور 

بلندمــدت بــه عنوان 
شــریک اســتراتژیک 
صنعت خودروی ایران 

تایید می کند.
وی خاطرنشــان کرد: 
همکاری ما با دو شریک 
قدیمــی خــود یعنی 
ایران خودرو و سایپا نیز 
همچنان ادامه داشته 
و در آینده گســترش 

خواهد یافت.
قائــم مقــام ارشــد 
گــروه  مدیرعامــل 
خودروسازی رنو اظهار 
داشــت: امضــای این 
قرارداد گامی رو به جلو 
و بلند بــرای همکاری 
مســتمر میان ایران و 
رنو بــوده و ارزش های 

مشترکی برای طرفین در بر خواهد داشت.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
بیشترین رکود در کشــور بر صنایع مادر و صنعت اصفهان سایه 
افکنده اســت، گفت: با توجه به رکود حاکم بر صنایع استان، نرخ 
بیکاری در اصفهان ۲/۵درصد است. محسن نیرومند با اشاره به ادغام 
تمام ادارات ارتباط مستقیم با اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اظهار 

داشت: انتظار داریم در مجلس دهم توجه ویژه ای به این وزارتخانه 
صورت گیرد.

وی با بیان اینکه یک میلیون و ۱۱۰ هزار کارگر بیمه شده در استان 
اصفهان وجود دارد، اضافه کرد: اینکه ۶۵ درصد جمعیت اســتان 
را کارگران تشکیل می دهند، نشان دهنده این است که باالترین 

جمعیت کارگری کشور متعلق به استان اصفهان است.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه اصفهان 
قطب صنعت و صنایع مادر کشــور اســت، تصریح کرد: بنابراین 
بیشترین رکود در کشور بر صنایع مادر و صنعت استان اصفهان 
سایه افکند، اما در سال جاری که تا حدودی از رکود حاکم بر صنایع 
مادر و صنعت کاسته شده است، بزرگ ترین رکود را استان اصفهان 
تحمل کرد. وی تصریح کرد: با توجه به رکود حاکم بر صنایع استان 

نرخ بیکاری در اصفهان ۲/۵درصد است.

نیرومند با اشاره به اینکه نرخ بیکاری شــامل افراد تحصیلکرده 
می شود به طوری که در مجموع 3۵ درصد آن از آقایان و ۵۰ درصد 
از بانوان است، بیان داشت: باید روحیه کارآفرینی و حرفه آموزی در 
بین دانشجویان نهادینه شود، گرچه درس خواندن، فرهنگ اشتغال 
است اما تضمین کننده اشــتغال آینده دانشجویان حرفه آموزی 
است. وی بیان داشت: اساســنامه اداره کار ایجاد اشتغال نیست؛ 
بلکه هماهنگ کننده در ایجاد اشتغال در همکاری با دستگاه های 

ایجاد اشتغال است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

نرخ بیکاری استان ۲/5درصد است

سکه تمام بهار آزادی
11،800،000 ریال)طرح جدید(

6،340،000 ریالنیم سکه

3،760،000  ریالربع سکه

2،490،000 ریالسکه یک گرمی

1،172،490 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

با همکاری شرکت خودروسازی رنو؛ 

استثنایی ترین قرارداد خودرویی ایران امضا شد

رییس اتحادیه خرده فروشان میوه و تره بار اصفهان از کاهش 
۵۰ درصدی نرخ پیاز در بازار اصفهــان خبر داد و گفت: در 
حال حاضر نرخ پیاز در بازار اصفهان به ۲۰۰۰ تومان و کمتر 

از آن کاهش یافته است.
نوروزعلی اسماعیلی اظهار داشت: کشــت پیاز و توزیع آن 
در بازار در شرایط کنونی منحصر به کشاورز خاصی نیست؛ 
چرا که کشاورزان محصول خود را مستقیما به میدان میوه و 
تره بار عرضه کردند و این بار خود سود اندکی بردند. وی بیان 
داشت: باید از اکنون مراقب انحصار بازار تره بار در فصل پاییز 
باشیم تا شاهد افزایش قیمت این محصوالت نباشیم. رییس 
اتحادیه خرده فروشان میوه و تره بار اصفهان با اشاره به اینکه 
قیمت پیاز در ابتدای هفته 3۰۰۰ تومان بود، گفت: نرخ این 
محصول طی روزهای اخیر به کمتر از نصف کاهش یافته و 
حداکثر با قیمت ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان در سطح مغازه های 

شهر عرضه می شود.
اسماعیلی با بیان اینکه در بحث توزیع محصوالت کشاورزی 
به جای دخالت باید نظارت قوی داشته باشد، تصریح کرد: ما 
نباید در صورت کمبود محصولی در بازار فورا اقدام به واردات 
آن کنیم چرا که کشــاورزی داخل پتانســیل باالیی دارد 
بلکه باید شرایط را برای تبدیل کشاورزی سنتی به صنعت 

کشاورزی فراهم کنیم.
رییس اتحادیه میادین میوه و تــره بار اصفهان نیز پیرامون 

بازار پیاز گفت: قیمت عمده فروشی پیاز از پنجشنبه هفته 
گذشــته در میدان میوه و تره بار اصفهان در سطح ۱۰۰۰ 
تا ۱7۰۰ تومان معامله شــده و همین امر باعث افت قیمت 

خرده فروشی خواهد شد.
ناصر اطرج افزود: هم اکنون برخی خرده فروشان، پیاز خود را 
بر اساس قیمت 3 هزار تومان خرید قبلی عرضه می کنند اما 

این قیمت به طور قطع کاهش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: خرده فروشان اجازه دارند حداکثر 3۰ درصد 
به قیمت عمده فروشــی اضافه کنند و طبیعتا با قیمت های 
فعلی عمده فروشی، قیمت ها در سطح شهر کاهش خواهد 

داشت.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: 
توافق نامه ای بین دانشــگاه صنعتی اصفهان و شهرداری 
خمینی شهر امضا شد که بر اســاس آن 33 میلیارد تومان 
از دانشگاه و 3 میلیارد تومان از شهرک علمی تحقیقاتی به 
شهرداری خمینی شهر پرداخت می شود. سید جواد ابطحی 
با اشاره به اینکه در دولت گذشته ردیف بودجه ای برای وزارت 
کشور نوشته شد تا مطالبات شــهرداری ها از دستگاه های 
دولتی پرداخت شود، اظهار داشت: شهرداری خمینی شهر 
از دانشــگاه صنعتی اصفهان مطالباتی داشت اما دانشگاه 
اجازه ورود به کارشناسان شهرداری برای بررسی میدانی 
از ساختمان های مجاز و غیرمجاز را نمی داد که کمیسیون 
ماده 77 و ماده ۱۰۰ بر اســاس گزارشات بیرونی، احکامی 
صادر کرد مبنی بر اینکه دانشگاه صنعتی ۵4 میلیارد تومان 

به شهرداری  پرداخت کند.
وی با اشاره به اینکه جلسه ای با مسئوالن دانشگاه صنعتی 
اصفهان پیرامون چگونگی اســتفاده از ظرفیت های این 
مجموعه آموزشــی در خمینی شهر داشــتیم، افزود: این 
جلسات منجر به ورود کارشناسان شهرداری خمینی شهر 
به دانشگاه صنعتی و بررسی تمام ساختمان ها و زمین های 
آن شد که بر اساس نتایج به دســت آمده از متراژ، به مبلغ 

33میلیارد تومان بدهی رسید.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با اعالم اینکه سکوک 

حاصل از مطالبات آماده بود که شــهرداری خمینی شهر 
می تواند آن را به ســرمایه تبدیل کرده و در بانک شهر قرار 
دهد، تصریح کرد: شــهرداری موظف است با دریافت این 
مطالبات به مسائل اساسی شهر رسیدگی کند و اجازه ندارد 
این سرمایه که متعلق به مردم اســت را صرف جشن ها و 
اموری مثل آن کند که شــورای شهر نیز باید بر آن نظارت 
داشته باشــد. ابطحی با بیان اینکه بیشتر سنگبری ها در 
استان اصفهان، خمینی شهری هستند و ۶۰ درصد سنگ 
موجود نیز در اختیار فعاالن این عرصه از این شهرســتان 
اســت، گفت: درآمد این مراکز از ارزش افزوده و فروش، به 
حساب شهرداری های شاهین شهر و اصفهان واریز می شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس مطرح کرد:

بدهی میلیاردی دانشگاه صنعتی اصفهان به شهرداری خمینی شهر

اصناف

پیاز منطقه اصفهان رسید؛

قیمت پیاز به نصف کاهش یافت

پارلمان

MVT 800

 5,100,000
ریال

 5,120,000
ریال

Smart tech GT-06N

 3,000,000
ریال

 3,110,000
ریال

با گذشت بیش از ۱۰ ماه از امضای توافق اولیه در نمایشگاه خودروی پاریس ۲۰۱۶، قرارداد بزرگ ترین سرمایه گذاری 
تاریخ صنعت خودروی ایران بین رنوی فرانسه و ایدرو به عنوان نماینده بخش دولتی در ایران و شرکت »پرتو نگین 

ناصح« به عنوان نماینده بخش خصوصی امضا شد.

فاز نخست قرارداد 
با رنو به ارزش 

۶۶۰میلیون یورو 
برای تولید ۱۵۰هزار 

دستگاه خودرو است 
که نخستین خودروی 

تولیدشده در اواخر 
سال 97 وارد بازار 

می شود
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»گاهی دلم برای خودم تنگ می شود« در سالن سوره اصفهان
نمایش »گاهی دلم برای خودم تنگ می شــود« به طراحی، نویسندگی و کارگردانی احمد 

شاهین، تا ۲۶ مرداد ماه در سالن سوره اصفهان به روی صحنه می رود.

در شهر

استاد آواز مکتب اصفهان تاکیدکرد:

یکدست بودن؛اولین مزیت آلبوم 
صوتی»شنونده پارسی«

استاد آواز مکتب اصفهان مراســم رونمایی از آلبوم صوتی و کتاب 
»شنونده پارسی« را  ارزشمند دانست و بیان داشت: در موسیقی قبل 
از هر چیز باید از مردمی تشکر کرد که موسیقی را حمایت می کنند؛ 

آنان صاحبان اصلی موسیقی هستند.
علی اصغــر شــاه زیــدی بــه تالش هــای بســیار بــرای 
مجموعــه شــنونده پارســی اشــاره کــرد و گفــت: عــده 
 زیادی دســت در دســت هــم دادند تــا این اثــر آماده شــود،

 اما نباید فراموش کرد که خســتگی تاثیر زیادی بر کیفیت اجرای 
زنده دارد؛ اســتاد تاج تاکید می کرد که از یک روز قبل از کنسرت، 
خواننده نباید حتی حرف بزند؛ چه برســد به آنکه استرس داشته 

باشد.
 محمدرضــا مصدقــی،از چهره هایــی بــه شــمار مــی رود 

که برای به ثمر رسیدن شنونده پارسی تالش بسیاری کرده است.
وی در مورد مزیت های این مجموعه اذعان داشــت: اولین مزیت 
این اثر یکدست بودن آن بوده و دلیل آن استفاده همه هنرمندان از 

مکتب درس استاد شاه زیدی است.
در مکتب آوازی اصفهان دقت زیادی بر شعر و ادای صحیح کلمات 
و عروض ها وجود دارد که سبب شــیوایی کالم اثر شنونده پارسی 
 می شــود. جلیل ســجادی در مورد دید غالب بر کتــاب و آلبوم

 صوتی شــنونده پارسی اظهارداشــت: در این اثر ســعی شده تا 
مفاهیم موسیقی برای شــنوندگان موســیقی با زبانی ساده بیان 
شــود و به همین جهت اســم ایــن مجموعه »لذت آشــنایی با 
 دستگاه ها و موسیقی ایرانی برای شنونده« بوده و همه می توانند از

 آن بهره ببرند.

موسیقی

به گفته یک شاعر پیشکســوت، شــاعران تا آنجایی که می توانند باید 
استفاده از واژه های نخ نما را کاهش دهند و در نهایت با سرودن شعرهای 

محتوایی و غنی، آثاری ماندگار از خود برجای بگذارند.
محمد علی مجاهدی متخلص به پروانه، از شاعران پیشکسوت در حوزه 
شعر آیینی است. وی با بیان اینکه یکی از نواقص دوره های آموزشی این 
است که مجریان تنها به آموزش ساختار و قوانین شعر بسنده می کنند، 
افزود: به منظور آنکه دوره آموزشــی نتیجه مد نظر را داشــته باشــد 
الزم است اســاتید در کنار تدریس آموزش اوزان عروضی  و فنون های 
مختلف شــعر امروز، کارگاه های دیگری را نیز برای شــرکت کنندگان 
ترتیب دهنــد؛ زیرا آموزش اصــول  و اوزان به تنهایــی نمی تواند موثر 
 واقع شده و تاثیرگذاری الزم را بر ســروده های شاعران جوان و تازه کار 

داشته باشد.
وی اظهار کرد: نخستین و شــاید مهم ترین قدمی که اســاتید باید در 
راستای بهبود سروده های شاعران بردارند تقویت روحیه  نقدپذیری در 
آنهاست زیرا سروده  های شاعران جوان خالی از عیب نیست و به احتمال 
زیاد شعر آنها به لحاظ ساختاری و محتوایی دچار مشکل است؛ اما این 
موضوع مشــکلی ندارد زیرا به هر حال آنها در ابتدای راه هستند و الزم 

است قلم خود را به مرور زمان تقویت کنند. 
در واقع داشتن روحیه  نقدپذیری، از راهکارهای مهمی است که در این 
راه به آنها کمک می کند تا با توجه به تذکرات بزرگان عرصه شعر و ادب 

پارسی، مشکالت شعرهای خود را برطرف کنند.
این شاعر افزود: الزم است زمینه ای فراهم شود تا شاعران جوان بتوانند 
سروده های خود را در محضر اســاتید بخوانند؛ تنها در این صورت است 
که می توانند متوجه نقاط قوت و ضعف ســروده های خود شده و درپی 

رفع آنها برآیند. 
مجاهدی از تجربه50ســاله خود در زمینه شعر گفت و معتقد است اگر 
در کنار محافل شعرخوانی، این نوع کارگاه های آموزشی هم  به موازات 
آنها فعالیت کنند مســلما خروجی قابل قبولی نیز خواهند داشــت؛ اما 
اگر همچنان مانند گذشــته مجریان و اســاتید تمرکز خــود را بر یک 
موضوع بگذارند، قطعا به نتیجه دلخواه نخواهند رسید و چیزی حاصل 

شرکت کنندگان نمی شود. 
وی با بیان اینکه شعر باید زبانی روا و بیانی رسا داشته باشد،گفت: شاعر 
تا آنجایی که می تواند باید اســتفاده از واژه های نخ  نما را کاهش دهد و 
در نهایت با سرودن شــعرهای محتوایی و غنی، آثاری ماندگار از خود 

برجای بگذارد.

“آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختامنهای فاقد سند رسمی”

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

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی شــماره 1423-1396/04/27 هیأت : آقای محمدجواد حمزه ئی بیدگلی 
فرزند علی محمد شماره شناســنامه 1250012481 - ششــدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 96.13 مترمربع شماره پالک 3 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 127 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از زهرا نصر اللهی.
2( رأی شماره 1481- 1396/05/08 هیأت : آقای محمد خدانه آرانی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 473- ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 46.30 مترمربع شماره 
پالک8870  فرعی مجزا از شــماره 1374 فرعی از پــالک 2637 اصلی واقع در 

مسعودآباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از سید جالل حسینی.
3( رأی شماره  1410 - 1396/04/26 هیأت : آقای احمدرضا رجائی فرزند .محمد 
علی شماره شناسنامه 373 - ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 11.85 مترمربع 
شماره پالک 8841 فرعی مجزا از شماره 258 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در 

مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک رسمی.
4( رأی شــماره 1474-1396/05/08  هیأت : آقای مهدی حق جو فرزند حسین 
شماره شناسنامه 1153 و رأی شماره 1475- 1396/05/08  هیأت : خانم معصومه 
رحمتیان آرانی  فرزند حبیب اله شماره شناســنامه 234  )بالمناصفه( - ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 121.50 مترمربع شماره پالک 3139 فرعی مجزا از شماره 
34 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابتیاعی از حسین حق جو و اکرم شبان مقدم.
5( رأی شــماره 1403- 1396/04/26 هیأت : آقای محمود هارونی مقدم آرانی 
فرزند حسین شماره شناسنامه 645  و رای شماره 1404 - 1396/04/26 هیأت : 
خانم فاطمه هارونی مقدم آرانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 1079 )بالمناصفه( 
- ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 105 مترمربع شماره پالک 746 فرعی مجزا از 
شماره 550فرعی از پالک 2643 اصلی واقع در صالح آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل ابتیاعی از موسی مهران.
6( رأی شــماره 1469- 1396/05/08 هیأت : خانم  آزاده عزیزی محمودآبادی  
فرزنــد بخشــعلی شــماره شناســنامه  1250064481 و رای شــماره 1470- 
1396/05/08 هیأت:  آقای علی اکبر صدفی آرانی  فرزند عباس شماره شناسنامه 
1258 )بالمناصفه( -  ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 139.50  مترمربع شماره 
پالک 1148 فرعی مجزا از شماره 343 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک رسمی و موروثی.
7( رأی شــماره 1422 -1396/04/27 هیأت : آقای محمدرضا  پور سعیدی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 1250158011- ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 149.2 
مترمربع شماره پالک 366فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی 
واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از جواد حمید پناه.
8( رأی شماره  1479-  1396/05/08 هیأت : آقای حسن رمضانی بیدگلی فرزند 
علی شماره شناسنامه 7601 - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره 
پالک 368 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و 

غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از جواد حمیدپناه.
9( رأی شــماره  1477- 1396/05/08 هیأت : آقای محسن ســالمی پور فرزند 
اسمعیل شماره شناســنامه 1249 و رای شــماره  1478 - 1396/05/08 هیأت : 
خانم اسما عسکری کویری فرزند علی محمد شماره شناسنامه 2039  )بالمناصفه( 
-  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 369 فرعی مجزا از 
شــماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از هادی حمیدپناه.
10( رأی شــماره 1418- 1396/04/27 هیأت : خانم فاطمه انصاری فرزند جلیل 
آقا شماره شناسنامه 3084 - ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت254.71  مترمربع 
شماره پالک 1726 فرعی مجزا از شماره 152 فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در 
محمدآباد ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از مصطفی ساربانی.

11( رأی شماره .1405 - 1396/04/26 هیأت : آقای حسن محمودیان فرزند آقا 
مهدی شماره شناسنامه 414 و رأی شــماره 1406 - 1396/04/26 هیأت : خانم 
مهین مصطفوی بیدگلی فرزند سید فخرالدین به شماره شناسنامه 471  چهار و دو 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 159.50 مترمربع شماره پالک 491 
فرعی مجزا از شماره 491فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک رسمی.
12( رأی شــماره 1466-1396/05/08  هیأت : آقای عباس میرزائی فرد بیدگلی 
فرزند محمد  شماره شناسنامه 443 - ششــدانگ  یکباب انباری به مساحت 140 
مترمربع شماره پالک 6100 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی 
واقع در ریگستان دیمگار آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از محمد 

صابر میرزائی فرد بیدگلی.
13( رأی شماره 1421- 1396/04/27  هیأت : خانم ریحانه معظمی بیدگلی فرزند 
علی محمد شماره شناسنامه 92 -  ششدانگ  یکباب تعمیرگاه به مساحت 207.8  
مترمربع شماره پالک 6048 فرعی مجزا از شماره 423 و 163 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از 

جواد دادخواه و امیر فروتنی بیدگلی.
14( رأی شــماره 1407- 1396/04/26 هیأت : آقای ســعید مســکینی بیدگلی 
فرزند .کاظم شماره شناسنامه 872  و رای شــماره 1408- 1396/04/26 هیأت : 
خانم ملیحه آقائی سه ده فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه 1250055199 
)بالمناصفه( - ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت .144.50 مترمربع شماره پالک 
6049 فرعی مجزا از شــماره 456 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان 
دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از مهدی مشتاقیان بیدگلی 

و زینب نوحی.
15( رأی شماره 1409- 1396/04/26 هیأت : آقای حسینعلی محلوجی منش فرزند 
عباس شماره شناسنامه 5358 - ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 240 مترمربع 
شماره پالک 6050 فرعی مجزا از شــماره 530 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع 
در ریگستان دیم کار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از عفت امیدی 

و عباس دادخواه. 
16( رأی شماره 1412- 1396/04/27  هیأت : آقای اصغر زوار نوش آبادی فرزند 
علی شماره شناسنامه 76 - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره 
پالک 569 فرعی  از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل ابتیاعی از مجید گرامی.
17( رأی شــماره 1464- 1396/05/08 هیأت : آقای عاطفه رضائی نوش آبادی 
فرزند  اسمعیل شماره شناسنامه 654 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع 
شــماره پالک 570 فرعی از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد  بخش 4 

حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از علی جعفری.
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول :1396/05/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : .1396/06/02

عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
م الف: 5/2/96/338

ابالغ رای
5 شــماره دادنامــه: 9609970351300171 شــماره پرونــده:  /150
9509980351300558 شــماره بایگانی شــعبه: 950632 خواهان: بانک مهر 
اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا زمانی با وکالت خانم نرگس صادقی قهساره فرزند 
مصطفی به نشانی: اصفهان خیابان چهارباغ باال مجتمع باران طبقه پنج واحد 35. 
خواندگان: 1- آقای ایمان دواجی عمومی به نشانی: اصفهان پایگاه هشتم شکاری 
بلوک 130 طبقه 5 پالک 589. 2- آقای علی قلی پور فرزند  ابراهیم به نشــانی: 
اصفهان پایگاه چهارم رزمی هوانیروز خوابگاه شهید شهبازی پالک 1، خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم نرگس صادقی قهســاره بوکالت از بانک مهر 
اقتصاد بطرفیت 1- علی قلی پور فرزند ابراهیم 2- ایمان دواجی عمومی بخواسته 
مطالبه مبلغ 211/481/784 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 9901-14671 
مورخ 95/5/3 عهده بانک حکمت ایرانیان به انضمام خسارت دادرسی اعم از هزینه 
دادرســی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه برابر نرخ تورم از تاریخ سررســید چک 
لغایت اجرای دادنامه بشــرح متن دادخواســت باتوجه به محتویات پرونده تصویر 
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت منعکس در پرونده و اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای ارسال ننموده و نسبت به 
دعوی و مستندات آن ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده فلذا مستندات دعوی مصون 
از هرگونه تعرضی مانده و مستندات مذکور داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد نهایتًا 
دادگاه باتوجه به مراتب فوق خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص و مستنداً 
به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صــدور چک مصوب 1355/4/16 
با اصالحات بعدی و نظریــه مورخه 77/9/21 مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 211481784 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
6646862 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ 7613345 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص نرخ 
تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول وجه آن 
در حق خواهان محکوم می نماید که خسارت تاخیر تادیه را اجرای احکام در هنگام 
اجرای حکم محاســبه و از خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان است. م الف: 

