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مسائل زیست محیطی شهرک های 
صنعتی در اولویت قرار گیرد

فرماندار اصفهان:

حال بلندمرتبه های فوالدشهر 
خوب نیست 6

8
مرگ جوان اصفهانی در 

زاینده رود

اصفهان آماده مسابقات جهاني 
چوگان مي شود
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تخفیف 50 درصدي متروي اصفهان 
با کارت منزلت
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مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان:

صفحه 3

شهردار اصفهان گفت: طرح تعریض پل فلزی بدون آسیب زدن به فضای 
سبز و قطع درخت در اطراف این پل اجرایی شــد.مهدی جمالی نژاد در 
حاشیه مراسم افتتاح طرح تعریض پل فلزی اظهارکرد: همشهریان عزیز در جریان 

هستند که تجربه تعریض پل همچون پل بزرگمهر و پل وحید را داشتیم؛ اما ...

ادامه در صفحه 11

شهردار اصفهان:

طرح تعریض پل فلزی بدون 
آسیب به فضای سبز اجرایی شد

کارخانه های گچ سنتی تعطیل شد 
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مدیرکل حج و زیارت استان خبرداد: 

تکمیل ظرفیت اصفهان در حج تمتع امسال

روابط عمومی آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

 ایام شهادت مولی الموحدین 
حضرت علی )ع( تسلیت باد

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

سالروز ضربت خوردن حضرت علی ابن ابیطالب )ع(
 بر شیعیان حضرتش تسلیت باد
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فالگیری؛ راهی برای گریز از واقعیت



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2161 | چهارشنبه 24 خرداد 1396 | 19 رمضان 1438

ایران به توافق هسته ای پایبند است
فدریکا موگرینی، مسئول  سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست اسلو گفت: حاال 
که در آستانه رسیدن به سال دوم حصول برجام هستیم آژانس بین المللی انرژی اتمی 

در ششمین گزارش جامع خود تایید می کند که ایران به توافق هسته ای پایبند است.

اخبار کوتاه

يادداشت

عضو کمیســیون قضائی مجلس گفت: بازداشــت  مدیران کانال   
تلگرامی به علت انتشار اخبار کذب، خسارت بار بوده به عالوه اینکه 
برخی از آنان مصداق جاسوســی نیز محسوب می  شده و اقدام قوه 

قضائیه نیز در همین راستا بوده است.
به گزارش فــارس؛ محمدعلــی پورمختار، نماینده مــردم بهار و 
کبودرآهنگ درباره بازداشت چند تن از مدیران کانال های تلگرامی، 
گفت: آنچــه در بعضی از کانال های تلگرامی نشــر می شــود یک 
مجموعه اخبار کذب است که مربوط به اطالعات محرمانه و درونی 
دستگاه هاست.وی ادامه داد: با رصد و پیگیری های طوالنی که روی 
عوامل انتشــار برخی از اخبار کذب یا محرمانه صورت گرفت، آنها 
بازداشت شدند.عضو کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس شورای 
اسالمی در ادامه گفت: عمده بازداشت ها به علت انتشار اخبار کذب 
خسارت بار بوده؛ به عالوه اینکه برخی از آنان مصداق جاسوسی نیز 
محسوب می  شدند. اینگونه اخبار در چنین شبکه هایی که همگان 
اعم از دشمنان و جاسوسان نیز به آنها دسترسی دارند از مصادیق 
جرم است و بر همین مبنا باید با آن برخورد شود و اقدام قوه قضائیه 

نیز در همین راستا بوده است.

نماینده مردم اســالم آباد غــرب و داالهو در قالــب متن مکتوبی 
عذرخواهی رســمی خود را از نماینده مردم رشــت در مجلس که 
در خصوص حوادث تروریستی مجلس بود، اعالم کرد. حشمت ا... 
فالحت پیشــه در این متن آورده اســت که پیــرو درج مطلبی از 
وی  در یک خبرگزاری در خصوص جعفــرزاده با مراجعه به اصل 
مصاحبه وی در خصوص حوادث تروریســتی چهارشنبه گذشته 
مجلس، مشخص شد که هیچ گونه کوتاهی یا بی تفاوتی را متوجه 
نمایندگان مجلس نکرده  و حتی تاکید داشته است که مجلس به 
رغم درگیری های آن روز حتی لحظه ای وقفه در کار خود نداشت. 
این عضو کمیســیون امنیت ملــی تاکید کــرد: اینجانب مراتب 
عذرخواهی خود را از این بــرادر عزیز و خــدوم مجلس به اطالع 
خبرنگاران می رسانم و خواســتار درج این مطلب به نحو شایسته 

در رسانه ها می باشم.

سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری با اصحاب رسانه نسبت 
به سخنان مســعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق در رابطه با 
فشار ایران واکنش نشان داد. بهرام قاسمی در پاسخ به سوال خبرنگار 
سیاسی خبرگزاری برنا، درباره اظهارات بارزانی مبنی بر دخالت ایران 
و ترکیه برای اجرای همه پرســی و جدا شــدن از عراق گفت: بحث 
اقلیم کردســتان و موقعیت های آن به چند اصل مهم برمی گردد. 
تمامیت ارضی عراق، حاکمیت ملی، قانون اساسی و یک عراق باثبات 
و دموکراتیک که در آن همه اقوام و قومیت ها بتوانند، زندگی کنند 
کمک حال منطقه خواهد بود. قاســمی افزود: طرح این مسئله که 
منطقه با چالش مواجه است، کاری نســنجیده بوده و می تواند آثار 
مخربی در مجموعه مسائل تمامیت ارضی عراق داشته باشد. موضع 
ما روشن بوده و تاکید ما این است که با همه مردم عراق و قومیت های 
مختلف روابط خوبی داشته باشیم. توصیه می کنیم در چارچوب عراق 

واحد، همه زندگی مسالمت آمیز و آرامی را سپری کنند.

عکس روز

 ظریف، جان کری و موگرینی 
در یک نشست

علت بازداشت برخی مدیران 
کانال های تلگرامی

 عذرخواهی نماینده اسالم آباد
 از جعفرزاده

 واکنش سخنگوی وزارت خارجه 
به اظهارات مسعود بارزانی

بین الملل

»شــرمن« نماینده کالیفرنیا، با صدور پیش نویس یک 
استیضاح، اعالم کرد که دونالد ترامپ به دلیل ممانعت از 
تحقیقات عادالنه دادگاه فدرال درباره دخالت روسیه در 
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده و چندین جرم 
دیگر باید استیضاح شود. در پیش نویس طرح استیضاح 
آمده است، رییس جمهوری بارها قانون اساسی ایاالت 
متحده را نقض کــرده و جرم های زیــادی را بر خالق 
قوانین این کشور انجام داده است. به گزارش »تابناک«؛ 
در همین راســتا،  پایگاه آمریکایی »هیل« گزارش داد، 
»برد شرمن« عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از 
کالیفرنیا، پیش نویس پیشنهادی برای الیحه استیضاح 

ترامپ را مطرح کرده است.

ســازمان عفو بین الملل تاکید کرد که تحریم قطر از 
سوی عربستان سعودی و متحدانش، نقض حقوق بشر 
اســت و زندگی مردم قطر ، عربستان، امارات و بحرین 
را تهدید می کند.»سلیل شتی« دبیر کل سازمان عفو 
بین الملل خواستار رفع محاصره تحمیلی بر قطر شد 
که زندگی مردم را به خطر می اندازد. وی با ابراز انزجار 
 از نقض حقوق شــهروندان عربی حاشیه خلیج فارس،
 بر ادامه تالش این سازمان برای همکاری با طرف های 
ذی نفع و سازمان های بین المللی برای پایان بخشیدن 

به این اقدامات ناقض حقوق بشر تاکید کرد. 

شهردار استانبول بار دیگر گفت که احتماال زلزله اخیر 
شهر استانبول تصنعی اســت.ملیح گوکچک با طرح 
دوباره این مســئله که زلزله های استانبول مشکوک و 
مصنوعی است خواستار تحقیق در این خصوص شد. 
وی با اشاره به زلزله 6/2 ریشتری که روز دوشنبه شهر 
استانبول را لرزاند گفت: من نمی خواهم بگویم که در 
این خصوص مطمئن هستم ولی این مسئله مشکوکی 
است و باید تحقیق شــود که آیا در زمان زلزله کشتی 
لرزه نگاری در نزدیکی کانون زلزله بوده است یا خیر.
وی در ماه های گذشته نیز برخی از زلزله های مناطق 
غربی را کار برخی قدرت های ظلمانی خارجی دشمن 

خوانده بود.

پیش نویس استیضاح دونالد 
ترامپ تدوین شد

 واکنش عفو بین الملل
 به تحریم های قطر

 احتمال مصنوعی بودن
 زلزله استانبول!

به گزارش فــرارو، بعد از انتخابات شــورای شــهر تهران و 
اعالم پیروزی لیســت امید گمانه زنی درباره شهردار آینده 
پایتخت آغاز شد و نام چهره های مختلفی برای این سمت 
مطرح شــدند. از معصومه ابتکار تا محسن صفایی فراهانی 
از گزینه های احتمالی برای ورود به بهشــت بودند که یکی 
پس از دیگری احتمال حضور در شهرداری تهران را تکذیب 
کردند، اما حاال با توییت اخیر نماینده مجلس شورای اسالمی 
و مدیرمسئول روزنامه اعتماد، موضوع انتخاب شهردار آینده 
وارد فاز جدیدی شد. الیاس حضرتی در توییت خود نوشت: 
محمدعلی نجفی، حسین مرعشی، حبیب ا... بیطرف، محسن 

هاشمی و محمود حجتی از گزینه های جدی برای شهرداری 
تهران هستند که دو نفر آخر یعنی هاشمی و حجتی شانس 
بیشتری دارند.البته این هم مانند تهیه و تنظیم لیست امید 
برای شورا، مخالفت بسیاری را به همراه داشت. انتقادها غالبا 
درخصوص حضور محسن هاشمی میان گزینه های احتمالی 
شهرداری است. مخالفان تاکید دارند که حضور هاشمی در 
شهرداری بی احترامی به رای مردم است و اگر قرار بر انتخاب 

وی بود، لزومی نداشت تا در لیست امید قرار بگیرد.
اما مشخص است با توجه به اینکه شرایط و امکانات شهرداری 
تهران بسیار گسترده اســت، نوعی جنگ قدرت در جریان 

اصالح طلبــی به راه افتاده اســت که حتــی اخباری مبنی 
بر البی گری برخی چهره های این جریــان برای حضور در 
شهرداری منتشر شــده اســت. جنگ قدرتی که بی شک 
ریشه در روزهای تهیه لیست کاندیداهای اصالح طلب برای 

شورای شهر دارد.
در ایام انتخابت هم شرایط به همین شکل بود؛ لیست امید 
بعد از گمانه زنی های فراوان منتشر شد و همه را غافلگیر و 
سواالت بسیاری را در افکار عمومی ایجاد کرد. سواالتی که 
افکار عمومی تصمیم گرفت بعــد از انتخابات آنها را مطرح 
کنند؛ البته همان زمان هم اختالف نظرهای بسیاری درباره 

این لیست میان مخالفان و منتقدان وجود داشت.
از یک سو عده ای تاکید داشــتند که نباید به تمامی لیست 
رای دهند و از ســوی دیگــر برخی معتقد بودنــد که برای 
حفظ انسجام و اتحاد بهتر است به لیست رای دهند و بعد از 
انتخابات مطالبات را مطرح کنند. همان هم شد. دقیقا بعد 
از اعالم نتایج، مسئله شفاف سازی در خصوص تهیه لیست 
کاندیداها توسط شــورای عالی اصالح طلبان از سوی افکار 
عمومی و حتی چهره های سرشناس اصالح طلب مانند آذر 

منصوری، عبدا... رمضان زاده و... مطرح شد.
ولی جواب مشخص و شــفافی از سوی اعضای شورای عالی 
شنیده نشد. همین مســئله موجب شد رسانه های اصولگرا 
مســئله پرداخت دومیلیاردی کاندیداها به اعضای شورای 
عالــی را مطرح کننــد. اصولگرایان این اخبار را بر اســاس 
اظهارات منتســب به الهه کوالیی و فاطمه دانشور منتشر 
کردند و مدعی شدند که الهه کوالیی بعد از انتخابات مجلس 
اظهار کرده بود کسانی در لیســت امید قرار می گرفتند که 
توان مالی مناسب داشتند و او موفق به حضور در لیست نشده 
است و از سوی دیگر فاطمه دانشور هم که در لیست اصالح 
طلبان برای شورای شهر حضور نداشت پرده از دریافت های 
2میلیاردی برداشــته اســت.  با وجود تمامی شــایعات و 
اختالفات، تصمیم گیرنده شورای عالی بود و حاال خروجی 
تصمیمات آنها اعضای شورای شهری هستند که قرار است 
شهردار پایتخت را انتخاب کنند. شهرداری که عالوه بر توان و 
امکانات گسترده رسانه ای دارای نفوذ و تاثیرگذاری بسیار در 
عرصه سیاسی و اقتصادی است و تا اینجای کار  گزینه های 
احتمالی حرف و حدیث های بسیاری داشته اند تا ماجرای 

راهیابی به ساختمان بهشت تبدیل به معما شود!

حدود 20 روز از اعالم نتايج انتخابات شورای شهر تهران می گذرد و همچنان حرف و حديث درباره لیست امید 
رو به افزايش است. اين در حالی است که موضوع شهردار بعدی تهران هم از مسائل مورد بحث اين روزهاست و 

گمانه زنی های زيادی درباره آن مطرح می شود.

اخبار

چه کسی شهردار تهران می شود؟

معمای »بهشت«!

رئیس هیئت مدیره
شرکت پرستیژ تور

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت آژانس جهانگردی و مسافرتی 

پرستیژ تور )سهامی خاص(
به شماره ثبت 2082 به شناسه ملی 10260210143

بدينوسیله از کلیه سهامداران يا نمايندگان قانونی آن شرکت 

دعوت میگردد تا در جلســه مجمع عمومی عــادی به طور 

فوق العاده شرکت که ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 96/04/10 

در محل شــرکت واقع در اصفهان- دروازه شــیراز- ابتدای 

سعادت آباد شماره 1 تشکیل میگردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1- انتخاب اعضای هیئت مديره

2- انتخاب بازرسین

3- تصويب صورتهای مالی عملکرد سال مالی 1395

4- ساير موارد

جام نیوز: گروه تروریستی داعش بیانیه جدیدی 
صادر کرده است.در این بیانیه، داعش از حامیان 
خود در سراسر جهان خواست که در ماه رمضان 
حمالتی را به انجام برسانند. سخنگوی این گروه 
درخواست وحشتناک خود را با انتشار یک فایل 
صوتی روی کانال تلگرام ایــن گروه به حامیان 
داعش اعالم کرد.کشورهایی که در این پیام به عنوان هدف حمله مشخص شده اند 
شامل آمریکا، روسیه، استرالیا، ایران، عراق، سوریه ، فیلیپین و همچنین سراسر اروپا 
هستند.سخنگوی داعش همچنین خواستار حمالت بیشتر در ایران شده و عنوان کرده 

که ایران ضعیف شده است)!(

جام نیوز: »محمد علی الحسینی« دبیر شورای 
عربی-اسالمی لبنان، وابسته به عربستان سعودی 
در توییتر مدعی شد: »اگر سپاه پاسداران ایران 
وارد قطر شود، هرگز از این کشور خارج نخواهد 

شد مگر آنکه آن را دگرگون کند.«
الحســینی در ادامه ادعا کرد: »از عراق، سوریه و  

لبنان درس عبرت بگیرید و جلوی وارد شدن سپاه به قطر را بگیرید؛ چرا که در این 
صورت قطر از بین خواهد رفت« گفتنی است؛ این ادعای الحسینی در حالی است که 
فتنه انگیزی سعودی ها در کشورهای عراق، سوریه و لبنان و خط گرفتن گروه های 

تکفیری مانند داعش و النصره از مفتی های سعودی، زبانزد عام و خاص شده است.

