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 فقط ۳ درصد  از زنان اصفهانی 
خون اهدا می کنند

به بهانه نامه خانواده های صیادان اسیر در سومالی به رییس جمهور؛

مدیر اهدا کنندگان خون
 سازمان انتقال خون اصفهان:

آزادی9زندانیجرایمغیرعمد
دراصفهان

8

تشدیدپیشگیریازتبکریمه
کنگودرچهارمحالوبختیاری 7

درخششهنرمنداناصفهانی
درمسابقاتخوشنویسیعراق

4

توریسمورزشیدراصفهان
توسعهمییابد

10

معاون عمران شهری شهرداری  مطرح کرد:

پروژه های عمرانی در اصفهان، ارزان تر از دیگر شهرهاست
11
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اصطالح سیم خاردار نفس اسفندماه سال گذشته وارد دایره المعارف رسانه ها شد؛ 
»جایی که در دیدار رهبر معظم انقالب با جمعی از شاعران مذهبی، مرتضی امیری 
اسفندقه، شــعری درباره کتاب »وقتی مهتاب گم شد« خواندند و آن را به جانباز 

سرافراز آقای علی خوش لفظ تقدیم کردند...

ادامه در صفحه 9

در گفت و گو با رییس اداره امور مبلغان دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان مطرح شد؛

عبور از سیم خاردار نفس

ارزآوریباالیصادراترودهگوسفندازاصفهان
وقتی اصفهانی ها ضایعات را تبدیل به صادرات می کنند؛

3

ناخدا وقتی اسیر شد، 4۱ سال بیشتر نداشت. ۱۹ ماه اسارت در سواحل سومالی را به این عدد اضافه کنید. همسرش می گفت او 
حاال شبیه یک آدم شصت ساله است و تازه شانس آورده که زنده است؛ از آن جمع بیست نفری، چندنفر به دلیل شرایط سخت اسارت، جان 

دادند. همان چندنفری که به همراه تعداد دیگری از ماهیگیران ایرانی...
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محمدبنسلمانبرایرایزنیدرموردایرانبهدیدارپوتینمیرود
محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی امروز با والدیمیر پوتین 
رییس جمهوری روسیه در مسکو دیدار خواهد کرد. در این دیدار عالوه بر همکاری دوجانبه، 

موضوع سوریه و ایران از جمله محورهای گفت وگو خواهند بود.

اخبار کوتاه

شبکه خبری »فاکس نیوز« با پرداختن به خبر ساخته شدن سومین شهرک 
زیرزمینی موشکی ایران که  از سوی »سردار حاجی زاده«، رییس نیروی هوا 
فضای سپاه اعالم شد، نوشت: یک فرمانده ایرانی از افزایش برنامه موشکی 
کشورش خبر داد. بر اساس این گزارش، در حالی که »دونالد ترامپ« رییس 
جمهور آمریکا نخستین سفر خارجی خود را پایان داد، فرماندهان ارشد 
نظامی ایران، سخنان جسورانه ای که نشــان از جنگ لفظی بین تهران و 
واشنگتن است را بیان کردند. به نوشته فاکس نیوز، اعالم ساخت سومین 
شهرک موشــکی زیرزمینی ایران در حالی بیان شده که برخی سخنان و 
تحریم ها نیز برای محدود کردن این نوع فعالیت های ایران در نظر گرفته شده 
است.خبرگزاری »رویترز« نیز در مطلبی با همین مضمون به نقل سخنان 
رییس جمهور منتخب ایران نوشت: روحانی به وضوح اعالم کرده است که 

ایران برای آزمایش موشکی خود نیازی به کسب مجوز از آمریکا ندارد.

روزنامه نیویورک تایمز طی گزارشی در مورد روابط تجاری ایران و آمریکا 
نوشت: »دونالد ترامپ« که هیچگاه دشمنی خود با ایران را مخفی نکرده اخیرا 
خواستار تشکیل یک اجماع منطقه ای برای انزوای ایران شده است، اما تهران 
با یک متانت تعجب برانگیز نسبت به اظهارات ترامپ واکنش نشان داد که 
دلیل این رفتار ایران آن است که می داند دولت ترامپ خواستار تجارت با ایران 
است. در ادامه این مطلب آمده است: در ظاهر چنین است که در هفته های 
اخیر خبرهای بدی درباره ایران شنیده ایم اما به رغم این اظهارات تند، ایران 
منتظر تحویل گرفتن هواپیماهای مســافری بوئینگ است. ایران برای در 
اختیار گرفتن هواپیماهای بوئینگ، ۲ قرارداد با شــرکت آمریکایی به رقم 
۲۲ میلیارد دالر امضا کرده است. بر همین اساس ترامپ که یکی از شعارهای 
اصلی انتخاباتیش ایجاد اشتغال در داخل آمریکا و بخش صنایع این کشور بود 

نشان داده که تمایلی برای برهم زدن قراردادهای امضا شده با ایران را ندارد.

فاکس نیوز:

 صحبت های فرمانده 
ایرانی جسورانه بود

نیویورک تایمز:

قراردادهای ایران و 
آمریکا همچنان ادامه دارد

پارلمان

مسئول کمیته ویژه حقوقی، قضائی مجلس گفت: طرح 
علنی شــدن دادگاه جرایم اقتصادی فعال از دستور کار 
مجلس خارج و جهت بررسی بیشتر در کار گروه کمیسیون 

مربوطه قرار گرفته است.
محمدعلی پور مختار در خصوص اجرای علنی دادرسی 
جرایم اقتصادی گفت: این طرح در اسفند یا فروردین ماه 
 بود که در صحن علنی مجلس بررسی شد و پس از عدم 

رای آوری از دستور کار مجلس خارج شد.
وی در مورد جزییات این طرح افزود: کمیسیون حقوقی، 
قضائی به دنبال آن اســت تا دادگاه مجرمان اقتصادی به 
ارزش باالی 10میلیارد ریال معادل یک میلیارد به صورت 
علنی برگزار شده و جزییات آن رسانه ای شود ولی با توجه 
به مخالفت مجلس طبق قانون برای شش ماه آینده بررسی 

مجدد شده تا دوباره برای تصویب به صحن رود.
وی در خصوص اینکه انتشــار مفسدان اقتصادی مطابق 
قانون مجازات تا چه میزان بازدارنده و تاثیر گذار خواهد بود، 
تصریح کرد: بر اساس قانون شرع مقدس اسامی برخی از 
مجرمان از جمله اقتصادی باید به اطالع عموم مردم رسیده 
شود که این خود نوعی مجازات محسوب می شود و حتما 

بازدارنده و مانعی برای ارتکاب به جرم خواهد بود.

ســخنگوی فراکسیون امید مجلس شــورای اسالمی 
با بیان اینکه هنوز تفاهمی میان این فراکســیون و دو 
فراکسیون دیگر مجلس حاصل نشده است، گفت: در 
این مدت پیام های متناقض زیادی به گوش رســیده 
 ولی حتی یک پیام مشخص واضح به دست ما نرسیده

 است.
بهرام پارســایی با بیان اینکه در مورد انتخابات هیئت 
رییسه مجلس هنوز اتفاق جدیدی نیفتاده است، افزود: 
با اینکه دو فراکسیون مســتقلین والیی و نمایندگان 
والیی مجلس با یکدیگر لیستی را تهیه کرده اند ولی ما 

هنوز معتقدیم که امکان تعامل وجود دارد.
نماینده مردم شــیراز در مجلس گفت: مــا معتقد به 
آرامش در مجلس هستیم و خواهان دو دستگی و شکاف 
نیستیم. قطعا به لیست آنها تن نخواهیم داد و اگر آنان 
بخواهند این لیســت را بدهند ما هم لیست جداگانه 

نامزدهای خود را برای تمام ارکان ارائه می کنیم.
پارســایی تاکید کرد: فراکســیون امید، بزرگ ترین 
فراکسیون مجلس است و بیشترین حامیان را دارد؛ این 
فراکسیون عقالنی اســت و در انتخابات هیئت رییسه 

مجلس خواهان حفظ وضع موجود هستیم. 

عضو کمیسیون قضائی مجلس:

دادگاه مجرمان باالی یک 
میلیارد، علنی برگزار می شود

سخنگوی فراکسیون امید: 

هنوز تفاهمی برای هیئت 
رییسه حاصل نشده است

عضو کمیته تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان:

میزان تخلفات بانک سرمایه 
بیش از 8 هزار میلیارد است

بروجردی:

 واشنگتن از تصمیم نظامی 
علیه ایران پشیمان می شود

اسدا... عباسی، عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق 
ذخیره فرهنگیان درباره تخلفات صورت گرفته در بانک 
سرمایه، گفت: عده ای که تسهیالت مشکوک الوصول با 
سپردن وثیقه هایی که ارزش کارشناسی آنها پایین تر از وام 
دریافت بوده، دریافت کرده اند، بازداشت شدند و برخی نیز با 

قید وثیقه آزاد هستند.
وی ادامه داد: محمدرضا خانی، مدیرعامل ســابق بانک 
سرمایه نیز به درخواست هیئت تحقیق و تفحص از صندوق 
ذخیره فرهنگیان، ممنوع الخروج شده تا توضیحاتی درباره 
برخی تخلفات در زمان مدیریت وی در بانک سرمایه ارائه 
شود. نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با بیان اینکه 
بررسی عملکرد تعداد محدودی از شرکت های وابسته به 
بانک سرمایه در رابطه با صندوق ذخیره فرهنگیان باقی 
مانده، افزود: عملکرد شرکت های پتروشیمی، پتروفرهنگ، 
صندوق های وابسته به شرکت ساختمانی معلم از سوی 

کمیته تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار می گیرد.
عباسی تصریح کرد: در آخرین جلسه کمیته، گزارش کامل 
بانک سرمایه ارائه و میزان حجم تخلف صورت گرفته بیش 

از 8 هزار میلیارد تومان مشخص شد.

عالءالدین بروجــردی، رییس کمیســیون امنیت ملی 
مجلس با تقبیح حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه 
گفت: ایاالت متحده تاکنون حدود 5هزار نیروی خود را در 
عراق از دست داده ، اما همچنان برای ادامه حضور پافشاری 
می کند. نماینده مردم بروجرد گفت: آمریکایی ها مدعی 
جنگ با تروریسم هستند، اما عمال در جهت تشدید ناآرامی 

و افزایش خشونت ها حرکت می کند.
وی در ادامه افزود:  حضور نیروهای نظامی آمریکا در مناطق 
درگیری احتمال بروز تلفات را ایجاد می کند و این موضوع 
ارتباطی به ایران ندارد. رییس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با مضحک خواندن طرح ادعای 
پیام تهدید آمیز دونالد ترامپ که در روزنامه رای الیوم مطرح 
شده است، گفت: هرگونه تصمیم نظامی در مورد ایران ، با 
پاسخی مواجه می شود که واشنگتن را پشیمان خواهد کرد.
روزنامه رای الیوم کویت مدعی شد که آمریکا پیام تهدید 
آمیزی را به جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرده است مبنی 
بر اینکه اگر ایرانی ها، امنیت نظامیان آمریکایی در عراق و 
سوریه را به خطر بیندازند، واشنگتن اهداف نظامی در داخل 

ایران را هدف قرار خواهد داد.

یادداشت

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، از جلسه کمیسیون متبوع 
خود با مسئوالن حج با هدف بررسی نوع توافق حاصله میان تهران و 
ریاض برای حضور حجاج خبر داد. سیدحسین نقوی حسینی افزود: در 
این جلسه مصوب شد که کمیسیون بیانیه ای در ارتباط با سفر ترامپ به 
عربستان سعودی و حواشی مربوط به آن همچون قراردادهای تسلیحاتی 
صادر کند.نقوی حسینی خاطر نشان کرد: حج و شرایط حضور حجاج از 
دیگر موضوعات مورد بحث بود و مقرر شد طی نشستی به بررسی توافق 
صورت گرفته)پیرامون اعزام حجاج به عربستان( بپردازیم که این بررسی 
با حضور نماینده ولی فقیه در حج و سایر مسئوالن مربوطه همچون 

وزارت خارجه و نهادهای امنیتی انجام خواهد شد.

نزدیک به چهار دهه است که در منطقه غرب  سید رسول 
آسیا دردسرهای فراوانی برای گروه خاصی در رضایی

جهان به وجود آمده است. گروهی که در هر جایی، آثاری از مداخله  
آنان را به راحتی می توان دید، آثاری که یــا در جنگ و خون ریزی 
نمایان است و یا با وجود حاکمانی دست نشانده حضورشان را به آسانی 
می توان درک کرد. این آثار یاد شده برای ما که در غرب آسیا زندگی 
می کنیم بســیار ملموس تر از دیگر نقاط جهان است؛ چراکه مردم 
منطقه غرب آســیا به خوبی با آثــار جنگ در عراق و افغانســتان و 
پدیده هایی مثل طالبان و القائده و اخیرا هم داعش به خوبی آشــنا 
هستند. برای این گروه نام های زیادی به کار برده می شود.) در اینجا 
هم قصد بر این نیست که نامی برای آنان آورده شود.( آن چیزی که 
بسیار واضح است، اینکه نمود بیرونی طرز تفکر این گروه را می توان در 
شخصی مثل ترامپ دید و عالقه و آثار آنان را نیز در رژیم هایی مثل 

آل سعود و رژیم صیونیستی پیدا کرد.
آنچه که از این افراد و این رژیم ها بر می آید، این است که برای رسیدن 
به اهدافشان حاضر هستند دســت به هرکاری بزنند و اگر فردی یا 
کشوری بخواهد برای آنان دردسر ایجاد کند بسیار سریع اشتراکات 
وجودی شان را در اتحاد با یکدیکر برای از میان برداشتند مشکلی که 

برای منافع عمدتا مادی شان دردسر آفریده است ، نشان می دهند.
همانطور که در ابتدا گفته شد نزدیک به چهار دهه است که یک مشکل 
بسیار بزرگ به نام ایران بر سر راه اهداف مادی این رژیم ها و افراد به 
وجود آمده و هرچه در توان داشته اند برای نابودی اش به کار برده اند 

هر چند  هرگز موفق نشده اند .
با این حــال این افراد و این رژیم ها بر اســاس عالقــه وافری که به 
اندوخته های مادی خود دارند، هیچ گاه از تالش برای نابودی افکاری 

که خواهان بیداری ملت ها هستند دست بر نمی دارند.
نمود این تالش وافر را در سفر اخیر ترامپ به عربستان می توان دید که 
چگونه با هرآنچه در توان دارند یک شوی اتحاد به راه انداختند که مثال 
ما می خواهیم ایران را منزوی کنیم.  در حقیقت اتحاد جبهه حاکمان 
دیکتاتور کشورهای عربی و مرتجع منطقه غرب آسیا، با جبهه غربی 
و عبری، نه تنها بازی کردن در زمین اتحاد ملی ایرانیان اســت بلکه 
باعث افزایش نفوذ کالم و فرهنگ ایرانی در دل دیگر ملل می شود.

کالم قرآن مجید این است که اتحاد، رمز پیروزی است و به قول اکثر 
کارشناســان، ایرانیان تنها در صورت برهم خوردن اتحادشان قابل 
شکست خوردن هستند ولی امروز دشمنان ما با نشان دادن اشتراکات 
فکری که در اتحادشان علیه ما آن را به نمایش گذاشتند، ابراز کردند 
که اساسا برای آنها مســئله صرفا جمهوری اسالمی نیست و اگر هر 
جامعه ای با هر تفکری قصد دنبال کردن آرمان های آزادی خواهانه را 
داشته باشد با او رفتار خوبی صورت نخواهد گرفت مگر اینکه مثل آل 
سعود عمل کند. ایرانیان همیشه در طول تاریخ ثابت کرده اند که اگر 
از بیرون مورد تهدیدی قرار بگیرند که از قضا همه دشمنانشان در آن 
متحد نیز باشند، تمامی اختالفات را کنار گذاشته و یکپارچه و همه 
در کنار هم آن تهدید را رفع خواهند کرد و این موضوع را یک بار در 
جنگ هشت ساله با رژیم بعث عراق به خوبی به همگان نشان داده اند 
هرچند  دشمنان ما با اتحاد خود در حال ایجاد زمینه های رفع کامل 
اختالفات داخلی در ایران بوده  و در حقیقت با دستان خود  در حال 

کندن گور خود هستند!

ســخنگوی شــورای نگهبان با بیان اینکه در جلســه این شــورا 
موضوع انتخابات ریاســت جمهوری مورد بحث قرار گرفت، گفت 
که »چند مورد گــزارش باقی مانده و مقرر شــد که تــا امروز  این 
گزارش ها مــورد بحث قــرار گیرد تــا بتوانیم اعالم نظــر کنیم.« 
عباســعلی کدخدایی در گفت وگو با ایســنا، ضمن تشریح جلسه 
روز یکشنبه شــورای نگهبان گفت: در این جلسه، انتخابات ریاست 
جمهوری بررسی شد. کارشناسان گزارشاتی را اعالم و اعضا بررسی 
کردند. چند مورد گزارش باقی مانده و مقرر شــد تا امروز این چند 
گزارش هم مــورد بحث قرار گیرد تا ان شــاءا... بتوانیــم اعالم نظر 
 کنیم، ســعی می کنیم تا پایان زمان قانونی نظر شــورای نگهبان را 

اعالم کنیم.

عکس روز

 حضور دکتر علی الریجانی 
در مراسم افطاری با جمعی از ایتام

بررسی توافق ایران و عربستان در 
جلسه ویژه کمیسیون امنیت ملی

بازی مرتجعان، در زمین اتحاد ملی ایران؛

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

نظر شورای نگهبان درباره انتخابات 
امروز اعالم می شود

بین الملل

»جواد الطلیباوی« از فرماندهان الحشد الشعبی گفت که 
»حیدر العبادی« به عنوان فرمانده کل نیروهای مســلح 
عراق، وظیفه تامین امنیت مرز عراق و سوریه را به الحشد 
الشعبی سپرده است.  »جواد الطلیباوی«  تاکید کرد که در 
صورت تامین امنیت مرز عراق و سوریه، می توان با سرعت 
بیشتری داعش را در تمامی استان ها شکست داد. به نوشته 
پایگاه خبری المعلومه ، وی تعقیب تروریست های داعش 
در عمق خاک سوریه از سوی الحشد الشعبی را منوط به 

تصمیم حیدر العبادی دانست.

رییس جمهوری فرانســه اذعان کرد که فشردن محکم 
و طوالنی دســت رییس جمهوری آمریــکا در اجالس 
بروکسل»لحظه  انتخاب« بوده اســت. امانوئل ماکرون، 
رییس جمهوری فرانســه در گفت وگو با»لــو ژورنال دو 
دیمانش« تاکید کرد، دســت دادن معروفش با دونالد 
ترامپ، رییس جمهوری آمریکا که موجب شد دست او 
تغییر رنگ داده و سفید شود، در واقع لحظه تصمیم گیری 
بوده و می خواسته نشان دهد فردی نیست که به راحتی 
بتوان بر او غلبه یا نفوذ کرد.ماکرون تاکید کرد: دســت 
دادنم با او، بدون غرض نبود. باید کاری می کردم که نشان 
دهم فردی نیستم که سازش های کوچک حتی به صورت 

نمادین هم انجام دهم.
دفتر رییس جمهوری فرانسه تایید کرد که گفت وگوی 

ماکرون با این روزنامه صحیح منتشر شده است.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از انجام یک آزمایش 
موشکی جدید در فلسطین اشغالی خبر داد.

انجام این آزمایش موشکی پس از آن از سوی مقامات 
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تایید شد که گروهی 
از صهیونیست های ســاکن فلسطین اشغالی تصاویر و 
ویدئوهایی را در شبکه های اجتماعی منتشر کردند که 
حاکی از شلیک یک موشک به سمت دریای مدیترانه 
بود. گفته می شود وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در 
این آزمایش، ســامانه پیشــرانش جدیدی را برای به 
کارگیری در موشک های بالســتیک و ماهواره بر مورد 

آزمایش قرار داده است.

العبادی امنیت مرز عراق و 
سوریه را به حشدالشعبی سپرد

راز دست دادن طوالنی 
ماکرون با ترامپ

 رژیم صهیونیستی
 آزمایش موشکی انجام داد

در تمام مدت اسارت، غذایشــان تنها نان و آب و ماهی بود که از 
دریا می گرفتند. دزدان هرازچندگاهی با خانواده های ماهیگیران 
اسیر تماس می گرفتند و درخواست پولی را داشتند که در توان 
خانواده های اسیران دریا نبود. آنها  ظلم را به حد اعال رسانده بودند، 
وقتی تماس می گرفتند که در حال شکنجه ماهیگیران ایرانی 
بودند. ازدســت خانواده ها اما کاری برنمی آمد جز دعا به درگاه 
خدا و توسل به دستگاه دیپلماسی بلکه بتواند کاری برای نجات 
ماهیگیران انجام دهد. برخی ماهیگیرها توانستند در این مدت فرار 
کنند؛ بقیه اما آنقدرها خوش شانس نبودند. سال بعد باز هم خبر 
رسید که یک لنج ایرانی به دست دزدان دریایی سومالی دزدیده 
شده است. باز هم باج می خواســتند و البته برخی رسانه های 
خارجی مدعی شدند که دزدان دریایی قبال هم از دولت ایران باج 
گرفته بودند. در ماجرای ربودن کشتی دیانت گزارش شد که ایران 

دو میلیون دالر به دزدان سومالی پول داده است. 
خانواده ها ناامید و دلواپس، همچنان چشم به »دیپلماسی« بسته 
بودند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در 
واکنش به اتفاقات رخ داده و فشار رسانه ها برای پیگیری سرنوشت 
ملوانان اسیر، اعالم کرد که ایران هیچ ارتباطی با دولت سومالی 
ندارد و چون گیرنده پول دزدان دریایی هستند، قضیه پیچیده 

است و باعث حساسیت می شود. بعد از حمله به سفارت عربستان 
در ایران، سومالی هم از کشورهایی بود که با ایران قطع رابطه کرد.  
رسانه ها، خانواده های ملوانان اسیر و مردم اما این توضیح را قانع 
کننده نمی دانند و می خواهند بدانند چرا ملوانان اســیر ایرانی 
هنوز از چنگال دزدان دریایی آزاد نشــده اند و وزارت خارجه در 
این میان دقیقا چه می کند؟ خانواده این افراد نیز با انتشار نامه ای 
سرگشاده خواستار تالش مقامات ایرانی برای آزادی آنها هستند.
خانواده های همان 16 نفر از صیادان ایرانی که در ســال 1394 
به اسارت دزدان دریایی سومالی در آمدند. 8 تن از آنها به دلیل 
شرایط سخت محیطی،  جان باخته اند و 8 نفر دیگر از شهروندان 
ایرانی هنوز زنده اند و با شرایط بد آنجا دست و پنجه نرم می کنند 
و همچنان در امید آزادی به سر می برند. روز گذشته جمعی از 
اهالی استان سیستان و بلوچســتان که اعضای خانواده آنها در 
اسارت دزدان دریایی سومالی هستند، با نگارش نامه ای خطاب به 
روحانی، ضمن سهیم دانستن خود در شادی پیروزی انتخابات، از 
او خواستند، که با توجه به شهادت 8 نفر از این صیادان در اسارت، 
برای آزادی 8 صیاد دیگر، به ماجرا ورود کند. در قسمتی از نامه 
اهالی سیستان به رییس جمهور آمده است: » عزیزان ما کارگران 
فصلی بوده اند که قربانی یکی از حوادث رایج کار در این منطقه 

شده اند. آنان برای کار و کسب روزی حالل به دریا زده بودند و از 
این رو ما درگذشتگان این واقعه را شهید می دانیم. ما نه بیمه ای 
داریم که به پشــتوانه آن مطالبه غرامت کنیم و نه چیز دیگری 
برای فروش و تامین مبالغی که دزدان برای آزادی و یا برای تامین 
غذای عزیزان مان می خواهنــد. ما انتظاری بیش از حمایتی که 
از قربانیان حادثه معدن یورت و پالسکو کردید،نداریم. ما امروز 
از رییس جمهور منتخب و وزیر محتــرم خارجه نجات آخرین 

بازماندگان مان را استدعا داریم.« 
شــاید خیلی ها ندانندماهیگیری تنها منبع درآمد بسیاری از 
خانواده ها در بندر کنارک چابهار ایران اســت. بعضی صیادان 
ترجیح می دهند که برای صید بیشــتر و معموال شــکار ماهی 
تن،خطر کنند، بیش از دو هزار کیلومتر دور شــوند و معموال به 
طور غیرقانونی از سواحل کشورهایی مانند سودان ماهی بگیرند. 
ماهیگیران سودان و سومالی هم از این موضوع دل خوشی ندارند. 
سومالی کشوری بی ثبات و ناامن است و در وضعیت هرج و مرج 

به سر می برد. 
دولت سومالی نیز رابطه خود را با ایران قطع کرده ، اما تحلیلگران 
می گویند همچنان کانال ها و ارتباطاتی را مــی توان با دزدان 
دریایی برقرار کرد و زمینه ای را برای آزادی شــهروندان ایرانی 
فراهم کرد. راه گفت وگو قطعا همیشه وجود دارد، اما باید پرسید آیا 
تاکنون مذاکرات و رایزنی بوده یا نه؟ درواقع این سوال مطرح است 
که چرا به لحاظ رسانه ای و دیپلماتیک شاهد هیچ اقدامی برای 
آزادی شهروندان ایرانی نیستیم؟ روز گذشته یکی از سایت های 
خبری ایران، پیشنهاد داد که با توجه به شرایط سومالی، بهترین 
کار دخالت نظامی از سوی نیروهای مســلح ایران در سومالی 
است چرا که وضعیت فعلی این کشور و گستره گسترده ناامنی 
و بی ثباتی شرایط این کشور را به گونه ای ساخته که نمی توان 
از دولت رسمی این کشور انتظار پیگیری را داشت. بر اساس این 
پیشنهاد، کشتی های جنگی سپاه و ارتش ایران نیز در نزدیکی 
باب المندب و دریای عدن حضور دارند و می توان از پشتیبانی 
آنها در این عملیات استفاده کرد ؛ یک عملیات نظامی محدود 

ضدتروریستی و چندساعته. 
حسن قشقاوی، معاون امور کنسولی وزارت امور خارجه چندی 
قبل در واکنش به وضعیت این ملوانان گفته بود: »متاسفانه امکان 
حضور فیزیکی در سومالی برای پیگیری امور مربوط به صیادان 
ایرانی وجود ندارد. پس از ماجرای قطع رابطه عربستان، کشور 
سومالی نیز اقدام به قطع رابطه با ایران کرد و به همین دلیل ما هیچ 
سفارتخانه،  سرکنسول و حتی حافظ منافعی در این کشور نداریم 
که بخواهد امور مربوط به گروگان هــای ایرانی را پیگیری کند، 
وزارت خارجه ایران با این وجود از هر اقدامی که از دستش بربیاید، 
جهت آزادی گروگان های ایرانی در سومالی کوتاهی نخواهد کرد.« 
اما به نظر می رسد اقدامات وزارت خارجه یا درحد توان نبوده و یا 
اگر بوده، نتیجه ای نداشته و شاید بهترین راه همان پیشنهادی 
باشد که سایت خبری مطرح کرده است؛ یک اقدام ضربتی برای 
نجات جان هموطنانی که ماه هاست آسمان را ندیده اند . ملوانانی 
که بنا به گفته ملوان فرارکرده از دســت دزدان دریایی، باید با 
دست های زنجیر شده غذا بخورند و هرروز شالق می خورند و از پا 

آویزان می شوند. یک نفر باید صدای ملوان ها را بشنود ... 

ناخدا وقتی اسیر شد، 4۱ سال بیشتر نداشت. ۱۹ ماه اسارت در سواحل سومالی را به این  زینب ذاکر
عدد اضافه کنید. همسرش می گفت او حاال شبیه یک آدم شصت ساله است و تازه شانس 
آورده که زنده است؛ از آن جمع بیست نفری، چندنفر به دلیل شرایط سخت اسارت، جان دادند. همان چندنفری 
که به همراه تعداد دیگری از ماهیگیران ایرانی، فروردین ۹4 نزدیک آب های سومالی اسیر دزدان دریایی شدند 

ودرخواست دزدان دریایی مشخص بود: چند صد هزار دالر باج.  

به بهانه نامه خانواده های صیادان اسیر در سومالی به رییس جمهور؛

دنیایتلخدریا

یادداشت

چرا ملوانان اسیر 
ایرانی هنوز از 
چنگال دزدان 

دریایی آزاد نشده 
اند و وزارت خارجه 
در این میان دقیقا 

چه می کند؟
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: گازرسانی در اصفهان 
به مرز صددرصد رســیده و اکنون حفاظت از تاسیسات و خطوط 

گازرسانی، از اولویت های مهم این استان به شمار می رود. 
ســیدمصطفی علوی با اشــاره به این موضوع اظهار کرد: بیش از 
۲۴ هزار و ۹۰۰ کیلومتر شبکه گاز و نصب یک میلیون و ۲۲۰۰۰ 

انشعاب در سطح استان اجرا شده است.
وی با بیان اینکه ســاالنه ۸ درصــد گاز مصرفی کشــور معادل 
حدود ۲۰میلیارد مترمکعب در ســطح این اســتان مصرف می 
 شود گفت:  از ۱۰۷ شهر استان، ۱۰۳ شــهر از نعمت گاز طبیعی 

برخوردارند.
علوی با اشاره به اینکه استفاده از سیستم های نوین نرم افزاری در 
حفاظت کاتدی و مقیاس آن با طراحی عادی، می تواند در بررسی 
تفاوت های پژوهشی و کاوشگری علمی منجر به صرفه جویی در 
هزینه های اقتصادی شود، گفت: با بررسی چالش ها و راهکارهای 
جدید توسط کارشناسان مجرب شرکت های تابعه شرکت ملی گاز 

ایران، امیدواریم گام های بزرگی در این حوزه برداریم.

ویژه

اخبار

برداشت جو از ۳۹ هزار هکتار از مزارع استان اصفهان 
آغاز شد.

کارشناس مســئول علوفه ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت:  امسال ۱6۴ هزار تن  جو از مزارع 

استان اصفهان برداشت می شود. 
شاپور سهرابی با بیان اینکه جو مازاد بر نیاز کشاورزان 
به قیمت تضمینی هر کیلوگــرم ۱۰ هزار و ۳۰۰ ریال 
به وسیله شــرکت پشــتیبانی امور دام برای ارائه در 
بــورس  خریداری می شــود، گفت: تا کنــون ۴ هزار 
 و 5۰۰ تــن محصــول در بــورس کاال عرضه شــده 

است. 
وی افزود: بیشترین سطح زیر کشت جو، به  اصفهان، 
شاهین شــهر و برخوار،گلپایگان،شــهرضا و مبارکه  

اختصاص دارد.

برداشــت گیالس از ۹۹6 هکتار باغ اســتان اصفهان 
آغاز شد.