13383 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)402 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9609970353600560 شــماره پرونــده:  /167
9509980353600036 شماره بایگانی شعبه: 950861 خواهان: آقای ابوالفضل 
کرمی باصری فرزند رضا با وکالت آقای نوید حدادی فرزند محمودرضا به نشــانی 
اصفهان دروازه شیراز ابتدای هزارجریب مجتمع فراز طبقه سوم واحد 22. خوانده: 
آقای مهدی سعیدی فرزند محمدعلی به نشــانی اصفهان خ عالمه امینی شهرک 
پردیس کوچه الدن پالک 12 کدپســتی 8159947457 خواسته ها: 1-مطالبه 

خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- اعســار از پرداخت هزینه دادرسی 
4- مطالبه خســارت دادرسی. گردشکار: دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص 
دادخواســت آقای ابوالفضل کرمی با وکالت آقای نوید حــدادی به طرفیت آقای 
مهدی سعیدی به خواسته مطالبه وجه 1 فقره چک شماره 511131/13 عهده بانک 
ملت مورخ 95/2/12 به مبلغ 8/500/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی بقاء مستندات 
در ید خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشــر آگهی در جلســه حاضر 
نگردیده و دلیلی جهت برائت ذمه خویش ارائه ننموده دادگاه خواســته خواهان را 
مقرون به صحت دانسته مســتنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 ق آ د م حکم 
به محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ 8/500/000/000 ریال بابت اصل چک و 
همچنین به پرداخت هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت اجرای حکم که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد صادر می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل 
تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر استان می باشد. م الف: 13313 شعبه 110 
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )110 جزایی ســابق( مجتمع شهید بهشتی)272 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/172 کالســه پرونده: 95-1076 شــماره دادنامه: 9609976795700627- 
96/4/26 مرجع رسیدگی: شعبه 27 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: احمد 
صابریان مدیریت قرض الحسنه حضرت محمد به نشانی اصفهان خ حکیم نظامی 
جنب کوچه 33. خوانده: زهرا آقایی به نشــانی مجهول المکان. خواســته: مطالبه  
بخشی از وجه چک شــماره 748197-95/4/21 به مبلغ 13/300/000 ریال به 
انضمام خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست احمد صابریان مدیریت قرض الحسنه حضرت 
محمد به طرفیت زهرا آقایی به خواسته مطالبه مبلغ 13/300/000 ریال وجه بخشی 
از یک فقره چک به شماره 748197-95/4/21 عهده بانک ملی شعبه فلکه فلسطین 
به انضمام خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و 
گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیــه بانک محال علیه و باتوجه به اظهارات 
خواهان دادخواســت تقدیمی عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به 
اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور 
در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت 
وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشــورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجسه مورخه 96/3/10 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستنداً 
به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به 
پرداخت مبلغ 13/300/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک 95/4/21 تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی از 
ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 1/227/500 ریال هزینه دادرســی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی و به مــدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 13289 شعبه 27 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )373 کلمه، 4 کادر(

گالری نقش خانه؛ میزبان اولین 
نمایشگاه گروهی عکاسان خبری

این نمایشگاه به مناســبت روزخبرنگار، ازسوی انجمن 
عکاسان مطبوعاتی استان اصفهان و با همکاری سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و همچنین با تالش 

حوزه هنری اصفهان برگزار می شود.
در این نمایشگاه آثاری از عبدا... هاشمی، اصغر شیرازی، 
عباس فالح، مهدی جانــی پور، عباس پوســتین دوز، 
محمدرضا شــریف، عالیه ســعادت پور، آریا جعفری، 
رضا امینــی، خدیجه نــادری، مهــدی کریمی، مجید 
حجتی، مرتضی صالحی، رضا قلیچ خانی، آزاده عزیزیان، 
محمدرضا جعفری، رسول شــجاعی، احسان جزینی، 
مرتضی زنگنه، مهدی زرگر و فاطمه صادق زاده در معرض 

تماشای عالقه مندان قرار می گیرد.
اولین نمایشگاه گروهی عکاسان خبری استان اصفهان، 
پنجشنبه ۱۹ مردادماه ساعت ۱۸ در گالری نقش خانه 
اصفهان افتتاح می شود و عالقه مندان برای بازدید از این 
نمایشــگاه می توانند تا ۲5 مردادماه صبح ها از ساعت 
 ۹ تــا ۱۳ و بعدازظهرها از ســاعت ۱۶ تــا ۲0 به گالری

 نقش خانــه اصفهان واقع در خیابان آمــادگاه، مجتمع 
فرهنگی هنری سوره مراجعه کنند.

فرماندار اصفهان:

امور مطبوعات باید به خود آنها 
واگذار شود

فرماندار اصفهــان در جمع اصحاب رســانه، با تبریک 
فرارســیدن روز خبرنگار اظهــار داشــت: خبرنگاران 
 نقطــه وصل مردم و مســئوالن هســتند. مشــکالت،
 مســائل و کمبودها به وسیله اصحاب رســانه به اطالع 
 مســئوالن می رســد و تعامل بین مــردم و خبرنگاران 
و تعامــل میــان خبرنــگاران و مســئوالن ســبب 
 شــده تــا مشــکالت در ابعــاد گوناگــون مــورد 

پیگیری قرار گیرد.
 احمدرضوانــی افزود: امروز مشــکالت بســیاری برای 
خبرنگاران وجود دارد که امیدواریم با حمایت مسئوالن از 

بار این مشکالت کاسته می شود.
وی بر لزوم توجه به غربالگری مطبوعــات تاکید کرد و 

گفت: امور مطبوعات باید به خود آنها واگذار شود.
در همین زمینه باید به حمایت دولت از مطبوعات اشاره 

کنیم که می بایست بیشتر از قبل شود.

شهردار نیاسر از توابع شهرستان کاشان گفت: برای ساماندهی باغ 
تاریخی تاالر این شهر ۲ میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار اختصاص 
یافته است. سبحان نظری با بیان اینکه این میزان بودجه از منابع 
داخلی شهرداری تامین می شود، اظهار کرد: بخشی از این اعتبار 
صرف عملیات عمرانی شامل محوطه ســازی باغ، جدول گذاری، 
اجرای نمای دیواره های باغ و همچنین ساخت رمپ های ورودی 
وخروجی این باغ تاریخی می شود. وی افزود: بخشی از این اعتبار 
نیز برای اصالح و بازپیرایی فضای سبز شــامل علف زنی، حذف 

پاجوش ها، تسطیح و اصالح مسیرهای آبیاری، هرس درختان و 
درختچه ها، کوددهی، خاک ریزی با خاک زراعی، افزایش و ایجاد 
فضای سبز  و همچنین کاشــت نهال در این باغ صرف می شود. 
شهردار نیاسر اضافه کردن سکوها، تاسیسات زیربنایی، لوله کشی، 
نورپردازی و نصب پایه های چراغ روشنایی را از دیگر اقدامات برای 
سازماندهی باغ تاریخی تاالر نیاسر بیان کرد. سبحانی فضای سبز را 
از عناصر اصلی و اساسی باغ های ایرانی دانست و ابراز امیدواری کرد 

که تا پایان شهریور امسال کار ساماندهی باغ تاالر نیاسر پایان یابد.

شهردار نیاسرخبرداد:

اختصاص اعتبار2/5میلیاردریالی ساماندهی باغ نیاسر
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داشتن روحیه  نقدپذیری، از راهکارهای مهمی 
است که در این راه به شاعران جوان کمک می کند 
تا با توجه به تذکرات بزرگان عرصه شعر و ادب 

پارسی، مشکالت شعرهای خود را برطرف کنند

اینستاگردی

 شانس حضور دو دقیقه ای کنار 
آتش فشان دماوند

ویشکا آسایش با انتشار عکسی در صفحه شخصی اینستاگرامش، از 
تجربه نزدیک بودن به آتش فشان برای هوادارانش نوشت: »شاید این 
سوراخ رو هر کسی ندیده باشه؛ ولی من شانس اینو داشتم که به اندازه 
دو دقیقه کنارش باشم. خروج گاز گوگرد در جبهه جنوبی قله دماوند 

که بجز بوی غیر قابل تحملش، خیلی زیبا و غریب بود.«
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فناورانه

یک دانشجوی انگلیسی با جایگزینی مخزن آب قابل تخلیه به جای بتن مورد 
استفاده در ماشین لباسشــویی، موفق شــد وزن اضافی این وسیله را )هنگام 
حمل و نقل( تا یک سوم کاهش دهد. پس از این ابداع به ظاهر ساده بسیاری از 
کارشناسان و طراحان لوازم خانگی از این نوآوری ساده، اما هوشمندانه و اینکه چرا 

تاکنون چنین نوآوری ساده ای به ذهن هیچ کس نرسیده، ابراز شگفتی کردند.
دایالن نایت، دانشجویی 22 ساله دانشگاه ناتینگهام در مورد نوآوری اش گفت: 
»همیشه این سوال در ذهنم بود که چرا ماشین لباسشویی باید سنگین باشد؟ 
پس از بررسی های اولیه و آگاهی از عملکرد قطعات داخلی این وسیله دریافتم 
که علت وزن اضافی این ماشین، نصب دو قطعه بتنی برای کنترل لرزش اضافی 
است.« این نوآوری هوشمندانه با سرپرســتی پروفسور امین آل حبیبه، استاد 
ایرانی دانشــگاه ناتینگهام، به عنوان پروژه تحقیقاتی انجام شد و هم اکنون این 

پروژه در حال طی کردن مراحل ثبت اختراع است.
در صورت استقبال شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی از این نوآوری، فرآیند 
بارگیری، انتقال و نصب در منزل آسان تر شده و قبل از استفاده از لباسشویی الزم 

است که کارشناسان نصب محصول، محفظه سه کیلوگرمی را با آب پر کنند.

به سرپرستی استاد ایرانی دانشگاه ناتینگهام صورت گرفت؛

 کاهش وزن ماشین لباسشویی 
با یک ابداع هوشمندانه

عرضه خودروی الکتریکی ۵ هزار دالری 
در چین

شــرکت جنرال موتور، خودروی الکتریکی ارزان قیمتی بــه بازار عرضه کرده 
اســت. که این خودرو  Baojun E۱۰۰ نام دارد و فقــط در چین عرضه می 
شود.جالب آنکه این خودرو پس از محاسبه یارانه های دولتی، حتی از بهای یک 

موتورسیکلت در آمریکا هم ارزان تر است.
 خودرو مذکور با همکاری شرکت دولتی SAIC چین ساخته شده است. فاصله 
بین مرکز چرخ های عقب و جلوی خودرو ۱۶۰۰ میلی متر و  ارتفاع آن نیز ۱۶۷۰ 
میلی متر است. ابعاد خودرو نشان می دهد می توان به راحتی در مراکز شهرهای 

شلوغ برای آن جای پارک پیدا کرد.
قدرت محرک خودرو به وسیله موتوری با گشتاور Nm۱۰۰ و قدرت ۳۹ اسب 
بخار تامین می شود. همچنین E۱۰۰ با یک بار شــارژ خودرو می تواند ۱۵۵ 
کیلومتر را طی کند؛  البته مدت زمان شارژ باتری های لیتیومی آن کمی طوالنی 
و حدود ۷/۵ساعت است.عالوه براین موارد، خودروی دونفره E۱۰۰ یک صفحه 
نمایش ۷ اینچی با قابلیت اتصال بی سیم دارد. گزینه های انتخابی این خودرو 
چندان زیاد نیست، اما خریداران مدل Zhixiang می توانند بدون نیاز به کلید 

وارد خودرو شوند. 

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید شلوارهای ورزشی با فناوری 
نانو شدند که اکنون در بازار موجود است.

بررســی محصوالت نانو و ارائه تاییدیه نانو مقیاس به آنها از جمله فعالیت های 
مهم ستاد توسعه فناوری نانو از ۳ سال گذشته بوده است. در واقع بررسی مواد و 
محصوالت تولید و عرضه شده در حوزه فناوری نانو، سبب شفافیت بازار محصوالت 
نانو شــده و به  ارتقای کیفی این محصوالت و افزایش اعتماد مصرف کنندگان 
کمک می کند. اکثر انسان ها پس از استفاده از البسه های ورزشی، پس از تعریق 
دچار خارش های پوستی، حساسیت پوستی، قرمزی پوست و بوی بد می شوند. 
از این رو طی سال های اخیر برخی از شــرکت های فعال در صنعت نساجی به 
تولید البسه ورزشی ضدباکتری پرداخته اند، به  طوری که اکنون می توان توسط 
نانوذرات نقره مانع از رشد انواع مختلفی از باکتری های شناخته شده در اثر تعریق 
شد. شلوار ورزشی آنتی باکتریال نانو از نخ های پلی آمیدی حاوی نانوذرات نقره به 
تولید رسیده و در بازار موجود است. این شلوارهای آنتی باکتریال با فناوری نانو از 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاییدیه 

نانو مقیاس را دریافت کرده است.

علم پژوهی

۱۲ سال زندان در انتظار مدیرعامل سامسونگ
لی جای یونگ، مدیرعامل شرکت سامسونگ در صورت محکومیت ۱2 سال زندانی خواهد شد. پس 
از چهار جلسه استماع درباره پرونده فساد یونگ، دادستانان کره جنوبی برای رشوه، رسوایی فساد 

ملی و جرایم دیگر از دادگاه تقاضای این مجازات را کرده اند.

با تاییدیه ستاد نانو؛

 شلوارهای ورزشی نانویی 
به بازار رسید

هوش سنج

در یک جلسه که با حضور ۱2 نفر برگزار شده است، 
هر نفر با تمام اعضا در ابتدا و انتهای جلســه، دست 
می دهد. مشــخص کنید در مجموع چند بار دست 

داده شده است؟

پاسخ معمای سن ناخدا: 
 ۱۰۱ x  ۵۳ x ۳ x  2 = ۳2۱۱8

۱۰۱ x ۶ x ۵۳ = ۳2۱۱8
سن ناخدا: ۵۳

تعداد فرزندان: ۶
طول کشتی: ۱۰۱

  معمای شماره 220۵

  جواب معمای شماره 2204

شــاید Road Warriors متفاوت ترین عنوانی باشد 
که از بازی های مشابه Hill Climb Racing بتوانید 
تجربه کنید. یکی از ساده ترین بازی های اسمارت فون ها 
که ضمن سادگی، از سخت ترین عناوین این دیوایس های 
دســتی هم به حســاب می آید و با وجود اینکه تنها یک 
انگشــت برای انجام آن کافیســت، اما در دقیقه ممکن 
اســت بارها طعم شکست را بچشــید. همین که توسعه 
 دهنده توانســته با تغییرات کم، اما مناسب روی یکی از

 کلیشــه ای تریــن المان هــای گیمینــگ، بازیکن ها 
 را برای مدت ها ســرگرم کنــد به تنهایی کافیســت تا

 Road Warriors را یکی از جذاب ترین های امسال 
بنامیم.  سرعت با Road Warriors حرف نخست را 
می زند، به گونه ای که حتی بعضی جاهــا می توانید به 
خاطر چگونگی طراحی چالش ها، پرش های گوناگون و 
البته ریتم باالی گیم پلی، ردپای عناوین پلتفرمر سرعتی 

را هم با این اپلیکیشن ببینید. در هر مرحله، به شما کنترل 
ماشینی داده شده و حاال نه تنها باید سالم به نقطه پایان 
برسید بلکه دشــمنان را از بین ببرید. شخصیت داستان 
که یک خروس است، خودش با اتومبیلی که دارد حرکت 
کرده و تنها وظیفه بازیکن این است تا با کلیک روی صفحه 
لمسی، هنگام رسیدن به مانع ها پرش کند؛ البته در اینجا 
هم می توانید با نگه داشتن انگشــت خود، چرخیده و با 

انجام حرکات نمایشی امتیازاتی به دست بیاورید.
شاید از دیدگاه مکانیزم های گیم پلی فکر کنید با عنوانی 
به ظاهر ساده و خسته کننده به خاطر بعضی محدودیت ها 
مواجه هستید ولی سازنده با چاشنی کردن سرعت و موانع 
مختلف به محیط های گیم پلی توانسته یک تجربه جذاب 
را به مخاطبین هدیه بدهد. پیشــنهاد می کنیم آن را از 
  goo.gl/j9TEMi  دست ندهید و با استفاده از این لینک

این بازی را دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفی بازی Road Warriors؛ 
خروس جنگی

حل یک معما؛ 

 درختان آمازون 
باران تولید می کنند!

جنگل های آمــازون، آب و هوای عجیبــی دارند که به 
تازگی هم مشخص شده در این نقطه از جهان، درختان 

باران تولید می کنند!
به نقل از مجله ســاینس، به نظر می رسد همه چیز در 
جنگل های بارانی آمازون عجیب و سوال برانگیز باشد. 
اما یکی از این معماها بیش از سایرین توجه محققان را به 

خود جلب کرده است.
اصوال بارش باران در آمازون دو تا ســه ماه پیش از آغاز 
وزش بادهای فصلی شروع می شــود که بدین ترتیب 

هوای مرطوب، روانه مناطق جنگلی می شود.
اکنون محققان دریافته اند کــه این رطوبت از درختان 

تولید می شود.
مطالعه جدیدی صورت گرفته که در نتیجه آن داده های 
اطمینان بخشــی برای دانشــمندان حاصل شــده تا 
نظریه ای که از مدت ها پیش مطرح شده بود را به رسمیت 
بشناسند. تحقیقات پیشین نشان می داد که رطوبت در 
اتمسفِر باالی آمازون، اشــباع می شود، اما دانشمندان 
علت آن را به درســتی درک نمی کردند. »رانگ فو« از 
دانشمندان علوم جوی دانشــگاه کالیفرنیا می گوید: تا 
چشم کار می کند، بخار آب است؛ اما دقیقا نمی دانستیم 
که از کجا می آید. با انجام تحقیقات دقیق که در آنها از 
تصاویر ماهواره ای استفاده شده مشخص شده است که 
رطوبت مرموزی که بر فراز آمازون جمع شده و همانند 
یک باران اســت در نتیجه فرآیندی ایجاد می شود که 
طی آن برگ های تازه درختان شروع به رویش کرده و 
زمانی که فوتوسنتز ادامه می یابد، چنین قطرات آبی نیز 
تشکیل می شود. تحقیقات دقیق تر نشان می دهد طی 
یک فرآیند خاص، قطرات بســیار ریز آب از حفره های 
کوچکی که در زیر برگ درختــان جنگل های آمازون 
قرار دارد خارج شده و نقش اساســی را در ایجاد باران 

سوال برانگیز این منطقه ایفا می کنند.

با آپدیت بزرگ تلگرام؛ 

حذف پیام های ناخواسته ممکن شد
مطمئنا برای همه ما پیش آمده که پیام هایی را به صورت اشتباه 
برای افرادی خاص می فرستیم و آرزو می کنیم که ای کاش قادر به 
بازپس گرفتن پیام بودیم. امروز تلگرام در مهم ترین آپدیت خود 
از زمان عرضه )آپدیت نسخه ۳/۱۶ ( امکان حذف کردن پیام هایی 
که احتمال دارد به صورت اتفاقی فرستاده باشید را به پیام رسان 

خود افزود.
کاربران تا 48 ساعت بعد از ارســال هر پیام فرصت دارند که پیام 
اشتباه خود را حدف کنند و این مسئله، فارغ از دیده شدن یا نشدن 
پیام از سوی مخاطب صورت می گیرد؛ بنابراین حتی در صورتی 
که پیام شما پیش از این رؤیت شده باشد، همچنان قادر به حذف 

آن خواهید بود.
گذشته از این قابلیت که در نوع خود بســیار مهم تلقی می شود، 
توسعه دهندگان ویژگی های دیگری را نیز به آخرین نسخه از پیام 
رســان تلگرام افزوده اند. به عنوان مثال، تلگرام برای مدت های 
طوالنی به شما اجازه داده که با فرســتادن لینکی برای شخصی 
خاص، بــدون نیاز به ارائه شــماره تلفن خود، بــا وی چت کنید. 
 حاال این لینک ها شــکلی کوتاه تر به خود گرفتــه اند و به جای 
»telegram.me/username«، مــی توانید لینکی همچون 

»t.me/username« را برای مخاطبان ارسال کنید.
عالوه بر این، منوی »Data and Storage« نیز دســتخوش 
تغییرات کوچکی شده و ضمن نمایش نوع محتویاتی که از طریق 
وای فای یا ارتباط مخابراتی دانلود می شوند، میزان استفاده از دیتا 
را نیز نمایش می دهد. گفتنی اســت؛ به روزرسانی تازه، تغییرات 
کوچک دیگری مانند به اشتراک گذاری راحت تر فایل ها از طریق 
لیســت »آخرین دانلودها«، ارسال مســتقیم فایل های گیف از 
Gboard و اضافه شــدن منویی برای دسترسی سریع به چت ها 
روی صفحه هوم در اندروید ۷/۱ را نیز بــا خود به همراه می آورد. 
آپدیت جدید پیام رسان تلگرام در حال حاضر از طریق گوگل پلی 

یا اپ استور قابل دریافت است.

 پشتیبانی ساعت جدید اپل
 از نسل چهارم شبکه های همراه

اپل قصد دارد ساعت هوشمند تازه خود را با تغییراتی اساسی روانه 
بازار کند و پشتیبانی آنها از استاندارد مخابراتی نسل چهارم تلفن 

همراه یا LTE را ممکن کند.
این تحول موجب می شود تا مالکان گوشی های آیفون دیگر نیازی 
به حمل لحظه به لحظه گوشی خود نداشته باشند و بتوانند از طریق 
ساعت اپل به تمامی امکانات و قابلیت های آیفون دسترسی یابند.

البته هنوز مشخص نیست نســل جدید ساعت های هوشمند اپل 
همگی دارای قابلیت اتصال به شبکه های نسل چهارم خواهند بود 

یا برخی از آنها با قیمت کمتر و بدون این قابلیت عرضه می شوند.
چالش دیگر، مصرف باالی باتری این نوع ساعت هاست و مشخص 
نیست آیا اپل از باتری قدرتمندی در ساعت های نسل جدید خود 
بهره می گیرد یا خیر. انتظار می رود ساعت جدید اپل در شهریور 

ماه و همزمان با رونمایی از آیفون جدید عرضه شود.
وظیفه تولید مودم ال تی ای این ساعت ها بر عهده شرکت اینتل 
است. آخرین مدل ساعت اپل در شهریور ماه سال گذشته عرضه 

شد و جی پی اس و قابلیت ضدآب بودن به آن افزوده شده بود.

رکوردشکنی خودروی برقی تسال و 
طی هزارکیلومتر با یک بار شارژ

در حالی که اکثــر خودروهای برقی با تنها یک بار شــارژ حداکثر 
 قادر به طی مسافتی بین ۳۰۰ تا 4۰۰ کیلومتر هستند، رکوردی

 بی سابقه در این زمینه در کشور ایتالیا به ثبت رسیده است.
یک راننده عضو باشــگاه مالکان تســال در ایتالیا توانسته رکورد 
جدیدی را با خودروی Model S P۱۰۰D ساخت این شرکت به 
ثبت رسانده و با یک بار شارژ آن ۱۰۷8 کیلومتر را بپیماید. رکورد 

قبلی ثبت شده در این زمینه ۹۰۰ کیلومتر بوده است.
این راننده، 2۹ ســاعت برای ثبت رکورد یادشــده در جاده های 
منطقه ســالرنو در جنوب ایتالیا رانندگی کرده است. یکی از علل 
کسب این موفقیت اســتفاده از تایرهای دارای مقاومت پایین در 
زمان لمس ســطح جاده بوده که باعث شده میزان مصرف برق در 
زمان حرکت این خودرو کاهش بیشــتری یابد. متوســط سرعت 
حرکت خودروی مذکور در این ســفر 4۰ کیلومتر در ساعت بوده 
بنابراین اگــر از خودروهای برقی تســال برای حرکت با ســرعت 
باال استفاده شــود، شارژ باتری آنها در مدت بســیار کوتاه تری به 
پایان می رسد. کارشناســان معتقدند این دستاورد نشان دهنده 
توانمندی های باالی خودروهای برقی است و ثابت می کند آنها در 
رقابت با خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز، برتری دارند. میزان 
برق مصرف شده توسط این خودرو ۹8/4 کیلو وات ساعت بوده که 

معادل مصرف 8 لیتر بنزین است.