محمدبن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر  
گفت: همکاری کشور ما با ایران بیشتر و قوی تر از 
همکاری دیگر کشورهای عربی با ایران نیست و 
همکاری قطر همانند همکاری دیگر کشورهاست. 
امارات، دومین شــریک تجاری ایران به شمار 
می رود.وی در مــورد میانجیگری کویت گفت: 
برخی کشورهای اروپایی و آمریکا از میانجیگری کویت برای حل بحران میان کشورهای 
خلیج فارس حمایت کرده اند. محمدبن عبدالرحمان همچنین گفت: اظهارات و اتهامات 
سه کشور عربی یعنی عربستان، امارات و بحرین در مورد ما متناقض هستند .روابط 

قطر با ایران دلیل قطع روابط کشورهای عربی مانند عربستان و امارات با ما نیست.

رابطه قطر با ایران، دلیل قطع روابط نیستجلوی وارد شدن سپاه ایران به قطر را بگیرید!حمله کنید، ایران ضعیف شده!

دیدگاه

حمیدرضا ترقی،  عضو حزب مؤتلفــه در گفت و گو با 
نامه نیوز،  در تحلیل سبد رای  اصولگرایان در انتخابات 
ریاســت جمهوری دوازدهم، گفت:  در ایــن انتخابات 
متاسفانه بخشی از محرومین اصال در انتخابات شرکت 
نکردند.  آمارها در جنوب تهران یا نقاط دور دست دیگر 
نشان می دهد که در این مناطق یا صندوق اخذ رای به 
آنجا نرفته اســت یا اینکه خود مــردم عالقه مند برای 
شــرکت در انتخابات نبودند که این خود نقطه ضعفی 

برای دولت است. 
ترقی با بیان اینکه کنار رفتن قالیباف از صحنه انتخابات 
یک تصمیم عجوالنه بود، تصریح کرد:  همه رای قالیباف 
به سبد رییسی ریخته نشد و موجب شد تا بخش مهمی 
از این آرا به ســمت روحانی برود که به نظر می رســد 
ناشــی از یک تصمیم گیری درســت و منطقی نبوده 
است. قالیباف اگر در صحنه باقی می ماند آرای وی فریز 
می شد و انتخابات به مرحله دوم می رفت. در مرحله دوم 
نیز  شرایط بسیار متفاوت می شد و طرفداران نامزدها، 
فعالیت خود را روی یک نامزد متمرکز می کردند. قطعا 
 تمرکز آرا می توانســت موجب پیــروزی اصولگرایان

 شود.  

جلسه ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاســد اقتصادی به 
ریاســت معاون اول رییس جمهور برگزار شد.اسحاق 
جهانگیری در این جلســه با اشــاره به عملکرد و نقش 
هماهنــگ کننده ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاســد 
اقتصادی در چهارســال دولت یازدهم تصریح کرد: در 
چهار سال گذشته قوای سه گانه در پیشگیری و مبارزه 
با فساد، عزم جدی از خود نشان دادند و ستاد در پرونده 
های مختلف و به خصوص موارد کالن، دســتاوردها و 
عملکرد خوبی داشته است که به طور قطع و یقین خط 
مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد 
یافت و پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن را 
بلند کرده اند همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم 
لکه ننگ فســاد را از دامن جمهوری اسالمی ایران پاک 
کنیم. جهانگیری در ادامه با اشــاره به فعالیت برخی از 
موسســات اعتباری غیرمجاز در ســطح کشور، گفت: 
فعالیت اینگونه موسسات در نظام پولی کشور اخالل و 
برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می کند که الزم 
است به صورت جدی با آنها برخورد شودضمن اینکه بانک 
مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با اینگونه موسسات 

برخورد کند.

انتقاد عضو حزب مؤتلفه از يک انصراف عجوالنه؛ 

کناررفتن قالیباف
اشتباه بود

جهانگیری:

مبارزه با فساد در دولت 
دوازدهم ادامه می یابد

مصباحی مقدم:

 کارشکنی علیه دولت، مورد 
رضایت رهبر انقالب نیست

واليتی:

 پاسخ ادعاهای ابلهانه 
عربستان، خاموشی است

 حجت االســالم غالمرضا مصباحی مقدم، سخنگوی 
جامعه روحانیت مبارز با اشاره به فرمایشات رهبری در 
مورد اصطالح آتش به اختیار گفــت: بیان رهبر معظم 
انقالب در مورد آتش به اختیار برای مســائل فرهنگی 
بود؛ چرا که مســئوالن فرهنگی نظام و کشور مدیریت 
قاطع و قوی در دنبال کردن فرهنگ انقالبی و متناسب 
با شرایط نظام جمهوری اسالمی ندارند.  وی ادامه داد: 
در یک چنین شرایطی حالت صبر و انتظار برای جوانان 
کشور به خصوص دانشجویان در محیط دانشگاه و سایر 
جوانان وجود دارد و این بــه معنای بی عملی و متوقف و 
راکد شدن فعالیت های فرهنگی خواهد بود. مصباحی 
مقدم افزود: وقتی رهبر معظم انقالب سخن از آتش به 
اختیار گفته اند یعنی جوانان و مسئوالن به انتظار ننشینید 
و تحرک خود را باال ببرید.این فعال سیاسی اصولگرا بیان 
کرد: اگر مقصود، انتقاد به رفتار دولت و دولتمردان باشد 
انتقاد سالم و ســازنده و همراه با نشــان دادن سازوکار 
مسئله ای نیست که مورد نهی و منع قرار گیرد، اما قطعا 
هرگونه تخریب و کارشــکنی علیه دولت مورد رضایت 

رهبر انقالب نیست.

رییس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام گفــت: جمهوری اســالمی ایران قطعا 
 آتش افروزی های ســعودی ها را تحمــل نخواهد کرد

 هر چند ظرفیت و جرأت این کار را ندارند.
علی اکبر والیتی در پاسخ به این سوال که قبل از حادثه 
تروریستی تهران عربستان اعالم کرد ایران را به میدان 
جنگ تبدیل می کند،از نظر شــما چــه قرینه  دیگری 
باید وجود داشته باشد که بگوییم ممکن است عربستان 
سعودی هم در این ماجرا نقش داشته باشد؟ گفت: یک 
مشکلی که عربستان سعودی طی  این سال ها به آن دچار 
شده مسئله ناپختگی و بی تجربگی افرادی است که در 
این کشور عمل و گاهی سخن می گویند و این امر حاکی 
از نداشتن شناخت از ایران و منطقه و بی تجربگی است. 
وی با بیان اینکه این اظهارات نشان دهنده بی ظرفیتی 
دیپلماسی عربستان سعودی اســت که با نزدیک ترین 
همســایگان خود هم نمی تواند زندگی آرامی داشــته 
باشد گفت: جمهوری اسالمی ایران هم قطعا این آتش 
افروزی های سعودی را تحمل نخواهد کرد.در برخی از 

مواقع پاسخ این ادعاهای ابلهانه، خاموشی است.

سیاست خارجهمبارزه با فسادخبر

حسن خانی، کارمند یک مرکز انتشارات است که در ساعت 
10:05 روز چهارشــنبه، هفدهم خرداد مــاه، طبق معمول 
همیشــه قصد انجام امور اداری در وزارت ارشــاد را داشت. 
حسن خانی می گوید: مسیر همیشه من از مقابل ساختمان 
بهارستان اســت. چهارشــنبه هم طبق معمول همیشه از 
ساختمان بهارســتان عبور کردم، مردمی که البته جمعیت 

زیادی تا آن ساعت نبودند نظر من را به خود جلب کردند.وی 
ادامه می دهد: موتورم را پارک کردم، در کنار آنها ایستادم، 
در آن زمان تروریست ها به ساختمان 4 مجلس رسیده بودند. 
از باالی پنجره متوجه حضور ما شــدند و تیراندازی کردند.

خانی می گوید: گلوله ها افراد زیادی را مجروح می کرد، دست 
و پای تعدادی زیادی از افراد زخمی می شــد، من به سرعت 

ســمت اتومبیلی که در آن نزدیکی پارک شــده بود رفتم و 
زیر آن خودم را پنهان کردم.این شــهروند ادامه داد: متوجه 
برخورد گلوله به کیفم تا آن لحظه نشده بودم، پس از اینکه 
صاحب اتومبیل قصد حرکت دادن اتومبیلش را داشت، از زیر 
ماشین بیرون آمدم.وی اضافه می کند: با کمک مردم و پلیس 
خودم را به ساختمان مترو رساندم و تازه آنجا مردم بودند که 
به کیفم اشــاره کردند و فهمیدم که چه بالیی از بیخ گوشم 
گذشته است.وی همچنین افزود: چند پرونده و چندین کاغذ 

در کیفم سوراخ شدند. 

گفت وگو با عابر خوش شانسی که از حادثه تروريستی جان سالم به در برد ؛

تازه فهمیدم چه بالیی از بیخ گوشم گذشت!
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معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: نخستین 
مزرعه بوقلمون مادر به ظرفیت 7500 قطعه در شهرستان فریدن 

پروانه بهداشتی جوجه ریزی را دریافت کرد.
دکتر محمد کشتکار افزود:این مزرعه با بازدید و ممیزی مشترک 
کارشناسان اداره نظارت بربهداشــت عمومی  و مواد غذایی و اداره 
بهداشــت و مدیریت بیماری های طیور، آبزیان، زنبورعسل و کرم 
ابریشم  در چند مرحله و رفع نواقص آن ، مجوز جوجه ریزی گرفت.

وی اضافه کرد: در طول یــک دوره پــرورش 52 هفته ای حدود 
700هزار تخم بوقلمون نطفه دار توسط 7500 قطعه بوقلمون مادر 
تولید و به کارخانه های جوجه کشی برای جوجه آوری وارد می شود. 
به گفته معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با اعطای 
این مجوز با توجه به ظرفیت باالی استان در پرورش بوقلمون، بخش 

عمده نیاز واحدهای پرورش بوقلمون تامین می شود.
 استان اصفهان با دارا بودن 96 واحد پرورش بوقلمون که در هر دوره 
650هزار قطعه را پرورش می دهند، رتبه اول کشــوری را به خود 

اختصاص داده است.
وی در ادامه افزود: این اولین مجوز شروع به کار یک مزرعه بوقلمون 
مادر است که در استان اصفهان صادر شده و با توجه به ظرفیت باالی 
این اســتان در پرورش بوقلمون، می تواند بخش عمده ای از نیاز 

واحدهای پرورش بوقلمون استان را تامین کند.

ویژه

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه ملی صادرکنندگان محصوالت کشــاورزی ایران گفت: 
در ســال جاری نخســتین محموله 35 هزارتنی گندم به کشور عمان 
صادر شد. سیدرضا نورانی مجموع قوت غالب مردم دنیا را گندم دانست 
افزود: گندم و برنج، کاالهای استراتژیک هستند که در دنیا حرف اول را 
در تامین امنیت غذایی می زنند. این در حالی است که صادرات گندم 
ایران به کشورهای دیگر عالوه بر آنکه نشان دهنده خودکفایی در تولید و 
تامین گندم مورد نیاز داخلی است، می تواند در کسب درآمد ارزی برای 

کشورمان نقش مهمی داشته باشد.
این مقام مسئول در حوزه کشاورزی با بیان اینکه گندم ایران از لحاظ 
کیفیت به گندم خراسان معروف و در دنیا بی نظیر است، گفت: صادرات 
گندم ایران گامی رو به جلو برای کشور و در حوزه صادرات محصوالت 

غیرنفتی به شمار می رود.

وزیر دارایی اتریش گفت: افتتاح حســاب بانک مرکزی ایران نزد بانک 
مرکزی اتریش به عنوان اولین بانک مرکزی اروپایی در دست اقدام است 

که این حساب در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد.
هانس یورگ شیلینگ در دیدار با استاندار اصفهان اظهار داشت: افتتاح 
حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی اتریش به عنوان اولین بانک 
مرکزی اروپایی در دست اقدام است که از دستاوردهای مهم این سفر به 

شمار می رود و این حساب در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد.
وی اضافــه کرد: دولــت اتریــش اخیــرا ضمانت نامه هــای بانکی و 
سرمایه گذاری با ایران را با هدف توســعه روابط دو کشور تا چهار برابر 
افزایش داده اســت. وزیر دارایی اتریش خواستار توسعه هر چه بیشتر 
روابط حسنه  چندین صدساله دو کشور شــد و افزود: مالقات سیاسی 

صورت گرفته نیز در گسترش روابط مفید بوده است.

ایران صادرکننده گندم 
شد

افتتاح حساب بانک 
مرکزی ایران در اتریش 

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
گفت: دولــت می تواند با اعمال سیاســت ها و تدابیری که 
ساخت و ساز در کشور را تسهیل می کند باعث رونق بخش 
مسکن شود؛ چراکه رونق بخش مســکن به معنای موتور 

حرکت دهنده اقتصاد کشور است.
حســینعلی حاجی دلیگانی در خصوص وضعیت مســکن 
در کشــور، اظهار کرد: اینکه برخی گفته اند قیمت مسکن 
افزایش پیدا کرده است صحت ندارد و بنده در خصوص این 

افزایش قیمت گزارشی دریافت نکرده ام.
 قــدرت خرید مردم بــرای خرید مســکن پایین اســت 
چون وام دهی بانک ها به گونه ای نیســت کــه بتواند بازار 
 مسکن را تکان دهد؛ بنابراین بازار مســکن مانند گذشته 

راکد است.
وی افزود: دولت باید تسهیالت خاصی برای مردم قائل شود 
تا مردم راحت تر بتوانند صاحب خانه شــوند،لذا اگر دولت 
می خواهد قیمت باالی مســکن شکسته شود باید به مردم 

تسهیالت ارائه دهد.
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: هم اکنون تنها وامی که برای مسکن به مردم 
داده می شود وام بانک مسکن است که آن هم شرایط سختی 
دارد به طوری که مردم برای دریافت این وام و ثبت نام اولیه 
باید 10 تا 12 میلیون تومان سپرده در این بانک بگذارند تا 

وام مسکن شامل حال آنها بشود.
حاجی دلیگانــی در همین خصوص افزود: با این شــرایط 
طبیعی است فردی که نیازمند است همان پول اولیه را هم 
ندارد تا در بانک به عنوان سپرده بگذارد؛ بنابراین کسانی که 
نیازمند هستند نمی توانند از بانک مسکن وام دریافت کنند، 

پس باید فکری به حال این مشکل شود.
نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس شــورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: به هر حال یا کسی باید خودش پول داشته 
و قدرت خرید داشته باشد تا صاحب مسکن شود یا از طریق 
وام برای مســکن اقدام کند. پس اگر شرایط وام مسکن را 

آسان کنند مشکل تا حدودی حل می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی  گفت: 
بانک مرکزی و دولت با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری 
بر حمایت از اقتصاد ملــی، تصمیم گرفتند به بنگاه های 

اقتصادی تسهیالت ارائه کند.
 حمیدرضا فوالدگر به اعطای آســان تســهیالت بانکی 
اشاره کرد و گفت: تســهیالتی که بانک به عنوان تامین 
کننده مالی ارائه می کند نباید آنقدر ســختگیرانه باشد 
که بنگاه های اقتصادی را دچار هزینه های مالی بیشــتر 