رییس امور باغبانی ســازمان جهادکشــاورزی استان 
اصفهان،۸6۱ هکتار از وسعت این باغ ها را بارور برشمرد 

و گفت: ۱۳5 هکتار دیگر وسعت این باغ ها نهال است.
احمدرضا رییس زاده عملکرد این محصول باغی را در 
هرهکتار حدود هشــت ونیم تن بیان و پیش بینی کرد 
که تا فصل تابستان هفت هزار و ۳۰۰ تن گیالس از باغ 

های بارور این استان برداشت شود.
وی شهرســتان های کاشــان، فالورجان، نجف آباد، 
اصفهان و خمینی شهر را با ارقام قاهره و آزادی، عمده 
تولیدکنندگان این محصول باغی در اســتان دانست و 
گفت: پارسال از باغ های گیالس استان اصفهان هشت 

هزارو 5۰۰ تن گیالس برداشت شد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، با اشــاره 
به اینکه شمار زیادی از کارگرانی را داشتیم که در فروردین ماه امسال 
حتی ۱ روز هم کار نکرده اند، گفت:رکود بخش ساختمان باعث بیکاری 

۷۰درصدی کارگران ساختمانی شده است.
هادی ســاداتی درباره میزان بیکاری کارگران ساختمانی گفت: رکود 
موجود در بخش ساختمانی، باعث بیکاری حدود ۷۰ درصدی کارگران 
ساختمانی شده اســت. وی با بیان اینکه کارگران ساختمانی از جمله 
اقشار ضعیف در قشر کارگری هســتند گفت: در صورتی که برای یک 
کارگر ساختمانی کار وجود داشته باشــد، درآمد فعالیت ۲۰ روزه این 
کارگر، روزانه حدود ۴۰ تا5۰ هزار تومان خواهد بود که این مبلغ برای 
اداره زندگی در شرایطی که خرج زندگی در یک خانواده ۴نفره کارگری 

نزدیک به ۳میلیون تومان می شود، بسیار ناچیز است.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: جذب تنها ۱۰ درصد از ســرمایه 
ایرانیان مقیم آمریکا، به رشد اقتصاد کشور کمک می کند. مصطفی رناسی 
اظهار داشت: در یک دهه گذشته تورهای بازدید ایرانیان نخبه مقیم خارج از 
کشور  برگزار شد و بایستی زمینه ســرمایه گذاری آنها به صورت ویژه فراهم 
شود. وی سرمایه ایرانیان مقیم آمریکا را چهار هزار میلیارد دالر برآورد کرد و 
افزود: جذب ۱۰ درصد این سرمایه می تواند در اقتصاد کشور تحول ایجاد کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان اعالم کرد:  از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج 
برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف داخلی باید استفاده کنیم. وی بیان 
داشت:  اکنون فرصت مناسبی برای دعوت  ایرانیان مقیم سایر کشورها به کشور 
برای سرمایه گذاری در عرصه اقتصادی کشور است. رناسی همچنین گفت: در 
ماده ۲۸۲ قانون مدنی برای ایرانیان تابع کشور دیگر موانعی ایجاد شده است 
که با اصالح قانون می توان زمینه سرمایه گذاری آنها را به آسانی فراهم ساخت.

۷۰درصد کارگران 
ساختمانی بیکار شدند

جذب ۱۰درصدی سرمایه 
ایرانیان مقیم آمریکا  

مدیر برنامه ریــزی و تحقیقات بازاریابــی فوالدمبارکه، از 
قرار گرفتن این شرکت در فهرست رسمی تامین کنندگان 

نیازمندی های )Vendor List ( وزارت نفت خبر داد.
غالمرضا طاهری افزود: در پی دســتیابی فــوالد مبارکه به 
توانمندی تولید انواع محصوالت فــوالدی API گریدهای 
X۶۵,X۶۰ و X۷۰۰ و پــس از اینکه این محصوالت برای 
تکمیل زنجیره تولید ورق مورد نیاز پروژه های خطوط لوله 
انتقال نفت و گاز کشور مورداستفاده قرار گرفت، شرکت فوالد 
 Vendor( مبارکه به طور رسمی در فهرست تامین کنندگان

List ( وزارت نفت قرار گرفت.
طاهری گفت: از این پس امکان تامین نیازمندی های وزارت 
نفت به انواع محصوالت فوالدی از طرف فوالد مبارکه و سایر 

تولیدکنندگان داخلی فراهم شده است.
وی با اشــاره به چگونگی دســتیابی به این موفقیت افزود: 
فوالد مبارکه در چند سال اخیر، هم راستا با راهبرد توسعه 
سبدکیفی محصوالت و تولید محصوالت با ارزش افزوده باال، 
حضور موثرتر در صنعت نفت و گاز کشــور را هدف گذاری 
کرد و با ســرمایه گذاری های گســترده و همچنین نصب 
تجهیزات جدید RH-TOP و سولفورزدایی، به دانش فنی 
مورد نیاز برای توانمندی تولید انــواع محصوالت فوالدی 
API گرید هــای X۶۵,X۶۰ و X۷۰ برای محیط های گاز 
شیرین و گوگرد پایین، مناسب برای محیط های گاز ترش 

دست یافت.
مدیر برنامه ریزی و تحقیقات بازاریابی فوالدمبارکه افزود: 
توسعه صنایع نفت و گاز از آن جهت برای فوالد مبارکه حائز 
اهمیت است که به عنوان یکی از پیشــران های اقتصادی 
کشور، باعث به وجود آمدن تقاضا در صنایع مختلفی از جمله 

صنایع فوالدی می شود.
وی گفت: در برنامه ششم توسعه، ســرمایه گذاری حدود 
۲۰۰میلیارد دالری برای این صنعت پیش بینی شــده که 
انتظار می رود با فضای ایجاد شده پس از برجام، بخش زیادی 
از آن، از طریق جذب ســرمایه گذاری و مشارکت خارجی 

عملیاتی شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان، با اعالم 
افزایش وام خرید مسکن نخبگان به ۱6۰ میلیون تومان 
گفت: شرط »تأهل« و »ودیعه گذاری« نیز برای دریافت 
این تسهیالت حذف شد. سید مهدی موسوی کوهپر، از 
افزایش وام خرید مســکن نخبگان و استعدادهای برتر 
تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان به ۱6۰میلیون تومان 
خبر داد و اظهار کرد: رقم وام مســکن برای نخبگان، تا 
پیش از این ۱۰۰ میلیون تومان بــود و با توجه به اینکه 
یکی از دغدغه های اساســی آنان تهیه مســکن است، 

پیشنهاد افزایش میزان وام را دادیم.
معاون توســعه مدیریــت و منابع بنیاد ملــی نخبگان 
ادامه داد: با توجــه به مصوبه دولت بــرای پرداخت وام 
۸۰میلیون تومانی با سود ۹ درصد برای »مسکن اولی ها« 
که با ودیعه گذاری صورت می گیرد، بنیاد ملی نخبگان 
پیشنهاد مشابهی را برای اســتعدادهای برتر و نخبگان 
تحت حمایت خود به هیئت دولت ارائه داد که پس از طی 

فرآیندهای الزم، به بانک مرکزی ارجاع شد.
موســوی کوهپر با تاکید بر اینکه در پیشــنهاد بنیاد، 
عالوه بر افزایش مبلغ تسهیالت، بر موضوع پرداخت وام 
نخبگان مشابه مسکن اولی ها با سود ۹ درصد نیز تاکید 
شده بود، اذعان کرد: متاسفانه به دلیل نبود منابع برای 
جبران مابه التفاوت ســود، فقط با افزایش سقف وام به 

۱6۰میلیون تومان و البته با سود ۱۸ درصد موافقت شد.
معاون بنیاد نخبگان درباره اینکه آیا همچون گذشــته 
متقاضیان دریافــت ایــن وام باید »متأهل« باشــند، 
گفت: خیر، شرط تأهل تا ســال ۹۴ بود؛ دیگر این شرط 
 وجود نــدارد و تنها، افراد متقاضی بایــد دانش آموخته 

شده باشند.
وی معتقد اســت با توجه به شــرایط جدید، اگر زوجی 
نخبه به دریافت دو وام ۱6۰ میلیون تومانی تمایل داشته 
باشــند، با احراز صالحیت آنها بــرای بانک های عامل، 
مبنی بر توانایــی بازپرداخت اقســاط همچنین برابری 

ارزش ملک با وام اعطایی، این موضوع قابل انجام است.

معاون بنیاد ملی نخبگان:

وام مسکن نخبگان به ۱۶۰میلیون تومان افزایش یافت

بنیاد نخبگانصنعت
مدیر برنامه ریزی و تحقیقات بازاریابی فوالدمبارکه خبر داد:

فوالد مبارکه؛ در فهرست رسمی تامین کنندگان وزارت نفت 

می گویند: هر چیز که خوار آید، یک روز 
به کار آید. گذشتگان ما از دیر زمان به 
استفاده حداکثری از هر کاال و محصول 
تاکید داشته اند؛ موضوعی که این روزها در میان مردم بسیار 
کمرنگ شده است. به طور مثال تصور اینکه بتوان در زمینه 
صادرات، به صادر کردن روده احشام فکر کرد شاید دور از ذهن 
باشــد؛ اما باوجود اینکه روده به دست آمده از ذبح دام سبک 
که در کشــور ما هیچ گونه کاربردی ندارد و در بازار داخلی به 
عنوان ضایعات شناخته می شود، این محصول بد بو هر ساله 
جزو چند کاالی برتر صادراتی ایران قرار دارد و از مشــتریان 
خاص خود در میان کشورهای اروپایی برای مصارف متفاوت 

برخوردار است.
این ماده پروتئینی عالوه بر اســتفاده در روکش سوسیس و 
کالباس، برای مصارف تهیه نخ بخیه، تولید لوازم آرایشــی و 
بهداشتی، دسته راکت، ادوات موسیقی و نوعی طمع دهنده نیز 
مورد استفاده قرار می گیرد. روده دام سبک یکی از جالب ترین 
اقالم عمده صادراتی کاالهای غیرنفتی قرار دارد که در حالت 
نمک زده، خشــک کرده یا دودی شــده به کشورهای دیگر 

فرستاده می شود.
در شرایط اقتصادی فعلی، روده محصولی صددرصد صادراتی 
و بسیار اشتغالزا برای کشور محســوب می شود که  عالوه بر 
جلوگیری از تخریب محیط زیست، جزو چند محصول گران و 
سودآور به حساب می آید. در سال های گذشته ایران در تولید 
این محصول رتبه اول را داشت؛ اما درحال حاضر کشورهای 

 سوریه، ترکیه، چین و مصر در این زمینه از کشورمان پیشی 
گرفته اند.

جای خالی صنایع تبدیلی در صادرات
یکی از بهترین روش های توسعه اشتغال و افزایش درآمد برای 
جامعه، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی  در هر حوزه بخصوص 
کشاورزی اســت که می تواند موثرترین راهکار برای کاهش 
حجم ضایعات در بخش های مختلف تولید باشد. وجود این 
صنایع تا جایی از اهمیت برخوردار اســت که در ارزآوری و 

کاهش ضایعات گیاهی، دام و طیور سهم زیادی دارد.
فــرآوری یعنی ایجاد تغییــرات فیزیکی و شــیمیایی روی 
محصوالت نباتی و حیوانی و نگهداری، بسته بندی و توزیع آنها 
که این مهم نیاز به دستگاه های پیشرفته دارد. حاال فرآوری 
محصوالت کشتارگاهی مانند روده دام سبک)گوسفند( یکی 
از پرسودترین صنایع کشور اســت. وزن اولیه روده گوسفند 
حدود ۲ کیلو گرم اســت که پس از مراحل فرآوری، به ۱۰۰ 

گرم می رسد.
رییس اداره نظارت بر بهداشــت عمومی و مواد غذایی اداره 
کل دام پزشکی اســتان اصفهان، از دو کاربرد عمده روده در 
تهیه روکش سوســیس و کالباس و نخ بخیه قابل جذب یاد 
کرد و گفت: درســال جاری بیش از هزار و ۷۰۰ تن روده دام 
سبک از استان اصفهان برای صادرات به خارج از کشورآماده 
و بسته بندی شده اســت. وی همچنین ادامه داد: روده های 
جمع آوری شده پس از لش گیری یعنی زدودن پوست داخل 

و خارج و نمک سود کردن، به شهرهای صادر کننده فرستاده 
می شــود و این در حالی اســت که صــادرات این محصول 
۹۰درصد از تهران و ورامین و ۱۰درصد از آذربایجان  صورت 

می گیرد.
دکتر عبدالرضا مرادی عنوان کرد: روده های فرآوری شــده، 
به کشورهای آلمان، اتریش، ایتالیا، هلند، فرانسه و لهستان 
صادرمی شود که این مهم، ارزآوری خوبی برای کشور به همراه 
دارد. واحدهای لش گیری فعال دراستان اصفهان دارای کم 
و کاستی هایی است که سعی شده با رفع نقایص موجود، بر 

کیفیت و کمیت تولیدات آنها افزوده شود.
صادر کردن ۹۰ متــر روده، حــدود ۱۷ دالر ارزآوری دارد و 
ارزش این محصول در استان اصفهان در هر ۲۰ متر، از ۱5۰۰ 
تا ۳۰۰۰ تومان متغیر است. در سال ۹۳ حتی صادرات روده 
دام سبک با ارزآوری بیش از ۱۱۷میلیون دالر، باالتر از ارزش 

صادرات خرما بوده است.
کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره 
کل دام پزشکی استان اصفهان، نبود صنایع تبدیلی را به نوعی 
نقطه ضعف عنوان کرد وگفت: استان اصفهان به همراه خراسان 
رضوی در تبدیل ضایعات و خوراک دام رتبه اول را در کشور 
داراست که با توجه به تمام پیشرفت های موجود، همچنان در 

صنایع تبدیلی جای کار بسیاری باقی است.
منتظری ادامه داد: نداشــتن این صنایع تبدیلی سبب شده 
تا برای تبدیل برخی از ضایعات از جمله روده دام ســبک به 

محصوالت کاربردی، صادرات را هدف قرار دهیم.
وی با اشاره به حجم کاری باالی استان اصفهان در جدا کردن، 
پاک ســازی، لش گیری و گندزدایی روده دام سبک افزود: 
تمام فعالیت های الزم برای رسیدن روده دام سبک تا مرحله 
صادرات، به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی در اصفهان صورت 
نمی گیرد؛ بلکه بررســی مقاومت، برش و صادرات با ارسال 

محصوالت به تهران انجام می شود.
منتظری تصریح کرد: در ۳۴ کشتارگاه استان اصفهان به طور 
میانگین ماهیانه ۴5۰۰ تن کشتار دام صورت می گیرد که از 
این میزان، حدود ۱۱ هزار تن امعا و احشــا برابر ۲۷ درصد از  

وزن دام زنده است.
کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره 
کل دام پزشکی استان اصفهان، تولید خالص روده دام سبک 
از اصفهان را در ماه ۷ درصد از کل میزان کشتار ماهیانه استان 
عنوان کرد و گفت: این محصوالت در کشور به عنوان ضایعات 
کشتار دام تلقی می شــود؛ اما در سال های اخیر درآمدزایی 

خوبی برای کشتارگاه ها و کشور به همراه داشته است.
به گفته مســئوالن، هم اکنون  حدود ۳ هزار نفر در کشــور 
به طور مستقیم و دو برابر آن به شکل غیرمستقیم در این حرفه 

مشغول به کارهستند.

سکه تمام بهار آزادی
11،780،000 ریال)طرح جدید(

6،490،000 ریالنیم سکه

3،690،000  ریالربع سکه

2،540،000 ریالسکه یک گرمی

1،148،250 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس اتحادیه فروشــندگان خودرو گفت: قیمت خودروهــای تولید داخل واقعی 
نیست و بسیار بیشتر از قیمت واقعی آن تعیین می شود.

سعید موتمنی با اشاره به رکود در بازار خودروی ایران گفت: افزایش قیمت هم رکود 
در این بازار را افزایش می دهد.

وی با بیان افزایش قیمت برخی خودروها از ۳۰۰ تا یک میلیون و 5۰۰ هزار تومان 

افزود: خودروسازان علت این افزایش قیمت را ناشی از افزایش 5۰ تا ۷۰ هزار تومانی 
نرخ بیمه خودرو اعالم می کنند.

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشــاره به اینکه عملکرد خودروسازان امروز 
به  بانکداری شــبیه اســت تا تولید خودرو، گفت: پرداخت ســود مشارکت ۲۲ تا 

۳۳درصدی، مانع از نصب قطعات با کیفیت در خودروها می شود.
رییــس اتحادیه فروشــندگان خودرو با اشــاره به تفــاوت قیمــت خودروها در 
کارخانه و بــازار افزود: ســمند LX در کارخانــه ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هــزار تومان 
و در بــازار ۴۱ میلیون تومــان، ســاندرو اتوماتیــک در کارخانــه ۴۹ میلیون و 

6۰هزار تومان و در بازار 5۳ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان، اســتپ وی در کارخانه 
 5۴میلیــون و 5۰۰ هزار تومان و در بــازار 6۲ میلیون و 5۰۰ هــزار تومان معامله

 می شود.
وی با بیــان اینکــه برخــی از خودروهای تولیــد داخل کشــور امــروز در بازار 
بیــن المللــی از رده خــارج محســوب مــی شــوند گفــت:  مصرف کنندگان 
خواهــان کاهــش قیمــت و افزایــش کیفیــت خودروهــای تولیــدی 
 هســتند و هیــچ گونــه افزایــش کیفیتــی در خودروهــای داخلــی دیــده 

نمی شود.

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو:

قیمت خودروهای داخلی واقعی نیست!

وقتی اصفهانی ها ضایعات را تبدیل به صادرات می کنند؛

ارزآوری باالی صادرات روده گوسفند از اصفهان

قیمت انواع ذخیره کننده
NAS Storage 

بازار

کیونپ
QNAP TS 253A 4G NAS Diskless 

 28,181,000
ریال

 28,181,500
ریال

حفاظت از خطوط گازرسانی 
اولویت مهم استان اصفهان 

 آغاز برداشت جو
 در استان اصفهان

 آغاز برداشت گیالس 
از باغ های استان

کیونپ
QNAP TS 1635 4G NAS Diskless 

 58,333,000
ریال

 58,333,500
ریال

QNAP TVS 473 8G Diskless کیونپ

 52,456,000
ریال

 52,456,500
ریال

صادرات نخستین محموله ماهی قزل آال از اصفهان به امارات
رییس اداره قرنطینه و امنیت زیســتی اداره کل دام پزشــکی استان اصفهان گفت: 
نخستین محموله ماهی قزل آالی تازه شامل ۱۷ تن، از اســتان اصفهان به امارات 

صادر شد.

فاطمه 
کاویانی
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خدمت ویژه  اسنپ برای عزیمت ارزان تر به سینما در ماه مبارک رمضان
عالقه مندان به سینما در ماه رمضان، می توانند با تهیه بلیت سینما از وب سایت یا نرم افزار موبایل 
سینماتیکت، تخفیف ویژه اسنپ برای مراجعه به سینمای مورد نظر را دریافت کنند. روابط عمومی 

اسنپ اعالم کرد: این طرح تخفیفی در سه شهر  تهران، کرج و اصفهان عرضه می شود.

اخبار فرهنگی

استادان احمد احمدی و علی خیری هنرمندان برجسته 
هنر خوشنویسی اصفهان به عنوان چهره های شاخص و 
برگزیده هفتمین دوره مسابقات بین المللی خوشنویسی 
مسلم بن عقیل )ع( سفیر حســین )ع( در کشور عراق 

شدند.
این جشــنواره که با داوری اســاتیدی چــون روضان 
بهیه، صالح شیرزاد، نبیل شریفی، احمد عبدالرحمن 
االربیلی، سامان البندالوی و فاضل شهاب از کشور عراق 
و سید محمد فاتح نطنزی و جلیل رسولی از ایران همراه 
بود در خردادماه سال جاری با اعالم نتایج داوری به کار 

خود پایان داد. 
مدیر روابط عمومــی انجمن خوشنویســان اصفهان 
دراین باره گفت: شرایط شرکت در این مسابقه به گونه ای 
است که باید هنرمندان خوشــنویس آثار خود را روی 
کاغذ آهار مهره بدون رنــگ، بدون هیچ گونه تذهیب و 

بدون اسم و امضا ارائه کنند.
وی ادامه داد: این مسابقه در رشته های نستعلیق، ثلث، 
نسخ و کوفی برگزار شده و هنرمندان خوشنویس موظف 
به نوشتن مطالب ارائه شده از سوی دبیرخانه جشنواره 

هستند.

 درخشش هنرمندان اصفهانی 
در مسابقات خوشنویسی  عراق  

باشــگاه فیلم مجتمع فرهنگی هنری فرشــچیان در 
نظر دارد به مناســبت مــاه مبارک رمضان هر شــب 
یکی از بهترین فیلم های ســینمای جهان را در سالن 
روباز فرشــچیان به صورت رایگان اکران کند و برنامه 
این باشــگاه برای ۸ خرداد ماه اکران فیلم ســینمایی 

»مریخی« بود.
»مریخی« )The Martian( فیلمی آمریکایی در سبک 
علمی_ تخیلی به کارگردانی ریدلی اسکات است که در 
سال ۲۰۱۵ منتشر شد. مت دیمون برای بازی در این 
فیلم برنده جایزه گلدن گلوب شد و همچنین این فیلم 

نامزد هفت بخش در جوایز اسکار بود.
داستان فیلم روایتگر فضانوردی به نام »مارک واتنی« 
)با بازی مت دیمون( اســت که در کره مریخ سرگردان 
و گرفتار می شود. او باید تمام قابلیت های خود را به کار 
بگیرد تا به مرکز کنترل پرواز در کره زمین وضعیت خود 

را اطالع داده و تقاضای کمک بکند.
این فیلم شب گذشته در سالن روباز مجتمع فرهنگی 

هنری فرشچیان به رایگان نمایش داده شد.

 »مریخی« در فرشچیان
 به رایگان نمایش داده شد

تلویزیون

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100351101805 ابالغنامــه:  شــماره   3 /120
9609980351100182 شــماره بایگانی شــعبه: 960213 خواهان اصغر بیاتی پوده 
دادخواستی به طرفیت خواندگان اشرف ســلجوقیان و سازمان مسکن و شهرسازی 
استان اصفهان به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به 
کالسه 9609980351100182 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/4/31 و ساعت 
10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 6324 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)180کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351401994 ابالغنامــه:  شــماره   3 /123
9509980351400936 شــماره بایگانی شــعبه: 951044 خواهان قربانعلی صادقی 
نوکابادی با وکالت سمیه تیموری جروکانی دادخواستی به طرفیت خواندگان کامران 
کاویانی باغبادرانی، احمد عالوه زاده به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع 
مــواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنــی( تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در 
اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق 323 ارجاع و به کالســه 9509980351400936 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/5/3 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 6330 شعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)183 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/124 در خصوص پرونده کالسه 951573 شعبه 8 خواهان حبیب اله یزدانی با وکالت 
خانم امیری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت فریبا اختری و محمدرضا کدخدایی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 1396/05/7ساعت 8 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شــیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع 
شــهدای مدافع حرم مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:6291 شعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()118 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350501702 ابالغنامــه:  شــماره   3 /127
9609980350500042 شماره بایگانی شــعبه: 960045 خواهان فریدون مردانی با 
وکالت زهرا امینی دادخواســتی به طرفیت خوانده غالمرضا قصری، محمد شــعبانی 
و الهام ناظم به خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواســته تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی بــه شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خیابــان چهارباغ باال خیابان شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شــماره 105 ارجاع و به کالسه 
9609980350500042 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/5/8 ساعت 8:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 

الف: 6260 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)176 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350501755 ابالغنامــه:  شــماره   3 /128
9509980350500785 شماره بایگانی شــعبه: 950905 خواهان قهرمان بزرگ پور 
سوادجانی دادخواســتی به طرفیت خوانده محمدرضا شــریفی و حسین صدری به 
خواسته اعتراض به عملیات اجرایی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالســه 9509980350500785 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/5/9 و ساعت 8:30 تعیین شــده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 6259 شعبه 5 دادگاه عمومی 

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

پرونــده:  شــماره   9610460350700025 درخواســت:  شــماره   3 /129
9509980350700828 شماره بایگانی شعبه: 950963 خواهان ناصر شریفی عالئی 
فرزند حسین با وکالت علی شیشــه دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای امیر غریب 
فرزند پرویز به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی در کالسه پرونده 930644 اجرای 
احکام شــعبه هفتم اصفهان تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه3 . اتاق 
شماره 311 ارجاع و به کالسه 950963 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/5/14 
و ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 6334 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)186 

کلمه، دو کادر(
ابالغ

3/130 در خصوص پرونده کالسه 951454 خواهان حســین هاشمیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت مژگان خدری غریب وند فرزند فرهاد تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشــنبه مورخ 96/5/16  ساعت 8:30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 6279 شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره 2()114 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

شــماره   9610466836800017 درخواســت:  شــماره   3 /134
پرونده:9509986836801421 شــماره بایگاني شــعبه: 951588 خواهان معصومه 
شجاعي فرزند غالمحسین با وکالت خانم مریم عبدالغالمي فرزند غالمعلي دادخواستي 
با کالسه بایگاني 951588 به طرفیت خوانده قباد اله یارمحمود صالحي فرزند ابوالفتح 
به خواسته تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرســتان اصفهان که جهت رسیدگي به شعبه 
8 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و به کالسه پرونده فوق ثبت گردیده و به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي 
از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شــود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و ظرف مهلت یک هفته نسبت به معرفي یک نفر از اقارب خود که متاهل بوده و 
حداقل سي سال داشته و آشنا به مسایل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد بعنوان 
داور اقدام نماید. م الف: 6328 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید 

قدوسي()175 کلمه، دو کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9610100350501774 ابالغنامــه:  شــماره   3 /142
9409980350500927 شــماره بایگانی شــعبه: 941033 در خصــوص تجدیدنظر 
خواهی ستاد اجرای فرمان امام بطرفیت جالل و فریده و محمد و سعید و احمد و جمال 
و بهرام و فخرالملوک و بدر الملوک و پــدرام و پیمان و فامیل همگی رهبران و محبوبه 
خطیبی و مهین خطیبی و علی رفیعیان و حسین شفیعی زادگان و اقدس وسوقی نسبت 
به دادنامه شــماره 9509970350501917 صادره از این شعبه، بدینوسیله اعتراض 
تجدیدنظرخواه بدینوسیله نشــر میگردد مقتضی است حســب ماده 346 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز 
پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با 
همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد. م الف: 6262 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)132 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351301813 ابالغنامــه:  شــماره   3 /145
9509980351300330 شماره بایگانی شعبه: 950377 خواهان آقای مهدی ذوالفقاری 
بوکالــت خانم کبیری بطرفیــت آقایان محســن ذوالفقاری و محمود کبیری و ســایر 
خواندگان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل 
اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالســه 9509980351300330 
ثبت گردیده کــه نظریه کارشناســی ضمیمه پرونده گردیده اســت بــه علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتــب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از 
مفاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود جهــت مالحظه نظریه 

کارشناســی و اظهــار هرگونــه مطلبی ظرف یــک مهلت یــک هفته پــس از آن ابالغ 
 حاضر شــود. م الــف: 6258 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان 

)174 کلمه، دو کادر(
ابالغ تجدیدنظر

3/146 در خصــوص پرونــده کالســه 951284 شــعبه 7 شــورای حــل اختــالف 
اصفهان تجدیدنظرخواه علی خادمی به طرفیت ســید محسن حســینی پشت سرایی 
تجدیدنظرخواهی نموده اســت؛ لذا با توجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده 10 روز 
پس از نشر آگهی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده تلقی و پرونده به مراجع تجدیدنظر ارسال 
خواهد شد. م الف: 6303 شعبه  7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره 

2()105 کلمه، یک کادر(
ابالغ

3/173 شماره ابالغنامه:9610100350101709 شماره پرونده:9509980350100115 
شماره بایگانی شعبه:950145 ابالغ شونده حقیقی: شهین ناصری دهاقانی به نشانی 
مجهول المکان در خصوص تجدیدنظر خواهی محمود فتوح بطرفیت شــما نســبت به 
دادنامه شماره 9509970350101247 صادره از این شعبه مقتضی است با توجه به 
اعالم مجهول المکان نمودن شما توسط تجدیدنظرخواه محمود فتوح حسب ماده 346 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید 
ظرف ده روز پس از نشــر آگهی ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و دریافت نســخه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظر به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال 
پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد. م الف:5487 شعبه 1 دادگاه عمومی 

حقوقی دو شهر اصفهان )113 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

3/185  خانم راحمه محمدیان محمدی به شناسنامه شماره 42  به شرح دادخواست به 
کالسه 65/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس محمدیان محمدی به شناســنامه شماره 75 در تاریخ 1396/2/25 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- متقاضی: راحمه محمدیان محمــدی )دختر( 2- عالمه محمدیان محمدی )دختر( 
3- اکرم محمدیــان محمدی )دختر( 4- اعظــم محمدیان محمدی )دختر( 5- موســی 
محمدیان محمدی )پســر( 6- فاطمه معرفی محمدی )همســر( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 101 شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف نایین)138 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/186  خانم شهین باقریان نایینی به شناسنامه شــماره 127 به شرح دادخواست به 
کالسه 64/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان همدم خانم نویدی نایینی به شناسنامه شماره 44 در تاریخ 1396/1/17 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- متقاضی: شهین باقریان نایینی )دختر( 2- شیدا باقریان نایینی )دختر( 3-محمدرضا 
باقریان نایینی )پســر( 4- احمدرضا باقریان نایینی )پســر( اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 100 شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف نایین)128 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

3/191 شــماره صــادره:1396/14/370777- 1396/3/3 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 404 فرعی از 18 اصلی واقع در بخش چهار ذیل ثبت 1721 
در صفحه 215 دفتر امالک جلد 13 به نام ســید مرتضی صفایی تحت شــماره چاپی 
مسلسل 806740 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 941609701338772 مورخ 1396/03/01 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 690689 مورخ 1396/03/1 به گواهی 
دفترخانه 5 خوانسار رســیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

56 اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)224 کلمه ، دو کادر(
حصر وراثت

3/192 آقای ابراهیم جودکی دارای شــماره شناسنامه 889 به شــرح دادخواست به 
کالسه 1396/117 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فاطمه میرشریفی به شماره شناسنامه 30 در تاریخ 1395/12/2 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- آقای حسن 

جودکی فرزند باقر به شماره شناســنامه 76 صادره از خوانسار )فرزند پسر متوفی( 
2- آقای حســین جودکی فرزند باقر به شماره شناســنامه 748 صادره از خوانسار 
)فرزند پســر متوفی( 3- آقای عباس جودکی فرزند باقر به شــماره شناســنامه 811 
صادره از خوانسار )فرزند پسر متوفی( 4- آقای ابراهیم جودکی فرزند باقر به شماره 
شناسنامه 889 صادره از خوانسار )فرزند پسر متوفی( 5- خانم اکرم جودکی فرزند 
باقر به شماره شناسنامه 13 صادره از خوانسار )فرزند دختر متوفی( 6- خانم اعظم 
جودکی فرزند باقر به شماره شناسنامه 49 صادره از خوانسار )فرزند دختر متوفی( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی به شــورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 
وراثت صادر خواهد شد. م الف: 57 شعبه یک شــهری شورای حل اختالف خوانسار 

)208 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

3/200 شماره صادره: 1396/43/371936 - 1396/3/6 نظر به اینکه سند مالکیت 8 /0 
سهم مشاع از 28/04 سهم ششدانگ پالک ثبتی شماره 20 فرعی از 153 اصلی واقع در 
بخش 20 اصفهان که ذیل ثبت 10175 در صفحه 197 دفتر امالک جلد 48 به نام مجتبی 
فالحت صادر و تسلیم گردیده است و مالک با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 12722 مورخ 1395/10/11 به گواهی 
دفترخانه 177 اصفهان رسیده است و مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

7205 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )223 کلمه، دو کادر(
اخطاریه

3/7 جناب آقاي پرویز راه نشــین فرزند مجتبي شغل آزاد به نشــاني مجهول المکان 
بدینوسیله به شما اخطار مي گردد ظرف مدت یک هفته پس از نشر آگهي جهت اجراي 
حکم طالق موضوع دادنامه شماره 9509973637102780- 1395/12/10 شعبه اول 
دادگاه عمومي خوانسار به دفتر طالق 8 خوانسار واقع در میدان امام پاساژ ماني طبقه 
3 واحد 9 مراجعه نمائید. م الف: 49 شعبه اول دادگاه عمومي خوانسار)سردفتر طالق 

8 خوانسار( )70 کلمه، 1 کادر(
نظریه کارشناس

3/94 احتراما به عطف به ابالغیه در خصوص پرونده کالسه 360/96 ش ح دوم موضوع 
ارزیابی اموال منقول توقیفی )خواهان( مجتبی زارع به استحضار می رساند اینجانب 
محمدعلی باســتانی کارشناس رســمی دادگســتری در وقت مقرر در دفتر آن شعبه 
حاضر و پرونده مذکور را مطالعه نمــودم در تاریخ 96/2/21 بهمراه خواهان در محل 
اســتقرار اموال به آدرس اصفهان خیابان فالطوری شرقی ابتدای خیابان محمدطاهر 
جنب بن بست 22 مجتمع باران پالک کدپستی 81937454071 خشکشوئی و رفوگری 
آرین مراجعه و در حضور آقای امین بخشیان حافظ اموال )همسر خانم مریم ساعدی 
( از اموال توقیفی موجود و مستقر در محل مزبور بازدید به عمل آوردم )عکس اموال با 
شماره گذاری ضمیمه است( بدینوسیله گزارش ارزیابی خود را در دو بخش با توجه و 
عنایت به کلیه عوامل موثر )فرسودگی، قدمت، استهالک و کارائی( آنها همچنین معادل 
سازی و قیاس با قیمت هر یک از دستگاه های موجود ســاخت ایران )نو و دست اول( 
در این برهه از زمان و همچنین نوسانات متعارف قیمت روز در نماشگاههای فروش و 
نرخ کارخانه های تولیدی مشابه به شرح ذیل تایید و اعالم میدارم. بخش اول: سه قلم 
اموال ذکر شده در گزارش مامور اجرای احکام سرکار ســتوان دوم هادی کمالی در 
تاریخ 95/7/17. 1- یک دستگاه خشک کن 30 لیتری )کیلوئی( اصفهان صنعت مستعمل 
و معیوب که در حال حاضر فاقد قطعه Comver Tor )دستگاه تبدیل برق سه فاز به تک 
فاز( می باشد و عماًل  فعال نیست به ارزش سیزده میلیون ریال 13/000/000 . 2- یک 
دستگاه آبگیر 5 کیلویی جنرال الکتریک با بدنه و موتور مستعمل نزدیک به اسقاطی به 
ارزش شش میلیون ریال 6/000/000 ریال 3- یک دستگاه خشک کن 5 کیلوئی جنرال 
الکتریک با بدنه و موتور مســتعمل نزدیک به اســقاطی به ارزش هفــت میلیون ریال 
7/000/000 جمع ارزش ســه قلم بخش اول بیست و شش میلیون ریال 26/000/000. 
بخش دوم: اموال مورد نظر خواهان که اظهار میدارد در لیست توقیفی درج نشده است 
ولی مورد نظر بوده است. 4- یک دستگاه دیگ بخار تمام اتوماتیک کوچک بدنه استیل 
ایرانی با تجهیزات کوره و شعله پخش کن مستعمل ) در حال حاضر آماده به کار(هجده 
میلیون ریال 18/000/000. 5-  یک دســتگاه اتوپرس بخار )نظریان( مستعمل در حال 
حاضر آماده به کار ســاخت ایران به ارزش بیســت و پنج میلیون ریال 25/000/000 
.6 - یک دستگاه لباسشویی 20 کیلوئی مارک نوین شویا فعال مستعمل در حال حاضر 
به ارزش 32/000/000 سی و دو میلیون ریال کل ارزش سه قلم در بخش اول گزارش 
000/000/ 26 ریال کل ارزش ســه قلم در بخش دوم گــزارش 75/000/000 جمع کل 
یکصد و یک میلیون ریال 101/000/000. ضمنا چنانچه خانم مریم ساعدی بخواهد می 
تواند اعتراضی به نظریه کارشناسی ظرف 3 روز پس از رویت به اجرای احکام مراجعه 
 نماید. م الف: 6338 شــعبه دوم اجرای احکام شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)457 کلمه، 5 کادر(

پرویز فالحی پور، بازیگر سریال شــهرزاد ۲ و سریال شب دهم ، در 
مورد شرایط تولید شهرزاد در ماه رمضان گفت: 
اکثر عوامل شهرزاد روزه  هستند. عواملی 
که صبح کار هستند تا ساعت پنج  سر 
فیلمبــرداری بوده و بعــد از آن برای 
افطار به خانه می روند. دوستان شب 
کار هم سر فیلمبرداری و در کنار گروه 
افطار خود را باز می کنند؛ البته با توجه 
به گرمای شدید هوا و طوالنی بودن زمان 
سحر تا افطار کمی کار سخت شده، اما 
تمامی روزه داران گروه همچون خود حسن فتحی با انرژی و تا لحظه 

افطار به کار ادامه می دهند.

