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ویژه پایداری

بعضی عکس ها و طرح ها 
پر از حرف هستند. مثل 
همین تصویرســازی بی نظیر از »حســن 
روح االمین«... بعضــی روزها ما خبرنگاران 
هستیم که تحت تاثیر خبر قرار می گیریم 
مثل این بار ...وقتی خبرآمد که اســیرش 
کردند و چو ارباب شهیدش کردند ... حرفی 
برای گفتن نداریم . یعنی اصال نمی دانیم چه 
بنویسیم که حق مطلب ادا شود. سردار وعده 
داده که انتقام »محسن« را خواهیم گرفت؛ 
»انتقامی سخت« و ما منتظریم ... یا تکفیری 

صبرک صبرک/ انا سوف نحفر قبرک ... 
»شهید حججی« در آخرین پیام خود نوشته 
بود » مانده بی سر شدنم در ره زینب جانش«  
»محســن« به آرزوی خود رسید: » بی سر 
شد در ره زینب جانش« . سالم و درود خدا 
بر شهید بی سر سربلندی که »عباس وار« 

جنگید و »حسینی وار« شهید شد. 
کاش که این نگاه هیچ گاه از یادمان نرود... 

این تـصویر، تیـتر ندارد ... 
»مانده بی سر شدنم در  ره  زینب جانش ...«

برادر بی َسِرسربلندم سالم!
زبان درازهای پرمدعا

این تصویر را تا ابد از یاد نبرید

چشم هایش ... 
صفحه  10
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ادعای یاشار سلطانی در مورد یک شهردار
یاشارسلطانی که به خاطر افشای پرونده امالک نجومی زندانی شده بود،در توییترخود نوشته 
است که اصالح طلبان یکی از یاران قالیباف و متهم به دریافت امالک نجومی را به عنوان گزینه 

خودبرای شهرداری کرج معرفی کرده اند .

يادداشت

بین الملل

تانک پرنده در اختیار ارتش 
سوریه قرار گرفت!

 نیروی هوایی ارتش روســیه بالگرد جدیــدی را از نوع
»می 24 پی« در اختیار گرفت. 

خبرگزاری اســپوتنیک روز جمعه به نقل از منابع روس 
گزارش داد، نیروهای روسیه استفاده از این»تانک پرنده« 
 را آغاز کرده و با اســتفاده از آن به مواضع تروریســت ها 

حمله کردند. 
این دومین بالگرد از این نوع اســت که در اختیار ارتش 

سوریه قرار می گیرد.

نظامیان سعودی شهروندان 
العوامیه را هدف قراردادند

نظامیان ســعودی درادامه یورش به مناطقی در شــرق 
عربستان، پنجشنبه شب با ســالح های مختلف شمال 

شهرک العوامیه را هدف قرار دادند.
شــبکه تلویزیونی نبأ گزارش کــرد: خودروهای زرهی 
سعودی نیز به محله الجمیمه در شهرک العوامیه یورش 

بردند و شروع به تیراندازی شدید کردند.
بر اثر تیراندازی نظامیان سعودی در شهرک العوامیه یک 

شهروند به اسم علی آل یاسین مجروح شد.
ساکنان شــهرک العوامیه در شــرق عربستان سعودی 
ماه های گذشته با تجاوز و حمالت گســترده نیروهای 
نظامی سعودی مواجه بوده اند و تاکنون ده ها تن دراین 

حمله کشته و زخمی شده اند.

مادورو: 

 آماه مذاکره مستقیم
 با ترامپ هستم

رییس جمهور ونزوئال گفت که آماده مذاکره دوجانبه و 
مستقیم با رییس جمهور آمریکا در حاشیه اجالس ساالنه 

سازمان ملل متحد در نیویورک است.
نیکوالس مادورو ، رییس جمهور ونزوئال در ســخنرانی 
خود در مجلس موسســان جدید این کشور گفت که به 
مسئوالن کشورش دستور داده است تا در صورت امکان، 
ترتیب مالقاتی شخصی یا مذاکره تلفنی با دونالد ترامپ 

رییس جمهور آمریکا را بدهند.
وی گفت: اگر ترامــپ تا این حد بــه ونزوئال عالقه مند 
 است؛ من اینجا هستم و دست )همکاری( به سمت شما 

دراز می کنم.
ترامپ و مادورو برای شرکت در اجالس ساالنه سازمان 

ملل روز 20 سپتامبر آینده در نیویورک خواهند بود.

عکس  روز يادداشتيادداشت

کافه سیاست

وعده های نجفی برای تهرانی ها
خبرآنالین: محمدعلی نجفی، شــهردار جدیــد تهران، در صفحه 
شخصی اینستاگرام خود از تعهدش به مردم تهران نوشت و گفت: 
تمام تالشم را به کار خواهم گرفت شرایطی را فراهم کنم که زندگی 
شهروندی آنها چهارسال دیگر به مراتب بهتر از امروز باشد. در متن 

این پست آمده است:
به شــهروندان تهران تعهــد می دهم تمــام تــالش و قدرتم را 
 برای ایجاد شــرایط مطلوب تر برای زیســت شــهری آنها به کار

 خواهم گرفت.
ان شاءا... ســعی می کنم از همه امکانات در شــهرداری و خارج از 
شهرداری استفاده کنم تا دو خواست اصلی شهروندان محقق شود؛ 
یکی ایجاد آرامش کــه جنبه های معنوی و روانی شــهروندان در 
زندگی شهری را شامل می شود و دوم آسایش که جنبه های فیزیکی 

و مادی آنها را در بر می گیرد.
تمام تالشم را به کار خواهم گرفت که نزد شهروندان تهرانی روسفید 
باشم و شرایطی را فراهم کنم که زندگی شهروندی آنها چهارسال 

دیگر به مراتب بهتر از امروز باشد.

در حکمی از سوی روحانی؛

صالحی، به عنوان رییس سازمان 
انرژی اتمی ابقا شد

حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهور بر اساس اصل یکصدو 
بیست و چهارم قانون اساسی، علی اکبر صالحی را به عنوان معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی منصوب کرد. متن حکم 

روحانی به این شرح است:
جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی

براســاس اصل یکصدو بیســت و چهارم قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران و با عنایت به مراتب تعهد، سوابق علمی، مدیریت 
موفق اجرایی و تالش های ارزشمند جنابعالی در توافق هسته ای، 
به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان »معاون رییس جمهور و 

رییس سازمان انرژی اتمی« منصوب می کنم.
امید اســت با عنایات الهی و همکاری نخبــگان علمی،در خدمت 
به ملت شــریف ایران و نظام جمهوری اســالمی ؛با رعایت اصول 
قانونمداری،اعتدالگرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید،موفق 

باشید.
حسن روحانی - رییس جمهوری اسالمی ایران

علت عدم حضور طیب نیا در کابینه
 مهر: یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد مشکل قلبی طیب نیا را تکذیب 
و تاکید کرد: علت عدم حضور طیب نیا در لیست پیشنهادی کابینه 

دوازدهم، مشکل قلبی وزیر اقتصاد نیست.
این مقام آگاه که خواســت نامش ذکر نشــود، با اشاره به اظهارات 
چهارشــنبه شــب مشــاور رییس جمهوری گفت: علــت اینکه 
آقای روحانــی، دکتر طیب نیا را در لیســت پیشــنهادی کابینه 
 دوازدهم به عنوان وزیر اقتصاد قرار نداند، مشــکل جسمی ایشان 

نبوده است.
وی ادامه داد: طیب نیا در دیــداری که مدتی قبل با رییس جمهور 
داشتند، درخواست هایی را جهت هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی 
در دولت دوازدهــم مطرح کردند که گویا تحقق این خواســته ها 
از نظر رییــس جمهور امکان پذیر نبوده یا به مذاق ایشــان خوش 

نیامده است.  
اکبر ترکان، مشــاور رییس جمهوری و و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی چهارشنبه شــب در برنامه چوب خط شبکه 
افق در مورد علت عدم حضور طیب نیــا در کابینه دوازدهم گفت: 
دکتر طیب نیا  علم بســیار زیــادی در علوم اقتصــادی دارد و از 
 کرباسیان، وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم نیز سواد بیشتری دارد،

 اما مشکل قلبی طیب نیا باعث شد که وی از حضور در کابینه دوازده 
انصراف دهد و معاون او جایگزینش شود.

الزم به یادآوری اســت که رییس جمهور در لیســت پیشنهادی 
خود به مجلس، مســعود کرباســیان را به عنــوان گزینه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی معرفی کرده اســت. مســعود کرباســیان 
 هم اکنــون به عنــوان معــاون طیب نیــا، رییــس کل گمرک

 ایران است.

 با حضور فرمانده قرارگاه پدافند هوايی
 خاتم االنبیاء )ص(؛

گردان پهپاد افتتاح شد
گردان پهپاد ایستگاه رادار شهید مجید عسگری هاشم آباد با حضور 
امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم 

االنبیاء )ص( افتتاح شد.
در این مراسم، فرمانده ایستگاه ضمن تشریح فعالیت های موفقیت 
آمیز ایستگاه شهید مجید عســگری گفت: نمونه این موفقیت ها 
کسب رتبه برتر مسابقات پهپاد ارتش جمهوری اسالمی ایران توسط 

این ایستگاه رادار می باشد.
در پایان مراســم نیز یکی از پهپاد های این گردان به نام »کرار« با 
موفقیت به پرواز درآمد و دقایقــی بعد نیز در باند فرودگاه به زمین 

نشست.

یک روح در دو بدن
عکسی که این روزها با باال گرفتن تنش بین آمریکا و کره شمالی در 

توییتر دست به دست می شود.

روحانیت

ایرنا : آیت ا... »محمدعلی موحدی کرمانی« خطیب نماز 
جمعه در خطبه اول نماز جمعه ایــن هفته تهران گفت: 
اگر کســی به دروغ، به ناحق و بی اساس مدح و ثنای شما 
را گفت، اگر نمی توانید دهان او را ببندید، حداقل اعتراض 
کنید و حتی اگر مجالی برای اعتراض نیست در درون خود 

خوشحال نشوید.
آیت ا... »محمدعلی موحدی کرمانی« در خطبه اول نماز 
جمعه این هفته تهــران اظهار کرد: خداوند به رســول ا... 
)ص( فرموده اســت: آنهایی که هرکاری انجام می دهند، 
خوشحال و از خود راضی هستند و فخر و مباهات می ورزند 
 و دوســت دارند کســی از آنها تعریف کنــد، ولو تعریف،
مــدح و ثنایی بــی مــورد و نابه جــا و فــردی متملق 
 از آنهــا مدحــی دروغین کنــد، اینهــا از عــذاب الهی

نمی توانند فرار کنند.
موحدی کرمانی به یکی از سخنان پیامبر اکرم )ص( خطاب 
به ابوذر اشاره کرد و گفت: پیامبر)ص( به ابوذر می فرماید: 
ابوذر قبل از آنکه روز قیامت فرارســد و به حسابت برسند، 
 خودت به حســاب خودت برس و بــه کارهایی که کردی

 رسیدگی کن.

ایلنــا: محمدرضا عــارف، رییس فراکســیون امید در 
دوازدهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسالمی 
با تاکید بر اینکه برخی اعضای لیست امید اصالحات را 
تا درب مجلس می خواستند، گفت: چندی پیش به یکی 
از دوستان لیســت امید در مجلس به صورت خصوصی 
گالیه کردم و چند روز بعد دیدم که گفته اســت حضور 
من در لیست امید فالن شهرســتان افتخاری برای این 
لیست بوده است، مشکلی نیست. ما در انتخابات ۹۸ خود 
را از این افتخار محروم می کنیم، ببینیم باز این افراد رای 

می آورند یا خیر!
عارف با تاکیــد بر اینکه باید خــود را از هم اکنون برای 
انتخابات ۹۸ آماده شویم، بر لزوم انتقاد درون گفتمانی 
با حفظ وحدت و انسجام به عنوان پیش فرض اصلی این 
مبحث تاکید کرد و گفت: از دوستان می خواهیم هر نوع 
نقدی را که نسب وی به مباحث روز کشور نیز پرداخت و 
گفت: در هر دو انتخابات ریاست جمهوری، آقای روحانی 
را به درستی به عنوان کاندیدای خود انتخاب کردیم. قطعا 
تا پایان راه نیز رویکرد کالن ما در فراکسیون امید حمایت 

از دولت و آقای روحانی خواهد بود.

خطیب نمازجمعه تهران: 

 به مداحی های دروغ
 و بی اساس اعتراض کنید

عارف در کنگره سازمان عدالت و آزادی:

 برخی اصالحات را
 تا درب مجلس می خواستند

عراقچی:

نقض برجام برای ناقضان آن 
هزینه جدی خواهد داشت

صادق زيباکالم:

 عدم معرفی وزیر زن 
باعث ناراحتی همه مردم شد

ســید عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین المللی 
وزارت خارجه در بنیاد صلح ساســاکاوا در ژاپن گفت: 
پایبند نبودن به برجــام قطعا برای طرف های ناقض آن 
هزینه جدی خواهد داشت و در صورت بروز چنین امری، 

ایران برای هر احتمالی آمادگی دارد.
عراقچی همچنین با تشــریح نتایج برجام در دو حوزه 
هســته ای و رفع تحریم ها، به ویژه پیشرفت اقتصادی 
ایران در یک سال و نیمی که از اجرای برجام می گذرد، 
تاکید کرد: برجام از جایگاهی قوی در سطح بین الملل 
برخوردار است و نه تنها توسط قطعنامه 2231 شورای 
امنیت بلکه توســط مجموعه اتحادیه اروپــا و جامعه 

بین الملل مورد حمایت قرار دارد.
وی بهانه جویی هــای آمریکا و اعمال بســته تحریمی 
به خاطر برنامه های موشــکی ایــران را امری غیرقابل 
پذیرش دانست و گفت: برنامه موشکی ایران که محصول 
توانمندی های مردم ایران اســت، صرفا دفاعی است و 
جنبه بازدارنده دارد.عراقچی با اشــاره به سوابق روابط 
ایران و ژاپن گفت: این روابط همواره دوستانه و در جهت 
منافع دو کشور همراه با درک و احترام متقابل بوده است.

ایلنا: صادق زیباکالم  در ارزیابی خــود از کابینه دولت 
دوازدهم گفت: همانطور کــه انتظار می رفت زنان، اهل 
تسنن و کردها در کابینه حضور ندارند و این موضوع باعث 
ناراحتی همه مردم و حتی من شده است، اما ناراحتی من 
نسبت به بقیه متفاوت است زیرا من از ابتدا انتظار نداشتم 
که این اقشار در کابینه حضور داشته باشند. این تحلیلگر 
مسائل سیاسی بیان داشت: عده ای معتقدند خود روحانی 
یک اصولگرای محافظه کار است و اعتقادی به حضور زنان 
ندارد. عده ای دیگر نیز معتقدند براثر فشارهایی که برای 
عدم حضور زنان در کابینه بــود، رییس جمهور چنین 
تصمیمی گرفته اســت. در مقابل این نظریه این سوال 
پیش می آید که چرا در زمان احمدی نژاد با حضور یک 
زن در کابینه مخالفت نشد و خانم دستجردی به عنوان 
وزیر معرفی شــد و رای آورد. در پاســخ می توان گفت 
که احمدی نژاد نوع تعامل و نفوذ و جســارتش متفاوت 
با روحانی بود. مراکز قدرت احمدی نژاد را از خودشــان 
می دیدند و اگر به خاطر معرفی وزیر زن خاطرشان مکدر 
می شد، چشم می بســتند. اما به دلیل اینکه این مراکز 
عالقه ای به روحانی ندارند در مقابــل ورود وزیر زن به 

کابینه اش ایستادگی می کند.

»امیل نخله«، افسر ارشد سرویس اطالعاتی آمریکا و مدیر »مرکز تحلیل 
راهبردی اسالم سیاسی« در آژانس اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( با اشاره 
به تبعات حمله آمریکا به عراق در سال 2003 می نویسد: »انگار آنها هیچ 
درســی از حمله  حدود یک دهه و نیم قبل به عراق نگرفته اند.« وی افزود: 
»چنانچه آمریکا قرار باشد به تأسی از فشارهای عربستان سعودی، اسراییل 
و تولیدکنندگان ســالح های آمریکایی، یک جنگ نادرست دیگر باز هم 
علیه کشوری مسلمان راه بیندازد و کشور را به ورطه یک درگیری دیگر با 
سرنوشت نامعلوم در خاورمیانه فرو ببرد اتفاقاتی می افتد که )حوادث( عراق 
در برابر آن ناچیز به شمار می آیند.« این افسر ارشد سیا می افزاید: »ترامپ 
و دولت او می توانند از تاریخ درس بگیرند و از اشتباهات مشابه پیشگیری 
کنند. اول از همه، ایران مانند عراق نیست. ایران که در اوایل قرن 16 به عنوان 
یک ملت-دولت مدرن پدیدار شد، دارای جمعیتی عظیم، یک فرهنگ غنی 
و پرافتخار و ارتشی پیشرفته و متعهد است. نیروهای نظامی و مردم ایران، 

صرف نظر از ماهیت حکومتشان برای ایران خواهند جنگید.«  

شبکه آی 24 به نقل از منابع آگاه در کاخ سفید مدعی شد که ترامپ در 
گزارش ماه اکتبر از توافق هسته ای خارج خواهد شد.

بنابر گزارش رســانه های آمریکایی، ترامپ در گزارش سه ماه قبل نیز با 
اصرار وزرای خارجه و دفاع این کشور قانع شده که تایید کند ایران به توافق 
هسته ای پایبند بوده است.بر اساس گزارش رویترز، وی که بامداد جمعه 
در یک باشگاه خصوصی گلف در نیوجرسی با خبرنگاران سخن می گفت، 
ابتدا از عدم پایبندی ایران به برجام سخن گفت ولی سریعا گفته خود را بر 
اساس ادبیات دولتمردانش تصحیح کرد و گفت که منظورش »روح برجام« 
بوده است. رییس جمهور آمریکا در این خصوص گفت: »فکر می کنم که این 
توافق وحشتناکی است. آنها به این توافق پایبند نیستند و مطمئنا به روح 
آن هم پایبندی ندارند.« ترامپ با لحنی تهدیدآمیز گفت: »فکر می کنم در 
آینده خواهید دید که اگر )ایرانیان( رو به پایبندی )به توافقنامه و روحش( 

نیاورند، اتفاقات خیلی سخت و تاثیرگذاری خواهد افتاد.«

مقام سابق سیا: 

جنگ با ایران، عواقب 
وخیمی در پی دارد

ترامپ در گزارش ماه 
اکتبر از توافق هسته ای 

خارج می شود

به گزارش خبرآنالین به نقــل از khamenei.ir؛  هفته نامه 
»خط حزب ا...« در نود و چهارمین شماره خود نوشت: از جمله 
بخش های دیگر این سفر آن  بود که رهبر معظم انقالب، در همان 
ایام اقامت در مشهد، به رسم همیشه، به منزل خانواده  شهدا رفته 
و ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا و صبر و ایثار خانواده های آنان، 

در صحبت های کوتاهی به نکات ارزشمندی اشاره کردند.
خط حزب ا... برای اولین بار، روایتی از این دیدارها را منتشر کرد.

۱-  در مقابِل سیاســِت به فراموشــی سپردن شهدا 
ايستادگی کنید

رهبر انقالب در دیدار با خانواده  شهیدان سیدمهدی و سیدهادی 
مشتاقیان، از وجود سیاستی برای به فراموشی سپردن شهادت، 
شهید و خانواده  شهید خبر دادند و تاکید کردند: »باید در مقابل 

چنین سیاستی ایستاد و خانواده های شهدا را عزیز کرد.«
2- بنده طرفدار والیبالم

یکی از حواشی این دیدارها هم در منزل خانواده  شهیدان یوسف 
و ابوالفضل احســانی فکر روی داد. وقتی رهبر معظم انقالب از 
فعالیت های برادر شهید سوال کرد، او گفت در کنار درس خواندن، 
والیبال هم بازی می کند، رهبر انقالب نیز گفتند: »والیبال خیلی 
خوب اســت، والیبال از آن ورزش های خیلی خوب است. بنده 

طرفدار والیبالم.«
۳- برای شهدايتان گريه کنید تا دلتان آرام بگیرد

حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار با خانواده  شهید محمد برازنده، 
در پاسخ به مادر شهید که گفت: »من هیچ وقت برای شهادت 
فرزندم گریــه نمی کنم، بلکه برای فرزندان سیدالشــهداء)ع( 
گریــه می کنم«، گفتنــد: »گریه کــردن برای شــهید هیچ 
 اشــکالی ندارد، گریه هم بکنیــد تا دلتــان آرام بگیرد، منتها

 ناشکری نکنید.«
۴- همه  کشور مديون خانواده شهدا هستند

ایشــان همچنین با حضور در منزل خانواده شهیدان یوسف و 
حسین رحیمی، تاکید کردند: »همه  کشور و همه ملت در درجه  
اول مدیون شهدا و بعد هم مدیون خانواده های شهدا هستند. قدر 

پدران و مادران شهدا را باید دانست.«
۵- شهدای مدافع حرم، چهره درخشان اسالم را نشان 

می دهند
حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار با خانواده  شهید مدافع حرم 
محمد اسدی خطاب به خانواده  شهدای مدافع حرم گفتند: »این 
جوان های شما واقعا دارند یک چهره  درخشانی را از اسالم نشان 

می دهند.«

۶- آزادسازی حلب همه محاسبات آمريکا و سعودی را 
در منطقه به هم زد

حضرت آیت ا... خامنه ای با حضور در منزل خانواده  شهید مدافع 
حرم جواد جهانی، به موضوع آزادســازی حلب اشاره کردند و 
گفتند: »قضیه  حلب این قدر مهم بود که همه  محاسبات آمریکا، 
سعودی و غیره را در سوریه و در منطقه 1۸0 درجه به هم زد و از 
بین برد و باعث شد خون شهدا هدر نرود.« ایشان افزودند: »این 
اتفاق به قدری عظمت دارد که نمی شود با تعبیرات انسانی آن را 
بیان کرد... یک روز در کشور خودمان جنگ بود، تهران بمباران 
می شد، دزفول بمباران می شــد، اهواز بمباران می شد، مردم با 
پوست و گوشت خودشــان جنگ را حس می کردند، خب یک 
عده ای می رفتند )البته همان روز هم همه نمی رفتند، یک عده ای 
می رفتند، اما یک عده ای هم نمی رفتند( خانواده ها صبر می کردند 
یک عده ای جوان ها می رفتند به شهادت می رسیدند، خب خیلی 
هم خوب بود، خیلی هم باارزش بود، شهدا هم خیلی مقام عالی 
دارند، اما امروز یک جنگی، یک جایــی وجود دارد که مردم آن 
را با پوست و گوشت خودشان حس نمی کنند اما درعین حال 
می روند، ببینید این خیلی مهم است. حس نمی کنند جنگ را 
اما می روند، چرا؟ برای خاطر اینکه می فهمند که قضیه چیست. 
این عمق فهم و این تحلیل درست قضایا، خیلی چیز مهمی است، 
این معجزه  انقالب است. این جوان ها را، امثال این خانم را، امثال 
شــما پدر و مادرها را، این انقالب این جور تربیت کرده و پیش 
برده است. انقالِب این جوری، شکست خوردنی نیست وقتی که 
انقالب این جور تاثیر می گذارد. امروز به نظر من تعداد کسانی 
که حاضرند برای خدا در راه های خطرنــاک قدم بگذارند از آن 
روزی که در ایران در جبهه های خودمان جنگ بود اگر بیشتر 

نباشد کمتر نیست.«
۷- هدفتان را شهادت قرار ندهید!

رهبر معظم انقالب در باب سخن یکی از حضار که گفت: »هدف 
همه  بچه های مجموعه  فرهنگی ما شــهادت اســت« گفتند: 
»هدفتان شهادت نباشــد. هدفتان انجام تکلیف فوری و فوتی 
باشد. گاهی اوقات هست که این جور تکلیفی به شهادت منتهی 
می شود، گاهی هم به شــهادت منتهی نمی شود؛ البته آرزوی 
شهادت خوب است، اما هدِف کار را شهادت قرار ندهید. هدِف کار 
را کار قرار بدهید، کاری که باید انسان انجام بدهد و به آن اهداف 

نتایج کار برسد.«
۸- هم نشینی با خانواده شــهدا خستگی مرا برطرف 

می کند
ایشان از افتخار هم نشینی با خانواده  شهدا نیز گفتند و افزودند: 
»از هم صحبتی با خانواده های شهدا نه تنها احساس خستگی 
نمی کنم بلکه باعث می شود خستگی از امور دیگر هم برطرف 

شود.«

اواخر تیرماه امسال بود که رهبر انقالب به مشــهد مقدس سفر کردند و خبر غبارروبی مضجع مطهر 
حضرت امام رضا)ع( با حضور ايشان در رسانه های کشور منتشر شد، اما اين سفر، بخش های ديگری 

هم داشت.

رهبر انقالب:

 شهدای مدافع حرم، چهره درخشان اسالم را نشان می دهند

کابینهدیدگاهبرجام
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در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد .در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد247الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 
1388(ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار به اداره امورمالیاتی میمه خیابان انقالب اسالمی مراجعه و الیحه اعتراضیه خودرا به اداره امورمالیاتی تسلیم نمایید. 

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره 
مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

تاریخ رایشماره راینام ونام خانوادگیردیف
مرحله 
رسیدگی

درآمد مشمول 
سال عملکرداصل مالیاتمالیات

109200000207727001392بدوی18691396/03/09علی اصغر مظفری خلف  بادام1

2520000037762201393بدوی18691396/03/09علی اصغر مظفری خلف  بادام2

792000011868101392بدوی18581396/03/09علی فروغی3

2160000032367601393بدوی18581396/03/09علی فروغی4

2540000038061901388بدوی61821395/08/03مراد مقصودی5

1076873116153091387تجدید نظر18051396/03/08فضلی حاجی نجف6

5490000094690201389بدوی19441396/03/10احسان توکلی7

2880000043156801389بدوی19461396/03/10مجید جمشیدی8

1200000017982001389بدوی19451396/03/10شاهمراد9

16100000004939365001389بدوی18721396/03/09کرم علی صادقی10

900000013486501393بدوی18041396/03/08لیال تلخابی11

کارشناس ارشد مالیاتی206332                                          رییس گروه مالیاتی20633                                                 رییس اداره2063 شاهین شهر

آدرس مودی اداره
 منبع

مالیاتی
اصل مالیات  درآمد مشمول

مالیات
 سال

عملکرد
  تاریخ برگ
تشخیص

 شماره برگ
تشخیص

نام ونام خانوادگی ردیف

 خ کاوه خ شمس آباد نرسیده
به فرهنگسرای باران پ 7 2026 عملکرد 25630017035 102,520,068,141 1394 1396/04/28 36195333

 آتیه سازان فرا
صنعت مارنان

1

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوط اعالم می گردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ درج در روزنامه رسمی ضمن مراجعه به اداره امور مالیاتی شهرستان کاشان به نشانی کاشان میدان جهاد  نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نمایند . بدیهی است در غیر اینصورت وفق مفاد ماده 210 قانون 
مالیاتهای مستقیم اوراق مذکور به اداره اجراء و وصول مالیاتها ارسال خواهد شد .