 گوشی 2۳میلیونی المبورگینی 
در ایران

با پیشــرفت تکنولــوژی، روز به روز گوشــی های هوشــمند با 
فناوری های تازه وارد بازار می شــوند که نسبت به پیشرفته بودن 

آنها قیمتشان نیز افزایش پیدا می کند.
برخی با وجود نیاز نداشــتن به امکانات پیشــرفته و ویژگی های 
منحصر به فرد گوشی های هوشمند، فقط به دلیل گران قیمت و 

لوکس بودن، حاضر به خرید آنها می شوند.
خرید گوشــی های لوکس در ایران تا جایی پیش رفته اســت که 
اکنون برخی از آنها با قیمت های نجومی بــه فروش می روند. به 
تازگی Tauri Dual SIM 88 مخصوص کمپانی المبورگینی با 
قیمت 2۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومن وارد ایران شــده اســت. این 
گوشــی دارای ویژگی هایی نظیر دوربین 2۰ مگاپیکسل، بدنه ای 
از چــرم و فلز و حافظه داخلی ۶4گیگ اســت که در مقایســه با 

گوشی هایی که امکاناتی همانند این دارند، قیمتی نجومی دارد.

گوشی هیدروژن وان شرکت »رد« ، با نمایشگر هولوگرافیک 
۵/۵ اینچی، دوربین حرفه ای و قیمت ۱2۰۰ دالر عرضه خواهد 
شد. شرکت رد )RED( یکی از بازیگران اصلی بازار دوربین های 
پیشرفته  رده باالست و همواره محصوالتی با قیمت های متفاوت 
عرضه می کند؛ به عنوان مثال این شرکت قصد دارد با همکاری 
غول تکنولوژی دنیا یعنی اپل، باندل 4K Raven را به قیمت 
۱۵۰۰۰ دالر عرضه کند، امــا در حال حاضر رد، قصد ورود به 

بازار جذاب گوشی های هوشمند را دارد.
ماه پیش، این شرکت طی یک اطالعیه  مطبوعاتی، تایید کرد 
که در حال کار روی یک گوشی هوشمند با نام هیدروژن وان 
و برچسب قیمتی ۱2۰۰ دالر است. درحالی که در اخبار قبلی 
فقط یک رندر از گوشی وجود داشت و جزئیات بسیار کمی فاش 
شده بود، اما اخیرا  یک کاربر یوتیوب، ویدئویی از کاربرد و نحوه 

عملکرد این اسمارت فون برای اولین بار منتشر کرد.

مارکوس براونلی از کانال MKBHD، با بررسی سه نمونه  اولیه 
فاش شده، اطالعات کلی در مورد گوشی هیدروژن وان را در 
محیط مجازی منتشر کرد. در نگاه اول، این گوشی با طراحی 
شیک، بدنه  فلزی و رنگ سیاه، وجود برآمدگی هایی در طرفین 
و دکمه اختصاصی شاتر، بسیار شبیه به رندرهای فاش شده 

است.
کمپانــی رد، طی اطالعیــه  مطبوعاتی اعالم کــرده بود که 
هیدروژن وان از نمایشــگری ۵/۷ اینچی بهره خواهد برد؛ اما 
بررسی ها نشان می دهد که ابعاد نمایشگر این اسمارت فون، 
۵/۵ اینچ خواهــد بود؛ همچنین بلندگوهــای دوگانه در زیر 
صفحه نمایش قرار دارند. در پشت گوشی، دوربین برجسته و 
بزرگ رد مشاهده می شــود. عالوه بر آن، یک ردیف پین در 
پایین گوشی گنجانده شده تا این گوشی گران قیمت از ضربات 

ناگهانی و محکم در امان بماند.
متاســفانه در حال حاضــر جزئیاتــی در مورد نمایشــگر 
هولوگرافیک گوشــی آینده  رد، در دســترس نیست. فقط 
می توانیم به گفته های براونلی در نمونه  دوم استناد کنیم. وی 
در این مورد می گوید: اگر شما به دنبال صفحه نمایش سه بعدی 
نیستید، بهتر است این گوشی را برای همیشه فراموش کنید. 
در نهایت، مدل سوم شامل لنز بســیار قوی تر و سنسور قابل 
چرخش برای تنظیم دوربین در پشت گوشی است. رد معتقد 
است این دستگاه الگویی برای اسمارت فون های آینده  خواهد 
بود که با توجه به طراحی و پوشش این گوشی هوشمند، باورش 

چندان دشوار نیست.
هیدروژن وان همچنان باید ثابت کند که می تواند به عنوان یک 
گوشی هوشمند عمل کند و کارایی الزم را داشته باشد. تخمین 
زده شده، نمونه های اولیه  معتبر هیدروژن وان، تا یک ماه دیگر 

راهی بازار شوند.

 عرضه گوشی ۱۲۰۰ دالری »هیدروژن وان« با دوربین حرفه ای

آیفون اس ای، ماه مارس ســال 2۰۱۶ معرفی و عرضه شد. با 
توجه به جمع و جور بودن این گوشی و قیمت نسبتا مناسبش، 
استقبال بسیار خوبی از آن توســط کاربران به عمل آمد. این 
استقبال باعث شده تا اپل تصمیم به تولید نسخه جدیدی از این 
گوشی محبوب بگیرد. بر اساس آخرین شایعات، اپل از آیفون 
اس ای جدید در سه ماهه اول سال 2۰۱8 رونمایی خواهد کرد. 
این یعنی نسخه جدید آیفون اس ای، 2 سال پس از نسخه اولیه 

این گوشی معرفی و عرضه خواهد شد.
بر اساس آخرین شایعات مشــخصات آیفون اس ای جدید به 
صورت زیر خواهد بود:صفحه نمایش 4/2 اینچ ،پردازنده اپل 

A10 ، حافظه داخلی ۳2 / ۱28 گیگابایت، سیستم عامل آی 
او اس ۱۱ ، باتری ۱۷۰۰ میلی آمپر.

یکی از ایراداتی که به صفحه نمایش آیفون اس ای وارد است 
صفحه نمایش کوچک آن می باشــد. با توجــه به رویه حذف 
حاشــیه های صفحه نمایش در گوشــی های مختلف، انتظار 
می رفت تا اپل از صفحه نمایش 4/۵ اینچی در ایفون اس ای 
جدید استفاده کند؛ البته این  مشخصات شایعاتی هستند که 
ممکن است با نزدیک شدن به زمان معرفی این گوشی تغییر 
کنند. بر اســاس آخرین خبرها؛ آیفون اس ای جدید در هند 
تولید خواهد شد. باید منتظر ماند و دید کاربران تا چه اندازه 

از آیفون اس ای جدید استقبال خواهند کرد. قطعا قیمت این 
گوشی در استقبال کاربران از آن تاثیر زیادی دارد. آیفون اس ای جدید، اوایل سال 2018 معرفی می شود
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يادداشت
تبدیل طرح هادی سه روستای تیران وکرون به گردشگری

موسی شــریفی، مدیر بنیاد مسکن شهرســتان تیران وکرون گفت: با توجه به 
ظرفیت ها وتصویب در کمیســیون گردشــگری، طرح هادی سه روستای این 

منطقه به روستای گردشگری تبدیل شد.

اخبار

ريیس اداره ثبت احوال شهرستان اردستان خبرداد:

افزایش۶درصدی تعداد نوزادان
رییس اداره ثبت احوال شهرســتان اردستان با  اردستان
اشاره به اینکه در ۴ ماه نخست سال جاری ۲۱۹ 
نوزاد در این شهرستان متولدشــده اند،گفت: این تعداد نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل که ۲۰۶نفر بوده، ۶درصد افزایش داشته 

است.
علیرضا یوسفی فرد بابیان اینکه ۹۵ واقعه فوت در این ۴ ماهه در 
این اداره به ثبت رسیده است افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.
رییس اداره ثبت احوال شهرستان اردستان، از کاهش۲۴درصدی 
ازدواج در این۴ماهه خبردادو تصریح کرد:۸۵ ازدواج در این مدت 
به ثبت رسیده که در مدت مشابه سال قبل آن۱۱۲مورد بوده است.

یوسفی فرد با اشاره به اینکه خوشبختانه طالق۱۰درصد کاهش 
داشته است یادآور شد:۱۹ طالق در این مدت و ۲۱ طالق در مدت 

مشابه سال قبل ثبت شده است.
وی اردســتان را شــهری فرهنگی و مذهبی عنوان کرد و گفت: 
بیشتر فراوانی در نام ها، مربوط به نام های امیرعلی، امیرحسین و 
محمدطاها در پسران و فاطمه، زهرا و نازنین زهرا در دختران است.

رییس اداره ثبت احوال شهرستان اردستان با توجه به صدور دو هزار 
و ۲۰۰ شناسنامه مکانیزه در این ۴ ماهه اذعان داشت:یک هزار و 

۹۵۰ قطعه کارت ملی نیز در این مدت صادرشده است.

ريیس اداره آب و فاضالب فريدون شهر خبرداد:

پیشرفت۷۰درصدی خط انتقال 
طرح فاضالب 

رییس اداره آب و فاضالب فریدون شــهر با  مروری بر اقدامات انجام شــده  توسط این  فريدون شهر
اداره در ســال گذشــته، اظهار داشــت:تعویض خط انتقال آب 
فریدون شهر به طول۱۹کیلومتر است که موجب کاهش هدر رفت 

آب از ۳۵به ۱۵درصد شده است.
مسعود مقدسی ادامه داد: تعویض خط انتقال از چشمه لنگان به 
ایستگاه شماره۲به طول۲۲۰۰متر، با کاهش۳۰درصدی هدر رفت 

آب و  نیز ۲ برابر شدن قدرت استحصال همراه بوده است.
مقدسی افزود: با اصالح شبکه توزیع شهر برف انبار، هدر رفت آب  

از ۵۵درصد به ۲۶ درصد رسیده است.
رییس اداره آب و فاضالب فریدون شــهر احــداث مخزن و نصب 
فیلترهای شنی رفع کدورت آب، آب رسانی به مسکن مهر همراه 
با احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و ایســتگاه پمپاژ، تکمیل طرح 
تله متری، برطرف کردن نیترات آب شهر برف انبار با نصب پکیج 
تصفیه و انتقال آب از منبع سالم را از اقدامات شرکت آب و فاضالب 

در فریدون شهر در سال گذشته برشمرد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه طرح فاضالب فریدون شــهر منتظر 
اختصاص بودجه است، بیان داشــت: ۴۰ درصد از شبکه داخلی 
و ۷۰ درصــد از خط انتقال این طرح انجام شــده اســت اما عدم 
تخصیص ردیف بودجــه و ممانعت مردم روســتاهای هم جوار از 
 ســاخت تصفیه خانه، عدم اجرای این طرح مهم را به دنبال داشته 

است.

با مسئوالن

معاون فرماندار اردستان تاکیدکرد:

احیای بافت های فرسوده؛ راه  
حل مقابله با گردوغبار

معاون فرماندار اردستان اظهار کرد:  اردستان
طرح جامع مقابله با گردوغبار توسط 

اعضای کارگروه مقابله با گردوغبار تهیه شده است.
محمدتقی کیانــی گفت: کارگروه های اولیه در ســال 
۱۳۸۶در کشور تشکیل شــده و سپس در شهرستان ها 
به صورت سندی درمی آید تا تامین اعتبار آن در استان ها 

تصویب شود.
معاون فرماندار اردســتان بابیان اینکه گردوغبارهای 
موجود از کشورهای همسایه همچون عربستان و عراق 
وارد ایران می شــوند، تصریح کرد: بخشی از هزینه های 
موجود باید توسط کشورهای مورد اشاره تامین شود که 

تاکنون این کار صورت نگرفته است.
کیانی با اشاره به دیدگاه بهداشت عمومی افزود: ذرات 
معلق از آالینده هــای اصلی هوا بوده که برآورد شــده 
ســالیانه ۵۰۰ هزار نفربر اثر مواجهه با آنها جان خود را 

از دست می دهند.
معاون فرماندار اردســتان همچنین خبر داد: در سطح 
شهرستان اردستان ســندی برای مبارزه با گردوغبار 
توسط اعضای کارگروه در حال بررســی و راهکارهای 

پیشگیری آن در حال انجام است.
وی یادآوری کرد: شبکه بهداشت ودرمان، اطالع رسانی 
در خصوص نحوه برخورد با این پدیده را به مردم آموزش 

می دهد.
حسین شــواخی در ادامه گفت: با مطالعات انجام شده 
آماری در دست است که طوفان های گردوغبار موجب 

افزایش ۱/۷درصدی مرگ ومیرها در جهان شده است.
شواخی همچنین بابیان اینکه مستنداتی وجود دارد که 
»آئروسل های معدنی«گردوغبار بر تشکیل ابر و نزوالت 
جوی تاثیر می گذارد افزود:حتی این پدیده موجب شده تا 

نزوالت جوی در سطح جهان کاهش پیدا کند.
رییس محیط زیســت اردســتان همچنین تاکیدکرد: 
وجود گردوغبارهــای موجود اثــرات و پیامدهایی در 
بخش صنعت و کشاورزی داشته و موجب کاهش تولید 
و عملکــرد محصوالت دامی، شــیالت و صنایع غذایی 

شده است.
وی همچنین گفت: راه  حل مقابله با این پدیده در شهر 
را می توان شناسایی و احیای بافت های فرسوده شهری 
دانست و از راه های دیگر حل این معضل، جمع آوری و 
حمل ونقل اصولی نخاله های ساختمانی و انتقال صنوف 

آالینده و مزاحم شهری است.

فرماندار شهرستان بوئین میاندشت با  بوئین میاندشت
اشــاره به اهمیت موضــوع اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشتغال اظهار داشــت: هدف از این نامگذاری 
حکیمانه رهبر معظم انقالب، جلب توجه مردم به یک ارزش خاص 
و نقطه مقابل آن یعنی یک مشکل است و همه مردم و مسئوالن باید 
نکته نهفته در این نامگذاری ها را دریافت کنند و برای تحقق آن 

بکوشند.
دشمن به بهانه اقتصاد، دين را به چالش کشیده است

فرماندار و  رییس ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان بوئین میاندشت 
با بیان اینکه امروز دشمن اصل نظام و انقالب را هدف قرار داده و 
در موضوع اقتصاد و معیشت، دین را به چالش کشیده است، خاطر 
نشان کرد: حرف دشمنان این است که اسالم برای اقتصاد و معیشت 
مردم برنامه ای ندارد؛ در حالی که بیش از ۱۴۰۰ سال پیش پیامبر 
اکرم )ص(  فرمود »من ال معاش له ال معادله« و حقیقت این است 

که دین با فقر همسویی ندارد بلکه اسالم به دنبال رفاهی است که 
عزت بخش باشد.

طحانیان زاده افزود: ماچه بخواهیم و چه نخواهیم مردم به مصرف 
کاالهای خارجی در کشور گرایش دارند و باید برای اصالح این رویه 

فرهنگ سازی کنیم.
لزوم توجه به سیاست های ابالغی رهبری

 طحانیان زاده در ادامه به اهمیت سیاست های کلی ابالغی مقام 
معظم رهبری در سالی که مزین به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال 
است اشاره کرد و گفت: سیاست های ابالغی ۲۴ گانه معظم له باید 

سرلوحه کار همه ما قرار گیرد.
وی تاکید کرد: این سیاست ها چنین ایجاب می کندکه ظرفیت ها و 
پتانسیل های شهرستان روی این حوزه متمرکز شود و دستگاه های 

متولی با جدیت تمام به پیگیری اجرای آنها اهتمام ورزند.
 فرماندار بوئین میاندشت افزود: کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان 

به منظور فراهم کردن مقدمات اجرا و تحقق سیاست ها و اهداف 
ابالغ شده درخصوص رفع موانع و حمایت ازتولید و سرمایه گذاری و 
افزایش بهره وری و حرکت هرچه بهتر در مسیر توسعه برگزار شده 
و در فواصل منظم تشکیل جلسه می دهد و مسئوالن شهرستان 
الزم است ســمت و سوی برنامه ها و سیاســت گزاری های  خود 
را در راســتای برنامه اقتصاد مقاومتی و اشــتغال زایی پایدار در 

بوئین میاندشت به عنوان یک اولویت مد نظر قرار دهند.
توجه ويژه دولت به مشکالت روستاها

  نماینده عالی دولت در شهرستان با تاکید بر ظرفیت سنجی شهرها 
و روستاها در زمینه اقتصاد مقاومتی، از مسئوالن و رؤسای ادارات 
خواست تا در جهت رفع موانع و چالش های پیش رو اقدام کرده و 
گزارش عملکرد و برنامه  های خود را به صورت مکتوب به فرمانداری 
ارســال نمایند. وی با اشاره به سیاســت های دولت تدبیر و امید 
درخصوص توجه و رسیدگی به مسائل و مشکالت روستاها، گفت: 
سمت وسوی سیاست فرمانداری توجه و رسیدگی به مشکالت 
روستاهاست که  این موضوع نه در شــعار بلکه در عمل به اثبات 

رسیده است.
وی ادامه داد: از مجموع پروژه های افتتاح شده در سطح شهرستان 
طی ســال های ۹۴ و۹۵ کــه ۱۶۱ پروژه بوده، ۹۲ پروژه ســهم 

روستاهای شهرستان بوده است.
ضرورت توسعه گردشگری در شهرستان

طحانیان زاده در بخش دیگری از این گفت وگو با بیان اینکه باید با 
آماده کردن بستر های الزم، گردشگری شهرستان را رونق دهیم، 
با مروری بر مسائل و مشکالت حوزه گردشگری در شهرستان، بر 
ضرورت تسریع در ثبت آثار تاریخی و گردشگری، مرمت و بازسازی 
آثار تاریخی، احداث موزه مردم شناسی و احیای آیین ها و سنت های 
بسیار خوب گذشتگان و نیاکان این شهرستان تاکید کرد. وی ادامه 
داد: آثار و بناهای تاریخی و گردشگری پیشینه و شناسنامه آن کشور 
به حساب می آید بنابراین حفظ و احیای آنها وظیفه ای همگانی 
است. فرماندار بوئین میاندشت با بیان اینکه  این دغدغه نه تنها در 
ایران بلکه در اکثر کشورها وجود دارد، به رشد صنعت گردشگری 
در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: خداوند را سپاسگزاریم که بعد از 
اجرای برجام که از افتخارات دولت و نظام و اوج دیپلماسی خارجی 
مسئوالن به شمار می رود و با تاثیر مثبت لغو تحریم های ظالمانه، 
شاهد افزایش روزافزون گردشگران خارجی ازاقصی نقاط دنیا به 
ایران اسالمی هســتیم و این مهم می تواند در ارتباط و برقراری 

مستقیم فرهنگ ها و ملت ها اثرگذار باشد.

فرماندارخوانسار در آیین معارفه سرپرست  خوانسار
کار، تعاون و رفاه اجتماعی این شهر، با اشاره 
به اینکه تجربه نشان داده است کاری که به دست مردم سپرده 
شود به درستی انجام خواهد شد، تصریح کرد: خوانسار دارای 
پتانسیل های فراوان است و تشکیل تعاونی توسعه عمران یکی 

از کارهای مناسب در شهرستان محسوب می شود.
سید حسن شفعتی گفت: بیشترین اقدامات در شهر به کمک 
و یاری خیران انجام می شود و باید خوانسار» شهر خیران« نام 
بگیرد و بنده معتقدم که باید خیران را به سرمایه گذار تبدیل 
کرد. در ادامه حبیب اله فرهمند رییس اســبق  اداره تعاون 
خوانسار اظهار داشت: ۶۸درصد پرونده های مربوط به حوزه 
روابط کار به صورت سازشی حل شده است و همچنین در زمینه 
بازرســی کار و صیانت از منابع مادی و انسانی، پایه گذار این 

مسئله در شهرستان بوده ام. رییس اسبق  اداره تعاون خوانسار 
با اشاره به اجرای حداقل ۵۰ کمیته حفاظت و ایمنی کار در 
شهرستان و پیگیری ایجاد کمیته پیشگیری از حوادث افزود: 
در همین مدت دبیرخانه کارگروه اشــتغال شهرستان فعال 
شد و همایش ها و نمایشگاه های مختلفی درزمینه مشاغل و 
تولیدات خانگی به اجرا درآمد. وی خاطرنشان کرد: در زمینه 
تشکیل تعاونی ها در شهرستان نیز از بین ۱۵۰تعاونی استان، 

۱۰درصد آن متعلق به خوانسار است.