حمید گودرزی، بازیگر ســینما و تلویزیون به عنــوان مجری برنامه 
تلویزیونی »مردم گرام« در شــبکه سه 
انتخاب شد. وی در »مردم گرام« که دغدغه 
اصلی اش ارتباط مردم با زندگی شهری 
اســت با چهره های مختلــف هنری، 
اجتماعی و فرهنگ گفت وگو می کند.
در این برنامه عالوه بر این گفت وگوها، 
از مستندها، اســتندآپ های کمدی و 

آیتم های مختلف نیز استفاده می شود.

 روایت بازیگر شب دهم
 از روزه داری سر صحنه

 »حمید گودرزی« 
مجری یک برنامه تلویزیونی شد

مهدی روشن روان، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما با 
اشاره به فضا و ویژگی های سریال »نفس« ساخته جلیل سامان 
که این شب ها به عنوان سریال رمضانی از شبکه سه سیما روی 
آنتن می رود، عنوان کرد: اگر مخاطب از قســمت های اول و 
 دوم این مجموعه راضی باشد قسمت های بعدی خیلی بهتر

 می تواند او را جذب کند.
وی درباره پخش تصاویری از زنان بــی حجاب که در فضای 

قبل از انقالب در این ســریال به تصویر کشــیده شده است، 
عنوان کرد: بعضی به غلط می خواهند القا کنند که این سریال 
بحث بی حجابی را عادی سازی می کند درحالی که اوال اینها 
تصاویری از زنان خارجی و غیر مسلمان است که در ارمنستان 
ضبط شــده و ثانیا ما اصــال روی چنیــن فضاهایی تاکیدی 
نداشتیم، اما شاید چون مخاطب برای اولین بار چنین چیزی را 

می بیند ممکن است کمی برایش تعجب برانگیز باشد.

آنچه که در این ســریال دیده می شود به لحاظ 
شرعی و قانونی مشکلی ندارد

مدیرگروه فیلم و سریال شبکه سه درباره اینکه این روند چقدر 
توانسته در باور پذیربودن ماجرا تاثیر داشته باشد، توضیح داد: 
البته در این سال ها ما در ساخت سریال، قراردادهایی داشته ایم 
که مخاطب هم آنها را پذیرفته است. با این حال آنچه که در این 
سریال دیده می شود به لحاظ شرعی و قانونی مشکلی ندارد و 

تنها در راستای فضاسازی های بهتر داستان است.
وی اضافه کرد: نمی توان به طور مصداقی به نکته ای اشاره کرد 
چون ممکن است قصه لو برود، اما اگر جلوتر برویم، می فهمیم 
بسیاری از اتفاقات در داســتان به لحاظ منطقی و دراماتیک 
توجیه خود را دارد. در این قصه هم فضای قبل از انقالب نمایش 
داده می شود و شاید بسیاری از نسل جوان آن زمان را به طور 
دقیق به خاطر نداشته باشد. مخصوصا نسل جوان تر و نوجوان 
امروزی که آن زمان را ندیده اســت و وقتی سریالی با فضای 
انقالب می بیند که در آن همه اتفاقات در جای خود درســت 
هستند و همه موازین شــرعی و اخالقی رعایت می شود این 

سوال برایش به وجود می آید که پس چرا ما انقالب کردیم.
حساسیت خاصی روی آثار نمایشی وجود دارد

روشن روان یادآور شــد: من نمی گویم باید همه مسائل قبل 
از انقالب را همانگونه که بوده نمایش داد، اما خوب اســت تا 
می توانیم با حفظ مســائل شــرعی و قانونی فضای واقعی را 
نمایش دهیم و ممکن اســت در این میان عده ای بخواهند 

جلوتر از شرع و قانون باشند که این درست نیست.
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما در پایان عنوان کرد: 
تصاویر مستند زیادی تاکنون از فضای جامعه در قبل از انقالب 
پخش شــده که تصاویر متعددی از خانم های بی حجاب در 
آنها وجود دارد و تا کنون کسی ادعا نکرده برای عادی سازی و 
رواج بی حجابی است، اما معموال حساسیت خاصی روی آثار 

نمایشی وجود دارد.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه: 

نمایش زنان بی حجاب در سریال »نفس« مشکل شرعی ندارد

مهر: مدیرگروه فیلم و سریال شبکه سه سیما درباره حاشیه های نمایش تصاویری از زنان بی حجاب در 
سریال »نفس« توضیحاتی را ارائه داد.

فیلم سینمایی »سان ســت بلوار« به کارگردانی بیلی وایلدر، 
هشتم خرداد ماه در نگارســتان امام خمینی )ره( اکران، نقد و 
بررسی شد.»عصرهای سینما« برنامه ای است که با همکاری 
دفتر تخصصی سینما، انجمن سینمای جوانان ایران، موسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( و سازمان دانشجویان جهاد 
دانشگاهی اصفهان بر پا شده تا در ماه رمضان هر روز را به اکران 

و نقد و بررسی یکی از فیلم های منتخب جهان اختصاص دهد.
اولین برنامه عصرهای سینما با اکران »شاهین مالت« آغاز شد 

و این برنامه در دومین روز برگزاری خود فیلم »سان ست بلوار« 
 Sunset (  »را آماده اکران و نقد و بررسی کرد.»سان ست بلوار
Boulevard( فیلمــی نوآر محصول ســال ۱۹۵۰ آمریکا به 
کارگردانی و نویسندگی بیلی وایلدر اســت. این فیلم در زمان 
اکران خود برای دریافت ۱۱ جایزه اسکار نامزد شد که ۳ تای آنها 
را کسب کرد. در سال ۱۹۹۸ نیز انجمن فیلم آمریکا، »سان ست 
بلوار« را به عنوان دوازدهمین فیلم در لیست ۱۰۰۰ فیلم برتر 
آمریکایی قرن بیستم انتخاب کرد.در خالصه داستان این فیلم 

آمده است: »جو گلیس، فیلمنامه نویسی است که دچار مشکالت 
مالی شده است و به شدت به پول نیاز دارد. یک روز زمانی که جو 
در حال فرار کردن از دست طلبکاران خود است به طور اتفاقی وارد 
خانه نورما دزموند، ستاره سابق هالیوود می شود که دیگر شهرت 
گذشته را ندارد. در این میان نورما که هنوز در توهم شهرت است 
عاشق جو گلیس شده و از او می خواهد پیش او بماند.« جلسه 
نقد و بررسی این فیلم با حضور بهنام تاجمیر ریاحی، بعد از اکران 
فیلم برگزار شد و تاجمیر ریاحی موضوع »نوآر، به مثابه فرم« را 
در حضور عالقه مندان بررسی کرد.عالقه مندان روز گذشته در 
نگارستان امام خمینی )ره( واقع در میدان فیض این فیلم را به 

تماشا نشستند .

همراه با نقد و بررسی؛

اکران »سان ست بلوار« در نگارستان امام خمینی )ره( اصفهان

نرگس محمدی به خبر ازدواجش 
واکنش نشان داد 

نرگس محمدی با انتشار عکسی مشــترک از خودش و علی اوجی 
در اینســتاگرامش باالخره به موضوع  ازدواجش واکنش نشان داد 
و نوشت: از تک تک عزیز هایی که بهمون تبریک گفتن، از تک تک 
مردم عزیزمون که پشــت چراغ قرمز تــا اون ور دنیا تبریک گفتن 
از همکارهای عزیزم که حتی باهاشــون سعادت همکاری نداشتم 
ولی تبریک گفتن از همهههههههههه تون ممنونم از تک تک تون؛ 

بهترین و ارزشمندترین هدیه ازدواجمون همین تبریک هاست.

اینستاگردی
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زیروبم ماجرای چینی بودن گوشی 
ایرانی »آریا«

شــنبه ۶ خــرداد خبرگــزاری ها 
اعــام کردند که شــرکت ایرانی 
جی ال ایکــس تولیــد گوشــی 
هوشمند جدیدی به نام »آریا« 
را آغاز کرده اســت؛ خبری که 
در فضای مجازی سروصدای 
زیــادی را به پا کــرد. ماجرا 
از این قرار اســت که به نظر 
می رسد گوشی آریا )که همه 
چیز آن از نام گرفته تا شــعار 
تبلیغاتی بر تولید ملی تاکید 
می کند( توســط یک کمپانی 
چینی تولید شــده باشــد. از 

شواهد پیداســت که نام اصلی 
این گوشــی UMi Plus است و 

اولین بار توسط یک کمپانی چینی 
به نام UMIDIGI عرضه شده است. با 

مقایسه کردن تصاویر گوشی آریا و گوشی UMi Plus هیچ تفاوت 
ظاهری مهمی بجز تغییر لوگو و حذف نوشــته های بخش پایینی 
قاب پشتی دیده نمی شود. از نظر سخت افزاری هم این دو گوشی 

تقریبا به طور کامل با هم انطباق دارند.
با تمام این شواهد هنوز هم می توان تصور کرد که GLX دست کم 
مونتاژ گوشــی آریا را در خود ایران انجام می دهــد. بگذریم که 
براســاس گفته های مدیر عامل این شــرکت، تامین ۴۰ درصد 
از تجهیزات گوشــی آریا بر عهده  خط تولید GLX اســت. سوال 
مهم تری که در اینجا مطرح می شــود این اســت که اساســا چه 
توجیهی دارد که گوشــی موبایــل در خود ایران تولید شــود؟ 
درحالی که حتی کشــورهای پیشــرفته  اروپایی و آمریکا هم به 
 دلیل نداشــتن صرفه اقتصادی، تولید گوشــی را به چین واگذار 

کرده اند. 
گفتنی اســت که در حال حاضر GLX گوشــی آریــا را با قیمت 
۷۹۹هزار تومان پیش فروش می کنــد و قیمت بدون تخفیف آن 
را یک میلیون و ۵۹۹ هزار تومان اعام کرده اســت. در حالی که 
برادر چینی آریا قیمتی در حدود ۱۷۰ دالر دارد که تقریبا معادل 

۶۳۰هزار تومان است.
اما اگر بپذیریم که گوشــی آریا در ایران تولید نمی شود، با پدیده  
به مراتب بدتری روبه رو هستیم. پدیده  Rebrand کردن )تغییر 
دادن نام تجاری( محصوالت چینی و فــروش آنها در بازار ایران با 
اسامی دهان پرکن چیز جدیدی نیست و در جای خود نگران کننده 
اســت. ولی زمانی که از این ترفند به نام تولید ملی استفاده شود، 

دیگر نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت.
 اگر به سایت UMIDIGI وارد شوید، اولین چیزی که با آن روبه رو 
می شوید، یک کپی تروتمیز از گوشی آیفون ۷ است. شرکت های 
چینی معلوم الحالی مانند UMIDIGI بــه خوبی جایگاه خود را 
می شناسند؛ ولی شرکت GLX، نمونه  ایرانی گوشی UMi Plus را 
در مراسمی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری به عنوان رقیبی برای 

آخرین گوشی اپل معرفی می کند.
در هر حال امر مسلم این است که گوشــی آریا در بهترین حالت 
هم نمی تواند یک تولید ملی تلقی شــود. در حالی که گوشی های 
چینی با قیمت های پایین تر به صورت آماده به بازار ایران راه پیدا 
می کنند، چه دلیلی دارد که خط تولید یک گوشــی چینی را به 

ایران بیاوریم؟!
تاش برای اینکه یک گوشی چینی را به هر شکلی به عنوان تولید 
ملی معرفی کنیم، بیشتر به تاش برای جذب حمایت های مالی 

دولتی در مسیری نادرست شباهت دارد.

ویژه

وب ســایت خرید اینترنتی آمازون که این روزها به فروش خودروهای نو نیز 
می پردازد، خدمات خرید تره بار و حمل آن به ماشین را آغاز کرده است.

امروز کمتر محصولی وجود دارد که نتوان آن  را آناین در آمریکا خرید و این 
تجارت به مرحله ای دیگر از عمر خود رسیده است. بحث تحویل کاال در اسرع 
وقت و به امن ترین و موثرترین روش، بحثی  است که پای روبات ها و پهپادها 
را به میان آورده است؛ اما آمازون محصوالتی را به فهرست فروش خود افزوده 

است که هنوز هم نیازمند کمک انسان ها هستند.
اخیرا در سیاتل و یک شهر دیگر آمریکا، دو میدان تره بار آمازون راه اندازی 
شده است که مشتریان تراز اول آمازون می توانند بدون هزینه حمل، سفارش 
خود را در آن ثبت کنند و سپس به پارکینگ تره بار بروند و منتنظر شوند تا 

کارمندی خریدشان را به ماشین بیاورد.
در ایــن روش خریدار حتی از خودروی خود پیاده هم نمی شــود و کســی 
پاکت های میوه و سبزیجات تازه را به ماشین می آورد. الزم به یادآوری است 
که این تره بار بسیار گران تمام می شود و قیمت هر لیمو در آن یک دالر و هر 

عدد سیب ۱/2۶دالر تمام می شود.

توسط دو دانشمند ایرانی در دانشگاه نیوکاسل ابداع شد؛آمازون، تره بار آنالین راه اندازی کرد

روشی جدید برای کشف جعل اسناد

دو محقق ایرانی در دانشگاه نیوکاسل، روشی ســاده برای شناسایی ساختار 
خاص هر کاغذ و اجتناب از جعل اسناد کشف کرده اند.

شاهان دشــتی یکی از محققین این طرح می گوید: اگر یک تکه کاغذ را در 
برابر خورشید نگه دارید، می توان الگوها و ناخالصی های موجود در بافت آن را 
مشاهده کرد. این الگوها درست مانند اثر انگشت افراد هستند. ما می خواستیم 
بدانیم که آیا راهی برای استخراج این اثر انگشت وجود دارد یا خیر؛ به همین 
دلیل روش های مختلفی را آزمایش کردیم و در نهایت الگوریتمی ســاختیم 
که شبیه فناوری شناسایی قرنیه چشم است. این گروه، سیستمی ساختند که 
شامل یک دوربین معمولی و منبع نوری مانند یک جعبه نورانی است. الگوریتم 
می تواند با قراردادن کاغذ در برابر منبع نور و عکاسی از آن، اطاعات موجود 
را تحلیل کند تا ساختار مخصوص کاغذ را بیابد. این روش حتی هنگامی که 
کاغذ مچاله یا خیس باشد نیز کارآمد است. شاهان دشتی در این باره می افزاید: 
نکته جالب اینجاست که اگر تعداد زیادی کاغذ مشابه وجود داشته باشد، این 
الگوریتم می تواند هر یک از آنها را از دیگری تشخیص دهد. این روشی سریع 

برای احراز هویت اسناد، رسید و گواهینامه های مختلف است.

شرکت دی جی آی، سازنده انواع پهپاد، از تولید کوچک ترین محصول خود به 
نام »اسپارک« خبر داده است. این پهپاد آنقدر کوچک است که از کف دست 

انسان قابل پرتاب به هواست.
این اولین پهپاد ساخت دی جی آی است که با حرکات دست انسان کنترل 
می شود. کارکرد اصلی اسپارک، تصویربرداری هوایی است. به محض پرتاب 
اسپارک به هوا، قابلیت کنترل با حرکات دست آن فعال شده و کاربر با باال و 
پایین کردن دست می تواند پهپاد را در هوا باال و پایین ببرد. کاربران می توانند 
پس از قرار گرفتن اسپارک، آن را در موقعیت مناسب قرار داده و عکس های 
ســلفی بگیرند. این پهپاد فقط ۳۰۰ گرم وزن دارد و به راحتی در یک کیف 
کوچک جا می شود. عاقه مندان می توانند اسپارک را با استفاده از یک دسته 

کنترل و همچنین برنامه گوشی تلفن همراه کنترل کنند.
کاربران می توانند حاالت پرواز مختلفی را برای این پهپاد تعریف کنند.

اسپارک مجهز به یک دوربین ۱2مگاپیکسلی است که قادر به تهیه ویدئوهای 
فوق دقیق با کیفیت ۱۰۸۰ پیکسل اســت. قیمت این محصول ۴۹۹ دالر 

است.

تولید پهپادی که سلفی می گیرد

هوش سنج

در یک اتاق کاما تاریک ، سه کاه قرمز و دو کاه آبی قرار 
داده ایم. دو نفر بینا و یک  نفر  نابینا وارد اتاق می شوند و 
هرکدام یک کاه را برداشته، بر ســر می گذارند و از اتاق 
خارج می شوند. چون اتاق تاریک بوده است دو شخص بینا 
نیز مانند فرد نابینا قادر به تشخیص رنگ کاه خود نبودند. 
بیرون از اتاق هر یک فقط می تواند به کاه دیگران نگاه کند 

و رنگ کاه روی سرش را تشخیص دهد.
بینای اول: من نمی دانم کاهم چه رنگی است.

بینای دوم: من هم نمی دانم کاهم چه رنگی است.
نابینا: من می دانم کاهم چه رنگی است!

حاال شما بگو ببینم چطور دو شخص بینا با اینکه چشم 
داشتند نتوانســتند رنگ کاه روی سر خود را تشخیص 

دهند، ولی فرد نابینا متوجه رنگ کاه خود شد؟!

پاسخ معمای تعداد افراد خانواده:
حداقل چهار پسر و سه دختر در این خانواده هستند.

  معمای شماره 2150

  جواب معمای شماره 2149

 هنگامی که می خواهیــم برای یک مقالــه  علمی پول 
بپردازیم، بررسی فهرست مراجع آن مقاله یکی از بهترین 
راه ها برای ســنجش اعتبار آن اســت. به این ترتیب اگر 
مراجــع مقاله  مورد نظــر، معتبر و قابل اعتنا نباشــند، 
می توانیم از هدر رفتن پولمــان جلوگیری کنیم. در این 
راستا پایگاه هایی شکل گرفته است که امکان دسترسی 
 i4oc آزاد به این منابع را فراهم می کنند.پایگاه اینترنتی
ســعی دارد فهرســت ارجاعات مقاالت علمی، رایگان و 
قابل دسترسی همگانی باشد. در این وب سایت ، این گونه 
توضیح داده شده است: امکان ارجاع به منابع علمی معتبر، 
رشته ای است که داشته های علمی و فرهنگی ما را قوام 
می بخشد. این امکان، سنگ بنا و اعتبار واقعیت هایی است 
که ما می دانیم. عاوه بر ایــن، مقاالت کمک می کنند تا 
مشــارکت های علمی، با ذکر نام، توجه و ارزشی درخور 
دریافت کنند. همچنین بررسی ارجاعات، راه موثری برای 

ارزیابی ارزش علمی یک پژوهش و تاثیرگذاری آن است. 
آغاز این حرکت، سال پیش و با همکاری بنیاد ویکی مدیا 
 Public Library of به همراه پنج نهاد دیگر از جملــه
Science و eLife بود و اکنون با اضافه شدن 2۹ ناشر و 
مجله  علمی دیگر، دسترسی رایگان اینترنتی به ارجاعات 
۱۴میلیون مقاله ممکن شده است. داریو تارابورلی، مدیر 
ارشد بخش تحقیقاتی بنیاد ویکی مدیا، در مصاحبه خود 
با نیچر اعام کرد: برای نخستین بار در تاریخ، امکان ارجاع 
به داده های مســتند و معتبر بزرگ ترین ناشران علمی 
جهان، بدون نیاز به پرداخت حق نشر، در دسترس عموم 
قرار گرفته است. این داده ها تاروپود تمام دانش ما هستند.

قبل از این تنها یک درصد از داده های بخش ارجاع مقاالت 
از طریق وب سایت های ســاینس و اسکوپوس به صورت 

رایگان قابل دسترس بود. 
https://i4oc.org :آدرس این وب سایت

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

اضافه شدن تب جدید »شخصی« در نتایج جست وجوی گوگل   
گوگل تب جدیدی را به نرم افزار جست وجوی خود افزوده که از آن با عنوان »شخصی« یاد می کند. 
این برگه، نتایج حاصل از جست وجوی شخصی از دیگر ســرویس های این شرکت که شخص 

موردنظر در آنها عضو بوده شامل جیمیل، تقویم و گوگل پاس را نشان می دهد.

 پایگاهی برای دسترسی رایگان به بیش از 14میلیون مقاله علمی 
معتبر

همکاری گوگل با ویتنام برای حذف 
محتوای نامناسب از وب

گوگل اعام کرده که سیاست های مشخصی در مورد حذف محتوا 
به درخواست دولت ها دارد و قرار نیست این سیاست ها تغییر کنند.

دولت ویتنام اعام کرد گوگل قول داده محتوای منتشر شده از طریق 
این جست وجوگر که محتوای ضددولتی دارد را حذف کند و در این 

زمینه همکاری های الزم را انجام می دهد.
دولت ویتنام روز جمعه اعام کرد که شرکت مادر تخصصی گوگل 
یعنی آلفابت، به منظور همکاری اطاعات غیرقانونی و مســموم با 

ویتنام همکاری می کند.
دولت این کشور قبا در ماه فوریه، در مورد انتشار محتوای نامناسب 
از طریق گوگل و همین طور فیس بــوک و یوتیوب متعلق به گوگل 
هشــدار داده بود. مقامات ویتنامی حتی از شرکت های تجاری این 
کشور خواســته بودند تا زمانی که گوگل رویه خود را اصاح نکند از 

به کارگیری خدمات آن برای تبلیغات و بازاریابی خودداری کنند.
در جمعه گذشته اریک اشمیث رییس آلفابت، با نخست وزیر ویتنام 
دیدار کرد و به مقامات این کشــور اطمینان داد که گوگل به منظور 
رعایت قوانین ویتنام همــکاری نزدیکی با دولت خواهد داشــت. 
همچنین قرار است به زودی دفتر نمایندگی آلفابت در ویتنام افتتاح 

شود.
البته گوگل با صدور بیانیه ای مدعی شــده اســت که سیاست های 
مشخصی در مورد حذف محتوا به درخواســت دولت ها دارد و قرار 
نیست این سیاست ها تغییر کنند. از همین رو دولت ها می توانند در 
مورد محتوای به گمان خود غیرقانونی، اطاع رسانی کنند و دسترسی 

به این نوع محتوا پس از بررسی و در صورت لزوم محدود خواهد شد.

هوشمندسازی مدارس کلید خورد
یک مقام مسئول در سازمان فناوری اطاعات ایران، از طراحی سامانه 
نرم افزاری هوشمندسازی مدارس با هدف افزایش میزان محتوای 

بومی آموزشی در مدارس خبر داد.
خسرو سلجوقی با اشاره به برنامه های در دست انجام برای حرکت به 
سمت ایجاد مدارس هوشمند در کشور، اظهار داشت: هوشمندسازی 
تنها به معنای بردن اینترنت، کامپیوتر و لپ تاپ به مدارس نیست؛ 
بلکه هدف از هوشمندســازی مدارس این است که بتوان محتوای 

آموزشی را هوشمند کرد.
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطاعات ایران، با اشاره به توافقات 
صورت گرفته میان وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش برای 
هوشمندسازی مدارس کشور، ادامه داد: در راستای فرهنگ سازی 
استفاده از ابزارهای فناوری اطاعات در مدارس، سامانه نرم افزاری 

هوشمندسازی مدارس، طراحی و آماده عرضه شده است.

فناورانه

علم پژوهی

نخستین تصاویری که کاوشگر جونو از مشتری به زمین 
ارسال کرده، نشان می دهد که این سیاره غول پیکر دنیایی 

بسیار پیچیده است.
اگر قرار باشد تصویر تازه ای از مشتری ترسیم کنیم، باید 
به ســراغ رنگ ها برویم و این تغییــر در نگرش، به لطف 

دستاوردهای دیدنی کاوشگر جونو صورت می گیرد.
این کاوشگر که به ناســا تعلق دارد، شیرجه ای دیدنی از 
فاصله ۵ هزار کیلومتری ابرهای مشــتری انجام داده و 
تصاویر دیدنی از این سیاره را ثبت و راهی زمین کرده است.

با توجه به این تصاویر دیدنی، حاال دانشمندان می توانند 
درک روشــن تری از این غول گازی داشــته باشند. آنها 
اکنون خود را با جزئیات حیرت انگیــزی درباره جاذبه، 
میدان مغناطیسی قدرتمند و سیستم آب و هوایی غنی از 

آمونیاک این سیاره روبه رو می بینند.
با توجه به این یافته ها، دانشمندان نه تنها باید نگرش خود 
را نسبت به مشتری دگرگون کنند بلکه باید به ایده های 
جدیدی درباره شکل گیری و تکامل یافتن سیارات فکر 

کنند.
دانشــمندان تصور می کردند که در زیــر ابرهای قطور 
مشتری، دنیایی یک دست و خسته کننده داریم؛ اما حاال 
از روی این تصاویر می توان گفت که این ســیاره دنیایی 

متفاوت از تصوراتمان است.
اسکات بولتون دانشمند ارشد ماموریت جونو می گوید: 
مشــتری به مراتب پیچیده تر از آن چیزی است که فکر 

می کردیم.
تحقیقات جدید به روشــنی نشــان می دهد که میدان 
مغناطیسی مشتری، قوی ترین در میان تمامی سیارات 
منظومه شمسی است و جالب اینکه داده های جدید به 
دست آمده از جونو نشــان داده که در برخی مناطق این 
سیاره، میدان مغناطیسی دو برابر قوی تر از سایر نواحی 

آن است.

با ارسال تصاویری تازه به زمین؛

رازهای جدیدی درباره سیاره 
»مشتری« برمال شد

گرمایی که بدن ما از تابش خورشید حس می کند، به خاطر 
پرتوهای فروسرخ خورشید است و نور مرئی تولیدشده موجب 
دیدن اشیا توسط چشم انسان شــده و همچنین اشعه های 
فرابنفش خورشید سبب سوختگی پوستمان می شود. روی 
زمین آب دریاها به وسیله انرژی خورشید گرم و سپس تبخیر 
می شود و به شکل باران بر زمین می بارد. باد به دلیل اختاف 
دمایی که خورشید به وجود می آورد و موجب تفاوت فشار در 
هوا می شود، به وجود می آید. درختان با نور خورشید عمل 
فتوسنتز را انجام می دهند؛ خورشید همچنین موجب تولید 
اکسیژن و دیگر عنصرها می شود و زمانی که برخی از ذرات 
باردار خورشید به وسیله میدان مغناطیسی زمین به قطب 
ها می رسد، موجب پدید آمدن شــفق های قطبی همانند 

پرده ای رنگین در آسمان می شود. 
اگر خورشــید نبود، مطمئنا امکان تشکیل حیات در سیاره 

زمین وجود نداشت.
این ستاره منظومه شمســی، همانند گویی گازی است که 
خود بــه تنهایی ۹۹ درصــد از جرم کل منظومه شمســی 
را تشــکیل می دهد. خورشــید از ۷2درصــد هیدروژن و 
 2۶درصد هلیم و حدود 2درصد از عنصرهای دیگر تشکیل 

شده است. 