درآمدمشمول سال عملکردتاریخ  صدور برگ  قطعیشماره برگ قطعینام ونام خانوادگیردیف
آدرسادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتمالیات

کاشان مقابل پلیس راهکاشانمشاغل691711395/12/09138650,400,0008,569,920حمید توسلی1

کاشان راوند بعد از پلیس راهکاشانمشاغل691761395/12/09138660,000,00010,488,000اسماعیل علیزاده2

دراجرای ماده 208قانون مالیاتها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصاً یا بوسیله وکیل تام االختیاربه اداره امور مالیاتی  شهرستان کاشان 
واقع در میدان جهاد  مراجعه نمائید. در غیر این صورت به استناد تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم پرونده امربرای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

 شماره برگنام ونام خانوادگیردیف
تشخیص

 تاریخ برگ
تشخیص

سال 
عملکرد

درآمدمشمول 
مالیات

منبع اصل مالیات
مالیاتی

آدرساداره

کاشان میدان جهاد2087مشاغل273071396/04/281390237287173559310سید محمد خراسانی1
کاشان میدان جهاد2087مشاغل548551395/08/181390479520008090400امیر محمد نسائی2
کاشان میدان جهاد2087مشاغل293441396/04/31139011988000023470000آقای قربانی3
کاشان میدان جهاد2087مشاغل281051396/04/2913904995000749250تقی صحرائی4
کاشان میدان جهاد2087مشاغل288911396/04/311390561937509738750جواد خائفی5
کاشان میدان جهاد2087مشاغل284981396/04/31139010489500019723750حمید موسویان6
کاشان میدان جهاد2087مشاغل284981396/04/311390559440009688800جواد چرانی7
کاشان میدان جهاد2087مشاغل289111396/04/31139011628360022570900رضا نجفی فخر8

واحدمالیاتیآدرسادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمدمشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف

209022بلوار قطب راوندیکاشانمشاغل126341396/03/041390136,000,00027,466,000مرغداری حسینی1

209022کاشانکاشانمشاغل500901395/10/01139016,920,0002,535,460قربانی2

209022طاهرآبادکاشانمشاغل187221396/03/301390440,00065,930حبیب اله مومنی3

209022راوندکاشانمشاغل106521396/02/271390150,000,00030,962,500محسن کرباسچی4

209022جاده قدیم کاشانکاشانمشاغل126231396/03/04139030,000,0004,495,500عزیز شکرایی5

209022بلوار قطب راوندیکاشانمشاغل70861396/02/11139060,000,00010,488,000مرغداری شیخ پور6

209022بلوار قطب راوندیکاشانمشاغل127271396/03/041390270,000,00061,919,000داود ارباب پور7

209022بلوار قطب راوندیکاشانمشاغل238951396/04/26139018,780,0002,814,180مرغداری سعیدی8

209022بلوار قطب راوندیکاشانمشاغل70761396/02/111390150,000,00030,962,500مجید نامور9

209022بعد از پلیس راهکاشانمشاغل126181396/03/041390110,000,00020,972,500مرغداری قمصری زاده10

209022بعد از پلیس راهکاشانمشاغل236041396/04/251390220,000,00048,445,000مرغداری قمصری زاده11

209022جاده راوندکاشانمشاغل267521396/04/31139054,250,0009,339,150رضا غالمزاده رحمانی12

209022روبروی پلیس راه کوچه گلهاکاشانمشاغل153811396/03/18139085,200,00015,522,960حمید صابری13

209022جاده راوند انبار پارسیانکاشانمشاغل141121396/03/10139048,000,0008,090,400حسین نوربخش14

209022کاشان جنب عوارضی قمکاشانمشاغل153771396/03/181390127,750,00025,533,310هاشم بغدادی15

209022جاده راوند حکمت 39کاشانمشاغل153851396/03/18139015,750,0002,360,140ماشااله نیکویی16

209022مشکاتکاشانمشاغل153921396/03/18139011,700,0001,753,240علی مقیمی17

209022مشکاتکاشانمشاغل153691396/03/1813904,800,000719,280حامد شعبانی18

209022مشکات جاده کاشان جنب مسجدکاشانمشاغل153721396/03/1813902,400,000359,640احمد عظیمی19

209022مشکات جنب مسجد الحسینکاشانمشاغل153751396/03/1813901,200,000179,820رضا حیدری20

209022مشکات خیابان شهرداریکاشانمشاغل153901396/03/1813901,800,000269,730یاور اکبر زاده21

209022راوند روبروی دانشگاهکاشانمشاغل135081396/03/08139040,000,0006,492,000علی ساروقیان22

209022راوند روبروی دانشگاهکاشانمشاغل145211396/03/131390292,000,00068,512,400علی ساروقیان23

209022بلوار  قطب راوندی کوچه فرش نگارستانکاشانمشاغل239681396/04/26139088,000,00016,082,400سید مهدی خلجی24

209022میدان ولیعصرکاشانمشاغل241091396/04/26139067,500,00011,986,500محسن بصیری25

209022مدخل شهر میدان شهدا جاده علی آبادکاشانمشاغل237161396/04/251390168,000,00035,458,000سپهر دادتبار26

209022کاشان کیلومتر 45 جاده قمکاشانمشاغل239661396/04/26139020,000,0002,997,000تاج اصفهانی27

209022راوند روبروی اداره برقکاشانمشاغل239621396/04/26139063,000,00011,087,400مرتضی عرب زاده28

209022پشت پلیس راه راوند بلوار شهدای طاهرآبادکاشانمشاغل237261396/04/25139015,300,0002,292,700عباس فرخ نژاد29

209022جاده راوند روبروی پمپ بنزینکاشانمشاغل239641396/04/2613907,000,0001,048,950محمد جواد شکیبایی30

209022راوند بعد از پلیس راه راوندکاشانمشاغل237141396/04/2513906,700,0001,004,000آقای شربیانی31

209022جوشقانکاشانمشاغل237101396/04/25139015,300,0002,292,700قاسم تولیت32

209022جاده نوش آباد ابتدای جاده سفیدشهرکاشانمشاغل237301396/04/25139016,200,0002,427,570علیرضا اکبری33

209022راوندکاشانمشاغل237061396/04/2513907,900,0001,183,820فرهاد قلی پور34

209022بلوار قطب راوندی مقابل دانشگاه حکمت 21کاشانمشاغل237181396/04/25139023,040,0003,452,540عباس یزدی35

209022جاده راوند بعد از پلیس راه روبروی کارخانه شیرکاشانمشاغل237241396/04/25139034,020,0005,297,200آقای عالمی36

209022جاده راوند کوچه نیایش 8کاشانمشاغل267501396/04/311390330,000,00079,901,000فرشید رضا جمالی37

209022جاده راوند انبار جعفریکاشانمشاغل267541396/04/3113905,250,000786,710حسین جعفری38

209022راوند خیابان امامزاده مسلمکاشانمشاغل277881396/04/311390348,800,00085,535,360مهدی عطار39

209022جاده طاهرآباد به یزدلکاشانمشاغل237281396/04/25139042,240,0006,939,550حسن نادری صفا40

209022بلوار قطب راوندیکاشانمشاغل241111396/04/26139013,600,0002,037,960نرگس طباطبایی41

209022آب شیرینکاشانمشاغل237221396/04/25139052,620,0009,013,480عباس شریف زاده42

209022آب شیرینکاشانمشاغل237201396/04/2513905,400,000809,190علیرضا دماوندی43

209022جاده راوندکاشانمشاغل239761396/04/2613905,950,000891,610حامد جوکار44

209022جوشقانکاشانمشاغل241131396/04/261390207,500,00045,323,120محمد علی رضایی45

209022مشکاتکاشانمشاغل237081396/04/2513907,742,0001,160,140سلمان خرمی46

دراجرای ماده 208قانون مالیاتها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصاً یا بوسیله وکیل تام االختیاربه اداره امور مالیاتی  شهرستان کاشان واقع در میدان جهاد  مراجعه نمائید. در غیر این صورت به استناد تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم پرونده 
امربرای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب 
اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره    امورمالیاتی شهرستان کاشان   واقع در میدان جهاد مراجعه و الیحه اعتراضیه 

خود را به اداره امور مالیاتی    شهرستان کاشان تسلیم نمایید.

منبع اصل مالیاتدرآمدمشمول مالیاتسال عملکردمرحله رسیدگیتاریخ برگ رایشماره برگ راینام ونام خانوادگیردیف
مالیاتی

مشاغل13871229573158360920250بدوی307661395/11/21آقای مالحسینی 1

م الف: 72675 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2208 |  شنبه 21 مرداد 1396 | 19  ذی القعده 1438

اطالع رسانی 
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برگزاری دومین جشنواره موسیقی مقامی با عنوان »ایران در نصف جهان«
دومین جشنواره موســیقی مقامی با عنوان »ایران در نصف جهان« ازسوی دفتر تخصصی 
موسیقی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، از امروز تا ۲۶مردادماه ساعت ۲۰:۳۰ 

در هنرسرای خورشید برگزار خواهد شد.

موسیقی

به میزبانی کتابخانه مرکزی؛ 

 فیلم داستانی »بعدازظهر« رونمایی 
می شود

فیلم داســتانی »بعدازظهر« به کارگردانی امیرعباس ربیعی، فردا 
در کتابخانه مرکزی رونمایی و اکران اختصاصی می شود. این فیلم 
داستانی تازه ترین ســاخته امیرعباس ربیعی است که در ششمین 
پاتوق رسانه ای اصفهان، »کافه نقد«، ویژه تابستان ۹۶ نمایش داده 
می شــود. داســتان این فیلم ۳۲ دقیقه ای درباره یکی از حوزه های 
علمیه خواهران اســت که تعدادی از طلبه های آن، یکی از دختران 
حاضر در اغتشاشــات را داخل حوزه می آورند و بعد از آن، مسائل و 

اتفاقاتی ایجاد می شود.
 آینده تکنولــوژی و ارتباطات انســانی به همراه نمایــش دو فیلم 
black mirror و Her  نیز با حضو »دکتر ســید محمدحسینی«، 
مدرس رسانه و علوم ارتباطات، پژوهشــگر و منتقد سینما، بخش 
دیگری از ششمین برنامه کافه نقد است. ششمین برنامه کافه نقد ویژه 
تابستان ۹۶ از سوی کمیته فرهنگ رسانه سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان، فردا ساعت۱۷در محل کتابخانه مرکزی واقع در 

خیابان باغ گلدسته برگزار می شود.

نمایش

توسط دارنده دیپلم افتخار جهانی نوازندگی 
انجام شد؛

 تک نوازی گیتار کالسیک 
در هنرسرای خورشید

توجه بــه موســیقی کالســیک در بیــن ایرانیان در 
چند دهه اخیر رشــد زیادی داشــته کــه می توان آن 
را بــا ورود ســازهای ارزان قیمــت غربــی بــه ایران 
هم زمان دانســت؛ اما یکی از محبوب ترین ســازهای 
غربــی در تمــام دنیــا گیتــار اســت که بــه دالیل 
 مختلف در ایران نیــز دارای طرفداران زیادی اســت.
رسیتال گیتار کالســیک در هنرســرای خورشید، با 
اجرای قطعات موســیقی کالســیک از باخ و جولیانی، 
توســط دارنده دیپلم افتخار جهانی در نوازندگی گیتار 

برگزار شد.
بهنام نوراللهی یکــی از جوانان با اســتعداد در زمینه 
موسیقی است و حضور او جهت اجرای تک نوازی گیتار 
در هنرسرای خورشید به همت دفتر تخصصی موسیقی 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، نشان از 
توجه اهل فن در موسیقی به این ساز پرطرفدار و جوانان 

و نوازندگان با استعداد دارد.
نوراللهی متولد۱۳۶۹ بوده و از ۱5 ســالگی نوازندگی 
گیتار را آغاز کرده و اکنون حدود 5 ســال است که در 
اتریش، موسیقی کالسیک را به  صورت حرفه ای به  عنوان 

رشته تحصیلی دنبال می کند.
وی تاکنون سه بار در مسابقات بین المللی گیتار شرکت 
کرده است و دو بار موفق شــده به فینال راه پیدا کند و 
دیپلم افتخار را برای خودش و کشورش به ارمغان آورد؛ 
اما این تمام افتخارات او نیست و شرکت در کنسرت ها و 
رسیتال های مهم نیز باید به کارنامه او اضافه شود تا درک 
کنیم چگونه او به عضویت »آنســامبل سولیست های 

بین المللی در وین« در آمده است.

اینستاگردی

قهرمان زندگی من این شهید است 
بهنوش بختیاری، تاثرش را نسبت به شهادت شهید محسن حججی 

نشان داد. او در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
»شهید محسن حججی که در سوریه اسیر داعش شد و سر از تنش 
جدا کردند... قهرمان زندگی من این شهید است... واهلل سوپر استارو 
خواننده، هیچوقت نباید قهرمان من وتو باشــد.چه تفاوتی است 
میون ما و امثال آقا محسن نجیب و وفادار و فداکار ما... چه دردی از 
این سنگین تر که هموطنت این طوری، اینقدر ناجوانمردانه بره؟ داد 
همه مظلوم های ایران رو از این بی وجودهای حیوون بگیر خدایا! 
که اگه این شهدا نبودن، من وتو راحت زیر کولر در کف اینستاگرام 
نبودیم.بعضی جوون ها علی الحساب زیر ابروهاشونو چک کنن تا ما 

برگردیم. تسلیت به خانواده ایشون و همه مردم ایران.«

هنرمندانــی که غربت ۱۷5 شــهید غواص و خط شــکن را 
دریافتند، دست به سینه ننشستند و آغاز به کار کردند: شاعران 
شعر گفتند و نویسندگان، نوشتند و فیلم سازان فیلم ساختند. 
در همان روزها مجمع فیلم ســازان انقالب اسالمی اصفهان 
)سیمرغ( فراخوانی برای حمایت از تولید فیلم کوتاه با عنوان 
»یونس گم گشته باز آید...«  به منظور یادبود استقبال از شهدای 

غواص ارائه کرد   .
مصطفی حیدری که در آن روزها مدیر مجمع فیلم ســازان 
انقالب اسالمی استان اصفهان )سیمرغ( بوده است، از تولید 
شش فیلم کوتاه در آن زمان می گوید: »دو سه هفته قبل از آن، 
خبردار شدیم که قرار است این اتفاق بیفتد. آنها را که احساس 
کردیم می توانند کار کنند، در مجمع فیلم ســازان ســیمرغ 

شناسایی کرده و گفتیم که قرار است چنین کاری انجام دهیم. 
از آنها پرسیدیم چه کسی می تواند در این چند روز کار کند: 
طرح بیاورد، ایده، فیلم نامه و...؛ سه فیلم نامه آوردند و ما از آنها 
حمایت کردیم که فیلم نامه های »۱۷5ماهی دریا« و »بی نام و 

نشان« و »یونس گم گشته« بودند«.
مدیر سابق مجمع فیلم سازان انقالب اســالمی، درباره روند 
کار می گوید: »در فراخوانی که دادیم، حدود ۲۰ فیلم نامه به 
دست ما رسید. سه تا از آنها انتخاب شد و راش در اختیارشان 
گذاشتیم تا تولید شود. از ابتدای فراخوان تا انتهای فرآیند، یک 
ماه بیشتر طول نکشید و در کل، به لطف خدا کار خوبی درآمد.«

حیــدری، مدیر دفتر تخصصی ســینما، دربــاره راش هایی 
که گرفته و در اختیار فیلم ســازان قرار داده است، می گوید: 

»این صحنه ها، صحنه هایی 
بود که دیگر تکرار نمی شد؛ 
بنابراین، 4 دوربین گذاشتیم 
تا فقط راش بگیــرد و یک 
دوربین هوایی تــا تصاویر 
هوایی بگیرد. نمی خواستیم 
کار خاصــی کنــد؛ فقــط 
می خواستیم راش بگیریم 
کــه در فیلم هــا به خوبی 

استفاده شد.«
فیلم هــای کوتاهــی کــه 
در تابســتان ســال ۹4 با 
موضــوع شــهدای غواص 
ساخته شــد، عبارت اند از: 
»گردان غواصان مروارید«؛ 
»یونس گم گشته بازآید«؛ 

و »یونســی ها«  دریــا«؛ »خــاک«؛  ماهــی   ۱۷5« 
 »بی رنگ و نشانی که منم«.

فیلم سازان اصفهانی در یک ماه ۶ فیلم کوتاه در قالب مستند و نماهنگ به منظور ادای دین به شهدای غواص تولید 
کردند که »خاک«، مستندی کوتاه ساخته نیکو روستایی، یکی از آنهاست. 

مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهان از تصویب چهار طرح تاسیس منطقه نمونه 
گردشگری در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان 

اصفهان خبر داد.
به نقل از روابــط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان، فریدون اله یاری اظهار داشــت: نشســت کارگروه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
با حضور رسول زرگر پور اســتاندار اصفهان، رییس کارگروه 
میراث فرهنگی استان و به دبیری اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان و با حضور مدیران و کارشناسان ارشد استان 

تشکیل شد. وی بابیان اینکه استاندار اصفهان حمایت ویژه 
خود را از توســعه گردشگری طبیعت در اســتان ابراز کرد، 
افزود: توسعه گردشگری طبیعی، خود به حفاظت از طبیعت 

خواهد انجامید.
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان تصریح کرد: در این نشســت چهار طرح تاســیس 
مجتمع گردشــگری در چهار سمت شــمال، جنوب، شرق 
و غرب اســتان، شــامل مجتمع گردشــگری شهرســتان 
آران و بیــدگل در شــمال اســتان، مجتمع گردشــگری 
 پتاس در شهرســتان خــور و بیابانک در شــرق اســتان، 

مجتمع گردشــگری پادنا در شهرستان ســمیرم در جنوب 
استان و کلیات طرح مجتمع گردشــگری خوانسار در غرب 
اســتان که همگی توسط بخش خصوصی ســرمایه گذرای 
 می شود موردبررسی قرارگرفته و سپس مورد تصویب اعضای 

کارگروه قرار گرفت.
وی کرد: با توجه به اعمال سیاســت توســعه گردشــگری 
متــوازن در پهنــه اســتان، امــروز می توانیم بــه جرأت 
عنوان کنیــم کــه در نیمه نخســت ســال ۱۳۹۶ موفق 
شــده ایم گردشــگری را بــا حمایــت تمامــی نهادهــا و 
 ارگان هــای ذی ربــط در تمامی نقــاط اســتان اصفهان

 گســترش دهیــم و ایــن در حالــی اســت کــه فعاالن 
اشــتیاق  از  خصوصــی  بخــش  در  گردشــگری 
حــوزه ایــن  در  ســرمایه گذاری  بــرای   زیــادی 

 برخوردار هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبرداد:

تصویب چهار طرح منطقه نمونه گردشگری 

توسط فیلم سازان اصفهانی صورت گرفت؛

تولید 6 فیلم کوتاه به یاد شهدای غواص

این صحنه ها، 
صحنه هایی بود که 

دیگر تکرار نمی شد؛ 
بنابراین، 4 دوربین 

گذاشتیم تا فقط راش 
بگیرد و یک دوربین 

هوایی تا تصاویر هوایی 
بگیرد

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

5/14 برابر آراء صــادره هیــأت موضوع تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 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 تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی شماره 958 - 96/03/06 هیأت : خانم نرگس قوام پور بیدگلی فرزند رضا 
شماره شناسنامه 9610 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 94.85 مترمربع شماره 
پالک 884 فرعی مجزا از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  از احمدآقاناظمی بیدگلی
2( رأی شماره 1100-96/03/23 هیأت : آقای حسین علی اکبرزاده بیدگلی فرزند 
محمد شماره شناسنامه 6190029567 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 126.80 
مترمربع شــماره پالک 896 فرعی مجزا از شــماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی 
وباقیمانده 6 اصلی واقع در حســین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از احمدآقاناظمی بیدگلی
3( رأی شماره 1096 - 96/03/23 هیأت : آقای مجید ناظمی بیدگلی فرزند ذبیح 
اله شماره شناسنامه 141 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 91.50 مترمربع شماره 
پالک 897 فرعی مجزا از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  از احمدآقاناظمی بیدگلی
4( رأی شماره 1095-96/03/23 هیأت : آقای محمد علی اکبرزاده بیدگلی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 6435 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 195.30 مترمربع 
شماره پالک 898 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی وباقیمانده 6 
اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از بیگم 

رعی بیدگلی
5( رأی شــماره 1283و1284-96/04/07  هیأت : آقای علی کریمشاهی بیدگلی 
فرزند مرتضی شماره شناسنامه8850 و خانم ملیحه گرم آبی فرزند مرتضی شماره 
شناسنامه82  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 188 مترمربع شماره 
پالک 900 فرعی مجزا از شــماره102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازشهرداری
6( رأی شــماره 1281و1282- 96/04/07 هیأت : آقای محمدنساج یگانه فرزند 
مهدی شماره شناســنامه 2454 و خانم عاطفه کبوتری  بیدگلی فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه 6199971205  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 
122.50 مترمربع شماره پالک 901 فرعی مجزا از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد  

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از احمدآقاناظمی بیدگلی
7( رأی شماره 1278-96/04/04 هیأت : آقای علی عبد الهی بیدگلی فرزند ماشااله  
شماره شناسنامه 7487 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 449.75 مترمربع شماره 
پالک 210 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی 
8( رأی شــماره 1141و1140- 96/03/25 هیأت : آقای ابوالفضل اکبری بیدگلی 
فرزند حسین شماره شناســنامه 210 و خانم زهره قدیریان آرانی فرزند مانده علی  
شماره شناســنامه 10974 )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 
75.25 مترمربع شماره پالک 45 فرعی مجزا از شماره 16و17و25و36و40 فرعی 
از پالک 482 اصلی و قسمتی از مشاعات واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالک رسمی

9( رأی شــماره 1115-96/03/24 هیأت : خانم کبری غنی بیدگلی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 26  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 105 مترمربع 
شماره پالک 98 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
10( رأی شماره 1415و1416- 96/04/27 هیأت : آقای علی خبازی فرزند حسین 
شماره شناســنامه 393 و خانم زهره عمو رجبی  فرزند محمودآقا شماره شناسنامه 
500  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 73.80 مترمربع شماره پالک 
12 فرعی مجزا از شماره 2و8و9 فرعی از پالک 2459 اصلی و 2459 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی وابتیاعی از شهرداری
11( رأی شــماره 1094و1093-96/03/23 هیأت : آقای محسن قندیانی آرانی 
فرزند حسین شماره شناسنامه 466 و خانم زهره قندیانی آرانی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 377  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 163.30 مترمربع 
شــماره پالک 2954 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
12( رأی شماره 259-96/03/08 هیأت : آقای محمود سرکار آرانی  فرزند عباس 
شماره شناســنامه 6190050514 و خانم منیره ســرکار آرانی  فرزند احمد شماره 
شناســنامه 6190079954  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکباب انباری به مساحت 
149.10 مترمربع شــماره پالک 3045 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در 

احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
13( رأی شماره 1399و1400- 96/04/26 هیأت : آقای محسن قندی فرزند داوود 
شماره شناسنامه 2177 و خانم فاطمه قندی مقنی آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 
6190013465  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره 
پالک 3116 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از  حسن اکرمیان آرانی 
14( رأی شــماره 1110و1111-96/03/23 هیأت : خانم ســکینه خاتون قاسم 
اف  آرانی فرزند حســین شماره شناســنامه 374 و خانم اعظم سادات کحال آرانی 
فرزند سید نعمت اله شماره شناسنامه 608 به ترتیب نسبت به 2 و4 دانگ مشاع از 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره پالک 1874 فرعی مجزا از 
شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.مالک عادی
15( رأی شماره 1275- 96/04/04 هیأت : آقای ســید مهدی سیدی فرزند سید 
عبداله شماره شناسنامه 7926 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 193 مترمربع 
شماره پالک 5867 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در 

ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
16( رأی شماره 1273و1274-96/04/04 هیأت : آقای محمد مسیبی بیدگلی فرزند 
آقا علی شماره شناســنامه 145 و خانم صدیقه توکلی بیدگلی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 7830  )بالمناصفه( ، ششــدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 52.15 
مترمربع شماره پالک 5868 فرعی مجزا از شماره 383و384 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
عباس زادگان  رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/05/05 
تاریخ انتشار نوبت دوم:96/05/21                                                                         

م الف: 5/2/96/299 
مفاد آرا

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

5/283 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 1291 فرعی از 1 اصلی

1- رای شماره 13966030200802042- 96/04/18 مهرالسادات مدرس مطلق 
فرزند محمدباقر سه دانگ مشاع از ششدانگ قســمتی از ساختمان پزشکی سینا 
مفروزی از پالک 1291 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 1/61 مترمربع 
که به انضمام ششدانگ پالک های 8285 و 5848 فرعی جمعًا تشکیل ساختمان 
پزشکی سینا را داده است در ازای سه – دویستم مشاع از 72 سهم ششدانگ پالک 
1291 فرعی انتقال عادی ازطرف محمد جعفر تقدیســی نســبت به یک یکصد و 
پنجاهم سهم مشاع و حبیب اله سخایی نسبت به یک یکصد و بیستم سهم مشاع از 

72 سهم ششدانگ پالک 1291 فرعی. 
2- رای شماره 13966030200802043- 96/04/18- محمدرضا کریمی فرزند 
حیدرعلی یک دانگ و نیم مشــاع از ششدانگ قسمتی از ســاختمان پزشکی سینا 
مفروزی از پالک 1291 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 1/61 مترمربع 
که به انضمام ششدانگ پالک های 8285 و 5848 فرعی جمعًا تشکیل ساختمان 
پزشکی سینا را داده است در ازای سه - چهارصدم مشاع از 72 سهم ششدانگ پالک 
1291 فرعی انتقال عادی از طرف محمدجعفر تقدیسی نسبت به یک سیصدم سهم 
مشاع و حبیب اله سخایی نسبت به یک دویســت و چهلم سهم مشاع از 72 سهم 

ششدانگ پالک 1291 فرعی. 
3- رای شــماره 13966030200802044- 96/04/18- اصغر عشــقی فرزند 
قربانعلی یک دانگ و نیم مشــاع از ششدانگ قسمتی از ســاختمان پزشکی سینا 
مفروزی از پالک 1291 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 1/61 مترمربع 
که به انضمام ششدانگ پالک های 8285 و 5848 فرعی جمعًا تشکیل ساختمان 
پزشکی سینا را داده است در ازای سه – چهارصدم سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
پالک 1291 فرعی انتقال عادی از طرف محمد جعفر تقدیسی نسبت به یک سیصدم 
سهم مشاع و حبیب اله سخایی نسبت به یک دویست و چهلم سهم مشاع از 72 سهم 

ششدانگ پالک 1291 فرعی. 
اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا.

 تاریخ انتشار نوبت اول: 96/05/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/06/05 

م الف: 395
مفاد آرا

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

5/410 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرضا تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و ملک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي 
زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهي مي شود تا در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي دارند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس 

از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم دادخواست خود را به مرجع قضایي 
تقدیم نمایند و گواهي طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 2098 فرعی )که به شماره 8345 تبدیل شده( از 1 اصلی ابنیه

1- رای شماره 139660302008002120- 96/04/24 عبدالرسول صدری فرزند 
سیف اله ششدانگ قســمتی از یکباب مغازه مفروزی از پالک 2098 فرعی )که به 
شماره 8345 تبدیل شده( از 1 اصلی ابنیه که باانضمام ششدانگ پالک 4781 فرعی 
از 1 اصلی ابنیه جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است. به مساحت 8/10 مترمربع 
در ازاء بیست و دو صدم سهم مشاع از 11 سهم ششدانگ پالک شماره 2098 فرعی 
)که به شماره 8345 تبدیل شده( از 1 اصلی ابنیه انتقال عادی از طرف خلیل اله ناظم.

اسداله موسوي رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا.
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

5/508 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرضا تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و ملک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي 
زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهي مي شود تا در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي دارند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم دادخواست خود را به مرجع قضایي 
تقدیم نمایند و گواهي طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 1148 و 1121 فرعی از 2 اصلی فضل آباد

1- رای شماره 139660302008002016 - 96/04/17 زهرا شیرانی زاده فرزند 
محمدرضا ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1148 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 220/58 مترمربع.
2- رای شــماره 139660302008002017 - 96/04/17 فرشته براهیمی فرزند 
مسیح اله ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1148 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 144/07 مترمربع.
3- رای شــماره 139660302008002034 - 96/04/18 فاطمه براهیمی فرزند 
علی اصغر ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 1121 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 32/25 مترمربع.
4- رای شماره 139660302008002037- 96/04/18 زهرا شیرانی زاده فرزند 
محمدرضا ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1148 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 151/69 مترمربع.
5- رای شــماره 139660302008002040 - 96/04/18 ابراهیم کفاش فرزند 
محمدباقر ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1148 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 198/51 مترمربع.
اسداله موسوي رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا.
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ویژه 

دانشمندان توانسته اند برای نخستین بار یک شاخه از دی ان ای را سنتز و 
سپس با کمک آن  رایانه ای را هک کنند.

به عبارت دیگر آنها بد افزار را در یک ژن کدگذاری کردند و سپس با کمک آن 
بر رایانه هایی مسلط شدند که کدهای دی ان ای را تحلیل می کرد.

دانشمندان هشدار داده اند که احتماال  مجرمان سایبری می توانند  با استفاده 
از نمونه های تقلبی خون یا آب دهان، اطالعات را از آزمایشگاه های جنایی 
پلیس بدزدند، رایانه های دانشــگاه ها را هک کرده یا حتی فایل های ژنوم 

محققان را آلوده کنند.
 این بدافزار زیستی توسط کارشناسان دانشگاه واشنگتن در سیاتل ساخته 
شده و این گروه ادعا می کند که این نخســتین بدافزار مبتنی بر دی ان ای 

است.
 محققان برای انجام عملیات هک رایانه، بدافــزاری را در بخش کوچکی از 
دی ان ای، رمزگذاری و سپس در یک ماشین توالی دهنده دی ان ای، آن را به 
یک کد دیجیتال تبدیل کردند. در مرحله بعد آنها توانستند به کمک بدافزار 

رایانه ای پردازش اطالعات ژنتیک را کنترل کنند.