فرماندارخوانسار:

خوانسار شهر خیران نام بگیرد 

حصر وراثت
5/420  شهناز حاتمی دارای شناسنامه شماره 1576 به شرح دادخواست به کالسه  
377/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حاجت رشیدی به شناســنامه 34 در تاریخ 1384/03/17 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- آســیه 
قائدی فراموش جانی فرزند فتح اله ش.ش 137 )مادر( 2- شــهناز حاتمی فرزند 
ســبزوار ش.ش 1576 )همسر( 3- اصغر رشــیدی فرزند حاجت ش.ش 47809 
)فرزند(4- اکبر رشیدی فرزند حاجت ش.ش 435 )فرزند( 5- مریم رشیدی فرزند 
حاجت ش.ش 3084 )فرزند(  6- فرزانه رشیدی فرزند حاجت ش.ش 27 )فرزند( 
7- عاطفه رشیدی فرزند حاجت ش.ش 2- 021145- 113 )فرزند( 8- لیال رشیدی 
فرزند حاجت ش.ش 35 )فرزند(  9- ساناز رشیدی فرزند حاجت ش.ش 193 )فرزند( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

 م الف: 4483 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 
یک()185 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/393 شــماره درخواســت: 9610460350900054 شــماره پرونــده: 
9609980350900345 شــماره بایگانی شــعبه: 960400 در خصوص دعوی 
خواهانها محمدعلی محسن پور و محمود عشوری بطرفیت خواندگان نزهت السادات 
فاطمی و رشید و حسنعلی و عبدالمجید و مژگان و مرضیه همگی ممشیر فاطمی و 
محسن حســینی دولت آبادی و جواهر عادلی و اکبر و علیرضا و عباس و مرتضی و 
روح اله و محمد و خدیجه صغری و فاطمه و زهرا و سمیه و زهره و هاجر و زینب و 
سکینه و صدیقه همگی رفیعی دولت آبادی و علی اکبر شمسایی و الشرف الزمان 
رفیعایی و هایده حســن کوکبی و ملک اغا درمیانی بزرگ و حسین شریفی و روح 
انگیز مشیر فاطمی و نیز اداره ثبت اســناد و امالک بخش 16 اصفهان و دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 86 اصفهان و مجموعه مذهبی و فرهنگی امام خمینی )مسجد 
مصلی اصفهان( به خواسته ابطال سند دادخواســتی را به شعبه 9 حقوقی اصفهان 
تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 1396/06/29 ساعت 9:30 
دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان بودن و با توجه به درخواست 
خواهان مبنی بر نشرآگهی  وقت رســیدگی. دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی دســتور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان 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 جهت 
رسیدگی حاضر گردند. م الف: 14356 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)245 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/404 در خصــوص پرونده کالســه 960317 خواهان کمــال حاجی کریمیان 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیــت محمد باقری تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای مورخ 96/06/25 ســاعت 9 تعیین گردیده اســت بــا توجه به 
مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان برابر مــاده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شــیخ صدوق شــمالی چهارراه 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:14304 
 شعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)105 کلمه، یک کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/408 در خصوص پرونده کالسه 960456 ش 5 خواهان عباس یعقوبی گورتی 
به طرفیت 1- محمدرضا بدیعی 2- علی بدیعی  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
مورخ شنبه 1396/6/25 ساعت 11 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده و حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شــیخ صدوق شمالی نیکبخت چهارراه وکال 
شــورای حل اختالف اصفهان شهدای مدافع حرم شــعبه 5 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ  نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 14301 شعبه 5 شورای حل اختالف 

اصفهان )109 کلمه، یک کادر(
حذف بهاء ثمنیه اعیانی

5/414 بر اساس تقاضای آقای محسن کیانی ابری وکیل خانم فخرالملوک فروغی 
ابری فرزند حسن مبنی بر حذف عبارت به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی از تمامت یک 
دانگ و نیم مشاع از ششــدانگ پالک 12549 مورد ثبت دفتر الکترونیک واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان مالــک بها ثمنیه اعیانی مزبور خانــم فرخنده دختر مرحوم 
میرزا نصراله و همسر حاج احمد رسولیها می باشد در اجرای تبصره یک ماده 105 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت، کارشناس رســمی دادگستری بهاء مورد ثبت فوق 
فاقد دیوارکشی و بصورت زمین ساده تعیین نموده که اعالم داشته از نشانی مالک 
بهاء اعیانی  مذکور و حیات یا ممات وی اطالعی ندارد لذا مراتب فقط یک مرتبه در 
روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود اداره ثبت شرق اصفهان واقع در خیابان مراجعه 
نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشــد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 
یک ماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم 
نماید. در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت به استثنا بها ثمنیه اعیانی از 
سند فوق الذکر حذف خواهد شد. م الف: 15203 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان )189 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/416 مشخصات محکوم علیه : 1 محسن هدایتی فرزند امراله 2 یاسر موجودیان 
آرانی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان مشخصات محکوم له : ابوالفضل رزمی 
منش به وکالت آقایان حمیدرضا نجار زاده و احسان بانویی به نشانی آران و بیدگل 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه - احسان بانویی محکوم به : به موجب رای شماره 211 
تاریخ 96/3/7 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت 
یافته اســت محکوم علیه محکوم اســت به : بصورت تضامنی به پرداخت پنجاه و 
چهار میلیون ریال به عنوان اصل خواسته با احتساب ســارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چکها 10/000/000 ریــال 91/3/30 ، 14/000/000 ریال 91/5/2 ، 
20/000/000 ریال 91/4/30 ، 10/000/000 ریال 91/2/28 لغایت یوم الوصول 
آن و نیز خسارات دادرسی آن ضمنا نیم عشر اجرائیه محاسبه و وصول گردد . ماده 34 
قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
. م الف: 13/2/96/346 حوزه سوم شــورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 

)227 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/417 نظر به اینکه خواهان مصطفی اسالمی راد  دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت ستار اشــعاری ، جواد بامداد و احمد ساعدی به مجتمع شورای حل 
اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه چهارم حقوقی شورای حل 

اختالف به کالســه 72/95 ثبت و برای تاریخ 1396/7/19 ساعت 18/45 عصر 
وقت رسیدگی تعیین گردیده از انجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلســه دادرسی  حاضر شوند 
ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از رســیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده 
در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . م الف: 5/2/96/343 
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف آران و بیدگل - مصطفی گلی )154 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/421  شهناز حاتمی دارای شناسنامه شماره 1576 به شرح دادخواست به کالسه  
376/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ساناز رشیدی به شناسنامه 193 در تاریخ 1388/2/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- شهناز حاتمی 
فرزند ســبزوار ش.ش 1576 )مادر( 2- یحیی حاتمی سولگانی فرزند بک محمد 
ش.ش 2472 )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 4482 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک()127 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

5/423 محمدرضا فخاری اسفریزی )ذی نفع( دارای شناسنامه شماره 28 به شرح 
دادخواست به کالسه  385/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان رقیه بیگم فخاری اسفریزی به شناسنامه 409 در 
تاریخ 1392/05/28 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- صغرا احمدی اسفریزی فرزند حاجی رحیم به ش.ش 
12 )فرزند( 2- فاطمه احمدی اســفریزی فرزند حاجی رحیم به ش.ش 6 )فرزند( 
3- بیگم احمدی اســفریزی فرزند رحیم به ش.ش 6 )فرزند( 4- صدیقه احمدی 
اســفریزی فرزند رحیم به ش.ش 680 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4480 شعبه 7 شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()156 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/424  فیروزه غالمی فیروزآبادی )ذی نفع( دارای شناســنامه شماره 3 به شرح 
دادخواست به کالســه  368/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان رحیــم رضائی به شناســنامه 1697 در تاریخ 
1396/04/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- نازنین رضائی آدریانی فرزند غالمرضا ش.ش 22 )همسر( 
2- مرتضی رضائی فرزند رحیم ش.ش 107 )فرزنــد( 3- مصطفی رضائی فرزند 
رحیم ش.ش 2330 )فرزند( 4- مهدی رضائی فرزنــد رحیم ش.ش 531 )فرزند( 
5- زهرا رضائی فرزند رحیم ش.ش 2825 )فرزنــد( 6- بتول رضائی فرزند رحیم 
ش.ش 3068 )فرزند( 7- فاطمه رضائی فرزند رحیم ش.ش 4292 )فرزند( 8- طیبه 
رضائی فرزند رحیم ش.ش 4554 )فرزنــد( 9- فاطمه صغرا رضائی آدریانی فرزند 
رحیم ش.ش 15 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد. م الف: 4474 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر

 )مجتمع شماره یک()187 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/425  محمد جعفرنقدی دارای شناسنامه شماره 537 به شرح دادخواست به کالسه  
373/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نصراله نقدی به شناسنامه 2773 در تاریخ 1395/1/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- جهان نوربخش 
فرزند نادعلی ش.ش 87 )همسر( 2- محمد جعفر نقدی فرزند نصراله ش.ش537 
)فرزند( 3- محمدمهدی نقدی فرزنــد نصراله ش.ش2737 )فرزند( 4- غالمرضا 
نقدی فرزند نصراله ش.ش16031)فرزند( 5- عبدالرســول نقدی فرزند نصراله 
ش.ش 13810)فرزند( 6- طیبه نقدی فرزند نصراله ش.ش 17902)فرزند( 7- نیره 
نقدی فرزند نصراله ش.ش 19957)فرزنــد( 8- مریم نقدی فرزند نصراله ش.ش 
362 )فرزند( 9- منیژه نقدی فرزند نصراله ش.ش 14890)فرزند( 10- زهرا نقدی 
فرزند نصراله ش.ش 16032)فرزند( 11- فاطمه نقدی فرزند نصراله ش.ش 3380 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

 م الف: 4478 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 
یک()189 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
5/427  مریم صادقی دارای شناســنامه شماره 1 به شــرح دادخواست به کالسه  
96/307 ح ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اکبر جعفری زاده موسی آبادی به شناسنامه 62 در تاریخ 95/12/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- مریم صادقی فرزند ولی اله به ش.ش 1 متولد 1350 صادره از شهرضا )همسر 
متوفی( 2- زهرا جعفری زاده موســی آبادی فرزند اکبر به ش.ش 5410186435 
متولد 1378 صادر از دهاقان )دختر متوفی( 3- فاطمه جعفری زاده موســی آبادی 
فرزند اکبر به ش.ش 5410186427 متولد 1378 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

 م الف: 96/135 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرســتان دهاقان )163 کلمه، 
2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5 شــماره ابالغنامــه: 9610103749103715 شــماره پرونــده:  /428
9609983749100312 شماره بایگانی شــعبه: 960547 خواهان: آقای محمد 
حسین خسروی فرزند محمدرضا دادخواســتی به طرفیت خواندگان خانم صغری 
افشاری فرزند خلیفه و آقای فرشــاد دژمند خیرآباد فرزند فرشید به خواسته الزام به 
تنظیم ســند خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دهاقان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان واقع در دهاقان ارجاع و به 
کالسه 960547 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/07/05 و ساعت 10 صبح 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان فوق الذکر و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده فوق الذکر 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 رســیدگی حاضر گردد. م الف: 96/138 شعبه اول دادگاه عمومی 

شهرستان دهاقان )168 کلمه، 2 کادر(

فرماندار بوئین میاندشت تاکیدکرد:

ضرورت توجه ویژه دولت به مشکالت 
روستاها

No. 2205 | August 08,  2017  | 12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER mosavar.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



سعید نعیم امامی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ساخت 
واحد فوالدسازی سفیددشت چهارمحال وبختیاری با 51 درصد پیشــرفت فیزیکی و در بخش 

زیرساختی با 61 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست. 

ساخت واحد فوالدسازی سفیددشت به پیشرفت 51 درصدی رسید
اخبار

خدایار قاسم پور با اشاره به اینکه درس تربیت بدنی از سال 1306 
در مدارس تدریس می شود، اظهار کرد: با این قدمت 90 ساله هنوز 
تربیت بدنی جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است . وی با بیان اینکه 
اکنون 600 دبیر تربیت بدنی در استان وجود دارد، افزود: حدود 
54 درصد از این افراد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر 
هستند.قاســم پور تصریح کرد: فضای ورزشی ایمن و تجهیزات 

مناسب در اختیار تمام مدارس استان قرار داده شده است .

وی با اشاره به برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف در 
مدارس استان، تاکید کرد: از مجموع 180هزار دانش آموز استان، 
در سال تحصیلی 95 – 96، 90 هزار نفر معادل 50 درصد آنان در 
این مسابقات شرکت کردند که 26 هزار نفر از این تعداد به مرحله 
شهرستانی این مسابقات راه یافتند .قاسم پور ادامه داد: چهار هزار 
نفر از این تعداد نیز به مرحله اســتانی راه پیدا کردند و در نهایت 
650 دانش آموز در قالب 48 تیم همراه مربیان، سرپرست و داور در 

مسابقات کشوری حاضر شدند. وی گفت: اکنون مسابقات قهرمانی 
کشور در سه رشته شنا و وزنه برداری با حضور 18 هزار دانش آموز از 
11 استان به میزبانی چهارمحال و بختیاری در حال برگزاری است 
که این استان از نظر تعداد تیم شرکت کننده در رتبه سوم قرار دارد.

قاسم پور بیان کرد: این مسابقات یک فرصت استعدادیابی بزرگ 
برای کشف ورزشکاران نخبه است تا به فدراسیون مربوطه معرفی 

و در آن رشته ورزشی فعالیت خود  را ادامه دهند .
وی در ادامه عنوان کرد: در کنار این مسابقات جشنواره بازی های 
بومی - محلــی با هدف ارائه نوع پوشــش، غذا و ... اســتان های 
مختلف کشور، از 18 تا 28 مرداد ماه جاری در مجموعه ورزشی 
شهدای شهرکرد برگزار خواهد شد. قاســم پور اضافه کرد: سال 
گذشته میزبانی مسابقات دو و میدانی دانش آموزان در این استان 
با کیفیت مطلوب برگزار شد و به همین دلیل سرپرستی اعزام تیم 
دو و میدانی کشور در مسابقات جهانی به چهارمحال و بختیاری 
داده شد که در تیر ماه سال جاری این تیم به مسابقات فدراسیون 
جهانی دانش آموزی ) آی اس اف( در کشور فرانسه اعزام و عنوان 
پر افتخار قهرمانی جهان را کسب کردند . وی با اشاره به اینکه تمام 
فعالیت های تربیت بدنی در آموزش و پرورش برگرفته از اســناد 
باال دستی که مهم ترین آن سند تحول بنیادین است، تاکید کرد: 
سال تحصیلی 95 – 96 نسبت به سال تحصیلی 94 – 95 رشد 
24 درصدی سرانه ورزشی دانش آموزان حاصل شده است، اما با 
این وجود این بخش نیازمند توجه بیشتر است. قاسم پور مجموعه 
ورزشی شهدا در شهرکرد را که متعلق به آموزش و پرورش استان 
است بزرگ ترین ســالن ورزشی سرپوشــیده وزارت آموزش و 
پرورش عنوان کرد و گفت: این مجموعه 44 هزار متر مربع است و 
دارای استخر، سالن ورزشی، چمن طبیعی، پیست تارتان، سلف 
سرویس و مجموعه خوابگاهی اســت . وی با بیان اینکه 12 هزار 
ســاعت آموزش درس تربیت بدنی در مدارس اســتان در طول 
سال تحصیلی انجام می شود، خاطرنشان کرد: حدود 85 فضای 
ورزشی سرپوشیده و تعداد زیادی فضای ورزشی روباز در اختیار 

دانش آموزان استان قرار دارد.

با مسئوالن

در چهارمحال و بختیاری صورت گرفت؛

 تجهیز اراضی کشاورزی
 به سیستم آبیاری نوین

رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
پنج هــزار هکتار از اراضــی کشــاورزی چهارمحال و 
 بختیاری در سال جاری به سیستم آبیاری نوین تجهیز

 می شوند.
ذبیح ا... غریب با اشــاره بــه اینکه پنج هــزار هکتار از 
اراضی کشــاورزی چهارمحال و بختیاری در سالجاری 
به سیستم آبیاری نوین تجهیز می شوند، اظهار داشت: 
بهره گیری از سیســتم های آبیاری نوین و تحت فشار، 
نقش مهمی درکاهش مصرف آب در این اســتان دارد.

وی عنوان کرد: استفاده از سیستم آبیاری نوین در اراضی 
کشاورزی موجب افزایش راندمان تولید می شود.رییس 
جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هم 
اکنون اســتان چهارمحال و بختیاری رتبه دوم کشور 
 را در تجهیز اراضی کشــاورزی به سیستم آبیاری نوین

 دارد.
وی ادامه داد: کاهش بارش و خشکسالی موجب کاهش 
منابع آب در چهارمحال و بختیاری شده است که باید 
در مصرف آب صرفه جویی کرد.رییس جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت:  دولت در راستای توسعه 
بخش کشاورزی در اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار 

حمایت مالی می کند.

معاون میراث فرهنگی استان مطرح کرد:

اجرای مطالعات مردم نگاری 
در چهارمحال  و بختیاری

به گزارش تابنــاک؛ معاون میراث فرهنگــی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و 
بختیاری گفت: مطالعات مردم نگاری برخی مناطق این 

استان اجرا می شود.
مصطفی هادیپور اظهار کرد: قــرارداد اجرای مطالعات 
مردم نگاری شــهرهای ناغان، اردل و روستای دوپاُلن 
بین اداره کل میرا ث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان و مشاور بخش خصوصی منعقد شد.
وی عنوان کرد: این مطالعات شامل معرفی کلی منطقه 
تحقیق، محیــط طبیعی آن از جمله شــرایط اقلیمی، 
عمده بادها، پوشش جانوری، گیاهی، منابع آبی، حوادث 
طبیعی مهم، راه ها و ارتباطات، شــیوه های معیشــت، 
دانش های مردم از قبیل گاه شماری، شکار، ماهی گیری، 
خوراک، مســکن، پوشــاک، بازی های بومی و محلی، 

ورزش و ... است.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: در کنار میزبانی مسابقات 
کشوری شنا و وزنه برداری دانش آموزان، جشنواره بازی های بومی - محلی با هدف ارائه نوع پوشش، غذا 

و ... استان های مختلف کشور، در مجموعه ورزشی شهدای شهرکرد برگزار می شود.

 کشف و ضبط فلزیاب های پیشرفته 
در چهارمحال و بختیاری

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دســتی 
وگردشگری استان چهارمحال وبختیاری گفت: سه دستگاه فلزیاب 

پیشرفته در شهرستان بروجن کشف و ضبط شد.
سرهنگ محسن زمانی  افزود: این فلزیاب ها در امر حفاری غیرمجاز 
به صورت گسترده و حرفه ای استفاده می شد که متهم این عملیات 

غیرمجاز، به مقامات قضائی تحویل داده شد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان عنوان کرد: برابر ماده واحده، ساخت، خرید، 
فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب منوط 
به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری 

است.
زمانی خاطرنشان کرد: متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره 
دستگاه مذکور محکوم می شــوند و چنانچه دستگاه به قصد کشف 
اموال فرهنگی- تاریخی در حفاری غیرمجاز مورد استفاده قرارگیرد 
عالوه بر مجازات فوق، متخلفان براساس قانون مجازات اسالمی به 

یک تا سه سال حبس محکوم می شوند.

 کاهش ۹ درصدی صادرات کاال
 از چهارمحال و بختیاری

اسماعیل اهلل دادی، مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری در کارگروه 
توسعه صادرات غیر نفتی گفت: از ابتدای امسال، 33 میلیون و 451 
هزار دالر کاال از استان به خارج از کشور صادر شده است که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل کاهش 9 درصدی را نشان می دهد.
وی افزود: در این مدت 24 قلم کاال از جمله لــوازم خانگی، بادام، 
کاشی و سرامیک، مصنوعات فلزی، الیاف، محصوالت لبنی، چدن 
و آهن و فوالد از استان به کشور های عراق، هند، افغانستان، امارات 
متحده عربی، ترکمنستان، کویت، گرجستان، ایاالت متحده آمریکا 

و ترکیه صادر شد.
اهلل دادی اضافه کرد: در این مدت 40 میلیون دالر کاال از کشور های 
 خارجی وارد اســتان شد که نســبت به مدت مشــابه سال قبل

 34 درصد رشد دارد.
وی ادامه داد: تمرکز صادرات کاال بر کشــور عــراق، پایین بودن 
نقدینگی و ســرمایه در گردش واحد های تولیدی بــرای تولید و 
صادرات و باال بودن کرایه حمل کاال های صادراتی از جمله مشکالت 

صادرکنندگان و علل کاهش صادرات در استان است.
در این کارگروه برای ساماندهی و راه اندازی تشکل خاص صادرات 
کاال ویژه اتحادیه ها، تشکل ها و تعاونی های فعال در استان از جمله 

تعاونی های روستایی، برنامه ریزی شد.

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان خبر داد:

برگزاری بازی های محلی دانش آموزان کشور در چهارمحال

وب دا؛ سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکي، خدمات بهداشتي 
و درماني چهارمحــال و بختیاري گفت: بــه زودي بزرگ ترین 
جشنواره با عنوان»عمران وسالمت در بام ایران« با رویکرد ارتقای 
سطح کمي و کیفي در امور عمراني حوزه ســالمت برگزار و از 
دست اندرکاران حوزه عمران تقدیر به عمل مي آید. دکتر ارسالن 
خالدي فر با اشاره به تحوالت چشــمگیر در حوزه فعالیت هاي 

عمراني در طــول اجراي برنامــه تحول نظام ســالمت گفت: 
گزارش هاي آماري، بیانگر حجم فعالیت هاي دانشگاه در راستاي 
حفظ و ارتقای بهداشت و سالمت جامعه است.سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکي شــهرکرد در ادامه اظهار داشــت: نظر به اهمیت 
موضوع تامین زیر ســاخت هاي ارائه خدمات به ویژه در حوزه 
پروژه هاي عمراني در برقراري تامین عدالت اجتماعي و افزایش 

دسترسي آحاد جامعه به خدمات بهداشتي درماني خصوصا در 
مناطق محروم روستایي،  دور افتاده و کمتر توسعه یافته و اینکه 
دانشگاه علوم پزشکي طي چهار سال گذشته کارنامه اي پربار و 
درخشان را در این خصوص رقم زده است، امید است برگزاري این 
جشنواره در راستاي اطالع رساني این موضوع و قدرداني هرچند 
ناچیز از تالش فعاالن و خدمتگزاران این عرصه موثر واقع شود.

وي اضافه کرد: امیدواریم که با اطالع رساني کافي و صحیح در 
این زمینه ضمن ایجاد حس اطمینان و اعتماد عمومي در پیشبرد 

اهداف کالن حوزه سالمت موفق عمل کنیم.