شــعاع این گوی یعنی حد فاصل بین مرکز کره تا ســطح 
آن، حدود ۱۰۹ برابر شــعاع زمین اســت. برای درک غول 
پیکر بودن خورشــید باید گفــت ۱۳۳۱۰۰۰ کره به حجم 
زمین را می توان درون خورشــید جای داد. دمای سطح آن 
حدود ۵۵۰۰درجه سانتیگراد است و در مرکز آن به بیش از 

۱۵میلیون درجه می رسد.
منشأ اصلی تولید انرژی عظیم خورشید چیست؟ 

در گذشته و قبل از بررســی های دقیق علمی درباره منشأ 
انرژی خورشید، عقیده بر این بود که این ستاره )خورشید( 
توسط واکنش های شــیمیایی مانند سوختن، انرژی تولید 
می کند؛ اما امروز مــی دانیم که این دیدگاه اشــتباه بوده 
است و خورشید همچون یک رآکتور بزرگ هیدروژنی عمل 
می کند. همان طور که بیان شــد، بیشــتر جرم خورشید از 
عنصر هیدروژن است؛ اتم هیدروژن ساده ترین و فراوان ترین 
عنصر در عالم اســت که به صورت عادی دارای یک پروتون 
با بار مثبت و یک الکترون با بار منفی است که به دور هسته 

)پروتون( در حال چرخش است.
اما در ستارگان، همانند خورشــید به سبب دما و فشار زیاِد 
داخل ستاره، اتم هیدروژن نمی تواند به صورت عادی یعنی به 
طوری که الکترون به دور پروتون بچرخد، باقی بماند و تحت 

شــرایط موجود، الکترون ها از پروتون ها جدا شده و آزادانه 
در ستاره رها می شــود. به چنین حالتی از ماده »پاسما« 
می گویند. در هســته خورشید چهار هســته اتم هیدروژن 
تحت دما و فشار زیاد داخل خورشید، با هم ترکیب و به یک 
هسته اتم هلیم تبدیل می شــوند. به این عمل که هر لحظه 
در خورشید در حال رخ دادن است، »هم جوشی هسته ای« 
می گویند. در این فرآیند مقدار زیادی انرژی آزاد می شود؛ 
زیرا جرم یک هسته اتم هلیم تولید شده، از جرم چهار هسته 

اتم هیدروژن اولیه تاحدودی کمتر است. 
این انرژی را می توانیم به صورت امــواج الکترومغناطیس 
همانند امواج نور، ایکس، فرابنفش و گاما مشــاهده کرده و 
ذرات تولید شــده در این فرآیند را همچون نوترینوها )که 
ذراتی بدون بار و تقریبا بدون جرم هســتند( آشکارسازی 
کنیم. در فرآیند هم جوشی هسته ای خورشید، در هر ثانیه 
حدود ۵۶۴ میلیون تن هیدروژن به ۵۶۰ میلیون تن هلیم 
تبدیل می شــود و همین تفاوت جرم اولیه و ثانویه، منشــأ 

اصلی تولید انرژی در خورشید و ستارگان است. 
چنین فرآیندی در تمام ستارگان آسمان هر لحظه در حال 
انجام است. برخی از ســتارگان آسمان تا صد برابر خورشید 
جرم دارند و خورشید در بین ستارگان اندازه ای متوسط دارد. 
خورشید جوان ۴/۶ میلیارد ســال از عمرش می گذرد و تا 
۵میلیارد سال دیگر همچنان سوخت دارد تا بتواند به راحتی 
فرآیند هم جوشی هسته ای را درونش انجام دهد. خورشید 
در آینده ای دور )زمانی که در حال به اتمام رساندن سوخت 
خود اســت( تا نزدیکی مدار زمین بزرگ شده و به یک غول 

سرخ تبدیل می شود. 
در این حالت عطارد و زهره را می بلعد و زمین تا هزار درجه 
سانتیگراد گرم می شود. خورشــید در آخر عمر با پراکندن 
الیه های خود به فضــا، به زندگی خود خاتمــه می دهد و 
هسته ای فشرده به نام کوتوله سفید را از خود باقی می گذارد.

خورشید هم مانند سیاره ها به دور خود می چرخد. حدودا 
هر یک ماه، خورشید به گرد محور خود یک دور کامل می زند. 
البته به دلیل آنکه خورشــید یک گوی گازی اســت، تمام 
سطح آن با ســرعتی معین حول مرکزش نمی چرخد؛ بلکه 
سرعت چرخش آن در استوا بیشتر از سرعت چرخشش در 

قطب هاست.
در اخترشناســی و اخترفیزیک به خورشــید بسیار توجه 
می کنند؛ زیرا دیگر ستارگان کهکشان راه شیری آنچنان از 
ما دورند که اگر با سرعت نور که ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه 
است، به نزدیک ترین ستاره )که پروکسیمای قنطورس نام 
دارد( سفر کنیم، باید ۴/۳ ســال نوری در راه باشیم. به این 
دلیل بررسی خورشید به عنوان مدلی از نزدیک ترین ستاره 

به ما، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

منشأ اصلی تولید انرژی عظیم خورشید چیست؟ 

خورشید برای سیاره زمین و دیگر خانواده های منظومه شمسی بیشترین اهمیت را دارد؛ این ستاره است 
که تمام اجزای منظومه را با گرانش خود نگه داشته و موجب شده است تمام اجزا، از سیاره ها تا سیارک ها 
و ستاره های دنباله دار، به دور آن بگردند. این گوی آتشین غول پیکر در مرکز منظومه شمسی تولیدکننده نور 

و گرماست و به این خاطر ستاره ای حیات بخش برای زمین به شمار می آید.
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يادداشت
محلههایکاشان»محفلنور«میشود

طرح »محافل نور در محالت کاشان« با حضور قاریان برجسته بین المللی در 
شب های ماه مبارک رمضان در 9 محله و مســجد دارالمومنین و از پنجمین 

شب ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

اخبار کوتاه

مدیر پروژه کاشان کارت گفت: زیر ساخت های الزم برای ورود به پرداخت هوشمند الکترونیک فراهم 
شده و شهروندان می توانند با استفاده از کاشان کارت عالوه بر وسایل نقلیه عمومی از فروشگاه های 
سطح شهر نیز خرید کنند. مجتبی رموزی با بیان اینکه کاشان کارت پروژه ای ملی است، بیان کرد: شهر کاشان با افتخار، 
پایلوت اجرای طرح پرداخت خرد سپاس در کشور شده است.وی افزود: پروژه کاشان کارت با طرحی نو و مدرن در بستر 
خدمات الکترونیک تعریف و در حال حاضر به صورت یک پروژه سرمایه 
گذاری از طریق شــرکت داده ورزی فرادیس البرز زیر مجموعه شرکت 
خدمات انفورماتیک بانک مرکزی اجرایی شده است.مدیر پروژه کاشان 
کارت  با بیان اینکه مطمئنا شهرداری کاشان درخصوص انتخاب سرمایه 
گذار حساسیت زیادی به خرج داده است، تاکید کرد:  کاشان کارت به دو 
دسته با نام و بی نام تقسیم می شود و کارت های با نام و قابلیت تعریف هویت 
شهروند برای استفاده های خاص و کارت بی نام جهت پرداخت های خرد، 
کاربرد دارد و کارت بی نام به صورت لحظه ای صادر می شود. رموزی خاطر 
نشان کرد: درحال حاضر کارت هایی با نام نیز در شعب بانک ملی کاشان 
لحظه ای صادر می شود واین کارت عالوه بر استفاده در خدمات خرد مانند 
بازیافت، حمل و نقل عمومی، رفاهی، ورزشی، گردشگری، قابلیت استفاده در شبکه تخفیف را داشته و جامعه فروشگاهی 

آن در حال تکمیل است.

مدير پروژه کاشان کارت:

زیرساخت های الزم برای ورود به دولت الکترونیک فراهم شده است

شهردار نطنز گفت: به منظور زیباسازی و جذب مسافران  
و گردشگران داخلی و خارجی، تعداد 17 هزار گلدان با 

گل های فصلی در سطح شهر نطنز کاشته شد.
سید محسن تجویدی اظهار داشت: شــهرداری نطنز در آستانه فصل 
تابســتان و بازدید مسافران و گردشــگران داخلی و خارجی از باغشهر 
تاریخی نطنز، عملیات کاشت 17000 گلدان گل فصل را آغاز کرد که 
این عملیات در راستای بهبود منظر شهری و ایجاد محیطی زیبا و بانشاط 
صورت می گیرد. وی افزود: امسال 10000 گلدان اطلسی، 1000 گلدان 
شمعدانی، 2000 گلدان نسترن سفید، 2000 گلدان جعفری، 1500 
گلدان آهار و 500 گلدان اطلســی رونده در پارک هــا، میادین، ابتدای 
بلوارها و ورودی های شهر کاشته خواهد شد.شهردار نطنز تصریح کرد: 
فضای سبز رفوژ میانی بلوار شهید بهشتی نطنز  با 20 هزار قلمه ترون و 
زرشک و شهرک ولیعصر)عج( با  200 اصله درخت کاج احیا و تقویت شد.

ســرگرد پاسدار حســنعلی رحمانی، مســئول بسیج  
ســازندگی ســپاه ناحیه نطنز از اجرای طرح مبارزه با 
بیماری سالک در شهرســتان نطنز خبر داد و اظهار کرد: این طرح در 
دو منطقه امامزاده آقا علی عباس )ع( و روستای متین آباد و با همکاری 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان نطنز در حال اجراست.رحمانی افزود: 
طرح مبارزه با منبع و مخزن سالک هم اکنون در منطقه ای به وسعت 

یک هزار و ۶00 هکتار در حال انجام است.
وی تصریح کرد: جونده کشی در حاشیه جنگل ها و بیابان های اطراف 
امامزاده آقا علی عباس )ع( و روســتای متین آباد بــرای اجرای برنامه 
عملیاتی مبارزه با سالک و با شرکت 10 نفر از بسیجیان انجام می شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه نطنز با بیان اینکه این طرح در دو مرحله 
انجام می شود، بیان کرد: به طور متوسط روزانه 10 نیروی بسیجی، با 

ناقلین بیماری سالک مبارزه می کنند تا این بیماری شیوع پیدا نکند.

شهردار نطنز خبرداد:

 کاشت 17 هزار گلدان
 با گل های فصلی در نطنز

مسئول بسیج سازندگی سپاه نطنز خبرداد:

آغازطرح مبارزه با سالک 
در منطقه آقا علی عباس)ع( 

رییس هیئت نظارت برانتخابات شورای اسالمی شهرستان لنجان گفت:هیئت نظارت لنجان پس از 
اعالم نتایج با دقت و همت بسیار،به شکایات داوطلبان رسیدگی کرده است و تاکنون صحت انتخابات 
شوراهای اسالمی شهرهای باغبادران، چرمهین، زاینده رود، باغشاد، چمگردان، ورنامخواست و سده لنجان به  صورت 
رسمی به تایید رسیده است. حجت االسالم محمد علی کریمی  عنوان کرد: این هیئت پس از اعالم نتایج با دقت و همت 

بسیار، به شکایات داوطلبان رسیدگی کرده است؛ بر همین اساس تاکنون 
صحت انتخابات شوراهای اسالمی شــهرهای باغبادران، چرمهین و... به 
 صورت رســمی به تایید هیئت های اجرایی و نظارت رسیده است. رییس 
هیئت نظارت برانتخابات شورای اسالمی شهرستان لنجان با اشاره به اینکه 
اعتراضات باید از راه های قانونی به صورت جدی پیگیری شود، خاطرنشان 
کرد: تخلفات انتخاباتی توسط قانون تعریف شده است و اگر در این خصوص 
به ما مستنداتی برسد بررسی میدانی انجام می دهیم و اگر تخلف ثابت شود 
قطعا نسبت به آن صندوق اقدام صورت می گیرد از این رو با توجه به شکایات 
ارائه شــده از ســوی برخی داوطلبان و همچنین مردم شریف شهرهای 
فوالدشهر و زرین شهر، بررسی های الزم در خصوص تخلفات گزارش شده 

در دست اقدام است و در تالش هستیم نتیجه بررسی ها را با سرعت هرچه بیشتر به مردم گزارش دهیم. 

ريیس هیئت نظارت برانتخابات شورای اسالمی لنجان:

شکایت داوطلبان شورای اسالمی شهربررسی می شود

لنجان

نطنز نطنز

فرمانده سپاه ناحیه نطنز:

 240 نفر از نطنز به مرقد
 امام خمینی)ره( اعزام می شوند

فرمانده سپاه ناحیه نطنز گفت: به مناسبت 14 
خرداد، سالروز رحلت امام خمینی)ره(، 240 نفر 

از شهروندان نطنزی، به مرقد امام خمینی)ره( اعزام می شوند.
حسین آقادوستی اظهار کرد: به مناسبت 14 خرداد، سالروز رحلت 
امام خمینی)ره( 240 نفر از مردم شهرستان نطنز با تعداد 5 دستگاه 
اتوبوس، به مرقد امــام خمینی)ره( اعزام می شــوند. وی افزود: به 
مناســبت ماه مبارک رمضان، این کاروان ساعت 14 روز یک شنبه 
14 خردادماه برای تجدید میثاق با رهبر معظم انقالب و اندیشه های 
بنیان گذار کبیر انقالب اســالمی، نطنز را به مقصد مرقد مطهر امام 
خمینی )ره( ترک خواهد کرد و بعد از اســتماع ســخنرانی رهبر 
معظم انقالب، اقامه نماز مغرب و عشا و صرف افطاری به شهرستان 
برمی گردد. فرمانده سپاه ناحیه نطنز گفت: امسال در سطح استان 
اصفهان فقط چهار شهرستان نطنز، اردستان، کاشان و آران و بیدگل 

اقدام به اعزام زائران مرقد مطهرحضرت امام خمینی )ره( می کنند.

 نطنز

مسئول امداد و نجات جمعیت هالل احمر دهاقان خبر داد:

 کشف جسد جوانی 32 ساله
 در کوه دشتک دهاقان

مســئول امداد و نجات جمعیــت هالل احمر 
شهرســتان دهاقــان گفــت: در روز جمعــه 
گردشگران در کوه دشتک دهاقان با جسد جوانی روبه رو می شوند و 
پلیس 110 را مطلع می کنند که پلیس 110 هم پایگاه امداد و نجات 

جمعیت هالل احمر شهرستان هاقان را در جریان می گذارد.
حمزه علی قنبریان در گفت وگو با خبرنگار فارس در دهاقان، از جان 
باختن جوانی 32 ساله در کوه دشتک دهاقان خبر داد و اظهار کرد: 
منطقه دشــتک دهاقان یکی از مناطق گردشگری بوده که بیش از 
2 هزار متر از ســطح دریا فاصله دارد و با حضور گردشگران به ویژه 
در ایام بهار مواجه است.وی افزود: در روز جمعه گردشگران در کوه 
دشــتک دهاقان  با جسد جوانی روبه رو می شــوند و پلیس 110 را 
مطلع می کنند که پلیس 110 هم پایگاه امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر شهرستان هاقان را در جریان می گذارد.مسئول امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر شهرستان دهاقان در ادامه گفت: تیم ۶ نفره امداد 
و نجات دهاقان به سرعت در محل حادثه حاضر شد و پس از باال رفتن 
از کوه، جسد را از روی کوه حمل کرده و به پلیس 110 تحویل دادند.
وی اذعان کرد: جسد متعلق به جوان 32 ساله ای بود که برای چیدن 
سبزی کوهی به کوه می  رود و حدود 2 یا 3 روز خانواده او هیچ گونه 

خبری از وی نداشتند.
 قنبریان در پایان بیان کرد: این عملیــات امداد و نجات با همکاری 

آتش نشانی و سایر دستگاه های مربوطه انجام شد.

دهاقان

شناسایی یک مورد مشکوک به 
بیماری تب کنگو در شاهین شهر

 مدير آب و فاضالب شهری سمیرم:

 اجرای شبکه فاضالب
 در محله قلعه سمیرم بررسی می شود

رییس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان  شاهین شهر و میمه گفت: یک نفر مشکوک شاهین شهر
به بیماری تب کریمه کنگو در سطح شهرستان شاهین شهر شناسایی 
شد که هم اکنون در بیمارستان تحت مراقبت های ویژه پزشکی است.

یاسر پور اسماعیلی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در چند روز 
گذشــته یک نفر مشــکوک به بیماری تب کریمه کنگو در منطقه 
الی بید شهرستان شاهین شــهر شناسایی شــد که هم اکنون در 

بیمارستان تحت مراقبت های ویژه پزشکی است.
با این حال رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در واکنش به اعالم 
خبر شناسایی یک مورد مشکوک به بیماری تب کنگو در شاهین شهر 
گفت: پاسخ آزمایش یکی از افراد مشکوک منفی آمد که فرد ویروس 
ندارد و خبری که منتشر شده مبنی بر اینکه یک مورد مشکوک به 
بیماری تب کنگو در شاهین شهر صحت ندارد. وی افزود: این خبر به 
نقل از رییس شبکه دامپزشکی شهرستان شاهین شهر و میمه منتشر 
شده است؛ دامپزشکی فقط در مورد دام می تواند اظهارنظر کند، پس 
اصل خبر صحت ندارد. رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان 
کرد: افرادی که مبتال بودند بستری و تحت درمان هستند و وضعیت 

جسمانی شان رو به بهبودی است.

مدیر آب و فاضالب شــهری ســمیرم از بررسی و 
پیگیری اجرای شبکه فاضالب در محله قلعه شهر 
سمیرم خبر داد. محمد علی عباسی با اشاره به جلسه اخیر مدیرعامل 
آب و فاضالب استان اصفهان با نماینده سمیرم در مجلس دهم اظهار 
کرد: این جلسه به منظور بررسی مشــکالت و مسائل بخش آب و 
فاضالب تشکیل شد که یکی از دستور کارهای اصلی آن نحوه اجرای 
شبکه فاضالب و حفاری در محله قلعه این شهر بود. عباسی افزود : 
قرار بر این شد تا دفتر فنی آبفای استان اصفهان در یکی از روزهای 
این هفته از محل مورد نظر دیدن کرده و طرح ویژه ای برای اجرای 
شبکه فاضالب پیشنهاد کنند. این مسئول درباره اجرای این طرح 
در محله قلعه هم گفت: این محله شرایط توپوگرافی خاص و سختی 
دارد که اجرای شبکه فاضالب در آن باید با کار کارشناسی دقیق و 
سنجیده همراه باشد. مدیر آبفای سمیرم همچنین به دیگر مصوبات 
جلسه اشاره ای داشت و افزود: نماینده سمیرم در این نشست خواستار 
اجرای طرح آبرسانی به شهر حنا با سرعت بیشتر به منظور رفع نگرانی 

آب شرب این شهر شد.

عکس خبر

مراسم جزء خوانی قرآن کريم در ايام ماه مبارک رمضان هر روز در 
امامزاده ابراهیم بن موسی بن جعفر)ع( معروف به امام زاده نرمی در 
فاصله سه کیلومتری از مرکز شهر دولت آباد اصفهان با حضور عموم 

مردم برگزار می شود.

خبر

حجت االســالم گلی با اشــاره به نقش روحانیون در 
پویایی روستاها، از اعزام 50 مبلغ مذهبی به روستاهای 

فریدونشهر در ماه مبارک رمضان خبر داد.
اســالمی شهرســتان  تبلیغــات  اداره   رییــس 
فریدونشــهر از اعزام 50 مبلغ روحانی به روستاهای 
شهرســتان فریدونشــهر در ماه مبارک رمضان خبر 
داد و گفت: از این تعداد ، 20 مبلغ از خارج شهرستان 

تامین شده اند.
حجت االسالم محمدتقی گلی اظهار کرد: این مبلغان 
در بیشتر روستاهای فریدونشهر اعم از دهستان های 
برف انبار، چشمه لنگان، عشایری، پیشکوه و پشتکوه 
مستقر شــده یا طی روزهای آینده مستقر می شوند و 

به آموزش معارف دین، احکام، قرآن و... می پردازند.
وی دورترین نقطه اعزام مبلغ در ماه مبارک رمضان را 
روستای صعب العبور دورک در فاصله 155 کیلومتری 

از مرکز شهرستان عنوان کرد.
رییس اداره تبلیغات اسالمی فریدونشهر تصریح کرد: 
هم اکنون در 11 روستا که بیشتر در دهستان برف انبار 
هستند در تمام ماه های سال روحانی ثابت مستقر است 
که این روحانیون با محور قرار گرفتن، موجب پویایی 

این روستاها در عرصه های مختلف شده اند.
حجت االسالم گلی گفت: این مسئله ثابت شده و کامال 
محسوس است که در روستاهایی که روحانی استقرار 
پیدا می کند عالوه بر آموزش و تربیت دینی و فرهنگی 
شــاهد اثراتی همچون باال بردن سطح آگاهی و دانش 
مردم روستا، مشــارکت دادن مردم روستا در فعالیت 
های مختلف از جمله در مناســبت ها و وقایع خاص، 
کاهش آسیب های اجتماعی و ســرزنده نگه داشتن 

بیشتر جوانان آن روستا هستیم.

ريیس اداره تبلیغات اسالمی فريدونشهر خبر داد:

اعزام مبلغ به ۵0 روستای 
فریدونشهر در ماه میهمانی خدا

علی شاه نظری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رمضان، ماه 
مهربانی ها و دستگیری از ایتام و نیازمندان است، اظهار کرد: در 
ماه رمضان طرح توشه برکت با شعار »هر خانواده اهل کرامت، 

تامین هزینه سبدی از توشه برکت« برگزار می شود.
وی افزود: در این طرح، مومنیــن و خیرین روزه دار می توانند 
با پرداخت هزینه یک  ســبد کاال به ارزش 80 هزار تومان یا 
بخشــی از آن نیاز غذایی بیش از 2 هزار خانوار تحت حمایت 
را برطــرف کننــد و کمک های خــود را به شماره حســاب 
320549820 بانک کشــاورزی یا واریــز کارت به کارت به 
شــماره ۶037707000000707 به نام کمک های شرعی 

کمیته امداد انجام دهند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( برخوار با اشاره به برپایی 
پایگاه های جذب حامیان اکرام ایتام و محسنین در شب های 
قدر در محل امامزاده ادهم )ع(، امامزاده ابراهیم )ع( و امامزاده 
محمود دولت آباد )ع(، گفت: دریافت کمک های زکات فطریه 
و کفارات در محل کمیته امداد امام )ره( برخوار در ماه رمضان 
و برپایی پایگاه های جمع آوری فطریــه و کفارات در روز عید 
فطر در محل های برگزاری نماز عید فطر در طول ماه مبارک 
انجام می شود. وی با اشاره به اجرای طرح مفتاح الجنه )دیدار 
مسئوالن و خیران با خانواده های نیازمند و ایتام شهرستان و 
پیگیری نیازهای آنها(، تصریح کرد: دریافت نذورات افطاری و 
اطعام برای کمک به نیازمنــدان در طول ماه مبارک رمضان، 

نشست صمیمی حامیان طرح اکرام با ایتام تحت حمایت خود 
در طول هفته اطعام و اکرام ایتام از 15 تا 21 ماه رمضان نیز در 

طول ماه میهمانی خدا اجرا خواهد شد.
شــاه نظری با بیان اینکه امســال 40 نفر از مددجویان تحت 
حمایت این نهاد به زیارت امام رضا )ع( در دهه اول ماه مبارک 
رمضان به مدت 10 روز اعزام می شــوند، اظهــار کرد: تهیه و 
توزیع نزدیک به 2 هزار سبد غذایی شامل ارزاق خشک و غذای 
گرم بین مددجویان شهرســتان با توجه به میزان کمک های 
مردمی و نذورات، بازدید از منازل مددجویان به  اتفاق مسئوالن 
ادارات شهرستان، برنامه ریزی و تمهید الزم برای سفره اطعام 
نیازمندان و مددجویان در ماه رمضــان، جمع آوری و توزیع 
فطریه روزه و کفاره مومنین روزه دار و توزیع بین مددجویان، 
مکاتبه با ادارات، شــرکت ها و خیرین به منظور مشارکت در 
تامین سبد غذایی ماه مبارک رمضان مددجویان تحت حمایت 
و برگزاری مراسم افطار ایتام به همراه جمعی از حامیان ایتام 
در شهرستان از جمله برنامه هایی است که به صورت ویژه در 

شهرستان برگزار می شود.
وی از تشکیل صندوق قرض الحســنه امداد والیت به  منظور 
پرداخت تســهیالت به نیازمندان اســتان خبر داد و گفت: با 
برنامه ریزی های دقیق مقرر شده که پرونده وام های ضروری 
و اشتغال نیازمندان در امداد شهرستان ها تکمیل و برای تایید 
و پرداخت به این صندوق ارسال شود. مدیر کمیته امداد امام 
خمینی )ره( برخوار گفت: مزایــای این صندوق عدم مراجعه 
افراد به شعبه استانی، کارمزد ســه درصد وام ها، بیمه کردن 
وام های پرداختی،اخذ مجوز از بانک مرکزی و پشتیبانی بانک 
ملی، صدور کارت شــتاب با امکانات پیشرفته و به روز همانند 
بانک ملی و امکان انجام تراکنش های بانکی و نقل و انتقاالت 

پولی از طریق ATM، همراه بانک، اینترنت و ... است.
وی تصریح کرد: همچنین این صندوق آماده افتتاح حســاب 
برای تمام خیرین،نیکوکاران، کارفرمایان و مشاغل آزاد برای 
شرکت در امر خیر قرض الحسنه و مساعدت به نیازمندان است.

مدير کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان برخوار گفت: امسال ۴۰ نفر از مددجويان تحت  برخوار
حمايت اين نهاد برای زيارت امام رضا )ع( در دهه اول ماه رمضان به مشهد اعزام می شوند.

 با برنامه ريزی های 
دقیق مقرر شده 

که پرونده وام های 
ضروری و اشتغال 

نیازمندان در 
امداد شهرستان ها 

تکمیل و برای تايید 
و پرداخت به اين 

صندوق ارسال شود

اعزام40مددجویکمیتهامدادبرخواربهزیارتامامرضا)ع(

مدیرعامل سازمان آتش نشانی فوالد شهر 
گفت: در پی وقوع حادثه و محبوس شدن 
دو مقنی در چاهی در کارخانه آســفالت واقع در مسکن مهر 
فوالدشــهر، نیروهای عملیاتی آتش نشانی فوالدشهر به محل 
حادثه اعزام شدند . سید مصطفی عمادالسادات، وقوع حادثه 
را چنین توضیح داد: در ساعت 9 و 52 دقیقه روز دوشنبه یک 
مورد حادثه در کارخانه آسفالت واقع در مسکن مهر فوالدشهر به 

سامانه 125 سازمان آتش نشانی فوالدشهر اعالم شد. بر همین 
اساس سریعا نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.وی 
افزود: با حضور آتش نشــانان در محل حادثه مشاهده شد دو 
کارگر 34 و 35 ساله در یک حلقه چاه در کارخانه آسفالت واقع 
در مسکن فوالدشهر گرفتار شده اند.مدیرعامل سازمان آتش 
نشانی فوالد شهر تصریح کرد: یکی از برادران ابتدای امر در چاه 
محبوس می شود که برادر دیگر برای نجات وی اقدام می کند 

که متاسفانه او نیز دچار حادثه می شود. بر همین اساس تعدادی 
از آتش نشانان سازمان آتش نشــانی فوالدشهر راهی شرکت 
آسفالت شــدند تا عملیات نجات کارگران که در چاه محبوس 
شده بودند را انجام دهند. وی ادامه داد: پس از آغاز  امداد رسانی 
و حین این عملیات، متاسفانه به دلیل عمق زیاد چاه و وجود آب 
در آن »محمد بگری« که برای خــارج کردن افراد حادثه دیده 
به داخل چاه رفته بود در حین خارج کردن یکی از افراد حادثه 
دیده، خود نیز دچار حادثه شده و به داخل چاه سقوط می کند.

با تالش های صورت گرفته پیکر نیروی آتش نشان و دو کارگر از 
چاه بیرون کشیده شد.

مديرعامل سازمان آتش نشانی فوالد شهر خبرداد:

شهادت یک آتش نشان در عملیات نجات در فوالدشهر
لنجان

سمیرم

 مراسم جزء خوانی قرآن کریم 
در امامزاده نَرمی برخوار

کاشان 
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7 بیش از هشت هزار تن کاال امسال از چهارمحال و بختیاری به خارج از کشور صادر شد.مدیر 
گمرک استان گفت: لوازم خانگی برقی، مصنوعات پالستیکی، مغز بادام، ماشین آالت و 

دستگاه های برقی و مصنوعات فلزی، از جمله کاالهای صادراتی است.

صادرات بیش از هشت هزار تن کاال از چهارمحال و بختیاری
اخبار

به گزارش جهانبین نیوز به نقل از کالر، طرح XSBR شرکت رزین 
پلیمر )تولید چسب هاي صنعتي( متعلق به گروه ظریف مصور، با 
حضور مدیرعامل شرکت ملي صنایع پتروشیمي به طور رسمي در 

شهرستان بروجن افتتاح شد.
مرضیه شاهدایي مدیرعامل شــرکت ملي صنایع پتروشیمي، در 
حاشــیه افتتاح این واحد صنعتي گفت: این طرح سالیانه ظرفیت 
تولید ۲۶ هزار تــنXSBR را داراســت و به طور کامل از ســوي 
کارشناسان ایراني و با سرمایه گذاري ۳۰ میلیارد تومان، طراحي، 

ساخته و اجرا شده است.
وي با بیان اینکه از مجموع این سرمایه گذاري، ۱۲میلیارد تومان 
خرید خارجي و مابقي آن خرید داخلي بوده اســت، گفت: اگر بنا 
بود این طرح به خارجي ها سپرده شود، چند برابر این میزان تمام 

مي شد.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمي ادامه داد: محصول این واحد با 
هدف تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع تکمیلي ساخته شده و 
افزون بر تامین نیاز گروه ظریف مصور براي مصرف، قابلیت صادرات 

را نیز داراست.
شاهدایي با اشاره به اینکه خوراک این واحد پایین دستي از سوي 
شرکت هاي پتروشیمي داخلي تامین مي شود، افزود: تمام مراحل 
سرمایه گذاري، ساخت و نصب طرح XSBR شرکت رزین پلیمر را 

گروه صنعتي ظریف مصور انجام داده است.
معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمي، افتتاح طرح XSBR شرکت 
رزین پلیمر را نمونه بارز اقتصاد مقاومتي در راستاي تکمیل زنجیره 

ارزش دانست.
وی اظهار امیدواري کرد که با راه اندازي واحدهاي بزرگی همچون 
PDH )تبدیل پروپان به پروپیلن( و همچنین طرح هایي که از گاز 
طبیعي پروپیلن و اتیلن تولید مي کننــد، زنجیره ارزش تولید در 

صنعت پتروشیمي تکمیل شود.
گفتني است مدیر عامل شــرکت ملي صنایع پتروشیمي و معاون 
وزیر نفت در امور پتروشیمي، براي بررسي طرح پتروشیمي بروجن 

و افتتاح این واحد صنعتي، به شهرستان بروجن سفر کرده بود.

امروزه روســتاها محیط مناســبی برای رشــد بخش  های 
غیرکشــاورزی، فعالیت شــرکت  های تولیدی و خدماتی با 
عنوان مشــاغل خانگی شناخته شده اســت و دولت تدبیر و 
امید اولویت برنامه های توســعه خدمات روبنایی و زیربنایی 
در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های 
ایجاد اشتغال پایدار مد نظر مقام معظم رهبری را در روستاها 

قرار داده است.
با توجــه به گســترش روز افــزون دانــش و تکنولــوژی و 
فارغ التحصیلــی جوانان روســتایی از دانشــگاه ها، فعالیت 
کشاورزی و منابع طبیعی به روش سنتی در روستاها، جوابگوی 
نیاز اقتصادی خانوارها و اشــتغال نیســت و بایــد این گونه 
 کسب  و کارها به ســمت کســب  و کارهای مبتنی بر دانش 

سوق یابد.
وضعیت جامعه روســتایی در چهارمحال و بختیاری نشــان 
می دهد که با افزایش سطح سواد، دانش و مهارت  های علمی 
و عملی، گرایش به اشتغال در بخش  های سنتی اقتصاد کمتر 
شده و میل افراد به ســمت اشــتغال در بخش های مدرن و 

خدماتی سوق یافته است.
این موضوع در حالی اســت کــه روســتاهای چهارمحال و 
بختیاری همچون شــهرها، مملو از ظرفیــت و فرصت های 

جدید و کشف نشده هستند که کشف و بهره برداری به موقع 
از این فرصت  ها و ایجاد کسب و کارهای جدید و رقابت پذیر، 
 می تواند مزایای اقتصادی چشمگیری در این مناطق به همراه 

آورد.
فعالیت های کار آفرینی در تغییرات پر شــتاب و سریع عصر 
تکنولوژی های اطالعــات، به عنوان نقطه اتــکای زندگی و 
نگهدار انسان در عصر پســت مدرن مطرح است که به عنوان 
یک الزام و ضرورت اساسی در هدایت و مدیریت کالن جامعه 
برای رشد و بهره وری اقتصادی در مناطق کوچک و متوسط 

باید پیگیری شود.
با توســعه کارآفرینی و ایجاد شرکت ها و تشکل های کوچک 
کارآفرین، روستاییان به کاالها و خدمات مورد نیاز خود دست 
می  یابند و این امر تاثیر زیادی بر رشــد اقتصادی روستاها و 

کاهش پدیده مهاجرت به شهرها دارد.
با توجه به اینکه هم اینک 8۶ درصد از سطح استان چهارمحال 
و بختیاری را منابع طبیعی شامل یک میلیون و 9۰ هزار هکتار 
مرتع و ۳۰7 هزار هکتار جنگل به خود اختصاص داده اســت 
و ســاالنه در این اســتان بیش از یک میلیون و 5۰۰ هزار تن 
محصول باغی، زراعی، دامی و شیالت توســط ۶۶ هزار بهره 
بردار تولید می شــود، این بخش فرصت مناسبی برای رونق 

این مشــاغل با اســتفاده از دانش و تکنولوژی در روستاهای 
استان است.