و پرداخت سود بانکی کرده و از گرفتن وام منصرف کند.
وی گفت: بعضــی از تولیدکننــدگان، بدهی های مالی، 
بیمه ای و متفرقه دارند؛ بنابراین نباید از سوی بانک شرط 
گذاشته شــود که این تســهیالت فقط برای رونق بنگاه 

مصرف شود.
وی متذکر شد که بدهی به وجود آمده تولیدکننده، ناشی 
از رکود و نوسانات گذشــته بازار بوده است که امروز او را 
بدهکار کرده و سیستم بانکی باید به رونق اقتصادی کمک 

کند و بنگاه اقتصادی را به چرخه تولید برگرداند.
رییس کمیسیون حمایت از تولید به تشکیل کمیسیون 
ویژه با دولت یازدهم و در آینده نزدیک با دولت دوازدهم 
اشاره کرد و افزود: باید کمک کرد تا تولید از رکود خارج 
شده و تامین مالی به عنوان اولین مشکل تولیدکنندگان 
برطرف شود تا توان تولید و رقابت در بازار فروش را داشته 

باشند.
وی گفت: بنگاه های اقتصادی چک های برگشتی دارند و 
علت این چک های برگشتی به خاطر نوسانات بازار است. 
عمده این مشکالت مالی به خاطر رکود اقتصادی است که 
جنس تولیدی به موقع فروش نرفته و از طرفی مواد اولیه 
به طور قسطی گرفته شــده و تولید کننده قادر به تامین 

مالی چک کشیده شده نیست.
فوالدگر گفت: درست است که نباید تسهیالت خارج از 
تولید مصرف شود ولی پرداخت بدهی های تولیدکننده 
در چارچوب بازگشــت تولیدکننده به فعالیت اقتصادی 

است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

تسهیالت بانک ها برای کمک به بنگاه های اقتصادی، سختگیرانه نباشد

پارلمان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:

مسکن، موتور محرکه اقتصاد کشور است

در برنامه سوم و چهارم توسعه، صادرات به عنوان یک عنصر 
موثر و کلیدی در توســعه اقتصادی کشــور محسوب شده 
 و بر آمادگی زیرســاخت های فرهنگــی و اجتماعی جهت

 به کارگیری استراتژی های صادراتی تاکید شده است.
مسلما کشورهایی که صادرات بیشــتری نسبت به واردات 
دارند،یعنی با مازاد تجاری )مثبت بودن نرخ صادرات نسبت 
به واردات( روبه رو هستند واحد پولی آنها تقاضای بیشتری  
دارد و کشورهای وارد کننده مجبور به تهیه ارز کشورهای 
صادرکننده هســتند و برعکس کشور وارد کننده با کاهش 
ارزش پولی خود مواجه اســت و در نتیجه قیمت کاالهای 

وارداتی برای مصرف کننده داخلی گران تر تمام می شود.
تولید، محور اصلی پیشــرفت و توســعه می باشد وافزایش 
تولید،باعث افزایش اشتغال و درآمد ملی و افزایش صادرات و 
واردات است؛ از این رو با توجه به اهمیت زیاد صادرات،دولت 
باید بستری مناسب را برای هرچه بهتر اجرا کردن این مهم 

فراهم کند.
از عواملی که می تواند باعث افزایش صادرات شود می توان به 
معافیت های مالیاتی،اعطای تسهیالت،رفع مشکالت مربوط 
به گمرک و سیاست های حمایتی دولت از صادرکنندگان 
و سرمایه گذاران اشاره کرد.همچنین با ارتقای بسته بندی 

محصوالت و معرفی یک برند مخصــوص در بازار و افزایش 
کیفیت کاالها نسبت به  کاالی مشــابه خارجی می توانیم 
جهش صادراتی را داشــته باشــیم.از طرفی وجود قوانین 
محدود کننده برای واردات، پیامدهای منفی را برای اقتصاد 
در پی دارد که می توان به شکل گیری اقتصاد زیرزمینی و 
قاچاق کاال که تبعات آن ضربات ســنگینی را به بدنه تولید 

داخلی وارد می کند،اشاره کرد.
باتوجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای همسایه 
و توانایی پایین تولید داخلی این کشــورها باید بیشــترین 

صادرات کشور به این نقاط باشد.
یکی از عوامل موثر بر صــادرات و واردات، نرخ ارز اســت.
سیاســت گذاری های نرخ ارز،برای توســعه هرچه بیشتر 
صادرات و واردات و تاثیر گذاری آن ضرورتی انکارناپذیر به 

شمار می رود.
این امر در شــرایط فعلی به خصوص بعد از اجرای فاز اول 
هدفمندسازی یارانه ها و افزایش تحریم های بین المللی از 

اهمیت بیشتری برخوردار است.
تمام ایــن مطالب، اهمیت صــادرات را نشــان می دهد و 
کشور در حال توســعه ما، به طبع در مسیر توسعه صادرات 
برنامه های داشــته و دارد. اینکه صادرات به چه کشورهای 

و با چه سیاست های انجام شود بسیار حائز اهمیت است.
مهم ترین مقاصد صادراتی ایران

آمارها نشان می دهد که در اولین ماه سال جاری همچنان 
کشــور چین عــالوه بــر واردات، در حوزه صــادرات نیز 
 پرچم دار بوده و بیشــترین صــادرات ایران به این کشــور 

انجام گرفته است.
تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری بیش از 106 کشور جزو 
بازارهای صادراتی ایران بوده اند که از این میان کشور چین 
به تنهایی 24/90 درصد از ســهم وزنی و 22/59 درصد از 

ارزش صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.
بدین ترتیب این کشور با واردات بیش از دو میلیون و هفت 
هزار تن کاال، اولین مقصد صادراتی ایــران بوده که ارزش 
صادرات این کشــور بیش از 614 میلیون و 995 هزار دالر 

بوده است.
پس از چین، امارات متحده عربــی دومین مقصد صادراتی 

ایران بوده که واردات آن از 
ایران بالغ بر یک میلیون و 
3۸5 هزار تن بوده و 17/19 
درصــد وزن کاالهــای 
صادراتی ایــران به مقصد 
این کشور بوده است. ارزش 
صادرات به این کشــور نیز 
بالغ بر 496/52 دالر بوده 
است که در مجموع 1۸/24 
درصــد ســهم صادراتی 
کشور را به خود اختصاص 

می دهد.
در میان کشورهای همسایه 
نیز عراق بــا واردات بیش 
از یک میلیــون و 52 هزار 
تن کاال از ایران، ســومین 
بازار بزرگ صادراتی ایران 
محســوب می شــود کــه 

فروردین ماه ســال جاری در مجموع از نظر وزنی 13/066 
درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. ارزش 
واردات به این کشور نیز بالغ بر 3۸۸/26 میلیون دالر بوده 
که در مجموع 14/26 درصد ارزش کل صادرات کشور را در 
بر می گیرد. در مجموع ایران در اولین ماه ســال جاری بالغ 
بر هشت میلیون تن صادرات داشته که ارزش آن معادل دو 

میلیارد و 722 میلیون دالر می شود.
بدون شــک مهم ترین موضوعی که می توانــد به صادرات، 
بالندگی و نشاط دهد این اســت که ما به دنبال ایفای نقش 
در اقتصاد جهانی باشیم و اهداف خود را بلند و بزرگ ترسیم 

کنیم. 
در مقابل اگر محدودیت هایی را ایجــاد کنیم که در عرصه 
اقتصاد جهانی نتوانیم حضور داشــته باشیم، طبیعی است 
که صادرات ما نیز نمی تواند فعال باشد و با مشکالت جدی 

مواجه خواهد شد. 

سکه تمام بهار آزادی
11،720،000 ریال)طرح جدید(

6،360،000 ریالنیم سکه

3،650،000  ریالربع سکه

2،450،000 ریالسکه یک گرمی

1،141،110 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: کارخانه های تولید 
گچ سنتی در راستای اجرای برنامه های کاهش و مقابله با گردوغبار 
در اصفهان تعطیل و عدم تمدید مجوز و تعطیلی معادن گچ خاکی 
را شاهد بودیم. حمید ظهرابی اظهارداشت: محیط زیست استان 
اصفهان با اجــرای طرح جامع کاهش آلودگــی هوای اصفهان 

توانست تعداد روزهای آلوده در سال را به کمتر از 100 روز برساند 
و تعداد روزهای پاک و سالم اصفهان از 10۸ به 294 مورد افزایش 
یافت. وی افزود: از مهم ترین این اقدامات حذف سوخت مازوت 
از نیروگاه های اصفهان بود که موجب حذف یک هزار و 772  تن 
آلودگی در هر شبانه روز برای این اســتان شده است.مدیرکل 
حفاظت زیست استان اصفهان با اشاره به برنامه های کاهش میزان 
گردوغبار در استان اصفهان، ابراز داشت: شناسایی کانون های 
بحران فرسایش بادی، شناسایی کانون های انسان ساخت مولد 

گردوغبار در شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان و تدوین و تصویب 
برنامه جامع مقابله با گردوغباراز جمله برنامه های محیط زیست 
در این راستاســت. وی ادامه داد: همچنین اجرای برنامه جامع 
مقابله با گردوغبار در شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان و تدوین 
برنامه جامع مقابله با گردوغبار برای شهرستان های خارج از شعاع 
50 کیلومتری از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام شده 
است.ظهرابی تاکید کرد: در راستای اجرای برنامه های کاهش 
و مقابله با گردوغبار، کارخانه های تولید گچ سنتی تعطیل و در 

ارتباط با معادن گچ خاکی نیز  معادن تعطیل و عدم تمدید مجوز را 
با تصویب شورای عالی شاهد بودیم. وی اضافه کرد: انتقال پساب 
تصفیه خانه شمال اصفهان به کانون های فرسایش بادی، اجرای 
پروژه نهال کاری، مراقبت و آبیاری در سطح پنج هزار هکتار، تامین 
و رساندن بخشی از حق آبه تاالب بین المللی گاوخونی و جلوگیری 
از تبدیل آن به کانون بحران فرسایش بادی و سامان دهی فعالیت 
کارخانه های تولید آجر از دیگر فعالیت های محیط زیستی در 

این ارتباط است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان:

کارخانه های گچ سنتی تعطیل شد 

 قیمت انواع GPS ردیــاب خودرو 
و موتور سیکلت

بازار

Smart tech GT-06N

 3,000,000
ریال

 3,500,000
ریال

اعطای مجوز جوجه ریزی به نخستین 
مزرعه بوقلمون مادر در اصفهان

MVT 800

 5,100,000
ریال

 5,150,000
ریال

Garmin MVT 380 گارمین

 5,800,000
ریال

 5,850,000
ریال

توافق قطر و ایتالیا برای ادامه همکاری های اقتصادی
قطر و ایتالیا توافق کردند برخالف بحران سیاسی در خاورمیانه و قطع روابط سیاسی 
این کشور با حاشیه خلیج فارس و شمال آفریقا به همکاری های اقتصادی خود ادامه 

دهند.

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: آب 
اراضی کشاورزی و باغات غرب استان در تابستان تامین 
می شود.مسعود میرمحمد صادقی با بیان اینکه تامین 
آب برای کشاورزان غرب استان بر اساس برنامه  ابالغی 
شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود انجام خواهد 
گرفت، اظهار داشت: بر این اساس افزایش خروجی آب 

سد زاینده رود با توافق کشاورزان انجام می شود.
وی بیان داشــت: با توجه به نگرانی کشــاورزان غرب 
استان و جلسات برگزار شده در اســتانداری اصفهان و 
ارائه توضیحات الزم و بحث و تبــادل نظر با نمایندگان 
کشاورزان غرب استان، برای ادامه توزیع آب در تابستان 
مطابق برنامه ابالغی، توافقات الزم حاصل شد. مدیر عامل 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه ذخیره 
آب سد زاینده رود حدود 390 میلیون متر مکعب است، 
خاطر نشان کرد: با کاهش خروجی آب از سد زاینده رود 
جریان آب رودخانه زاینده رود در محدوده شهر اصفهان 

به تدریج طی این هفته خشک می شود.

تامین آب باغات غرب اصفهان 
در تابستان

صادرات چگونه محور توسعه می شود؟

صادرات به معنای ارتباط با بازارهای خارجی و تقاضای خارجیان برای کاالهای داخلی است و واردات  زاینده رود
 نیز تقاضای ما برای کاالهای خارجی می باشــد.در دنیای امروز که جهانی شدن اقتصاد یکی از 
مؤلفه های آن است تمامی کشورها نیاز به صادرات و واردات دارند زیرا هیچ کشوری نمی تواند تمام نیازهای داخلی خود 

را تامین کند.
مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان گفــت: مطالعات 
توسعه پارکینگ هواپیما در حال انجام است که به محض 
نهایی شدن نقشه های اجرایی و حداکثر شهریورماه، نسبت 
به برگزاری مناقصه عمومی توسعه پارکینگ مذکور اقدام 
خواهد شد. حسن امجدی با اشــاره به طرح های توسعه 
فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان، اظهار داشت: بهسازی 
ابنیه عوامل پروازی و محوطه های فرودگاه اصفهان با انعقاد 
قراردادی با مبلغ 150 میلیارد ریال درحال انجام است.وی 
افزود: طرح توســعه ترمینال پروازهای خارجی و افزایش 
فضای ترمینالی از 6 هزار به 14 هزار متر مربع که مناقصه 
عمومی آن انجام شده و در حال انعقاد قرارداد به مبلغ بیش 
از 200 میلیارد ریال است، در آینده نزدیک عملیات اجرایی 
آن آغاز شده و در یک پروسه 15 ماهه به اتمام خواهد رسید.
مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان ادامه داد: احداث 
ساختمان جایگاه تشــریفات اختصاصی CIP در مرحله 

مبادله قرارداد با پیمانکار برنده مناقصه است.
وی اضافه کرد: همچنین مطالعات توسعه پارکینگ هواپیما 
در حال انجام اســت که به محض نهایی شدن نقشه های 
اجرایی و حداکثر شــهریورماه نسبت به برگزاری مناقصه 

عمومی توسعه پارکینگ مذکور اقدام خواهد شد.

برگزاری مناقصه عمومی توسعه 
پارکینگ فرودگاه اصفهان 

سیاست 
گذاری های نرخ 
ارز،برای توسعه 

هرچه بیشتر 
صادرات و واردات 

و تاثیر گذاری 
آن ضرورتی 

انکارناپذیر به شمار 
می رود
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جشنواره غیررقابتی »نمایش های بیرونی«
جشــنواره غیررقابتی »نمایش های بیرونی« از ســوی تاالر هنر ســازمان فرهنگی تفریحی 
 شــهرداری اصفهان و با همــکاری کانون نمایشــگران خیابانی تیرماه ســال جــاری برگزار 

می شود.

اخبار

نخستین دوره»تربیت مربی کودک خالق« از سوی دفتر 
تخصصی کودک ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان برگزار می شود.
این دوره به منظور فراهم آوردن بســتری مناسب برای 
تحقق اهدافی همچون آشــنایی با مراحل رشد کودک، 
آشنایی با اصول تربیت کودک و ... برنامه ریزی شده است.

تکمیــل و ارائــه فــرم ثبت نــام در ســایت ســازمان 
 فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهــان به نشــانی
 esfahanfarhang.ir و پرداخت شــهریه و ارســال 
تصویر فیش واریزی به ســایت ســازمان و آدرس ایمیل 
ekidshome1@yahoo.com از جمله مراحل ثبت 

نام در این دوره می باشد.
عالقه مندان تا 8تیرماه فرصت دارند با مراجعه به سایت 
اصفهان فرهنگ، برای ثبت نام اقدام کرده و برای کسب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36275040تماس حاصل 

کنند.
این دوره از هفته دوم تیرماه روزهای یکشــنبه و دوشنبه 
از ساعت 8 تا 12 در محل مدرسه پسرانه دارالقرآن واقع 
در خیابان مسجد ســید، ابتدای بازارچه بیدآباد برگزار 

خواهد شد.