برای نخستین بار؛

 دانشمندان با دی ان ای، رایانه را 
هک کردند

این کاغذ اعضای بدن را احیا می کند

محققان دانشگاه نورث وسترن با استفاده از اعضای بدون کاربرد بدن خوک و 
گاو، بافت های کاغذی ساخته اند که قابلیت احیای رحم، کبد، کلیه، ماهیچه 

یا پروتئین های قلب در انسان را دارد.
 محققان برای تولید کاغذ، از ســلول های تعیین کننده ســاختار و شکل 
عضو بدن حیوانات اســتفاده کرده و ازطریق مایع های شوینده مخصوص 
سلول ها را جدا کردند. پس از این روند پروتئین های ساختاری طبیعی )که 
ماتریکس های خارج سلولی نامیده می شوند( باقی ماندند. سپس این مواد به 

پودر تبدیل شدند تا از آنها بافت کاغذی ساخته شود.
هر کدام از بافت های کاغذی ساخته شــده دارای رسوب زیستی و ساختار 

پروتئینی عضوی است که از آن تولید شده است.
 کاغذ مذکور از رشد سلول های بنیادین در بدن بزرگساالن پشتیبانی کرده 
و به احیای اعضای خاصی از بدن کمک می کند.  همچنین می توان آنها را 
به راحتی برید و لوله یا انبار کرد. جالب آنکه این کاغذ به طور کامال تصادفی 

کشف شد.

یکی از گروه های برگزیده نخستین دوره مسابقه دانش آموزی نور، در گرامیداشت 
ابن هیثم، با انجام آزمایشی با استفاده از نوک مداد که از جنس گرافیت است، 

سیم و باتری ماشین، انرژی الکتریکی را تبدیل به انرژی نورانی کردند.
محمدنبی سلطانی نژاد، محمد فتح آبادی و علیرضا میرزایی از پژوهش سرای 
شهید طاهر اســدی نیا در اســتان مرکزی، اعضای تیم تولید نور از نوک مداد 

هستند.
در این آزمایش نوک مداد که از جنس گرافیت بوده و توسط دو سیم رابط به باتری 
ماشین وصل شده است، جریان الکتریکی از باتری، سیم و نوک مداد عبور کرده 
و باعث گرم شدن نوک مداد می شود تا حدی که نوک مداد شروع به نور افشانی 
می کند. به علت دمای زیاد نوک مداد، نور تابشی از آن تقریبا به رنگ سفید است، 
البته بعد از مدت کوتاهی بر اثر گرمای زیاد ایجاد شده و اکسید شدن نوک مداد، 

گرافیت به مرور زمان متالشی می شود. 
در این آزمایش انرژی الکتریکی به انرژی نورانی تبدیل شــده و  در واقع یکی از 
متداول ترین روش های تولید انرژی نورانی استفاده از انرژی الکتریکی است )مثل 

انواع المپ ها(.

علم پژوهی

کشف دو سیاره با احتمال حیات
 tau Ceti دانشمندان، دو سیاره با احتمال وجود حیات کشف کرده اند که دور ستاره
مدار می زنند. این ستاره در فاصله ۱۲ سال نوری با خورشید قرار دارد؛ به عبارت دیگر 

به اندازه ای نزدیک است که می توان آن را با چشم غیر مسلح دید.

در قالب یک آزمایش؛

دانش آموزان ایرانی با استفاده از نوک 
مداد، نور تولید کردند

هوش سنج

دو شکارچی به هم رسیدند. یکی از دیگری پرسید: تو 
امروز چند فشنگ به همراه داشتی؟

دیگری پاسخ داد: نصف تیرهایم را به طرف کبک ها 
نشــانه رفتم. چهار برابر جذر تیرها را به خرگوش ها 
شلیک کردم. با 6 تیر هم یک گرگ را از پا در انداختم 
و 3 تیر نیز به سوی یک روباه شلیک کردم که البته 
بی نتیجه بود. با آخرین تیرم نیز یک قرقاول شــکار 
کردم! همین. هرچند که دوســت این شکارچی از 
حرف های او چیزی نفهمید، اما قطعا شما می توانید 

شمار فشنگ های او را مشخص کنید.

مبلغ خرید 749 گوسفند را P می گیریم. قیمت فروش 
هر رأس گوسفند، P/700 و کل سود 700/49xP است. 

بنابراین سود کشاورز چنین است: 
)P x/)700/x P 49 ۱00 = 7 درصد

  معمای شماره 2208

  جواب معمای شماره 2207

طرفداران سبک محبوب دفاع از قلعه، در هفته جاری این 
شانس را دارند که عنوانی بسیار جذاب و خوش ساخت در 

این سبک و سیاق را تجربه کنند. 
Galaxy Commander با اینکــه تقریبا یک هفته 
است در گوگل پلی منتشــر شده، اما اســتقبال از آن 
فوق العاده بوده؛ تا حدی که در حال حاضر امتیاز کامل 
5/5 را از کاربران سیســتم عامل اندروید دریافت کرده 

است.
Galaxy Commander جــزو عناوین دفاع از قلعه 
کالسیک طبقه بندی می شود. معموال قانون ثابتی در 
بازی های اینچنینی وجود دارد و آن هم چیزی نیست 

جز مقاومت در برابر موج حمالت دشمن.
هر چقدر تسلیحات دفاعی تان را بهتر بچینید و قدرتشان 
را ارتقا دهید، هم در برابر حمالت دشــمن دفاع بهتری 
داشته و هم پول بیشتری به دست خواهید آورد؛ پولی که 

می توانید برای خرید انواع بمب و موشک انداز و آیتم های 
کمکی خرج کنید.

بــازی Galaxy Commander دو حالت دارد: یکی 
حالت ماموریتی که 40 مرحله جذاب و چالش برانگیز را 
در آن تجربه می کنید و دیگری حالت بی پایان که برای 

عاشقان رکوردزنی طراحی شده است.
در دقایق اولیه بازی )چه در مد ماموریتی و چه داستانی( 
با چالش عجیبی مواجه نیستید؛ اما با گذشت سی دقیقه 
از روند بازی، متوجه می شوید که با بازی بسیار سخت و 

چالش برانگیزی مواجهید. 
موج دشمنان لحظه به لحظه سنگین تر می شود و آنقدر 
به ســمت پایگاهتان یورش می برند تا صفحه را به طور 

کامل در اشغال آنها ببینید.
هر چند شکی نیست که همین چالش،  برای حرفه ای های 
سبک دفاع از قلعه می تواند بسیار جذاب و لذت بخش 
باشــد. این بازی را می توانید به رایــگان در گجت های 
اندرویدی تجربه کنید یا اینکه آن را با استفاده از لینک  

goo.gl/4chi2o  دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ
معرفی بازی دفاع از قلعه Galaxy Commander؛

فرمانده کهکشان

ساخت دستگاهی برای ترمیم 
بافت های درون بدن

محققان دانشــگاه ایالتی اوهایو، نانوچیــپ هایی را 
طراحی کرده اند که می تواند هر نوع سلولی را که برای 

درمان درون بدن مورد نیاز است، تولید کند.
این نانو چیپ ها دارای دو جزء اصلی است: بخش اول 
یک چیپ مبتنی بر نانوتکنولوژی است که برای انتقال 
یک محموله به سلول های بالغ درون بدن زنده استفاده 
می شــود و بخش دوم خود محمولــه، یک محصول 

زیستی خاص برای تبدیل سلول ها به یکدیگر است.
ایــن نانوچیپ هــا احتیاجی بــه مقدمــات پیچیده 
آزمایشــگاهی ندارند و می توان از آنهــا در زمان نیاز 
به طور مستقیم استفاده کرد. از طرف دیگر این رویکرد 
به هیچ عنوان تهاجمی نیست. این محصول می تواند 
به راحتی با یک شــارژ الکتریکــی کوچک درون بدن 

بیمار آزاد شود.
در بخــش دیگر ایــن مطالعــه محققــان از موش و 
خوک استفاده کرده و توانســتند سلول های پوستی 
پاهای به شــدت آســیب دیده این موجــودات  که 
 خون رسانی مناسبی نداشتند را به سلول های عروقی 

تبدیل کنند.
ظرف یک هفتــه، عروق خونــی درون ایــن پاهای 
آسیب دیده فعال شــدند و در هفته دوم، پا کامال سالم 
شد. در تست های آزمایشگاهی، این تکنولوژی نشان 
داد که قابلیت باز برنامه ریزی ســلول های پوستی به 

سلول های عصبی را دارد.
محققان این مطالعــه، هر چند دسترســی به چنین 
تکنولوژی را دور از ذهن می دانســتند، موفق به انجام 
آن شده و براین باورند که این تکنولوژی در 9۸ درصد 
موارد جواب می دهد. با اســتفاده از ایــن تکنولوژی، 
ســلول ها تحت شــرایط ایمنی بدن بقا مــی یابند و 

درنتیجه نیازی به سرکوب ایمنی نیست.
این تکنولوژی مــی تواند بــرای ترمیــم بافت های 
آســیب دیده یا احیای عملکرد بافت های پیر از جمله 
 اندام ها، عروق خونی و ســلول های عصبی اســتفاده 

شود.

 سرانه هر ایرانی از پهنای باند 
۱۵کیلوبیت عنوان شده است

ایران در توســعه فناوری اطالعات و ارتباطات، کشور ۸9 جهان و 
در توسعه دولت الکترونیکی، کشور ۱06 جهان، معرفی و سرانه هر 
ایرانی از پهنای باند اینترنت بین الملل ۱5 کیلوبیت برثانیه عنوان 

شده است.
وزارت ارتباطات با انتشار گزارشی درباره تحلیل وضع موجود بخش 
ICT کشــور، آخرین وضعیت موجود بخــش ارتباطات و فناوری 

اطالعات ایران را برای ارائه به مجلس شورای اسالمی، منتشر کرد.
در این گزارش، ایران در شاخص جهانی توسعه فناوری اطالعات و 
ارتباطات )IDI( که توسط اتحادیه جهانی مخابرات مورد ارزیابی 
قرار گرفته، تا پایان ســال 95 رتبه ۱6 منطقــه و ۸9 جهان را در 

اختیار دارد.
 )EGDI( این درحالی است که در شاخص توسعه دولت الکترونیکی
که توسط سازمان ملل بررسی می شود، رتبه ایران در منطقه، ۱4 

بوده و دارای رتبه جهانی ۱06 در میان کشورهای جهان است.
بررســی ها نشــان می دهد به ازای هر کاربر، ۱5 کیلوبیت پهنای 
باند اینترنت بین الملل در کشور وجود دارد و 45 درصد از جمعیت 

کشور، تحت پوشش اینترنت باندپهن موبایل و سیار قرار دارند.
در حوزه متغیرهای اقتصادی که در این گزارش اعالم شــده است، 
با مطالعات تطبیقی داخلی و بین المللی صورت پذیرفته و با توجه 
به مدل به کار گرفته شــده در تدوین برنامه ششم توسعه کشور، 
ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان یک الگوی مناســب مدنظر 
قرار گرفته است. این بخش، مشتمل است بر 4 زیر بخش محصوالت 
الکترونیکی، نوری و کامپیوتری، مخابرات )CT(، انتشار نرم افزار و 

.) IT( فناوری اطالعات و کاربردها و محتوا

دبیر شورای فضای مجازی خبر داد:

 درخواست اینترنت بدون فیلتر 
برای خبرگزاری ها و دانشگاه ها

دبیر شورای عالی فضای مجازی، از ارائه درخواست به دادستان کل 
کشور برای موافقت با ارائه اینترنت بدون فیلترینگ، به خبرگزاری ها 

و دانشگاه ها خبر داد.
ابوالحســن فیروزآبادی اظهار داشــت: به دنبال مکاتبات برخی از 
خبرگزاری های بزرگ و رسانه ها در رابطه با داشتن اینترنت بدون 
پاالیش و فیلتر با ما و نیز درخواستی که رؤسای دانشگاه های بزرگ 
کشور داشتند، موضوع را با دادســتانی کل کشور از طریق مکاتبه 

اعالم کردیم.
وی با بیان اینکه حتی قبل از ارســال نامه نیز به صورت شــفاهی 
موضوع را با دادستان مطرح کرده ایم، افزود: در مجموع درخواست 
براین اســت که با توجه به جمع بندی و بررســی کمیسیون عالی 
امنیت مرکز ملی فضای مجازی، اینترنت بدون فیلتر و مناسب تری 

در اختیار رسانه ها و دانشگاه های بزرگ قرار گیرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار امیدواری کرد که دادستان 
کل کشــور به عنوان رییس کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ، 
سازوکار قانونی این درخواست را طی کرده و این موضوع در اسرع 

وقت انجام شود.

موبایلی با درجه استحکام نظامی 
رونمایی شد

یک شرکت فناوری، تلفن هوشمندی را با فناوری شناسایی صورت 
و درجه استحکام تجهیزات نظامی در هند رونمایی کرد.

شرکت ال جی به تازگی نخســتین موبایل از تلفن های هوشمند 
سری Q را در هند رونمایی کرد.

این موبایل که LGQ۶ نامیده می شــود، ماه جوالی در کره عرضه 
شد که دارای فناوری شناسایی صورت و درجه استحکام تجهیزات 
 نظامی اســت.LGQ۶ دارای صفحه نمایش 5/5 اینچی )با وضوح 
فول اچ دی ۲۱60 در ۱0۸0 پیکســل( و پردازشگر اسنپ دراگون 
435 کوالکام است. سیســتم عامل آن نیز دســتگاه اندروید نوقا 

7/۱/۱ است.
همچنین از مشخصات دیگر دستگاه، دوربین پشتی ۱3 و دوربین 
جلویی 5 مگاپیکسلی، RAM 3 گیگابایتی و حافظه داخلی آن است 

که 3۲ گیگابایت اعالم شده.
 در این دســتگاه، یک باتری 3 هزار میلی آمپری بــه کار رفته که 

با شبکه های ۴G، LTE و وای فای قابلیت همخوانی دارد.

 پرچمدار جدید سونی 
حسگر اثر انگشت دارد

تصاویر منتشر شده از پرچمدار جدید سونی نشان می دهد که این 
شرکت باالخره موفق به تولید موبایلی مجهز به حسگر اثر انگشت 

شده است.
به گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از اینترنشــنال بیزینس تایم، 
به تازگی تصاویری از پرچمدار آتی ســونی منتشــر شده است که 
نشــان می دهد باالخره تولیدکننده ژاپنی توانسته مشکل حسگر 

اثر انگشت را حل کند.
 مهم ترین تغییرات در ظاهر دستگاه، تغییر مکان ماژول دوربین و 

وجود حسگر اثر انگشت پشت دستگاه است.
 XZ۱ و XZ۱ پیش بینی می شود این شرکت در سال جاری اکسپریا
 XZ۱ برلین رونمایی کند. اکسپریا IFA کامپکت را در نمایشــگاه
درحقیقت جانشین اکسپریا XZ است و XZ۱ کامپکت نیز نسخه 
ارزان تر و کوچک تر همین موبایل به حســاب می آید. این موبایل 
مجهز به تراشه اسنپ دراگون RAM۴ ، ۸35 گیگابایتی، نمایشگر 

فول اچ دی 5/۲ اینچی و باتری 3 هزار میلی آمپری خواهد بود.

هواوی، گوشی آنر 9 را با رنگ 
فیروزه ای معرفی کرد 

هواوی به تازگی گوشی آنر 9 را با رنگ جدیدی معرفی کرده است. 
براساس تصاویر منتشر شده، رنگ جدید این گوشی فیروزه ای است.

به تازگی خبرهایی از منابع گوناگون منتشر شده بود مبنی بر اینکه 
هواوی قصد دارد نسخه زرد و قرمز آنر 9 را معرفی کند و اکنون این 
شرکت با معرفی نســخه  فیروزه ای این گوشی، کاربران را غافلگیر 

کرده است. 
نسخه فیروزه ای این گوشی قیمت و مشــخصات یکسانی با مدل 

اصلی دارد و انتظار می رود که در ماه آینده به بازار عرضه شود. 
 ،960 Kirin از مشخصات فنی این دســتگاه می توان به پردازنده
پردازنده گرافیکی Mali-G71 MP8، رم 4 یا 6 گیگابایتی، حافظه 
داخلی 64 یا ۱۲۸ گیگابایتی و دوربین دوگانه ۲0 و ۱۲ مگاپیکسلی 

اشاره کرد.

در اینترنت نسل 3 سرعت انتقال داده ها 4 مگابیت بر ثانیه 
بوده و در اینترنت نســل 4، این انتقال، افزایش چشمگیری 
داشته و به 40 مگابیت بر ثانیه رسیده است. در اینترنت نسل 
4/5 هم سرعت داده ها باید به ۲00 یا 300 مگابیت بر ثانیه 
برسد که در تست هایی که توسط مشــترکین ایرانی انجام 

شده، سرعت آن حدودا به 60 مگابیت بر ثانیه می رسد.
در اینترنت نسل 5 ســرعت انتقال داده ها باید ۱ گیگابیت 
بر ثانیه باشــد که حتی در بعضی از تخمین ها این ســرعت 

۲0گیگابیت بر ثانیه بوده است.
حال بجز سرعت انتقال داده ها، فاکتورهای مهم دیگری هم 
دخیل هستند که از جمله آن می توان به اتصال سیم کارت به 
چندین دکل به طور همزمان اشاره کرد. در اینترنت نسل 3 و 
4، سیم کارت تنها به یک دکل متصل می شد اما در اینترنت 

نسل 5 سیم کارت همزمان به چند دکل متصل می شود.
فاکتور دیگری که در ارائه اینترنت ها موثر اســت، شاخص 
Latency است. این شاخص یعنی بازه زمانی تاخیر پیش 

از انتقال دیتا که در اینترنت نســل 3 و 4، ۲0 تا ۲00 هزارم 
ثانیه اســت و در اینترنت نســل پنجم باید به ۱ هزارم ثانیه 

کاهش پیدا کند.
اینترنت نسل 5 هنوز در هیچ کشوری اجرایی نشده؛ چراکه 
به یک زیرســاخت بســیار حرفه ای نیازمند است. در حال 
حاضر نوکیا در ارائه اینترنت نسل 5 در دنیا پرچم دار است. 
این شرکت سال گذشــته اولین تفاهم نامه اجرای اینترنت 
نسل 5 را با کره جنوبی امضا کرد؛ اما بنابر خبرهایی که چند 
روز گذشته منتشر شده، ایتالیا با کشور کوچک سان مارینو، 
قراردادی برای راه اندازی اینترنت نسل 5 امضا کرد و به نظر 
می رسد سان مارینو اولین کشــور ارائه دهنده اینترنت نسل 

5 در دنیا باشد.
در ایران هم برای اولین بار در ســال 93، رییس پژوهشگاه 
ارتباطــات و فناوری اطالعــات اعالم کرد که تــا 6 ماه بعد 
اینترنت نسل 5 به ایران می آید که ادعایی عجیب بود. پس 
از آن در سال 95، این پژوهشگاه با کمک اپراتور همراه اول 
اقدام به راه اندازی و توسعه زیرســاخت های اینترنت نسل 

پنجم کرد.
همراه اول، در تیرماه سال جاری با شرکت نوکیا تفاهم نامه ای 
مبنی بر توسعه اینترنت نسل پنجم در ایران امضا کرد که در 
صورت ادامه توافقات، می توانیم در آینده شاهد حضور این 

نسل از اینترنت در ایران باشیم.
شــرکت ایرانســل هم در بیانیه ای اعالم کرد که به دنبال 
اجرایی شــدن اینترنت نســل پنجم در اپراتور خود است 
که با توجه به اینکه اینترنت نســل 4 این شــرکت بسیاری 
 از شــهرها را پشــتیبانی نمی کند، این ادعا به نظر عجیب

 می آید.
اپراتور رایتل هم که اولین اپراتور ارائه دهنده اینترنت نسل 
3 در ایران بود، در مورد اینترنت نسل 5 هیچ واکنشی نشان 
نداده و احتمال می رود که این اپراتور، آخرین اپراتوری باشد 

که از اینترنت نسل پنجم در ایران پشتیبانی می کند.
اینترنت نسل 5 دیگر محدود به موبایل و لپ تاپ و گجت های 
دیگر نمی شود؛ بلکه در راه اندازی و توســعه اینترنت اشیا، 
اتومبیل های خودران و ســایر تکنولوژی های آینده کاربرد 

گسترده ای خواهد داشت.

اینترنت نسل ۵؛ از تخیل تا واقعیت

اینترنت های نسل ۵، ۴ و ۳ در فاکتورهای مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند که سرعت انتقال داده ها را می توان 
مهم ترین ویژگی برجسته آنها عنوان کرد.

فناورانه

احتماال شــما هم مانند سایر دوســتانتان از مرورگر جدید 
شرکت کره ای سامســونگ بی اطالع هستید. طی روزهای 
اخیر سامســونگ الکترونیکز از مرورگر جدیــد خود با نام 

»سامسونگ اینترنت« رونمایی کرده است.
اگر هنوز از این اپلیکیشن استفاده نکرده اید، احتماال به زودی 
از آن اســتفاده می کنید. ایــن محصول با هــر تلفن همراه 

اندرویدی جدید کار می کند.
اکثر گوشی های اندرویدی به صورت پیش فرض از مرورگر 
گوگل کــروم بهره مند هســتند و از آن به عنــوان مرورگر 

پیش فرض استفاده می کنند. مرورگر سامسونگ، از آرزوی 
بزرگ سامســونگ بــرای تبدیل به یک شــرکت قدرتمند 

نرم افزاری و نه فقط یک غول سخت افزاری خبر می دهد.
سامسونگ اینترنت مانند هر مرورگر مدرن دیگری قابلیت 
همگام سازی بوک مارک ها و چند برگه ای بودن را داراست و 
اگر در رایانه شخصی به بوک مارک ها احتیاج داشته باشید، 
به ســادگی با یک افزونه گوگل کروم، امکان همگام سازی 

برای شما فراهم می شود.
همچنیــن قابلیتی بــرای بیمــاران مبتال بــه اختالالت 

بینایی در آن گنجانده شــده کــه High-contrast نام 
 دارد و اســتفاده از مرورگــر را تا حد بســیار زیادی راحت 

می کند.
 سامســونگ اینترنــت به صــورت پیش فــرض از قابلیت 
WebVR پشــتیبانی می کند. WebVR واقعیت مجازی 
را به مرورگرهای اینترنتی می آورد و از ســوی دیگر هدست 
 واقعیت مجــازی GearVR نیز از این مرورگر پشــتیبانی 

می کند.
سامســونگ اینترنت برپایه Chromium پــروژه متن باز 
گوگل کروم نوشته شــده؛ اما یک کپی ساده از سورس کد 

گوگل نیست.

سامسونگ اینترنت؛ مرورگری که نامش را بیشتر می شنوید

۵
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2208| شنبه 21 مرداد 1396 |19 ذی القعده 1438

No. 2208 | August 12,  2017  | 12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL rezaei.zayanderoud@gmail.com



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2208| شنبه 21 مرداد 1396 |  19ذی القعده 1438

يادداشت
ثبت گویش مردم نایین در فهرست آثار میراث فرهنگی ناملموس ایران

محمود مدنیــان، رییس اداره میراث فرهنگی،  صنایع دســتی و گردشــگری 
شهرســتان نایین گفت:گویش و زبان محلی مردم این شهرستان در فهرست 

میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت می شود.

فوالد

معاون فروش و بازاريابی شرکت فوالد مبارکه:

 رویکرد شرکت، در درجه اول
 تامین نیاز صنایع داخلی است

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه  مبارکه
با بیان اینکه عمده افزایش تولید در ورق های 
گــرم و تختال اســت و تولید محصوالت ســرد و پوشــش دار با 
ظرفیت های قبل خواهد بود افزود: با توجه بــه نیاز بازار داخل به 
ورق های فوالدی، رویکرد شرکت در درجه اول تامین نیاز صنایع 

داخلی بوده و هست.
 اما این به معنی عدم عرضه محصول به بازارهای جهانی نیست؛ زیرا 
به دست آوردن برند و جایگاه شــناخته شده و معتبر در بازارهای 
جهانی کار آسانی نیست و این مهم باید حفظ شود. عالوه برآن، در 
برخی از محصوالت، ازجمله تختال، تولید مازاد بر تقاضا داریم که 

تنها راه، صادرات است.
محمود اکبری گفت: در خصــوص آخرین آمــار تولید و فروش 
چهارماهه ســال جــاری فــوالد مبارکــه ازنظر کمی نســبت 
 بــه چهارماهه ســال قبل شــاهد رشــد ۱۹درصدی هســتیم؛
 بــه طوری کــه از فــروش یــک میلیــون و ۸۱۷ هــزار تــن 
 در ســال ۹۵ بــه دو میلیــون و ۱۸۰ هــزار تــن رســیده ایم. 
در این دوره زمانی، عرضه محصوالت فوالد مبارکه در بازار داخل 
با رشــد ۵۳ درصدی روبه رو بوده اســت و از رقم یــک میلیون و 
 ۲۳۸ هزار تن بــه یک میلیــون و ۸۹۰ هزار تن در ســال جاری

 افزایش یافته است.
 در چهارماهه ســال جاری به همیــن میزان کاهــش صادرات 
داشــتیم؛ به طوری که میزان صادرات از ۸۱۲ هزار تن در ســال 
۹۵ بــه ۲۹۰ هزار تن در ســال ۹۶ کاهش داشــته اســت؛ البته 
 این میــزان صــادرات نیــز اغلــب محصــول تختال بــوده و

 به عنوان مثال در محصول گرم از ۶۰۶ هزار تن در سال ۹۵ به ۱۰۴ 
هزار تن در سال ۹۶ کاهش یافته است که کاهش ۸۳ درصدی را 

نشان می دهد. 
اکبری درخصوص رشد قیمت های داخلی، با بیان اینکه در مجموع 
با توجه به رشــد قیمت های جهانی و هزینه های تولید، میانگین 
قیمت تولیدات روند افزایشی داشته است، افزود: یکی از مواردی 
که با رشد قیمت قابل توجهی روبه رو بوده، قیمت الکترود است که 
از حدود ۲ هزار دالر/تن به ۲۰ هزار دالر/تن افزایش داشته است. 
همچنین آلیاژهای مورداســتفاده مانند منگنز هم رشــد قیمت 

داشته است.
از طرفی قیمت قراضه سنگین در بازار داخل در حدود ۳۲۰ تومان 
به ازای هر کیلو در ماه های اخیر رشد داشته و از ۹۵۰ تومان در هر 
کیلوگرم به حدود ۱۲۷۰ تومان در هر کیلوگرم رسیده است. قراضه 
سی اف آر ترکیه از ۲۵۰ دالر بر تن به ۳۱۴ دالر بر تن رشد داشته 
است؛ این موضوع حکایت از رشــد قیمت مواد اولیه در بازارهای 

جهانی دارد.
وی در خصوص رشــد قیمت ســنگ آهن گفت: همان طور که 
می دانید قیمت سنگ آهن ضریبی از قیمت شمش فوالد خوزستان 
اســت که با افزایش قیمت این محصول، قیمت سنگ آهن هم به 

همان نسبت رشد می کند. 

با مسئوالن

 معاون فرماندار اردستان خبرداد:

نرخ 9/7 درصدی بیکاری
 در شهرستان اردستان 

معاون فرماندار شهرستان اردستان  اردستان
از نرخ ۹/۷ درصدی بیکاری در این 
شهرستان خبرداد و گفت: طرح کارورزی در دستور کار 
 قرار دارد که ســهم شهرستان اردســتان در این طرح

 ۴۴ نفر بوده است. 
محمدتقی کیانی اظهار کرد: ســال گذشــته سهمیه 
اشتغال کشور ۹۷۰ هزار نفر بود که از این میان سهمیه 
اســتان اصفهان ۹۰ هزار نفر و سهمیه اردستان هزار و 
۵۰۰ نفر بود که اردستان توانســت هزار و ۳۸۰  نفر را 
شــاغل کند. محمدتقی کیانی افزود: سامانه رصد در 
شهرستان اردستان با مشــکالتی روبه رو شده است و 
امکان ثبت اشتغال در این سامانه در حال حاضر وجود 
ندارد. معاون فرماندار اردســتان دربــاره جذب تملک 
دارایی ها گفت:  عدم جذب کامــل تملک دارایی ها در 
شهرستان اردســتان باعث جلوگیری از اشتغال شده 
است. وی با اشاره به آمار ۳/۵میلیون بیکاری مطلق در 
کل کشور بیان کرد: بیکاری مطلق بین سنین ۱۵ تا ۶۴ 
سال است که از این میزان یک  میلیون و ۲۰۰ هزار نفر 
باالی فوق  دیپلم بوده و ۶۵ درصد آنها را بانوان تشکیل 
می دهند. کیانی خاطرنشان کرد: امسال طرح کارورزی 
در دستور کار قرار دارد که سهم شهرستان اردستان در 

این طرح ۴۴ نفر بوده و ۴۸ نفر ثبت نام کرده اند.