فعالیت مردم اســتان در تولید انواع رشته های صنایع دستی 
و وجــود مناطق و جاذبه هــای طبیعی و تفریحــی از جمله 
رودخانه ها در چهارمحال و بختیاری، باعث شــد که از سوی 
دولت تدبیر و امید، این استان به عنوان قطب گردشگری کشور 
مطرح شود و این فرصتی برای رونق بخش گردشگری و جذب 

درآمد پایدار از این محل در استان است.
طبق گزارش های اخیر اســتاندار چهارمحال و بختیاری، هم 
اینک نرخ بیکاری در این اســتان، ۲۰ درصد و نرخ مشارکت 
اقتصادی حدود 4۰ درصد است که همت و تالش مسئوالن را 
برای اجرای سیاست ها و برنامه های اقتصادی و رونق اشتغال 

در سال جاری می طلبد.
استاندار چهارمحال و بختیاری، احیای منابع طبیعی با هدف 
تقویت طبیعت و محیط زیست و ایجاد اشتغال و درآمدزایی 

برای مناطق روستایی و محلی در این استان را خواستار شد.
قاسم سلیمانی دشتکی در همایش بررسی راهکارهای ایجاد 
اشتغال در جوامع روستایی گفت: با هدف جلوگیری از مهاجرت 
روستاییان به شهرها و برقراری توازن منطقه ای، باید در جوامع 

محلی ایجاد شغل کرد.
به گفته وی، در راســتای بهــره وری اقتصــادی در مناطق 
روســتایی، باید از وضعیت موجود آن مناطــق، بهره گیری و 
به سمت احیای منابع از دست رفته گذشــته در این مناطق 

حرکت کرد.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری ادامــه داد: پرورش گیاهان 
دارویی، گیاهان و درختان مثمر کــم آب و اجرای طرح های 
اقتصادی منابع طبیعی از جمله منارید، فرصت مطلوبی برای 

ایجاد شغل و توسعه برنامه های کشاورزی است.
وی با بیان اینکه فرهنگ مشارکت و توسعه سرمایه گذاری در 
مناطق روستایی باید نهادینه شود، تصریح کرد: در این مناطق 
نه تنها خود افراد اقدامی به ایجاد تشــکل و ســرمایه گذاری 
نمی کنند، بلکه در مواقعی هم از دیگر سرمایه گذاران و طرح ها 

استقبال نمی شود.
سلیمانی دشتکی افزود: در ســال جاری ۲۰ درصد اعتبارات 
عمرانی و 5 درصد اعتبارات جاری چهارمحال و بختیاری در 

بخش اشتغال زایی به عنوان یارانه پرداخت می شود.
به گزارش ایرنا، هم اینک 748 روستا در چهارمحال و بختیاری 
وجود دارد که از این تعداد، 5۳9 روســتا بــاالی ۲۰ خانوار 
جمعیت و 4۲۰ روســتا نیز دهیاری دارد و مطابق سرشماری 
سال 9۰ حدود ۳8۰ هزار نفر در روســتاهای استان سکونت 

دارند.

با مسئوالن

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه کشت 
گیاهان دارویی، زمینه ســاز ایجاد اشــتغال در بخش 

کشاورزی این استان است.
قاسم سلیمانی دشتکی با اشــاره به این موضوع اظهار 
داشــت: پرورش گیاهان دارویی و کاشــت گیاهان و 
درختان با نیاز آبی کم، باید در این اســتان مورد توجه 

بیشتر قرار گیرد.
وی عنوان کرد: کاهش منابع آب زیرزمینی در اســتان 
چهارمحال و بختیاری، از مشــکالت حادی اســت که 
بخش کشــاورزی این اســتان را تحت تاثیر خود قرار 

داده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: حفظ منابع آب 
زیرزمینی و جلوگیری از افت آن، با تغییر الگوی کشت و 
صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی امکان پذیر است.

وی اظهار داشت:توسعه بخش کشاورزی نقش مهمی 
در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد که می تواند اشــتغال 

قابل توجهی در این استان ایجاد کند.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در سال جاری 
توسعه روستاها و ایجاد اشــتغال، از مهم ترین اهداف 

دولت در این استان است.

در چهارمحال و بختیاری؛

توسعه کشت گیاهان دارویی 
زمینه ساز ایجاد اشتغال است

 طرح XSBR رزین پلیمر 
در بروجن افتتاح شد

طبق گزارش های 
اخیر استاندار 
چهارمحال و 

بختیاری، هم اینک 
نرخ بیکاری در این 

استان، 20درصد 
و نرخ مشارکت 
اقتصادی حدود 

40درصد است

فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: وضعیت تامین آب مورد نیاز ناحیه صنعتی 
شهرکردبه مرز قرمز رسید.

حمید ملک پور در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان اظهار 
کرد: ناحیه صنعتی شهرکرد زمینه اشتغال پنج هزار نفر را به صورت دائمی 
فراهم کرده است. وی افزود: این ناحیه دارای پنج حلقه چاه آب است که در حال 
حاضر دبی تمامی چاه ها کاهش پیدا کرده است. فرماندار شهرستان شهرکرد 
خاطرنشان کرد: مقرر شد در راستای حل مشکل کمبود آب ناحیه مذکور، 
یک حلقه چاه کمکی حفر شود یا روزانه ۲۰ تانکر آب به این ناحیه انتقال پیدا 
کند. وی ادامه داد: با اجرای پروژه انتقال آب بن به بروجن، امکان انتقال آب از 
طریق خطوط لوله فرعی به ناحیه صنعتی شهرکرد ایجاد خواهد شد. ملک پور 
تصریح کرد: امور آب شهرستان موظف است با کف شکنی و الیروبی پنج چاه 

آب موجود، درصدد افزایش و تقویت توان آبدهی چاه ها برآید.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری، از آغاز ثبت نام ۱8هزار 
کالس اولی از روز گذشته در مدارس ابتدایی این استان خبر داد.

بهروز امیدی افزود: ایــن تعداد دانش آموز در بیش از یکهزار مدرســه 
ابتدایی استان مشغول تحصیل خواهند شــد.وی اظهار کرد: در زمان 
ثبت نام از اولیای دانش آموزان ۱4۳ هزار ریال بابت هزینه کتاب و بیمه 
دریافت می شود و دریافت هرگونه وجه اضافی نیز ممنوع است.مدیرکل 
آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، از آغاز سنجش نوآموزان بدو 
ورود به دبستان از ۱۶ خردادماه سال جاری خبر داد و گفت: امسال ۱۲ 
پایگاه سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان در سراسر استان 
دایر خواهد شد. امیدی اظهار کرد: از این تعداد 9 پایگاه سیار و ۳ پایگاه 
دائم است که نوآموزان را از نظر شنیداری، گفتاری، آمادگی تحصیلی، 

بهداشتی و رشد غربالگری می کنند.

وضعیت تامین آب مورد 
نیاز ناحیه صنعتی شهرکرد 

به مرز قرمز رسید

آغاز ثبت نام 18هزار 
کالس اولی در مدارس 

چهارمحال و بختیاری

رییس اداره میراث  فرهنگی، صنایع  دستی وگردشگری شهرستان 
فارســان گفت: عملیــات اجرایی مرمــت و مرمــت  اضطراری 
 کتیبه های مشروطیت در کانون گردشگری پیرغار این شهرستان 

آغاز شد.
ایل بیگی پور افزود: مرمت این کتبه ها به مدت دو ماه با همت شش 
مرمت کار آثار سنگی انجام می شود و بدین منظور 4۰۰ میلیون 

ریال اعتبار اختصاص یافته است.
وی با اشاره به مشکالت این کتیبه ها گفت: نفوذ رطوبت به دلیل 

نزوالت جوی از باال دست آنها، یکی از آسیب های عمده است.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری شهرستان 
فارسان، آســیب های بســتری و منظری را از دیگر مشکالت این 
کتیبه ها اعالم کرد و گفت: جهت رفع این مشــکالت نصب نرده 
و سقف شــیروانی اجرا می شود و رفع آســیب های بیولوژیکی در 
سنگ ها، رویش گیاهان، گل ســنگ و همچنین خواناسازی متن 

کتیبه ها نیز در دستورکار قرار دارد.

آغاز مرمت کتیبه های»مشروطیت« 
در شهرستان فارسان

فرمانده انتظامي شهرستان لردگان، از کشف یک تن چوب جنگلي 
قاچاق از داخل دو دستگاه سواري پژو در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ خسرو نجفي در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پي 
وصول گزارشــي مبني بر حمل چوب قاچاق درخت جنگلي بلوط از 
محورهاي مواصالتي شهرستان به سمت مرکز استان، رسیدگي به 
موضوع در دســتور کار ماموران فرماندهي انتظامي شهرستان قرار 

گرفت .
وي افزود: ماموران پس از اخذ مجوز قضائي با انجام عملیات ایست و 
بازرســي در محورهاي مواصالتي شهرستان، دو دستگاه سواري پژو 

حامل چوب را متوقف کردند.
نجفی اضافه کرد: در بازرســي از این خودروها یک تن چوب قاچاق 

درخت جنگلي بلوط کشف شد و دو نفر نیز دستگیر شدند.
وي در پایان با اشاره به معرفي متهمین به مراجع قضائي، برخورد قاطع 
و قانوني با قاچاقچیان منابع جنگلي را از برنامه هاي در دســت اقدام 

پلیس لردگان عنوان کرد.

تیمور نیکبخت از رتبه نخست شهرســتان اردل در کشت گیاهان 
دارویي در استان چهارمحال وبختیاري خبرداد.

به گزارش جهانبین نیوز، تیمور نیکبخت مدیر جهاد کشــاورزي 
شهرســتان اردل، در گفت و گو با هفت چشــمه، با بیان این خبر 
گفت: سطح فعلي کشت گیاهان دارویي در سطح شهرستان اردل 
۱۲۶هکتار است که بیشترین سطح کشت گیاهان دارویي استان در 
شهرستان بوده و درحال حاضر شهرستان اردل رتبه نخست گیاهان 

دارویي در استان را دارد.
نیکبخت افزود: در آینــده اي نزدیک ۱۰۰ هکتــار از اراضي دیم 
شهرســتان اردل زیر کشــت گیاهان دارویي مــي رود که در این 
اراضي، بیشــتر گونه هاي بادرنجبویه، زرین گیاه، آویشــن و زوفا 

کشت مي شود.
وي با اشــاره به شــعار رهبري به عنوان اقتصاد مقاومتي،تولید، 
اشتغال گفت:کشت گیاهان دارویي از نظر اقتصادي بسیار مقرون 
به صرفه اســت؛ چراکه عالوه بر بازدهي زودهنگام، ارزآوري را نیز 
 به دنبال دارد و زمینه اشــتغال و رونق اقتصادي را در شهرســتان 

فراهم مي کند.

کشف یک تن چوب جنگلي قاچاق 
در لردگان

اردل؛ رتبه نخست کشت گیاهان 
دارویي در چهارمحال و بختیاری

حمایت از طرح های توسعه روستایی چهارمحال و بختیاری 
برای ایجاد اشتغال

حمایت از طرح های کارآفرینی و توسعه سرمایه گذاری در روستاها با هدف رشد اقتصادی، فقرزدایی و ایجاد 
اشتغال برای ارائه خدمات بهتر به این قشر از افراد جامعه و کاهش فاصله آنها با زندگی شهرنشینی، در دستور 

کار مسئوالن چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است.

تشدید پیشگیری از  
تب کریمه کنگو 
در چهارمحال و 

بختیاری

معاون سالمت اداره کل دام پزشکی چهارمحال و بختیاری، از تشدید نظارت در اجرای طرح پیشگیری از شیوع بیماری دامی تب کریمه کنگو در استان خبر داد. محمد 
اسدی با اشاره به مشاهده نشدن هیچ گونه آلودگی بیماری تب کریمه کنگو در استان اظهار کرد: با توجه به اینکه این نوع بیماری با گرم شدن هوا در محل های دائمی 

نگهداری دام شیوع پیدا می کند، باید بر لزوم اطالع رسانی، آموزش و اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد.
وی راه  های انتقال این بیماری را از طریق گزش کنه  ای دانست که روی بدن حیوان آلوده به ویژه دام  های اهلی مانند گوسفند، بز و گاو النه کرده، سپس ویروس وارد بدن 
دام می  شود. معاون سالمت اداره کل دام پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: خرید گوشت قرمز از منابع نامطمئن مانند تفرجگاه ها، کنار جاده ها و کشتار غیرمجاز، ابتال 
به تب کریمه کنگو را تشدید می کند؛ از این رو باید روی الشه گوشت، مهر تایید سازمان دام پزشکی حک شده باشد. اسدی تاکید کرد: در صورت تهیه گوشت خارج از 
چرخه نظارت دام پزشکی، باید از تماس مستقیم دست با گوشت تازه ذبح شده پرهیز کرد و خردکردن و بسته بندی آن باید پس از ۲4 ساعت از نگهداری آن در دمای زیر 
صفر، انجام و به طور ترجیحی به صورت فریز شده و حداقل چند ساعت پس از فریز مصرف شود. استان چهارمحال و بختیاری با داشتن بیش از 7۲ هزار رأس دام سنگین 

و بیش از یک میلیون و 5۰۰ هزار رأس دام سبک صنعتی، عشایری و روستایی، قطب بزرگ دامپروری کشور محسوب می شود.

فراخوان دهمین جشنواره موســیقی مناطق زاگرس نشین 
کشور در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرســتان بروجن 
گفت: فراخوان دهمین جشــنواره موســیقی محلی مناطق 
زاگرس نشین در۱7استان کشور شــامل آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایالم، بوشهر، چهارمحال 
و بختیاری، خوزستان، زنجان، فارس، کردستان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویر احمد، لرســتان، هرمزگان و همدان و شهر 

پیشوا در استان تهران آغاز شده است.
رحمت ا... یوســف زاده افزود: عالقه مندان جهت شرکت در 
این جشنواره می توانند آثار خود را تا ۲۰ مردادماه جاری به 
دبیرخانه جشنواره، واقع در اســتان چهارمحال و بختیاری، 
بروجن، بلوار بوعلی، اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی ارسال 

کنند.
وی افزود: دهمین دوره این جشنواره، ۱4 تا ۱۶ شهریورماه 
9۶ همزمان با هفته والیت، به میزبانی شهرســتان بروجن 

برگزار خواهد شد.
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرســتان بروجن 
با بیان دائمی شــدن دبیرخانه جشــنواره موسیقی محلی 
زاگرس نشینان کشــور در بروجن گفت: حفظ هنر اصیل و 
معرفی موســیقی مقامی منطبق با فرهنگ ایرانی اسالمی، 
دســتیابی به قطعات و نغمات فولکلور گذشتگان و حفظ و 
انتقال آن به آیندگان، معرفی ظرفیت  های موسیقایی مناطق 

آغاز فراخوان جشنواره موسیقی زاگرس نشینان کشور

مدیر زراعت سازمان جهاد 
کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری، از افزایش حدود 
هفــت درصدی ســطح 
زیر کشــت لوبیا در مزارع 
چهارمحال و بختیاری خبر 

داد.
سیروس بیک بکان با اشاره به آغاز کشت لوبیا درمزارع استان 
اظهار کرد: سطح زیر کشت لوبیا در سال گذشته چهار هزار و 
۳۰۰ هکتار بوده که به طور متوسط از هر هکتار، ۲/7تن لوبیا 

برداشت شد.
وی افزود: از مجموع سطح زیر کشــت، دو هزار و ۳5۰ هکتار 
لوبیا چیتی، یک هزار و ۲۰۰ هکتار لوبیا سفید و 75۰ هکتار 

لوبیا قرمز بوده است.
بیک بکان با اشــاره به افزایش قیمت حبوبات گفت: امســال 
پیش بینی می شود سطح زیر کشت حدود چهار هزار و 5۰۰ 
هکتار باشد که سطح اختصاص یافته نسبت به سال گذشته 

هفت درصد افزایش خواهد داشت.
وی شهرســتان های شــهرکرد، لردگان، کیــار و بروجن را 

عمده ترین مناطق کشت لوبیا در استان دانست و بیان داشت:
 انتظار می رود با پیش بینی های انجام شده در سال جاری به طور 

متوسط از هر هکتار، ۲/8تن لوبیا برداشت شود.

افزایش هفت درصدی کشت لوبیا 
در مزارع چهارمحال و بختیاری

طــرح تشــدید نظارت 
اکیپ های بهداشــتی بر 
عرضــه مــواد غذایی در 
طول ماه مبارک رمضان، 
در اســتان چهارمحال و 

بختیاری اجرا می شود.
عبدالمجید فدایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، 
خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری، با اشاره 
به اهمیت رعایت نکات بهداشــتی در تهیــه و توزیع مواد 
مصرفــی روزه داران گفت: ۱۶ اکیپ بازرســی، طرح ویژه 
تشدید نظارت بهداشــتی بر عرضه فرآورده های غذایی در 
طول ماه مبارک رمضان را از ساعت 8 تا ۲۰ هر روز در استان 

اجرا می کنند.
وی افزود: در قالب این طرح، بازدیــد از کارگاه های تهیه و 
توزیع شــیرینی و زولبیا و بامیه، مراکز تهیه و توزیع آش 
و حلیم و محل های عرضه انواع خرمــا و مواد غذایی مورد 
مصرف برای ماه رمضان، با دقت بیشتری از سوی بازرسین 
و کارشناسان بهداشت صورت خواهد گرفت. فدایی  اضافه 
کرد: توجه به رنگ انواع شــیرینی ها، پرهیز از مصرف این 
مواد در صورت مشاهده هرگونه سوختگی، توجه به نظافت 
یخچال ها و محل نگهداری مواد، از نکات بهداشــتی حائز 

اهمیت در حین خرید مواد غذایی است.

تشدید نظارت بهداشتی بر عرضه 
مواد غذایی در ماه رمضان

و اقوام ایرانی، حمایت و قدرشناسی از تالش های هنرمندان 
این رشته و تبادل و تعامل فرهنگی و هنری گروه های موسیقی 

شرکت کننده، از اهداف برگزاری این جشنواره است.

حفظ هنر اصیل و معرفی موسیقی 
مقامی منطبق با فرهنگ ایرانی 

اسالمی، دستیابی به قطعات و نغمات 
فولکلور گذشتگان و... از اهداف 

برگزاری این جشنواره است

رییس ســازمان صنعت، معدن وتجارت اســتان گفت: 
آماده سازی وایمن ســازی بزرگ ترین معدن خاک نسوز 
غرب آسیا و خاورمیانه در استان پایان یافته است و عملیات 
استخراج ازاین معدن بیست روز دیگرآغاز می شود. امامی 
گفت: معدن شــهید نیلچیان با حفاری ۳۱ حلقه چاه به 
طول پنج هزار متر در محدوده ای به وسعت ۲۰۰ هکتار 
واقع شده که از نظر نوع، کیفیت و مرغوبیت تولید، به عنوان 

بهترین معدن خاک نسوز ایران مطرح است.
وی ادامه داد: این معدن در چند مرحله از جمله پیشروی، 
باطله برداری، پاکسازی تونل های قدیمی و حفظ ایمنی 
در تونل های قدیمی و کارگاه های استخراجی، از اسفندماه 

سال گذشته تاکنون ایمن سازی شده است.
معدن شــهید نیلچیان در 9۰ کیلومتری جنوب غربی 
شهرکرد در ارتفاعات پشتکوه بختیاری قرار گرفته است و 
عملیات بهره برداری آن از سال 48 در منطقه باجگیران و 

دو پالن چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.

پایان ایمن سازی بزرگ ترین 
معدن خاک نسوز غرب آسیا
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درد معیشت، همراه همیشــگی خیل عظیمی از سالمندان 
است که تا پایان عمر، دست از ســر آنها برنمی دارد. اگر با 
آمارهای رسمی جلو برویم، بسیاری از بازنشستگان در کشور 
ما حداقلی بگیر هستند؛ یعنی کمترین حقوق تعیین شده 

برای بازنشستگان را دریافت می کنند.
حدود 2 میلیون و 800 هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی 
و حدود یک میلیون و 350 هزار بازنشســته کشــوری در 
ایران زندگی می کنند که حداقل 2 میلیون نفر آنها در زمره 
بازنشستگان حداقلی بگیر هستند، یعنی حقوق ماهانه شان 

به زحمت به 900 هزار تومان می رسد.
تصور کنید، برای بازنشسته ای که بعد از 30 سال کار کردن، 
حقوق ماهانــه  اش 900 هزار تومان اســت، تفریح و اوقات 
فراغت معنا دارد؟ این فــرد بازنشســته در بهترین حالت 
فقط می تواند روزگار را به سختی بگذراند و توان مالی برای 

استراحت و تفریح و مسافرت ندارد.
در حالی که دوران بازنشستگی می تواند دوران شیرینی برای 
لذت بردن از زندگی باشــد، اما این لذت بردن فقط در گرو 
داشتن حداقل امکانات رفاهی است که با حال و روز بسیاری 

از بازنشستگان ما سازگار نیست.
طبق آمارهای رســمی،  حداقل یک میلیــون و 600 هزار 
بازنشسته داریم که هنوز در بازار کار فعال هستند و مفهومی 

به نام بازنشســتگی برای آنها تعریف نشــده است. این آمار 
جدای از صدها هزار سالمندی است که حقوق بازنشستگی 

ندارند و همچنان در بازار کار فعال هستند.
وقتی حداقل یک میلیون و 600 هزار بازنشســته داریم که 
امکان واقعی بازنشســتگی را ندارند و مجبورند برای تامین 
هزینه های زندگی، دوباره به بــازار کار برگردند، نمی توان 
انتظار داشت، تعریف بازنشستگی برای آنها به معنی داشتن 

اوقات فراغت باشد.
این وضعیت هم با مرور زمان، بدتر می شود. یعنی این طور 
نیست که چرخه اشــتغال مجدد پس از دوران بازنشستگی 
و نداشــتن حداقل رفاه و معیشــتی برای بازنشســته های 
جدید تمام شــود. عبدالرضا آهویی، رییس کانون صندوق 
بازنشســتگی کشــوری در گفت وگو با جام جم تاکید دارد، 
از ســال 87 تا 93، هزینه زندگی بازنشســتگان نسبت به 
مســتمری دریافتی آنان، حدود 63 درصــد افزایش پیدا 

کرده است.
حقوق کم و افزایش هزینه ها مانع می شــود که صدها هزار 
بازنشسته از محیط کار خارج شــوند و اوقات فراغتی برای 

خودشان فراهم کنند.
متناســب نبودن افزایش حقوق ســاالنه با تورم واقعی در 
جامعه، باعث شده حقوق بســیاری از بازنشستگان، به گرد 

پای تورم هم نرسد، طوری که مجموع افزایش ساالنه حقوق 
بازنشســتگان تامین اجتماعی در مقایســه با افزایش تورم 

ساالنه، 67 درصد جا مانده است.
چند سالی می شــود که ســازمان تامین اجتماعی به اعزام 
برخی بازنشســته ها به ســفرهای زیارتی اقدام کرده است.

اما جدای از این تســهیالت، باید نهادهایی مثل ســازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری و همچنین وزارت ورزش به 
میدان بیایند و تســهیالتی برای بازنشستگان قائل شوند تا 
 آنها بتوانند از خدمات تفریحی و مســافرتی ارزان بهره مند 

شوند.
اینکه حتی در پارک هــا، اماکن تفریحــی و معابر عمومی 
برای رفت و آمد بســیاری از بازنشســته ها مناسب سازی 
نشــده، اتفاقی اســت که به گفته بیات، رییس کانون عالی 
بازنشستگان تامین اجتماعی کشــور، نشان می دهد هنوز 
ساختار فراغت، تفریح و گردش برای بازنشسته ها در کشور 

ما تعریف نشده است.
در شــورای عالی ســالمندان به عنوان یکــی از مهم ترین 
نهادهای تصمیم گیر در حوزه ســالمندی و بازنشســتگی 
هم قوانین جامع و کاملی برای تفریح و فراغت بازنشسته ها 
تعریف نشده است.به هر حال هر کدام از نهادها به نحوی در 
رسیدگی به اوضاع سالمندان گام هایی برداشته اند، اما هنوز 

راه بسیاری وجود دارد.
به همین منظور مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق 
بازنشستگی کشوری  می گوید که امسال هم بازنشسته ها 
می توانند با یک همراه از این تورهای مســافرتی اســتفاده 
کنند. عباس رشــیدی درباره مبلغ ســفر اظهار کرد: به هر 
بازنشسته برای سفرهای داخلی 300 هزار تومان و به همراه 
وی نیز همین مبلغ داده خواهد شد. همچنین برای سفر به 
عتبات عالیات به هر بازنشسته 600 هزار تومان و به همراه 

وی نیز 600 هزار تومان اختصاص داده شده است. 
رشیدی، تعداد بازنشسته های صندوق بازنشستگی کشوری 

را یک میلیون و 326 هزار نفر عنوان کرد.
وی درباره افزایش حقوق بازنشسته ها نیز گفت: سال گذشته 
برای افزایش حقوق بازنشسته ها طرح پلکانی به اجرا درآمد 
و امسال نیز طرح همسان ســازی حقوق ها به اجرا گذاشته 
می شود. این مسئول تاکید کرد: افزایش حقوق بازنشستگان 
این صندوق متناسب با نرخ تورم طی چهار سال، مورد توجه 

صندوق بازنشستگی کشوری است.
وی حداقل حقوق بازنشستگان کشوری را با 30 سال سابقه؛ 
یک میلیون و۱50 هزارتومان عنوان کرد و افزود: از مجموع 
جمعیــت این صندوق؛ تنهــا ۴0 هزار نفــر حداقل حقوق 
پرداختی را دارند که در مقایسه با سال گذشته حقوق آنها به 

طور میانگین 20 درصد افزایش داشته است.
رشیدی درباره وام 3 میلیون تومانی هم افزود: سال گذشته 
وام ضروری ســه میلیون تومانی به 250 هزاربازنشســته 
کشــوری با اعتبار 750 میلیارد تومان اختصاص یافت که 
 به صورت مرحله به ایــن تعداد از بازنشســتگان پرداخت 

می شود.

يادداشت
اطعام نیازمندان بهزیستی استان اصفهان

همزمان با ماه مبارک رمضان با کمک خیران استان بیش از ۱3هزارسبد غذایی 
بین نیازمندان بهزیستی استان اصفهان توزیع شد.

اخبار

با مسئوالن

معاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آموزش و پــرورش از 
لغو 6 ســاعت تدریس هفتگی اجباری مدیران مدارس 
ابتدایی خبر داد.رضوان حکیم زاده در این باره اظهار کرد: 
جلسات متعددی با مدیران استان ها داشتیم و لغو تدریس 
اجباری شش ســاعته جزو مطالبات اصلی آنها بود که با 
پیگیری های انجام شده، وزیر آموزش و پرورش دستور داد 
مرکز منابع انسانی ابالغیه ای به ادارات کل استان ها مبنی 
بر اختیاری بودن این شش ســاعت تدریس ارسال کند.
وی افزود: اجباری بودن این ســاعات تدریس، مشکالت 
عدیده ای را ایجاد می کرد نخســت آنکه دروس واگذار 
شده به مدیران به علت مشــغله آنها به حاشیه می رفت 
و اهداف یادگیری مورد توجــه نبود. دوم آنکه با توجه به 
کثرت وظایف مدیران به خصوص در مدارس پر جمعیت 
اختالالتی در امر نظارت و راهبری به وجود می آمد.معاون 
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش  در پاسخ به اینکه 
آیا با لغو شش ساعت تدریس اجباری،  مشکلی در تامین 
نیروی انســانی به وجود می آید یا خیر؟ گفت: مشکالت 
مربوط به نیروی انسانی در دوره ابتدایی به اجرای طرح 
3-3-6 بر می گردد که در آن زمان بدون در نظر گرفتن 
منابع انسانی موجود اجرا شد. اکنون با توجه به تمهیدات 
در نظر گرفته شده مشکالت ناشی از کمبود نیروی انسانی 
تعدیل شــده، اما باید توجه داشت هدف اصلی یادگیری 

دانش آموزان است و نه پرکردن ساعات خالی.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
از اعمال بخشــودگی دوبرابری جرایم رانندگی سال 95 به قبل در 
دفاتر پلیس + ۱0 سراسر استان خبر داد.سرهنگ رضا رضایی اضافه 
کرد: براساس اعالم پلیس راهور ناجا، دو برابری جرایم رانندگی تا 
آخر سال 95 مورد بخشودگی قرار گرفته است و رانندگان تا پایان 
آذر فرصت دارند که برای تسویه اصل جرایم رانندگی خود به دفاتر 
پلیس+۱0 مراجعه کننــد. وی اظهار کرد: چنانچه اشــخاصی که 
خودروی آنها دارای صورت وضعیت خالفی باشــد و در مدت زمان 
معین شده نسبت به تســویه اصل جرایم خود اقدام نکنند پس از 
پایان آذر ماه به طور مجدد جرایم الصاقی و تسلیمی آنان مشمول 
دو برابری خواهد شــد. رییس پلیس راهور استان اصفهان افزود: با 
توجه به مراجعه شهروندان به شهرک آزمایش و حضور در جلسات 
مالقات مردمی سامانه ۱97 به اطالع شهروندان می رساند که اعمال 
بخشودگی دو برابری جرایم رانندگی فقط در دفاتر پلیس+۱0 سراسر 

استان امکان پذیر است و نیاز به مراجعه به پلیس راهور ندارد.

بخشودگی جرایم دو برابری 
رانندگی 

سرپرســت ســرمحیط بانی ومرکز مدیریت تاالب بین المللی گاوخونی 
استان اصفهان از مشاهده حدود 200 قطعه فالمینگو در تاالب بین المللی 
گاوخونی خبر داد. رضا نامداری افزود: پس از سه سال غیبت فالمینگوها، 
سال گذشته ۱50 قطعه از این پرندگان به تاالب آمدند و امسال هم تاکنون 
200 قطعه فالمینگو در تاالب بین المللی گاوخونی مشــاهد شده است.

بارش های بهاره موجب آبگیری بخشــی از تاالب بین المللی گاوخونی و 
تجدید حیات حدود 70 درصدی پوشش گیاهی منطقعه از جمله نیزارها 
شــده است.مشــاهده فالمینگو ها در تاالب بین المللی گاوخونی ، نشان 
دهنده آن است که پرندگان مهاجر هنوز از این تاالب قطع امید نکرده اند و 
در صورت تامین حقابه تاالب می توان در آینده دوباره شاهد سرزندگی و 

پویایی این اکوسیستم منحصربه فرد بود.
 طبق مصوبه شــورای عالی حفاظت محیط زیست جریمه از بین بردن هر 

قطعه فالمینگو ،معادل ۱2 میلیون ریال است.

آزادی 9 زندانی جرایم 
غیرعمد در اصفهان

 پرواز فالمینگوها 
بر فراز تاالب گاوخونی

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان با کمک خیران اصفهانی، 9 زندانی جرایم 
غیر عمد از زندان رهایی یافتند. مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: این 
تعداد زندانی همزمان با برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت با کمک خیران 
از بند رهایی یافتند وبه آغوش خانواده بازگشتند.اسدا... گرجی زاده افزود: 
در این برنامه تلویزیونی، زمینه آزادی 9 زندانی با بیش از یک میلیارد و 200 
میلیون ریال بدهی باحمایت ستاد دیه استان اصفهان فراهم شد. وی گفت: 
اکنون850 زندانی با جرایم غیرعمد شــامل مهریه، نفقه ،تصادف و چک 
بالمحل غیر کالهبرداری در زندان های اســتان تحمل کیفر می کنند که 

حدود ۱00 میلیارد تومان برای آزادی این تعداد زندانی نیاز است.
 برنامه یک شــهرضیافت با مشــارکت اداره کل زندان ها،دادگســتری،
صداوسیما،ســتاددیه،انجمن حمایــت از زندانیان و خیریه امام موســی 

کاظم)ع( در ماه مبارک رمضان اجرا می شود.