برگزاری نخستین دوره 
»تربیت مربی کودک خالق«

اینستاگردی

امیرتتلوخطاببهکیروش:

کلید اصلی این جام منم!
 امیرحسـین مقصودلـو )تتلو( با یـک اظهـار نظر جنجالـی دیگر، 
این بار سـرمربی تیم ملـی فوتبال را 

مخاطب خود قـرار داد.
امیر تتلو پـس از پیـروزی تیم ملی 
که با صعـود به جام جهانـی همراه 
بـود، در صفحـه اینسـتاگرام خود 
خطاب  به کیـروش گفـت: جامی 
کـه در دسـتان شماسـت الکـی و 

واقعـی آن بـرای امیرتتلو اسـت!
امیر تتلو نوشـت: خوشـحالم و خوبه 
کـه باالخـره قانـون جـذب رو یـاد گرفتیـم و از مسـخره شـدن و 
عکـس گرفتن بـا جـام الکـی نمی ترسـیم ! امـا اینـم بدونیـد که 
کلید اصلـی این جـام منـم و این جامـی که دسـتتونه الکیـه! اگه 
واقعیشـو بخواین باید دم منـو ببینین!باید منو بذارین رو سـرتون 
و ببرین تو تیـم !این منـم که جامـو به نام ایـران تـو طبیعت ثبت 
کـردم و طبیعت تو این مـورد فقط منو میشناسـه !اونایـی که فکر 
می کنـن زرنگـن فقط فکـر می کنـن کـه زرنگـن !اینو بـه زودی 

می فهمیـن...!

رییس اداره اوقــاف و امور خیریه ناحیــه دو اصفهان 
گفت:5000جلد قرآن کریم در مســاجد فاقد درآمد 

استان اصفهان توزیع می شود.
به نقل از روابط عمومــی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان، حجت االسالم و المسلمین سید محمد 
هادی روح االمینی با اعالم این خبر افزود: این طرح تا 

پایان ماه مبارک رمضان نیز ادامه دارد.
وی گفت:این طرح با هدف جایگزین کردن قرآن های 
جدیــد به جای کتــب فرســوده و تجهیــز و تکمیل 
کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و قرآنی مساجد فاقد درآمد 
با رویکرد اجرای امینانه نیــات واقفان نیک اندیش و از 
محل موقوفاتی که نیات آنان نشــر و ترویج قرآن کریم 

است اجرا می شود.
 رییس اداره اوقــاف و امور خیریه ناحیــه دو اصفهان 
خاطر نشــان شــد: در این طــرح 5000جلــد قرآن 
کریم که از انتشــارات اســوه و بــا اعتبــاری بالغ بر 
 250میلیون ریال تهیه شــده است بین مساجد توزیع

 می شود.

درمساجدفاقددرآمدصورتمیگیرد؛

توزیع ۵۰۰۰ جلد قرآن کریم
موزهداریوامیناموالینبایــدازیکدیگرجدا

باشند
مدیر پیشــین بخش هنر و معماری دایــره المعارف بزرگ 
اسالمی تصریح کرد: موزه دار، افزون بر حفاظت و حراست از 
آثار، وظیفه دومی هم دارد که بسیار مثبت است و آن وظیفه، 
معرفی و مطالعه شیء است؛ به همین دلیل موزه داری و امین 
اموالی موزه نباید از یکدیگر جدا شوند، حتی اگر ازنظر اداری 
جدا باشند از نظر علمی بایستی کامال با یکدیگر پیوسته باشند 
و افزون بر نگاه حفاظتی و مسئولیتی، جایگاه موزه دار به عنوان 
پژوهشگر و جست وجوکننده فرهنگ از میان آثار فرهنگی، 
باید جایگاهی بحق و شناخته شده و ارزش گذاری شده باشد 
و منظورم از ارزش گذاری، معنی فراگیر یعنی تمام جنبه های 

مادی و معنوی و فرهنگی است.
محمدحسن سمسار افزود: موزه دار هیچگاه به ارزش ریالی 
شیء نگاه نمی کند، برای ما یک قطعه سفال با جام مارلیک 
دارای ارزش معنوی یکسانی است حتی اگر در بازار خرید و 
فروش آثار فرهنگی، ارزش مادی آنها فرسنگ ها با هم فاصله 

داشته باشد ولی برای موزه دار این فاصله وجود ندارد.

موزه،آموزگاریگویاست
وی تاکید کرد: از دیدگاه من  موزه، اسناد هویت بشریت در هر 
گوشه است که رسالت آموزشی، رسالت انطباق و پند گرفتن 
از گذشته را به نسل جدید منتقل می کند و این دیدی وسیع 
تر نســبت به تعاریف کنونی موزه است. قطعا موزه یک مرکز 
آموزش اســت؛ یک مرکز فرهنگی با ارزش اقتصادی؛ چون 
می تواند مولد مقداری از درآمد برای هر سرزمین و هر شهری 
باشد ولی مافوق همه این تعاریف؛ موزه، آموزگاری گویاست 
که نشان می دهد گذشته ای وجود دارد که آثاری با خود داشته 
است که امروز به امانت به ما سپرده شده اند و این آثار، زبان 

فرهنگی دارد.

موزه،بزرگترینمدرسهاست
رییس ســابق اداره کل موزه ها با تصریح اینکه موزه شــاهد 
گویای این اســت که ما مردم ایران اولین یکتاپرستان جهان 
بودیم، گفت: موزه این پندها را از هزاران سال پیش به ما مردم 
معاصر جامعه می دهد درحالی که هیچ مدرسه ای این پندها 

را نمی آموزد.

مجموعهداریبایدباشناختهمراهباشد
محمدحسن سمسار نیز به ابراز عقاید خود درباره موضوعات 
مطرح شــده پراخت و گفت: هیچ موزه ای آثارش را به حراج 
نمی گذارد و اگر چنین موردی دیده شد قطعا مربوط به آثاری 

است که دراختیار مجموعه داران است.
وی به فعالیت مجموعه داران و عدم حمایت دولت از موزه های 
خصوصی اشــاره کرد و افزود: کار گــردآوری آثار فرهنگی، 
فعالیتی کامال تخصصی اســت و هر کســی نباید به این کار 
بپردازد. اگر کار مجموعه داری با دانش باســتان شناســی، 
موزه داری یا هنر همراه باشــد مجموعه داری مفید اســت 
مشروط بر اینکه با شناسایی و حمایت پشتوانه مالی غیردولتی 
همراه باشد؛ چراکه در بســیاری از موارد در دولت، اولویت، 
فرهنگ نیست هرچند که موافقم دولت در این بخش حمایت 
کند، اما متاسفانه در ایران مجموعه داری با سود مالی شروع 
می شود نه با سود فرهنگی و چون به آثار فرهنگی به صورت 
کاال نگریسته شده، نادانسته خریداری می شود ولی همین 

آغاز دردسر است.

ایجادمحدودیتهــایکوچکوبزرگدرموزه،
ظلمفرهنگیاست

رییس اسبق موزه های هنرهای تزئینی در پاسخ به این سوال 
که آیا افزایش بلیت موزه یا ایجاد محدودیت می تواند خطر 
آســیب به موزه و بنای تاریخی را کاهش دهد، تصریح کرد: 
موزه از دیدگاه من مکانی عمومی است و به همه مردم تعلق 
دارد. محدودیت های کوچک و بزرگ، یک ظلم فرهنگی است 
و حداقل ضرر افزایش قیمت بلیت این است که باعث کاهش 
بازدیدکننده می شــود درحالی که یکی از وظایف موزه ها و 
بناهای تاریخی جلب مردم است تا سطح فرهنگ عمومی را 

باال ببرند و ارزش موزه و بنای تاریخی را افزایش دهند.
محمدحســن سمســار در 
پاسخ به آسیب پذیری موزه 
ها دربرابــر زلزله گفت: من 
همیشه به این موضوع فکر 
می کنم که اگر خدای ناکرده 
در تهران زلزله 5ریشــتری 
بیاید حداقل از موزه آبگینه 
چیزی نمی ماند! باید پیش 
بینی هــای الزم دربــاره 
حــوادث طبیعــی ازجمله 
زلزله صورت گیرد که بخشی 
از این پیش بینی ها مربوط به 
اداره میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری کشور و 
بخشی به موزه داران مرتبط 

است.
باید موزه داران بر عواقب و 

عوارض زلزله های احتمالی در ایران اصرار کنند، تذکر دهند 
و این موضوع را به طور مکرر بیان کنند.

رییسسابقادارهکلموزهها:

موزه، بزرگ ترین مدرسه است

رییسسابقادارهکلموزههاباتصریحاینکهموزهشاهدگویایایناستکهمامردمایراناولینیکتاپرستان
جهانبودیم،گفت:موزهاینپندهاراازهزارانسالپیشبهمامردممعاصرجامعهمیدهد؛درحالیکههیچ

مدرسهایاینپندهارانمیآموزد.

ژالهصامتی:

»نفس«، قصه ناهید است 
ژالـه صامتی بـا اشـاره بـه حضـورش در سـریال »نفـس« که در 
شـب هـای مـاه مبـارک رمضـان از 
شـبکه سـه سـیما پخش می شـود، 
گفـت: »نفـس« در واقـع قصـه 
ناهیـد اسـت. او دائـم در جریـان 
 داسـتان بـا ماجراهایـی غافلگیـر

 می شود.
ژاله صامتـی با اشـاره بـه حضورش 
در سـریال »نفس« که در شـب های 
مـاه مبـارک رمضـان از شـبکه سـه سـیما 
پخش مـی شـود، گفـت: فکـر مـی کنـم سـریال »نفـس« حال 
 خوبـی دارد و البتـه عوامـل ایـن سـریال انـرژی زیـادی برایـش 

گذاشتند.
بازیگـر سـریال »فـردا دیـر اسـت« دربـاره بازخوردهایـی کـه از 
کار دریافـت کرده اسـت، اظهـار کـرد: من مدتـی ایران نبـودم و 
حدود 11 قسـمت از سـریال را ندیدم و نمی دانم االن چه بخشی 
از سـریال پخش می شـود. بـا مخاطبان هـم صحبتی نکـرده ام، 
اما فیلمنامـه ای که مـن هنگام کار خوانـدم جذاب بـود و روایتی 
از عشـقی پرسـوز داشـت. صامتـی اضافه کـرد: »نفـس« درواقع 
قصـه ناهیـد اسـت و او دائـم در جریـان داسـتان بـا ماجراهایـی 
غافلگیر می شـود. مـا در این سـریال می بینیـم که بـا انتخاب او 
چـه اتفاقـی بـرای خانـواده رخ می دهـد و بعد بـا این قسـمت ها 

سـریال دوباره بـه خانـواده ناهید می رسـد.

فقدان سند مالکیت
3/666 شــماره صادره: 1396/09/377744- 1396/03/22 نظر به اینکه سند مالکیت 
تمامت سه سهم و بیست و هفت- پنجاه و ششم سهم مشــاع از 1915 سهم ششدانگ 
عرصه و اعیان پالک ثبتی شــماره: 13364 فرعی از 2- اصلی واقع در بخش یک ثبتی 
شهرضا بنام عبدالعلی فردوسیان ثبت و صادر و تسلیم گردیده است که اینک نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 960918711356140- 96/03/18 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 4610- 96/03/18 به گواهی 
دفترخانه 393 شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی/
سرقت/سهل انگاری 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 نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رســید 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: 242 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا )231 کلمه، سه کادر(
فقدان سند مالکیت

3/667 شــماره صادره: 1396/09/376909- 1396/03/21 نظر به اینکه سند مالکیت 
تمامت 93 سهم مشاع از 2016 سهم عرصه و اعیان ششدانگ پالک ثبتی شماره: 6555 
فرعی از 2- اصلی واقع در بخش یک ثبتی شهرضا بنام جمیله فردوسیان ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است که اینک عبدالحسین فردوســیان وکالتا از طرف نامبرده با ارائه 
درخواســت کتبی به شــماره وارده 960918711356455- 96/03/18 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 281755- 96/03/18 به گواهی 
دفترخانه 393 شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی/
سرقت/سهل انگاری 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 نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رســید 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: 243 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا )225 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

3/668 شــماره صادره: 1396/09/377036- 1396/03/21 نظر به اینکه سند مالکیت 
تمامت سه سهم و بیست و هفت- پنجاه و ششم سهم مشاع از کل 1915 سهم ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 8163 فرعی از 2- اصلی واقع در بخش یک ثبتی شهرضا بنام عبدالعلی 
فردوسیان ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده 960918711356459- 96/03/18 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضاء شهود آن ذیل شماره 281755- 96/03/18 به گواهی دفترخانه 393 شهرضا 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی/سرقت/سهل انگاری 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 نسبت 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 ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید 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: 244 اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرضا )225 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

3/669 شــماره صادره: 1396/09/376917- 1396/03/21 نظر به اینکه سند مالکیت 
تمامت 27 سهم مشاع از 288 ســهم عرصه و اعیان ششدانگ پالک ثبتی شماره 6555 
فرعی از 2- اصلی واقع در بخش یک ثبتی شهرضا بنام عزت فردوسیان ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است که اینک عبدالحسین فردوســیان وکالتا از طرف نامبرده با ارائه 
درخواســت کتبی به شــماره وارده 960918711356455- 96/03/18 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 281755- 96/03/18 به گواهی 
دفترخانه 393 شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی/

سرقت/سهل انگاری 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 نسبت به ملک مرقوم 

یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رســید 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: 245 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا )225 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

3/670 شــماره صادره: 1396/09/377619- 1396/03/22 نظر به اینکه سند مالکیت 
تمامت 93 سهم مشاع از 1008 سهم عرصه و اعیان پالک 6555 فرعی از 2- اصلی واقع 
در بخش یک ثبتی شهرضا بنام عبدالحســین فردوسیان ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است که اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 960918711356455- 
96/03/18 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شــماره 
281755- 96/03/18 به گواهی دفترخانه 393 شهرضا رســیده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت جابجائی/سرقت/سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نمــوده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشــار 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 ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 246 اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرضا )217 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

3/671 شــماره صادره: 1396/09/376940- 1396/03/21 نظر به اینکه سند مالکیت 
تمامت سه سهم مشاع از 144 سهم ششــدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی شماره 6555 
فرعی از 2- اصلی واقع در بخش یک ثبتی شــهرضا بنام عبدالعلی فردوســیان ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است که اینک عبدالحسین فردوسیان وکالتا از طرف نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 960918711356455- 96/03/18 به انضمام 
دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره 281755- 96/03/18 به 
گواهی دفترخانه 393 شهرضا رســیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت 
جابجائی/سرقت/سهل انگاری مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نسبت 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 ســند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
 مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 247 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 

)225 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

3/672 شــماره صادره: 1396/09/376926- 1396/03/21 نظر به اینکه سند مالکیت 
تمامت 93 سهم مشاع از 2016 سهم ششدانگ  عرصه و اعیان پالک ثبتی شماره 6555 
فرعی از 2- اصلی واقع در بخش یک ثبتی شهرضا بنام پروین فردوسیان ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است که اینک عبدالحسین فردوســیان وکالتا از طرف نامبرده با ارائه 
درخواســت کتبی به شــماره وارده 960918711356455- 96/03/18 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 281755- 96/03/18 به گواهی 
دفترخانه 393 شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی/