مدير جهادکشاورزی شهرستان شهرضا خبر داد:

خرید ۴۵۰۰ تن جو 
ازکشاورزان شهرضایی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  شــهرضا عنوان کرد: باتوجه به شهرضا
پایان فصل برداشــت جو از مزارع شهرستان، تاکنون 
۴۵۰۰ تن جو مازاد بر مصرف کشاورزان توسط مراکز 
خرید دولتی خریداری شــده اســت.عبدالرضا تاکی 
تصریح کرد: در ســال زراعی جاری میزان ســطح زیر 
کشــت جو در شــهرضا ۳۳۰۰هکتار بوده و باتوجه به 
شرایط حاد خشکسالی و کاهش منابع آبی و نیز حوادث 
غیرمترقبه از جمله سرمازدگی،متوسط عملکرد ۴/۵ تن 
در هکتار برآورد شده است. وی اضافه کرد: بخش زیادی 
از محصول جو برداشت شده در شهرستان، صرف تعلیف 
دام های خانوارهای روســتایی و عشایری شهرستان 

می شود.

به گزارش ایمنا؛ نماینده مردم شهرستان لنجان  لنجان
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه امروز 
متاسفانه استان اصفهان به توسعه کشت برنج و برنج کاری متهم 
است درصورتی که اراضی حاصلخیز جلگه زاینده رود از صدها 
سال گذشته به کشت برنج اختصاص داشته است، اظهار کرد: در 
ابتدا باید به این نکته توجه داشــت که به دلیل کاهش نزوالت 
آسمانی زاینده رود امروز دیگر آن زاینده رود قدیم نیست که دائما 
جاری بود،  اما با توجه به حقابه کشاورزان از رودخانه زاینده رود اگر 
بنا باشد برداشت آب جدیدی از رودخانه صورت گیرد در ابتدا باید 
منابع آب جدید با ساخت تونل، سد و خط انتقال به این مأخذ 

اضافه شود تا بتوان این اضافه برداشت را انجام داد.
محسن کوهکن افزود: در حدود ۳۰ ســال گذشته این قاعده 
معقول مراعات نشده و اقداماتی انجام گرفته که امروز زاینده رود 
خشک و به تبع آن باتالق گاوخونی نیز خشک شده است که در 
بعضی مواقع با وزش باد شدید ذراتی به هوا برخاسته می شود که 

مشکالت متعددی را برای مردم به همراه داشته است.
نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: امروز بحث هایی مطرح است که با مجوز و یا بدون 
مجوز از روی آب زاینده رود برداشت هایی می شود، اما قرار بود با 
احداث تونل سوم، بهشت آباد و ... آب موردنیاز روی زاینده رود 
هدایت شود؛ بنابراین چنانچه مجوزی صادر می شود برای زمانی 
اســت که آب اضافه روی آب قبلی افزوده شده باشد، اما این در 

حالی است که مجوز حق برداشت داده شده درحالی که آبی روی 
آب موجود اضافه نشد و وضعیتی به وجود آمده که امروز همه 
شاهد آن هســتیم.وی ادامه داد: حدود دو سال پیش شورای 
عالی آب در خصوص وضعیت منابع آب و وضعیت زاینده رود، 
مصوبه ۹ ماده ای را به تصویب رساند، حرف ما این است که این 
مصوبه ۹ ماده ای مانیفســت ما بوده و همه استان ها باید از این 
مصوبه پیروی کنند.کوهکن اضافه کرد: برای اینکه مشــخص 
شود در کجا برداشت غیرقانونی انجام گرفته است حکمیت این 
موضوع در این مصوبه به وزارت نیرو واگذارشده و این وزارت خانه 
اعالم کرده است که استان چهارمحال و بختیاری از این مصوبه 
۳۱ مورد تخطی کرده است و استان اصفهان ۴ مورد؛ بنابراین 
استان اصفهان به دلیل مشکالت موجود، از ادامه ۴ مورد تخطی  
جلوگیری کرده و هیچ اجازه برداشت جدیدی را صادر نکرده و 

پایبند به مصوبات بوده است.
وی عنوان کرد:  اما استانی که ۳مورد برخالف مصوبه شورای عالی 
آب، برداشت آب را انجام می دهد به هر جهت دولت و حاکمیت 
باید تکلیف آن را مشخص کند چراکه در هیچ کجای دنیا چند 

شهر و  چند نرخ وجود ندارد.
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی بیان 
کرد: ازاین جهت باید همه دست به دست هم داده تا موانع موجود 
در استان چهارمحال و بختیاری برطرف شده و آب اضافه ای که 
پیش بینی شده بر آب زاینده رود افزوده شود تا هم پروژه های که 

منشأ قانونی دارد اجرایی شود و هم اینکه مسئله خشک شده 
زاینده رود مرتفع گردد. وی خاطرنشــان کرد: باید به این مهم 
نیز توجهی جدی داشت که ما حقابه کشاورزان را حق شرعی 
و قانونی آنها می دانیم و حرف کشاورزان ما این است که حقابه 
را به ما بدهید و چنانچه بارش و نزوالت آسمانی نیز کاهش یافته 
نسبت به کاهش بارندگی، حقابه ما را رهاسازی کنند، اما اینکه با 
این حقابه چه چیزی کشت شود را به عهده خود کشاورز بگذارند.

کوهکن با اشاره به منع کشت برنج در اصفهان، اذعان کرد: باید 
به این نکته توجهی جدی داشت که متاسفانه تا به امروز یک قدم 
کار کارشناســی که ثابت کند زمینی که اگر در آن برنج کشت 
می شود چند درصد بیشتر از زمینی که محصوالت دیگر در آن 
کشت جایگزین برنج انجام شود بیشتر است، انجام نگرفته و به 

ما ارائه نشده است.
وی یادآور شــد: البته ما نیز در نظر نداریم مصرف بیشــتر آب 
درکشت برنج را نفی کنیم، اما کارشناسان به صورت غیررسمی 
نیز به بنده اعــالم کرده اند که این مســئله ای که برخی اوقات 
مطرح می شود کشت برنج ۲ برابر فالن کشت مصرف آب دارد 
این گونه نیست.نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای 

اســالمی متذکر شد: ضمن 
اینکه در کل استان اصفهان 
تنها شهرستان لنجان است 
که اگــر ورودی آب رودخانه 
زاینده رود به این شهرستان 
بوده خروجی آب نیز وجود 
داشته که این مسئله در جای 
دیگر از استان وجود ندارد که 
ما شاهد برگشت آب باشیم و 
نمونه زایش آب در شهرستان 
لنجان به خوبی مشهود است.

وی تاکیــد کــرد: چنانچه 
کارشناســان بنده را توجیه 
کنند که اگر برنج کاشــته 
شود مصرف آب آن از کشت 
فالن محصول بیشــتر است 
بنده از این مســئله حمایت 
خواهــم کرد.کوهکن ادامه 
داد:کارشناســان ما در ابتدا 
باید کشت جایگزینی برای 
برنــج معرفی کننــد که در 

شهرستان لنجان جوابگوی کشاورزی باشد و منابع آن نیز در 
نظر گرفته شود.

 نماينده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی:

استان اصفهان به توسعه کشت برنج و برنج کاری متهم است

ما حقابه کشاورزان 
را حق شرعی و 

قانونی آنها می دانیم 
و حرف کشاورزان 

ما اين است که 
حقابه را به ما بدهید 

و چنانچه بارش و 
نزوالت آسمانی 
نیز کاهش يافته 
نسبت به کاهش 

بارندگی، حقابه ما را 
رهاسازی کنند

تحدید حدود اختصاصی
5/297 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانــه پالک 3317 فرعــی از 7897 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی بــه نام احمد صبــوری و محمود 
صبوری فرزندان حسین در جریان ثبت است و ارای شــماره 139660302027000236 و 
139660302027000237 مورخ 1396/1/14 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 
امالک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 
تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضــی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1396/06/26 روز یک شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خــود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در 
غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی مــی تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:14479 هادیزاده رئیس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)270 کلمه، 3 کادر(
مزایده

5/489 اجرای احکام حقوقی شــعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 960111 ج/3 له هادی خسروزاده و علیه محمد اسدپور مبنی بر مطالبه 
مبلغ 126/514/835 ریال بابت محکوم به و هزینه هــای اجرایی و حق االجرای دولتی در 
تاریخ 96/6/12 ســاعت 9 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش حبه مشــاع از 6 دانگ پالک ثبتی 18/4001 بخش 14 ثبت اصفهان 
به نشانی رهنان خ هاشمی نژاد ک اسالمی ک شهید صفرعلی محمدی فرعی سمت راست 
پالک 7 که اکنون در تصرف محکوم علیه می باشــد و توسط کارشناس رسمی دادگستری 
مبلغ 900/000/000 ریال ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه 
و از اموال بازدید و با ســپردن 10 درصد قیمت پایه به حساب ســپرده دادگستری به شماره 
2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: محل مورد بازدید به آدرس فوق شامل یک باب ساختمان مسکونی با موقعیت عرصه 
به صورت شمالی)درب حیاط( که در زمان بازدید اعیانی آن در حد زیرزمین کوچک به صورت 
انباری با یک طبقه در همکف می باشد. ســاختمان با قدمت حدود 30 سال دارای دیوارهای 
آجری با سقف تیرآهن )طاق ضربی( بوده و دارای نمای خارجی پالستر ماسه سیمان سفید 
بوده و پوشش کف حیاط موزائیک و بدنه دیوار تراس سنگ می باشد. ساختمان فوق در زمان 
بازدید ماشین رو نبوده و دارای انشعاب آب، گاز و برق می باشد. ساختمان مورد نظر با شماره 
پالک ثبتی 18/4001 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان با مســاحت 260/82 مترمربع بوده 
و دارای یک برگ سند با شــماره چاپی 407993 در دفتر 1068 و صفحه 278 با شماره ثبت 
237376 به نام خانم زهرا اسدپور گزی و شامل 43/75 ســهم مشاع از 263 سهم عرصه و 
اعیان می باشد. اعیانی موجود در زمان بازدید شامل طبقه زیرزمین از این ساختمان که دارای 
درب فلزی در کنار حیات بوده و بصورت انباری می باشد و همچنین طبقه همکف که دارای 
یک اتاق خواب و حال و پذیرایی با پوشش کف موزائیک بدنه دیوار تا 1/20 متری سرامیک 
و مابقی دارای اندود گچ و رنگ و نقاشــی می باشد. آشپزخانه با پوشش کف سرامیک و بدنه 
تا سقف کاشی دارای کابینت فلزی سینک و شیرآالت می باشد. دارای حمام و دستشویی با 
کاشی کاری و شیرآالت بهداشتی و روشــویی می باشد. دربهای داخلی چوبی و پنجره های 
خارجی فلزی با شیشه ساده می باشد. دارای سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی می 
باشد. نظریه کارشناسی: با عنایت به موارد فوق و با بررسی های به عمل آمده و در نظر گرفتن 
ساختمان در وضعیت موجود، موقعیت مکان پالک، نوع ساخت و ساز، قدمت، انشعابات و کلیه 
عوامل موثر در موضوع به خصوص عرضه و تقاضا و بالمعــارض بودن جهت نقل و انتقال 
ارزش 6 دانگ ساختمان مذکور در زمان مباشرت به مبلغ 900/000/000 ریال نهصد میلیون 
ریال برآورد و اعالم نظر می گردد. ارزش 36/66 سهم مشاع از آن که مورد مزایده می باشد. 
126/514/835 ریال می باشــد. م الف: 13294 اجرای احکام حقوقی اصفهان )539 کلمه، 

6 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/490 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3576 فرعی از 11548 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام نفیسه عبدالهی نهوجی فرزند شعبانعلی 

در جریان ثبت است و رای شــماره 139660302027000687 از طرف هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1396/06/16 روز پنج شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خــود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در 
غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی مــی تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:15668 هادیزاده رئیس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)264 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/502 خواهان: آقای محمد یزدانــی آرانی فرزند عباس با وکالت خانــم فاطمه بوجاریان 
فرزند محمد به نشــانی اصفهان-آران و بیدگل-خ میدان سپاه خ جمهوری خ خاتم االنبیاء. 
خواندگان:1- اداره جهاد کشــاورزی آران و بیدگل به نشــانی آران و بیدگل- خ امام- اداره 
جهاد2- اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل به نشانی آران و بیدگل-سایت اداری- اداره 
ثبت اسناد و امالک 3- آقای علی هاشمی آرانی فرزند رمضانعلی به نشانی مجهول المکان 
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک دادگاه با توجه به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را 
اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه 
در خصوص دعوی محمد یزدانی با وکالت خانم فاطمه بوجاریــان به طرفیت:1.اداره جهاد 
کشاورزی آران و بیدگل 2.اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل 3. آقای علی هاشمی دایر 
بر )1-الزام به تنظیم سند رســمی اصالحات ارضی به میزان قدرالسهم معادل 16/66 سهم 
مشاع از 75 سهم مشاع از 1800 مشاع مجاری و اراضی مزرعه کلتی پالک 2688 اصلی واقع 
در بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  2- مطالبه خسارات دادرسی( با این توضیح که حسب 
ادعای خواهان، مورث وی به نام مرحوم عباس یزدانی آرانی زارع صاحب نسق مزرعه کلتی 
بوده و اینک وی با استناد به اسناد موجود در پرونده اصالحات ارضی مزرعه مذکور خواسته 
حاضر را بر مبنای قانون اصالحات ارضی و سایر قوانین مرتبط با ان مطرح کرده. قبال برخی 
دیگر از ورثه مرحوم عباس یزدانی نیز دعوایی مانند دعوی حاضر را مطرح کرده اند که منتج به 
صدور رأی به نفع آنان گردیده به موجب مستندات پرونده استنادی و بر اساس اعالم اداره جهاد 
کشاورزی مرحوم یزدانی در زمره زارعین صاحب نســق بوده و نسق آمار برداری شده به نام 
وی که مربوط به مالکیت آقای علی هاشمی می باشد به میزان یک طاق از 4 طاق از 24طاق 
معادل 75 سهم از 1800 سهم است. مطابق گزارش اداره ثبت اسناد و و امالک این شهرستان، 
آقای علی هاشمی دارای مالکیت بیش از سهم یاد شده، در مزرعه موصوف می باشد. خوانده 
ردیف سوم از حضور در جلسه رسیدگی خودداری نموده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل 
نیاورده. اگرچه خواهان با اســتناد به ماده واحده تعیین تکلیف باقیمانده قراء و مزارع مصوب 
سال 1370 مجمع تشــخیص مصلحت نظام خوانده ردیف اول را طرف دعوی قرار داده اما 
باید توجه داشت که مقرره قانونی مزبور صرفا مربوط به نحوه اقدام اداره جهاد کشاورزی بوده 
و نافی اصول حقوقی مبنی بر توجه دعوی به مالکان اصلی نیســت فلذا دعوی مطروحه را 
نسبت به خواندگان ردیف اول ودوم وارد ندانسته و دعوی را متوجه خوانده ردیف سوم دانسته 
با استناد به قانون اصالحات ارضی و تبصره یک ماده 6 قانون تقسیم و فروش امالک مورد 
اجاره زارعین مستأجر و ماده واحده پیش گفته ومواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی اوال: 
حکم به محکومیت آقای علی هاشمی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی 
75 سهم از 1800 سهم مشاع پلک 2688 اصلی به نام خواهان نسبت به سهم االرث وی و 
به محکومیت او به پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ یــک میلیون ریال و به پرداخت مبلغ 
سیصد هزار ریال بابت سایر خسارات دادرســی اعم از هزینه دادرسی و تمبرهای الصاقی در 
حق خواهان، صادر و ثانیا: در رابطه با خواندگان ردیف اول و دوم قرار رد دعوی صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره در خصوص محکومیت خوانده ردیف سوم غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان و در رابطه با قرار رد دعوی حضور و صرفا 
قابل تجدیدنظر خواهی به شرح مذکور می باشد.م الف: 5/2/96/354 رزاقی رییس شعبه دوم 

دادگاه عمومی آران و بیدگل )621 کلمه، 6 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/503 نظر به اینکه خواهان رضا پناهیده با وکالت فاطمه بوجاریان دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت محمد انصاری نژاد به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل واقع 

در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم به کالسه 3/226/96 ثبت و برای 
تاریخ سه شنبه 96/06/21 ساعت 20 وقت رســیدگی تعیین گردیده و از آنجایی که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گرددکه در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر 
شوند. ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم آن به دفتر شورا مراجعه نماید. انتشــار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده و در 
صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.م الف: 5/2/96/352 دهقانی رییس 

شورای حل اختالف شعبه سوم آران و بیدگل)151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/504 نظر به اینکه خواهان رضا شــبان قمصری با وکالت فاطمه بوجاریان دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت هادی فنایی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل 
واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه سوم به کالسه 3/93/95 ثبت 
و برای تاریخ پنج شنبه 96/06/30 ســاعت 12 وقت رسیدگی تعیین گردیده و از آنجایی که 
خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گرددکه در وقت مقرر در جلســه 
دادرسی حاضر شوند. ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم آن به دفتر شورا مراجعه نماید. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب 
شده و در صورت عدم حضور، شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 5/2/96/353 

دهقانی رییس شورای حل اختالف شعبه سوم آران و بیدگل)152 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/505 مشــخصات محکوم علیه: آقای داریوش محمدی فرزند مرتضی، به نشــانی محل 
اقامت مجهول المکان،مشخصات محکوم له: غالمعلی محمودی فرزند محمود به به نشانی 
محل اقامت: آران و بیدگل، بلوار دکتر عظیمی، خیابان شــهیدان سرکاری، دشت سرکاری، 
گالب گیری کویر نمک،محکوم به به موجب رأی شماره 1095 تاریخ 11/06/ 95 حوزه اول 
شورای حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال در وجه یک فقره چک با شماره و تاریخ 
95/03/543150،20 عهده بانک سپه بابت اصل خواسته و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید چک مذکور تا زمان پرداخت آن و نیز پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 4250000 ریال 
در حق خواهان. رأی صادره غیابی است. رییس شورا- بهروان ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و درصورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف: 5/2/96/360)208 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/507 شــماره صادره: 1396/04/400421 - 1396/05/17 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب حصار و بایره متصل به آن پالک شماره 1621 فرعی از 100 اصلی واقع در 
طامه جز بخش 9 که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سید حسین واقفی اسفیدانی و 
غیره فرزند اصغر در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1396/06/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 251  عمرانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )154 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/509 نظر به اینکه در پرونده کالسه 96/342 شعبه دوم شورای حل اختالف دهاقان خواهان 
محمد رضوانی طرفیت خوانده سعید پناهپور فرزند محمد و محمد مجید صابری مبنی بر انتقال 
سند خودروی جی بی به شماره انتظامی 46 ج 839 ایران 13 در یکی از دفاتر اسناد رسمی به 
احتساب خسارات قانونی تنظیم نموده است و آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم گردیده 
که ابالغ میگردد در تاریخ 1396/06/21 راس ساعت 5 عصر در شعبه دوم شورای حل اختالف 
دهاقان )پشت بانک ملی( حاضر گردند در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی می 
گردد و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 96/142 شعبه دوم شورای حل اختالف 

دهاقان )116 کلمه، یک کادر(
مفاد آرا

5/514 شماره صادره: 1396/04/400135 تاریخ ثبت صادره: 1396/5/16 ابالغ مفاد رای 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی. 

برابر رای شــماره 139560302033000713 مــورخ 1395/09/30- هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی حبیب اله مسلمی بیدهندی فرزند باقر به شماره ملی 
0043183301 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 78/03 مترمربع پالک 1958 فرعی از 
15 اصلی واقع در بیدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتی شهرستان نطنز خریداری از ورثه مالک 
رسمی آقای محمدعلی تقی زاده بیدهندی محرز گردیده اســت لذا در اجرای ماده 3 قانون 
مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عمومی از طریق روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشند 
از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم  و رسید 
اخذ نمایند و معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقدیم دادخواســت در مراجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی مشــعر بر تقدیم 
دادخواست را به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است درصورتی که اعتراضی در مدت قانونی 
واصل نشده باشد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره 
ثبت برابر مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. م الف: 250 عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/06/06 

مفاد آرا
5/513 شماره صادره: 1396/04/400484 تاریخ ثبت صادره: 1396/5/17 ابالغ مفاد رای 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی.
 برابر رای شــماره 139560302033000715 مــورخ 1395/09/30- هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی حبیب اله مسلمی بیدهندی فرزند باقر به شماره ملی 
0043183301 در نه و نیم سهم از سی سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف باغ باال 
بمساحت 779 متر مربع پالک 1163 فرعی از 15 اصلی واقع در بیدهند جزء بخش 10 حوزه 
ثبتی شهرستان نطنز خریداری از ورثه مالک رسمی رقیه خلیلی نطنزی  محرز گردیده است 
لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت بــه فاصله 15 روز و به منظور اطالع عمومی از 
طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شــود تا چنانچه شخص یا اشخاصی به رای 
مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل تسلیم  و رسید اخذ نمایند و معترض بایســتی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت در مراجع ذیصالح قضایی نموده 
و گواهی مشعر بر تقدیم دادخواســت را به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است درصورتی که 
اعتراضی در مدت قانونی واصل نشده باشد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
محل را ارائه ننماید اداره ثبت برابر مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور 
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. م الف: 248 عمرانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/05/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/06/06 

ابالغ وقت رسیدگی
5/515 مرجع رسیدگی: شــعبه هشتم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان 
وقت رسیدگی ساعت 3/45 بعدازظهر روز سه شنبه مورخه 1396/6/21 مشخصات خواهان: 
زهرا جعفری فرزند حبیب به نشــانی خمینی شهر خ شــریعتی جنوبی کوچه شهید عمومی 
مشخصات خواندگان: 1- ابراهیم دریکوندی فرزند عباس 2- ســید ابوالفضل میرشفیعی 
فرزند سید یحیی 3- محمدحســین روح الهی فرزند محمدعلی خواســته و بهای آن: الزام 
خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اســناد رســمی و انتقال 6 دانگ یک دســتگاه سواری 
خودروی ســمند مدل 84 به شــماره انتظامی 761 ح 84  ایران 31 بــه مبلغ 5/000/000 
ریال به انضمام کلیه خســارات.گردش کار: خواهــان خوانده را مجهــول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در 
امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یک 
نوبت آگهی مــی گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی دادخواســت 
و ضمائم را دریافــت و در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگی حاضر گــردد.م الف: 4531 
 شعبه هشتم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( 
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مریم احمدی و غزاله بنی طالبی دو بانوی فوتبالیست استان چهارمحال و بختیاری به دعوت 
فدراسیون فوتبال در اردوی تدارکاتی تیم ملی زیر ۱۵ سال بانوان حضور یافته اند. تیم ملی زیر 

۱۵ سال فوتبال بانوان خود را برای حضور در مسابقات کشورهای مرکز آسیا آماده می کند.

۲ ورزشکار چهارمحالی به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان دعوت شدند
اخبار

به گزارش ایرنا، قاســم سلیمانی دشــتکی روز پنجشنبه در 
جمع رییس و خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسالمی مرکز 
شهرکرد، با تاکید بر عزل مدیران کم کار و ضعیف استان، گفت: 
از ابتدای سال جاری تاکنون نیز چندین مدیر ضعیف برکنار 

شده و ظرف یک ماه آینده نیز تعداد دیگری عزل می شوند.
قاسم سلیمانی دشــتکی همچنین روز پنجشــنبه در ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی اســتان چهارمحال و بختیاری، 
اظهار کرد: 20 هزار میلیارد تومان به منظور اشتغال زایی 970 
هزار نفر برای طرح های اشتغال فراگیر از محل صندوق توسعه 

ملی با سود ۱۱ درصد اختصاص یافته که سهم این استان از این 
میزان اعتبار 842 میلیارد تومان است. 

وی افزود: اجرای هدفمند اقتصــاد مقاومتی، راه برون رفت از 
معضل بیکاری بوده و اشــتغال زایی در کانون توجه مدیران 
اجرایی است.  سلیمانی دشــتکی اظهار کرد: اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بــه عنوان دســتگاه هماهنگ کننده و 
متولی سیاست گذاری بخش اشــتغال، موظف به شناسایی 
تمام طرح های اشتغال زا با توجیه اقتصادی در استان است تا 
به محض جذب اعتبارات از صندوق توسعه ملی، اجرایی شوند. 

استاندار تصریح کرد: دستگاه های متولی تنها شش ماه برای 
جذب اعتبارات تخصیص یافته از محل صندوق توســعه ملی 
فرصت دارند.  وی به معرفی متقاضیان مشاغل خانگی از سوی 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق کارآفرینی امید 
اشاره کرد و گفت: تعیین توجیه فنی و اقتصادی جهت پرداخت 
تسهیالت به کسب و کارهای خانگی و اشتغال فراگیر نیز با این 

صندوق است. 
قاسمی خاطرنشــان کرد: بانک های عامل به منظور پرداخت 
تسهیالت مختلف، براساس دســتورالعمل های قانونی عمل 
کنند. استاندار اجرای طرح روستای بدون بیکار در چهارمحال 
و بختیاری را باعث افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رونق 
اقتصادی در نقاط مختلف اســتان به ویژه روستاها دانست و 
گفت: اجرای این طرح باید استمرار و در مراحل بعدی به تمامی 
روستاهای دارای ظرفیت در چهارمحال و بختیاری گسترش 
یابد. وی با اشاره به اینکه تحقق اهداف توسعه ای طرح مذکور 
امری ضروری است، تصریح کرد: مسئوالن دستگاه های اجرایی 
مرتبط با اجرای طرح روســتای بدون بیکار در چهارمحال و 
بختیاری، موظف اند همکاری الزم در تحقق اهداف توسعه ای 
این طرح را داشته باشند. اســتاندار چهارمحال و بختیاری با 
تاکید بر اینکه سیستم دستگاه های اجرایی در حال تبدیل به 
سیستم بخش نامه ای هستند، تصریح کرد: تیم اقتصادی استان 
باید راهکاری را در نظر بگیرند که مشکالت اقتصادی این استان 
را رفع کرده و در این راه نیز از تجربیات استان ها و کشورهای 
دیگر اســتفاده کنند. وی با اشاره به شــکایت برخی مدیران 
اجرایی از شفاف سازی فعالیت برخی خبرنگاران، افزود: مدیران 

اجرایی نباید به ناحق از خبرنگاران شکایت کنند. 
سلیمانی دشتکی افزود: خبرنگاران نیز باید حقایق و عملکرد 
حقیقی را انعکاس دهند و از انتقادهای غیرمنصفانه پرهیز کنند. 
وی راه نجات از معضل بیکاری را جذب سرمایه گذار در استان 
دانست و گفت: یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران، استقبال 
مدیران از آنهاست. استاندار خاطرنشان کرد: بروکراسی اداری 
در استان مانع انجام سرمایه گذاری شده است؛ بنابراین مدیران 
اجرایی باید در زمینه کاهش بروکراســی و نامه نگاری اداری 
تالش کنند؛ زیرا نامه نگاری ها وقتی نتیجه می دهد که مقدمات 

آن فراهم باشد.

با مسئوالن

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف اشیای دوره هخامنشی 
در شهرکرد

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری، از کشف اشیای 
دوره هخامنشی در شهرکرد خبر داد.