لغو ۶ ساعت تدریس اجباری 
مدیران مدارس ابتدایی

مدير اهدا کنندگان خون سازمان 
انتقال خون اصفهان:

 فقط ۳ درصد
  از زنان اصفهانی 

خون اهدا می کنند

مدیر اهدا کنندگان خون سازمان انتقال خون اصفهان می گوید که فقط 3 درصد از زنان اصفهانی خون می دهند و این درحالی است که این آمار در کشورهای 
اروپایی به 60 درصد می رسد.

سید حسن طبیب پور اظهار کرد: 97 درصد مراجعه کنندگان برای اهدای خون مرد و 3 درصد زن هستند و این در حالی است که مصرف کننده 50 درصد خون و 
فرآورده های خونی زنان هستند، اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی بالغ بر 60 درصد اهدا کنندگان خون، زنان هستند.وی با تاکید بر اینکه همه اهدا کنندگان 
خون باید کارت ملی به همراه داشته باشند، تصریح کرد: این موضع به این دلیل است که اگر برای فردی مشکل خاصی پیش آمد ما از طریق سامانه اطالعات او را 

به صورت ثبت شده داشته باشیم و در اسرع وقت او را در جریان قرار دهیم.
مدیر اهدا کنندگان خون سازمان انتقال خون اصفهان خاطر نشان کرد: اهدا کنندگان خون باید از سالمت جسمی و روحی کاملی برخوردار باشند.

مرکز رشــد و فناوری دانشــگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان 
)خوراســگان( به عضویت انجمن بین المللی پارک های علم و 
فناوری و مناطق نوآوری )IASP( در آمد.انجمن بین المللی 
پارک های علمــی و مناطق نــوآوری )IASP( با هدف ایجاد 
تعامل میان پارک های علم و فناوری جهان شکل گرفته است 
و بیش از ۴00 پارک علم و فناوری از 72 کشور در سراسر دنیا 
عضو این انجمن هستند.به گزارش ایرنا؛ مرکز رشد و فناوری 
این دانشــگاه با استقرار هسته های پژوهشــی و شرکت های 
دانش بنیان موفق شد به عنوان اولین واحد دانشگاه آزاد اسالمی 
به عضویت انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری و مناطق 

نوآوری )IASP( در آید.
معاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
اصفهان)خوراســگان( با اشــاره به فعالیت های پژوهشــی 
 )ISI( این دانشــگاه گفت: تعداد مقاالت معتبر بیــن المللی
پژوهشگران این دانشگاه نیز در سال 20۱6 با 225 مورد، رشد 
چشمگیر 80 درصدی نســبت به سال 20۱5 میالدی داشته 
است. احمد رضا مساح به درخشــش دانشگاه آزاد اصفهان در 
پنجمین جشنواره فرهیختگان نیز اشاره کرد و افزود: کسب 
چهار مقام پژوهشــگر برتر گروه کشــاورزی، مقاله برتر گروه 
کشاورزی، مرکز رشد برتر و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 
برتر در بین واحد های دانشگاه آزاد اسالمی از موفقیت های این 
دانشگاه در جشنواره فرهیختگان است. مساح خاطر نشان کرد: 

کسب عنوان ناشر برگزیده و کتاب برگزیده بخش علوم پزشکی 
در دومین دوره کتاب سال دانشــگاه آزاد اسالمی»ابن سینا« 
از دیگر مقام های کسب شــده این واحد دانشگاهی است.وی 
تعداد مجله های علمی و پژوهشــی واحد اصفهان را 6 عنوان 
ذکر کرد و افزود: انتشارات علمی واحد اصفهان تا کنون ۴20 
عنوان کتاب چاپ و تجدید چاپ کرده و در یک سال گذشته 
 نیز ۱3 هــزار و 285 جلد کتاب در قالــب 22 عنوان به چاپ 

رسانده است.

مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، 
گفت: برای جلوگیری از داروهای قاچاق و تقلبی، سامانه 
رهگیری و ردیابی ســازمان غذا و دارو به سامانه تجارت 

فرامرزی گمرک متصل شده است.
اکبر عبداللهــی اصل با بیان اینکه بــه رغم باور عمومی 
داروهای تقلبی نه تنها در کارخانــه بلکه در هیچ جای 
دیگری ساخته نمی شــوند، اظهار داشت: امروزه برخی 
افراد سودجو با اســتفاده از یک چاپگر ساده، برچسب 
داروهای ضد سرطانی و گران قیمت را جعل و به فروش 

می رسانند.
وی ادامه داد: افراد متقلب حتی زحمت تولید دارو را هم 
به خود نمی دهند و برای منافع مادی و اقتصادی همواره 

کوتاه ترین راه ممکن را بر می گزینند.
عبداللهی اصل  در خصوص همکاری با گمرک کشــور 
برای کنتــرل داروهای ترخیصی اظهار داشــت: از آنجا 
که هیچ فرآورده دارویی نباید بدون شناســه وارد بازار 
شود ســازمان غذا و دارو تصمیم گرفت برای جلوگیری 
از معضل قاچاق، ســامانه رهگیری و ردیابی ســازمان 
 غذا و دارو را بــه ســامانه Epl گمرک کشــور متصل

 کرد.
وی عنوان داشت: از ابتدای سال ۱395 مقرر کردیم که 
فرآورده دارویی بی شناسنامه ای وارد سطح عرضه نشود 

به همین دلیل فعالیت سامانه رهگیری و ردیابی دارو از 
ســال 92 آغاز و چندین مرتبه برای شرکت های تولید 

کننده و تامین کننده دارو تمدید شد. 
اکنون متولیــان عرضه و مــردم می داننــد که داروی 
بی شناســه از نظر ما محلی از اعراب ندارد و آن دســته 
 اقالم دارویی که بدون شناسه رویت می شوند یا تقلبی 
هســتند و یا قاچاق که طبیعتا هیچ اعتمــادی به آنها 

نیست.

مدير کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو  تاکید کرد:

جلوگیری از فروش داروهای ضد سرطانی با برچسب تقلبی

بهداشتدانشگاه

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( خبر داد:

عضویت دانشگاه آزاد اصفهان در انجمن بین المللی پارک های علمی

کارشناس اجتماعی پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
گفت: عالوه بــر کانال های تلگرامی غیر اخالقــی، کانال هایی که 
دارای شاکی خصوصی باشند نیز مسدود می شود. حسین فروغی 
افزود: عالوه بر این موارد، کانال های دوســت یابی و همسر یابی و 
کانال های دارای محتوای توهین و افترا ) حتی در صورت نداشتن 
شاکی( نیز مسدود می شود. پیش از این پلیس فتا اعالم کرده بود که 
فقط یک سایت مجوز فعالیت درباره همسریابی دارد و آن هم سامانه 
ملی همسان گزینی است. این کارشناس پلیس فتا در پاسخ به این 
سوال که تعدادی از کاربران از وجود کانال هایی خبر می دهند که از 
طریق آنها، کالهبرداری می شود اما تا کنون مسدود نشده اند، اظهار 
 کرد: اگر محتوای کانال، مجرمانه یا مشــکل دار نباشد و یا سابقه 
غیر اخالقی نداشته باشد، مسدود نمی شود، اما اگر شاکی خصوصی 
پیدا کند، مسدود خواهد شد. فروغی ادامه داد: اگر کاربران نسبت 
به فعالیت برخــی کانال ها و اخاذی یا کالهبــرداری از طریق آنها 
شــکایتی دارند باید آن را بــه پلیس فتا یا دادســرای ویژه جرایم 
رایانه ای اعالم کنند تا رسیدگی و کانال مسدود شود.وی با اشاره به 
رصد گروه ها و کانال های تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی توسط 
پلیس فتا، گفت: عالوه بر گزارش های مردمی که در این زمینه به 
دســت ما می رســد، خود پلیس فتا نیز به طور مرتب به رصد این 
 شبکه ها و شناســایی کانال ها و گروه های مجرمانه و غیر اخالقی

 می پردازد.

مسدود شدن کانال های تلگرام 
درصورت داشتن شاکی خصوصی 

 رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهــان گفت: در پی 
وصول خبری مبنی بر اینکه یک قاچاقچی مواد افیونی ساکن یکی از 
شهرستان های استان اصفهان قصد دارد محموله ای را از شرق کشور 
به اصفهان منتقل کند بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس 

مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.
وی افزود: خــودروی فرد قاچاقچی که یــک کامیون یخچال دار و 

حامل بار قانونی ماهی بود شناسایی و متوقف شد.
سید تقی حسینی بیان داشت: در بازرسی به عمل آمده مقدار ۱67 
کیلو و 600 گرم تریاک که زیر بار ماهی جاساز شده بود کشف شد.

وی اذعان داشت: در این خصوص راننده دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران مرگ 
و قاچاقچیان مواد افیونی برخورد قاطــع و قانونی می کند و اجازه 

جوالن و سرکشی به آنها نخواهد داد.

 حمل ۱۶۷ کیلو تریاک
 در پوشش بار ماهی

سوت پايان کار 30 ساله را که به صدا درمی آورند، خیلی ها تازه گرفتاری هايشان شروع می شود. قرض ها و وام ها 
از جای شان تکان نمی خورند و بیماری های دوران سالمندی هم قوز باال قوز می شود.

تفریح و نشاط؛ گمشده دوران بازنشستگی

رییس پلیس ترافیک شــهری گفت: ۱3 درصــد تصادفات درون 
شهری مربوط به خودروی پراید است و خودروهای خانواده پژو در 

رتبه بعدی قرار دارند.
سرهنگ داوود قاسمیان با بیان اینکه پراید و خودروهای خانواده 
پژو بیشترین ســهم را در تصادفات درون شهری داشته اند، اظهار 
داشت: ۴6 درصد کل تصادفات درون شهری سال 95 به سواری ها 
اختصاص داشته که از این بین ۱3 درصد تصادفات مربوط به پراید 
بوده و پر تصادف ترین خودروهای بعدی، خودروهای خانواده پژو 

بوده اند.
وی اضافه کرد: البته به دلیل فراوانی بیشتر این خودروها سهم آنها 

نیز از تصادفات بیشتر بوده است.

۱۳ درصد تصادفات درون شهری 
مربوط به خودروی پراید است 

مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشــور گفت: نتیجه اولیه 
آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال 96 به صورت کارنامه 
تنظیم شــده و در اوایل نیمه دوم خردادماه، روی سایت سازمان 

سنجش منتشر می شود.
حســین توکلی با اعالم این خبر اظهار کرد: بر اساس برنامه زمانی 
پیش بینی شده، نتیجه اولیه آزمون ورودی دوره های کارشناسی 
ارشد ناپیوسته سال 96 به صورت کارنامه تنظیم شده است و این 
کارنامه در اوایل نیمه دوم خردادماه روی ســایت سازمان سنجش 

قرار می گیرد.
وی افزود: آن دسته از داوطلبانی که بر اســاس اعالم نتایج اولیه و 
کارنامه منتشر شده، مجاز به انتخاب رشته در این آزمون می شوند 
ضرورت دارد از روز شنبه 20 خرداد بر اساس اطالعیه ای که روی 
سایت سازمان سنجش قرار داده می شود نسبت به انتخاب کدرشته 

محل های خود از میان کدرشته های مجاز اقدام کنند.
توکلی خاطرنشــان کرد: دفترچه انتخاب رشته )شماره 2( آزمون 
کارشناسی ارشد ســال 96 از روز پنجشنبه ۱۱ خرداد روی سایت 

سازمان سنجش قرار می گیرد.
گفتنی اســت، آزمون کارشناســی ارشــد ناپیوسته ســال 96، 
 روزهای 7 و 8 اردیبهشــت،  با رقابت 878 هــزار و 388 داوطلب 

برگزار شد.

کارنامه اولیه کنکور کارشناسی ارشد 
9۶ ، نیمه دوم خرداد منتشر می شود

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از دســتگیری دو 
کالهبردار که با ترفند فروش سواالت امتحانات نهایی 
در فضای مجازی از دانش آموزان کالهبرداری مي کردند 
خبر داد.سرهنگ سید مصطفي مرتضوي بیان داشت: در 
پي رصد و پایش فضاي مجازي توسط کارشناسان پلیس 
فتا و همچنین دریافت شکایات متعدد مبني بر اینکه 
فردي در فضاي مجازي تبلیغ فروش سواالت امتحانات 
را مي کند، بررسي موضوع در دستور کار ماموران این 
پلیس قرار گرفت.این مقام مسئول عنوان داشت:شاکیان 
مدعي بودند پــس از واریز وجه به حســاب آنان، فرد 
کالهبردار هیچ سوالي را براي آنها ارسال نمي کرد و تلفن 
خود را نیز جوابگو نبوده است.سرهنگ مرتضوي بیان 
داشت:با تحقیقات انجام شده و بررسي هاي تخصصي 
الزم، دو کالهبردار طي دو عملیات جداگانه دستگیر و 

به مراجع قضائي تحویل داده شدند.

 کالهبرداری با شگرد 
فروش امتحانات نهایی
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آغاز فراخوان طرح قرآنی ۱۴۵۱ در اصفهان
مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان اصفهان، از آغاز فراخوان طرح ۱۴۵۱ 

در استان اصفهان و سراسر کشور خبر داد.

نماز در محله اول عشق بازی با خدا نیست. نماز در ابتدا سختی دادن 
به خود است، نه رسیدن به لذت معنوی. خداوند متعال می دانست 
تازه بعد از چهل سال عبادت، ما کم کم می توانیم شیرینی گفت و گو 
با او را حس کنیم؛ به همین دلیل چنین دستوری به ما داده است، 
آن وقت ما تصور می کنیم فقط وقتی نمازمان خوب است که از آن 
لذت ببریم! ) چگونه یک نماز خوب بخوانیم/ حجت االسالم پناهیان(

فتو نکته

اندکی تامل

آنها که اموال خود را ،شــب و روز،پنهان وآشکار 

انفاق می کنند،مزدشان نزد پروردگارشان است؛نه 

ترسی بر آنهاست ونه غمگین می شوند. 

   

نماز اول وقت شهید مدافع حرم در تهران

کمپین اینترنتی نماز شــب خوان هــا در ماه مبارک 
رمضان، کمپینی اســت که به همت جوانان با ایمان و 
دوستداران حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی 
و به توصیه ایشان راه  اندازی شده است. حجت االسالم 
قرائتی از روزه داران در ماه رمضان خواسته بود حاال که 
برای خوردن سحری از خواب بیدار می شوند نماز شب 
هم بخوانند. این توصیه، انگیزه شکل گیری این کمپین 
در ماه مبارک رمضان شده که با استقبال خوبی در دنیای 
مجازی از طرف کاربران مواجه شــده است. در توضیح 
این کمپین آمده است که از ســحر روز اول ماه مبارک 
رمضان یک قرار شبانه با هم داریم؛ اینکه حول و حوش 
یک ساعتی از ســه صبح الی چهار همه با هم نماز شب 
بخوانیم.  نیت اصلی هم سالمتی و ظهور امام زمان)عج( 

و نیت ثانوی حاجت روا شــدن تمامی اعضای کمپین نماز شب خوان هاســت؛ ضمنا در هر سحر پست 
یادآوری در اینستاگرام برای اعضای این کمپین گذاشته می شود تا فراموش نکنند.

  برنامه »تجربه حجاب« در دانشــگاه ایالتی »کنت« 
در ایالت »اوهایو« آمریکا، توســط انجمن دانشجویان 
مسلمان این دانشگاه برگزار شــد. این برنامه که اولین 
برنامه  هفته »آگاهی بخشی اســالم« در دانشگاه کنت 
بود، با هــدف معرفی اســالم و برانگیختن ســواالت 

شرکت کنندگان درباره فلسفه حجاب برگزار شد.
میهمانان با روسری های رنگی روی میز، روسری مورد 
دلخواه خود را انتخاب کردند و چند نفر از اعضای انجمن 
دانشــجویان مســلمان، در این برنامه نحوه پوشیدن 

روسری را به غیر مسلمانان آموزش دادند.
»الما ابوعماره«، رییس انجمن دانشــجویان مسلمان 
دانشگاه کنت گفت: هدف از برگزاری این برنامه، آموزش 
حجاب و نشان دادن اهمیت آن بود. وی افزود: از مردم 

می خواهیم در برنامه های ما شرکت کنند و در مورد اسالم بپرســند تا ببینند که چگونه مورد استقبال 
قرار می گیرند.

یک فرد مصری در روســتایی کوچک اقــدام به تهیه 
نســخه ای خطی از قرآن کریم کرده که انتظار می رود 
در کتاب رکوردهای گینس به عنوان بزرگ ترین نسخه 
قرآن به ثبت برسد. سعد حشــیش، شهروند ۵9 ساله 
مصری، اقدام به نوشتن نســخه ای از قرآن کریم کرده 
اســت که 700 متر طول دارد. این مقدار تقریبا معادل 
دو برابر ارتفاع آسمان خراش امپایر استیت در نیویورک 
است. آسمان خراش امپایر استیت 38۱ متر طول دارد.

سعد حشــیش که تنها چند کالس بیشتر سواد ندارد، 
گفته است سه سال طول کشــیده تا توانسته است کار 
نگارش این قرآن را به اتمام برســاند. او که در روستای 
بلقینا واقع در شــمال قاهره زندگی می کند، تا کنون 
تمامی هزینه های نگارش این قرآن را خودش پرداخت 

کرده است. سعد حشیش امیدوار اســت بتواند اثر خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برساند. او 
همچنین برای اینکه به آرزویش جامعه عمل بپوشاند، امیدوار است بتواند کمک های مالی دریافت کند.

نسخه ای از قرآن که دو برابر برج نیویورک طول دارد!تجربه حجاب در دانشگاه »کنت« آمریکاکمپین »نماز شب خوان ها« راه اندازی شد 

جناب شفیعیان، بهتر است گفت و گو را با تعریفی از سیم خاردار نفس 
شروع کنیم.

در قرآن کریم کلمــه »نفس« با معانی و کاربردهای متعدد آمده اســت که از 
جمله آن همین »نفس بدفرمــای حیوانی و تعالی نیافته« یــا به تعبیر قرآن 
ـّــوء« یعنی فرمان دادن به بدی ها  »نفس أماره« است که کار آن » أّماره بالس

و زشتی هاست.
در این باب می توان از روایــت فراوانی که در کتب روایی شــیعه از حضرات 

معصومین به ما رسیده است نیز بهره ببریم.
از جمله این روایت درباره نبی مکرم اســالم)ص( آمده اســت که آن حضرت 
ســپاهی را برای جنگ با دشــمنان اعزام فرمود. وقتی پیروزمندانه از جنگ 
برگشتند حضرت به استقبال ایشان آمده و در موقعیتی ویژه که همه جنگاوران 

احساس پیروزی را با خود داشتند، نکته ای بسیار مهم را یادآور شدند.
آن حضرت فرمودند: خوش آمــد می گویم به مردمانی کــه »جهاد اصغر« را 

گذراندند ولی »جهاد اکبر« همچنان بر عهده آنان باقی است.
جنگاورانی که اینچنین پیروزمندانه از نبردی بزرگ و سخت با دشمن بازگشته 
بودند متعجب از این کالم حضرت و بــا این تصور که جنگ و درگیری دیگری 
پیش آمد نموده، ســوال کردند که جهاد اکبر کدام است؟ آن حضرت فرمود: 

»جهاد با نفس.«
تشبیهی که در این حدیث توسط نبی اکرم)ص( مورد استفاده قرار گرفته است 

تشبیهی دقیق و زیباست.
میدان کارزار و جنگ، میدان سخت و طاقت فرسایی است که ورود به آن، جان 
انسان را به خطر می اندازد. از طرفی انسان و از طرفی دشمنان مشغول کارزارند. 
هر دو طرف ظاهر و پیدا هســتند و ابزار جنگی نیز مشخص است. یا می کشی 
یا کشته می شوی وحداکثر این است که انسان جان خود را از دست می دهد.  
پیروز این میدان کسانی هستند که بتوانند َعلم سپاه را برافراشته نگهدارند و 
اگر پیروز شد یعنی دشمن را مغلوب کرده و فراری داده است. لکن این میدان 

به اصطالح ظاهری و قابل رویت است. 
اما میدان بزرگ تر و ســخت تری که پیامبر)ص( به آن اشاره فرمودند، میدان 
جهاد با نفس است. چرا جهاد با نفس سخت تر و نفس گیرتر است؟ چون دشمن 
پیدا نبوده و معلوم نیســت از کدام طرف هجمه می آورد. ابزار جنگ مشخص 
نیست. گاهی مواقع همین نماز، روزه، عبادت و دستگیری از محرومان و... که 
می تواند موجب ثواب شود، باعث سوختن و از بین رفتن اجر اعمال شده و خود 
حجابی می شود در برابر خداوند متعال. به جای اینکه این اعمال، سالحی در 
دست انسان شود برای مقابله با دشــمنان، خود نیرویی قوی می شود برای از 

بین بردن انسان.
انسان ظاهرا جان در بدن دارد ولی روح او مرده و به پایین ترین درجات سقوط 
کرده است. زندگی می کند ولی دل زنده نیست. پیروز این میدان کسی است 

که نه بر دشمن بیرونی، که بر نفس درونی خود غالب شود.
اگر در این میدان کشته شوی به سوی عذاب و دوزخ روانه خواهی شد و چه بسا 
ماندگار در عذاب؛ و اگر پیروز شوی به سوی بهشت فراخوانده می شوی. ولی 
دشمن نه تنها فرار نمی کند، که  قوی تر از گذشــته به میدان خواهد آمد؛ به 

سبک و شیوه ای دیگر و با ابزاری جدیدتر که تو را به مصاف می طلبد.
 چه عواملی باعث می شود درگیر این سیم خاردار باشیم؟

برخی از مفسران برآنند که نفس اماره همان نفس حیوانی است که دارای سه 
قوه شهوت و غضب و واهمه اســت. اصل وجود نیروی شهوت و غضب و واهمه 
در نفس آدمی، حکیمانه و بجاست. این سه نیرو می توانند موجب بقای زندگی 
انسان و ابزارهای مفید و سودمندی برای ساماندهی امور زندگی باشند؛ به شرط 

اصطالح ســیم خاردار نفس اسفندماه سال  سمیه مصور

گذشته وارد دایره المعارف رسانه ها شد؛ »جایی که در دیدار رهبر 
معظم انقالب با جمعی از شاعران مذهبی، مرتضی امیری اسفندقه، 
شعری درباره کتاب »وقتی مهتاب گم شد« خواندند و آن را به جانباز 

سرافراز آقای علی خوش لفظ تقدیم کردند.
رهبر انقالب پس از شعرخوانی ایشان فرمودند: »این علی خوش لفظ 
از دوسِت همکارش، علی چیت سازیان که فرمانده و همکارشان بوده 
نقل می کند و می گوید که او همیشه به ما می گفت: اگر می خواهید 
از این ســیم های خاردار عبور کنید اول باید از سیم خاردار نفس 
خودتان  عبور کرده باشید. اگر توانستید از سیم های خاردار نفس 

خودتان عبور کنید آن وقت می توانید از اینجاها هم عبور کنید.
اینی که ایشان با اشاره به مصرعی از شعر آقای امیری اسفندقه- 
می گوید از ســیم عبور کرده بودند، مهم تر از عبور از سیم خاردار 
دشمن نهاده، سیم خاردار نفس انسان اســت که انسان به ظاهر 
آن را نه دشمن، که دوست می داند. عمده این است که باید این را 

تامین کرد.«
با توجه به تاکید رهبری بر این مســئله برای شناخت بیشتر این 
موضوع به سراغ حجت السالم محمد جواد شفیعیان ، رییس اداره 
امور مبلغان دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان رفتیم و گفت و گویی را 

ترتیب دادیم  که ماحصل آن در ادامه می آید:

در گفت و گو با رییس اداره امور مبلغان دفتر 
تبلیغات اسالمی اصفهان مطرح شد؛

عبور از سیم خاردار نفس

آنکه این ســه نیرو تحت نظارت و مدیریت عقل، وحی و فطرت وظایف خود را 
انجام دهند و در زندگی انسان نقش آفرینی کنند.

اگر این ســه نیرو بدون کنترل رها شوند، انســان را به مسیرهای خالف )که 
سنخیتی با انسانیت ندارند( سوق داده و سبب می شوند از مسیر حق و بندگی 
خداوند متعال خارج شوند. از ساختن بمب اتم که باعث از بین رفتن جان هزاران 
بی گناه می شــود گرفته تا دروغ گویی و پایمال کردن حق دیگران تا شهوت 
شکم، شهوت جنسی، شهوت دنیاپرستی، شــهوت حب پست و مقام و امثال 
آن، همه ثمره رها شدن این سه نیروست که انسان را از مسیر بندگی و اطاعت 

خداوند خارج می کند.
از فرصت ماه مبارک رمضان چگونه برای رد شدن از سیم خاردار نفس  

استفاده کنیم؟
همان گونه که می دانید، بر فرد روزه دار حتی بوییدن گل و لذت بردن از چنین 
رایحه ای کراهت دارد؛ چرا؟ چون خداوند می خواهد روزه دار از تمامی لذت های 
فانی مثل لذت خوردن و نوشیدن )که ازجمله مصادیق شهوت شکمی است(، 
محروم و وجودش خالصانه به ســوی حق معطوف گردد و تار و پود وجودش با 

اخالص بافته شود؛ بنابراین تمامی اعضا و جوارح تحت کنترل قرار می گیرند.
ماه رمضان بهترین فرصت برای این اســت که انسان بتواند نفس خود را تحت 

کنترل خود درآورد. 
وقتی آدمی با این امســاک های همه جانبه متوجه خدا شــد و آن فرمانروای 
هستی را حاضر و ناظر بر رفتار و اعمال خود دید و درک کرد که در محضر حق 
قرار دارد، همین معرفت او را به ســوی افق های عالی می کشاند و دیگر حاضر 
نیســت بدون رضایت خداوند کاری انجام دهد و اینجاســت که بذر فضایل و 
مکارم در اعماق وجودش شکوفا می گردد. معنای این جمله آن است که انسان 
توانســته در میدان پیکار با نفس اماره موفق و پیروز میدان باشد و این یعنی 

عبور از سیم خاردار نفس.
همه بزرگان و علمای دین از جمله رهبــر معظم انقالب که خود صاحب نفس 
سلیم هستند، بنابر وظیفه دینی خود همه را به پیکار و جهاد با نفس حیوانی 
و شهوتخواه دعوت می کنند. اهمیت این موضوع از این جهت است که انسان 
گرفتار و غرق در گناه و آلوده به شهوات نشود و بتواند در مسیر الی ا... سیر نماید.

سیم خاردارهای فعلی دشمن در زمان حال؟
دشمن انسان، سیم خاردارهای متفاوتی را برای انسان طراحی نموده که از زمان 
خلقت حضرت آدم تاکنون و پس از آن تا آخر دنیا از آنها استفاده می کند.تقریبا 
در اکثر موارد این موانع مشخص اســت؛ فقط، رنگ و لعاب و شکل و اندازه آن 
برای افراد مختلف متفاوت است. برای هر کسی مانع و سیم خارداری هست و 
باتوجه به آن مورد امتحان و آزمایش قرار می گیرد که این به شرایط و اقتضائات 
زمانی و خود شخص بســتگی دارد. برخی با آلوده شدن به گناه های اخالقی، 
برخی از طریق پست و مقام و جایگاهی که در آن قرار دارند، برخی از طریق مال 
و اموالی که جمع کرده اند و حتی برخی از طریــق نماز و روزه و عبادات مورد 

آزمایش و امتحان قرار می گیرند.
 قرآن کریم وقتی شــیطان را که از جمله موانع راه حق است معرفی می کند، 
راه های شــیطان برای منحرف کردن انســان را نیز بیان می دارد: وسوســه، 
تزئین اعمال زشــت، به گمراهی کشــاندن انسان، اشــتباه معرفی کردن راه 
حق و... از جمله راه های شــیطان برای غلبه بر انسان اســت.  مهم این است 
که شــخص خود را، هدف زندگی و خلقت خود را و معیارهای دســت یابی به 
راه حق را درست و براساس خلقت خدایی خود شــناخته باشد. آنگاه در برابر 
 این موانع می تواند مسیر حق را از باطل تشخیص داده و راه درست را انتخاب 

کند.

خاطرات فرامرزی یک طلبه در محضر یار  نکته های باریک تر از مو

آیــت ا... فاطمی نیا می فرماینــد: امام زمان)عج( دیــدن، دعا ندارد. 
این دیگر خیلی عوامانه فکر کردن اســت که کدام دعا را بخوانم امام 
زمــان)عــــج( را ببینم؟ خــــودت را باید درســــت کنی؛ مسئله 

ریشه ای اســت.
بـارهـا عـرض کــــردم که عوامانه با مسئله امام زمان)عج( برخورد 
نکنید که بگویید من پا می شــوم می روم جمکران، حتما می خواهم 
حضرت را ببینم، نه بابا! ممکن اســت مصلحتت نباشد که ببینی، مگر 
دست توست؟! شما مسائل امام زمان)عج( را با چه چیز قیاس می کنید؟ 
با بقالی و عطاری، با این چیزهای معمولی؟! مسائل مربوط به امـــام 
زمـان)عج( مربوط به آسمان است، مربوط به آن عالم دیگر است. بارها 
گفتم، ببینید این معادل یک ماه منبر است که آدم اگر توبه کند، انابه 
کند، شیعه پاکی بشــود، یا حضرت را می بیند یا اگر مصلحتش نبود، 

حضرت رویش »اشـراف خاص« پیدا می کند. 
من می گویم »اشراف خاص«، شما چه می گویید؟! گفت که: »گفتم 
به کام وصلت، خواهم رسید روزی؟ / گفتا که نیک بنگر، شاید رسیده 
باشــی!«. این زبان حال کســانی است که به آنها اشــراف خاص پیدا 

می شود! اشراف خاص یعنی حضرت روی آدم ذره بین می اندازد.
 اشراف خاص که پیدا شود، می گردانندت، دستت را می گیرند، می برند 
این طرف و آن طرف، هر کجا که باید بروی! اگر مورد اشراف خاص قرار 
بگیری، دیگر چه می خواهی؟! کســی که مورد اشراف خاص حضرت 
باشد، از او کرامت سر می زند، کرامت هم سر نزند، الاقل گناه نمی کند.

کدام دعا را برای دیدن امام زمان )عج( 
بخوانم؟ 

برادران عزیز، خواهران عزیــز! قدر این ماه رمضانــی را که االن در آن 
هســتیم، بدانیم. هزاران هزار ماه رمضان در طــول تاریخ آمده و رفته؛ 
هزاران هزار ماه رمضــان خواهد آمد که من و شــما در آن ماه رمضان 
نیستیم؛ حاال در بین این میلیاردها ماه رمضان تاریخ، ما در چند ماه یا 
چند ده ماهش هستیم، توفیق به ما داده شده که حاال بیست ماه، سی 
ماه، پنجاه ماه، شصت ماه رمضان را از دوره  تکلیف تا آخر عمرمان در بین 
این مجموعه  ماه رمضان های تاریخ حضورداشته باشیم؛ خب، همین ها 

را قدر بدانیم.
پارســال در همین ماه رمضان، کسانی بودند از دوســتان و نزدیکان ما 
که امسال نیستند. نمی دانیم ســال دیگر کداِم از ما خواهیم بود، کدام 

نخواهیم بود.
 این ماه رمضان را قدر بدانید. ماه استغفار است، ماه توبه است، ماه تذکر 
است، ماه توجه به خدای متعال است، ماه عبادت است، ماه گریه است، 

ماه دل بستن به معنویات است.
بسا تیر و دی ماه و اردیبهشت 

بیاید که ما خاک باشیم و خشت 
****

حیات طیبه؛ هدف همه احکام و تکالیف دینی
عزیزان من! روزه برای خاضع کردن و مهار کردن همین روح بهیمّیت در 
آدمی است. نماز برای خاضع کردن انسان است. همه حرکات و سکنات 
و عمل و سکون و اقدام و هر آنچه در اسالم است، برای این است که ما بر 

نفس خودمان تسلط پیدا کنیم.