سرقت/سهل انگاری 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 نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رســید 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: 248 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا )225 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

3/673 شــماره صادره: 1396/09/376673- 1396/03/20 نظر به اینکه سند مالکیت 
تمامت 36 سهم مشاع از 504 ســهم عرصه و اعیان ششدانگ پالک ثبتی شماره 6555 
فرعی از 2- اصلی واقع در بخش یک ثبتی شــهرضا بنام محمدامین فردوسیان ثبت و 

صادر و تسلیم گردیده است که اینک عبدالحسین فردوسیان وکالتا از طرف نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 960918711356455- 96/03/18 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 281755- 96/03/18 به گواهی 
دفترخانه 393 شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی/

سرقت/سهل انگاری 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 نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رســید 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: 249 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا )225 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

3/674 شــماره صادره: 1396/09/376914- 1396/03/21 نظر به اینکه سند مالکیت 
تمامت 93 سهم مشاع از 2016 سهم عرصه و اعیان ششدانگ پالک ثبتی شماره 6555 
فرعی از 2- اصلی واقع در بخش یک ثبتی شهرضا بنام مهین فردوسیان ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است که اینک عبدالحسین فردوســیان وکالتا از طرف نامبرده با ارائه 
درخواســت کتبی به شــماره وارده 960918711356455- 96/03/18 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 281755- 96/03/18 به گواهی 
دفترخانه 393 شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی/
سرقت/سهل انگاری 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 نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رســید 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: 250 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا )225 کلمه، دو کادر(
احضار متهم

3/635 با توجه به جنبه عمومی جرم و مجهول المکان بودن متهم بدینوســیله به آقای 
محسن کواری وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری ابالغ می گردد در خصوص 
شکایت علیه شما مبنی بر معاونت در حمل و نگهداری 11/400 کیلوگرم تریاک به نحو 
جاساز در پرونده کالسه 950906 د 4 شــعبه چهارم دادیاری شهرضا الزمست جهت 
رســیدگی و دفاع از خود ظرف مدت یکماه از تاریخ نشــرآگهی در این شعبه دادیاری 
حاضر شوید در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 241 شعبه چهارم 

دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شهرضا)94 کلمه، یک کادر(
ابالغ رای

3/636 شماره دادنامه: 9609973647100390 شماره پرونده: 9509983648800530 
شماره بایگانی شــعبه: 950563 متهمین: 1- آقای مهدی امیری فرزند محمد به نشانی 
اصفهان شهرضا رستوران پاسارگاد- مجهول المکان 2- آقای سجاد خدری فرزند علی 
به نشانی اصفهان لردگان روستای مرادان به نشــانی مجهول المکان اتهام: مشارکت 
در نگهداری 2/50 گرم شیره مطبوخ گردشکار: به تاریخ 96/3/10 دادگاه در وقت مقرر، 
با مالحظه اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نمایــد. رای دادگاه در خصوص اتهام آقایــان 1- مهدی امیری فرزند 
محمد متولد 1361، بدون ســابقه کیفری 2- ســجاد خدری فرزند علــی، متولد 1372، 
بدون سابقه کیفری هر دو دائر به مشــارکت در نگهداری 2/50 گرم شیره مطبوخ، نظر 
به گزارش ضابطین صورتجلسه کشف و توزین مواد و با توجه به اظهارات متهمین در 
مرحله دادسرا و مفاد کیفرخواست تنظیمی و نظر به اینکه متهمین علیرغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداشته و مضاف بر عدم اعالم عذر موجه دلیل و مدرکی دال 
بر برائت خود ارائه ننموده تا دادگاه مکلف به بررســی آن باشد، لذا من حیث المجموع، 
بزهکاری نامبردگان به شرح فوق محرز و مسلم اســت. النهایه دادگاه مستندا به ماده 
5 از قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 215 از قانون مجازات اســالمی 
ضمن صدور حکم بر ضبط مواد مکشوفه به نفع دولت جمهوری اسالمی ایران، هرکدام 
از متهمین به تحمل دو ضربه شالق و پرداخت یکصد و بیست هزار ریال جزای نقدی در 
حق صندوق دولت محکوم می گردد.رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس در فرجه بیست روزه قانونی قابل اعتراض در 
محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 242 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان شهرضا )285 کلمه، سه کادر(
ابالغ رای

3/677 شماره دادنامه: 9609973647800246 شماره پرونده: 9509983449000959 

شماره بایگانی شعبه: 951427  شاکی: آقای سید غالمرضا ظاهری فرزند سید حبیب 
اله به نشانی سمیرم پادنای علیا روستای کره دان متهم: آقای فریبرز اسالمی به نشانی 
شهرضا سروستان ساختمان تک ایستای 8 طبقه دوم واحد فعال مجهول المکان اتهام: 
خیانت در امانت گردشکار: دادگاه با توجه به اوراق پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای فریبرز 
اسالمی دایر بر خیانت در امانت نسبت به گوشــی تلفن همراه آیفون موضوع شکایت 
آقای سید غالمرضا ظاهری فرزند حبیب اله، اتهام با توجه به شکایت شاکی و گزارش 
مرجع انتظامی در باب وضعیت اجتماعی و سوابق بدحسابی متهم و اظهارات گواهان 
تحقیق مبنی بر این که گوشی شاکی تحویل متهم بوده و متعاقبا وسیله فوق الذکر، علی 
رغم مطالبه مسترد نشده و تحویل ذینفع نیز نگردیده، بنا به مراتب فوق و عدم دسترسی 
به متهم در دادسرا و عدم حضور و عدم ارائه دفاعی از ناحیه وی در قبال اتهام، انتساب 
بزه به او را محرز دانســته و مســتندا به ماده 674 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( 
مصوب ســال 1375 و مواد 18 و 19 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 حکم 
بر محکومیت وی به تحمل شــش ماه حبس تعزیری از مجازات قانونی درجه 5 صادر 
و  اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  م الف: 251 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 

شهرضا )101 جزایی سابق( )263 کلمه، سه کادر(
مزایده

676/ 3 شماره آگهی: 139603902127000015 شماره پرونده: 9204002127000097 
آگهی مزایده مال غیر منقــول به موجب پرونده اجرائی به شــماره بایگانی 9200099 
تمامت چهار و یک دوم حبه مشــاع از کل هفتاد و دو حبه مشــاع از کل هفتاد و دو حبه 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 265 اصلی واقع در بخش دو ثبتی شهرضا که به موجب 
سند رهنی شماره 15597 مورخ 85/04/26 دفتر اسناد رسمی شماره 145 شهرضا از 
طرف غالمرضا نرهء نسبت به نیم حبه مشاع افسانه نرهء نسبت به یک حبه مشاع صغری 
جهانگیری نسبت به دو حبه مشاع داریوش نرهء نسبت به نیم حبه مشاع در رهن بانک 
کشاورزی شعبه شهرضا قرار گرفته و طبق اعالم بایگانی این اداره بموجب سند اجاره 
شماره 164292 مورخ 1384/09/16 دفتر اســناد رسمی شماره 3 شهرضا به مدت ده 
ســال در اجاره بوده که مدت آن به اتمام رسیده و تاکنون فســخ نشده است و به علت 
عدم پرداخت  بدهی بســتانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به 
درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه 
اصالحی مربوطه پالک مذکورمورد ارزیابی قرار گرفته و برابر برگ ارزیابی کارشناس 
رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید مورد معرفی شده جهت ارزیابی 
تعداد پنج قطعه به شرح ذیل میباشــد. الف: قطعه اول زمینی است به مساحت حدود دو 
هکتار که تقریبا 5% هکتار آن به صورت دیم در سال زراعی گذشته به زیر کشت گندم 
رفته و 1/5 هکتار دیگر حدود ده سال میباشد در آن کشت صورت نگرفته است و دارای 
آثار تجهیزات آبیاری بارانی میباشد. ب: قطعه دوم به مساحت حدود یک هکتار دارای 
آثار تجهیزات آبیاری بارانی میباشد و در ســال زراعی گذشته به زیر گشت گندم دیم 
رفته است که آثار آن در زمین مشهود اســت.پ: قطعه سوم حدود 1/4 هکتار در شیب 
واقع شده و فاقد هرگونه آثارکشت میباشــد ولی دارای آثار تجهیزات آبیاری قطره ای 
از گذشته است. ج: قطعه چهارم باغ سیبی اســت به مساحت 1/5 هکتار با آب مناسب و 
سیستم آبیاری قطره ای که دارای حدود 300 اصل درخت سیب ده تا دوازده ساله از نوع 
گلدن و رد میباشد.د: قطعه پنجم باغی سیبی است به مساحت  6% هکتار با آب مناسب و 
سیستم آبیاری قطره ای که دارای حدود صد اصل درخت سیب ده ساله از نوع رد و گلدن 
می باشد. هـ: مساحت چهار و یک دوم حبه مشاع از کل هفتاد و حبه ششدانگ پالک 265 
اصل واقع در بخش دو ثبتی شــهرضا حدود 10/9 هکتار میباشد که مساحت پنج قطعه 
تشریح شده فوق معادل 6/5 هکتار میباشــد و مابقی به مساحت 4/4 هکتار به صورت 
زمین بایر اســت که دارای ارزش چندانی از دید زراعی و باغی نمی باشد. ی: تامین آب 
ملک توسط دو رشته قنات پنجگانه به میزان شش اینچ آب در دور آبیاری شش روز به 
میزان نه ساعت میباشــد کال به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی شده 
است. و مورد مزایده طبق اعالم بانک بستانکار فاقد بیمه میباشد. در جلسه مزایده که از 
ساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 96/04/19 در واحد اجرای ثبت اسناد شهرضا 
تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش میرســد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش 
بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد. مزایده از مبلغ 
کارشناسی چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و 
به هرکس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه از مورد 
مزایده به آدرس کیلومتر 40 جاده شهرضا سمیرم هوک ابتدای روستای هوک بازدید 
به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه ی انتقال سند در 
دفاتر اسناد رسمی و مالیات دارائی و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق 
انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و ســایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده 
میباشد. م الف: 240 یوسفیان مسئول اجرای اسناد رسمی شهرضا)639 کلمه، 7 کادر(
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وان پالس، 2 آپدیت اندروید نوقا را 
دریافت نخواهد کرد

وان پالس عرضه نشدن اندروید نوقا برای پرچم دار سال ۲۰۱۶ این 
شرکت را تایید کرد. مدتی پیش پشــتیبانی مشتریان وان پالس 
اعالم کرده بود که اندروید نوقا بــرای وان پالس ۲ عرضه نخواهد 
شــد. حاال با گذشت یک ماه این مســئله به صورت رسمی توسط 
وان پالس تایید شده است. متاســفانه وان پالس به قول خود برای 
عرضه  اندروید ۷ برای پرچم دار سال ۲۰۱۶ خود وفا نکرده است. 
وان پالس اخیرا عرضه  اندروید O را برای وان پالس ۳ و وان پالس 
۳ تی تایید کرده اســت. با توجه به اینکه هنوز اندروید O توسط 
گوگل عرضه نشده و پایان سال برای انتشار نسخه  نهایی آن در نظر 
گرفته شده اســت، صاحبان وان پالس ۳ و ۳ تی باید تا پایان سال 
جاری میالدی یا اوایل ۲۰۱۸ برای دریافت این به روزرسانی صبر 
کنند. طبق اعالم وان پالس،  بخش خدمات مشتریان این شرکت 
وظیفه  اطالع رسانی به دارندگان وان پالس ۲ را برای عرضه نشدن 
اندروید نوقا بر عهده دارد. وان پالس در اظهار نظری مبهم به یکسان 
نبودن ساختار تیم نرم افزاری خود در زمان ساخت وان پالس ۲ و 
زمان حال اشاره کرده است. به نظر می رســد این کمپانی چینی 
 با تغییرات غیرقابل پیش بینی در بخــش نرم افزاری خود روبه رو

 بوده است.

فناورانه

تصویری که مشاهده می کنید متعلق اســت به اتومبیل دوست داشتنی و 
خودران Waymo که گوگل آن را در سال ۲۰۱4 میالدی معرفی کرد و طبق 

اعالم شرکت سازنده اش قرار است که به زودی بازنشسته شود.
مدیران Waymo اعالم کردند که »زمان بازنشستگی فایرفالی های ما فرا 
رسیده )فایرفالی نامی است که مدیران این شرکت برای خطاب قرار دادن 
این ماشین از آن اســتفاده می کنند( و حاال وقت آن شده تا تمرکز خود را 
روی یکپارچه سازی تکنولوژی هدایت خودکار با ماشین های دیگری نظیر 
مینی ون های پاسیفیکای کرایسلر قرار دهیم که اوایل امسال نیز به صورت 
آزمایشــی آنها را در ســطح خیابان به حرکت درآوردیم. ما با تمرکز روی 
تولید انبوه ماشــین هایی نظیر مینی ون های پاسیفیکا قادر خواهیم بود تا 
تکنولوژی هدایت خودکار را با سرعت بیشتر در اختیار شمار بیشتری از مردم 
قرار دهیم.« مدیران این کمپانی همچنین خاطرنشان کرده اند که با تمرکز 
روی تولید انبوه این ماشین ها فرصت های بیشتری برای تست عملکردشان 
پیش روی آنها قرار خواهد گرفت؛ چراکه بیشینه سرعت فایرفالی تنها برابر 
با 4۰ کیلومتر در ســاعت بود.این اقدام حاکی از آن است که گوگل تصمیم 

گرفته خودش دیگر فرآیند تولید این ماشین ها را بر عهده نگیرد. 

 خودران دوست داشتنی
 بازنشسته شد

از سری سرفیس؛

مایکروسافت گوشی تاشدنی می سازد
پس از آنکه اخباری در مورد 
تولید گوشــی با نمایشگر 
تاشدنی توسط سامسونگ 
منتشر شد، گفته می شود 
مایکروسافت هم قصد دارد 
گوشــی مشــابهی تولید و 

روانه بازار کند.
گوشــی یاد شــده از سری 
ســرفیس خواهد بــود و از 
سخت افزار قدرتمندی نیز 
بهره خواهد گرفت. هر چند 
مایکروسافت هنوز به طور 

رسمی در این زمینه اخباری منتشر نکرده است.
برخی منابع می گویند گوشــی سرفیس تازه مایکروســافت در سه حالت 
جداگانه طراحی و عرضه می شــود. در حالت اول نمایشگر به صورت عادی 
و غیرتاشو خواهد بود، در حالت دوم نمایشــگر دارای قابلیت انحنای ۱۸۰ 
درجه و در حالت بعــدی نمایشــگر دارای انعطاف کامل و قابــل تازدن از 
هر دو سو خواهد بود.نمایشــگر تاشوی گوشی مایکروســافت را می توان 
به دو بخش جداگانه تقســیم کرد و هــر یک از رابط کاربــری جداگانه ای 
 برخوردار خواهند بود و می توان از آنها برای اجرای برنامه های جداگانه ای

 بهره برد.
هنوز زمان خاصی برای عرضه این موبایل تاشو اعالم نشده، اما انتظار می رود 
عرضه آن در سال ۲۰۱۸ میالدی صورت گیرد. سازگاری با هدست واقعیت 
افزوده هولولنز هم از جمله قابلیت های منحصر به فرد این گوشی به شمار 

می رود.

بیزنس چت، به کاربران این امکان را می دهد که به وسیله آیفون، آی پد یا اپل 
واچ با کسب و کار خود ارتباط برقرار کنند.