با هدف بررسی افزایش کمی و کیفی امور عمرانی سالمت ؛

جشنواره عمران و سالمت در بام ایران برگزار می شود
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حصر وراثت
5/374  شوکت احمديان داراي شناسنامه شماره 40 به شرح دادخواست به کالسه 
96/306 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان زهرا سنجريان به شناســنامه 6 در تاريخ 94/09/14 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به شوکت احمديان 
فرزند مرتضي ش.ش 40 ت.ت 1319/3/5 صــادره از دهاقان )مادر متوفي( و به 
غير از نامبردگان ورثه ديگري ندارد.اينک با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کســي اعتراضــي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشــر آگهي ظرف سه ماه به شــورا تقديم دارد و اال 
 گواهي صادر خواهد شد. م الف: 96/131 شــعبه دوم شوراي حل اختالف دهاقان

)122 کلمه، يک کادر(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9609973633100565 شــماره پرونــده:  /419
9509983633100601 شــماره بايگانی شــعبه: 950621 خواهان: آقای ناصر 
خســروی فرزند منصور با وکالت خانم مريم مشــتاقی خوزانی فرزند شکراله به 
نشــانی اصفهان خمينی شــهر، خمينی شــهر خ بوعلی مقابل عکاسی نوربخش 
جنب داروخانه دکتر گلستان ساختمان بوعلی سينا ط 4 واحد 13 خوانده: آقای تقی 
مختاری چهاربری فرزند محمد به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 
دادگاه با عنايت به اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند  به شــرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه در خصوص 
دادخواست آقای ناصر خســروی فرزند منصور با وکالت خانم مريم مشتاقی فرزند 
شــکرا... بطرفيت آقای تقی مختاری فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه دو فقره 
چک به شماره های 1922124- 1394/4/1 به مبلغ يک ميليارد و نود ميليون ريال 
و 1922122 - 1394/4/1 به مبلغ  ميليارد و صد و هشتاد ميليون ريال هر دو عهده 
بانک حساب جاری 1 و 232438 و 101 و 1424 بانک توســعه تعاون به انضمام 
خسارات و هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل و خسارت از توجه به مفاد دادخواست 
تقديمی خواهان مالحظه اصول چک ها و گواهی عدم پرداخت در يد وی که ظهور 
در مديونيت خوانده دارد و اينکه خوانده علی رغم ابالغ از طريق نشر آگهی در جلسه 
رسيدگی حاضر نگرديده و دفاعی بر برائت ذمه خود و بيحقی خواهان بعمل نياورده و 
مدارک تقديمی از هرگونه ايراد و انکاری در امان مانده است. دادگاه دعوی خواهان 
را وارد تشخيص مستندا مواد 515 و 198 و 519 قانون آيين دادرسی مدنی ماده 2 
قانون اصالح قانون صدور چک و تبصره آن ماده واحد قانون تفسيری تبصره ماده 
مصوب مجمع مصلحت نظام و ماده 313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 
دو ميليارد و دويست و هفتاد ميليون ريال وجه چک به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
77/520/000 ريال به عنوان هزينه دادرسی و مبلغ 55/780/000 ريال به عنوان 
حق الوکاله وکيل در حق خواهان محکوم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت 
بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شــعبه و ظرف مهلت بيست روز از 
تاريخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجديدنظر خواهی در محاکم تجديدنظر استان 
اصفهان می باشد. الزم به تذکر اســت نظر به صدور حکم اعسار از پرداخت هزينه 
دادرســی در صورت وصول محکوم به دايره اجرای احکام مکلف است بدوا هزينه 
دادرسی را از محکوم به پرداخت کسر و به حساب درآمد دولت واريز نمايد. م الف: 
4470 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمينی شهر)403 

کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

5/426  ســعيد محمد علی زاده دارای شناسنامه شــماره 4 به شرح دادخواست به 
کالسه  198/96 ش 1 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شــادروان محمد محمدعلی زاده فريزهندی به شناسنامه 453 در 

تاريخ 1395/12/23 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- سعيد محمد علی زاده فرزند محمد به شماره شناسنامه 
4 )پسر متوفی( 2- مجيد محمد علی زاده فرزند محمد به شماره شناسنامه 5521 
)پسر متوفی( 3- حسن محمد علی زاده فريزهندی فرزند محمد به شماره شناسنامه 
5521 )پسر متوفی( 4- حشمت محمد علی زاده فريزهندی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 13045 )دختر متوفی( 5- مريم محمد علی زاده فريزهندی فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 3896 )پسر متوفی( 6- عذرا نجاريان نطنز فرزند ابوالقاسم به 
شماره شناسنامه 5 )همسر( اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد.  م الف: 238 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز 

)مجتمع شماره يک()191 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/429  نادعلی سعيدی دارای شناسنامه شماره 418 به شرح دادخواست به کالسه  
404/96  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان سکينه شاهينی ورنوسفادرانی به شناسنامه 175 در تاريخ 1396/03/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-قنبرعلی سعيدی ورنوســفادرانی فرزند علی ش.ش 2534 )همسر( 2- نادعلی 
سعيدی فرزند قنبرعلی ش.ش 418 )فرزند( 3- حميد سعيدی ورنوسفادرانی فرزند 
قنبرعلی ش.ش 1253 )فرزند( 4- مصطفی سعيدی ورنوسفادرانی فرزند قنبرعلی 
ش.ش 208 )فرزند(  5- محمود سعيدی ورنوسفادرانی فرزند قنبرعلی ش.ش 226 
)فرزند( 6- ايران سعيدی ورنوســفادرانی فرزند قنبرعلی ش.ش 285 )فرزند( 7- 
شهناز سعيدی ورنوسفادرانی فرزند قنبرعلی ش.ش 156 )فرزند( 8- طاهره سعيدی 
ورنوسفادرانی فرزند قنبرعلی ش.ش 237 )فرزند( و الغير. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد 
يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4488 شعبه 7 شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک()180 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/438 چون عليرضا گالبدار فرزند محمود نســبت به ششدانگ با تسليم 2 برگ 
استشهاد محلی که هويت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تاييد دفتر 55 اصفهان 
رسيده مدعی است که سند مالکيت ششــدانگ يکبابخانه پالک 15190/28614 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 508548 کــه در دفتر 287 به نام 
نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و ســند صادر و تسليم گرديده و طبق گواهی دفتر 
امالک معامله ديگری انجام نشــده و در رهن نمی باشــد. به علت جابجايی سند 
مالکيت مفقود گرديده است و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است  و طبق 
شش فقره نامه از طرف اجرای احکام برداشت شده و مراجع بازداشت کننده با صدور 
سند المثنی موافقت نموده طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن يا سند مالکيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به 
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله 
تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 15304 هاديزاده رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )230 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره ابالغنامــه: 9610100354703419 شــماره پرونــده:  /148

9509980359400649 شــماره بايگانی شعبه: 951349 شــاکی: آقای صادق 
صالحی االشتی فرزند علی به نشــانی: مازندران قائمشهر خ بابل پشت آتشنشانی 
بن بست الله. متهم: آقای حسام توکلی آغچغلو فرزند ايمان به نشانی: اصفهان- 
مجهول المکان. اتهام: خيانت در امانت به مقصد نرساندن کاال )چهار تن و يکصد 
و شصت کيلوگرم پياز به ارزش بيست و پنج ميليون ريال از اصفهان به مقصد قائم 
شهر. گردشکار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسيدگی را 
اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور و انشاء رای می نمايد. رای دادگاه: درخصوص 
اتهام آقای حسام توکلی آغچغلو فرزند ايمان مبنی بر به مقصد نرساندن کاال )چهار 
تن و يکصد و شــصت کيلوگرم پياز به ارزش بيست و پنج ميليون ريال( از اصفهان 
به مقصد قائم شهر دادگاه نظر به شــکايت شاکی خصوصی و کيفرخواست صادره 
از دادســرای عمومی و انقالب اصفهان، اظهارات گواه و گزارش مرجع انتظامی و 
محتويات سی دی پيوست پرونده و صورتجلسه بازبينی آن و عدم حضور و دفاع از 
ناحيه متهم در هيچ يک از مراحل رسيدگی اعم از دادسرا و دادگاه با وصف احضار 
از طريق نشر آگهی در روزنامه کثيراالنتشار و ساير محتويات پرونده بزهکاری وی 
را محرز و مسلم دانسته لذا مســتنداً به ماده يک از قانون مجازات عاملين متخلف 
درامر حمل و نقــل کاال مصوب 1367 عالوه بر جبران خســارت وارده به صاحب 
کاال به پرداخت جريمه نقدی معــادل ده برابر قيمت کاال معادل 250 ميليون ريال 
در حق صندوق دولت محکوم می نمايد. رای دادگاه غيابی و ظرف مدت بيست روز 
از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهی در ايــن دادگاه بوده و پس از آن ظرف مدت 
بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان است 
و اما در خصوص اتهام وی مبنی بر خيانت در امانت نسبت به کاالی باال دادگاه نظر 
به اينکه رفتار متهم مشمول عنوان اتهامی خاص باال می باشد و لذا مستنداً به ماده 
4 قانون آئين دادرسی کيفری مصوب 1392 و با استفاده از اصل برائت رای بر برائت 
ايشــان صادر و اعالم می نمايد. رای دادگاه در اين قسمت حضوری و ظرف مدت 
بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان 
است. م الف: 13381 شعبه 121 دادگاه کيفری دو شهر اصفهان )121 جزايی سابق(

)377 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/178 پرونده: 951499 ش/45 شــماره دادنامــه: 9609976797900694-
96/4/13 مرجع رسيدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 1- ايران 
وکيلی 2- نيما وکيلی هر دو به نشانی: اصفهان خ باغ زيار ک بهار بن بست اطلس 
پ 87. خوانده: فرهاد آقايی به نشــانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه خسارات 
ناشی از تصادف و هزينه های دادرســی، کارشناسی مقوم به 25/000/000 ريال. 
گردشکار: قاضی شورا با مالحظه محتويات پرونده و نظريه مشورتی اعضای شورا 
کفايت و ختم بررسی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت 
به صدور رای می نمايد. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست خواهان رديف 
اول و دوم به طرفيت خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ريال بابت 
خسارات ناشی از تصادف به اضافه هزينه دادرســی و کارشناسی باتوجه به نظريه 
کارشــناس فنی وقوع تصادف بين 994/53ق 12 به شــماره پژو 206 متعلق به 
خواهان و پرايد به شــماره 53-447د33 به رانندگی خوانــده محرز بوده و خوانده 
مقصر شناخته شــده است وحسب نظريه کارشناس دادگســتری در پرونده تامين 
دليل شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان خسارات وارده بر اتومبيل خواهان در 
اثر وقوع اين تصادف مبلغ 25/000/000 ريال تعيين گرديده است و خوانده با وصف 
ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی شورا حاضر نشده و دفاعی به عمل نياورده است لذا 
قاضی شورا دعوی خواهان رديف اول را وارد و ثابت تشخيص داده و با استناد مواد 1 
و 2 قانون مسئوليت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئين دادرسی مدنی حکم 
بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ريال بابت خســارات وارده و 

1/512/500 )يک ميليون و پانصد و دوازده هزار و پانصد ريال( بابت هزينه دادرسی 
و 3/000/000 ريال بابت هزينه کارشناسی و 240/000 ريال هزينه نشر آگهی در 
حق خواهان رديف اول صادر و اعالم مــی نمايد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ در همين مرجع قابل واخواهی است و در خصوص خواهان رديف دوم 
باتوجه به اينکه مشاراليه در دعوی مطروحه ذينفع نمی باشد به استناد بند 10 ماده 
84 قانون آيين دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می دارد رای صادره مدت 
بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
 می باشد. م الف: 13308 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

م الف: 13308  )مجتمع شماره يک()368 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/159 کالسه پرونده: 253/95 شماره دادنامه: 730-95/7/28 مرجع رسيدگی: 
شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مجيد طاهری با وکالت محمدامين 
غفاری و پرتو برهانپور به نشانی اصفهان خ ســعادت آباد روبروی مالصدرا جنب 
بانک رفاه پالک 40 طبقه دوم. خوانده: ابراهيم کريمی بنشــانی مجهول المکان. 
خواسته: مطالبه مبلغ 15/000/000 ريال موضوع يک فقره چک به شماره 351726 
مورخ 94/12/07 عهده بانک سپه شعبه آزادگان بانضمام مطلق خسارات قانونی. 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات 
قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مجيد 
طاهری با وکالت محمدامين غفاری و پرتو برهانپور به طرفيت ابراهيم کريمی به 
خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ريال موضوع يک فقره چک به شماره 351726 
مورخ 94/12/07 عهده بانک سپه شعبه آزادگان بانضمام مطلق خسارات قانونی با 
عنايت به محتويات پرونده و بقاء اصول مســتندات در يد خواهان که داللت بر بقاء 
دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسيدگی با وصف ابالغ قانونی و اينکه مشــاراليه دليلی مبنی بر 
برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و ماده 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسی مدنی حکم بر محکوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 830/000 ريال بابت 
هزينه دادرسی و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک )94/12/07( لغايت 
زمان وصول حکم براساس آخرين شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی محسوب و ظرف مدت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و پس از انقضای مدت مذکور ظرف 
مدت 20 روز قابل تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
 می باشد. م الف: 13342 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره يک()341 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/445 در خصوص پرونده کالســه 960295  خواهان هاشم شــيرانی بيدآبادی 
با وکالت ســعيد قنبری دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفيــت حميد مزروعی 
تقديم نموده است وقت رســيدگی برای مورخ 96/7/2  ساعت 10 تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرســی مدنی مراتب در جرايد منتشــر تا خوانــده قبل از وقت 
رســيدگی به اين شــعبه واقع در اصفهان خ شيخ صدوق شــمالی چهار راه وکال 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور 
وقت رســيدگی ابالغ شــده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14300 
 شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)108 کلمه، يک کادر(
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اخباريادداشت

محیط زيست

نخستین سامانه هوشمند اطالع رسان قطع دستگاه اعالم حریق در سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان طراحی و ساخته شد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
گفت: در صورت قطع شدن دستگاه اطفا و اعالم حریق ساختمان های بیشتر 
از سه طبقه، این سامانه هوشمند که در کنار این دستگاه نصب شده، قادر است 

حریق را به ستاد فرماندهی این سازمان اعالم کند.
محمد شــریعتی جلوگیری از بروز آتش ســوزی در واحدهای مسکونی را 
مهم ترین ویژگی این ســامانه برشــمرد و افزود: برخی از ساکنان واحدهای 
مسکونی برای جلوگیری از ســروصدای آژیر دســتگاه اعالم حریق، آن را 
خاموش می کنند. وی گفت: برای رفع این مشکل، این سامانه ای طراحی شده 
تا درصورت خطای انسانی و قطع شدن دستگاه، از طریق سامانه قطعی دستگاه 

ایجاد حریق به سازمان آتش نشانی اطالع رسانی می شود.

پلمب ۶۶ واحد صنفی توزیع 
پوشاک نا متعارف در اصفهان

ساخت سامانه اطالع رسان 
قطع دستگاه اعالم حریق

رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان اظهار داشت: در راستای ارتقای 
امنیت اجتماعی، طرح بازدید و کنترل واحدهای صنفی پوشــاک، تریکو و 
خرازی در شهر اصفهان توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی اجرا شد. 
در همین راستا ماموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس در این طرح 10روزه 

از 4 هزار و 122 واحد صنفی بازدید کردند.
سرهنگ اکبر عاصمی گفت: در این طرح  66 واحد صنفی متخلف، پلمب و 
برای 233 واحد دیگر اخطاریه پلمب صادر شد. در طرح بازدید از واحدهای 

صنفی از 267 متصدی این گونه واحدها نیز تعهد کتبی گرفته شد.
سرهنگ عاصمی با اشــاره به نظارت های مستمر پلیس از واحدهای صنفی 
بیان کرد: واحدهایی که اخطاریه  پلمب دریافت کردند در صورتی که هرچه 
زودتر نسبت به رفع تخلف خود اقدام نکنند با برخورد قانونی پلیس مواجه 

خواهند شد.

بازگشت به زندگی ۷۵ 
بیمار نیازمند پیوند عضو 

در استان اصفهان 

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان الزهرا )س( اصفهان با بیان اینکه تا کنون با رضایت خانواده های بیماران مرگ مغزی 75 نفر نجات یافتند، اظهار داشت: 
 o امسال 9 عضو افراد مرگ مغزی در استان اصفهان نیز برای اهدا به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شده است. مریم خلیفه سلطانی با اشاره به اینکه دارندگان گروه خونی
بیشترین متقاضیان دریافت عضو در استان اصفهان هستند، تصریح کرد: همچنان حدود 400 بیمار نیازمند دریافت عضو در استان اصفهان در انتظار دریافت عضو جدید 
برای ادامه حیات هستند. مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان الزهرا)س( اصفهان افزود: از هر متوفی مرگ مغزی، کلیه، پانکراس، قرنیه، قلب، ریه، کبد و 

پوست قابل پیوند است و افراد می توانند در کارت اهدای عضو خود تعداد اعضای اهدایی را با عالمت مشخص کنند.
خلیفه سلطانی خاطرنشان کرد: تاکنون 3 هزار نفر در اصفهان کارت اهدای عضو دریافت کرده اند. فرهنگ سازی در مورد اهدای عضو در استان اصفهان بسیار خوب انجام 

شده و مردم زیادی در سال های اخیر داوطلب دریافت کارت اهدای عضو شده اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در بازدید از بخش 
هــای مختلف بزرگ تریــن مرکز ســرویس خدمات ویژه 
شهروندی 193کشور در اصفهان گفت: خدمات ارائه شده 
در این ســامانه در برگیرنده تمام نیازهای شهروندی است 
و سامانه خدمات ویژه شــهروندی 193 پل ارتباطی بین 
درخواست کنندگان خدمات و کاال و تامین کنندگان است.

حسین مهری افزود: شهروندان با سامانه تلفنی 193 یا ورود 
به اپلیکیشن آن، خدمات پست فیزیکی، الکترونیکی، مالی و 
دیگر خدمات نیابتی اشخاص حقیقی و حقوقی را با سهولت 
دریافت می کنند. رییس هیئت مدیره و مدیرعامل پســت 
کشور، شفافیت، قیمت پایین و در دسترس بودن خدمات 
را ســه ویژگی سامانه 193 دانســت و افزود: خدمات ویژه 
شهروندی )خوش( پل ارتباطی بین درخواست کنندگان 

خدمات و کاال و تامین کنندگان آنهاست.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به راه اندازی 
یک مرکز مجهز و خالقانه در اصفهان با صد غرفه و حضور 
نماینــدگان اصناف و ارائــه خدمات الزم بــه مردم گفت: 
خدمات ویژه شــهروندی شــامل 114 خدمت ساماندهی 
شده در این مرکز، شــبانه روز و حتی در روزهای تعطیل، 

سفارش ها و درخواست های مردمی را پیگیری می کند.
قائم مقام طرح ملی خوش در اســتان های اصفهان، یزد، 
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویــه و بویراحمد نیز گفت: 

در این طرح از بهترین و خوشنام ترین واحدهای صنفی در 
استان اصفهان استفاده شده تا بهترین خدمات در محل به 

مردم ارائه شود.
رسول رضوانی با اشاره به اینکه این طرح به منظور اجرای 
تجــارت الکترونیک و کســب و کارهای نوین در اســتان 
اصفهان اجرا شــده  افزود: اجرای ســرویس خدمات ویژه 
شهروندی193 در استان اصفهان، زمینه اشتغال زایی هزار 

نفر را فراهم کرده است.
وی گفت:همزمان با این طــرح، خدمات کلینیک خودرو و 

کسب و کارهای نوین نیز در اصفهان اجرا شده است.

مدیر فوریت های پزشکی اســتان اصفهان از اعزام بالگرد 
امدادی اورژانس اصفهان به شــش ماموریت فوریت های 

پزشکی در مدت چهارماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.
دکتر غفور راســتین از افزایش 26 درصدی ماموریت های 
اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان نسبت به مدت 
مشابه در ســال قبل خبر داد و گفت: در این مدت 67 هزار 
و 461 ماموریت امدادی توسط اورژانس پیش بیمارستانی 
استان انجام گرفت. مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
استان اصفهان اظهار کرد: از مجموع این ماموریت ها، نزدیک 
به 46 هزار ماموریت مربوط به درخواســت های امدادی در 
موارد غیر تصادفی بوده اســت. وی با اشاره به افزایش 147 
برابری انجام ماموریت های احیای موفق در چهارماهه اول 
سال جاری، گفت: 16 مورد کمک به زایمان مادر باردار نیز 
توسط تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی انجام گرفته 
که نشــان از افزایش 100 درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل دارد. دکتر راستین بابیان اینکه از ابتدای فروردین 
تا پایان تیرماه ســال جاری، 21 هزار و 618 رســیدگی به 
ماموریت های تصادفات جرحی در کارنامه تکنســین های 
فوریت های پزشکی ثبت شده است، اظهار کرد: حدود پنج 
هزار مورد از این امداد رسانی ها مربوط به جاده های استان 
و 16 هزار و 648 ماموریت نیز در مناطق شهری بوده است. 
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان با اشاره به 

اهمیت کار بالگرد امدادی اورژانــس 115 اصفهان، گفت: 
بالگرد امدادی اورژانس اصفهان در مدت چهارماهه ابتدایی 
سال جاری به شش ماموریت فوریت های پزشکی اعزام شده 
بود که توسط آن 13 بیمار و مصدوم به مراکز درمانی انتقال 
یافتند. گفتنی اســت اورژانس پیش بیمارســتانی استان 
اصفهان دارای 133 پایگاه شــامل 67 پایگاه شهری و 65 
پایگاه جاده ای، یک پایگاه هوایی، یک اتوبوس آمبوالنس، 15 
اتاق فرمان بوده و کارکنان آن 840 نفر هستند که به صورت 
شــبانه روزی در حال ارائه خدمات فوریت های پزشکی به 

شهروندان هستند.

مدير فوريت های پزشکی استان خبر داد:

افزایش ۲۶ درصدی ماموریت های اورژانس استان

اورژانسفناوری

معاون وزير ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد:

 پیگیری شبانه روزی سفارش های مردمی با سامانه ۱۹۳

حکم قضائی برای واحد متخلف مواد غذایی در نجف آباد
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرســتان نجف آباد گفت: برای متخلف 
تولیدکننده مواد غذایی که موجب آلودگی محیط زیست در شهرستان نجف آباد 

شد، حکم قضائی صادر شد.  ممنوعیت استفاده تبلیغاتی 
از طرح اسکناس

بانک مرکزی چاپ و انتشــار هرگونه برگه تبلیغاتی را که تداعی 
کننده طرح واقعی اسکناس و چک پول رایج کشور باشد، ممنوع 

اعالم کرد.
بانک مرکزی با هدف پیشگیری از سوء استفاده افراد فرصت طلب 
در چاپ و انتشار برگه های تبلیغاتی با طرح اسکناس که سرمایه 
ملی و سند مالی است، هرگونه استفاده ابزاری از آن را ممنوع و جرم 
تلقی کرد. به نوشــته تارنمای این بانک، باتوجه به اینکه اسکناس 
نمایانگر هویت ملی یک کشور است، هرگونه بهره برداری و استفاده 

از آن تبعات جبران ناپذیری را در پی دارد.
بانک مرکزی باتوجه به وظیفه شــرعی و ملی همگان در حفظ و 
نگهداری صحیح از اســکناس به عنوان ابزار معامالت روزمره، از 
شهروندان خواست از انتشــار و توزیع این اوراق تبلیغاتی اجتناب 
کنند. بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایــران در صورت تکرار، 

این گونه موارد را از طریق مراجع قضائی پیگیری می کند.

کاهش نزاع و درگیری در اصفهان
رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان، از کاهش نزاع 
و درگیری و کاهش در بســیاری از سرقت ها طی مدت چهارماهه 
امسال خبر داد. سرهنگ علی فروغ نیا طی گفت و گویی اظهار کرد: 
در موضوع نزاع و درگیری که یکی از جرایم خاص و در اولویت اول 
کالنتری ها و پاسگاه هاست، خوشــبختانه در چهارماهه امسال با 

کاهش 5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو بودیم.
رییس پلیس پیشــگیری فرماندهی انتظامی استان از کاهش در 
بســیاری از ســرقت ها طی مدت مذکور خبر داد و گفت: در این 
مدت سرقت منزل 3 درصد، سرقت مغازه 18 درصد، جیب بری24 
درصد و سرقت مسلحانه 73 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

کاهش داشته است.
 این مسئول با بیان اینکه پیشگیری از وقوع سرقت جزو اولویت های 
پلیس استان است، گفت: در این خصوص پلیس استان با تشکیل 
قرارگاه ویژه پیشگیری از ســرقت به ریاســت فرمانده انتظامی 
استان، این موضوع را به شکلی جدی و مستمر پیگیری می کند تا 
باهمکاری و مشارکت مردم بتوانیم امنیت خوبی را در سطح استان 

برقرار کنیم.