سردار غالمعباس غالمزاده گفت: ماموران نیروی انتظامی 
چهارمحال و بختیاری در دو عملیات جداگانه موفق به 
کشف و ضبط اشیای مربوط به دوران تاریخی اسالمی، 

هخامنشی و هزاره اول در شهرکرد شدند.
وی افزود: درعملیات اول، ۱۶ گرم خرده طال، پنج ورقه 
نازک مشــکوک به طال به وزن تقریبــی ۱4 گرم، یک 
قطعه گوشواره به وزن تقریبی 8 گرم، یک قطعه انگشتر 
نگین دار، چهار قطعــه گردن آویز، دو ظرف ســفالی، 
چهار قطعه سنگ مهره آویز، یک عدد مالقه فلزی، دو 
عدد آیینه، یک عدد دسته آیینه و دو عدد کاسه کشف 
شــد. غالمزاده اضافه کرد: در عملیات دوم نیز ماموران 
۶مجسمه فلزی، دو مجسمه طال، سه خنجر دسته زرد 
مفرغ، پنج گوشــواره طال، چهار النگو، ۱2 تکه  فلز زرد 
رنگ، ۱۵۳ سکه سلوکی، یک قدح، یک جام، یک شیر 
سنگی، ۳0 مهره سنگی رنگی، دو کاسه مفرغ، یک سر 
پیکان، چهار سنجاق مو پیچ، یک ظرف دارو، ۱۵ تکه فلز 
مفرغ، یک جام مفرغ، دو آویز زینتی، سه تبرزین و یک 
کاسه سنگی را کشف و ضبط کردند. وی ارزش این اموال 
مکشوفه را طبق نظر کارشناســان یکصد میلیارد ریال 
برآورد کرد و ادامه داد: هفت قاچاقچی نیز دستگیر و به 

مراجع قضائی تحویل داده شدند.

نماینده مردم لردگان در مجلس:

پروژه فاضالب شهرستان 
لردگان راکد مانده است

محمد خالدی نماینده مردم لردگان در مجلس شورای 
اسالمی، ظهر روز پنجشنبه در نشست شورای استان با 
استاندار اظهار داشــت: فاضالب شهر لردگان سال های 
سال راکد مانده بود اما مقرر شده که امسال تمام شود؛ 
همچنین با توجه به اینکه آب شــرب آلونی و مالخلیفه 
از چاه تامین می شود و امکان آلودگی آب چاه به دلیل 

فاضالب وجود دارد، باید این مسئله نیز پیگیری شود.
خالدی با اشاره به تاریخی بودن برخی عقب ماندگی ها، 
تصریح کرد: اولویت بندی مســائل و نیازها باید درصدر 
مسائل مورد بررسی استان قرار گیرد. باید از بخشی نگری 
پرهیز کرد؛ چرا که اســتان زمانی می تواند اسم و رسم 

داشته باشد که همه جای آن توسعه یابد.

استاندار چهارمحال و بختیاری از برکناری چهار مدیر ضعیف این استان در یک ماه آینده خبر داد.

شهرکرد؛ میزبان المپیاد ورزشی 
دانشگاه های علوم پزشکی

سیزدهمین دوره المپیاد ورزشــی دانشجویان دختر دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور، با شرکت حدود 2 هزار و ۵00 دانشجو و 
عوامل اجرایی از ۶0 دانشگاه در شهرکرد برگزار می شود. این المپیاد 
ورزشی در ۱0 رشته بسکتبال، والیبال، بدمینتون، تنیس روی میز، 
دوومیدانی، تیراندازی، شطرنج، شنا، کاراته و فوتسال از ۱0 تا ۱7 
شهریور امسال در سالن های شهدای دانش آموز آموزش و پرورش، 

مجتمع رحمتیه و دانشگاه آزاد شهرکرد برگزار خواهد شد.

آبرسانی سیار به مناطق عشایری 
استان

روزانه ۱۵0 هزار لیتر آب شرب در مناطق عشایری لردگان از توابع 
استان چهارمحال و بختیاری توزیع می شود. به گزارش خبرگزاری 
صدا وسیمای چهارمحال وبختیاری، مدیرکل امور عشایر این استان 
گفت: توزیع این مقدار آب شرب برای استفاده مردم و دام، با تانکر و 

به صورت مستمر تا پایان فصل کوچ ادامه دارد.
یحیی حسین پور افزود: آبرســانی در دیگر مناطق عشایری استان 
ازجمله کوهرنگ، اردل، بروجن، لردگان و فارسان نیز با چهار تانکر 
۱2هزار لیتری انجام می شود. وی با اشاره به خشکسالی های اخیر 
در استان گفت: در حال حاضر حدود ۳0 درصد از چشمه های مناطق 
عشایری استان خشک است. چهارمحال و بختیاری پس از فارس 

دومین استان عشایر نشین کشور محسوب می شود.

 اجرای طرح هم کد سازی 
تلفن های ثابت

طرح هم کدسازی تلفن های ثابت در چهارمحال و بختیاری پایان 
یافت. مدیرعامل مخابرات منطقــه چهارمحال و بختیاری گفت: با 
اجرای طرح هم کدســازی تلفن های ثابت در شهرستان سامان، 
این طرح در تمام مناطق شهری و روستایی چهارمحال و بختیاری 
اجرا شد. حسن آقایی افزود: با ارتقا و بهبود کیفیت سیستم، افزایش 
خطوط، باال بردن ورژن جدید در سوئیچ تلفن ثابت شهر سامان در 
ماه جاری، تلفن های این شهر نیز از این پس هشت رقمی می شود.

حدود شش هزار و ۵00 مشــترک تلفن ثابت فعال در شهر سامان 
وجود دارد. 2۶۳ هزار تلفن ثابت، بیش از 84۵ هزار شماره همراه و 
249 هزار و ۵۳7 مشترک اینترنت پهن باند سیار در چهارمحال و 

بختیاری فعال است.

 قضاوت داوران چهارمحالی 
در رقابت های فوتبال کشوری

داوران چهارمحال و بختیاری در رقابت های لیگ برتر فوتبال و لیگ 
دسته یک فوتبال ساحلی کشور به قضاوت پرداختند.

ســه داور اســتان چهارمحال و بختیاری در رقابت های لیگ برتر 
فوتبال و لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور حضور یافتند.

قهرمان نجفی داور اســتان، دیدار دو تیم پیکان تهران و ذوب آهن 
اصفهان را در هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور، به عنوان 
کمک داور قضاوت کــرد. براتعلی مولوی دیگــر داور چهارمحال و 
بختیاری نیز کمک داور بازی دو تیم فوالد مبارکه سپاهان و پارس 
جنوبی جم بود. همچنین شهرام ایزدی در دیدار دو تیم موج گناوه 
و صنعت فرش در مسابقات لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور، 

به عنوان کمک داور حضور داشت.

پرداخت مطالبات گندم کاران 
چهارمحال و بختیاری

امسال تاکنون بیش از هشت میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران 
چهارمحال و بختیاری پرداخت شد. مدیرعامل شرکت غله و خدمات 
بازرگانی اســتان گفت: از زمان آغاز طرح خریــد تضمینی گندم 
تاکنون ۳9 هزار و ۵29 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری 
شده است. کیقباد قنبری افزود: تاکنون 8 میلیارد و 720 میلیون 
ریال از طلب کشاورزان تا هفدهم تیرماه سال جاری پرداخت شده 
است. قنبری پیش بینی کرد که امسال افزون بر 70 هزار تن گندم 

به قیمت هر کیلوگرم ۱۳ هزار ریال از کشاورزان خریداری شود.
وی گفت: خرید تضمینی گندم در چهارمحــال و بختیاری از ۱۵ 

خردادماه آغاز شده و تا ابتدای شهریورماه در ۳4 مرکز ادامه دارد.

 آغاز برداشت بادام در چهارمحال 
و بختیاری

مدیرکل جهادکشاورزی استان گفت: برداشت بادام از ۱2 هزار هکتار 
باغ بارور این استان آغاز شد. ذبیح اله غریب افزود: برداشت بادام به 
مدت حداقل 2 ماه ادامه دارد. غریب پیش بینی کرد که امسال حدود 
24 هزار تن محصول از این باغات برداشــت شود. وی با بیان اینکه 
۶0درصد بادام چهارمحال و بختیاری از نوع مامایی است، افزود: بادام 
سفید، ربیع، محبی، سنگی و شاهرودی از دیگر ارقام بادام در استان 
است. غریب با اشاره به رتبه نخست چهارمحال و بختیاری در تولید 
بادام کشور در چند سال متوالی گفت:پارسال 22 هزار تن بادام در 
استان، برداشت و 2 هزار تن آن صادر شد. به گفته وی، عمده باغات 
بادام استان در شهرستان سامان و حاشیه رودخانه زاینده رود قرار 
دارد. چهارمحال و بختیاری در حال حاضر ۳8 هزار هکتار باغ شامل 
۳0 هزار هکتار باغ بارور و 8 هزار هکتار نهال داردکه بیشترین میزان 

باغات استان با ۱4 هزار هکتار مربوط به بادام است.

تخصیص 12میلیارد ریال اعتبار برای 
احداث سد عشایری »دنگان« اردل

معاون توسعه و عمران امور عشایر چهارمحال و بختیاری، از تصویب 
۱2میلیارد ریال اعتبار از محل کمیسیون ماده 22 برای احداث سد 
»دنگان« در منطقه عشــایری دیناران اردل خبر داد و گفت: طرح 

مطالعات این پروژه عمرانی در سال جاری به اتمام رسیده است.
یدا... چراغپور، ظرفیت طرح ذخیره آب کشاورزی، عشایری را یک 
میلیون متر مکعب برآورد کرد و افزود: با احداث، تکمیل و آبگیری 
این سد خاکی، بیش از ۱۱0 هکتار از اراضی کشاورزی پایین دست 

منطقه دیناران اردل سیراب خواهد شد.

نخستین محموله شیر بسته بندی از استان چهارمحال و بختیاری به کشور 
قطر صادر شد. مدیر کارخانه بسته بندی شیر گفت: این محموله شامل 20 تن 

شیر بسته بندی یک لیتری است.
 بابلیان افزود: صادرات شیر از اســتان چهارمحال و بختیاری به کشور قطر 
ســاالنه ۱7هزار دالر ارزآوری برای کشــور دارد.  وی گفــت: پیش از این 
محصوالت کارخانه فقط به کشــور عراق صادر می شد که صادرات پارسال 
۱2میلیون دالر بود. وی افزود:  قرار است تا پایان امسال محصوالت دیگر این 
کارخانه هم به کشور قطر صادر شود. کارخانه فرآورده های لبنی چهارمحال 
و بختیاری که از سال 92آغاز به کار کرده بود پس از یک دوره رکود فعالیت 
خود را با تسهیالت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دوباره آغاز کرد و با وجود 
اینکه دو سالی است 8۵0 نیروی آن بیمه بیکاری دریافت می کنند، هم اکنون 

۱00نفر در کارخانه مشغول به کارند.

گروه های تخصصی دندان پزشــکی به همت نمایندگی آســتان قدس 
رضوی در استان چهارمحال و بختیاری، بیماران مناطق محروم استان 
را درمان می کنند. معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی گفت: 
به همت نمایندگی آســتان قدس در اســتان چهارمحال و بختیاری و 
همکاری و مشارکت جامعه پزشکی شهرستان اردل، گروه های تخصصی 
 دندان پزشــکی به روســتاهای محروم لندی، گوزلک و دورک قنبری

 اعزام شدند. 
وی محرومیت زدایی در حوزه سالمت به ویژه در مناطق محروم را یکی از 
اهداف مهم آستان قدس رضوی دانست و افزود: به همت نمایندگی های 
این آستان مقدس، اردوهای جهادی متعددی با هدف گسترش سطح 
بهداشت و درمان در مناطق محروم برپا شده و خدمات پزشکی رایگان به 

نیازمندان در سراسر کشور ارائه می شود.

صادرات شیر بسته بندی 
 چهارمحال و بختیاری

 به قطر

حضور دندان پزشکان 
نیکوکار درمناطق محروم 

استان

کاهش چشمگیر 
بیماری مشمشه 

در چهارمحال و 
بختیاری

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری، از کاهش چشمگیر بیماری مشمشه در استان خبر داد. عبدالمحمد نجاتی گفت: امسال ۳87 رأس اسب در استان مورد تست بیماری 
مشمشه قرار گرفت که از این تعداد، فقط یک رأس مبتال به بیماری مشمشه، شناسایی و به صورت کامال بهداشتی معدوم شد.

وی افزود: در مدت مشابه سال گذشته، از ۱20 رأس اسب تست مشمشه شده، ۵ رأس اسب آلوده به این بیماری، شناسایی و معدوم گردید.
وی با بیان اینکه مشمشه بیماری باکتریایی، واگیر و مشترک انسان و دام است، افزود: بیشتر باشگاه های سوارکاری، دالالن خرید و فروش اسب و تک سمیان و نیز کسانی که اسب 
نگهداری می کنند در معرض خطر آلودگی قرار دارند. نجاتی ادامه داد: تب باال، سرفه، آبریزش بینی همراه با ایجاد زخم هایی روی مخاط بینی و برآمدگی هایی روی قسمت های 
مختلف پوست، از نشانه های این بیماری است. وی تماس با جانوران مبتال به مشمشه و خوردن مواد غذایی آلوده را از عمده ترین راه های انتقال این بیماری، بیان و اضافه کرد: سایر 

حیوانات مانند گوسفند، بز، شتر، سگ، گربه، خرس، زرافه، گرگ، گربه سانان وحشی، هامستر و خوکچه هندی نیز می توانند به این بیماری مبتال شوند.
به گفته نجاتی، مشمشه، واکسن و روش پیشگیری از طریق ایمن سازی ندارد و رعایت شرایط قرنطینه کامل و پیشگیری از هر گونه تردد دام آلوده، تنها راه مقابله با انتشار این 

بیماری است.

مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جــاده ای چهارمحال و 
بختیاری، از اجرای طرح خط کشــی و ایمن سازی راه های 

اصلی این استان به طول ۳80 کیلومتر خبر داد.
احمد جمشیدی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
اظهار کرد: طرح خط کشی محورهای ارتباطی اصلی استان تا 

نیمه اول سال جاری ادامه دارد.
به گفته وی، خط کشی محورهای ارتباطی استان، با هدف 
افزایش ایمنی عبور و مرور، تعیین محدوده حرکتی هر یک 
از خودروها، هدایت وسایل نقلیه و آگاهی بخشی به کاربران 

جاده ای به ویژه در شب انجام می شود.
جمشــیدی تصریح کرد: روکــش آســفالت و لکه گیری 
70کیلومتر از محورهای شهرســتان سامان و کیار، با هدف 

ایمن سازی محورها نیز انجام شد.
مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جــاده ای چهارمحال و 
بختیاری افزود: طرح اصالح خط کشی محورها و لکه گیری 
آسفالت، به صورت مســتمر هر ساله از ســوی اکیپ های 

راهداری در استان انجام می شود.
به گــزارش ایرنا، ســه هــزار و 7۳2 کیلومتر راه شــامل 
2۱۵کیلومتر بزرگراه، یکهــزار و ۱۳۶ کیلومتر راه اصلی و 
فرعی و 2 هزار و ۳8۱ کیلومتر راه روستایی در چهارمحال و 

بختیاری وجود دارد.

 خط کشی و ایمن سازی ۳۸۰ کیلومتر
از راه های استان

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
پزشکی، مجوز تاسیس بیمارستان 
۵۳0 تختخوابی در شــهرکرد را 

صادر کرد.
سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی 
و خدمــات بهداشــتی و درمانی 

چهارمحال و بختیاری گفت : این بیمارستان در منطقه رحمتیه 
شهرکرد ســاخته می شــود و با راه اندازی آن مشکل کمبود 
تخت های بیمارستانی استان تا حد زیادی رفع می شود.دکتر 
خالدی فر ابراز امیدواری کرد که در بودجه سال97کشور، اعتبار 
راه اندازی این بیمارستان تخصیص یابد و به عنوان یک طرح 
ملی وارد مرحله عملیاتی شود. وی با اشاره به اینکه مجوز ایجاد 
اورژانس هوایی در استان چهارمحال و بختیاری نیز دریافت شده 

است، گفت: راه اندازی این مرکز در انتظار تامین اعتبار است.
دکتر خالدی فر همچنین گفت: در راستای تامین نیاز استان 
چهارمحال و بختیاری به تجهیزات پیشرفته پزشکی، مجوز 
تجهیز مراکز درمانی این استان به حدود پنج دستگاه ام.آر.آی، 
سی تی اسکن و رادیوتراپی دریافت شده است که تا چهارماه 

آینده وارد استان می شود.
هم اکنون ۱0 بیمارستان با هزار و 200 تخت در چهارمحال و 

بختیاری زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی استان فعال است.

صدور مجوز تاسیس بیمارستان 
5۳۰ تختخوابی در شهرکرد

فرمانــده انتظامــی چهارمحــال 
وبختیاری، از کشــف و ضبط 4۶ 
قبضه سالح شکاری غیرمجاز طی 
هفته جاری در محورهای مواصالتی 

استان خبر داد.
سردار غالمعباس غالمزاده افزود: 

درراستای طرح مقابله و برخورد با قاچاقچیان و استفاده کنندگان 
از سالح های غیر مجاز، رسیدگی موضوع در دستور کار ماموران 

پلیس اطالعات استان قرار گرفت.
وی گفت: با همکاری سربازان گمنام امام زمان)عج( و ماموران 
پلیس اطالعات استان طی 48 ساعت گذشته در یک عملیات 
پلیسی، باند تهیه و حمل ســالح های غیر مجاز از استان های 

غربی به استان چهارمحال وبختیاری شناسایی و متالشی شد.
وی اظهار کرد: در این عملیات ۵ نفر از اعضای باند دســتگیر 
شدند و در بازرسی از خودروی ســرکرده باند، تعداد 4۶ قبضه 

انواع سالح شکاری غیر مجاز کشف و ضبط شد.
سردار غالمزاده افزود: افراد دستگیر شده همراه با سالح های 

غیرمجاز به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
وی افزود: کشف ســالح های غیر مجاز طی سال جاری در این 
استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد افزایش داشته 

است.

کشف ۴۶ قبضه سالح شکاری 
غیرمجاز در چهارمحال وبختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاری:

4 مدیر ضعیف به زودی عزل می شوند

طرح اصالح خط کشی محورها و لکه گیری 
آسفالت، به صورت مستمر هر ساله از سوی 
اکیپ های راهداری در استان انجام می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: 
20 هزار نفر از مراجعین کاریابی هــای چهارمحال و بختیاری 

فارغ التحصیل دانشگاهی هستند.
سید عباس جزایری ۱9 مرداد ماه در نخستین همایش بازاریابی 
نوین که با رویکرد صادرات محور برگزار شد، اظهار کرد: تا کنون 
42 هزار نفر در کاریابی های استان ثبت نام کرده و از این تعداد 20 
هزار نفر دارای تحصیالت دانشگاهی هستند. وی با اشاره به اینکه 

طرح های خوبی در سال جاری به منظور اشتغال زایی ازطریق 
وزارت کار در دست اقدام اســت، تصریح کرد: در بودجه سال 
جاری 20 هزار میلیارد تومان به منظور ایجاد اشتغال و صیانت 
از حقوق کار  برای کارآفرینان و افراد جویای شغل در نظر گرفته 
شده و سهم این استان از این اعتبار 842 میلیارد تومان معادل 

4/2۱درصد است. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان، وضعیت موجود 

استان در زمینه اشــتغال را نامطلوب دانست و گفت: ۱4رشته 
کاری با هماهنگی دستگاه های اجرایی و در حوزه های مختلف 
به منظور ایجاد اشــتغال در نظر گرفته شده تا مشکل بیکاری 
برطرف شود. جزایری با اشــاره به اجرای طرح تعاون روستا در 
استان، تصریح کرد: مقرر شــده به ازای هر روستا یک تعاونی 
متناسب با تولیدات تشکیل شــود که الزم است بخشداری ها، 
دهیاری هــا و فرمانداری هــا نســبت به تشــکیل تعاونی ها 
مساعدت های الزم را به عمل آورند.  به گزارش ایسنا در پایان این 
آیین از اپلیکیشن مزرعه که توسط رییس دانشگاه علمی کاربردی 
نگین و به منظور ساماندهی محصوالت تولیدی کشاورزی در 

حوزه تجارت الکترونیک تهیه شده بود، رونمایی شد.

2۰ هزار نفر از مراجعان به کاریابی های استان، فارغ التحصیل 
دانشگاهی هستند
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اخباريادداشت

محیط زيست

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دستگیری اعضای یک باند حرفه ای سرقت 
منازل و کشف بیش از ۱۵ میلیارد ریال طالجات به سرقت رفته از منازل مردم در 
مخفیگاه این سارقان خبر داد.سرهنگ  محمدرضا خدادوست اظهار داشت: در پی 
شکایت یکی از شهروندان مبنی بر وقوع سرقت منزل وی، ماموران پلیس آگاهی 
موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: در این راستا با 
فعال سازی اکیپ های گشت زنی محسوس و نامحسوس و پوشش کامل مناطق 
آلوده و اقدامات ویژه علمی و تخصصی و با انجام تحقیقات وسیع، مشخص شد 
سارقان با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو 40۵ و شناسایی افراد سرشناس 
اقدام به ســرقت از منازل و گاو صندوق های داخل منازل این افراد می کردند.

فرمانده انتظامی نجف آباد خاطرنشان کرد: مخفیگاه سارقان شناسایی که بالفاصله 
باهماهنگی مقام قضائی در یک اقدام عملیاتی و به موقع 4 نفر از سارقان حرفه ای و 
2 نفر مالخر دستگیر و یک دستگاه خودروی پژو متعلق به سارقان نیز توقیف شد.

فراخوان مردم 
برای تشکیل پرونده 

الکترونیک پزشکی

سارقان طالجات ۱۵ 
میلیاردی منازل مردم 

شناسایی و دستگیر شدند

 مردم برای تشکیل پرونده الکترونیک پزشکی به مراکز بهداشتی درمانی 
در سطح استان مراجعه کنند. معاون پشــتیبانی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با بیان اینکه همه زیرســاخت ها و تجهیزات رایانه ای و شــبکه 
اینترنت برای دسترســی به اطالعات پزشــکی مردم مهیا شــده است، 
افزود: مردم بــا مراجعه به مراکز بهداشــتی درمانی مــی توانند پرونده 
 الکترونیک پزشــکی خود را تشکیل دهند تا ســوابق پزشکیشان در آن 

درج شود.
علیرضا یوسفی گفت: تشــکیل این پرونده در روســتاها و شهرهای زیر 
20 هزار نفر به خوبی در حال انجام اســت.وی به ادامه طرح های توسعه 
بیمارستانی و هتلینگ در دولت جدید اشاره کرد و افزود: بیمارستان های 
خور و بیابانک و ورزنه و توسعه بیمارستان های شهرضا و نطنز از شهریور 

ماه امسال در اولویت ساخت و اتمام قرار می گیرند.

۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای اجرای طرح تحول 

نظام سالمت در اصفهان

مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: به دنبال اجرای طرح تحول سالمت در اصفهان ۸۵0 میلیارد تومان هزینه شد که 400 میلیارد تومان در بخش بهداشت و 
4۵0 میلیارد تومان در حوزه درمان بود.محمدحسین حریری اظهار داشت: در حوزه بهداشت اقدامات بسیار خوبی در قالب طرح تحول سالمت صورت گرفت، اما چون مثل 

حوزه درمان و اقداماتی که درعرصه بیمارستان ها صورت گرفته نمود نداشته، اقدامات حوزه بهداشت از نظر مردم مغفول ماند.
مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد: در طرح» تحول بهداشت شهری« که در شهرستان شهرضا در قالب طرح ایراپن به اجرا گذاشته شده یکسری از خدمات 

از جمله تغذیه، تحرک فیزیکی و... ارائه شد که با اجرای این طرح بیماران دیابت و بیماران مبتال به فشارخون و دیالیزی شناسایی شدند.
وی با اشاره به اینکه امسال طرح تحول بهداشت شهری کامل شد و یک هزار و ۷۱0 نفر در قالب شرکت ها خدمات بهداشتی را انجام دادند، گفت: با حضور پزشکان معاینات 

در این طرح هم انجام شد.

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تفاهم نامه 
اخیر سازمان متبوع با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اظهار 
کرد: ۱2 هزار سهمیه جدید بیمه ای هنرمندان و خبرنگاران 

را واگذار کردیم.
محمدحسن زدا، با اشاره به تفاهم نامه اخیر تامین اجتماعی با 
وزارت ارشاد، اظهار کرد: مدتی پیش تفاهم نامه ای با صندوق 
اعتباری هنرمندان امضا کردیم و طی آن ۱2 هزار ســهمیه 
جدید بیمه ای  هنرمندان و خبرنگاران را واگذار کردیم. امید 
است خبرنگاران آزاد که تحت پوشش خبرگزاری ها و سایر 
رسانه ها نیستند، بتوانند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و این 

افتخاری برای ماست.
معاون بیمه ای ســازمان تامین اجتماعی افزود: کمیته های 
مشترک فعال شده و قرار است امور بیمه خبرنگاری در شعب 
خاصی متمرکز شود. به پرسنل و بازرسان این شعب خاص 
آموزش های ویژه ای پیرامون نحوه برخورد با خبرنگاران نیز 
ارائه می شود.وی در پاسخ به اینکه آیا دبیران، سردبیران و سایر 
کارکنان رسانه ها نیز مشمول بیمه خبرنگاران می شوند عنوان 
کرد: هر شخصی را که صندوق اعتباری هنرمندان معرفی کند 
برای ما معتبر است و تحت پوشش قرار می گیرد؛  زیرا مسئول 

شناسایی و معرفی آنها هستند.  
زدا افزود: اطالعی درباره مالک های شناسایی نداریم و از آنجا 
که تشخیص آن امری تخصصی و  سخت بود شناسایی را به 

متولی اش سپردیم. همانطور که متولی شناسایی کارگران 
ســاختمانی، انجمن صنفی کارگران ســاختمانی، متولی 
شناســایی طالب و روحانیون مرکز خدمات حوزه علمیه و 

متولی شناسایی رانندگان شرکت حمل و نقل پایانه هاست.
وی با بیان اینکه مطلع شدم اخیرا صندوق اعتباری هنرمندان 
پاالیشی هم انجام داده است، گفت: گویا قبال افرادی از این 
سهمیه استفاده کرده اند که خبرنگار نبوده اند و حذف شده اند.

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی درباره آمار خبرنگاران 
تحت پوشش گفت: لیســت هنرمندان و خبرنگاران تحت 
پوشش یکپارچه است که کار را سخت کرده و نمی توانیم آمار 
مجزا بدهیم اما دوست داریم همه تحت پوشش باشند. هیچ 
محدودیتی نداریم و همین که وزارت ارشــاد لیست بدهد و 

معرفی کند آن را انجام می دهیم.

قائم مقام دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان در امور 
مشــارکت های اجتماعی گفت: بیــش از ۶0 هزار متر 
مربع از بیمارستان، درمانگاه، مراکز بهداشتی و ... توسط 

خیران ساخته یا درحال ساخت است.
محمد صافی اظهار داشت: خیران برای ساخت این مراکز 

بیش از ۸0 میلیارد تومان تعهد مالی انجام دادند.
وی بیان داشت: سه بیمارستان خیریه ای فعال از جمله 
عسگریه، حجتیه و بیمارســتان زهرای مرضیه با ۳۵0 

تخت بیمارستانی در استان اصفهان داریم.
قائم مقام دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان در امور 
مشــارکت های اجتماعی اظهار داشــت: هــم اکنون 
۶۵0 تخت بیمارســتانی در بیمارستان های خیریه ای 
خریداری شده اســت و ۷۵0 تخت بیمارستانی مجوز 

گرفتند.
وی گفت: از سال ۹۵ تاکنون بیش از ۷0 هزار متر اهدای 

زمین از سوی خیران سالمت داشتیم.
صافی با اشــاره به اینکه از نیمه دوم ســال ۹۵ تا کنون 
یک میلیارد و ۷۵0 میلیون تومان از ســوی خیران در 
حوزه خرید تجهیزات پزشکی کمک شده است، افزود: 

رسانه های یاری دهنده خیران باشند.
وی با اشاره به اینکه خبرنگاران مددکار مردم هستند و 
باید با آسیب شناسی نیازهای مردم را شناسایی کنند، 

اضافه کرد: رسانه ها همواره با قلم رسای خود نقاط قوت 
را تقویــت می کند و نقش موثــری در ایجاد آرامش در 

جامعه دارند.
قائم مقام دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان در امور 
مشارکت های اجتماعی با بیان اینکه زیرپوست شهر و 
اســتان ما اتفاقاتی رخ می دهد که آثار روحی و روانی بر 
جامعه دارد، گفت: انعکاس کاستی ها باید به گونه ای به 
مسئوالن منتقل شود که بتوانیم با توجه به توانمندی  و 

ظرفیت های دولت درصدد رفع آن اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه سمن ها و تشــکل های مختلفی را در 
سطح استان داریم، افزود: ۵۶ خیریه در حوزه سالمت در 
استان فعال هستند، همچنین ۷00 سازمان مردم نهاد نیز 

در استان در عرصه سالمت فعالیت می کنند.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

۶۰ هزارمتر از مراکز درمانی اصفهان توسط خیران ساخته شد

دانشگاهتامین اجتماعی

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

سهمیه جدید ۱۲ هزار نفری برای بیمه خبرنگاران

فعالیت ۶۰ هزار امدادگر در ایران
رییس جمعیت هالل احمر با اشاره به اینکه ایران دارای بیش از ۶0 هزار امدادگر 
اســت، گفت: هالل احمر ایران بزرگ ترین شــبکه ارائه خدمات توانبخشی در 

کشور را بر عهده دارد.
مدير عامل جمعیت هالل احمر اصفهان:

توان عملیاتی جمعیت هالل احمر 
اصفهان هنگام سوانح افزایش یابد

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: توان عملیاتی جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان در امدادرسانی هنگام سوانح باید ارتقا یابد.