 شــرکت اپل اخیرا اعالم کرده که قابلیتی جدید به نام »بیزنس چت« را به 
کاربران خود عرضه خواهد کرد که افراد و کاربــران می توانند به کمک این 
قابلیت، از طریق پیام های اپل یا »اپل مســیجز« با کسب وکار سازمانی خود 
ارتباط برقرار کننــد. کاربران همچنین می توانند با اســتفاده از این قابلیت، 
سواالت خود را مطرح و مشتری را پشتیبانی کنند و معامالت مربوطه را روی 
آیفون، آی پد یا اپل واچ انجام دهند. بدین ترتیب قابلیت موردنظر، امتیازی 
جدید در کاربرد برای کاربران سازمانی محســوب می شود.  بیزنس چت به 
کاربران اجازه خواهد داد که کسب وکارهای خود را از طریق مرورگر سافاری، 
سیری، جست وجوی اسپات الیت و اپلیکیشــن نقشه اپل پیدا کنند. مضاف 
بر این، پرداخت ها در بیزنس چت از طریق اپل پی انجام می شــود و کاربران 
می توانند به لطف یــک برنامه ریز درون برنامه ای، قــرار مالقات های خود را 
نیز به خوبی برنامه ریزی کنند.مطابق اطالعات ارائه شده از این قابلیت تازه، 
صاحبان کسب وکارها می توانند با استفاده از اپلیکیشن لیست درون برنامه ای، 

گزینه های دیگری را در اختیار مشتری قرار دهند. 

نرم افزار

محققان ایرانی موفق شدند نرم افزاری را تهیه کنند که به 
واسطه آن می توانند خدمات تهیه مواد خوراکی تا یک بار 
مصرف را به رستوران ها ارائه کنند.ندا صادقی در خصوص 
نرم افزار ارائه دهنده خدمات به رستوران ها به خبرنگار 
مهر گفت: ما موفق شــدیم نرم افزاری را تهیه کنیم که 
می توان به واسطه آن برای تامین و تهیه مواد اولیه غذایی 
و تهیه ملزومات به رستوران ها خدماتی ارائه کنیم.وی با 
بیان اینکه در خواست های خرید از رستوران ها می تواند 
به صورت آنالین باشد، خاطر نشــان کرد: رستوران ها 
می توانند نیاز های خود ماننــد مواد غذایی، پروتئینی، 
لبنیات، مواد یکبار مصــرف  و... را از طریق این نرم افزار 
به اطالع شــرکت ما برســانند تا بتوانیم نیاز آنها را در 
کوتاه ترین زمان ممکن بر طرف کنیم.به گفته صادقی،  
این نرم افزار برای اندروید طراحی شــده و رستوران ها 
می توانند عالوه بر آن از سایت شرکت نیز اعالم نیاز کنند.

 نرم افزار ارائه خدمات
 به رستوران ها طراحی شد

اپلیکیشن یونیورسال برای ویندوز ۱۰ موبایل است که 
قادر به تنظیم والپیپر و تعویض خودکار آن در بازه های 

زمانی مختلف خواهد بود.
پلتفرم ویندوزفون در ابتدای مســیر خود چیزی با نام 
والپیپر نداشــت و صفحه کاشــی ها تنها از یک زمینه  
مشکی یا ســفید برخوردار بود. با گذشت زمان و انتشار 
نســخه های جدیدتر این پلتفــرم و به خصوص با تغییر 
نام آن به ویندوزموبایل، ســرانجام درخواست کاربران 
مورد قبول واقع شد و امکان تنظیم والپیپر های دلخواه 
به عنوان زمینه  کاشــی ها به ویندوزموبایل اضافه شد تا 
صفحه  خاص کاشــی های ویندوزموبایل، بیش از پیش 
زیبا و منحصربه فرد به نظر برســد. اگر اهل تنوع بخشی 
به گوشــی و حتی رایانه  مجهــز به وینــدوز ۱۰ خود 
 هستید و مرتبا تصویر زمینه  را تغییر می دهید، با برنامه

 Set Wallpaper قادر خواهید بود به طور خودکار و در 
بازه های زمانی دلخواه تصویر زمینه را تغییر دهید. این 
برنامه به صورت یونیورسال برای ویندوز ۱۰ منتشر شده 
اســت؛ به این معنا که اگر از یک رایانه  مجهز به ویندوز 
۱۰ نیز برخوردارید، می توانید ایــن نرم افزار را برای آن 
دانلود کنید و تصاویر وینــدوز خود را به صورت خودکار 

تغییر دهید.
نحوه  کار با برنامه بسیار ساده است، کافی است با مراجعه 
به برنامه، عکس های مورد نظر خود را فراخوانی کنید تا 
آرشــیوی کوچک از عکس های مورد عالقه  خود در این 
برنامه داشته باشــید. حال نوبت تعیین بازه  زمانی برای 
تغییر خودکار والپیپر اســت که می توانید آن را از بازه  
هر ۱۵ دقیقه یک بــار تا باالتر )مطابق با ســلیقه  خود( 
تغییر دهید. برای مثال اگــر ۳۰ عکس به برنامه تحویل 
داده و بازه تغییر را روی یک روز قــرار دهید، می توانید 
تا یک ماه روزانــه از تصاویر جدید در زمینه  گوشــی یا 
 کامپیوتر لذت ببرید و دیگر دغدغه  تغییر دستی و روزانه

  نداشته باشید. 

کافه اپ

سوژه

اجازه دهید بحث را با طرح یک سوال آغاز کنیم: خواندن 
پیام های دریافتی یا چک کردن اخبار یا پیگیری نتایج 
ورزشی روی تلفن همراه، امری کامال عادی در دنیای 
امروز اســت. حاال اگر والدین این کارها را زمانی که با 
کودکانشان هستند، انجام دهند آیا می تواند روی اخالق 

و رفتار آنها تاثیر داشته باشد؟
برای رسیدن به پاســخ این ســوال تحقیقات زیادی 
صورت گرفت و حدود ۱۷۰ خانــواده که حداقل یک 
فرزند بزرگ تر از یک سال و میانگین سه سال داشتند، 
مورد بررسی قرار گرفتند. بیشــتر پدران و مادران این 
خانواده ها بین ۳۰ تا ۳۵ ســال سن داشتند. نخستین 
سوالی که از آنها پرسیده شــد این بود که اگر سرگرم 
فرزندانشان باشند مثال زمانی که غذا می خورند یا بازی 
می کنند یا هر فعالیت دیگری، چند بار ممکن است لوازم 
فناوری مانند تلفن همراه، تبلــت، کامپیوتر یا هرگونه 
وسیله فناوری دیگر باعث شود تا حواسشان پرت شود و 
کمتر به فرزند خود توجه کنند؟ )اصطالحا به این پدیده 

technoference گفته می شود(
از بیــن پرسش شــوندگان تقریبا نیمــی از آنها یعنی 
4۸ درصد گفتند کــه در یک روز عــادی معموال ۳ تا 
4 بار این اتفاق می افتد. برای ۲4 درصــد ۲ بار و برای 
۱۷ درصد یک بــار در روز رخ می دهد. تنها ۱۱ درصد 
 گفتند که اصال چنین اتفاقی نمی افتد. با افزایش پدیده

 technoference، مشکالت رفتاری فرزندان مانند 
گریــه وزاری، بداخمی و قهر، بی قــراری، بداخالقی و 
لج بازی بیشتر شــد. عالوه بر این، مدت زمان استفاده 
فرزندان از اینگونه دستگاه ها نیز افزایش یافت. محققان 
در قسمتی از تحقیقات خود می نویسند که»حتی مقدار 
کم و طبیعی پدیده تکنوفرنس هم باعث شد تا مشکالت 

بیشتری در رفتار فرزندان مشاهده شود.«
اما چه کسی ممکن اســت آسیب ببیند؟ خانواده هایی 
که فرزند کوچک دارند؟ فناوری موجب شده تا زندگی 
روزمره افــراد به شــکل عجیبی برای بزرگســاالن و 
خردســاالن تغییر کند. از یک طرف، استفاده فرزندان 
از دستگاه های فناوری فواید زیادی مانند پیشرفت های 
آموزشی را نشان می دهد، اما از آن طرف، می بینیم که 
خطراتی مانند کاهش فعالیت هــای فیزیکی که باعث 
سالمتی جسم و جان می شــود یا کاهش مهارت های 
اجتماعی و گرایش بیشتر به خشــونت از مضرات آن 
اســت؛ این فواید و مضرات برای بزرگساالن هم وجود 

دارد . 

اگر می خواهید فرزندتان لجوج و پرخاشگر نباشد؛

 استفاده از موبایل سر میز غذا 
ممنوع!

کاشت رگ های خونی مصنوعی در دندان های عصب کشی شده 
برای اولین بار در جهان محققان توانســتند روشی برای کاشــت رگ های خونی مصنوعی 
 در دندان های عصب کشی شــده پیدا کنند؛ امری که از عوارض جانبی عصب کشی دندان

 می کاهد.

 اپل، »بیزنس چت« را به پیام هایش
 اضافه می کند

رونمایی از آنر9

احتمال توقف عرضه برخی نسخه های 
ویندوز ۱۰ به علت شکایت اینتل

هواوی سرانجام از آنر 9، گوشی هوشــمندی که پیش از معرفی 
تقریبا تمام مشخصاتش منتشر شــده بود، رونمایی کرد. هواوی 
آنر 9، گوشی هوشمندی با صفحه نمایش ۵.۱۵ اینچی با رزولوشن 
1080p و فضــای رنگی DCI-P3 اســت )ماننــد آی فون ۷ و 
گلکسی اس۸( که قرار است با پرچم داران هم رده خود رقابت کند. 
همان طور که می توان پیش بینی کرد، آنر 9 از هفتمین نســخه از 
اندروید یعنی اندروید نوقا با رابط کاربری EMUI ۵.۱ پشتیبانی 
می کند. آنر 9 از چیپست کایرین 9۶۰ به همراه ۶ گیگابایت رم و 
حافظه داخلی ۶4 یا ۱۲۸ گیگابایتی بهره مند  اســت، اما از هرچه 
بگذریم صحبت از دوربین این اسمارت فون خوش تر است؛ هواوی 
در این پرچم دار جدید از دوربین اصلی با ترکیبی از سنسورهای 
۱۲ و ۲۰ مگاپیکسلی مجهز به زوم اپتیکال 2x بهره گرفته و برای 
عکس سلفی نیز از دوربین ۸ مگاپیکسلی اســتفاده کرده است. 
هواوی در کنار رونمایی از این گوشی هوشمند از سرویس پرداخت 
موبایلی اش به نام هواوی پی نیز رونمایی کرد. هواوی پی روی آنر 
9 قرارگرفته و از طریق فنــاوری NFC، امور مالی و پرداخت های 
کاربــران را به عهده خواهــد گرفت. عالوه بر سیســتم پرداخت 
انحصاری هواوی، آنر 9 از اینترنت نسل چهارم و LTE پشتیبانی 

کرده و برخالف آی فون 
دارای جــک هدفون 
۳میلی متری است  /۵
و توان باتــری آن نیز 
میلی آمپــر   ۳۲۰۰
ساعت است. برای خرید 

این اسمارت فون هواوی 
باید تا جمعه همین هفته 

صبر کرد. این گوشــی قرار 
است باقیمت 4۰۰ دالر برای 

مــدل ۶4 گیگابایتی و 44۰ 
دالر برای مدل ۱۲۸ گیگابایتی 

به فروش برسد.

شــرکت اینتل تهدید کرده که جلوی عرضه نســخه های جدید 
ویندوز که با پردازنده های ARM سازگار هستند را می گیرد، زیرا 
حقوق مالکیت معنوی این شرکت نقض شده است. مایکروسافت 
قصد دارد بــا اعمال این تغییــر کاری کند که دامنه اســتفاده از 
سیستم عامل ویندوز گسترش یابد و در کنار رایانه های متعارف 
روی وسایل الکترونیک سیار مانند گوشی ها و تبلت ها بیشتر مورد 
استفاده قرار بگیرد. اکثر گوشی ها و تبلت ها از معماری سازگار با 
پردازنده های ARM. برخوردارند. اجرای این طرح مایکروسافت 
نتیجه همکاری با شرکت کوالکوم است. دو طرف چندی قبل اولین 
رایانه شــخصی مبتنی بر ARM را تولید کردند که در اواخر سال 

۲۰۱۷ در دسترس عموم قرار می گیرد.
اگر چه این خبر برای کســب و کار کوالکوم به شــدت نویدبخش 
اســت، اما خبر خوبی برای اینتل که بیش از 4۰ سال بازار ویندوز 
را به طور انحصاری تحت کنترل داشته محسوب نمی شود و حاال 
قصد دارد با شــکایت حقوقی در برابر این روند نوظهور ایستادگی 
کند.اینتل می گوید تقلیــد از معمــاری x86 ISA برای تولید 
ویندوزهای جدید توسط برخی شــرکت ها باید با کسب اجازه از 
آن صورت بگیرد و حق اختراعات ثبت شــده توسط اینتل بدون 
پرداخت پول ممکن نیست. این شرکت تاکید کرده اجازه استفاده 
از فناوری های مبتنی بر معماری x86 را به کســی نخواهد داد و 
برای تثبیت حق کپی رایت خود به دادگاه شــکایت خواهد کرد. 
مایکروسافت و کوالکوم هنوز در این زمینه واکنشی از خود نشان 

نداده اند.

برنامه یونیورسال Set Wallpaper؛ 

تغییر خودکار والپیپر 

راه های تشخیص ویروسی شدن گوشی  هوشمند

در حاشیه

درگذشت آلیسون، دختر اریک اشمیت
 Schmidt’s Family بر اساس اعالمیه یادبودی که در وبسایت
Foundation منتشر شد، آلیسون اشــمیت، یکی از دو فرزند 
دختر اریک اشمیت، مدیر ارشــد شرکت آلفابت در گذشته است.

در این بیانیه اعالم شده است:»  از دست دادن آلیسون، دختر عزیز 
خانواده اشمیت را تسلیت می گوییم. وی که مدتی بود از بیماری 
مزمنی رنج می برد، به تازگی درگذشت. خانواده اشمیت در حال 
تدارک مراســم خصوصی به همین مناســبت هســتند.«جیمز 
فالوز،یکی از خبرنگاران Atlantic نیز پســتی درباره درگذشت 
آلیسون منتشر کرد: خبر بد: از شــنیدن خبر درگذشت آلیسون، 
دختر  دوستان قدیمی ام وندی و اریک اشــمیت و خواهر سوفیا 
بسیار متاسف شدم.خانواده اشمیت فعال از ارائه هرگونه اظهارنظر 
بیشتر از آنچه که در وب سایت خود منتشــر کرده اند، خودداری 

می کنند.

امروزه گوشی های هوشمند به دالیل مختلف ممکن است به ویروس آلوده شوند. 
آگاهی از ویروسی شدن گوشی می تواند به مقابله با ویروس ها کمک کند.