امضای تفاهم نامه اوقاف و نیروهای 
مسلح برای دریافت دیون موقوفات

معاون حقوقی اوقاف استان اصفهان گفت: پس از مذاکره نیروهای 
مسلح با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، مقرر شد در 
ســال های آتی مبلغ 450 میلیارد ریال از اجاره های معوقه این 

نیروها به موقوفات و رقبات استان اصفهان پرداخت شود.
حجت االســالم و المســلمین محمود نصر اصفهانی اظهار کرد: 
براساس تفاهم نامه ای که بین سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
و نیروهای مسلح به امضا رسیده است، میزان مطالبات موقوفات و 
رقباتی که در تصرف نیروهای مسلح در استان قرار دارد، محاسبه  و 
پس از تشکیل کارگروهی با حضور مدیران و کارشناسان دو طرف، 

دیون نیروهای مسلح به موقوفات استان برآورد خواهدشد.
وی  ادامه داد: در این نشست پس از بررسی های کارشناسی شده و 
تایید هر دو طرف میزان بدهی نیروهای مسلح به موقوفات و رقبات 
استان 450 میلیارد ریال برآورد شد و صورتجلسه این نشست نیز 

برای طی مراحل بعدی به امضای نمایندگان طرفین رسید.
حجت االســالم نصر اصفهانی تصریح کرد: پس از تایید و امضای 
صورتجلســه های مربوط به این نشست جهت پرداخت دیون این 
نیروها، صورتجلسه ها به همراه مســتندات مندرج در پرونده به 
ذی حسابی نیروهای مسلح، ارسال و پس از تایید جهت وصول این 
مطالبات، مراحل اداری الزم انجام شده و در چند سال آینده این 
دیون به صورت تدریجی از محل اعتبارات این نیروها به حســاب 

موقوفات و رقبات در استان اصفهان واریز می شود.

بیماران دیالیزی در حج مدارک 
پزشکی همراه داشته باشند

مدیر عملیات پزشکی حج 96 به بیماران دیالیزی که امسال برای 
مناسک حج عازم ســرزمین وحی می شوند، توصیه کرد که حتما 
برای ســهولت کار دیالیز در طول انجام مناسک، مدارک پزشکی 

خود را همراه داشته باشند.
 دکتر پیرحسین کولیوند اظهار کرد: بیماران دیالیزی که قصد سفر 
به عربستان برای شرکت در حج ابراهیمی را دارند،  ضرورت دارد 
که جواب آزمایش ها و فرم های خاصی را که پیش از اعزام به آنها 

ارائه شده، همراه بیاورند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس هماهنگی به عمل آمده با مسئوالن 
وزارت بهداشت عربستان ســعودی، خدمات دیالیز زائران ایرانی 
در زمان مقرر در بیمارستان های سعودی ارائه می شود. کولیوند 
همچنین گفــت: عمل های تخصصــی مانند انــواع جراحی ها، 
آنژیوگرافی، آنژیوپالستی و خدماتی از این قبیل در صورت لزوم، 
مطابق توافق های به عمل آمده در بیمارســتان های عربســتان 

سعودی برای زائران ایرانی انجام خواهد شد.

مديرکل بهزيستی استان اصفهان:

شیوع بیماری های سالمت روان در 
اصفهان بیش از ۲۳/8درصد است

مدیرکل بهزیستی اصفهان درخصوص میزان شیوع بیماری های 
روانی در اصفهان گفت: میزان شیوع این بیماری ها طی چهارسال 
گذشته 23/8درصد بوده که پیش بینی می شود درحال حاضر  با 

رشد مواجه شده باشد.
 سعید صادقی با اشاره به اینکه امروزه در بسیاری از شهرهای بزرگ 
دنیا ارائه خدمات ویژه به شهروندان برای زندگی بهتر در دستور کار 
قرار گرفته است، اظهار داشت: این اقدامات بیشتر در حوزه نیازهای 

روزمره و به ویژه حمل و نقل اجرایی شده است. 
وی در ادامه در پاســخ بــه ســوالی در خصوص میزان شــیوع 
بیماری های روانی در استان اصفهان تصریح کرد: میزان شیوع این 
بیماری در جامعه طی آمار چهار سال گذشته 23/8درصد است و 

پیش بینی می شود که درحال حاضر رشد داشته باشد.
صادقی همچنین با تاکید بر اینکه ایــن روزها باید بیش از درمان 
بیماران روانی، به دنبال مسئول و متولی اصلی سالمت در جامعه 
باشیم، تصریح کرد: در سالمت روان جامعه و به ویژه سالمت روان 
زنان، متولی اصلی تعیین شــده و برنامه ای جامع در این خصوص 

تدوین شود.

 بررسي پسماندهاي شهري
و روستایي نجف آباد 

پسماندهاي شهري و روســتایي نجف آباد در کارگروه 
مدیریت پسماند این شهرستان بررسي شد.

به گزارش اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
نجف آباد، کارگروه مدیریت پســماند این شهرستان با 
حضور معــاون فرماندار، رییــس اداره حفاظت محیط 
زیســت نجف آباد و مســئوالن مرتبط در فرمانداري 

شهرستان برگزار شد.
 این جلســه با موضوع مدیریت واحد پســماند بخش 
مهردشــت و جلوگیري از تخریب اراضي ملي و منابع 
طبیعي به دلیل مشکالت اجتماعي و بهداشتي برگزار 

شد.
رایزنــي و تعامــل جهت جمــع آوري و حمــل کلیه 
پسماندهاي شــهري و روستایي به ســایت گلپایگان،  
تعیین محل کارخانه کمپوست و محل دفن، جلوگیري 
از تخلیه فاضالب اســتاني در محل دفن و کمپوســت 

نجف آباد از جمله مصوبات این جلسه بود.

پلمب یك واحد تصفیه روغن 
درشهرک صنعتی رازي شهرضا

به گزارش اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
شــهرضا،  از فعالیت همراه با آلودگي زیست محیطي 
 یک واحد تصفیه روغن درشــهرک صنعتــی رازي در

 شهرستان شهرضا جلوگیري شد. 
این واحد آالینده صنعتی به دلیل رعایت نکردن مقررات 
و ایجاد آلودگي زیســت محیطي و در پي توجه نکردن 
به اخطاریه ها و توصیه هاي کتبي بــراي رفع آلودگي 
 با حکم قضائــي و همــکاري نیــروي انتظامي پلمب 

شد. 
بــر اســاس مــاده 688 قانــون مجــازات اســالمي 
هر اقدامــي که تهدیــد علیــه بهداشــت عمومي و 
 موجــب آلودگــي محیط زیســت شــناخته شــود

 ممنوع است.

استحمام با آب سرد نیز یکی دیگر ازروش های مبارزه 
با گرماست که در فصل تابستان رونقی دوچندان دارد.با 
وجود اینکه بسیاری از شهرهای ایران درگیر بی آبی هستند 
مشاهده می شود که مصرف بی رویه آب به روش های 
مختلف همچنان ادامه دارد.یکی از مهم ترین جاذبه های 
اصفهان نیز مربوط به آب است.رودخانه زاینده رود که زمانی 
خروشان ترین رود مرکز ایران بود جاذبه ای زیبا به استان 

کویری اصفهان می بخشید.
در کنار زنده رود، مادی ها و نهرهای فراوانی هم در اصفهان 
جریان داشت که همگی نشاط و شادابی را برای درختان 
و خیابان های این شهر به ارمغان می آورد. اگر از حاشیه 
زاینده رود عبور کرده باشید حتما با تابلوی»شناکردن 
ممنوع«روبه رو شده اید. این تابلو البته برای روزگار پر آبی 
رودخانه اصفهان نصب شده بود و در روزگار کم آبی معنای 
چندانی ندارد.به هر روی زاینده رود خروشان و زیبا همواره 
پذیرای شناگرانی بوده است که بی محابا دل به آب زده و در 
آن غرق شده اند.شنا یکی از ورزش ها و البته تفریح های 
قدیمی و نشاط آور در کشور ما بوده است. معموال هیچ 
خانواده ای را نمی توان یافت که در سفرهای خود به مناطق 

شمالی کشور در کنار دریای خزر توقف نکرده و مدتی را در 
آب سپری نکرده باشد.کسانی که با فوت و فن شنا آشنایی 
دارند به دل آب می روند و متاسفانه هر ساله برخی از آنها به 

خشکی بر نمی گردند.
غرق شدن در آب یکی از معضالت شنا در مناطق آبی است.
همه ساله  و بخصوص در فصل تابستان شناگران بسیاری در 
گوشه و کنار ایران به عمق آب فرومی روند.اصفهان نیز به 
سبب مادی ها و نهرهایش همواره درگیر مشکل غرق شدن 
شناگران بدون مهارت بوده است.با خشک شدن زاینده رود 
و مادی های مربوط به آن ،پیش بینی می شد که مشکل 
غرق شدن در آب حل شود ولی طبق آمار ارائه شده و در 
چهارماهه اول سال جاری 25 نفر در استان غرق شده اند که 
این آمار مسلما با افزودن غرق شدگان دریای شمال و جنوب 
بیشتر می شود؛ آن هم در روزگاری که بسیاری از مادی 
های اصفهان بی آب هستند. بررسی ها نشان می دهد که 
کانال های آب محلی در اطراف اصفهان و استخرهای باغ ها و 

ملک های شخصی از مهم ترین مکان های حادثه ساز بوده و
کودکان و جوانان بیش از دیگران درگیر این حوادث شده اند. 
کانال های آب اطراف اصفهان با وجود عرض نه چندان 

زیاد و جریان مالیم، دارای عمق های پیش بینی نشده 
ای هستند که شناگران را دچار مشکل می سازند.یکی از 
مهم ترین دالیل غرق شدن در کانال ها و مادی ها، عدم 
شناخت از مکان آبی و آشنا نبودن با مقدار عمق آن است.

جریان آب و وجود موانع در کف کانال های آب نیز باعث 
بروز مشکالتی برای شناگران می شود. شهرهای اطراف 
اصفهان دارای ملک های باغی و ویالیی بسیاری است 
 که صاحبان آنها برای گذراندن ایام تعطیل از آنها سود 
می برند. بسیاری از این مکان های خصوصی دارای استخرها 
و آبگیرهایی است که معموال به وسیله آب چاه یا آب شهری 
پر می شوند. در روزگار بی آبی وجود این استخرهای شخصی 
بر مشکالت آب می افزاید.همچنین این مکان ها از مهم ترین 

مکان های خطرآفرین برای 
شناگران به حساب می آید.

اصولی نبودن ساخت استخر 
و شیب بندی نکردن آن و 
نبودن ناجی غریق سبب 
می شود تا لحظات پرنشاط 
یک خانواده در اثر حادثه 
آبی تلخ شود. اصفهان یکی 
از شهرهایی است که برای 
تفریحات آبی ساکنان خود 
اهمیت خاصی قائل شده 
است؛ این را می توان از 
وجود استخرهای گوناگون 
و دارای امکانات در سطح 
شهر فهمید. امروزه معموال 
بیشتر ارگان های دولتی به 
کارکنان خود خدمات شنا 

ارائه می کنند. استخرهای دولتی و خصوصی در جای جای 
شهر پذیرای شهروندان است؛ ولی هنوز هم عده ای استفاده از 
آب های عمومی را به استفاده از مکان امن استخر ترجیح می 
دهند. شاید مهم ترین دلیل این کار قیمت های گزاف برخی 
از استخرها باشد. همچنین استخرهای نه چندان معروف به 
سبب جمعیت زیاد استفاده کنندگان و کیفیت نه چندان 
مناسب، مکان خوبی برای شنا به حساب نمی آیند. به هر 
روی فصل تابستان و گرمای طاقت فرسای آن برای مشتاقان 
شنا و آب فصلی خطر آفرین به حساب می آید. نظارت 
خانواده ها بر فرزندان خود و چاره اندیشی مسئوالن برای 
کانال های آبی و نهرهای پر آب، می تواند آمار غرق شدگان 

استان را کاهش دهد.

شنای عمومی و خطرات آن؛

25 نفر در چهار ماه اول سال در استان اصفهان غرق شده اند

با فرا رسیدن فصل تابستان و هجوم گرما شهروندان ارتباط نزديک تری با آب پیدا می کنند. سعید نريمانی
آب را می توان به عنوان مهم ترين خنک کننده و اصلی ترين مايع نشاط آور در زندگی به 
حساب آورد.نوشیدن يک لیوان آب خنک در گرمای تابستان يا شستن صورت و دست ها با مشتی آب لذت 

فراوانی دارد.

از مهم ترين 
داليل غرق شدن 

در کانال ها و 
مادی ها، عدم 

شناخت از مکان 
آبی و آشنا نبودن 
با مقدار عمق آن 

است
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سهمش از آن همه حماسه، نام یک بزرگراه  بوده که هرروز  سمیه 
هنگام رفتن به دفتر روزنامه از آن گذر می کنم و این سهم  من پارسادوست

و هم نسالن من در این شهر غبارآلود است  از شهیدی که حتی 
جنازه اش هم ســهم مادرش نشد؛ مادری که هنوز چشــم انتظار است شاید الاقل 
استخوان و پالکی بیاورند و مقابلش بگذارند و بگویند »آقا مصطفی است؛ همان »علی 
اکبر« رشیدی که به جبهه فرســتادی و حاال »علی اصغر« برگشــته است.« مادر 
آقامصطفی به گمانم به همین قدر هم راضی باشد. مادرآقا مصطفی راضی به رضای خدا 
بوده و هست که حتی لب به گالیه باز نمی کند. نمی گوید و نمی پرسد چرا در تمام این 
سال ها که »شهدا« را هم قاطی جناح بندی ها و سیاسی بازی ها و منفعت طلبی های 
گروهی کردند، »آقامصطفی« هیچ ســهمی در هیچ کنگره و بزرگداشت و یادواره و 
سالگردی نداشت؟ چرا برای پسر او در شهر، بنر و پوسترهای قدی خوش رنگ نمی زنند 
و چرا 15 مرداد که سالگرد شهادت آقامصطفی بود، حتی یک مقام مسئول در این شهر 
نبود که به مادرش سری بزند یا برای او سالگرد بگیرد و یا حداقل سری به مزارش بزند؟ 
مادرآقامصطفی نمی پرسد »برادرمحسن« و »برادریحیی« و سایر برادرهای پسرش 
که روزگاری در سرزمین عشق و حماسه پیمان اخوت با هم بسته و رفقای دیرینه شده 
بودند، حاال کجا هستند که سال هاست از این شهید جاویداالثر که هیچ، از خانواده اش 
هم سراغی نمی گیرند. مادرآقا مصطفی نمی پرسد؛ ولی من می پرسم که چرا حتی 
بچه های لشکر14 امام حسین)ع( یادی از اولین موسس این لشکر نکرده و نمی کنند؟ 
چرا 15 مرداد روز غریبی است برای مادری که شهیدش در این شهر »غریبه« شده 
است؟ آقامصطفای برنگشته از جنگ، چه تفاوتی با سایر فرماندهان و شهدای این شهر 
دارد؟ دلم گرفت از این همه غریبی و غربت! از اینکه اگر بروبچه های خادم شهدا نبودند، 
یک 15 مرداد دیگر هم در سکوت و بی خبری می آمد و می رفت و هیچکس نمی فهمید 
سی و اندی سال پیش در چنین روزی، قامت دالور یک فرمانده روحانی عارف مسلک 
خم شد و بر زمین افتاد تا حاال من و هم نسالنم روی پا بایستیم و عده ای آن سوتر، روی 
مانیتور لم بدهند تا با خانم موگرینی سلفی بگیرند و یک نفر که در هوای مصطفی و 
مصطفی های زیادی نفس کشیده بود و روزگاری به خانم خبرنگار هندی ، درس رعایت 
حجاب می داد و شــرط مصاحبه را در حفظ حجاب حقوق بشــری ها می دانست 
)منظورمان مهدی طحانیان نیست؛ نفر دوم مصاحبه معروف را می گوییم(، حاال برای 
سلفی با خانم بی حجاب ایتالیایی که »مادرتحریم ها« را ناقض برجام نمی داند)!( سرو 
دست بشکند! و خداراشکر که »آقامصطفی« نیست که این روزها را ببیند! که ببیند 
»آقاحمید«-باکری-چطور آنچه خیلی ها در آینه هم نمی دیدند، در خشــت خام 

می دید و چه بصیرتی داشت وقتی گفت بعد از جنگ آدم ها سه دسته می شوند ... 
و امان از آن دو دسته اول؛ همان دو دسته ای که خط کشیدند روی خاطرات دهه شصت 
و در هیاهوی دغدغه »امالک« ، گویا »مالک«شان را گم کردند؛ همان هایی که حاال 
به قول خواهر آقامصطفی، گویا پست و مقام و منصب، بدجور عوضشان کرده است. 

خواهرآقا مصطفی دل پردردی داشت وقتی در مراسم جمع و جور و خودمانی بچه های 
گروه »فدک« که به مناسبت سالگرد آقامصطفی تدارک دیده شده بود، روبه روی جمعیت 
نشست و از آدم هایی گفت که آقامصطفی را فراموش کردند و در تمام این سال ها حتی 
سراغی از مادر پیرش نگرفتند؛ همان هایی که برای سایر شــهدا مراسم های باشکوه 
می گیرند و سالگرد آقامصطفی را فراموش می کنند. خواهرآقامصطفی پرسید: » این 
شهید با سایر شهدا چه فرقی دارد؟« و هیچکس نبود که پاسخش را بدهد. خواهر و برادر 
دیگر آقامصطفی هم بودند اما نمی خواستند حرف بزنند. این یکی خواهر هم به اصرار 
فراوان فدکی ها راضی به حرف زدن شده بود. نمی خواست گالیه کند. از روش و منش 
برادر گفت؛ از خلوص و مهربانی و تواضع بی انــدازه اش؛ از احترام بی حد و حصری که 
برای مادر قائل بود... وقتی اشاره کرد عده ای از متولیان این مراسم هرسال از مازندران به 
اصفهان می آیند تا برای آقامصطفی سالگرد بگیرند، از خجالت آب شدیم. ما به جای همه 
آقایان مسئول و متولی استان که حاال دیگر شاید حتی یادشان هم نمی آید که روزگاری 
آقامصطفایی هم وجود داشته، خجالت کشیدیم . خجالت کشیدیم که عده ای از آن سر 
ایران آمده اند اصفهان، برای قهرمان شهیدشهر ما مراسم سالگرد می گیرند و کیک و 

شربت پخش می کنند و برایش نشریه چاپ کرده اند و آن وقت ما اینجا در اصفهان... 
و من تمام این مدت به دیالوگ »مهندس زرین«-بابک حمیدیان- در فیلم »بادیگارد« 
فکر کردم وقتی در کهف الشــهدا به مادرش یادآوری می کند و می گوید »نفهمیدند 
چگونه بزرگ شدیم« ؛ و این جمله تلنگری بود برای حیدری که سال هاست بادیگارد شده 
و حاال از این همه دور شدن از فضای دهه شصت خسته است و به ناگاه گمشده خویش 
را می یابد. کاش دنیای واقعی هم به اندازه دنیایی که حاتمی کیا برای ما در »بادیگارد« 
ترسیم کرد، شیرین بود. کاش »حاج حیدر« های دنیای واقعی هم به حال و هوای دهه 
شصت برمی گشتند و از این همه دورشدن از »مصطفی« و »حسین« و »ابراهیم« و... 

خسته می شدند. 
امروز 17 مرداد، روز خبرنگار است. گفتند برای این روز بنویسم؛ اما مِن خبرنگار خجالت 
می کشــم وقتی هیچکس برای قهرمان شهید شــهر من، حتی یک کلمه ننوشت و 
مراسمی به یادش برگزار نکرد، بخواهم بر طبل شادانه بکوبم و از تلخ و شیرین های دوران 
روزنامه نگاری سخن بگویم. تبریک نمی خواهیم! این »قلم« اگر قرار است یادش برود از 
»شهدا« بنویسد و دم بزند، همان بهتر که بشکند. تبریک را باید به مادر آقامصطفی گفت 
که شیرمردی چون او را در دامان خود پرورش داد و فدای اسالم کرد. من امروز جز ابراز 
خجالت، چیزی برای نوشتن ندارم . جز شرمندگی از روی آقامصطفی ردانی پور و تمامی 
شهدای شهرم، حرفی برای گفتن ندارم . شــرمنده شهدا هستم و شرمنده مادرشهید 
ردانی پور که از آن همه حماسه پسرش، سهم من و نسل من شد اتوبانی به نام »مصطفی 
ردانی پور« که هرروز موقع رفتن به محل کار یا ســفر و گردش و خریــد و ... از آن گذر 

می کنیم و یادمان می رود قرارشهدا با ما این نبود...  

شبی که حضرت زهرا)س( به خواب مصطفی آمد...
 هر وقت که مادر برای سرو سامان دادن پسرش نقشه ای می کشید و او را در خلوتی به کنار می کشید، می شنید که مصطفی می گوید: بچه های مردم 
تکه پاره شدن، افتادن گوشه کنار بیابون ها، اون وقت شما می گین کارهاتو ول کن بیا زن بگیر! با همه این اوصاف شنیده بود امام )ره ( گفته اند با 
همسرهای شهدا ازدواج کنید. مادر هم که دست بردار نبود و توی گوشش می خواند که وقت زن گرفتنت شده. باالخره راضی شد و مادر و خواهرش 

را فرستاد بروند خواستگاری. بهشان نگفته بود که این خانم همسر شهید است. ایشان همه خواستگارها را رد می کرد، مصطفی را هم رد کرد.
مصطفی پیغام فرستاد امام)ره ( گفتن »با همسرهای شهدا ازدواج کنید«؛ باز هم قبول نکرد. او می خواست تا مراسم سال همسر شهیدش صبر کند.

 دوباره مصطفی پیغام فرستاد که شما سید هستید، می خواهم داماد حضرت زهرا)س( باشم. دیگر نتوانست حرفی بزند؛ جواب مثبت داد.
امام)ره( خطبه عقدشان را خواند. مصطفی گفت: »آقا ما را نصیحت کنید.« امام)ره( به عروس نگاهی کرد و گفت: »از خدا می خواهم که به شما صبر بدهد.«

شهید مصطفی ردانی پور برای عروسی اش عالوه بر میهمانان، یک کارت دعوت نیز برای حضرت زهرا)س( می نویسد و به ضریح حضرت معصومه)س( می اندازد. شب 
حضرت زهرا)س( را در خواب می بیند که به عروسی اش آمده. شهید ردانی پور به ایشان می گوید:  خانم ! قصد مزاحمت نداشتم، فقط می خواستم احترام بگذارم. 

حضرت زهرا)س( پاسخ می دهند: »مصطفی جان! ما اگر به مجالس شما نیاییم، به کجا برویم؟«
شهید مصطفی ردانی پور دیگر تا صبح نخوابید. نماز و دعا می خواند و گریه می کرد؛ می گفت من شهید می شوم.