محسن مومنی با اشاره به قرار گرفتن اصفهان در مرکز کشور و همجواری 
با ۹ استان دیگر و نیز با توجه به تنوع حوادث و گستردگی جغرافیایی و 
جمعیت باالی استان و نیز جانشینی و معین بودن تهران، اظهار داشت: 
دامنه فعالیت های هالل احمر استان اصفهان بسیار متنوع و گسترده 
است و در عین حال همواره توانسته به بهترین نحو ممکن پاسخگوی 
حوادث باشد.مومنی تصریح کرد: در این راســتا برگزاری و مشارکت 
در انجام مانورهای عملیاتی اســتانی، منطقه ای و کشــوری از دیگر 
فعالیت های این جمعیت به شمار می رود.وی با بیان ضرورت گسترش 
ارتباطات بین بخشی و تبادل تجربه توام با احترام به فرهنگ ها افزود: 
استفاده از تجربیات متقابل می تواند نقش موثری در موفقیت برنامه ها 
و فعالیت ها داشته باشد و این امر به افزایش مهارت ها، ارتقای آمادگی و 
پاسخگویی مناسب و موثر به حوادث و بالیا کمک شایانی خواهد کرد.

مومنی وجود مرکز بین المللی آموزش هــای تخصصی امداد و نجات 
اصفهان را از ظرفیت های خوب این جمعیت دانسته و برگزاری چندین 
دوره بین المللی از جمله دو دوره RDRT در این مرکز را از نقاط قوت 

این مرکز عنوان کرد.
مديرکل ثبت احوال استان اصفهان :

سال ۱43۰ جمعیت جوان کشور درگیر 
خدمت رسانی به سالمندان می شوند

به گزارش فارس؛ مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان روند افزایش 
جمعیت کشور را نابسامان توصیف و تک فرزندی را بزرگ ترین مصیبت 
امروز عنوان کرد و گفت: با این روند تا سال ۱4۳0 جامعه پیری داریم که 

به شدت نیاز به حمایت های دولتی دارد.
حســین غفرانی کجانی  اظهار داشت: در ســال های اخیر مدرنیته و 
فناوری های جدید خیلی از مشــاغل را کنار زد و به ورطه فراموشــی 
سپرد؛ اما خبرنگاری و کار رسانه با تغییر قالب اهمیت بیشتری پیدا کرد.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه مقوله جمعیت از سوی 
رهبر انقالب بارها تاکید شده است، گفت: ثبت احوال نخستین دستگاهی 
بود که پس از ابالغ سیاست های جمعیت به موضوع وارد شد.وی  روند 
افزایش جمعیت را نابســامان توصیف و تک فرزنــدی را بزرگ ترین 
مصیبت امروز عنوان کرد و ابراز داشت: با این روند تا سال ۱4۳0 جامعه 
پیری داریم که به شدت نیاز به حمایت های دولتی دارند.غفرانی تاکید 
کرد: ژاپن در حالی که جزو ۳ کشور پیر دنیا بوده اما با توجه به مهاجرت 
نخبگان به این کشور، پویاست. این موضوع نیاز به  بررسی و ارائه راهکار 
دارد که باید در کنار افزایش جمعیت برای کاهش جمعیت جوان و فعال 
از هم اکنون برنامه ریزی کنیم. غفرانی در ادامه یادآور شد: موضوع دیگر 
که در اصفهان با آن مواجه هستیم، طرح الکترونیکی کردن کارت های 
ملی است؛ اصفهان در پروژه کارت ملی از دیگر استان ها عقب است.وی 
با بیان اینکه با اســتقرار کامل این طرح بلوغ فکری وجود دارد و فصل 
جدیدی در فناوری در زندگی است، گفت: نیاز داریم که فرهنگ سازی 
در این حوزه اتفاق بیفتد تا ۱۵0 هزار کارت ملی که صادر شده به دست 

شهروندان برسد.

 کشف ۱۲۱ کیلو گرم تریاک
 در اصفهان

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان از کشف ۱2۱ 
کیلو و ۱00 گرم تریاک در عملیات ماموران این فرماندهی و دستگیری دو 

قاچاقچی مواد مخدر خبر داد.
سرهنگ سید تقی حسینی اظهار کرد: ماموران این فرماندهی با اشرافیت 
باالی خود بر باندها و شبکه های قاچاق مواد مخدر از عبور یک محموله 
تریاک از مسیر اســتان مطلع و بالفاصله موضوع را در دستور کار خود 
قرار دادند.این مقام مســئول عنوان کرد: ماموران با حضور در یکی از 
محورهای ورودی حیــن کنترل خودروهای عبــوری، خودروی پژو 
20۶ حامل مواد مخدر را شناسایی و قصد متوقف کردن آن را داشتند 
که خودرو با مشاهده ماموران اقدام به فرار می کند.وی افزود: ماموران 
بالفاصله به تعقیب خودرو پرداخته و پس از چندبار اخطار به راننده، با 
استفاده از قانون به کارگیری سالح به سمت آن تیراندازی و خودرو را 
متوقف می کنند.این مسئول عنوان کرد: در این عملیات مقدار ۹2 کیلو 
و ۱00گرم تریاک کشف و راننده خودرو نیز دستگیر شد.حسینی تصریح 
کرد: همچنین در ادامه این عملیات یک قاچاقچی دیگر حین بازرسی از 
یک دستگاه اتوبوس مسافربری در ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا 
شناسایی و در بازرسی از وسایل بار وی ، مقدار 2۹ کیلوگرم مواد مخدر 
از نوع تریاک کشف شد.سرهنگ حسینی گفت: در این رابطه پرونده 
تشکیل و هر دو قاچاقچی مواد مخدر جهت سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضائی شدند.

اردوهای ملی- قطبی، از اواخر مرداد 
در اصفهان برگزار می شود

رییس سازمان دانش آموزی استان اصفهان گفت: اردوهای ملی- قطبی 
 امســال متشــکل از ۱۶ هزار دانش آموز بوده که سهم استان اصفهان

 ۳ هزار نفر است.
عباس زهیری اظهار داشــت:حضور دانش آموزان در این اردوها سبب 
می شود بتوانند به صورت گروهی و با برنامه ریزی معین، فرصت هایی 
را در حوزه تربیتی و اجتماعی کسب کنند. رییس سازمان دانش آموزی 
اصفهان با بیان اینکه فعالیت های اردویی از جمله فعالیت های آموزش 
و پرورش در حوزه پرورشــی است که متناســب با مقطع تحصیلی 
دانش آموزان برگزار می  شود، بیان کرد: سازمان دانش آموزی ایران هر 
ساله درصدد برگزاری اردوهای ملی است به گونه ای که به صورت متمرکز 

در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار می شد. 
زهیری افزود: مربیان این اردوها به صورت مجزا و در 4 اردو، متشکل از 
استان های اصفهان، کرمانشاه، لرستان، چهار محال و بختیاری، ایالم، 
یزد و مرکزی هســتند و هدف از برگزاری این اردوها، تقویت باورهای 
دینی، اجتماعی و مذهبی است که به صورت گروهی انجام می شود.وی 
پیرامون تمرین زندگی جمعی و کسب مهارت توسط دانش آموزان گفت: 
امسال برای نخستین بار دانش آموزان در این اردوها نه در خوابگاه اسکان 
داده می شوند و نه غذای آنها توسط رستوران آماده می شود، بلکه در بدو 
ورود به اردوها جیره خشک در اختیار آنها قرار می گیرد و به مدت 4 روز 

با امکانات الزم در چادر زندگی می کنند.
رییس سازمان دانش آموزی اصفهان با اشاره به زمان برگزاری این اردو 
خاطرنشان کرد: اردوی مربیان پیشتاز مردان از  2۹مرداد تا 4 شهریور، 
اردوی اعضای پیشتاز دانش آموزان پسر از ۳ تا ۷شهریور، اردوی مربیان 
فرزانه بانوان از ۸  تا ۱2 شهریور و اردوی اعضای فرزانه دانش آموزان دختر 

از  ۱۳ تا ۱۷شهریورماه امسال برگزار می شود.

آغاز به کار سامانه جامع بانک 
اطالعاتی شکار در کشور

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان 
حفاظت محیط زیســت گفــت: ســامانه جامع بانک 
اطالعاتي شکار و صید در راستاي ضرورت توسعه دولت 
الکترونیک و با هدف ایجاد سیستم یکپارچه کشوري 
براي ثبت الکترونیکي درخواست صدور پروانه شکار و 

صید راه اندازي شده است.
علي تیموري با بیان اینکه راه اندازي سامانه جامع شکار 
و صید در راستاي ضرورت توسعه دولت الکترونیک در 
دســتور کار قرار گرفت، گفت: این سامانه با همکاري 
اداره کل حفاظــت و مدیریت شــکار و صیــد، دفتر 
پشتیباني، فني مهندســي و فناوري اطالعات و دفاتر 

پیشخوان دولت راه اندازي شد.
تیموري هدف از راه اندازي این سامانه را ایجاد سیستم 
یکپارچه کشــوري براي ثبت الکترونیکي درخواست 
صدور پروانه شکار و صید به منظور کاهش مراجعات، 
کاهش ضریب خطا در اعمال محرومیت ها، دسترسي 
به بانک اطالعات متخلفان شکار و صید در تمام کشور، 
ثبت پروانه هاي صادره، ثبت دفاتر شناسایي شکارچیان 

و روند تمدید آنها دانست.
مدیرکل دفتــر حفاظــت و مدیریت شــکار و صید 
ســازمان حفاظت محیــط زیســت اشــاره اي هم 
به اطالعــات الزم جهــت بارگــذاري در بانک هاي 
اطالعاتي سراسري داشت و افزود: این اطالعات شامل 
بانک هاي اطالعاتــي متخلفان حوزه شــکار و صید، 
دفترچه هاي شناسایي شکارچیان و پروانه هاي شکار 
و صید صادر شده توســط ادارات کل حفاظت محیط 
 زیست استان هاســت که هم اکنون آماده بارگذاري

است.
وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامي ادارات کل 
حفاظت محیط زیست اســتان ها از دسترسي الزم به 
ســامانه مذکور جهت بارگذاري اطالعــات برخوردار 

هستند.
تیموري ضمن تاکیــد بر این موضوع کــه بانک هاي 
اطالعاتي مذکور پــس از تکمیل اطالعــات، مبناي 
سایر اقدامات مربوط به حوزه شــکار و صید از جمله 
صدور پروانــه، اعمال محرومیــت و پیگیري تخلفات 
قرار مــي گیرند، تصریح کرد: همچنیــن با راه اندازي 
ســامانه جامع شــکار و صید امکان صدور پروانه هاي 
 شــکار و صید از طریــق این بســتر فراهــم خواهد 

شد.

طالق به معنی پایان قانونی ازدواج  فاطمه کاويانی
و جدا شدن همســران از یکدیگر 
اســت و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین 
هنگام ازدواج وجود داشــته، از میان می رود. طالق، معموال 
وقتی اتفاق می افتد که اســتحکام رابطه زناشــویی از بین 

می رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش اتفاق می افتد.  
طالق می تواند اثرات مثبت و منفی در کم و کیف زندگی زن 
و مرد از لحاظ روحی و روانی و اجتماعی داشته باشد و نگاه به 
افراد مطلقه به خصوص زنان مطلقه در جامعه ما شاید بسیار 

مناسب نباشد.
این روزها شــاهد ارائه الیحه حذف واژه طالق از شناسنامه 
زنان مطلقه  به مجلس شورای اســالمی بوده ایم؛ موضوعی 
که از همان ابتدا بسیار سر وصدا به پا کرد و گروهی موافق و 

گروهی دیگر مخالف بودند .
رییس انجمن آسیب شناســی اجتماعی ایران در خصوص 
الیحه حذف واژه طالق از شناسنامه زنان می گوید: به طور 
حتم اینکه ثبت احوال دغدغه حذف واژه طالق را دارد ریشه 
علمی ندارد؛ چرا که اصوال زنان مطلقه با آسیب ها و مشکالتی 
که پدیده طالق برای آنها به بار خواهد آورد مشــکل دارند و 

اثرات آن برایشان درد آور است نه واژه طالق.
حذف واژه طالق زمینه ساز سوءاستفاده های بعدی

دکتر کوروش محمدی با بیان اینکه حذف واژه طالق به نوعی 

پاک کردن صورت مسئله و بازی با واژه هاست تاکید می کند: 
حق پاک کردن کلمه طالق برای دوشیزه ها به نوعی حرکت 
مناسبی بود که صورت گرفت ولی اشاعه این طرح برای زنانی 
که یک زندگی را تجربه کرده اند نه تنها حرکت مثبتی نیست 

بلکه می تواند ابزاری برای سوءاستفاده های بعدی باشد.
وی این الیحه را نه تنها اقدامی بــرای کاهش پدیده طالق 
ندانســت بلکه از آن به عنوان وســیله ای برای ارزان کردن 
قیمت طالق و فرو ریختن قبح آن دانســت و ادامه می دهد: 
با این حرکت به نوعی تســهیالت ارائه می کنیم تا طالق به 

صورت راحت عملی شود.
دکتر محمدی با بیــان اینکه در صــورت تصویب و اجرایی 
شدن این الیحه  روح اعتماد متقابل در بین طرفین از میان 
خواهد رفت عنوان می کند: چــه ضرورتی دارد برای ازدواج 
در سال های آینده استعالم از ثبت احوال هم ضروری شود و 
در مجموع نمی توان نقطه مثبتی برای این موضوع یافت در 
سوی دیگر چه میزان کار کارشناسی و نظر صاحب نظران در 
مورد این حرکت مورد ارزیابی قرار گرفته است؟ با چه میزان 
مطالعه قانون گذار به این نتیجه رسیده است که حذف یک 
کلمه که به هیچ وجه تاثیری در روح و روان و کیفیت زندگی 
ندارد می توانند به جامعه خدمتی کرده باشند؟ ناکامی و روند 
طی شده در زندگی تا رسیدن به این پدیده بر روح و روان دو 

طرف به خصوص بانوان تاثیر گذار است .

این روانشناس ادامه داد: کمســیون اجتماعی مجلس بهتر 
اســت به جای پاک کردن صورت مســئله به دنبال لوایحی 
مربوط به کرامت زنان و مبانی فرهنگی جامعه که نگاه ابزاری 
از زنان را کاهش دهد، باشــد؛ چرا که بازی کردن با واژه ها 
تنها توهین به شعور مردم و تسلیم در برابر طالق و استیصال 
کارشناسان حوزه اجتماعی برای ارائه راه حل کاهش طالق و 

بعد از آن کاهش آسیب های آن را می رساند.
رییس انجمن آســیب شناســی اجتماعی ایــران درپایان 
تصریــح کــرد: در مجمــوع می تــوان این الیحــه را یک 
موضوعی دانســت که هیچ نکته مثبتی نــدارد و در مقابل 
 از همان ابتدا آســیب هــا و نقاط منفی خــود را به نمایش

 خواهد گذاشت.
حذف واژه طالق يک آسیب يا نقطه منفی 

عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه علوم پزشکی 
نیز با بیان اینکه حذف واژه طالق از شناسنامه را می توان از 
دو بعد جمعیت شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرار 
داد می گوید: طالق به هر حال یک واقعه حیاتیـ  جمعیتی 
است که حذف آن یک آسیب یا نقطه منفی به نظر می رسد و 
در سوی دیگر از نگاه جامعه شناسی نیز این حرکت بیشتر از 
آنکه دارای تاثیرات مثبت باشد اثرات مخربی بر پیکر جامعه 
سنتی ایران خواهد گذاشت و تنها کمی از لحاظ روانی شاید 
بتواند به برخی از زنان مطلقه برای روبه رو شدن با این پدیده 

و کنار آمدن با آن مفید باشد.
دکتر مجید رحمتی  ادامه می دهد: در جوامع غرب، طالق 
یک راهکار به حســاب می آید این در حالی است که طالق 
در جامعه سنتی و نیمه مدرنیته ایران یک آسیب محسوب 
می شود پس در مورد حذف طالق از شناسنامه زنان مطلقه 
باید به طور حتم در درجه اول ساعت ها فعالیت کارشناسی 
صورت گیــرد و تحلیل و تجزیه الزم انجام شــود تا با نوعی 

شتاب زدگی در عمل روبه رو نشویم.
 در حالی برخی از روانشناســان و جامعه شناسان در مقابل 
اجرای این الیحــه با شــدت مخالفت کرده انــد که  عضو 
کمیســیون اجتماعی مجلس در اظهار نظری عنوان کرده 
است: اقدام دولت در ارائه الیحه حذف واژه طالق از شناسنامه 
زنان مطلقه تصمیم درست و تاثیرگذاری است؛ چرا که زنان 
بعد از طالق به همسر قبلی خود تعلق ندارند؛ بنابراین لزومی 
 برای ذکر نام همسر در شناسنامه آنها وجود نخواهد داشت

 بر این اســاس می توان با اتخــاذ تدابیــری واژه طالق از 
شناسنامه حذف شود.

باید منتظر ماند و دید این الیحه تا چه حد جدی خواهد شد 
و چگونه تاثیر بر جامعه خواهد گذاشت.

ريیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ايران:

حذف واژه طالق؛پاک کردن صورت مسئله است
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باشگاه نامدار لندنی درتالش است تا ستاره شــیلیایی را در این شهر نگه دارد. باشگاه 
آرسنال در تازه ترین پیشنهاد به الکسیس سانچز، پرداخت  300هزار پوند در هفته را 

مطرح کرده تا او را برای خروج از جمع توپچی ها منصرف کند.

پیشنهاد وسوسه انگیز توپچی ها برای الکسیس

در حاشیه

رییس پیشین فدراسیون تیراندازی مطرح کرد:

وزارت ورزش در باتالق 
رییس پیشــین فدراســیون تیراندازی در گفت وگو با 
تســنیم در خصوص صحبت های محمدرضا داورزنی 
درباره نامه دیــوان عدالت اداری و ضــرب العجل یک 
هفته ای برای اجرای حکم صادره از سوی دیوان، اظهار 
داشــت: تناقضاتی که وجــود دارد را وزارت ورزش و 
جوانان باید پاسخگو باشــد؛ آنها به استناد حکم دیوان 

این تصمیم ها را گرفتند. 
دیوان در حکم اول نوشــته بود صالحیت رسیدگی به 
پرونده فدراسیون های ورزشی را ندارد، اما وزارت ورزش 
اصرار داشــت که انتخابات را باطل کند و بر اساس آن 
سرپرست معرفی کرد ؛ االن که دیوان آن حکم را باطل 

کرده وزارت نمی خواهد اصالح کند
سیدمهدی هاشــمی در ادامه افزود: حکم دیوان صادر 
شده و دیوان خواسته تا این حکم ظرف یک هفته اجرا 
شود و مستندات خود را ارســال کنند. حاال هم وزارت 

ورزش می داند با دیوان.
هاشمی تصریح کرد: اگر کســی خود را به خواب بزند 
نمی شود بیدار کرد. وقتی دیوان ابقای رییس را خواسته 

همه چیز مشخص است. 
حکم دیوان 18 تیر به وزارت ورزش ابالغ شــد، اما آنها 
انتخابات را 20 تیر برگزار کردنــد. وقتی فهمیدند که 
پرونده وارد مرحله تجدید نظر شــده بــدون توجه به 
موضوع روند برگزاری انتخابات را آغــاز کردند. کامال 
روشن اســت که وزارت ورزش نســبت به این موضوع 
چگونه برخورد کرده اســت. االن هم همه چیز روشن 

است و وزارت ورزش باید جواب دیوان را بدهد.
وی درخصوص نگاه فدراسیون جهانی به انتخابات اخیر 
فدراســیون تیراندازی ایران، گفت: فدراسیون جهانی 
هنوز انتخابات ایران را نپذیرفته و نســبت به اتفاقات 
حساس شده اند و نسبت به مکاتبات متعددی که با آنها 
شده گالیه مند هستند. به کمیته ملی المپیک ایران هم 

نامه زدند تا گزارش این اتفاقات ارائه شود.
هاشــمی تاکید کرد: آیا به نظر شــما دولت در این امر 
دخالت نکرده است؟ وقتی با نگاه سیاسی این اتفاقات 
افتاده چطور می گویند که دولت دخالت ندارد؟ وزارت 
ورزش در یک باتالق دست و پا می زند و خودشان هم 

می دانند که نتیجه ای ندارد.
 این موضوع ممکن است عالوه بر فدراسیون تیراندازی 
دامن کل ورزش ایران را بگیرد. این اتفاق چند بار تکرار 
شده و قبال در فوتبال، کشتی، تیراندازی با کمان و چند 
فدراســیون دیگر داشتیم. ممکن اســت برای مجامع 

جهانی حساسیت زا باشد. 

سعید برخورداری در خصوص بازگشــت به سپاهان اظهار 
کرد: هندبال من از ســپاهان و بازی در رده هــای پایه این 
باشگاه آغاز شــد و مرحله به مرحله جلو رفتم. با سپاهان در 
طول این ســال ها مقام های مختلفی به دست آوردم و فصل 
گذشته نیز با وجود داشتن قرارداد با سپاهان به دلیل مسئله 
خدمت سربازی به تیم نیروی زمینی منتقل شدم و با اتمام 
این دوران و شرایط مساعدی که سپاهان داشت با توافقی که 

صورت گرفت دوباره به تیم سابق خود بازگشتم.
وی در خصوص تمرینات سپاهان گفت: حدود دو هفته است 
که در تمرینات ســپاهان شــرکت می کنم. تمرینات خوب 
و منظمی را ســپری می کنیم. منظم بــودن در کنار علم به 
روزی که در تمرینات وجود دارد یکی از مشخصه های مثبت 
سپاهان اســت، در کنار آن امکاناتی که این تیم دارد خیلی 
متفاوت از دیگر باشگاه های هندبال کشور است. خوشبختانه 
شرایط تیم خوب اســت؛ البته بازیکنان تیم کامل نیستند 

امیدوارم با تکمیل نفرات تیم خوبی داشته باشیم.

وی در مورد لژیونر شدن حیدری راد بعد از یک فصل حضور 
در ســپاهان خاطر نشــان کرد: به هر حال فصل گذشته با 
توجه به وضعیت نظام وظیفه باید به تیم نیروی زمینی برای 
گذراندن دوران سربازی می رفتم، با مشورت و نظر سپاهان 
حیدری راد به سپاهان آمد. او یکی از بهترین گزینه ها برای 
آمدن به سپاهان بود و خدا را شکر بعد از یک سال حضور در 

سپاهان شرایط بازی در خارج از ایران برای او به وجود آمد.
وی ادامه داد: با توجه به سیستم تمرینات و امکانات خوبی 
که ســپاهان دارد این تیم طی ســال های گذشته همیشه 
سکوی پرش بسیاری از بازیکنان هندبال برای لژیونر شدن 
بوده است. بسیاری از بازیکنان سپاهان در تیم های خوب و 
مطرح اروپایی در حال بازی هستند که این نشان از توانمندی 

وسطح باالی هندبال اصفهان و باشگاه سپاهان است.
دروازه بان ملی پوش سپاهان با اشاره به پیشنهادات خارجی 
که داشته تصریح کرد: برای همین فصل؛ پیشنهاد خارجی 
داشتم، اما به دلیل اینکه کارت پایان خدمتم تا دوماه دیگر 

صادر می شود مشکل خروج از کشور را دارم. شرایط موجود و 
عالقه خودم در حال حاضر به ماندن در سپاهان بود. باید دید 

در آینده چه اتفاقی رخ می دهد.
وی در خصوص وضعیت تیم ملی و اردوها خاطر نشان کرد: 
شرایط تیم ملی مناسب است، اما عالی نیست. به این دلیل 
مناسب اســت چون با نبود بازیکنان لژیونر، تمرینات خوبی 
داشتیم. این بازیکنان از سوی باشگاه های خود اجازه حضور 
در تمرینات تیم ملی را نداشــتند و فکر می کنم با شــروع 
تمریناتی که مربوط به جام ملت ها و همچنین جام جهانی 
است با اضافه شدن این نفرات شرایط تیم بهتر از این هم شود 

و اردوها جدی تر برگزار شود.
وی تاکید کرد: بازیکنان بســیار خــوب و توانمندی داریم. 
امیدوارم با حضور تمامی نفراتی کــه در خارج از ایران بازی 
می کنند و همچنیــن بازیکنان خوب و بــا کیفیتی که در 
تیم های داخلی هســتند بتوانیم با تیم ملی نتایج مطلوبی 

کسب کنیم تا جبران ناکامی های گذشته شود.
برخورداری حضــور رحیمی در رأس فدراســیون هندبال 
ایران را یک امتیاز برای این رشــته خوانــد و گفت: با توجه 
حضور طوالنی مدت رحیمی در گذشــته و شناخت بسیار 
خوبی که از وضعیت هندبال دارد، شــخصی است که مورد 
اعتماد همه جامعه هندبال اســت و همه او را قبول دارند. او 

یکی از بهترین گزینه ها 
برای ریاست فدراسیون 
هندبــال اســت. ممکن 
اســت نفــرات دیگری 
هم مناسب باشــند، اما 
آشــنایی خوب و کافی 
نسبت به مسائل هندبال 
نداشته باشند، این مسئله 
می تواند دوبــاره برای ما 

عقب گرد باشد.
وی افــزود: همیــن امر 
موجب شــده تــا تمام 
جامعــه هندبــال ایران 
دوست داشته باشند که 
رحیمی در رأس هندبال 
ایران باقــی بماند، اما در 

این راه مشکالت زیادی هست که انتظار داریم با ورود و کمک 
وزارت ورزش، شرایط برای ماندن و همکاری رحیمی مهیا 

شود؛ چرا که شرایط کنونی هندبال خوب نیست.

دروازه بان ملی پوش سپاهان:

هندبال برای بازی های آسیایی وجهانی، بازیکنان خوبی دارد

دروازه بان تیم ملی هندبال با اشــاره به لژیونرهای خوب هندبال و همچنین بازیکنان با کیفیتی که در 
تیم های مختلف داخلی در حال بازی هســتند، گفت: فکر می کنم با داشتن چنین بازیکنان با کیفیتی 

وضعیت تیم ملی در مسابقات جام ملت ها و جام جهانی بهتر از گذشته باشد.

شرایط تیم ملی 
مناسب است، اما 

عالی نیست. به 
این دلیل مناسب 
است چون با نبود 
بازیکنان لژیونر، 
تمرینات خوبی 

داشتیم

عضویت در تیم نه چندان مطرح یونانی که قرار بود احسان حاج صفی را 
به ترکیب اصلی تیم ملی برساند، اکنون ستاره سپاهانی فوتبال ایران را 

در خطر جدی از دست دادن جام جهانی قرار داده است.
اگرچه پانیونیوس مقصد آنچنان جذابی برای یکی از درخشــان ترین 
ســتاره های دهه اخیر فوتبال ایران نبود، اما حضور این تیم یونانی در 
یورولیگ به صورت بالقوه امکان رویارویی بــا حریفان مطرح اروپایی 
را فراهم می آورد. از بخت بد، پانیونیوس قبل از آنکه به تیم های بزرگ 
برسد در برخورد با مکابی تل آویو حذف شــد، اما آنچه این تقابل را به 
کابوسی برای حاج صفی و دیگر هموطن ملی پوشش بدل کرد نه حذف 
زودهنگام از لیگ اروپا که تبعات بازی برابر نماینده رژیم صهیونیستی 

بود که تا این لحظه به محرومیت آنها از تیم ملی ختم شده است.