 ویروسی شدن گوشی ممکن اســت به دلیل اســتفاده از اینترنت یا دانلود یک 
اپلیکیشن و نصب آن سبب آلوده شدن گوشی شده باشد. کاربران در چنین مواقعی 
باید سریعا برای مقابله با آن اقدام کنند. به همین دلیل همواره به کاربران توصیه 
می شود که از یک آنتی ویروس برای مقابله استفاده کنند، اما پیش از آن باید بدانند 

که چه عالئمی نشان می دهد که دستگاه شان به ویروس آلوده شده است.
با توجه به اینکه شــبکه های اجتماعی معموال از تبلیغات استفاده نمی کنند، این 
موضوع راهی برای آگاهی از ویروسی شدن گوشی است. سایت های متنوعی در 
اینترنت وجود دارد که استفاده از آنها سبب ویروسی شدن گوشی ها خواهد شد. 
اگر می خواهید مطمئن شوید که گوشی شما ویروسی شــده یا خیر، می توانید 
ســایت های شــبکه هایی مانند توییتر را باز کنید، اگر در پروفایلتان تبلیغاتی را 
مشاهده کردید باید تقریبا به ویروسی شدن گوشی خود پی ببرید، زیرا این سایت ها 

عموما تبلیغات غیرضروری نداشته اند.
خالی شدن سریع باتری یکی دیگر از نشانه های ویروسی شدن گوشی است. اگر 
گوشی به یکباره شارژ خالی می کند باید حدس بزنید که گوشی ویروسی شده است، 
زیرا وجود ویروس ها موجب می شود که حجم پشتیبانی باتری گوشی کم شود و 
هنگامی که نرم افزار مخربی وارد گوشی شــما می شود، حافظه گوشی به صورت 

متداوم در حال کار است که در نهایت سبب می شود باتری 
گوشی تان زودتر از گذشته خالی شود.

داغ شدن گوشــی نیز از دیگر نشانه های گوشی های ویروسی 
است. امروزه داغ شدن گوشی در زمان های طوالنی امری طبیعی 

به نظر می رسد، اما باید توجه داشته باشید که اگر در وضعیت عادی 
و زمانی که زیاد با گوشی کار نمی کنید، متوجه داغ شدن بیش از حد 

گوشی شدید، احتمال ویروسی شدن گوشی شما وجود دارد، زیرا برخی از 
ویروس ها سبب می شوند که بیش از اندازه طبیعی از CPUگوشی استفاده شود، 

درنهایت با داغ شدن غیرطبیعی گوشی روبه رو می شوید.
روزانه برنامه هــای مخرب زیادی وجود دارند که هرچه در گوشــی به دنبال آنها 
بگردیم، نمی توانیم به آنها دسترســی پیدا کنیم. اگر برای حذف آنها با مشــکل 
روبه رو شدید، حتما گوشی خود را در وضعیت Safe mode قرار دهید و بعد از آن 
گوشی تان را یک بار خاموش و روشن کنید و دکمه کم و زیاد کردن گوشی را فشار 
 Safe mode دهید تا لوگو برای شما نشان داده شود و در نهایت شما در حالت

قادر هستید برنامه مخرب را پیدا و سپس آن را حذف کنید.
غیرفعال سازی بخش جست وجوی گوشــی و منوی دسترسی سریع می تواند به 
دلیل ویروسی بودن گوشی باشــد؛ البته به صورت قطعی نمی توان در مورد این 
موضوع نظر داد و گفت که در چنین وضعیتی حتما گوشی به ویروس آلوده شده 
است، اما این امکان وجود دارد که آلوده شدن گوشی به ویروس سبب ایجاد چنین 

مشکالتی شود.
ریست شدن ناگهانی وای فای می تواند دلیل دیگری مبنی بر ویروسی شدن گوشی 
باشد. در گوشی های اندرویدی ممکن اســت به یکباره با روشن شدن ناخواسته 
جی پی اس روبه رو شــویم، اما نمی توانیم این مورد را دلیل ویروسی شدن گوشی 
خود بدانیم. در صورتی که اگر به شکل ناگهانی متوجه شدید که وای فای گوشی 
از کار افتاده می توانید به ویروسی شدن شک کنید و برای اینکه از شر این موضوع 

رها شوید باید گوشی را ریست کنید.
طوالنی شــدن زمان بوت اندروید نیز ممکن است به دلیل ویروسی شدن گوشی 
باشد. این امکان وجود دارد که بعد از اینکه مدتی از گوشی استفاده کردید متوجه 
شوید سرعت آن کم شده است یا مثال برای بوت شــدن گوشی اندرویدی زمان 
زیادی صرف شود. در این صورت می توانید به ویروسی شدن گوشی خود شک کنید 

البته پیش از آن حتما از میزان حافظه و مموری خود اطالع پیدا کنید.
بر اساس اطالعات ســایت پلیس فتا، وجود برنامه های ناشــناس می تواند زنگ 
هشداری برای ویروسی شدن گوشی باشــد. اگر در حال کار با گوشی هستید و 
متوجه شدید بدون اینکه برنامه را دانلود کنید در قسمت منوی شما وجود دارد 
سریعا آن را پاک کنید، زیرا ممکن است این برنامه نشانی از ویروسی شدن گوشی 

شما داشته باشد.
همچنین هنگ کردن مداوم گوشی از معمول ترین نشــانه های ویروسی شدن 
گوشی است. بنابراین در صورتی که گوشــی مداوم هنگ می کند و سرعتش به 
شدت پایین آمده و شــما از این وضعیت کالفه شــده اید باید به ویروسی شدن 
 گوشی شک کنید، زیرا ویروس ها سبب می شوند که میزان سرعت گوشی پایین

 بیاید.
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يادداشت
 توزیع  بسته  هایی غذایی بین خانواده های  نیازمند  بادرود

رییس جمعیت هالل احمر بادرود  از توزیع ۳۰۰ بســته غذایی به ارزش بیش از ۳۵۰ 
میلیون ریال در ایام ماه مبارک رمضان بین نیازمندان، محرومان، بیماران صعب العالج 

و زنان بی سرپرست  این شهرستان خبر داد.

چهره

۳ میلیارد ریال اعتبار برای مرمت کاخ سرهنگ آباد اردستان اختصاص یافت.
معاون میراث فرهنگی استان اصفهان  با اعالم این خبرگفت: کاخ سرهنگ آباد از آثار ارزشمند 
دوره قاجار در محور شرق استان است که اقدامات اولیه برای حفاظت از این بنا در حال انجام بوده و پشت بام این کاخ 
در حال مرمت است. ناصر طاهری افزود: این بنا همانند فرد مسن بوده که در حال درمان است و سیمای بنا و تزئینات 
از بین رفته ، اما عملیات استحکام بخشی به صورت اساسی برای حفظ 

کالبد و ساختار اصلی بنا در حال انجام است. 
وی گفت: بعد از استحکام بخشی ساختار اصلی بنا، مرمت تزئینات این 
بنای تاریخی آغاز می شود. کوشک ســرهنگ آباد را مصطفی قلی خان 
سهام السلطنه عرب عامری، در حدود سال 1299 قمری مصادف با دوره 
ناصرالدین شاه قاجار برای پذیرایی از شاهزاده های قاجاری ساخته است. 
این اثر زیبا دارای چند مجموعه کوشک، آسیاب، حمام، خدمات و اصطبل 
است. این کاخ که شباهت زیادی به چهلستون اصفهان و باغ عفیف آباد 
شیراز دارد، مجموعه کاملی از یک بنای شاهانه است و برای شکارگاه نیز 
به دلیل کوهستانی بودن منطقه استفاده می شد و هدف از ساخت آن که 

مشتمل بر یک کوشک و شکارگاه است، بیشتر جنبه تفرجگاهی بوده است. 

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان  خبر داد:

اختصاص 3 میلیارد ریال اعتبار برای مرمت کاخ سرهنگ آباد

حریق مجتمع چهار طبقه تجــاری اداری ولی عصر 
)عج( کاشــان با حضور به موقع و تالش آتش نشانان 

مهار و اطفا شد.
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کاشــان با اعالم این خبر اظهار کرد: ســاعت 2:۵7 صبح  سه شنبه  به 
دنبال تماس تلفنی چند شــهروند، در مورد وقوع آتش سوزی مجتمع 
پاساژ ولی عصر شهر کاشان به سامانه 12۵، بالفاصله گروه های اطفای 
حریق و امداد و نجات سازمان آتش نشانی به محل حادثه اعزام و با مهار 
حریق از گسترش آن به پاساژها، منازل مجاور و دیگر مغازه های مجتمع 
جلوگیری کردند. روح ا... فدائی گفت: این آتش سوزی از مغازه های طبقه 
زیرین مجتمع آغاز و به دیگر قسمت ها سرایت کرده بود و در زمان رسیدن 
نیروهای آتش نشانی چندین مغازه  دچار حریق شده و دود غلیظ اکثر 

طبقات مجتمع را فرا گرفته بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل 
گفت: برداشت صیفی جات از سطح یک هزار و 

۵۰ هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان آغاز شده است.
حسین فتاحی اظهار کرد: صیفی جات کاشته شده شامل طالبی، خربزه، 
هندوانه، بادمجان، خیار و گوجه بوده که نیمه دوم اســفند کشت شده 
است. وی با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت صیفی جات مربوط به 
طالبی و خربزه با ۶۶۰ هکتار است، افزود: هندوانه با 1۴۰ هکتار، بادمجان 
با 1۰۰ هکتار، سبزی 1۰۰ هکتار و خیار با ۵۰ هکتار در رتبه های بعدی 

قرار دارند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه صیفی جات 
به صورت زیر پالستیکی کاشته شده اســت، گفت: سفید شهر، یزدل، 
ابوزیدآباد و نوش آباد بیشترین سطح زیر کشت صیفی جات را به خود 

اختصاص داده اند.

مهار آتش سوزی بزرگ 
مجتمع تجاری ولی عصر 

کاشان

 آغاز برداشت 
 صیفی جات از مزارع 

آران و بیدگل

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار گفت: احتمال وجود تب کریمه کنگو در برخوار زیاد است  
این در حالی است که تاکنون هیچ گونه گزارشی از این بیماری نداشتیم.

محمد حق شناس اظهار داشت: بیماری تب کریمه کنگو در انسان بسیار خطرناک بوده و در صورت دیر مراجعه کردن 
بیماران به مراکز درمانی، می تواند کشنده باشد. وی با اشاره به اینکه این بیماری قابل کنترل است، بیان داشت: مهم ترین 

راه های پیشــگیری از این بیماری، پرهیز از تماس با  کنه هایی است که 
میزبان و ناقل این بیماری هستند و دامداران باید محل دام خود را در فصول 
گرم، سم پاشی کنند؛ همچنین از خرید دام های قاچاق و بدون هماهنگی 

دامپزشکی بپرهیزند چون دام قاچاق فاقد هویت است.
 رییس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار گفت: از دیگر افراد در معرض 
خطر کسانی هستند که ارتباط مســتقیم با ذبح دام داشته باشند مانند 
سالخان که اگر به شیوه نادرست ذبح کنند و کارد قصابی را در میان لب و 
دندان خود قرار دهند؛ چنانچه کارد آلوده به خون باشد احتمال بیمار شدن 
آنها وجود دارد. رییس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار افزود: دامپزشکی 
شهرســتان در خصوص اطالع رســانی به مردم در بحث  شیوع بیماری، 

قرنطینه کردن دام را شروع و کنترل داروها و کشتارگاه ها را با جدیت بیشتری پیگیری می کند .

ريیس شبکه دامپزشکی شهرستان  برخوار:

 احتمال وجود تب کریمه کنگو در برخوار زیاد است

برخوار

آران و بیدگل کاشان

امام جمعه خوانسار:

 آمریکا برای دستیابی به منافع خود
 از هیچ کاری دریغ نمی کند

خوانسار حجت االســالم خواجه کریمــی، امام جمعه 
خوانســار گفت: رییس جمهــور آمریکا اظهار 
می کند اگر روزی منافع آمریکا ایجاب کند که زیر پرچم الاله اال ا... و 
عربســتان بیاییم، این کار را خواهیم کرد و امــروز نیز اتحاد بین 
عربستان و آمریکا نشان می دهد که آمریکا برای دستیابی به منافعش 

از هیچ کاری دریغ نمی کند.

 آران و بیدگل ظرفیت خوبی
 برای پرورش آرتمیاست  

ريیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نجف آباد:

 ۴۹ آموزشگاه آزاد هنری
 در نجف آباد فعال است

 گروه مهربانی نطنز، ۸۰ میلیون ریال
 به اداره بهزیستی اهدا کرد 

نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس  کاشان
شورای اسالمی بر لزوم تمرکز در محورهای جدید 
توسعه و سرمایه گذاری در حوزه ظرفیت های ویژه شهرستان آران و 
بیدگل همچون آب شــور تاکید کرد و گفت: ما به دنبال ایجاد این 
ظرفیت های جدید در منطقه هستیم که از جمله آن کشت و پرورش 
آرتمیا یا میگوی آب شور است.  ســید جواد ساداتی نژاد با اشاره به 
اینکه آرتمیا به عنوان اصلی ترین اقالم و منابع غذایی آبزیان مورد 
استفاده قرار می گیرد، خاطر نشان کرد: امیدواریم زمینه برای کشت 
این نوع محصول در آران و بیدگل فراهم شود تا بتوان منطقه را در این 

مقوالت به قطب کشور تبدیل کرد .

نجف آباد رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی نجف آباد 
گفت: در حال حاضر شاهد فعالیت ۴9 آموزشگاه 
آزاد هنری در سطح شهرستان هستیم که از این تعداد 27 مجموعه 
در زمینه هایی مانند طراحی، نقاشی، مجســمه سازی، گرافیک، 

نقاشی سفال وسرامیک فعالیت دارند.
اقبال صالحی  افزود: » 1۵ آموزشگاه خوشنویسی، پنج مجموعه فعال 
در زمینه موسیقی و دو مورد هم در زمینه هنرهای نمایشی، دیگر 

آموزشگاه های آزاد شهرستان را تشکیل می دهند.«
صالحی با اظهــار امیدواری بــرای حمایت هر چه بهتر و بیشــتر 
مدیران ارشد شهرستان از فعالیت های صورت گرفته در این زمینه 
خاطرنشان کرد: »همزمان با تالش در مسیر ساماندهی و هماهنگی 
بهتر این مجموعه هــا در امر ارائه آموزش، بایســتی با انجام برخی 
اقدامات از ورود و دخالت دستگاه های غیر مجاز و غیر حرفه ای در 

آموزش های تخصصی هنر نیز جلوگیری شود.«
در ادامه این نشست نیز تعدادی از مدیران آموزشگاه های آزاد هنری 
شهرستان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که در این میان اهمیت 
نظارت بر فعالیت های هنری اوقات فراغت، عدم حمایت در خرید آثار 
هنری هنرمندان و نبود وام و تسهیالت جهت استفاده مراکز فعال در 
این عرصه جزو شاخص ترین موارد مطرح شده محسوب می شوند.«

سهراب مظفر نجفی، فرماندار شهرستان نیز در سخنان کوتاهی با 
مغتنم دانســتن فرصت دیدار با هنرمندان خاطر نشان کرد: »هنر، 
رسانه ملی و بین المللی ماست و می توانیم در جهت معرفی فرهنگ 

و هنر جامعه به دنیا از آن استفاده کنیم.«

مراسم ضیافت افطاری خانواده بزرگ بهزیستی نطنز 
و قدردانی از دانش آموزان و دانشــجویان برتر زیر 
پوشش این نهاد شامگاه دوشنبه با حضور مدیرکل بهزیستی استان 
اصفهان، خیرین، نیکوکاران و مسئوالن شهرستان در کانون شهید 
مطهری نطنز برگزار شد. معاون فرماندار نطنز اظهار کرد: با توجه به 
رسالت مهم سازمان بهزیستی در سراسر کشور و خدمت رسانی به 
قشر عظیم و با استعداد، در مجموعه شهرستان نیز تالش شده است 
تا حداقل های الزم برای کمک به این مجموعه و به خصوص دختران 
بی سرپرست فراهم شود. فردین سعیدی افزود: جوانانی با ظرفیت و 
استعداد فوق العاده در جامعه هدف بهزیستی حضور دارند و مسئوالن 
شهرستان نیز با همکاری رییس اداره بهزیستی نطنز تالش کرده اند 
تا با برگزاری کالس ها و برنامه ها این نهاد را در رسیدن به اهداف خود 
کمک کنند. انجمن مهربانی نطنز در این مراسم مبلغ ۸۰ میلیون 
ریال وجه نقد جمع آوری شده در برنامه بازارچه مهربانی نوروزی را 
تقدیم مدیر کل بهزیستی استان کرد و مدیر کل نیز این مبلغ را در 

اختیار اداره بهزیستی نطنز قرار داد.