خداحافظ پناه حسین... 
بدون عمامه، بدون ســمت، مثل یک بســیجی، اول ســتون راهی 
عملیات شــد. عملیات والفجر 2 درمنطقه حاج عمــران و تپه های 
 شهید برهانی شروع شده بود. بعد از مدتی نیروها از هر طرف محاصره 
شــدند. حاج آقا ردانی زیر لب قرآن می خواند و دشــمن باالی تپه را 
به رگبار بسته بود. دستورعقب نشینی صادر می شود اما او همچنان 
مقاومت می کند؛ تا اینکه گلوله ای از پشت سر به جمجمه اش اصابت 
می کند. آرامشی زیبا وجود و زخم های کهنه میدان نبردش را التیام 

می دهد. اودیگر به آرزویش رسیده است.
هق هق می کرد؛ نفسش باال نمی آمد. تا آن روز بچه ها حاج حسین را 
آن طور ندیده بودند و همه می دانستند که سینه مصطفی ردانی پور، 
مأمنی بوده برای دلتنگی های حاج حسین. زمانی که قلب حسین از 
آماج تیر هجران یاران و دوستان شهیدش فشرده می شد، تنها آغوش 
مصطفی می توانســت آرام بخش لحظه های سرد و سنگینش باشد.  
آن شــب همه گریه می کردند؛ بچه ها یاد شب هایی افتاده بودند که 
مصطفی برایشان دعا می خواند. هرکسی یک گوشه ای را گیر آورده بود، 
برایش زیارت عاشورا یا دعای توسل می خواند .  حاج حسین بچه ها را 
فرستاد بروند جنازه ها را بیاورند.  سری اول صد و پانزده شهید آوردند 
که مصطفی در بین آنها نبود. فردا صبح بیست و پنچ شهید دیگر آوردند، 
بازهم نبود... منطقه دست عراقی ها بود. چند بار دیگر هم عملیات شد 
اما از او خبری نشد. جنگ هم که تمام شد، دوستانش رفتند دنبالش 
روی تپه های برهانی،توی همان شیار. همه جای تپه را گشتند؛ نبود! 
ســه نفر همراهش را پیدا کردند اما ازخودش خبری نشد. مصطفی 

برنگشت که نگشت.

جمالتی از شهید ردانی پور 
1- هرگز امام زمان )عج( را فراموش نکنید که او واسطه بین خالق 

و مخلوق است.
2- تزکیه و تعلم را پیشه خود سازید.

3- حرکت در راه خدا سختی و رنج دارد و موانع بسیار.
4- با صبر و استقامت راه شهدا را ادامه دهید.

5- دست از دامان امام زمان)عج( و نوکرانش نکشید.
6- اگر شهید باشم زنده ام؛ زنده تر از زنده ها.

7- بارالها! در این دنیا نتوانستم آن گونه که تو می خواهی زندگی 
کنم؛پس مرگم را آنچنــان قرار ده که الاقل به ایــن گونه کفاره 
گناهانم گردد. خدایا تو می دانی که برای همین عازم جبهه های 

جنگ شدم.
8- پروردگارا! هرچند به نفس مطمئنه نرســیدم و در جهاد اکبر 

پیروز نگشتم، اما به جهاد اصغر پرداختم.
9- تنها راه سعادت و رسیدن به کمال، بندگی است و بندگی او در 

اطاعت از اوامر و ترک نواهی اش می باشد.
10- به یاد خدا باشید و زندگی خودتان را با اسالم همصدا سازید.

11- از اسالم پیروی کنید و فرزندانتان را برای خدمت به جامعه 
اسالمی و سربازی امام زمان)عج( تربیت کنید.

12- عمر خود را برای رسیدن به لقاء ا... و جلب رضایت حضرت 
 مادرانه ها ... حق و خشنودی ولی اش- حجت حق- بگذرانید.

)قسمتی از وصیت شهید ردانی پور(
مادرم!

  آن زمان که اسالم و انقالب به خون احتیاج داشت، تو ثمره سال ها 
عمرت را که فرزندی مسلمان بود هدیه کردی؛ چه خوب امانتداری 
کردی و چه به موقع امانت را پس دادی؛ پس شــاد باش و فرزندان 

دیگرت را هم بده و خود مانند زینب)س( معلم دیگران باش.
 مبادا بر من گریه کنی که اگر شهید باشم زنده ام؛ زنده تر از زنده ها. 
حاللم کن و به برادرانم و به بچه های خواهرانم بگو که آنان باید خود 
را برای قربانی شدن آماده کنند و سربازی اسالم را بر عهده بگیرند. 

 خواهرانم!
 در تربیت فرزندانتان بکوشــید و حجاب را رعایت کنید. زهراگونه 

زندگی نمایید و شوهرانتان را به راه خدا وادارید.
 مادر، خدا پدرم را رحمت و شما را عاقبت به خیر کند. ان شاءا... اگر 
کربال مشرف شــدی مرا فراموش نکن و از حضرت امام حسین)ع( 
تقاضا کن که قربانی ات را بپذیرد. هر وقت خبر کشــته شــدن من 
به شــما رســید، بگو »انا هلل و انا الیه راجعون« و این را یک امتحان 

قلمداد کن.
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خبرنگار هرچند واژه ای آشنا براي همه است اما هنوز بســياري از مردم مرارت ها و 
دشواری های اين شــغل پرمخاطره را نمی دانند. خبرنگاران و روزنامه نگاران با خلق 
بهترين آثار و واژه ها در تالش هســتند تا درد و مشكالت همه مردم را بازگو كنند؛ از 
طرف ديگر روز و شب در سرما و گرما همراه هميشگی مديران می شوند تا اخبار حوزه های مختلف را پوشش 
داده و اطالع رسانی كنند؛ اما وقتی كه به مشكالت خود می رسند چيزي نمی نويسند. خبرنگار براي مردم 
می نويسد اما كسي براي او نمی نويسد. اگر نبود شهادت عزيزاني مثل شهيد محمودصارمي، شايد روزي براي 
خبرنگار نام گذاری نمی شد و كسي نيز بهانه ای نمی يافت تا از او بنويسد. صفحات روزنامه ها و رسانه هاي 
مكتوب و غيرمكتوب مملو از مطالب خبرنگاران است؛ اما مطالب بسيار نادري در مورد اين قشر زحمتكش 

وجود دارد. شايد برای شما هم جالب باشد بدانيد اولين زن خبرنگار تاريخ ايران چه كسی بوده است!
سيدفريد قاسمی ،پژوهشگر تاريخ مطبوعات ايران، در كتاب مطبوعات ايرانی خود درباره اولين زن مطبوعات 
ايران می گويد و او را اولين روزنامه نگار زن ايران می نامد: »اولين زن مطبوعات ايران، »عزت ملک خانم« دختر 
امامقلی ميرزای عماد الدوله دولتشاهی است كه در سال ۱۲۸۸ه.ق به عقد محمد حسن خان صنيع الدوله 

)اعتماد السلطنه ( درآمد و از سال۱۳۰۶ ملقب به اشرف السلطنه شد.
همسر اشرف السلطنه در دوران ۲۵ ســال زندگی مشــترک با او عهده دار امور مطبوعاتی بود و ۹ نشريه 
انتشارداد و نامش به عنوان نخســتين وزير انطباعات در تاريخ به ثبت رسيد . در اين مدت اشرف السلطنه 
صميمانه با او همكاری كرد و حتی بيشتر آنچه كه به عنوان روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه بر جای مانده 
است، به تقرير اعتماد السلطنه و تحرير اشرف السلطنه است و دور از ذهن نيست كه آثار ديگری نيز به تحرير 

او باشد.«
نقش اين زن همچنين در تاريخ عكاسی ايران انكارناپذير اســت و او را به عنوان اولين عكاس زن ايران نيز 
می شناسند. اعتمادالسلطنه همســر او در كتاب خود »روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه« كه شامل وقايع 
چهل ســال زندگی پر ماجرای وی در دربار ناصرالدين شاه است، بارها به عكاســی وی اشاره كرده است. 
شرح روشنگری را نيز يكی از بســتگان اشرف الســلطنه در مقدمه چاپ های بعدی اين كتاب در معرفی 

اشرف السلطنه و فعاليت های او از جمله عكاسی نوشته است.
ديگر محققان ايرانی معموال از »بی بی خانم استرآبادی« به عنوان يكی از نخستين زنان روزنامه نگار ايرانی 
ياد می كنند؛ اما معموال به اشرف السلطنه اشاره ای نمی كنند. بی بی خانم در زمان مشروطه در روزنامه های 
حبل المتين، تمدن و نشريه مجلس مقاله می نوشت. اگر روزنامه های مشروطه را بررسی كنيم، با نام »بی 
بی« زير مقاله ها روبه رو می شويم كه همان »بی بی خانم استرآبادی« است. از بی بی خانم استر آبادی مطالب 

زيادی در دست نيست و چند مطلب به جامانده از او بيشتر بر آموزش دختران تمركز دارد.
درباره زندگی شخصی اشرف السلطنه كه برخی محققان او را نخســتين روزنامه نگار زن ايران می دانند، 
اين گونه می نويسند: »وی در زمان حكمرانی پدرش در كرمانشــاهان متولد شد و در جوانی به 
اعتمادالسلطنه كه در آن هنگام ميرزاحسن خان پيش خدمت شاه بود، شوهر كرده و به تهران 
آمد. چون اوالد نداشت عمر خود را بيشتر به مطالعه كتب می گذرانيد. به تاريخ و طب بسيار تمايل 
داشت و به علت زندگی با اعتمادالسلطنه، از سياست دربار ايران و اتفاقات مملكت و روابط با 

خارجه خوب مطلع بود.
در هنرهای زنانه و كارهای خانه، از طباخی و خياطی و غيره، اســتاد و صاحب سليقه 
بود. در حرمخانه ناصرالدين شــاه و در خدمت شاه، رفتاری نسبتا گستاخانه داشت. 
زبان فرانسه را قدری نزد شوهرش آموخته بود و به سفر ميل نداشت. به ساز و آواز 
مطلقا مايل نبود؛ ولی شــطرنج و نرد را خوب بازی می كرد. عكس های قشــنگ 
برمی داشت. عكاسی را نزد مرحوم شاهزاده ســلطان محمد ميرزا، والد كمترين 
]يُمن الدوله[ آموخته بود. دو مرتبه به عتبات عاليات مشرف گرديده، در اواخر عمر 
از راه اسالمبول به مكه معظمه مشرف شد و جمعی را همراه برده و قريب دو هزار 

تومان خرج كرد«.
اين زن كه پس از ۲۵ سال دوشادوش شوهرش گرداننده مطبوعات 
عهد ناصری بود، در سال ۱۳۱۳ به علت فوت شوهرش از تهران رفت. 
او همه امالک شــوهرش بجز كتاب های خطی اعتماد السلطنه در 
تهران را فروخت و راهی مشهد شــد. او اين كتاب ها را به كتابخانه 
آستان قدس رضوی اهدا كرد و به عقد حاج سيد حسين نايب التوليه 
آستان قدس رضوی درآمد. چندی نيز با او زندگی كرد و آن گونه كه 

مورخان می گويند، درسن ۵۳سالگی از دنيا رفت.

به بهانه17مرداد، روز خبرنگار؛

 شاهزاده خانمی
 که خــبرنـگار شد

اعظم 
حاجی رضازاده

من
 خــبـرنـگـارم...

ديرزمانی است كه در پس روزهای مه آلود روزگار به دست فراموشی سپرده 
شده ام؛ فقط از دارايی دنيا، روزی را به نامم گذاشتند تا به عشقش زندگی كنم. 
نافم را باقلم و كاغذ بسته اند؛ زير گرما و سرمای اين دنيای فانی، به عشق 
حل مشكلی، روز را به شب و شب را به صبح رسانده ام. نامم خبرنگار 
است؛ طاليه دار آگاهی ام و به خود قبوالنده ام كه به اندازه سر سوزنی 

برای خود نخواهم.
و اكنون عصر ارتباطات است و جنب و جوشی نهانی در واپس انتشار 

اخبار؛ تا سرد نشود اين تحفه داغ و از دهن نيفتد اين خوراک دانايی.
چندصد روز است كه دويده ام؛ نه به خاطر اينكه به مذاق عده ای خوش بيايد، 

بلكه به خاطر مردمم كه رگ رنجشان بخشكد و درد غمشان فروكش كند؛ حال 
آنكه تن خودم بارها زير آماج سخت ترين گلوله های بی تفاوتی خرد شده و 
اكنون در واپسين روزهای اندوه، منتظر طلوعی ديگرم تا همچون سيمرغی 

بلندپرواز، از خاكستر وجود خويش تولدی دوباره يابم.
به راستی كه چه سخت اســت قلم زدن در بين آدم هايی كه گاهی يادشان 
می رود مجســمه فوالدتن وجود ندارد؛ گاهی فراموش مــی كنند به ياد هم 

بودن را.
من خبرنــگارم؛ نگارنده اتفاقات تلخ و گاهی شــيرين مردمــان اين ديار، با 
شادی شان خنديده ام و با گريه شان گريسته ام؛ غصه شان غم را در چهره ام 

دوانده و از خرد شدن غرورشان، رگ وجدانم بيرون زده؛ پايمال شدن حقشان، 
خونم را به جوش آورده و درد و فقرشان امانم را بريده!

من خبرنگارم؛ يار ديرين مســتضعفان، طاليه دار آگاهــی مردمان، ناجی 
مظلومان و راوی زندگی دردمندان! من احساس مردم اين ديارم! قلم به دست، 
دوربين به دوش، تا ته تاريكی بی خبری پيش می روم؛ از چاه مشكالت تونلی 

می زنم تا ته زندگی؛ سبز می نويسم تا سفيد شود سرنوشت مردم ديارم؛ 
قرمز می نويسم تا سياه شود چهره آن كس كه در حق مردمم ظلم روا 

می دارد!
و اكنون باز هم به عشق مردم ديارم می نگارم؛ باشد كه تاثيری گذارد...

                     مهدی زرگر
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آبرسانی سیار به بیش از سیصد روستای استان اصفهان 
محمدحسین قرائتی ،مدیرعامل آب و فاضالب روستایی استان اصفهان با اشاره به آبرسانی روزانه 
هزار متر مکعب آب به  بیش از 330 روســتا  گفت: 200روستا به ویژه روستاهای شرق استان در 

معرض تنش آبی قرار دارند. 

چهرهاخبار

با مسئوالن

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان:

 پای خودروهای هیبریدی
 به اصفهان باز شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: در 
شهر اصفهان یک هزار خودروی هیبریدی تردد می کند 
و می توان گفت پای این خودروها به شــهر اصفهان باز 
شده است.علیرضا صلواتی با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی در دنیا 
سرعت بیشــتری را به خود گرفته است، اظهار داشت: 
استفاده از این خودروها یکی از مصوبات اجالس پاریس 
در حوزه محیط زیست است که همه کشورها باید به این 

موضوع ورود پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه در خودروهای هیبریدی ترکیبی 
از سوخت فسیلی و برق استفاده می شــود، ابراز کرد: 
این مهم می تواند کمک قابل توجهی به احیای مجدد 
محیط زیست و به صفر رســاندن آلودگی های زیست 

محیطی کند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه ورود خودروهای هیبریدی و برقی به کشور آغاز 
شده است، تصریح کرد: سیاســت ما حرکت به سمت 
استفاده از خودروهای هیبریدی و پاک است و برای این 

امر نیز تسهیالتی را در نظر گرفته ایم.
صلواتی با تاکید بر اینکه مصرف ســوخت خودروهای 
هیبریدی 30 درصد خودروهای عادی اســت، اضافه 
کرد: مهم ترین چالش خودروهــای هیبریدی قیمت 
این خودروهاســت که تولید کننــدگان این خودروها 

تسهیالتی را برای خریداران فراهم ساخته اند.
وی با اشاره به اینکه برای واردات خودروهای هیبریدی 
هزینه گمرک چهاردرصد دریافت می شــود، افزود: در 
شهر اصفهان یک هزار خودروی هیبریدی تردد می کند 
و می توان گفت پای این خودروها به شــهر اصفهان باز 
شــده اســت. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان با اشاره به اینکه در شهر اصفهان مجوز محدوده 
ترافیک به خودروهای برقی و هیبریدی صادر می شود، 
گفت: در طرح »ال ای زد« هم خودروهای هیبریدی و 
برقی برچسب آبی دریافت می کنند و در همه روزهای 

سال و روزهای آلوده امکان تردد دارند.
 وی در ادامــه با اشــاره به اینکه قیمــت هر خودروی 
هیبریدی از ۹0 تا ۱۶0 میلیون تومان اســت، تصریح 
کرد: خوشبختانه در شهر اصفهان تقاضا رو به افزایش 
اســت و باید کارخانجات تولید داخل نیز پــا را فراتر 
بگذارند و همراه با سیاســت تکنولوژی دنیا پیشرفت 

کنند.

ماه گذشته  بود که  نایب رییس شورای شهر اصفهان با انتقاد از 
روند احیای تاالب  گاوخونی گفت: سه سال پیش شورای شهر 
اصفهان احیای این تاالب و جاری شدن آب در زاینده رود را از 
دولت مطالبه کرد، اما با اینکه اصفهان تابستان امسال میزبان 
گرد و غبار بود، در روز پیشــگیری از ریزگردها در ســازمان 
محیط زیست کشــور رییس جمهور در این جلسه از ارومیه، 
جنوب کشور، مشــکالت مربوط به احیای دریاچه ارومیه و 
مشکالت کالنشهرها صحبت کردند، اما احیای زاینده رود و 
تاالب گاوخونی که از راه های مهار گرد و غبار است، هیچ جایی 

در سخنرانی ایشان نداشت.
رتبه اول اصفهان در مقابله با بیابان زدایی

رییس اداره امور بیابــان منابع طبیعی اســتان اصفهان در 
گفت وگو با ایمنا ارتباطی بین پدیده گرد و غبار اخیر و کم کاری 
مســئوالن اصفهان نمی داند و تصریح می کند: اگر قرار باشد 
پدیده گرد و غبار از طرف تاالب گاوخونی باشد باید باد جنوب 

اتفاق بیفتد در صورتی که در تابستان باد جنوب نمی وزد.
حســینعلی نریمانی با اشــاره به رتبه اول استان اصفهان در 
بیابان زدایی بین ۱۸ اســتان بیابانی کشور می گوید: تاکنون 
۱۸ هزار هکتار جنگل دست کاشت به منظور بیابان زدایی و 
مقابله با پدیده گرد و غبار ایجاد شده و باز هم نیاز است نقاط 
مشترک مرزی اصفهان با دیگر استان های بیابانی تقویت شود.

وی ادامه می دهــد: هر دو ماه یک بار جلســه ای با محوریت 
مدیریت بحران گرد و غبار با حضور مسئوالن ذی ربط برگزار 
می شود که در جلسه اخیر، کانون های مشترک اصفهان با ۴ 
استان بررسی شد تا از پدیده های این چنینی جلوگیری شود.

بحث های محیط زیستی را جناحی نکنید
رییس اداره امور بیابان منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به 
طبیعی بودن پدیده گرد و غبار اخیر می گوید: منشأ این پدیده 
سامانه کم فشاری بود که از شــمال کشور وارد شد و به کویر 
مرکزی رســید و بعد از تغییر جهت، به سمت شمال شرقی 

استان پیش رفت.
وی منشأ برداشت این سامانه را جنوب سمنان می داند و اظهار 
می کند: این سامانه از سمنان و با عبور از ریگ جن و بلند به 
سمت اصفهان آمد و شهرســتان هایی مثل اردستان، نطنز و 
برخوار را تحت شعاع قرار داد که اگر جنگل های دست کاشت 
در این مســیر قرار نمی گرفت اصفهان متحمل خسارت های 

جبران ناپذیری می شد.
وی با اشــاره به ضرورت جناحی نکــردن بحث های محیط 
زیســتی ادامه می دهــد: از ســال ۴۹ کاشــت جنگل های 
دست کاشت در مناطق شمال شرق اصفهان آغاز شده است 

که جلوی بروز خسارت های این چنینی را بگیرد.
این در حالی است که حمید ظهرابی، مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان با انتقاد از وضعیت محیط زیست استان 
در دولت های نهم و دهم به خبرنگار ایمنا می گوید: از سال ۸3 
مشکل تاالب گاوخونی مطرح شد ولی از سال ۹3 و با تاخیر 
۱0 ساله با پیگیری، همیاری و مطالبه معصومه ابتکار، رییس 
سازمان محیط زیست کشــور پروژه بین المللی حفاظت از 

تاالب های کشور آغاز شد.
گاوخونی، کانون گرد و غبار نیست

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان با اشاره به 

بررسی تاالب گاوخونی در دانشگاه های معتبر این تاالب اذعان 
می کند: این تاالب، به عنوان کانون گرد و غبار معرفی نمی شود 
چون هنوز مرطوب است و اگر خشــک شود خطرات زیادی 
دارد.رسوبات این تاالب آلوده به فلزات سمی است که اگر در 

آینده گرد و غبار ایجاد کند اصفهان آسیب زیادی می بیند.
ظهرابــی تصریح می کنــد: با همکاری کشــاورزان شــرق 
و با استفاده از پســاب ها در تصفیه خانه شــرق اصفهان، از 
برداشت های غیرمجاز و خشک شدن بدنه تاالب جلوگیری 

شده است.
وی با اشــاره به تهیه برنامه درازمــدت و جامع احیای تاالب 
گاوخونی اظهار می کند: این برنامه با مشارکت همه ذی نفعان 
خصوصی، دولتی و اســتان چهارمحال و بختیاری در دو افق 
۵ ساله میان مدت و 20 ســاله درازمدت اجرایی می شود تا 
رطوبت خود را از دســت ندهد و به کانون بحران گرد و غبار 

تبدیل نشود.
وعده پایداری شرایط تاالب گاوخونی تا ۲۰ سال 

آینده
مدیر کل حفاظت از محیط زیســت اســتان اصفهان ادامه 
می دهد: در برنامه ۵ ساله، ۵0 درصد مشکل تاالب حل خواهد 
شــد و این تاالب در برنامه 20 ســال آینده به شرایط پایدار 

محیط زیست خواهد رسید.
وی ابراز می کند: با وجود اینکه کشور در حال تغییر اقلیم است 
و به مرور زمان گرم و خشک می شــود، اداره هواشناسی باید 
ظرفیت اطالع رسانی قوی تر را در مورد بحران ها و پدیده های 
طبیعی در خود ایجاد کنــد تا مردم بتوانند بــا این اتفاق ها 
سازگارتر شوند و ملزومات آن را برای زندگی شان ایجاد کنند.

در واقع به نظر می رسد دولتمردان آنقدر که در احیای دریاچه 
ارومیه عزم جدی داشــتند، در راســتای حفظ و حراست از 
تاالب گاوخونی عملکرد خوبی نداشــتند؛ در صورتی که این 
تاالب در وضعیت اســفناکی قــرار دارد؛ همچنین با وجود 
بحران گرد و غبار اخیر اصفهان، مسئوالن متولی امر هم هنوز 
مشکالت اصفهان را جدی نگرفته اند و وعده هایی که توسط 
آنها سال هاست اعالم می شــود در حد برگزاری کارگروه ها، 
جلسات متعدد و قول های زبانی و کاغذی باقی مانده و تاثیری 
در رفع احیای این تاالب بین المللی و رفع مشکل گرد و غبار 

نداشته است.
 گاوخونی برای زنده شدن نیازمند احیای رودخانه زاینده رود 
است، تمام مسئوالن باید اقدامات الزم را به منظور بازگشت 
آب بــه رودخانــه زاینده رود و بــه دنبال آن احیــای تاالب 
بین المللــی گاوخونی انجــام دهند؛ چرا کــه ارزش احیای 
گاوخونی اگر از  وضعیت دریاچه ارومیه و احیای این دریاچه 

بیشتر نباشد، کمتر نیست.