در حالی که عنوان شده گادوین منشــا، مهاجم نیجریه ای تیم فوتبال 
پرســپولیس در اواخر بازی به دلیل پاس ندادن برخی از بازیکنان تیم 
پرسپولیس به او شاکی شده و ناراحتی خود را در قالب اعتراض به برخی 
از نیمکت نشینان تیمش انجام داده، اما دلیل اعتراض مهاجم نیجریه ای 
این موضوع نبوده است.نام منشــا برای دومین بار در 3 هفته لیگ برتر 
برای انجام تست دوپینگ اعالم شده بود که این موضوع باعث ناراحتی و 

عصبانیت مهاجم نیجریه ای تیم پرسپولیس شده است.
پندار خمارلو، مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس با تایید این خبر 
گفت: منشــا از اینکه نامش برای دومین هفته متوالی برای انجام تست 
دوپینگ درآمده بود ناراحت و عصبانی بود و ما هم به او توضیح دادیم که 

طبق قرعه نام بازیکنان حریف را ما انتخاب می کنیم  .

حاج صفی جام جهانی را 
از دست داد؟

دلیل ناراحتی منشا در 
آخر بازی مشخص شد

رادیو ورزش یونان اعالم کــرد، مصدومیت امانوئل امنیکه 
مهاجم باتجربه نیجریــه ای المپیاکوس جدی اســت و او 
قادر به همراهی تیمش در مرحلــه پلی آف لیگ قهرمانان 
اروپا نیســت.به این ترتیب کریم انصاری فر که پیش از این 
در فهرســت 18نفره المپیاکوس جایی نداشت، جایگزین 
امنیکه 30ساله خواهد شد تا تیمش را در بازی مهم مقابل 

رایکا کرواسی همراهی کند.
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کاپیتان سابق تیم ملی برای سومین تیم تبریزی نیز به میدان رفت، اما 
نکته جالب در رابطه با او اینکه، آندو از نظر کیفیت فنی تغییراتی داشته  
و دوری او از تمرینات گروهی پیش فصل باعث شد تا او در حال حاضر 
به شرایط همیشگی خود نرسیده باشد و از دوران اوج به دور باشد. نکته 
جالب در رابطه با آندو اینکه لوکا بوناچیچ، سرمربی گسترشی ها نیز 
پس از پایان بازی اذعان داشت: آندو هنوز به شرایط ایده آل نرسیده 
است و باید منتظر بمانند تا او بتواند به شرایط آرمانی خود نزدیک شود.

برانکو ایوانکوویچ طی روزهای آینده شــاهد حضور بازیکن 
عراقی تیمش در تمرینات خواهد بود. بشار رسن که به دلیل 
همراهی تیم نیروی هوایــی در لیگ عراق امکان حضور در 
پرسپولیس را نداشت،پنجشنبه شب با این تیم قهرمانی در 
لیگ کشورش را جشن گرفت.بشار بعد از بازی نیروی هوایی 
مقابل الجویه از هواداران تیمش خداحافظی کرد تا خودش 

را آماده سفر به ایران کند.

تبریز منتظر آندوی تراکتورسازی!خداحافظی بشار با نیروی هوایی لژیونر ایرانی جانشین مهاجم سرشناس نیجریه

نقل قول روز

ملی پوش اصفهانی تیم ملــی دوومیدانی بانــوان نابینا و کم بینا 
اظهار کرد: مســابقات جهانی دوومیدانی 

جوانان دارای معلولیت از دوازدهم تا 
پانزدهم مرداد ماه جاری به میزبانی 
سوئیس برگزار شد و من در بخش 
نابینایان و کم بینایان حضور پیدا 
کردم. هاجر صفرزاده که به تازگی 
از این رقابت ها به اصفهان بازگشته، 

افزود: مسابقات با حضور 41 کشور در 
دو بخش آقایان و بانوان انجام گرفت.

ملی پوش اصفهانی تیم ملی دوومیدانی بانوان 
نابینا و کم بینا تصریح کرد: برای نخستین بار بود که بانوان از ایران 
در این مسابقات شرکت می کردند به همین خاطر خیلی روی رقبا 
شناختی نداشــتیم.وی اضافه کرد: با این حال من موفق شدم در 
ماده های 200 متر و 400 متر سرعت مدال طال کسب کنم و با این 
2 نشان طال تاریخ ساز شوم چون اولین دختر دونده ایرانی هستم که 
در رشته سرعت در مســابقات جهانی به این عنوان دست می یابد.

صفرزاده یادآور شد: اسفندماه ســال 95 در مسابقات بین المللی 
امارات در ماده های 200 متر و 400 متر سرعت مدال برنز کسب 
کردم و با این 2 نشان آنجا هم تاریخ ساز شدم زیرا تنها دختر دونده 

ایرانی بودم که مدال بین المللی این رشته را به دست می آورد.
وی خاطرنشان کرد: حضورم در مسابقات جهانی سوئیس نخستین 
تجربه ام در این ســطح از رقابت ها بود به همیــن دلیل اصال باورم 
نمی شد مدال بگیرم چه برسد به مدال طال؛ زیرا مسابقات، مسابقات 

جهانی بود و سطح باالیی داشت.  

بانوی دونده کم بینای اصفهانی:

 باورم نمی شد مدال بگیرم
 چه برسد به مدال طال

در اصالحات جدیدی که در آیین نامه انتخاباتی فدراسیون های ورزشی 
صورت گرفته، وزیر ورزش این اختیار را دارد تا سرپرست را انتخاب کند.

همه چیز از اســتعفای ناطق از ریاست فدراســیون بوکس آغاز شد، 
موضوعی که انتقاداتی را به آیین نامه انتخاباتی فدراسیون های ورزشی 

وارد کرد. 
اسفندماه ســال گذشــته بود که آیین نامه انتخاباتی فدراسیون های 
ورزشی به امضای وزیر ورزش رسید و در اختیار رؤسای فدراسیون ها 
قرار گرفت، آیین نامه ای که وقتی به پای اجرا رســید اشــکاالتش به 
گونه ای نمایان شد که خیلی ها معتقد بودند تضاد آیین نامه با اساسنامه 
فدراسیون ها این ابهام را به وجود آورده که وزارت ورزش قوانین خودش 

را دور می زند.
نکاتی در آیین نامه انتخاباتی فدراسیون های ورزشی وجود داشت که در 
زمان استعفای ناطق از فدراسیون بوکس اجرایی نشد و همین موضوع 

باعث شد تا اصالحاتی در این آیین نامه صورت بگیرد.
یکی از نکات مورد ابهام در آیین نامه انتخاباتی که البته در اساســنامه 
جدید فدراسیون های ورزشی نیز لحاظ شده، این است که سرپرستی 
امور فدراسیون ها بعد از برکناری رییس فدراسیون، برعهده نایب رییس 

است.

ماده 17 آیین نامه انتخاباتی فدراســیون های ورزشی به این موضوع 
اشاره می کند: در صورت فوت، استعفا و یا برکناری رییس فدراسیون 
مسئولیت کلیه امور جاری فدراسیون  تا انتخاب رییس جدید برعهده 

نایب رییس به عنوان سرپرست خواهد بود.
ماده ای که در زمان استعفای ناطق اجرایی نشد و وزارت ورزش اصالح 
این ماده را در دســتور کار قرار داد. براین اساس در صورت استعفا و یا 
برکناری رییس فدراسیون، وزیر ورزش این حق را دارد تا سرپرستی را 
برای فدراسیون در نظر بگیرد. حاال این سرپرست می تواند نایب رییس 
فدراسیون و یا شــخص دیگری باشــد که این انتخاب به وزیر ورزش 
بستگی دارد.تغییر دیگری که در آیین نامه صورت گرفته این است که 
نامزدها الزم نیســت برای ثبت نام تایید 5 عضو مجمع را بگیرند. قرار 
است آیین نامه انتخاباتی فدراســیون های ورزشی با اصالحات جدید 

هفته آینده در اختیار فدراسیون ها قرار بگیرد.
همچنین این پیش بینی صورت گرفته که در صورت تصویب اساسنامه 
از سوی هیئت دولت، آیین نامه جدید انتخاباتی و مطابق با اساسنامه 
نوشته شود. وزارت ورزش در تالش است با نوشتن اساسنامه و آیین نامه 
دخالت دولت در امور فدراســیون ها را کم کند تا حساســیت مراجع 
بین المللی در خصوص دخالت دولت در امور فدراسیون ها، از بین برود.

منهای فوتبال

تغییرات در آیین نامه انتخاباتی فدراسیون ها:

 انتخاب سرپرست به وزیر داده شد

افشاگری روز

یک خبرنگار برزیلی درباره زمان و ماجرایی که ســتاره پیشــین 
بارسلونا تصمیم به ترک این تیم وپیوستن 

به پاری ســن ژرمن گرفت، افشاگری 
کرد.خیلی ها تصــور می کنند که 
نیمــار در یکــی دو مــاه اخیر یا 
حداکثر در پایان فصل گذشــته 
تصمیم به ترک بارسلونا گرفته بود 
اما اکنون یکی از هموطنان او ادعا 

کرده اســت که اولین جرقه  جدایی 
این بازیکن برزیلی از آبی و اناری ها بعد 

از پیروزی تاریخی 6 بر یک بارسا برابر PSG در 
دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا بوده است.

کســی که این ادعا را کرده خبرنگار برزیلی به نام مارسلو برچین 
اســت که از جزئیات قرارداد نیمار با پاری سن ژرمن مطلع است. او 
به شبکه RMC گفت: 28 مارس )هشتم فروردین( تیم های ملی 
برزیل و پاراگوئه بازی داشــتند و نیمار در رختکن تیم ملی برزیل 
به هم تیمی هایش گفت که می خواهد بارسلونا را ترک کند. چیزی 
که او گفت این بود که بعد از پیروزی 6 بر یک بارسا برابر PSG، در 
حالی که او آن کسی بود که گل تاثیرگذار بازی را به ثمر رساند، این 
لیونل مسی بود که بیش از همه مورد توجه و تشویق هواداران قرار 
گرفت و روز بعد از بازی تیتر همه رسانه ها درباره او بود.برچین ادامه 
داد: رابطه نیمار با مسی بسیار خوب است، اما بعد از آن بازی بود که 
او فهمید هرگز نمی تواند به مرد شماره یک بارسلونا تبدیل شود و به 

همین دلیل تصمیم گرفت که از بارسلونا برود.
نیمار هفته گذشته با قراردادی به ارزش 222 میلیون یورو پس از 
4 سال حضور در نوکمپ، بارسلونا را به مقصد پاریس ترک کرد و به 

گران قیمت ترین بازیکن دنیا تبدیل شد.

 افشاگری درباره دلیل نیمار
 برای جدایی از بارسا

خبر روز

بازیکن رم با وجود قیمت باال، یک خریدار جدی دارد.
  کوین استروتمن، بازیکن گران قیمت رم 

به هدف اولین باشــگاه یوونتوس در 
فرصت باقی مانده تــا پایان فصل 
نقل و انتقاالت تابســتانی تبدیل 
شده اســت.  بنا بر ادعای نشریه 
»توتــو اســپورت« رم، قیمــت 
بازیکن هلندی اش را 45 میلیون 

یورو اعالم کرده، اما این موضوع هم 
باعث عقب نشینی ســران بانوی پیر 

نشده و آنها همچنان استروتمن را می خواهند.
پیشنهاد قبلی یووه که 30 میلیون یورو بود، توسط رمی ها رد شد 
اما پرافتخارترین تیم ایتالیا تالش های تازه ای را برای رســیدن به 

هدفش آغاز کرده است.

یوونتوس مشتری جدی »استروتمن«

آرزوی روز

ستاره مورد نظر شــیاطین سرخ برای 
این تیــم آرزوی موفقیت کرد.گرث 

بیل، مهاجم ولــزی رئال مادرید 
در اظهاراتی جالــب توجه برای 
منچســتریونایتد و هوادارانــش 
آرزوی موفقیت کــرد.  اظهارات 

او از آنجایی شائبه برانگیز است که 
مدت ها قبل مدنظر شــیاطین سرخ 
قــرار دارد و هرچند گفته شــده در 

رئال مادرید می ماند، اما چشــم باشگاه انگلیسی کماکان 
به دنبال اوست. در کوران این شــایعات، بیل در مصاحبه ای با این 
جمالت بــرای پرافتخارترین تیم انگلیــس آرزوی موفقیت کرد: 
اطمینان دارم منچستریونایتد فصلی جالب و موفق را پیش رو دارد.     

 آرزوی موفقیت بیل
 برای منچستریونایتد!

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در پیامی شهادت شهید ورزشکار مدافع حرم، محسن 
حججی را تبریک و تسلیت گفت.

در پی شهادت پاسدار شهید، محسن حججی، محمد سلطان حسینی پیام تسلیتی را صادر 
کرد که متن پیام بدین شرح است:

باسم رب الشهداء والصدیقین
شهید ورزشکار محسن حججی به قافله شهدای مدافع حرم پیوست تا حدیث عشق و ایثار و 
شجاعت را به شیوایی ترجمه کند، تا پرچم  شهادت، فداکاری و از جان گذشتگی در راه معبود 

این بار هم در نقطه ای دیگر از ایران اسالمی بر افراشته شود.
امروز شاگردان مکتب حسینی به خوبی آموخته اند جان، بهایی است که برای بهشتی شدن 
و قرب الی ا... می پردازند و این درجه از ایثار فقط هنر مردان خدایی است. بدون شک خانواده 
بزرگوار این شهید ورزشکار  به خود می بالند که فرزند عزیزشان در دفاع از حریم امامت و والیت 
جان شیرین خود را تقدیم اسالم ناب محمدی)ص( کرد؛  چرا که شهید همیشه زنده است  و 
نزد پروردگار روزی می خورد. اینجانب به عنوان خدمتگزار مردم والیت مدار و شهید پرور استان 
اصفهان، شهادت سرافرازانه این ورزشکار غیور و مدافع حریم مظلومیت اهل بیت علیهم السالم 
را به مردم استان به ویژه مردم همیشه در صحنه شهرستان نجف آباد، خانواده ارجمند شهید 
حججی و جامعه ورزش استان اصفهان تبریک و تسلیت عرض کرده، از محضر پروردگار یکتا 

برای این شهید همیشه زنده علو درجات مسئلت می کنم.

با صدور پیامی صورت گرفت؛
 تسلیت مدیر کل ورزش و جوانان اصفهان
 به  مناسبت شهادت ورزشکار مدافع حرم
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پایداری

شهر شــلوغ بود و دغدغه ها بسیار که یک »ســر« همه را یکسره  زاینده رود
سرگردان کرد؛ آشفتِه تماشای یک »تصویر«، سکانسی از »عزت« 
و »سرافرازی«... می دانستیم اسیرهایشان را مفت نمی کشــند. اول می نشانند جلوی 
دوربین، یک فیلم مفصل از عجز و البه اش می گیرند بعد سرش را می برند. ایرانی باشد که 
دیگر هیچ، چون تا حاال خیلی معدود »زنده« دستشــان افتاده. برخی ها را که مصاحبه 
نمی گیرند حداقل حین تیر خالص زدن فیلم می گیرند. از لحظه هایی که فرد خودش را 
می بازد و وا می دهد تا آن وقتی که دو زانو جلوی جالد نشسته و پیش پیش جان از تنش 
در رفته، بی حس و بی رمق با رخسار زرد انگار دارد برای زودتر تیر خالص خوردن یا بریده 
شدن شاه رگش التماس می کند. تصویر تو اما همه معادالت را به هم زد؛ با آن چشم های 

غیرت آلود و با آن استواری مردانه ات ...
 برادرم! شیرمرد سرزمینم! فدای آن چشم های بی ترس و حواس جمع ات که می دانست 
این تصویر قرار است معرف قد و قامت یک ملت و تاریخ باشد در مبارزه و جهاد با جهل و 

شیطان خدانِما . 
حضور مردانه و دست بســته ات در برابر کراهت جالد هراسان اســلحه به دست ، با آن 
دودهای داغ پر از غــم و آن خیمه و بیابان و آن لب های خشــک ، یــادآور تصویرهای 
ذهنی مان از روضه های کودکی و اکنون مان شده است... و اصال همین آرامش نگاه تو در 

برابر اضطراب نگاه قاتل، مرز روشن حق و باطل است. 
نمی دانیم در لحظه شهادت چه بر زبانت جاری شــده ولی خیلی روشن با این چشم ها 
می گویی که فیلمی از وادادگی  در لحظات آخر در کار نخواهد بود. شیر گرفتار در چنگال 
کفتارها ، شیرمرد اصفهانی ، افتخار این دیار و این استان، ای کشته فتاده به هامون ، وی 
 صید دســت و پازده در خون، خبر آمد که اســیرت کردند و چو ارباب شهیدت کردند . 

خوش به سعادتت ... 
این قلم بیش از این نمی چرخد.   اصال نمی دانیم چه باید بنویسیم . کلمات هم آشفته اند... 

فقط کاش هیچ وقت این »نگاه« و این »چشم«ها را از یاد نبریم ... 

برادر بی َسِرسربلندم سالم!

 ..
ش .

های
م 

چش

یک
تو چطور این قدر خوب توی عکس ها ژست می گیری؟! 

آن جا چیزی به شما یاد می دهند؟
 دو

جای تمام بالش های دنیا روی سر سنگین مان افتاده 
بود که یکی چنان بهم زل زد که از خواب پریدم.

چشم های همتی اش را دوخته بود به دوربین، طوری 
که انگاری توی آتلیه ایســتاده است و عکس دامادی 

می گیرد! نه، این عکس تبلیغاتی است!
ببخشید آقا، شما نماینده مجلس نیستید؟

 سه
شمرها همه شــبیه هم اند! یکی را ببینی انگار همه را 
دیدی! یک جوری صورت شان را پوشانده اند که انگاری 
چیزی کریه را پنهان کنند، با خنجری که یک لبه دارد!

بعضی وقت ها غریب که گیر می آورند ســر را از پشت 
می برند! خدا کند وقت رفتن به جبهه کسی که پشت 

سرش قرآن خوانده گلوی محسن را نبوسیده باشد!
 چهار

عکس خوبی اســت! عکاس زاویه خوبی انتخاب کرده 
و سوژه ها دارند نقش خودشان را بازی می کنند! اصال 

انگار حواس شان به دوربین نیست.
محســن که دارد اال بذکرا... می خواند و گاهی سالم 
زیارت عاشــورا زمزمه می کند. اصال روی لبش انگار 
»واو« اســت. احتماال »و علــی االرواح التی حلت به 
فنائک« می خواند! یا نه، و »علی علی بن الحســین« 
است! فرقی هم نمی کند! شاید اصال می خواهد لب های 

خشکش را زبان بزند.

پشت سری اما ژســت مفت برهای آخر وقت به خود 
گرفته! آنها که یــک نفر را ده نفــری دوره می کنند. 
خیمه ها هم که می سوزند! انگار »دارد غروب فرشچیان 

گریه می کند.«
 پنج

نگاه کن مادر! به چشم های سرنیزه خیره شو! سرنیزه ها 
هم چشم دارند! نگاه می کنند و بین همه، آنی را انتخاب 
می کنند که نمی شــکند، نمی بُرد! ســرنیزه ها اصال 
کارشان همین است که هرچیزی را که نمی بُرد بُبرند.
 اگر گلــوی محســن ات را بوســیدی که اجــرش با
 اباعبدا...)ع(، اگر نبوسیدی این سرنیزه آخرین کسی 

است که این گلو را بوسیده است
راستی، جز این عکس چقدر گرفتی مادر؟! سر پسرت 
را چند حساب می کنند؟! می گویند سپاه قدس خوب 
پول می دهد. ارزان نفروشــی! تازه بچه شــیر دوبرابر 

می ارزد!
 شش

گوشم دارد سوت می کشد، چند سر بریده دیگر بیاورند 
که من بیدار شوم؟! چرا وقتی عجله داری همه چراغ ها 

قرمزند؟! چرا هیچ وقت نوبت ما نمی شود؟
 پ.ن یک

َوَفَدیَْناُه بِِذبٍْح َعِظیٍم
سوره مبارکه صافات، آیه ١٠٧

 پ.ن دو
 محسن حججی سر به سردار شــهیدان تقدیم کرد، 

در حالی که دست های بسته و چشم های باز داشت.
این تصویر را تا ابد از یاد نبرید...

این تصویر را تا ابد از یاد نبرید
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آخرین پیامک  شهید حججی
دیدار امام جمعه  نجف آباد و فرمانده لشکر 8 نجف 

اشرف با خانواده شهید محسن حججی

سردار وعده داده  انتقام خواهیم گرفت... منتظریم
ت 

ر نف
براب

ار 
ـد

دیـ
در 

ب 
شــ

عه 
جم

ن، 
یرا

ل ا
تبا

 فو
ان

رم
 قه

ـم
 تیـ

ان
کن

ازی
ب

ند.
ــت

ذاش
ن گ

یدا
ه م

 پا ب
جی

حج
ن 

ســ
مح

د 
ـهی

 شـ
طره

 خا
د و

ا یا
ن، ب

هرا
ت

 
د. 

ندن
سا

ن ر
پایا

 به 
زی

یرو
 با پ

ر را
یدا

ن د
ب ای

حبو
ی م

 ها
سی

ولی
سپ

 پر

ور:
ن پ

می
یا

ش 
پخ

 را 
ش
سر

هم
ت 

اد
شه

بر 
ه خ

د ک
 بو
ی
س
ن ک

ولی
ی ا

جج
د ح

هی
ر ش

س
هم رد .
ک

از چهارشنبه شب که خبر  سما مطیعی   
رسید »محسن« را غریبانه 
سر بریدند، هشــتگ بچه های انقالب، حماسه 
»شهیدحججی« بود  و هشتگ عده ای دیگر، دفاع 
از بازی شجاعی مقابل اسراییل! این وسط ، پست 
اینستاگرامی »مهدی مهدوی کیا« تمام خاطرات 
خوب ما از ستاره سال های نه چندان دور تیم ملی 
را نابود کرد. آقای ستاره اسبق، در دفاع از مسعود 
شجاعی و احســان حاج صفی که مقابل تیمی از 
رژیم صهیونیستی به میدان رفته بودند و حاال با 
محرومیت از حضور در تیم ملی مواجه شده اند، در 
پست اینستاگرامی نوشــت: »...به امید روزی که 
سیاست دست از ســر ورزش بردارد و عمل جای 
شعار را بگیرد... ای کاش به فکر زیرساخت های 
ورزش، ساخت چندورزشگاه آبرومند و توجه به 
ورزش های پایه این مملکــت، از بین بردن فقر و 
اعتیاد و بیکاری بودیم نه اتفاقات سوریه و لبنان و 

عراق! ...« 
آرزو کرده که »سیاست دست از سر فوتبال بردارد.«  این را همان بازیکنی گفته که به خاطر گلی که به آمریکا زد، 
از سربازی معاف شد. حاال یکی پیدا شود و به آقای مهدوی کیا که این همه دغدغه میهن دوستی دارد و عرق به 

ایران و هموطن او را خفه کرده، بگوید : راست میگی برگرد ۲ سال خدمت کن!
یکی پیدا شود و به کسی که سال 88 همراه با تعدادی دیگر از بازیکنان از جمله علی کریمی و نکونام و ...با مچ بند 
سبز به میدان رفتند و سرپرست وقت تیم ملی را مجبور کردند  همراهی باند سبزهای تیم ملی با فتنه 88 را با بهانه 
»نذر برای حضرت اباالفضل« توجیه کند)!( بپرسد آن موقع که شما با رهبراصالحات عکس یادگاری می گرفتی 
و مچ بند سبز می بستی، زبانت دراز نبود که بگویی سیاست دست از سر ورزش بردارد؟! حاال زبان باز کرده ای؟!

گفته ای به فکر ازبین بردن فقر و اعتیاد و بیکاری باشیم! این گوی و این میدان؛ بفرمایید مثل »شهید حججی« 
وسط میدان باشید. از اتومبیل خارجی و لوکس شاسی بلند گران قیمتت پیاده شو و بیا روی زمین! برو اردوی 
جهادی مثل »شهید حججی« . اصال بچه ها می گویند  چند روز دیگر اردوی جهادی می رویم برای فقر زدایی.
آقای مهدوی کیا! بسم ا... شما هم تشریف بیاورید و ثابت کنید که حرف هایتان فقط شعار نیست! ثابت کن کسی 
 که همه پول هایش را خارج از ایران سرمایه گذاری کرده و از صدقه سر نشستن مسئوالن سر خوان گسترده 

بیت المال درفوتبال ، از »هیچ« به »همه چیز« رسیده ، دغدغه محرومین را دارد! 
بیا و سری به »علی« دوساله »محسن« بزن. به پسری که پدرش به جای اینکه به فکر زیرساخت های فوتبال 
باشد، رفت با دشمن تکفیری بجنگد تا چندصباح بعد، دشمنی که تا قلب نماد جمهوریت این نظام و کشور آمده 
بود و مردم را به رگبار بسته بود، به سرش نزند بازهم غلط اضافه کند؛ البته شاید شما جزو آن دسته ای باشی که 
اگرپای داعش به کردستان و همدان باز شد، فریاد بزنی »جانم فدای تهران« ولی بعید می دانم حتی جرأت داشته 
باشی برای دفاع از همان »تهران« پا از خانه بیرون بگذاری و احتماال پناه می بری به یکی از همان کشورهایی 
که پول هایت را به خزانه هایشان سپرده ای! و آن وقت اینجا امثال »شهید حججی« هستند که باز هم سینه 
سپر می کنند و مقابل دشمن می ایستند. امثال »محسن« هستند که از »ناموس« وطن دفاع می کنند. فقط 
می توانم برایت متاسف باشم. برای تویی که روزگاری »محبوب« قلب این ملت بودی چون »فرارکردن«هایت 
در زمین رودست نداشت و گویا هنوز هم »فرار می کنی«! از واقعیتی که مقابل چشمان تو و همفکران توست، 

فرار می کنی...
فدای سر »علیِ« دوساله که پدر دالورش باردیگر یادمان آورد »قهرمان« و »ستاره« های واقعی امثال »محسن« 
هستند نه امثال شما که ... بگذریم ... آقای مهدوی کیا! لطفا سکوت کن و اگر بلد نیستی »مرهم« بگذاری، نمک 

به زخم خانواده های شهدای مدافع حرم هم نپاش ... همین. 

به بهانه پست اینستاگرامی مهدوی کیا؛

زبان درازهای پرمدعا

بنازم آن قامتت را
بنازم غیرتت را 

تو آن صیدی که صیادت را اسیر مردانگیت کردی
تو آن کوهی که فاتحت را مغلوب صالبتت کردی 

تو آن فرزند خلف این خاکی که الیق ایرانی 
تو نه آن ناخلف فرزندان ایرانی که وطنشان جیبشان و کارشان به  
توبره کشیدن ثروت ایران و ریشخند بر تو و من و ماست و قامت 

زشتشان ، خاریست بر صورت آبروی ایران 
تو آن ژن خوبی

تو شور رفص پرچم ایرانی در آسمان الیتناهی تاریخ ایران 
محسن حججی تو آبروی ایرانی 

یاران چه غریبانه رفتند 
از این خانه 
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پلمب یک واحد آلوده کنندگی محیط زیست
به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست استان، از فعالیت یک واحد تصفیه روغن درشهرک 
صنعتی رازی که منجر  به آلودگی زیست محیطی می شد، با صدور حکم قضائی جلوگیری 

شد.

اخبار

 قاب شهر

در نخستین کنگره شهدای منطقه 10، شناسنامه شهدای منطقه 10 
اصفهان با حضور مسئوالن انتظامی و شهری اصفهان رونمایی شد.

امامی شهردار منطقه 10 در همین خصوص اظهار داشت: خدا را شکر 
می کنیم که توانســتیم در عرصه فرهنگی نیز قدمی برداریم و در نشر 
فرهنگ ایثار و شهادت سهمی داشته باشیم. وی ادامه داد: خود شهدا در 
اجرا و برگزاری این مراسم ما را یاری کردند؛ البته ارگان ها و گروه های 
مختلفی ازجمله بسیجیان نیز مساعدت های زیادی داشتند؛ از یک سال 
پیش که با همکاران در مراسم های بزرگداشت شهدای محالت مختلف 
منطقه 10 شرکت می کردیم، این ایده در ذهن ما شکل گرفت که یک 
کنگره باشکوه در شأن همه شــهدای منطقه 10 برگزار کنیم و امروز 

نتیجه این کار را مشاهده می کنیم.

مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان گفت: برای پروژه میدان شهدای 
هسته ای به 150 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که 110 میلیارد تومان 

آن صرفا برای آزادسازی این طرح هزینه می شود.
محمد هویدا با بیان اینکه امروز شاهد افتتاح فاز اول بوستان اشراق 
در کوه نخودی طبق بودجه مصوب هستیم، افزود: عملیات اجرایی فاز 
دوم این بوستان نیز ظرف یک ماه آینده آغاز می شود و این در حالی 
است که فاز سوم این بوستان نیز که مربوط به احداث فضای سبز است، 
اجرایی شده.وی در رابطه با پیشرفت پروژه میدان شهدای هسته ای 
تصریح کرد: در سال 9۴ برای احداث میدان شهدای هسته ای 7 میلیارد 
تومان اعتبار پیش بینی شده بود که اگر می خواستیم طبق بودجه 9۴ 

اعتبار در نظر بگیریم، اجرای این پروژه 15 سال طول می کشید.

 شناسنامه شهدای 
منطقه 10 اصفهان 

رونمایی شد

پروژه میدان شهدای 
هسته ای به 150 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز دارد

مدیرعامل سازمان پارک ها وفضای سبزشهرداری اصفهان:

شهروندان از طرح اهدای نهال استقبال کردند
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
طرح اهدای نهال برای نخستین بار در شــهر اصفهان اجرا شده و این به 
دلیل استقبال خوب مردم برای کاشت نهال در تمام مناسبت های ملی و 

مذهبی صورت گرفته است.
احمد ســلیمانی پور با بیــان اینکه طــرح اهدای نهال از طریق ســایت 
سازمان پارک ها و فضای ســبز اصفهان انجام می شود، افزود: متقاضیان 
می تواننــد بــرای شــرکت در این طــرح از طریق ســایت ســازمان، 
 ثبت نــام و پس از آن انــواع و تعداد نهال هــای مدنظر خــود را انتخاب

 کنند.
وی ادامه داد: متقاضیان پس از پایان ثبت نام باید هزینه کاشت نهال را به 
صورت آنالین یا بانکی پرداخت کنند و پس از پایان مراحل آن و دریافت 

کد رهگیری، از مراحل ثبت نام خود آگاه شوند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه کاشــت نهال باید متناسب با شــرایط آب و هوایی باشد، گفت: در 
طرح اهدای نهال، کاشــت ۳0 گونه مختلف که با شــرایط آب و هوایی 
 اصفهان مطابقــت دارد و نیاز به آبیاری کمی دارند، در نظر گرفته شــده

 است.
سلیمانی پور افزود: نهال توسط پیمانکار کاشته شده و ۶ ماه از آن نگهداری 
می شــود و پس از آن نیز برای نگهداری به سازمان پارک ها و فضای سبز 

شهرداری اصفهان تحویل داده می شود.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان افزود: 
درصورتی که نهالی در این ۶ ماه آسیب ببیند پیمانکار باید خسارت وارد 

شده به آن را جبران کند.

رییس پلیس راهور اصفهان خبرداد:

صدور ۳0 هزار جلد گواهی نامه در چهار ماهه 
امسال

رییس پلیس راهور اصفهان با اشاره به اســقاط یکهزار و ۶00خودرو در 
اســتان طی چهار ماه امســال گفت: تعداد خودروهایی که وارد چرخه 
ترافیکی می شــود چندین برابر خودروهایی اســت کــه از چرخه خارج 

می شود. 
سرهنگ رضا رضایی از کاهش سه درصدی تخلفات راهنمایی و رانندگی 

در سطح شهرهای استان اصفهان خبر داد.
وی با بیان اینکه در تیر ماه 19 هزار خودرو در ســطح اســتان اصفهان 
تعویض پالک شــد، تصریح کــرد: همچنین بــرای 15 هزار دســتگاه 

موتورسیکلت نیز تعویض پالک صورت گرفت.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشاره به اســقاط یک هزار و ۶00 
دستگاه در استان اصفهان در چهار ماهه امســال ابراز داشت: باید توجه 
داشــته باشــیم آمار تعداد خودروهایی که وارد چرخه ترافیکی استان 
اصفهان می شــود چندین برابر تعــداد خودروهایی اســت که از چرخه 

ترافیکی این استان خارج می شود.
وی با اشاره به توقیف سه هزار و 155 دســتگاه موتورسیکلت در استان 
اصفهان در چهار ماهه امسال اضافه کرد: یک هزار و ۲00 نفر از رانندگان 

این موتورسیکلت ها فاقد گواهی نامه بوده اند.
رضایی با اشاره به اعمال قانون برای 1۴ هزار راننده موتورسیکلت در سال 

جاری گفت: عمده تخلف این افراد، نداشتن کاله ایمنی بوده است.
وی همچنین به اخذ 50 فقــره گواهینامه از رانندگان بــه دلیل نمرات 
 منفی اشــاره کرد و ابراز داشــت: ایــن رانندگان تخلفــات خطرآفرین

 داشته اند.
رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اعمال قانون برای 95 هزار 
خودرو در اســتان اصفهان نیز افزود: باید توجه داشته باشیم که با نصب 
دوربین های ثبت تخلفات شهری در این زمینه با کاهش تخلفات روبه رو 

بوده ایم.
وی اضافه کرد: تا پایان ســال جاری تعداد دوربین هــای ثبت تخلف در 

شهرهای استان اصفهان تا 500 دوربین افزایش می یابد.
رضایی با اشاره به ترخیص پنج هزار موتورسیکلت از پارکینگ های نیروی 
انتظامی در چهار ماهه امسال، اضافه کرد: اخیرا دستورالعملی صادر شده 
که موتورهای ترخیص شــده باید حتما بیمه نامه داشته باشند که بسیار 

مفید خواهد بود.
وی همچنین به صدور ۳0 هزار جلد گواهی نامه در چهار ماه امســال در 
سطح استان اصفهان تصریح کرد: این گواهی نامه مربوط به پایه های یک، 

دو و سه خودرو و موتورسیکلت بوده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبرداد:

برگزاری نخستین همایش آموزشی 
تعمیرات تخصصی دوچرخه

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان اظهار داشت: نخستین 
همایش آموزشــی تعمیرات تخصصــی دوچرخه، امــروز در اصفهان با 
همکاری پویــش مردمی ترافیک شــهر اصفهان، معاونــت حمل و نقل 
و ترافیک شــهرداری اصفهــان، اتحادیه صنف فروشــندگان دوچرخه 
 و موتورســیکلت شهرســتان اصفهان و شــرکت صبا دوچرخه برگزار

 می شود.
علیرضا صلواتی افــزود: در این همایش فروشــندگان و تعمیرکنندگان 
دوچرخه در اصفهان و مسئوالن ایســتگاه های دوچرخه با جدیدترین و 
به روزترین روش های تعمیر دوچرخه آشنا می شوند و در پایان گواهی نامه 

آموزشی دریافت می کنند. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در مورد زمان مراسم گفت: 
این مراسم از ساعت 10 صبح  امروز در ســالن همایش کتابخانه مرکزی 
 شــهرداری اصفهان برگزار می شــود و حضور عموم در این همایش آزاد

 است.
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با مسئوالن

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان خبر داد:

 پیشرفت ۸0درصدی 
متروی بهارستان

مدیرعامل شــرکت عمران بهارســتان گفت: فاز سوم 
شهر جدید بهارســتان در حال آماده سازی است و به 
 زودی در فضای 1۸0 هکتاری در اختیار شهروندان قرار 

می گیرد.
محمدرضا احمدی با اشاره به اینکه فعالیت آماده سازی 
فاز سوم بهارستان آغاز شده است،گفت: جانمایی مراکز 
مختلف آموزشی، فرهنگی و مذهبی را نیز مورد توجه 

قرار داده ایم.
وی افزود: ۲۴0 واحد مســکن مهر به دلیل مشکالت 

ثبتی هنوز بهره برداری کامل نشده است.
مدیرعامل شــرکت عمران بهارستان گفت: در مسکن 
مهر 10 واحد آموزشی را در دستور کار داریم که تاکنون 
پنج واحد تحویل شــده و تا پایان ســال همه واحدها 

تحویل می شود.
محمد رضا احمدی با اشاره به اینکه متروی بهارستان 
با پیشــرفت ۸0 درصدی محقق شده اســت، افزود: 
50میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرده ایم و منتظر 

اعتبارات دولتی در این زمینه هستیم.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

فعالیت جمعیت هالل احمر 
استان در جهان شهره است

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان اظهار 
داشت: فعالیت های جمعیت هالل احمر استان اصفهان 

نه تنها در ایران بلکه در جهان شهره است.
محسن مومنی با اشاره به قرار گرفتن اصفهان در مرکز 
کشور و همجواری با 9 استان دیگر و نیز با توجه به تنوع 
حوادث و گستردگی جغرافیایی و جمعیت باالی استان 
و نیز جانشینی و معین بودن تهران، اظهار داشت: دامنه 
فعالیت های هالل احمر استان اصفهان بسیار متنوع و 
گسترده است و در عین حال همواره توانسته به بهترین 

نحو ممکن پاسخگوی حوادث باشد.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با بیان 
ضرورت گسترش ارتباطات بین بخشی و تبادل تجربه 
توأم با احترام به فرهنگ ها افزود: استفاده از تجربیات 
متقابل می تواند نقش موثــری در موفقیت برنامه ها و 
فعالیت ها داشته باشــد و این امر به افزایش مهارت ها، 
ارتقای آمادگی و پاسخگویی مناسب و موثر به حوادث و 

بالیا کمک شایانی خواهد کرد.

مدیر پــروژه تقاطع غیر همســطح میدان اســتقالل تاکید 
کــرد: پــروژه تقاطع غیــر همســطح میدان اســتقالل به 
 دلیل اینکــه 11 پــروژه را در دل خود جــای داد، ابر پروژه

 نام گرفت.
مدیر پروژه تقاطع غیر همســطح میدان استقالل اظهارکرد: 
میدان اســتقالل در مدت ۴ دهه به صورت یک میدان بسیار 
ساده در این قســمت از شــهر وجود داشــت و محل تردد 

خودروهای سنگین بود.
بابک حقیقی ادامه داد: در گذشــته در این میدان به واسطه 

همجواری با دانشگاه صنعتی اصفهان و تردد بیش از 10 هزار 
دانشجو، همجواری با منطقه محمود آباد و امین آباد و تردد 
خودروهای سنگین، شاهد وقوع تصادفات زیادی بودیم؛ اما 
در حال حاضر با احداث این پروژه، دیگر از بالتکلیفی ها، تردد 
خودروهای سنگین و آلودگی هوا در این میدان خبری نیست.
مدیر پروژه تقاطع غیر همسطح میدان استقالل خاطرنشان 
کرد: با احداث این پروژه عظیم، مســافران هم از بالتکلیفی 
درآمده اند چرا که قبــل از احداث این پل ها، مســافران در 
این نقطه از شــهر برای رفتن به مســیر مورد نظر خود دچار 

سردرگمی می شدند.
وی با اشاره به اینکه پروژه تقاطع غیر همسطح میدان استقالل 
به دلیل اینکه 11 پروژه را در دل خود جای داد، ابرپروژه نام 
گرفت، افزود: ابر پروژه اســتقالل یکی از پروژه هایی است که 
شهرداری ســال ها در صدد اجرای آن بود اما در این دوره با 

تالش جهادی مدیریت شهری اصفهان محقق شد.
حقیقی با بیان اینکه این میدان از یک سو به سمت جاده تهران 
و از سوی دیگر به سمت دانشگاه صنعتی و دیگر مسیر آن به 
سمت خورزوق و اصفهان است، گفت: ۲ پل عبوری، یکی به 
طول 700 مترمربع که ارتباط خیابان امام خمینی)ره( به بلوار 
آزادگان را برقرار می کند و دیگری پلی که ارتباط بلوار دانشگاه 
را به بلوار آزادگان برقرار می کند به طول ۸00 متر به صورت 

رفت و برگشت در این میدان به اجرا در آمده است.
وی تصریح کرد: پل های زیرگذر در طرفین میدان، پل قطار 
شهری و میدان ورودی شهر را در این مجموعه شاهد هستیم 

که احداث شده اند.
مدیر پروژه تقاطع غیر همســطح میدان استقالل با اشاره به 
اینکه این پروژه در بین ۴00 طرح ارائه شــده کشور، جایزه 
خشت طالیی را هم دریافت کرده است، ادامه داد: این جایزه 
به پروژه هایی تعلق می گیرد که از نظر وسعت و گستردگی 
حرفی بــرای گفتن داشــته و بیشــترین تاثیرات زیســت 
 محیطی، ترافیکی و فرهنگی و اجتماعی را بر جای گذاشــته 

باشد.
وی خاطرنشــان کرد: پــروژه تقاطع غیر همســطح میدان 
اســتقالل با باالتریــن کیفیــت و در حداقل زمــان ممکن 
به اجــرا درآمد کــه در مســیر اجــرای آن شــرکت های 
خدمت رســان آب، بــرق، گاز و مخابرات بــرای جابه جایی 
 تاسیســات عظیم شــهری همــکاری های بســیار خوبی

 داشتند.

مدیر پروژه تقاطع غیر همسطح میدان استقالل خبر داد:

جایگیری 11 پروژه در دل تقاطع غیر همسطح میدان استقالل

استاندار اصفهان گفت: اساسنامه جامع برند اصفهان تصویب 
شده و آیین رونمایی از آن به زودی برگزار می شود. 

رســول زرگر پور عصــر روز پنجشــنبه در جلســه نهایی 
برنامه ریزی برای رونمایی »برند اصفهان«، با اشاره به تصویب 
اساســنامه برند جامع اصفهان افزود: وجه تســمیه، رنگ، 
شکل و لغات به کار رفته در این برند که مفاهیم خاص خود 

را دارد نهایی شده اســت. وی اظهار کرد: هم اکنون درصدد 
برنامه ریزی برای رونمایی، ثبت در مراجع ذی ربط و تبلیغات 

داخلی و خارجی برای نماد و برند اصفهان هستیم.
وی یادآوری کرد: همان طور که جمله »اصفهان نصف جهان« 
در اذهان عموم جا افتاده اســت، باید تالش شود تا کارکرد 

اثرگذار این نماد نیز برای مردم مشخص و روشن شود.

مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان نیز در این جلسه با اشاره 
به اهمیت و تاثیر برنــد اصفهان در بخش هــای مختلف از 
جمله کسب و کار، گردشگری و شهری گفت: تعریف »فونت 
شــهری« نیز می تواند در کنار برند اصفهــان، مکملی برای 

هویت این شهر باشد.
وی اظهار کرد: فونت شهری، هویت نوشتاری برای استفاده 

در تابلوها و المان های تبلیغاتی شهر است.
برند یک شــهر دربردارنده ویژگی هــای فرهنگی، هنری، 
اجتماعی و صنایع مختلف آن شــهر است که در زمینه های 

مختلف از جمله گردشگری و کسب و کار کاربرد دارد.

استاندار اصفهان:

برند جامع اصفهان رونمایی می شود  

سخنگوی موقت منتخبان دوره پنجم شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اینکه 
گفته می شود شهردار از پیش تعیین شده است درست نیست، حتی نمی توان گفت 

کدام ۳ نفر در بین ۸ نفر فعلی شانس بیشتری برای انتخاب شدن دارند.
علیرضا نصراصفهانی با اشــاره به آخرین وضعیت فرآیند انتخاب شهردار اصفهان 
اظهارداشت: چند مرحله از انتخاب شهردار پشــت سر گذاشته شده و در آخرین 

مرحله نامزدها به ۸ نفر رسیده اند.
وی افزود: طبق برنامه ریزی پس از بررسی و اعالم نظر اعضای شورا، از ۸ به ۴ و از 
۴ به ۲ نفر می رسیم، ۲ نفری که در پایان بیشترین اقبال را دارند در جلسه علنی 
شــورای شــهر حضور پیدا کرده و نهایتا یک نفر از آنها به عنوان شهردار اصفهان 

تعیین می شود.
سخنگوی موقت شورای پنجم شهر اصفهان ادامه داد: ۸ نفر فعلی در جلسه ای که 
هفته آینده برگزار می شود حضور پیدا کرده و برنامه های خود را ارائه می کنند تا ۴ 

نفر از بین آنها انتخاب شود و به همین شکل فرآیند ادامه می یابد.
نصراصفهانی با بیان اینکه هنوز منتظر اعالم وزارت کشور برای شروع به کار شورا 
هستیم، گفت: تالش ما بر این است که همزمان با شروع کار شورای شهر جدید، 

شهردار را معرفی کنیم که نیاز به سرپرست نداشته باشیم.

عضو شورای شهر اصفهان در رابطه با درخواست پخش زنده جلسات بررسی برنامه 
نامزدهای تصدی شهرداری اصفهان اظهار داشت: در این رابطه باید نظر همه اعضای 
شورا بررسی شود، این موضوع می تواند در اولین جلسه منتخبان به رای گذاشته 

شود یا با هماهنگی همه اعضا صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم توجه به نظرات همه اعضا در مورد این تصمیم بیان داشــت: 
طبیعتا چنین امکانی هست و از نظر شخصی مانعی برای پخش زنده جلسه انتخاب 
شــهردار وجود ندارد؛ اما تصمیم گیری در مورد این درخواســت باید با نظر همه 

منتخبان باشد.
نصراصفهانی یادآور شد: اینکه گفته می شود شــهردار از پیش تعیین شده است 
درست نیست، صادقانه می گویم که حتی نمی توان گفت کدام ۳ نفر در بین ۸ نفر 
فعلی شانس بیشتری برای انتخاب شدن دارند، رفت و آمدها و مالقات ها ادامه دارد 

اما اینها به معنی تعیین شدن شهردار نیست.
سخنگوی موقت شورای پنجم شــهر اصفهان تاکید کرد: زمانی که آرای همه 1۳ 
نفر عضو شورای شهر گرفته شد، شــهردار اصفهان مشخص می شود و نمی توان 

گمانه زنی های مطرح شده را واقعی دانست.
نصر اصفهانی در پاسخ به این سوال که شهردار جدید چه ویژگی هایی باید داشته 

باشد، عنوان کرد: کسی که می خواهد در منصب شــهرداری قرار بگیرد باید سه 
مهارت اساسی داشته باشد: اول مهارت ادراکی، یعنی از سازمانی که می خواهد در 

آن قرار بگیرد درک الزم را داشته باشد.
وی با بیان اینکه شهرداری ۳۲0 ماموریت را بر عهده دارد، ادامه داد: مهارت بعدی 
فنی است؛ شهردار اصفهان هر چند نمی تواند در تمامی حوزه های ذیل مجموعه 
شهرداری متخصص باشد اما باید اطالعات کافی در تمام بخش ها را برای بر عهده 

گرفتن مدیریت شهری داشته باشد.
سخنگوی موقت شورای پنجم شهر اصفهان، ویژگی پاک دستی را صفتی دانست 
که همه بر آن اتفاق نظر دارند و افزود: سومین مهارتی که شهردار آینده اصفهان باید 
داشته باشد، مهارت انسانی است؛ یعنی باید بتواند با مردم تعامل خوب داشته باشد 

و جذب مشارکت را افزایش دهد.
نصراصفهانی در پایان با اشاره به مشی اصالح طلبی و نقش آن در انتخاب شهردار، 
خاطرنشــان کرد: مردم تفکری را پذیرفته  و رای دادند و طبیعی اســت که مشی 
اصالح طلبی در انتخاب شهردار تاثیرگذار است؛ اما یقینا شهرداری که انتخاب شد، 
شهردار یک تفکر نیست؛ بلکه شهردار همه ۲/5میلیون اصفهانی است و فضای کار 

شهر جایی برای مسائل جناحی نیست.

سخنگوی موقت منتخبان دوره پنجم شورای اسالمی شهر اصفهان: 

شهردار جدید اصفهان از پیش تعیین شده نیست

شادی کودکانه در گرمای تابستان
»گرمای تابســتان، خنکای آب و شادی کودکانه«؛ 
این ســه کلمه را کنار هم بگذاریم، می شود همان 
رویدادی که اگر این روزها از پل مارنان عبور کنید، آن 

را مشاهده خواهید کرد.
در محوطه پل مارنــان که در جغرافیای شــهری به نام »پارک 
سعدی« نامیده می شــود، از زیر پارکت ها به فاصله یک متر از 
هم، فواره های آب با ارتفاع یک یا دو متری بیرون راهشــان را به 
آسمان باز کرده اند و کودکان می توانند لحظات شادی را در این 

مجموعه سپری کنند.
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امام  علی علیه السالم :
نماز را در وقت مقرّرش بخوان و به دلیل بیكار بودن، آن را جلو نینداز، 

و به دلیل اشتغال به كارى، آن را به تأخیر نیفكن .
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صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان :

هدف ما توانمندسازی و ارتقای کمی و کیفی شرکت های کوچک و متوسط است

نقـش قابل توجه صنایـع کوچک و متوسـط در تولید ناخالص ملی، اشـتغال و رشـد و توسـعه اقتصادی کشـور، بر فعـاالن این عرصه 
بارز اسـت. طبق آمار رسـمی، سـهم 15 درصـدی صنایع و شـرکت های کوچـک و متوسـط در تولید ناخالـص ملی و ایجاد اشـتغال 

45درصـد دال بر این ادعاسـت. 
در ایـن راسـتا، دکتـر محمدجـواد بگـی، مدیـر عامل شـرکت شـهرک هـای صنعتـی اسـتان اصفهـان، ماموریت سـازمان خـود را 
سـازماندهی و پشـتیبانی صنایع کوچک و متوسـط اسـتان نامیـد و چنین اظهـار کرد کـه دو هدف توانمندسـازی و ارتقـای کمی و 

کیفـی ایـن واحدهـا در سـرلوحه فعالیت های شـرکت شـهرک هـای صنعتـی قـرار دارند. 
محمد جـواد بگـی از احداث دفتـر توسـعه صنعتـی و کارآفرینی بـا زیرمجموعه خوشـه هـای کسـب و کار خبـر داد و گفـت در این 
طرح، مطالعـات فراگیر خوشـه هـای کسـب و کار اسـتان اصفهان بـا شناسـایی 53 خوشـه کسـب و کار اجرا شـد. وی اظهـار کرد: 
امکان سـنجی که برای خوشـه های صنعتی شـده اسـت، صنایع گالب و عرقیات، اسـانس کاشـان، صنایـع تولیدی کفـش اصفهان، 
نسـاجی دهق، گز اصفهان، پوشـاک خورزوق، محصـوالت لبنی گلپایگان و ابزار و ماشـین های کشـاورزی اصفهان و فرش دسـتباف 

نایین را شـامل می شـود. 
مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی، خوشـه های کسـب و کار و در حال توسـعه را خوشـه محصوالت لبنی گلپایگان اعالم کرد 
و خوشـه های کسـب و کار به بهره برداری رسـیده در اصفهان را خوشه های کسـب و کار سـنگ، طال، فرش ماشینی کاشـان و آران 
و بیدگل، آجر اصفهان، محصوالت پالسـتیکی اصفهان و خوشـه های نسـاجی )بانـد و گاز، برزنت بافـی کردآباد، حولـه بافی آدریان 

خمینی شـهر و ملحفه بافی درچه(، نسـاجی دهق و بخـش دیگـری از گالب و عرقیات کاشـان عنوان کرد. 
محمدجواد بگـی، مهم تریـن مباحـث حمایتی و فعالیت های انجام شـده توسـط شـرکت شـهرک هـای صنعتـی اصفهـان را انجام 
مطالعات امکان سـنجی توسـعه خوشـه های شناسـایی شـده در اسـتان نام برد که شـامل محصوالت لبنی گلپایگان، ماشـین آالت 

و ادوات کشـاورزی و فرش دسـتباف نایین اسـت. 
وی همچنیـن از انعقـاد قرارداد عاملیت خوشـه به منظور توسـعه خوشـه های امکان سـنجی شـده، خوشـه کفش اصفهان، خوشـه 
نسـاجی دهق و خوشـه گالب، عرقیات و اسـانس کاشـان و اجرای برنامه های عملی خوشـه های مذکور، برگزاری جلسـات شـورای 
راهبـری خوشـه های در حـال توسـعه، انعقـاد تفاهم نامـه همکاری بـا دانشـگاه هنر اصفهـان در اجـرای برنامـه های خوشـه کفش 
اصفهـان، عدم تفاهـم نامه همکاری با دانشـگاه کاشـان برای اجـرای برنامـه های خوشـه گالب، عرقیات و اسـانس کاشـان و تقویت 
ارتباط صنعـت گالب و عرقیات با مراکز دانشـگاهی خبـر داد و افزود: در این راسـتا، واحد تحقیق و توسـعه خوشـه گالب، عرقیات و 
اسـانس کاشـان در پژوهشـکده ملی اسـانس های طبیعی کاشـان افتتاح شـد. همچنین، سـمینارها و دوره های آمـوزش تخصصی 
ویـژه صنعتگران هریـک از خوشـه ها برگزار شـده اسـت. بازدیدهـا و تورهـای صنعتی تخصصـی داخلـی و خارجی با هـدف ارتقای 

دانـش فعـاالن این عرصه اجرا شـده اسـت. 
دکتر بگـی در ادامـه، از فعال کـردن BDS های تخصصـی در هر یک از خوشـه هـا به منظور پوشـش برنامه های آموزشـی، توسـعه 
بازار و ارتقـای کیفیـت و بهره وری، برگزاری نشسـت های تخصصی با موسسـات و شـرکت هـای بین المللـی مرتبط با کسـب و کار 
خوشـه و انجام طرح هـای مطالعاتی و پژوهشـی در حوزه خوشـه های صنعتـی و کاربردی سـاختن آنها سـخن راند و افـزود: در این 
بخش توانسـته ایم بر دریافت شناسـه نظارت برای واحدهای تولیدی خوشـه گالب، عرقیات و اسـانس کاشـان نائل آییـم. همچنین، 
اسـتفاده از نخ اسـالب در تولید حوله با قابلیت رقابـت و نوآوری، طراحـی و تولید انواع لبـاس کار پنبه ای ضدآب، آتش و لکه توسـط 
دانشـکده نسـاجی دانشـگاه صنعتی اصفهان، طراحی و تولید ملحفه هـای آنتی باکتریال، طراحی و سـاخت دسـتگاه سـمباده زنی 

پارچه و سـاخت اولین تصفیه خانـه صنعت تقطیـر باالخص صنعـت گالب، عرقیات و اسـانس تحقق یافته اسـت. 
مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتـی، دیگـر اقدامات را برگـزاری دوره هـای آموزشـی تربیت عامالن خوشـه های کسـب و کار 
کشـور در سـال 95، اجـرای برنامه هـای موثر در توسـعه بازار صـادرات خوشـه های در حـال توسـعه، تهیه نـرم افزار سـامانه جامع 
مدیریت خوشـه های کسـب و کار کشـور و به روز رسـانی آن، حمایت از برنامه های پیشـنهادی خوشـه های به بهره برداری رسیده 
و فعال کردن کنسرسـیوم هـای صادراتی در بخشـی از خوشـه هـای در حـال توسـعه و خاتمه یافتـه و حمایـت از برنامه هـای ارائه 

شـده توسـط کنسرسـیوم ها اعالم کرد. 

آگهی تجدید مزایده

امیراحمد زندآور _ شهردار فالورجان

شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 4/241 مورخ 96/04/15 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان در نظر دارد زمین واقع در 
فالورجان- بلوار طالقانی – مقابل ساختمان شهرداری محل توقف سابق تاکسی های خطوط شهری به متراژ تقریبی 1478 مترمربع 
زمین جنب دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان را طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی جهت پارکینگ عمومی به متقاضیان 

واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال شمسی واگذار نماید. 
قیمت پایه مزایده:

الف( قیمت پایه اجاره براساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 22/000/000 ریال برای زمین روبروی شهرداری می باشد.
ب( قیمت پایه اجاره براساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 1/800/000 ریال برای زمین جنب دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان 

می باشد.
پ( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 96/06/04 به دبیرخانه حراست 

شهرداری تحویل نمایند.
ج( پیشنهادهای واصله راس ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 96/06/05 در شهرداری قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد.

د( کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، ارزش افزوده، چاپ آگهی و... به عهده برنده مزایده می باشد.
و( شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

نوبت اول

تقوا  مراتب دارد
آیت ا... فاطمی نیا:تقوا مراتب دارد. مراتب عالیه دارد. 
مراتب نازله دارد. وقتی قرآن نازل شد مردم چند 
دسته بودند. عده ای می گفتند اصال گوش ندهید. 
حتی ســرو صدا راه می انداختند تا کسی قران را 
نشنود. دسته دیگر می گفتند آقا صدا نکنید ببینیم 
چه می گوید؟ این از مراتب نازله تقوا بود. خیلی از 

اینها بعد از گوش دادن منقلب شدند. قرآن 
هدایتشان کرد. بیخود نبود که خانه و قوم و 
خویش خود را ترک کرده و رفتند  تا همراه 

پیامبر بجنگند.
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