همین ماه رمضان را قدر بدانید

دنیای طلبگی، دنیای جالبی است پر است از فراز و فرودها و هیجانات 
علمی! اســتعاره هیجانات علمی را از این جهت گفتم که همیشــه به 
جلســات مباحثه و درس ختم نمی شــود، تبلیغ یکی از نخستین و 
مهم ترین مؤلفه هایی اســت که طلبه ها بــرای زکات علم خود به آن 

مشغول می شوند. 
حاال اگر طلبه ای خوش ذوق باشــد و زبان دیگری هم بداند، مســیر 
دیگری برایش گشوده می شود. حجت االسالم دکتر یحیی جهانگیری 
یکی از همان طلبه های خوش قریحه اســت که بــرای تبلیغ دین در 

دنیای بیرون مرزهای ایران گام های خوبی برداشته است.
****

به تازگی به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه تهران برای سخنرانی درباره 
نقش فقه در قانون ایران، در جمع دانشجویان حقوق از هلند بودم. پس 
از سخنرانی یکی از دانشــجویان دختر  گفت: من از صحبت های شما 
خیلی لذت بردم، من شنیده ام در کشــور ایران دختران حق ندارند با 
روحانیون عکس بگیرند؛ ولی اگر اجازه بدهید من می خواهم یک بسته 

شکالت که از هلند با خود آورده ام را به شما هدیه بدهم.
 ته دلم گفتم: ایران هراسی تا کجا؟ گفتم اتفاقا هم شکالت را می گیرم 
و هم عکس یادگاری بگیرید؛ باورش نمی شد. دانشجویان دیگر کلی 
دســت زدند و آمدند برای عکس. باور کنیم خیلی ظریف دارند ذهن 
دیگران را نسبت به اسالم، ایران و شیعه آلرژیک می کنند؛ ما رسالت 

سنگینی داریم.

ماجرای
یک عکس یادگاری
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پیشنهادسپاهان،ساسانانصاریراوسوسهمیکند؟
ساسان انصاری  از تیم هایی مانند استقالل و سپاهان پیشــنهاد دارد. در این میان، باشگاه 
سپاهان پیشنهاد چشــمگیری به بهترین گلزن فوالد خوزســتان داده است. باید دید این 
پیشنهاد مالی خوب باعث وسوسه انصاری برای حضور در جمع شاگردان کرانچار می شود .

کاراته کای نوجوان اصفهانی اظهار کرد: رقابت های کاراته قهرمانی آسیا 
در رده های ســنی مختلف  نوجوانان، 
جوانان، امید و بزرگساالن در دو بخش 
آقایان و بانوان به میزبانی قزاقســتان 
برگزار می شود.حدیثه طالبی با بیان 
اینکه این مسابقات در دو بخش کاتا 
و کومیته صورت می گیرد، افزود: من 
در رده سنی نوجوانان در بخش کومیته 
با حریفان  مبارزه خواهم کرد. ملی پوش 
اصفهانی تیم ملی کاراته بانوان تصریح 
کرد: پس از پشت سر گذاشتن ســه مرحله اردوی انتخابی در نهایت 
نفرات فیکس مشخص شدند که من جزو این نفرات به رقابت ها اعزام 
می شوم؛ البته الزم به ذکر است که در بخش بانوان تنها نماینده از استان 
اصفهان محسوب می شــوم.وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر در 
تمرینات اردوی تیم ملی در تهران به سر می برم که تا زمان اعزام ادامه 
پیدا می کند.طالبی به نخستین حضور ملی اش در این رقابت ها اشاره و 
تاکید کرد: با توجه به اینکه با کمک مربیان کم کم روی حریفانم شناخت 
پیدا می کنم، امیدوارم در نخستین حضور ملی ام بتوانم مدال طال کسب 
کنم.وی عنوان کرد: یک سال است که به طور حرفه ای در کاراته مشغول 
به فعالیت هستم و در همین زمان توانستم وارد تیم ملی شوم؛ با اراده ای 

که داشتم و یاری خدا و حمایت خانواده و مربیان به اینجا رسیده ام. 

مربی اصفهانی تیم ملی بوکس در کالس ارتقای مربیگری اروپا که 
به میزبانی اوکراین برگزار می شــود، 
شرکت خواهد کرد.علیرضا استکی با 
هماهنگی فدراسیون بوکس، عازم 
اوکراین شــد تــا در دوره ارتقای 
مربیگری تک ســتاره به 2 ستاره 
شــرکت کند.این مربی اصفهانی 
تیم ملی از هشــتم تا 15 خردادماه 
سال جاری در دوره ارتقای مربیگری 
بوکس اروپا شرکت می کند. استکی در صورت 
قبولی در آزمون این دوره، تنهــا مربی ایرانی بوکس خواهد بود که 
تمام ستاره ها و دوره های مربیگری را در بهترین آکادمی های دنیا 
گذرانده اســت.وی در صورت موفقیت در این دوره، تنها مربی دو 

ستاره ایران است که مورد تایید ایبا قرار می گیرد.

آیا مسائل مالی روی عملکرد شاگردان پیروانی و  حذف تیم جوانان از 
جام جهانی تاثیرگذاشت؟  خبرگزاری 
ایسنا با اشاره به وعده های مالی عمل 
نشده درباره تیم جوانان نوشته: در 
طول 15 روزی که تیم ملی در جام 
جهانی حضور داشته تنها 2۰۰ دالر 
به بازیکنــان و ۳۰۰ دالر به مربیان 
این تیم پرداخت شده است. حتی به 
تیم و کادرفنی بــرای پیروزی مقابل 
کاستاریکا نیز هیچ پاداشی پرداخت نشده است.

 از طرف دیگر پس از صعود تیم جوانان به جام جهانی ریالی از مبلغ 
قرارداد به اعضای کادرفنی این تیم پرداخت نشــد و فدراســیون 

همیشه پرداخت ها را به زمانی دیگر موکول کرده است.

امیر عابدینی از حضور در هیئت رییسه سازمان لیگ فوتبال ایران 
اســتعفا کرد. او در چند سال گذشته 
و در زمان ریاســت مهــدی تاج در 
این ســازمان یکی از اعضای هیئت 
رییسه بود. استعفای غیر منتظره 
او کمی مشکوک به نظر می رسد. 
مصاحبه های عابدینی در طول سال 
گذشــته که در آن صراحتا قهرمانی 
پرســپولیس در لیگ را پیش بینی 
کرده بود و این تیم را الیق قهرمانی دانسته بود 
حاشیه های زیادی را رقم زد. عده  زیادی از اهالی فوتبال معتقد بودند 
او به عنوان کسی که در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ سمت دارد 
نباید مثل یک هوادار اظهار نظر کند. عابدینی ســال ها مدیر عامل 

پرسپولیس هم بود و در این باشگاه روزهای خوبی را سپری کرد. 

رئال مادرید دوباره رفتار ناشایســتی نســبت به یکــی از بهترین 
دروازه بان های تاریخ خود داشت.این 
تیم ویدئویی بــا عنوان»۳۳ قهرمانی 
در اللیگا و لحظات فراموش نشدنی 
بسیار« را در شبکه های اجتماعی 
به اشتراک گذاشــت که لحظات 
تاریخی سفید پوشــان را در اللیگا 
نشان می دهد، اما در هیچ یک از این 
لحظات تصویر بهترین دروازه بان تاریخ 
ســانتیاگوبرنابئو؛ یعنی ایکر کاسیاس دیده 
نمی شود.کاسیاس در حالی دو فصل پیش مادرید را ترک کرد که 

رابطه خوبی با فلورنتینو پرس )رییس باشگاه( نداشت. 

بانوی کاراته کای نوجوان اصفهانی مطرح کرد:

 نخستین حضور 
در مسابقات قهرمانی آسیا

 حضور مربی اصفهانی بوکس 
در دوره مربیگری اروپا

 تیم جوانان فوتبال 
قربانی مشکالت مالی شد؟

 استعفای مشکوک 
از هیئت رییسه سازمان لیگ

 حرکت عجیب رئال مادرید 
در رابطه با کاسیاس

ورزش بانوان

خبر روز

سوال روز

استعفای روز

فوتبال جهان

درحالی که برای دو بازی کلیدی تیم ملی با کره و ازبکســتان ، تعداد 
ملی پوشان پرســپولیس به طور چشمگیری کاهش خواهد داشت و 
شاید برای اولین بار به ۳ یا 4 نفر برسد، گلر این تیم قبل از بقیه راهی 
اردو می شود. کی روش به مسئوالن فدراسیون گفته است برای تست 
تیم اصلی خود نیاز به بیرانوند در بازی با مونته نگرو دارد و این گلر قبل 
از بقیه ملی پوشان به اردوی تیم ملی می رود، اما دیگر بازیکنان قرار 

است با چند روز استراحت از اردوی تهران به تیم اضافه شوند.
البته برای این اردو تخمین زده می شود که از استقالل دو بازیکن یعنی 
امید ابراهیمی و وریا غفوری در صورت آمادگی بدنی به تیم کی روش 
اضافه شوند و از پرسپولیس هم غیر از بیرانوند ، طارمی و وحید امیری 

شانس بیشتری برای پیوستن به اردو دارند.

معاون شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در خصوص مقاوم سازی 
سقف ورزشگاه نقش جهان برای نصب چادرها، اظهار کرد: سقف، مشکلی 
ندارد و نیازی به مقاوم سازی هم نیست، برای نصب چادر تنها المان های 
نگهدارنده چادر باید روی سازه نصب شود، تا االن نیز 2۰ هزار متر چادر 
وارد شده است. محمد عباسی در پاسخ به این سوال که آیا تا شروع لیگ 
چادرها نصب خواهد شــد یا خیر، ادامه داد: چادر جزو نیازهای اساسی 
ورزشگاه نیست؛ بلکه یک المان لوکس اســت و بود و نبود آن خللی در 
بازی ها ایجاد نخواهد کرد. تمام تالشمان را می کنیم که خردادماه چادرها 

نصب شوند، اما هنوز منابع مالی این کار تامین نشده است.
معاون شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی افزود: کار ورزشگاه تمام شده 

و نیازی نیست که نصب چادر با فوریت انجام شود.

درخواست کی روش؛

  گلر ندارم 
بیرانوند بیاید!

معاون شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی:

چادرهای نقش جهان 
خردادماه نصب می شوند

باشــگاه الهالل برای حضور پر شــور هواداران خود در دیدار برابر 
اســتقالل خوزســتان، این دیدار را رایگان اعالم کــرد. این تیم 
عربســتانی در دیدار رفت برابر تیم فوتبال استقالل خوزستان با 
وجود اینکه با یک گل عقب افتاد، اما توانست با نتیجه  دو بر یک بازی 
را به سود خود به پایان برساند. دیدار رفت الهالل برابر تیم فوتبال 
استقالل خوزستان در عمان و به میزبانی نماینده ایران برگزار شد و 

دیدار برگشت در قطر و به میزبانی الهالل برگزار می شود.

الهالل – استقالل رایگان شد

خط دفاعی که 6 میلیارد هزینه خواهد داشت؛ خبر ورزشی مبلغ 21
قرارداد احتمالی منتظری با دســتمزد ســه مدافع خارجی فعلی 
استقالل مگویان، پادوانی و رابسون  را جمع کرده و نتیجه گرفته 
که در صورت بازگشت منتظری، استقالل فقط باید 6 میلیارد برای 
خط دفاعی اش هزینه کند و این جدای از حقوقی است که به خسرو 

حیدری، وریا غفوری و مجید حسینی پرداخت خواهد شد.

خط دفاع 6 میلیاردی
بــه نظر می رســد جدایــی اشــکان دژاگــه از تیم 
وولفسبورگ را باید قطعی بدانیم. »اوالف ربه« مدیر 
ورزشی تیم وولفسبورگ درباره آخرین وضعیت دژاگه 
گفت: »اشکان و دو بازیکن دیگر تیم در پایان فصل جدا 
می شوند.« دژاگه زمستان گذشته از العربی قطر راهی 
تیم سابقش در آلمان شد، اما مصدومیت و شرایط بد 

این تیم در جدول فرصت بازی را از او گرفت. 

قرارداد اشکان با وولفسبورگ تمدید نمی شود

 سایت معتبر fourfourtwo در گزارشی به قلم جان دردن به تفاوت 
جالبی بین فوتبال شرق و غرب آسیا اشاره کرده است. دردن نوشته 
هر چقدر که فوتبالیست های سرشناس کشورهایی نظیر ژاپن و کره 
جنوبی، تا حد امکان سعی می کنند در اروپا به فوتبالشان ادامه دهند 
در غرب آسیا، عکس این داستان رخ داده است. نویسنده مطلب البته 
ایران را جدا از سایر کشورهای غرب آسیا دانسته و نوشته نفراتی نظیر 
ســردار آزمون، رضا قوچان نژاد، علیرضا جهانبخش و چند بازیکن 
دیگر فوتبال ایران در تیم هــای اروپایی توپ می زنند. موضوعی که 
در کشورهای عربی دیده نمی شود و برای مثال عمر عبدالرحمان به 
عنوان یکی از تکنیکی ترین فوتبالیست های قاره آسیا به جای آنکه 
فوتبالش را در اروپا و یک باشــگاه بزرگ دنبال کند ترجیح داده در 
العین بماند و سالی 4 میلیون دالر از این باشــگاه ثروتمند آسیایی 
حقوق بگیرد. حقوقی جدا از آپشــن هایی که در قرارداد او گنجانده 

شده است.
دردن در ادامه گزارشش به این نکته واضح اشاره کرده که فرستادن 
بازیکن به اروپا قدم بزرگی در راه توسعه فوتبال یک کشور است، اما 
دالیل مختلفی وجود دارد که کشورهای غرب آسیایی تمایلی به این 
کار ندارند. به نظر می رسد مهم ترین دلیل این موضوع مسائل مالی 
باشد و بازیکنان کشورهای غرب آسیا به دنبال دستمزدهایی هستند 
که در باشــگاه های بزرگ اروپایی خبری از آن نیســت. دردن عمر 
عبدالرحمان را مثال زده که قطعا نمی تواند در اللیگا یا لیگ جزیره، 
حقوقی بگیرد که العین به او پرداخــت خواهد کرد به خصوص آنکه 

باشگاه های اروپایی به همین راحتی حاضر نیستند روی بازیکنی از 
غرب آسیا سرمایه گذاری کنند و اگر چه عمر می تواند مستعد ترین 
بازیکن قاره آسیا باشد، اما باشگاه های بزرگ اروپایی ترجیح می دهند 
دست روی بازیکنانی ارزان قیمت تر بگذارند که از کشورهایی با سابقه 

طوالنی در پرورش فوتبالیست هایی باکیفیت راهی اروپا می شوند.
به این موضوع می توان مخالفت باشــگاه های غرب آســیا با جدایی 
بازیکنانشان را هم اشاره کرد که اسماعیل مطر، بهترین گزینه برای 
این داستان است که بعد از سال 2۰۰۳ و در شرایطی که از باشگاه های 

اروپایی پیشنهاد داشت، اجازه جدایی از باشگاهش راپیدا نکرد.
دلیل دیگر این موضوع را می توان عدم تمایــل خود بازیکنان برای 
رفتن به اروپا دانســت. بازیکنان کشــورهای غرب آســیا جدای از 
قراردادهای مالی خوبی که در کشورهایشــان می بندند، شــهرت 
خوبی دارند و حســابی در کانون توجه قرار دارند و شاید دل کندن 
از این وضعیت مطلوب و حضور در فوتبال اروپا کار راحتی برای این 

بازیکنان نباشد.
) در این مورد می توان بعضی از بازیکنان فوتبال کشورمان را هم مثال 
زد که به خاطر پول خوبی که در لیگ برتر مــی گیرند قید بازی در 
لیگ های دیگر را می زنند؛ هر چند این وسط بازیکنانی مثل علیرضا 
جهانبش هم پیدا می شود که با مبلغی پایین تر از فوتبال ایران راهی 
هلند می شود تا فوتبالش در نایمخن پخته شود و حاال باشگاه هایی 
که دنبال بازیکن ایرانی نایمخن هســتند باید چند میلیون یورویی 

برای جذب او پرداخت کنند.(

در حاشیه

به خاطر یک مشت ریال
قاب روز

توتی بعد از 25 سال حضور در میادین با پیراهن رم در حالی که روی دست همبازیان خود قرار داشت با گرگ ها 
وداع کرد.در حین مراسم خداحافظی توتی، هواپیمایی با پرچمی که به احترام وی بر افراشته شده بود  بر فراز 

ورزشگاه المپیکو پرواز کرد.

منهای فوتبال

دونده ملی پوش اصفهانی در مورد حضورش در بازی های 
کشورهای اسالمی، اظهار کرد: سطح مسابقات بازی های 
کشورهای اســالمی خیلی باال بود و دونده  دارنده مدال 
نقره 1۰۰ متر ســرعت همین رقابت ها در سال گذشته 
رکورد امسال را داشت ولی ما امسال حتی نتوانستیم به 

مرحله فینال راه پیدا کنیم.  
فرزانه فصیحی ادامــه داد: اولین بار بــود در بازی های 
همبستگی کشورهای اســالمی شرکت می کردم و این 
رقابت ها را اصال تجربه نکرده بودم. در کل در بازی های 
کشورهای اســالمی دوندگان قوی و آماده ای در هر 2 
بخش آقایان و بانوان در ماده دوی سرعت شرکت کرده 
بودند، همچنین کشورهای دیگر دوندگان آفریقایی را 
به خدمت می گیرند که این موضــوع به ضرر دوندگان 

ایران است.
فصیحی با بیان اینکه ما هم دوست داریم مدال بگیریم، 
اما بعضی مواقع نمی شود،  عنوان کرد: کشورهای دیگر در 
حال پیشرفت هستند ولی ما در حال درجا زدن یا حتی 
رو به پسرفت هســتیم و باید به دنبال دلیل اصلی این 

موضوع رفت و هرچه زودتر جلوی آن را گرفت.
دونده ملی پوش اصفهانی خاطرنشان کرد: یک هفته قبل 
از حضور در بازی های کشورهای اسالمی در مسابقات 
جایزه بزرگ چین شــرکت کــردم و بالفاصله و بدون 
ریکاوری برای بازی های کشــورهای اسالمی عازم باکو 
شدم و آمادگی کامل برای حضور قوی در این رقابت ها را 
نداشتم. فصیحی دلیل انصرافش از حضور در ماده 2۰۰ 
متر سرعت بازی های کشورهای اسالمی را مساعد نبودن 
شرایطش برای حضور در این بخش عنوان کرد و افزود: 
قرار نبود در ماده 2۰۰ متر شرکت کنم چون تخصص من 
6۰ و 1۰۰ متر است و درست است جزو ترکیب دوندگان 
2۰۰ متر تیم کشــورمان بودم، اما زمانی که شرایط را 
سنجیدم تصمیم به انصراف گرفتم. دوندگانی ماده 4۰۰ 
متر نیز برای شرکت در دوی 2۰۰ متر آمده بودند  و باید 

با رقبای خیلی قوی می جنگیدم.
وی اضافه کرد: ترجیح دادم با قدرت بیشتری سال آینده 
در ماده 2۰۰ متر سرعت بازی های کشورهای اسالمی 
شرکت کنم تا اینکه امسال با شرایط و آمادگی کم نتیجه 

غیرقابل قبولی را به دست آورم.
دونده  ملی پوش اصفهانی در مورد مســابقات پیش رو 
گفت: پس از استراحتی کوتاه در حال آماده سازی برای 
حضور در مسابقات قهرمانی آسیا هستم که تیرماه برگزار 

می شود.

دونده ملی پوش اصفهانی: 

انصراف را به کسب نتیجه 
غیرقابل قبول ترجیح دادم

پرواز هواپیما به افتخار توتی 

مهـدی جمالـی نـژاد اظهـار کـرد: خوشـبختانه در کنـار 
خدمـات اجتماعی، فرهنگـی و عمرانـی برنامه های بسـیار 
خوبی در بخش ورزشـی در سـطح شـهر در حال اجراسـت.

سـال گذشـته شـاهد اسـتقبال بسـیار خوبی از جشـنواره 
زاینـده رود کـه بـه همـت و تـالش هیئـت انجمن هـای 
ورزشـی بـا همـکاری شـهرداری برگـزار شـد، بودیـم این 
مسـئله مـا را ترغیـب کـرد تـا امسـال نیـز دومیـن دوره 
 ایـن جشـنواره را بـه صورتـی بهتـر و گسـترده تـر برگـزار 

کنیم.
وی افـزود: آنچه امسـال هیجـان و جذابیت جشـنواره را دو 
چنـدان کـرد، برگـزاری رشـته های مفـرح و جـذاب آبی با 
توجه بـه جـاری بـودن زاینـده رود بود کـه خوشـبختانه با 

اسـتقبال بسـیار خوبی مواجه شـدیم.
وی ادامـه داد: البتـه در کنـار برگـزاری چنیـن برنامه هایی 
بحـث ایمـن سـازی و اسـتاندارد رشـته ها بـرای ما بسـیار 

مهم اسـت.
 شـهرداری اصفهـان برای فراهم کردن بسـترهای مناسـب 
به منظور اجـرا بـا ارگان هـا و سـازمان هایی کـه توانمندی 
برگـزاری چنیـن رویدادهایـی کـه فـوق العـاده می توانـد 
بـرای جوانـان و شـهروندان جـذاب باشـد اعـالم آمادگـی 
کرده اسـت . بخـش بزرگـی از جمعیـت کشـور را جوانان با 

ذائقه هـای مختلـف در بـر گرفتـه و فکـر می کنـم برگزاری 
جشـنواره هایی مثل زاینـده رود می تواند برای شـاد کردن 

و تبدیـل اصفهـان به یک شـهر شـاد موثر باشـد.
شـهردار اصفهـان در خصـوص اختصـاص فضایی مناسـب 
بـرای رشـته های هوایـی وبـه خصـوص بانجـی جامپینگ 
تاکید کرد: بـا توجه به حساسـیتی کـه آسـمان اصفهان به 
ویژه در برخـی از مناطـق دارد در حال بررسـی این موضوع 
هسـتیم، مسـئوالن در کمیتـه ورزش هـای هوایـی چنـد 
نقطـه را به ما معرفـی کردنـد، در خصوص کـوه صفه برخی 
از ارگان هـا وسـمن هـا حساسـیت خاصـی روی ایـن نقطه 
دارنـد؛ بنابرایـن تـالش کردیـم جاذبه هـای جدیـدی مثل 
پردیس شـرق اصفهـان، کـوه نخودی و یـا غـرب اصفهان و 
منطقه قائمیه را در نظـر بگیریم تا بتوان سـایت اختصاصی 
و دائمـی ورزش هـای هوایـی و همچنین بانجـی جامپینگ 
را همراه با رعایـت تمامی نکات ایمنی و اسـتاندارد داشـته 

باشـیم. 
وی همچنیـن در خصوص وضعیت زاینده رود و رشـته های 
ورزشـی آبی فعال در اصفهـان خاطر نشـان کرد: بسـیاری 
از رشـته های ورزشـی آبی در اصفهـان متولد شـدند و ملی 
پوشـان زیـادی دارنـد، متاسـفانه خشکسـالی هـای پیاپی 
موجب شـد تا این رشـته ها وضعیت خوبی نداشـته باشـند. 

جمالی نـژاد بیان کـرد: همان گونه که گفتم سـال گذشـته 
در جشـنواره زاینـده رود شـاهد غیبـت ورزشـکاران ایـن 
رشـته ها به صـورت عملی بودیـم که امسـال بـا جریان آب 

در زاینـده رود حضور پررنگی داشـتند.
وی افزود: آب به خودی خود نشـاط آور اسـت و رشته هایی 
که می تواننـد روی آب فعال باشـند جذابیت های بسـیاری 
دارند و بسـیاری از آنها جـدای از بحث همگانـی و حرفه ای 
ننـد در ورزش شـهروندی، خانوادگـی و حتـی  می توا
گردشـگری گنجانـده شـوند. جمالی نـژاد گفـت: در زمان 
فعالیت ورزشـکاران ایـن رشـته روی زاینـده رود، جمعیت 
بسـیاری برای تماشا در حاشـیه رودخانه جمع شـده بودند 
و مسـافران زیـادی انجـام ایـن رشـته ها را تجربـه کردنـد؛ 
بنابرایـن اگر بـا توجه بـه قول مسـاعدی که دولتمـردان در 
زمان انتخابات، قبل و بعـد از آن دادند رودخانـه زاینده رود 
با توجـه به مباحث زیسـت محیطـی و کمبـود آب بتواند به 
صـورت دائمی جـاری باشـد مـا نیـز می توانیم یـک پایگاه 

دائمی در بخشـی از شـهر بـرای آنهـا در نظـر بگیریم.
وی عنـوان کـرد: تحقـق ایـن دو مسـئله در خصـوص 
ورزش هـای هوایـی وآبـی عـالوه بـر رفع نیـاز ورزشـکاران 
می تواند در بحث توریسـم ورزشـی نقش مهم و پررنگی در 

برنامـه گردشـگری اصفهـان داشـته باشـد.
وی در خصـوص حمایـت 
مالـی و اختصـاص بودجـه 
از سـوی شـهرداری بـه 
هیئت هـای  و  رشـته ها 
ورزشـی کـه فعالیت هـای 
ایـن چنینـی دارنـد، اظهار 
گونـه  ایـن  قطعـا  کـرد: 
خواهـد بـود، بخشـی از 
بودجـه مصوب شـهرداری 
وشـورای شـهر بـه ایـن 
فعالیت هـا اختصـاص دارد 
و مـا بـه عنـوان مجریـان 
قانـون بایـد آن را رعایـت 
کنیـم و هـر جایی کـه این 
نیـاز احسـاس شـد آمـاده 
همـکاری بـا هیئت هـای 
ورزشـی هسـتیم، داشـتن 
شـهری سـالم همـراه بـا 
وبـا  سـالم  شـهروندانی 

نشـاط آرزوی همگـی ماسـت.

بسیاری از 
رشته های ورزشی 

آبی در اصفهان 
متولد شدند و 

ملی پوشان زیادی 
دارند، متاسفانه 

خشکسالی های 
پیاپی موجب شد 

تا این رشته ها 
وضعیت خوبی 
نداشته باشند

جمالی نژاد:

توریسمورزشیدراصفهانتوسعهمییابد

شهردار اصفهان با اشاره به جذابیت، هیجان و تنوعی که در بسیاری از رشته های ورزشی وجود دارد، گفت: به 
دنبال شناسایی و حمایت از رشته های ورزشی هستیم که جنبه توریسم ورزشی دارند و بخشی از برنامه ترسیم 

شده در بحث گردشگری اصفهان هستند.
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برگزاری ویژه برنامه گرامیداشت حماسه پنج رمضان 
ابراهیم عمرانی، مدیر خانه انقالب اسالمی و والیت اصفهان، از برگزاری نشست گرامیداشت 
 حماســه پنج رمضان اصفهان با عنوان »عــزت الهی، همت مردم و هدایــت رهبری« خبر

 داد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان، در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع 
جرم استان در سال 96 گفت: بررســی راهکارهای کاهش ورودی پرونده مبتنی 
بر ظرفیت های قانونی دستگاه های اجرایی، موضوعی است که در دستور کار این 

جلسه قرار گرفت.
احمد خسروی وفا افزود: آمار پرونده های موجود در دادگستری ها بیانگر آن است 
که درصد باالیی از حجم ورودی ها به محاکم، ناشی از عدم اجرای دقیق ضوابط 
و مقررات در دستگاه های اجرایی است که باعث طرح دعاوی اشخاص حقیقی و 
حقوقی از این دستگاه ها می شود و با احصا، شناسایی و تاکید بر اجرای دقیق آن 
توســط کارگزاران، می توان از ورود حجم باالیی از پرونده های قضائی به محاکم 

جلوگیری کرد.
رییس کل دادگستری اســتان اصفهان، آموزش مستمر و سعی در به روز نمودن 
اطالعات حقوقی افراد در دستگاه ها و نهادها را یکی از راهکارهای رسیدن به این 

هدف دانست.

درشهر سفر کنید
شــهر اصفهان بــه عنــوان پایتخــت هنر و 
فرهنگ جهان اســالم، همــواره محل رفت و 
آمد چهره هــای هنری فرهنگی بــوده و برنامه هــای فرهنگی 
متنوعی در طول ســال، در شهر جاری اســت. فصل بهار و ماه 
اردیبهشــت، فرصت خوبی اســت برای آنکه در اصفهان سیر و 
سفر کنید. از کنســرت خوانندگان مطرح گرفته تا گالری های 
عکس و نقاشــی و برگزاری نشســت های مختلــف، هرچیزی 
بخواهید در این شــهر دیدنی برای تان مهیاســت. بــا ما همراه 
 باشید تا از تازه ترین برنامه هایی که در سطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

محفل انس با قرآن
زمان: 6 خرداد الی 4 تیر-ســاعت 8:30 الی 

10 صبح
مکان: پارکینگ شماره پنج در باغ غدیر

ویژهاخبار

شهرداری

جلســه هماهنگی اعضای منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی 
شــهر اصفهان برگزار شــد تا با تصمیم اعضا، هیئت رییسه موقت 
برای انجام امــور اولیه و هماهنگی های الزم پیش از آغاز رســمی 
فعالیت شورا انتخاب شوند. در این جلســه فتح ا... معین به عنوان 
رییس موقت انتخاب شد. همچنین علیرضا نصر اصفهانی به عنوان 
نایب رییس و فریده روشن به عنوان منشی جلسات انتخاب شدند.

براساس تصمیم گیری اعضای منتخب شــورا، معاونان شهرداری 
اصفهان برای تبیین و تشــریح چگونگی فعالیت ها در حوزه های 

گوناگون، در جلسات این شورا شرکت خواهند کرد.

رییس موقت منتخبان شورای شهر 
اصفهان معرفی شد

زاینده رود

در شهر

مدیر پروژه بی آر تی:

احداث خط دوم بی آر تی به زودی 
تکمیل می شود

کاهش آلودگــی هوا، کم شــدن زمان انتظــار در ایســتگاه ها، 
اطالع رسانی دقیق به مســافران در ایســتگاه و اتوبوس به همراه 
زمان بندی مناســب، دریافت بلیت قبل از ورود به اتوبوس و حذف 
رابطه مستقیم راننده و مسافر، از مزایای راه اندازی خطوط تندرو 

است.
علی ملــک زاده مدیر پروژه بی آر تــی، در این باره اظهــار کرد: به 
دنبال رضایتمندی شــهروندان از ســامانه اتوبوس های تندرو و 
خدمت رسانی بیشــتر به آنان، توســعه این خطوط در دستور کار 

شهرداری قرار دارد.
وی افزود: در همین راستا خط یک از پل اندیشه تا میدان قدس و 
خط سوم بی آر تی از پایانه ارغوانیه تا میدان امام علی)ع( در اختیار 

شهروندان قرار گرفته است.
مدیر پروژه با اشاره به اینکه هم اکنون نیز عملیات اجرایی خط دوم 
بی آر تی از میدان قدس تا میــدان جمهوری به طول 4 کیلومتر در 
دست اجراست، گفت: عملیات اجرایی این پروژه تاکنون 90 درصد 

پیشرفت داشته و تا پایان ماه جاری تکمیل می شود.
ملک زاده به دیگر خطوط بی آر تی اشاره کرد و گفت: احداث خطوط 
بی آر تی از میدان استقالل تا میدان جمهوری و از میدان جمهوری 

تا شهدای غزه، در دست طراحی و مطالعه است.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: معاونت 
عمران، معاونتی در شهرداری اصفهان است که از ابتدا تا انتهای 

اجرای پروژه های عمرانی کالن شهر اصفهان را برعهده دارد.
ایرج مظفر افزود: سعی شده تا از نظر نرم افزاری معاونت عمران 
در دو سال اخیر با توجه به سیاست های شهرداری پیشرفت 
زیادی کند؛ به همین منظور بایگانی این معاونت، اتوماسیون و 
گردش کار آزمایشگاه های معاونت عمران شهرداری اصفهان 

صددرصد به طور الکترونیکی کار می کنند.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: پروژه های 
در حال اجرا در اصفهان با بهترین کیفیت در سطح کشور در 
حال اجرا هستند؛ این در حالی است که اگر شهرداری اصفهان 
را با سایر کالن شهرها مقایسه کنیم، می بینیم 30 تا 40 درصد 

پروژه های عمرانی را به صورت ارزان تر اجرا می کند.
مظفر با اشاره به پروژه های شــاخصی که طی دو سال اخیر 
تکمیل شد، خاطرنشان کرد: پل 25 آبان اولین پل در کشور 
بود که با دهانه 65 متر اجرا شــد و در حال حاضر شهروندان 

اصفهانی از آن استفاده می کنند.
وی ادامه داد: 2 هزار و 650 میلیارد تومان بودجه شهرداری 
اصفهان در سال گذشته بود که 2هزار و 10میلیارد تومان از آن 
به پروژه های عمرانی شهرداری اختصاص یافت و 400 میلیارد 

تومان آن نیز برای قطار شهری اصفهان درنظر گرفته شد.
در سال 95 شــهرداری از نظر نقدینگی وضعیت 

خوبی نداشت
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان تصریح کرد: سال 
95 اگر چــه درآمد شــهرداری اصفهان باال بود امــا از نظر 
نقدینگی اصال وضعیت خوبی نداشت و با روش های مختلف 

 توانست تا 100 درصد بودجه 95 را در بخش عمرانی جذب 
کند.