آلودگی شدید هوا در کمین اصفهان و چند استان  دیگر؛

فراموشی گاوخونی در سایه بی توجهی مسئوالن

شهرداری

مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان خبرداد:

پیشرفت ۸۰ درصدی آزادسازی 
میدان پینارت

مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان با اشــاره به اجرای بسته »پروژه 
میدان شهدای هســته ای« گفت: آزادســازی بیش از ۸0 درصد 
میدان پینارت به اتمام رسیده است.محمد هویدا با بیان این مطلب 
اظهارکرد: پروژه میدان شهدای هسته ای از مهم ترین پروژه های 
این منطقه است که از 2 ســال قبل به صورت جدی در دستور کار 
شهرداری قرار گرفت.وی افزود: بر اساس آمار و تخصیص اعتباراتی 
که در گذشته برای آنها در نظر گرفته شــده بود، اگر همان روند را 
داشت، نزدیک به ۱۵ سال نیاز به هزینه کردن برای آزادسازی بود، 
اما با تاکیدات شهردار اصفهان برای این پروژه با استفاده از تسهیالت 
بانکی و کمک های شهرداری مرکزی توانستیم زمان را کوتاه کنیم.

مدیر منطقه ۴ شــهرداری اصفهان ادامه داد: بسته »پروژه میدان 
شهدای هسته ای« میدان پینارت ســابق و به نوعی خیابان های 
سلمان فارسی، خیابان ارغوانیه، روشــن دشت و خود میدان را در 
بر می گیرد.هویدا خاطرنشــان کرد: هزینه آزادســازی این پروژه 
عظیم حدود ۱۵0 میلیارد تومان و هزینه های عمرانی30 میلیارد 
تومان است.وی اظهارکرد: در بخش خیابان سلمان فارسی نزدیک 
به ۱00 درصد از آزادســازی ها تکمیل شــده و آزادسازی بیش از 
۸0 درصد میدان پینارت نیز به اتمام رســیده است.مدیر منطقه 
۴ شــهرداری اصفهان بیان کرد: بیش از 30 درصد آزادسازی های 
سمت ارغوانیه هم تمام شده و در بخش روشن دشت در دو مرحله 
از کانال تا کمربندی و از کانال به ســمت میدان در حال آزادسازی 
است.هویدا  با بیان اینکه این پروژه در مقابل اعتبارات و ارقامی که 
در گذشته به آن تعلق می گرفته، بســیار عظیم است، گفت: اگر از 
نظر منابع مالی مشکلی پیش نیاید، کل مجموعه  تا پایان سال جاری 

به اتمام می رسد.
مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان تاکیدکرد:

 توسعه شهر در گرو استفاده از
 فناوری های نوین

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان گفت: شهر یک موجود زنده است 
که باید برای توسعه آن از فناوری های نوین استفاده کرد.

علی اصغر شاطوری در حاشــیه بازدید از نمایشــگاه بین المللی 
فناوری های نوین شهرداری و غرفه اطالع رسانی شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: نمایشگاه فناوری های نوین برای اداره شهر برگزار شده تا 
مدیران شهری بتوانند از دستاوردهای این نمایشگاه برای پیشرفت 
شهر اســتفاده کنند. وی افزود: شهر مانند یک موجود زنده هر روز 
در حال تغییر است که باید برای توسعه و آبادانی آن از فناوری های 
نوین استفاده کرد.مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
باید شهر را براساس علم روز و آنگونه که شهروندان نیاز دارند اداره 
کرد، گفت: دستاوردهای نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین با 
علم روز تولید شده اســت؛بنابراین می توان از این دستاوردهای نو 

برای اداره شهر استفاده کرد.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان مطرح کرد: 

 تخصصی شدن؛ راهبرد اساسی 
در قوام و توسعه رسانه ها 

 رییس دفتر  تبلیغات اســالمی به 
مناسبت روز خبرنگار  گفت:از جمله 
راهبردهای اساسی در قوام و توسعه 
مطبوعات و نشــریات محلی، رفتن 
به ســمت رشــته ها و گرایش های 
تخصصی است. تخصصی شدن گاه 
به محدود شدن در یک موضوع است 
و گاه تمرکز بر گروه های اختصاصی 
مخاطبین و گاه با تمرکز بر عرصه های نوین و ویژه که این موجب 

قوام یک نشریه خواهد بود.

+  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:
 نمایش سیزده 

زمان: ۱۶ تا 3۱ مردادماه-  ساعت ۱۹
مکان: تاالر هنر اصفهان

جشنواره جزیره ورزش همزمان با نمایشگاه و جشنواره فناوری های نوین شهری

منا
  ای

        
م      

 سرپرســت کتابخانه هــای اســتان اصفهان با اشــاره بــه برگزاری 
آیین اختتامیــه هفتمین جشــنواره کتابخوانی رضــوی در اصفهان 
اظهــار داشــت: هفتمیــن جشــنواره کتابخوانی رضــوی، به همت 
نهاد کتابخانه های عمومی کشــور، با معرفی شــش عنــوان کتاب در 
بخش های کودک، نوجوان و بزرگسال برگزار شــد و بیش از 22 هزار 
 نفر از مــردم اســتان اصفهان در این جشــنواره کتابخوانی شــرکت

 کردند.
امیر هالکویی افزود: این جشنواره  با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی، 
گســترش فعالیت های فرهنگی مرتبط با امام رضا)ع( مانند گسترش 
مطالعه کتاب های مرتبط با سیره پاک ائمه معصومین )ع( به ویژه امام 
رضا)ع( و معرفی و گرامیداشــت پدید آورندگان آثار مرتبط با فرهنگ 

رضوی، همزمان با دهه کرامت برگزار شد.

 مسئول انجمن کالم اســالمی حوزه علمیه دفتر اصفهان از برگزاری 
سومین دوره کوتاه تخصصی مدرســه کالم امامیه با موضوع »سلفیه و 
سلفی  گری ایرانی« خبر داد. محمدحسین منتظری با اعالم   این خبر 
گفت: سومین دوره تابستانی مدرســه کالم امامیه با موضوع سلفیه و 

سلفی  گری ایرانی، ۱۸ تا 20 مردادماه در اصفهان برگزار می شود.  
وی گفت: این دوره برای شرکت و بهره مندی استادان، دانش آموختگان 
و عالقه مندان حوزوی و دانشگاهی در مباحث کالمی و الهیات، به مدت 
سه روز برنامه ریزی شده است و طالب و دانشــجویان سایر استان ها 
نیز می توانند در این دوره شــرکت کنند. وی خاطرنشان کرد: شرکت  
کنندگان  در این دوره  کارگاهی مدرسه تابستانی کالم امامیه  اصفهان با 
موضوعاتی همانند جریان  شناسی سلفی  گری از آغاز تا دوران معاصر، 

مبانی نظری سلفیه از ابن  تیمیه تا سلفیان معاصر، آشنا خواهند شد.

سرپرست کتابخانه های استان اصفهان خبر داد:

 مشارکت گسترده اصفهانی ها
 در جشنواره کتابخوانی 

رضوی

مسئول انجمن کالم اسالمی حوزه علمیه 
اصفهان خبر داد : 

 برگزاری دوره تخصصی 
مدرسه کالم امامیه   

منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: تفاوت هایی که میان زنان و 
مردان وجود دارد اتفاقا منجر به ویژگی های 

خوبی در زنان شده است. 
فریده روشن اظهار کرد: بزرگ ترین چالش 
زنان در مورد مشــارکت در سطوح باالی 
قدرت، به افــکار قالب موجــود در جامعه 
بازمی گردد. هنوز در بخش هایی از جامعه 
افکار حاکم به صورت ویژگی های دوگانه مانند مردان قوی تر، جسورتر، عاقل تر 
و توانمندتر هســتند و در مقابل زنان ضعیف تر، ترسوتر و ناتوان تر هستند در ته 
نشست های ذهنی افراد لنگر انداخته؛ به طوری که این نوع تفکرات به مانع جدی 

در برابر حضور زنان در عرصه های مختلف تبدیل شده است. 
وی افزود: تا زمانی که همه ما چه زن و چه مرد نتوانیم این واقعیت را بپذیریم که 
به رغم تفاوت ها، زنان و مردان به یک میزان توانمند هستند به شرط آنکه به آنها 
فرصت های مساوی داده نشود، امیدی به بهبود وضعیت نیمی از جامعه نیست. 

منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد: تفاوت هایی که 
میان زنان و مردان وجــود دارد اتفاقا منجر به ویژگی های خوبی در زنان شــده 
است. برای نمونه زنان به دلیل تمایل بیشتر به تعامل و گفت و گو و برخورداری از 
مهارت های اجتماعی بیشتر، توانایی بهتری در پیشبرد امور و حل مسائل دارند. 
زنان از آن جهت که در روابط خــود با دیگران در پی ایجاد رابطه برابر هســتند 

توانایی بهتری در رایزنی و حل مسئله دارند. 
روشن تصریح کرد: مردان غالبا مناســبات سیاسی و اجتماعی را در مجموعه ای 
تنیده از روابط قدرت و سلطه می نگرند به همین دلیل در جوامعی که همچنان 
سیطره مردان بر سیاست سنگینی می کند، میزان نزاع ها و تنش سیاسی شدت 
بیشتری دارد. در عوض، همانطور که گفته شد زنان رویکرد تعامل و مذاکره به دور 

از تنش را دنبال می کنند.
 وی تاکید کرد: این ویژگی منجر به ایجاد تمایز میان سبک رهبری مردان و زنان 
شده است. زنان در پی رهبری دیگران از طریق تعامل و همکاری به صورت افقی 
هستند؛ در حالی که مردان طی سلســله مراتبی و از موضع باال به پایین امور را 

اداره می کنند.

این منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در شرایط موجود 
و با توجه به ایده دولت تدبیر و امید مبتنی بر تعامل و گفت و گو با جهان، حضور 
زنان در عرصه های سیاســی می تواند نقش مهمی در پیشبرد چنین سیاستی 

داشته باشد. 
روشن با بیان اینکه امروز در حوزه شهری نیازمند دیپلماسی شهری هستیم، اظهار 
کرد: برای جذب ســرمایه گذاران خارجی و همچنین تقویت توریسم بیش از هر 
چیز به مدیرانی نیاز داریم که در دیپلماسی شهری مهارت داشته باشند و با توجه 
به ویژگی های زنانه که بر شــمردم زنان در این حوزه می توانند توانمندتر ظاهر 
شوند و به همین منظور ما بیش از هر زمان دیگری به حضور زنان در عرصه های 

مدیریت شهری نیاز داریم. 
وي با اشاره به اینکه مردان ســابقه دار شــورا اعالم کرده اند از بانوان به صورت 
وسیع تر استفاده خواهیم کرد، ادامه داد: اینگونه نگاه ویژه به زنان آن هم تنها با 
حضور دو تن از زنان در میان اعضای سیزده نفر شــورای شهر نشان از همدلی و 
هم صدایی همه اعضای شورای شهر نسبت به حضور پررنگ تر زنان در مدیریت 

شهری است.

منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان :

زنان در دیپلماسی شهری، توانمندتر هستند

 ارزش احیای 
گاوخونی اگر از  
وضعیت دریاچه 
ارومیه و احیای 

این دریاچه بیشتر 
نباشد، کمتر 
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 برای آنکه یک شوهر ایده آل باشــید هیچ فرمول 
و نظریه  ثابتی وجود ندارد؛ زیرا ســایق و شــرایط 
هر خانواده ای با دیگری متفاوت اســت، اما شکایت 
خانم ها از شوهران شان تقریبا موارد مشابهی را شامل 
می شــود. به همین دلیل در این مطلب قصد داریم 
ضمن بررسی این مشکات، ویژگی های  یک شوهر 

ایده آل را نیز به شما معرفی کنیم.
۱- در هر شرایطی صداقت داشته باشید

صداقت، زیرکانه ترین سیاســتی اســت که شــما 
می توانید در روابط خود از آن بهره بگیرید. شــاید 
در ابتدا کمی برای شما مشــکل باشد که همیشه 
راست بگویید، اما صداقت ریشه  روابط شما را محکم 
می کند. هنگامی که شــما حقیقــت را می گویید 

دیگر از بابت هیچ چیز 
نگــران نخواهید بود. 
شــاید گاهــی گفتن 
حقیقت بــه صورت 
دقیق و کامل برایتان 
مشکل باشد؛ در چنین 
مواقعــی می توانیــد 
حقیقت را با گزینه های 
انتخابی خود ترکیب 
کنید و تنها درصدی از 
حقیقت را بگویید. در 
این صورت دروغ هم 
نگفته اید. برخی اوقات 

هم می توانید طوری از پاســخ دادن به سوال طفره 
بروید که طرف مقابل متوجه نشود.

۲- راه های برقــراری ارتباط با طرف مقابل را 
کشف کنید

اگر مشکلی وجود دارد که باعث به هم ریختن آرامش 
شما می شــود، حتما آن را با همســر خود در میان 
بگذارید. مطمئن باشید که همیشه صحبت کردن 
و برقراری ارتباط با او بســیار تاثیرگذار است. برای 
خانم ها توجه، بســیار مهم است. سعی کنید هنگام 
صحبت کردن با او هیچ چیز جز او توجه شــما را به 
خود معطوف نکند. هنگامی که از همسرتان سوالی 
می پرسید، تنها هدفتان دریافت پاسخ سوال باشد. 
برای برقراری ارتباط بهتر می توانید از او بپرسید از 
دیدن چه نوع فیلم هایی لذت می بــرد و یا به انجام 

دادن چه نوع فعالیت هایی تمایل دارد.
3- مسئولیت پذیر باشید

افراد مسئولیت پذیر چندین ویژگی مشترک دارند. 
آنها مســئولیت تمام رفتارهــا و فعالیت های خود 
را به عهده می گیرند؛ به تعهدات خــود پایبندند و 
پاسخگوی تمام اشتباهات شان هستند. رفتار یک 
مرد واقعی این گونه است و افرادی که بلوغ رفتاری 

ندارند کاما برعکس این عمل می کنند.

مهارت زندگی

 ویژگی های  یک شوهر 
ایده آل

یادداشت

کارهای نیمه کاره را تمام کنیم
به نظرم امسال تابســتان دیگر هیچ کار تازه ای 
را شروع نکنیم. همان کارهای قبلی مان را تمام 
کنیم؛ همان کارهایی که نصفه و نیمه پشت سرمان رها کرده ایم و مثل یک 
بار سنگین با خودمان حمل می کنیم. نه دلمان می آید که بی خیالشان 
شویم و نه همت می کنیم که یک بار و برای همیشه تمامشان کنیم یا 
دست کم تا جایی پیش ببریمشان که باالخره یک روز تمام شوند. این را 
هم دارم از روی تجربه زیسته ام می گویم اگر کارهای نیمه کاره را تمام 
نکنید آنها )دور از جان( شما را تمام می کنند. فرض کنید که کارهای نیمه 
کاره یک دسته سبزی است که باید پاکشان کنید حتی اگر بهشان دست 
نزنید و همان جور گوشه آشپزخانه ولشان کنید، آنها خود به خود پاک 
نمی شوند. ممکن است پاسیده بشوند و از بین بروند اما یک کار نیمه کاره 
تا وقتی که شما تمامش نکنید همینطور گوشه ذهن شما باقی می ماند و 
انرژی شما را نه یک بار که صدبار صرف خودش می کند. برای همین اگر 
تابستان وقت آزاد بیشتری دارید، اول سراغ کارهای نیمه کاره بروید و اگر 
هنوز برایتان ارزشمند هستند آنها را تمام کنید؛ البته همین جا بگویم که 
نصفه و نیمه ماندن بعضی از کارها خیلی هم تقصیر ما نیست. مثا شما 
یک کاس هنری را شروع می کنید اما بعد از یک مدت موسسه دیگر آن 
کاس را ارائه نمی دهد، کا تعطیل می شود یا خانه شما جا به جا می شود 
و دیگر برایتان صرف نمی کند که هر روز چند ساعت توی ترافیک باشید. 
زندگی همه ما پر از این نیمه کاره مانده هاست. کارهایی که قرار است یک 
روز باالخره انجامشان بدهیم. استادی داشتیم که می گفت اگر فقط 5 سال 
از عمرتان را با جان و دل صرف انجام دادن کاری کنید، به چنان مهارتی 
می رسید که دیگر کسی به گرد پایتان هم نمی رسد. حیف که بیشترتان 
آنقدر صبر ندارید تا محصول دانه ای را که کاشته اید، برداشت کنید. همه 

چیز زود دلتان را می زند و سراغ یک کار تازه می روید!

باغ 
کاغذی

کتاب »حیفا« که مستندی ضد صهیونیستی - تکفیری به قلم               
محمدرضا حدادپور جهرمی اســت از سوی دفتر نشر معارف 
به چاپ دوم رســید.این مجموعه دربردارنده داستان زندگی 
و ماموریت دختری جاسوس از اداره متساوی سازمان موساد 
در منطقه غرب آسیاست. آن دختر، همانند دیگر خواهرانش 
به خیانت به تاریخ مشغول بوده و جنایت های دیگر را از طرف 
رژیم غاصب صهیونیســتی مرتکب می شود تا بتواند مدیریت 

رفتاری و تصمیم ساز سران داعش را در دست بگیرد.
این داستان، مستند به وقایع تاریخی است که به شهادت کتاب 

پنجاه درصد کتاب را شامل می شود و الباقی به منظور جذابیت 
توسط نویسنده به شکل داستانی درآمده است.

در بخشی از کتاب آمده: »البغدادی به فلوجه می رود و حیفا 
والعدنانی هم به الرمادی می رونــد. در خالل مدتی که حیفا 
در زندان است یا شــاید تازه با العدنانی از زندان فرار کرده و 
به الرمادی رفته اند، طی یک حفره اطالعاتی در موســاد و به 
دنبالش نفوذ نیروهای اطالعاتی جبهه مقاومت )ایران، عراق 
و حزب ا...( از این حفره مدارک مربوط به این ماموریت موساد 

لو می رود و ...«

حیفا 
تابستان)2( 

در همــه  نقاط جهــان افرادی هســتند که با وســایل 
 بی مصرف و البته با چاشنی خاقیت آثار جالبی را خلق

 می کنند. 
خیلی از ما روزانه بســیاری از وســایل و زباله های خود 
را دور می اندازیم. با این حال در گوشــه و کنار این کره  
خاکی هنرمنــدان و افرادی پیدا می شــوند که با همین 
وسایل بی مصرف و اندکی ذوق و خاقیت شخصی، آثار 
و کاردســتی های جالب و جذابی را می سازند. به همین 
بهانه به معرفــی چندین نمونه از همیــن آثار در آمریکا 
پرداخته ایم که بــه جاذبه های گردشــگری منطقه نیز 

تبدیل شده اند.
خانه کنسروی

برای اولین مورد به خانه ای می رویم که در و دیوار آن از 
قوطی ساخته شده است. در سال ۱۹۶۸ خیاط بازنشسته، 
»جان میکوویــچ« )John Mikovisch(، در تگزاس 
تصمیم گرفت محوطه  خانه  خود را با قوطی و کنسروهای 
مختلف تزیین کند تا دیگر احتیاجی به چمن کاری حیاط 

خود نداشته باشد! 

به همین دلیل در ابتدا این کار را از باغچه شروع کرد ولی 
به سقف و دیوار خانه نیز منتهی شد.

  اتاق همســر او تنها جایی بود کــه از قوطی ها در امان 
ماند.

 این زوج خاق چند سال پیش از دنیا رفتند، اما اثر هنری 
آنها با بیش از 5۰ هزار قوطی به عنوان یکی از جاذبه های 

شهر بر جای ماند.
حیاط جادویی

زمانی که از حیاط صحبت می شود همگی یاد گل و گلدان 
می افتیم ولی حیاطی در فیادلفیا همه  معادالت مان را 

عوض می کند.
 )Isaiah Zagar( »هنرمند خیابانــی »ایســایا زاگار 
 طی ۱۴ ســال تصمیم گرفــت اثری کم نظیــر را خلق 

کند.
 او در یکی از محوطه های شهر با استفاده از بتن، کاشی، 
آینــه، قطعات مکانیکی و دیگر وســایلی از این دســت 
راهروهای مارپیچ گونه و تودرتویی را درســت کرد که به 

یک گالری هنری تبدیل شده است.

زباله هایی که به اثر هنری تبدیل شدند
دانستنی ها

حرف حساب

اشتباهی رایج در عالقه و نفرت

اغلب آدم ها همیشه همین طورند. اگر کسی 
را پذیرفتند همه عیوبش را حسن می بینند 
و کوچک تریــن انتقادی بر شــخص مورد 
پسندشان وارد نیســت و اگر از کسی نفرت 
پیدا کردند از همه خصلت هــای نیکوی او 
چشم پوشــی می کنند و عیوب او را بزرگ 
می بینند. بیشتر آدم ها در این یک مورد، هیچ 

حد وسطی ندارند.

»روزهای برمه«
 جورج اورول

 ندا
 شاه نوری

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 
نماید.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱5:3۰ روز شنبه به تاریخ ۹۶/۰5/2۸
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۹۶/۰5/2۹

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: ۸-3۶۶۸۰۰3۰-۰3۱ )داخلی 337(

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
 مبلغ تضمینبرآورد )ریال(اعتبار

 )ریال(

۲/956/877/97۲۱48/000/000جاریعملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان96-۲-۱36

96-۲-۱37
بهره برداری، تعمیر و نگهداری تصفیه خانه آب 
باباشیخعلی اصفهان بزرگ و ایستگاه های پمپاژ 

مبارکه، زرین شهر و نوگوران
۲۱/5۱8/8۲۲/909۱/076/000/000جاری

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: ۹۶/۰5/۱7

نوبت اول

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: در 3 ماهه اول سال جاری صدور اخطاریه به مشترکین پرمصرف، توزیع 
بروشور، بررسی مصارف انشعابات خاص و شناسایی انشعابات غیرمجاز در سطح شهر منجر به کاهش مصرف بیش از 3 درصدی 

آب در اصفهان شده است.
امینی اظهار داشت: ابزارهای تشویقی، پایش مشترکین پرمصرف، تشکیل گروه مروجین و برگزاری عملیات مقابله با بحران می تواند 

در مصرف بهینه آب بسیار موثر باشد که در این راستا شرکت آبفای استان اصفهان اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: اهدای جوایز به مشترکین کم مصرف، معرفی کم مصرف ها در بخش غیرخانگی به صداوسیما جهت مصاحبه و برنامه ریزی 

جهت تشویق 500 مشترک کم مصرف از سوی هیئت مدیره شرکت از جمله ابزارهای تشویقی پیرامون این موضوع بوده است.
امینی گفت: طی 3 ماهه اول سال جاری ۱45 هزار و 838 فقره اخطار به مشــترکین پرمصرف و ۲99 هزار و ۱۲8 فقره اخطار به 

مشترکین بدهکار ارسال شد.
وی بیان کرد: در ابتدای سال، گروه های مروجین مصرف بهینه آب با لباس متحدالشکل در 34 منطقه خودگردان استان اصفهان 
تشکیل شدند که با حضور فعال در سطح شهر، خیابان، کوچه ، محالت و مراکز پرتردد شهر مردم را به مصرف صحیح آب رهنمود 
می کنند.  در این زمینه می توان به حضور گروه مروجین در پارک ها اشاره کرد. این درحالیست که پایش باغات، استخرها و کارواش 

همچنان در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اظهار داشت: در فصل تابستان جلسه کمیته مدیریت بحران با حضور فرماندار، 
مسئوالن ادارات در شهرهایی که احتمال بحران کم آبی بیش از سایر نقاط دیگر بود به طور ضروری تشکیل شد تا بهترین راهکار 

در کوتاه ترین زمان ممکن برای مهار تبعات بحران کم آبی مدنظر قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

کاهش 3 درصدی مصرف آب در اصفهان
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