مظفر تاکید کرد: پروژه تعریض پل فلزی، خیابان و پارکینگ 
زیرسطحی آیت ا... خراسانی و بســیاری از پروژه های دیگر 
به طور نقدی اجرا نشده اند و 90 درصد هزینه آن از ملک های 

اطراف به دست آمده است.
اجرای 44 پروژه شاخص در کالن شهر اصفهان طی 

دو سال اخیر
وی افزود: 44 پروژه شــاخص در کالن شهر اصفهان طی دو 
سال اخیر اجرا شــده اند که هر کدام از این پروژه ها مانند ابر 
پروژه میدان استقالل، متشکل از چند پروژه کوچک تر بوده اند 
که این آمار فقط تعداد ابر پروژه ها در کالن شهر اصفهان بوده 
است؛ برای نمونه سالن همایش های بین المللی امام خامنه ای 
 یک پروژه اســت؛ اما 16 پروژه عمرانــی در ذیل آن در حال 

اجراست.
معــاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان اضافــه کرد: 
150میلیــارد تومان برآورد کلی پروژه ســالن همایش های 
بین المللی امام خامنه ای بود کــه 100 میلیارد تومان آن را 
باید دولت به شــهرداری برای این پــروژه پرداخت می کرد 
اما این اقدام اتفاق نیفتاد و شــهرداری مجبور شد به تنهایی 
اجرای ایــن پروژه هــا را ادامه دهــد و در ســال 95 حدود 
 10درصد بودجه شهرداری اصفهان برای این پروژه اختصاص

 یافت.
تا ثانیه آخرو با تمام توان کار می کنیم

وی با اشاره به مشکالت ترافیکی و زمین های معارض حوالی 
بیمارستان کاشانی اصفهان و بزرگراه شهید خرازی بیان کرد: 

اتوبان خرازی ظرفیت تردد 5 هزار خودرو را در ســاعت دارد 
که در حال حاضر 7 هزار خودرو در هر ساعت در این بزرگراه 
تردد می کنند که مشکالت ترافیکی را در این منطقه به وجود 

آورده اند.
معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهــان گفت: بدهی 
پیمانکاران فضای ســبز، ارتباطی با معاونــت عمران ندارد 
اما پرداخــت حقوق کارگران خدماتی همیشــه در اولویت 

شهرداری اصفهان قرار داشته است.
وی با اشــاره به تغییر اعضای شــورای اســالمی شهر در 
انتخابات اخیر ادامه داد: مدیریت شهری به دور از بحث های 
 انتخاباتی تا ثانیه های آخر با تمام توان اقدامات خود را انجام 

می دهد.
مظفر تاکید کرد: نهضت آسفالت در دو سال اخیر بسیار خوب 
دنبال شده است و اگر شــهروندان دقت کنند می بینند که 
در خیابان های جدید االحداث اصال آب در کف خیابان جمع 
نمی شود البته ممکن اســت در این حجم کاری مشکالتی 

هم به وجود آید.
وی در رابطــه با قطار شــهری افــزود: امیدواریــم که با 
تالش جهادی در معاونت عمران شــهری تا پایان امســال 
 بتوانیم ایســتگاه های شــریعتی و میدان آزادی را به پایان 

برسانیم.
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان در پاسخ به این 
سوال که به عملکرد خود چه نمره ای می دهید، عنوان کرد: 
به اقدامات خودم نمره خوبــی نمی دهم. 15 یا 16، نمره ای 

است که بنده برای خود در نظر می گیرم.
تشــکیل کمیته احیای مادی هــای اصفهان

در سازمان پارک های شهرداری اصفهان
وی اضافه کرد: یکی از اقداماتی که چندین ســال اخیر در 
شهرداری اصفهان صورت گرفت، احیای مادی ها در سطح 
کالن شــهر اصفهان بود و سعی بر این اســت که آب های 

سطحی در خیابان ها به این مادی ها هدایت شوند.
مظفر در ادامه ابراز کرد: سعی شهرداری بر این است که در 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، کمیته ای 
با نام »احیای مادی های کالن شهر اصفهان« تشکیل شود 

تا به احیای این مادی ها کمک و مساعدت بیشتری شود.
وی اظهار کرد: به طور کلی پروژه هایی که معاونت شــهری 
شــهرداری اصفهان در شــهر اصفهان دارد، با قدرت تمام 
نیروهای شهرداری فعال هستند که تمامی آنها نیز پیشرفت 

چشمگیری داشته اند.
معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان در پایان گفت: 
امیدواریم مدیریت شهری حاضر و آینده کالن شهر اصفهان، 
با قدرت به اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر اصفهان 

ادامه دهند و از خدمت به مردم دست نکشند.

معاون عمران شهری شهرداری  مطرح کرد:

پروژه های عمرانی در اصفهان، ارزان تر از دیگر شهرهاست

با مسئوالن

فرمانده نیروی هوایی ارتش، در مراسم دانش آموختگی 
ســی و پنجمین دوره خلبانان این نیــرو که با حضور 
جمعی از فرماندهان، مســئولین، خانواده معظم شهدا 
و پیشکسوتان این نیرو در پایگاه شکاری شهید بابایی 
اصفهان برگزار شــد، ضمن تبریک بــه خلبانان جوان 
نیروی هوایی گفت: پوشــیدن لباس نیــروی هوایی 
افتخاری بزرگ برای همه است و مسئولیت سنگینی را 

نیز برای فرد ایجاد می کند.
امیر ســرتیپ خلبان حسن شــاه صفی، ضمن توصیه 
به خلبانان در حفظ روحیه معنوی، اظهار کرد: شــما 
میراثدار مردان بزرگی هســتید که در دفاع از تمامیت 
ارضی خود ســر از پا نشــناخته و جانانه از وطن دفاع 

کردند، پس قدر خود را بدانید.
امیر سرتیپ شــاه صفی ضمن تقدیر از خانواده معظم 
شهدا گفت: بایستی اهداف و آرمان های شهدا، جانبازان 
و ایثارگران بیش از پیش مورد بررســی قرار گیرد؛ چرا 
که یاد و خاطــره آن عزیزان همــواره موجب برکت و 

آرامش است.
وی خطاب به خلبانان دانش آموخته نهاجا گفت: بایستی 
دانش خود را به روز نگه دارید و همواره با قدرت به دنبال 
دفاع از آرمان هــای انقالب اســالمی و مرزهای ایران 

اسالمی باشید.
حجت االســالم جلیلی صفت، رییــس اداره عقیدتی 
سیاسی نهاجا نیز ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان 
گفت: خلبانان غیور ایرانی جزو ارکان مهم پیروزی ایران 

در هشت سال دفاع مقدس بودند.
وی افزود: خلبانان سرمایه مهم و با ارزش کشور هستند 

که همه ما باید قدردان زحماتشان باشیم.
در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از خانواده معظم شهدا، 
فرمانده نیروی هوایی ارتش به خلبانان فارغ التحصیل 

شده نشان پرواز اهدا کرد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش:

پوشیدن لباس نیروی هوایی 
مسئولیت سنگینی ایجاد می کند

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اصفهان:

بازارهای کوثر، کاالهای مورد نیاز 
مردم را بدون واسطه عرضه می کنند

رییس ستاد معاینه فنی خودروی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
بیش از 500 هزار دســتگاه موتورســیکلت در ســطح شهر تردد 
می کنند که در حــوزه تخلفات نیــز تخلفات مربوط بــه عبور از 
چراغ قرمز و تــردد در معابر ممنوعه مثل بزرگــراه ها که منجر به 
 کشته شدن افراد می شود، توســط راکبان موتورسیکلت صورت 

می گیرد.
جمشید جمشــیدیان ادامه داد: باوجود اینکه دستور العمل هایی 
به منظور معاینه فنی موتورسیکلت ها صادر شده، به واسطه اینکه 
موتورسیکلت قدرت مانور باالیی دارد، امکان اعمال قانون به دلیل 
نداشتن معاینه فنی روی آنها میسر نیست. وی خاطر نشان کرد: قرار 
بر این است که تا پایان امسال در دو مرکز مکانیزه معاینه فنی، دو 
خط معاینه فنی برای موتورسیکلت ها ایجاد کنیم و همزمان با آن، 

وزارت کشور برای ایجاد سامانه »سین. فا« اقدام کند.

 آگهی مزایده عمومی   یک مرحله ای شماره 96/6/ ز

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

نوبت  اول

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه زیر را از طریق مزایده به اجاره رساند.
از متقاضیان محترم دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون معامالت، اداره راه و شهرسازی 
شهرستان فالورجان و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/03/27 
گشایش پیشنهادها ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 1396/03/28
نشانی: اصفهان- خیابان سعادت آباد تلفن: 36681068- 031

مدیر مطالعات و برنامه ریزی شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان اظهار کرد: پر واضح است که احتمال می رود 
درصد اندکی از ناوگان به دالیل مختلف ظاهر تمیزی نداشــته باشند که به محض مشاهده، مسئوالن ذی ربط پس از 

پایان ساعت کاری و در ایام غیر پیک برای نظافت اعزام می شوند.
علیرضا آغاســی با تاکید بر اینکه برای نظافت اتوبوس ها برنامه مدونی 
تدوین شده است، گفت: کلیه اتوبوس های شــرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان قبــل از اینکه از توقف گاه یا دپوی اتوبوســرانی خارج شــوند، 
توسط تیم کنترل کیفیت بررســی و نظافت آنها نیز طبق چک لیست 
 کنترل می شــود تا اتوبوس ها به صورت تمیز در اختیار شهروندان قرار 

گیرند.
مدیر مطالعات و برنامه ریزی شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان 
ادامه داد: با فرارسیدن ماه مبارک رمضان و به خاطر کاهش سفرهای درون 
شهری، وقت بیشتری برای نظافت اتوبوس ها وجود دارد و نظافت ناوگان، 

هم توسط رانندگان و هم افراد مسئول در این بخش انجام می شود.
وی اظهارکرد: یکی از دالیل واگذاری بخشــی از خطوط اتوبوســرانی 
اصفهان به بخش خصوصی، افزایش کیفیت خدمات است؛ از این رو  در 
تمام قراردادهای بخش خصوصی، بند مربوط به ایمنی و بهداشت شــغلی و زیست محیطی ابالغ شده و آیتم نظافت 

باید حتما رعایت شود.

مدیر مطالعات شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری:

نظارت روزانه  بر نظافت اتوبوس های درون شهری 
دبیر کمیته فرهنگ روابط اجتماعی و خانواده سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، با اشاره به اجرای برنامه های 
آموزشی برای زندانیان شهر اصفهان، اظهار کرد: کمیته فرهنگی روابط اجتماعی سازمان فرهنگی شهرداری با همکاری 

اداره کل زندان ها، این برنامه ها را در سطح زندان های اصفهان اجرا خواهد کرد.
سید محمدصادق ســجادزاده با اشاره به آماده ســازی زیرساخت های 
آموزشی در زندان برای این جلسه ها، گفت: دکتر ُکردی در همین زمینه، 
دوم خرداد امسال برای زندانیان زن اصفهان پیرامون بازسازی زندگی بعد 

از زندان سخنرانی کرد.
وی با بیان اینکه این همکاری با اداره کل زندان ها از سال گذشته شروع 
شده است، تصریح کرد: پسران مجرم کانون اصالح و تربیت نیز میزبان این 

سخنران برای یادگیری مهارت های کنترل خشم بودند.
دبیر کمیته فرهنگ روابط اجتماعی و خانواده سازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان، بازخوردهای این جلسات را بسیار عالی ارزیابی کرد 
و خاطرنشان شد: همین جلسه ها، سال گذشته در زندان مرکزی، کانون 
اصالح و تربیت و اردوگاه ترک اعتیاد زندان با حضور دکتر کردی برپا شد 
که مسئوالن زندان از تاثیر مثبت و چشمگیر سخنرانی ها بر زندانیان خبر 

دادند. سجادزاده ادامه داد: برگزاری مجدد این جلسات در این مجموعه و با محوریت برنامه های متعدد، به دلیل همین 
بازخورد مثبت از سوی مسئوالن بود.

ویژه زندانیان برگزار می شود؛

اجرای برنامه های آموزشی مقابله با آسیب های اجتماعی 

رییس کل دادگستری اصفهان:

 به روز کردن اطالعات حقوقی، ورودی 
به محاکم را کاهش می دهد

مبلغ ضمانتنامهمبلغ برآوردشرحشماره مزایدهردیف

96/6/ز 1

اجاره سه ساله یک قطعه زمین به 
مساحت 5000 متر مربع با کاربری 

احداث کشتارگاه صنعتی واقع در شهر 
قهدریجان شهرستان فالورجان

30/000/0003/000/000

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: سازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان به عنــوان متولی بازارهای روز کوثر، ســعی 
 کــرده از حداکثــر ظرفیت خود بــرای جلب رضایت مشــتریان 

استفاده کند.
اصغر کشــاورز راد یادآور شــد: بازارهای روز کوثر از سال 1389 
جهت عرضه مستقیم میوه و تره بار، فرآورده های پروتئینی و لبنی، 
خواربار، کاالهای بازرگانی و به طور کلی مایحتاج عمومی و ســبد 
کاالی خانوار، با هدف تامین نیاز و مایحتاج روزمره شهروندان در 
نقاط مختلف شهر احداث شد و توانست همواره با موفقیت و تحصیل 

رضایت مردم همراه شود.
وی با اشــاره به اینکه بازارهای روز کوثر، زمینه ساز جلوگیری از 
ایجاد واحدهای پراکنده و ســیار میوه و تره بار، تعدیل قیمت ها و 
حذف واسطه گری های غیر اصولی است، تصریح کرد: از طریق این 
بازارها مایحتاج عمومی و سبد کاالی خانوار و سایر نیازهای ضروری 
مردم با کیفیت و قیمت مناسب، بدون واسطه و با نظارت در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.

رییس ستاد معاینه فنی خودروی شهرداری:

دو خط مکانیزه معاینه فنی 
موتورسیکلت ایجاد می شود

م الف: 45797
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دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان:
خدایا نیرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور فرمانت وبچشان 

در آن روز شیرینى یادت را.
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شرح مجلس

استاد اخالق حوزه، در جمع 
اقشار مردم، ضمن تبریک به 
مناســبت حلول ماه مبارک 
رمضان و اشــاره به عظمت و 
فضیلت این ماه مبارک اظهار 
کرد: یکی از دالیل عظمت این 
ماه پرفضیلت، وجود اتفاقات 
بزرگی اســت کــه درآن رقم 
می خورد.آیت ا... محمد علی 

ناصری با بیان اینکه  شــهادت حضرت علی )ع(، والدت امام حسن 
مجتبی )ع(، شــب قدر و وفات حضرت خدیجــه)ع( و...همه اینها 
باعث عظمت این ماه شده است، گفت: اما نزول قرآن کریم و وجود 
شب های مهم قدر از مهم ترین دالیل است.وی با تاکید براینکه ماه 
رمضان، بهار قرآن است، تصریح کرد: قرآن، بسیار باعظمت و معجزه 
جاوید پیغمبر )ص( است و حضرت رسول )ص(  در زمان حضورشان 
متجاوز از هزار معجزه داشتند؛ و لکن معجزه ماندگارشان قرآن است.

استاد حوزه عنوان کرد: قرآن، کالم حضرت حق است؛ شوخی نیست، 
هر چه بخواهید، در قرآن وجود دارد، بــا توجه به آیات متعددی از 
قرآن،همه افراد با توجه به سطح ایمان، تقوا و طهارت خود از قرآن 
استفاده می کنند ولی ســطح عالی فهم قرآن مخصوص اهل بیت 

علیهم السالم است.
وی با اشــاره به روایتی از امام صادق علیه السالم  که فرمودند: فیِه 
ماِء و األرِض، و  َخَبُرُکم و َخبُر َمن َقبلَُکم و َخبُر َمن بَعَدکم و َخبُر السَّ
بُتم؛)کافی )ج2، ص 59.(اخبار  لَو أتاُکم َمن یُخِبُرُکم عن ذلَک لََتَعجَّ
مربوط به شما و پیشینیان و آیندگان شــما و خبرهای آسمان ها و 
زمین، در این قرآن است،اگر کسی نزد شما آید و از آنها آگاهتان کند، 
بی گمان شگفت زده خواهید شد، گفت:ان شاءا... با تمسک به قرآن 
و اهل بیت علیهم الســالم موفق به درک شب قدر و درک باالترین 

برکات میهمانی خدا بشویم.
آیت ا... ناصری در ادامه به روایتی دیگر  مبنی براینکه  المؤمن ینظر 
بنور اهلل؛)بحاراألنوار، ج 7، ص 323.( مؤمن با نور خدا می بیند اشاره 
کرد و افزود:  خدا شاهد است من دیده ام و در کتاب ها هم نوشته اند که 
بعضی اشخاص در اثر تقوا و پرهیز از گناه، گذشته و آینده را می دیدند.    

روزهای گرم و بلند آخر بهار منتهی به تابستان با ماه 
میهمانی خدا همزمان شده است. حلول ماه مبارک 
رمضان با همه فضای عرفانی و حاالت ملکوتی اش 
تغییراتی را در ســبک زندگی روزانه افراد به همراه 
دارد که برای داشتن رمضانی سالم و به دور از بیماری 
الزم است روزه داران ضرورت هایی را رعایت کنند 
 تا این ماه را با ســالمت و با روزه داری سالم به پایان

 برسانند. 
تامین کالری مورد نیاز بدن در دو وعده ســحری و 
افطار و استفاده از مواد غذایی که بتواند توان و انرژی 
مورد نیاز فرد روزه دار را در طول روز حفظ کند برای 
داشتن یک روزه سالم نیاز است؛ همچنان که تغذیه 

نقش بسیار موثری بر آن دارد. 
روح ا... فالح، کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی 
تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان را به معنی رعایت 
دو اصل تنوع و تعادل در برنامه غذایی دانسته ومعتقد 
اســت رژیم غذایی صحیح  به این معنی است که از 
همه گروه های غذایی از شیر و فرآورده های لبنی، 
میوه و سبزیجات، گوشت، تخم مرغ، حبوبات و مغزها 
گرفته تا نان و غالت سبوس دار، روغن و چربی های 
سالم، به اندازه کافی در رژیم غذایی یک فرد وجود 

داشته باشد. 
۳ وعده غذایی در ماه رمضان 

وی رســالت اصلی یک رژیم غذایی صحیح در این 
ماه را تامین کافی قند خون به عنوان سوخت اصلی 
ارگان های بدن و به ویژه مغز و ممانعت از به حداقل 
رســیدن تجزیه بافت ماهیچه ای بدن عنوان کرد و 
گفت: بهتر اســت که حداقل 3 وعده غذایی در این 
ماه وجود داشته باشــد و توصیه می شود که کمتر 
از 2 وعده غذایی در این ماه به خصوص در تابستان 

وجود نداشته باشد. 
فالح ادامه داد: در افطار توصیه می شــود که ابتدا با 
چای کمرنگ، آب جوش یا شیر گرم به همراه خرما 
یا کشــمش روزه خود را افطار کرده و سپس یکی از 
غذاهای انواع نان سبوس دار و پنیر همراه با سبزی یا 
گوجه فرنگی یا گردو، فرنی یا شیر برنج، انواع کوکو و 
شامی و شله زرد پیشنهاد می شود. مصرف زیاد آب 
هنگام افطار، سبب اختالل در هضم مواد غذایی شده 

و اصال توصیه نمی شود. 

مهارت زندگی

باغ 
کاغذی

کتاب حاضر که به قلم فقیه وارسته، حضرت آیت ا... العظمی صافی 
گلپایگانی به رشته تحریر درآمده، پیرامون آثار ماه مبارک رمضان 

سخن می گوید.
این کتاب آکنده از نکات جالب و جذاب تفسیری، حدیثی، تربیتی 
و اخالقی است و خواننده، مطالب نافع و سودمندی را درباره ماه 
مبارک رمضان و آثار آن  به دســت می آورد.این کتاب، راهنمای 
خوبی برای همه خوانندگان و افرادی اســت که خواهان منبعی 
مفید درباره اخالق اسالمی و ارتقای سطح معرفت و آگاهی خود 
در این زمینه هستند. قلم کتاب، روان و مطالب آن دارای چینش 

منطقی و دقت علمی خوبی است و مستندات به خوبی با ذکر آدرس 
ذکر شده اند و کثرت استفاده از آیات و روایات و حکایات اسالمی از 

ویژگی های برجسته این اثر است.
اثر مزبور مشتمل بر شانزده باب است که عبارتند از:

باب اول درباره فضیلت ماه مبارک رمضان در خطبه رســول خدا 
صلی ا...علیه وآله، باب دوم درباره روزه، ندای الهی است که شرحی 
بر آیه 183 سوره بقره است. باب سوم درباره ماه رمضان، ماه نزول 
قرآن اســت که در آن مطالب متنوعی درباره قرآن آمده است... و 

سرانجام باب شانزدهم درباره عید سعید فطر است.

عالی  ترین مکتب تربیت و اخالق

 آداب روزه داری 
در روزهای گرم سال

آیت ا... ناصری:

 افراد با توجه به سطح ایمان خود
 از قرآن استفاده می کنند

جدول شماره 2150

افقی
1- نویسنده انگلیسی کتاب روح تنهایی- واحدپول 

کشور موریتانی
2- کشورمن و تو - شماخودمانی

3- بیخ درخت
4- ازکتاب های ژان ژاک روسو نویسنده فرانسوی- 

سحرگاه روشنی
5- تلخ- ازاعــدادزوج - وقت وهنگام البته با حرف 

اضافی
6- رییس شــهربانی یــا حاکم نظامــی دردوره 

قاجاریه- سازشاکی
7- پایتخت ایتالیا - ازسازهای ملی ایران

8 - خاطر
9- قوت الیمــوت - بازرس باتکــرار حرف آخر- 

بردمعروف
10- نام آهنگساز اثر توراندخت

11- زیرانداز - زود نیست - از ماه های سرد سال
12- ترش و شیرین - ازغذاها

13- ازآثارسینمایی استن لی نویسنده سده بیستم
14-  بلیغ - بانگ نهیب

15- از مکاتب ادبی و فلسفی
عمودی

1- یکــی از دوره های زمین شناســی ازنظر طول 
مدت زمان -  پایتخت ایتالیا - پسوند شباهت

2- نامی برای خانم ها - باالی انگلیســی  - تکرار 
حرفی است در فارسی

3- نان خودمانی - از گل ها
4- حرف انتخاب - گویشــی در کشورمان - بسیار 
تاکیدشــده که درپارک ها درآن وارد نشــوید -  

سومین حرف از حروف الفبای انگلیسی
5-  برای سالمندان و کودکان بسیار مفید است - 

راه کوتاه وارونه - آرزو - بنیان
6- از طوایــف ایــران - روز نیســت  - ازمراحل 

خاکسپاری - دریای عرب
7- بله آلمانی - نیم صدای ســاعت - روزخارجی 

وارونه - آزاد
8-  آخرین سوره قرآن - مفقود - قرض و وام
9- قلب دوم - شهرستانی در استان لرستان

10- از ادات پرسش - اشاره به دور - نصف مترادف 
گیاه

11- نویســنده انگلیســی کتاب انسان خودش را 
می سازد - از اسامی پسرانه

12- هیاهوی وارونه - امر به یافتن می کند
13- با جنجال همراه است - زیاده روی در آن منجر 

به دعوا می شود
14- هنوز بیگانه - از ضمایر جمع

15- رهاورد زلزله - اشاره - اسب چاپار
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این جزء شــامل آیات 93 تا پایان سوره مبارکه آل عمران و 
اول تا 23 سوره مبارکه نساء است. آیه 104 سوره آل عمران، 
لزوم وجود تشــکیالتی برای امر به معروف و نهی ازمنکر را 
بیان می فرماید و آیه 110، نخســتین ویژگی برتری امت 
اسالم نسبت به دیگران را مسئله امر به معروف و نهی از منکر 
می داند. در این سوره همچنین توصیه به تقوی، اطاعت از 
خدا و رسول، انفاق در خوشی و سختی، فرونشاندن خشم، 
بخشش خطای مردم، احسان به دیگران، استغفار و پرهیز از 
ربا ذکر شده  و جایگاه با عظمت شهدا و مومنین بیان شده 
است. در آیات 190 تا 195 نیز ضمن برشمردن ویژگی های 
خردمندان، از زبان آنها پنج ربنا  و دعاهای زیبایی بیان شده 
که طبق روایات، این ادیعه از زبان حضرت علی )ع( و همراهان 
ایشــان در حال هجرت از مکه به مدینه، ذکر شده است. در 
نخستین آیه سوره نساء توجه به خویشاوندان مورد تاکید 

قرار گرفته است.
جرعه ای از آیات امامت و والیت

ذیل آیه 103 آل عمران، روایات فراوانی نقل شده است که 
حبل ا... ) ریسمان الهی( که همگان مامور به چنگ زدن به آن 
و عدم تفرقه  هستند را امیر المومنین و والیت و امامت او و 

فرزندان گران قدرش می داند. ) امالی شیخ طوسی، ص 654(
جرعه ای از آیات جهاد و شهادت

در سوره آل عمران مســائل فراوانی درباره جنگ و جهاد و 
دشمن شناسی بیان شده است. مثال در آیه  120 می فرماید: 
» اگر نیکی به شما برســد منافقان را ناراحت می کند و اگر 
حادثه ناگواری برای شما رخ دهد، خوشحال می شوند، اما اگر 
در برابرشان استقامت و پرهیزکاری پیشه کنید، نقشه های 
)خائنانه( آنان، به شما زیانی نمی رساند . خداوند به آنچه انجام 
می دهند، احاطه دارد.« در آیه 123 این سوره ، یاری مومنین 
توسط خداوند در جنگ بدر با وجود ضعف آنان ذکر شده است 
و در ادامه آن می فرماید:» اگر شکیبایی ورزید و پرهیزکاری 
کنید و دشمنان در همین لحظه، جوشان و خروشان بر شما 
بتازند، پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشان دار یاری 
می دهد.« آیه 142 شــرط ورود به بهشــت را جهاد و صبر 
می داند و آیه 146 ویژگی مجاهدان در رکاب پیامبران را عدم 

سستی، ضعف و شکست بر می شمارد.
آیات 169 تا 174 آل عمران از پرشــکوه ترین آیات قرآن 
در مقام گران قدر شــهدای راه خداوند است که نزد خداوند 
روزی می خورند و سرمست الطاف او هستند. همانان که از 

تهدید دشمنان نهراسیدند و با وجود سختی ها، به ندای خدا 
و رسولش لبیک گفتند. آنان از اعمال مجاهدانی که هنوز به 

شهادت نرسیده اند، خشنود می شوند.
اقتصاد اسالمی در قرآن

آیه 130 ســوره آل عمران مومنین را از ربا برحذر می دارد. 
از ادامه آیه می فهمیم که رباخواری با تقوی و رســتگاری 
منافــات دارد. همان گونه کــه در آیات دیگــری نیز ذکر 
شده ، آیه 186 ســوره آل عمران یکی از اقسام آزمون های 
خداوند از بندگانــش را امتحان با مال و ثــروت می داند . 

یتیــم را به آیه 10 سوره نســاء نیز خوردن مال 
 منزله خــوردن آتش معرفی 

می کند.

برگزیده ای از مفاهیم جزء 4 قرآن کریم

یک کیلومتر از روگذری متروکه در قلب ســئول به یک باغ شهری با بیش 
از 24000 گل، درختچه و درخت تبدیل شــده اســت. این روگذر در سال 
1970 برای ایجاد ارتباط حمل و نقلی بین بزرگ ترین بازار سنتی سئول به 
شرق ساخته شده بود. در سال 2006 به دنبال بازرسی های ایمنی فشرده، 
شهر ســئول این روگذر را که در ارتفاع 17 متری قرار داشت ناامن دانست و 
تصمیم به تخریب و بازسازی آن گرفت، اما پس از مشاوره بیشتر با ساکنان و 
کارشناسان، تصمیم گرفته شد که  این پل به شکل یک گردشگاه عابر پیاده و 

یک فضای عمومی بازسازی شود.
در سال 2015 یک مســابقه طراحی آغاز و یک اســتودیوی هلندی به نام 
MVRDV در آن برنده شد. این گردشگاه سئولو 7017 نام دارد که به معنای 
»به سوی سئول« و »خیابان سئول« است و 7017 نشان دهنده سال ساخت 
آن یعنی 1970 و سال تغییر کاربری آن به عنوان یک گردشگاه عمومی در 
سال 2017 است. این باغ هوایی عالوه بر ارائه فضای سبز در مرکز سئول، یک 

تجربه آموزشی نیز به شمار می رود. 

 تبدیل بزرگراه متروکه سئول
 به پارک هوایی

یک هوادار چینی رم با لباس عروس در محل تمرین جالوروسی حضور پیدا 
کرد و در اقدامی عجیب از ال کاپیتانو خواستگاری کرد!

تیم فوتبال آ.اس  رم ایتالیا چند روز گذشته در سالن ورزشی خود تمریناتش را 
انجام داد. در این تمرین رم، اتفاق عجیبی افتاد و آن حضور یک هوادار چینی 
رم با لباس عروس بود که از فرانچســکو توتی، اسطوره 40 ساله جالوروسی 

خواستگاری کرد!
این هوادار چینی جالوروسی در دستش یک تابلو داشت که در آن نوشته شده 
بود از 12 سالگی می خواسته با توتی ازدواج کند و امروز برای خواستگاری 
آمده اســت. توتی در زمان آمدن این هوادار در محل تمرین حضور نداشت 
ولی اسپالتی، سرمربی رمی ها از او استقبال گرمی کرد و او را به داخل سالن 

تمرین راه داد.

 دختری با لباس عروس 
از توتی خواستگاری کرد!

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از  طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:۳0 روز شنبه به تاریخ 96/۳/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/۳/21

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

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-۳66800۳0-0۳1 )داخلی ۳۳5(

شماره 
محل تامین موضوع مناقصهمناقصه

اعتبار
 برآورد 
)ریال(

مبلغ تضمین 
)ریال(

9/805/761/077491/000/000جاریعملیات لوله گذاری فاضالب ایمانشهر )با ارزیابی کیفی(96-1-59

5/041/222/20925۳/000/000جاریاصالح شبکه آب آدرس های منضم به پیمان منطقه یک )با ارزیابی کیفی(96-1-61

عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضالب شهر نجف آباد در 96-1-62
8/565/084/491429/000/000جارییزدانشهر )قسمت ۳( )با ارزیابی کیفی(

نام روزنامه: زاینده رود

تاریخ انتشار: 1396/3/9
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