قاب  روز

با مسئوالن

فرماندار شهرستان لنجان در نشست با  لنجان
مسئوالن این شهرستان با اشاره به حادثه 
پالســکو، اظهار کرد: پس از حادثه  پالسکو، با توجه به 
اهمیت وضعیت بلندمرتبه های موجود در شهرســتان 
 لنجان، بررسی ساختمان ها و برج های بلند فوالدشهر
  در دســتور کار قــرار گرفــت و مشــخص شــد که
  19 بــرج 1۴ طبقــه فوالدشــهر مشــکالت ایمنی 

دارند.
سید محسن سجاد، بلند مرتبه های فوالدشهر را یکی 
از نمادهای این شهر دانســت و افزود: پایه گذاری شهر 
جدید فوالدشهر در سال 1۳۴7 توسط مهندسان روسی 
در ابتدا برای سکونت تکنسین های کارخانه ذوب آهن 
بود، اما این ساختمان ها امروز نه ظاهر مناسبی دارند و 
نه باطن قابل تاملی ، این ساختمان در سال های اخیر با 

چالش های متعددی  روبه رو شده اند.
فرماندار شهرســتان لنجان تصریح کــرد: باید به این 
مهم توجه داشــت که بروز حــوادث غیرمترقبه نظیر 
آتش سوزی ممکن اســت در هر کجای دنیا رخ دهد و 
حادثه آتش سوزی پالســکو در واقع زنگ خطری برای 
نقاط مختلف از جمله بافت فرسوده و مراکز موجود در 

هسته مرکزی سطح شهر بود.
۱۹ ســاختمان بلندمرتبه در فوالدشهر دچار 

مشکالت ايمنی هستند
وی ادامه داد: بدون شک ایمن ســازی ساختمان ها از 
جمله تجهیزات خودکار اطفای حریق، اولین قدم برای 
پیشگیری در مقابل آتش سوزی به ویژه در ساختمان های 
بلندمرتبه است که این مهم باید مورد توجه قرار گیرد. 
از ســوی دیگر باید با برنامه  ریزی کوتاه مدت مســائل 
ایمنی بلند مرتبه های فوالدشــهر از جمله احداث پله 
 فرار، تجهیز آسانســورهای موجود در این ساختمان ها 

در دستور کار قرار گیرد. 
سجاد اضافه کرد: بازدیدهای دوره ای اداره  استاندارد از 
این ســاختمان ها باید به صورت جدی دنبال شود. از 
سوی دیگر باید تجهیزات الزم را برای مقابله با حوادث 
احتمالی نظیر آتش سوزی در آپارتمان های مسکونی و 
بلند مرتبه های فوالدشهر را داشته باشیم. از این رو وجود 
یک دســتگاه نردبان فوق سنگین از وســایل موردنیاز 
سازمان آتش نشانی فوالدشهر است که شهرداری باید 
 خرید این خودروی مجهز را با سرعت هرچه بیشتر عملی

 کند.

 فرماندار شهرستان لنجان:

حال بلندمرتبه های فوالدشهر 
خوب نیست

حجت االســالم والمسلمین ســرافراز افزود: جسم عبادت، 
همان ظاهر عبادت است که همه کس آن را درک می کنند 
و روح عبادت، فلسفه وجودی و مصالحی است که درون آن 
نهفته است؛بنابراین روزه هم جنبه جسمی دارد و هم جنبه 
روحی؛ جســم روزه خودداری از خوردن و آشامیدن و سایر 
چیزهایی است که روزه را باطل می کند، اما روح روزه، عالوه 
بر خودداری از مفطرات روزه، پرهیز از تمام گناهان است، تا 
جایی که به تعبیر قرآن مجید صائــم به قله پرافتخار تقوای 

الهی برسد.
امام جمعه فوالدشهر نظارت همگانی را یکی دیگر از برکات 
ماه رمضان دانست و تصریح کرد: نظارت همگانی همان امر 
به معروف و نهی از منکر است که در این ماه با برکت، پیاده 
می شود؛چراکه عادت مذهبی مردم در این ایام این است که 
به سوی مساجد و جهت اســتماع سخنان و مطالب و احکام 
 دین می رونــد، انذارها تاثیر عمیق در کالبــد مردم روزه دار

 می گذارد.
وی اهمیت قرآن را یکی دیگر از برکات ماه رمضان دانســت 
و ادامه داد: در ماه مبــارک رمضان، نه تنها به تالوت اهمیت 
داده می شود بلکه یک مرتبه باالتر، تدبر با تفکر همراه است، 
جلسات تالوت و تفســیر قرآن به برکت ماه رمضان برپاست 

و مردم اصل برکــت را از قرآن می جوینــد؛ از این رو در ماه 
مبارک رمضان گســتره نورانی تالوت و تفســیر قرآن برای 
 بهره مند شدن مردم از دیگر ماه ها، بیشتر مورد اهمیت واقع 

می شود.
ســرافراز قرآن را نسخه شــفابخش زندگی دانست و اضافه 
کرد: این نســخه می تواند همه دردهای فردی و اجتماعی 
بشر را درمان کند و خداوند متعال نیز قرآن را با عنوان شفا 
معرفی می فرماید »و ننزل من القرآن ما هو شــفاء و رحمة 
للمؤمنین« و از این جهت پیامبر اکرم)ص( فرمودند: قرآن 
نسخه شفابخش و داروی مبارک است؛ لذا ما نیز باید به این 

نسخه شفابخش عمل کنیم.
وی عنوان کرد: امیر المومنین )ع( در بســتر شهادت بیست 
مورد را وصیت کردند و این در حالی است ما انسان های عادی 
تنها در مورد خانواده و دارایــی هایمان وصیت می کنیم، اما 
امام علی )ع( در مــورد مهم ترین برنامه های بشــر وصیت 

کردند.
امام جمعه فوالدشــهر بیان کــرد: امیرالمومنیــن )ع( در 
وصیتشــان فرمودند: ای مردم مراقب قرآن باشید، مراقب 
 باشید که غیر مســلمانان در عمل به قرآن از شما مسلمانان 

پیشی نگیرند.

وی خاطرنشان کرد: آن مســیحی لبنانی می گوید که من 
نمی توانم معارف قرآن را نادیده بگیرم. او با تاسف می گوید 
که اگر مســلمانان به قرآن عمل می کردند، دنیای شان آباد 
می شد. خواندن ســریع و بدون توجه قرآن درست نیست، 

بلکه باید قرآن را خواند و به آن عمل کرد.
ســرافراز متذکر شــد: آیا همین یک آیه »واعتصموا بحبل 
اهلل جمیعا و ال تفرقوا« برای ســربلندی و عظمت یک ملت 
و یک امت کافی نیســت؟! آیا این فراز نورانی قرآنی »ان اهلل 
یأمر بالعدل و االحسان« مرحمی برای همه دردهای بشری 

نیست؟!
 وی تاکید کــرد: آیا اگر مســلمانان جهان بــه مفهوم آیه 
»انمــا المؤمنون إخوة« عمــل بکنند و اخوت اســالمی را 
ســرلوحه فعالیت های خود قــرار بدهند، اوضــاع رقت بار 
 مسلمانان و جهان اسالم را، این گونه که امروز است مشاهده 

می کردیم؟
امام جمعه فوالدشهر یادآور شد: عربستان صعودی بیشترین 
قرآن را در جهان چاپ می کند، اما دریغ از توجه به دستورات 
قرآن؛ این کشــور در ماه مبارک رمضان نیز دســت از سر 

مردم مظلوم و روزه دار یمن 
بر نمــی دارد و آنهــا را به 
خاک و خون می کشــد، از 
تروریســت هــا حمایــت 
می کند، تروریســت هایی 
که خــون زن و بچــه ها و 
افراد بی گنــاه و بی دفاع را 
مــی ریزند.تکفیری ها هم 
قرآن می خوانند، اما خون 
مسلمانان را می ریزند و این 
مهم همواره باید مورد توجه 
قرار گیرد که تنها اسالم ناب 
محمدی و عمل بــه قرآن 
است که در جایگاه ویژه ای 
قــرار دارد. وی در ادامــه  

بــرکات  از  دیگــر  یکــی  را  نبــوغ  در   تحــول 
 ماه رمضان دانســت و گفت: روزه باعث می شود که فرد در 
مقابل شــهوات و تمایالت شیطانی بایســتد، وقتی عقل بر 
نفس غالب شد و افســار نفس را عقل به دست گرفت و آن 
را فرماندهی کرد، قوه درک و فهم و فراســت رشد می کند، 
به گونه ای که آینده درخشــان خود را در این چند روز پیدا 

می کند.

امام جمعه فوالدشهر:

سبک زندگی قرآنی در جامعه نهادینه شود

نطنز
اردستان

فوالدشهر

اخبار کوتاه

تجلیل از قاريان و حافظان در محفل انس با قرآن کريم خوانسار

نمايشگاه و فروشگاه لوازم فرهنگی و حجاب در فريدونشهر برگزاری جشن بزرگ ماه میهمانی خدا در خمینی شهر 

 برگزاری جشن گلريزان آزادی زندانیان جرايم غیرعمد در شهرضا 

 ای مردم مراقب 
قرآن باشید، 

مراقب باشید که 
غیر مسلمانان در 

عمل به قرآن از شما 
 مسلمانان 

پیشی نگیرند

امام جمعه فوالدشهر در جمع مردم   اين شهر  با اشاره به برکات ماه رمضان اظهار کرد: يکی از برکات 
اين ماه پاک سازی روحی و جسمی است. همان طور که انسان دارای روح و جسم است، تمام عباداتی 

که انجام می دهد نیز دارای جسم و روح است.
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7 ذبیح ا... غریب، مدیر کل جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ازافتتاح ۱۰۱ پروژه 
با اعتباری بالغ بر ۱۰۵۰میلیارد و۳۵میلیون ریال دربخش کشاورزی این استان طی هفته 

جهادکشاورزی خبر داد.

۱۰۱ طرح کشاورزی در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود
با مسئوالن

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات چهارمحال و بختیاری از فعال 
شدن 6 کمیته ستاد اربعین حسینی این استان از روز دوشنبه خبر 
داد. سید جعفر موسوی در جریان نخســتین جلسه برنامه ریزی 
اربعین حسینی در دفتر امام جمعه شهرکرد، افزود: این کمیته ها در 
قالب کمیته های مردمی ، فرهنگی ، زیرساخت ها، اسکان ، تغذیه ، 
اعزام و امنیت فعال شده است.وی افزود: قانونمندی و هدایت مراسم 
پیاده روی اربعین حســینی، وظیفه همگانی است و این کمیته ها 
نقش مهمی در برنامه ریزی اعزام زائران استان دارند.وی با اشاره به 
اینکه این استان سال گذشته در اربعین حسینی خوش درخشید 
 افزود: میزبانی بیش از ۱۳۵هزار زائر اربعین حسینی سال گذشته 

بر عهده موکب عزاداری این استان بود.

گسترش صنایع دستی و استفاده از آن به عنوان عامل ایجاد 
شغل و درآمد در روســتاها از اهمیت باالیی برخوردار است؛ 
چراکه ماندن در روستا یعنی تولید، رشد و شکوفایی و آمدن 
روستاییان به شهر به مفهوم مصرف و کاهش تولید است که 
این امر وابستگی بیشــتر به واردات محصوالت کشاورزی و 
تضعیف روزافزون کشاورزی داخلی و صنایع وابسته به آن را 

به همراه خواهد داشت.
ارزش کار زنــان روســتایی و شــهری چه در کشــورهای 

توسعه یافته و چه در کشــورهای در حال توســعه همواره 
از بعد تاریخی مورد غفلت قرار گرفته اســت. در این راســتا 
فعالیت هایی که از ســوی زنان در بازارهــای محلی و نیز در 
خانه داری انجام می گیرد در اندازه گیری فعالیت های اقتصادی 
کشورها نادیده گرفته می شــود، اما مطالعات نشان می دهد 
که زنان مولدانی فعال بوده و در فرآیند توسعه و ایجاد ثروت 
در جهان ســهم مهمی دارند، به خصوص زنان روستایی در 
کشورهای در حال توسعه در پایداری نظام اقتصادی نقشی 

اساسی ایفا می کنند؛همچنین مطالعات نشان می دهد که 
مشارکت زنان در تولیدات صنایع دستی بیشتر از فعالیت آنها 
در تولید محصوالت غذایی بوده و اغلب بین ۷۵ تا ۸۰ درصد 
افراد شاغل در بخش صنایع دستی را زنان تشکیل می دهند.

افزایش حضور زنان در تولید صنایع دســتی سبب افزایش 
درآمد خانوار، بــاال رفتن رفاه خانواده، کاهش فشــار مالی 
بر سرپرســت خانواده و ایجاد امنیت اقتصادی می شــود. 
تولیــد صنایع دســتی برای فــروش محلــی و خارجی به 
ابزاری مهم برای توانمند کــردن اجتماعی و اقتصادی زنان 
تبدیل شده اســت. در این بین نکته ای که باید به آن توجه 
شود برنامه ای جامع و کامل اســت که در آن نه تنها باید به 
توانمندسازی ظرفیت زنان استان توجه شود که در نهایت 
باید از این ظرفیت برای پیشرفت اســتان و صنعتی سازی 
این توانمندی ها اســتفاده کرد که یکی از این موارد موضوع 
تولید صنایع دستی در استان است که همت مسئولین امر 

را می طلبد.
تولید صنایع دســتی در روســتاهای چهارمحال و 

بختیاری به عهده زنان هنرمند است
تولیدات صنایع دستی در چهارمحال، اغلب بر دوش بانوان 
هنرمند استان است. اگر این موضوع یعنی اهتمام به تولیدات 
زنان اســتان از طریق صادرات صنایع دســتی جدی گرفته 
شود؛ عالوه بر توانمندســازی زنان و جدی شدن نقش زنان 
در شــکوفایی اقتصاد و همچنین شــکوفایی استعدادهای 
نهفته در بین بانوان اســتان، آمار بیکاری استان نیز کاهش 
می یابد. تحقیقات نشان داده است که با باال بردن توانمندی 
زنان و افزایش امنیت اقتصادی خانواده، بسیاری از مشکالت 

خانوادگی که منجر به طالق می شود از بین می رود.
این مهم تنها با برنامه ریزی منســجم و بلندمدت برای زنان 
استان و تالش برای زنده نگهداشــتن فرهنگ تولید ممکن 
اســت که مدیرانی خوش فکر،دلســوز و آشــنا به مسائل و 

ظرفیت های بانوان استان را می طلبد.

اخبار

جمعی از مردم شهرکرد دوشنبه شب، پس از صعود تیم 
ملی ایران به جام جهانی 2۰۱۸روسیه، اقدام به برپایی 
جشن و خوشحالی کردند.پس از پیروزی تیم ملی فوتبال 
ایران در برابر ازبکستان، تعدادی از مردم شهرکرد اقدام 
به برپایی جشــن در برخی از نقاط مرکز استان کردند.

تعدادی از خودروهای عبور با نصــب پرچم جمهوری 
اسالمی ایران و بوق زدن ممتد در خیابان ها، این پیروزی 
را جشــن گرفتند.در خیابان کاشــانی شهرکرد برخی 
جوانان فریاد ایران ایران ســر دادند و خودروهای عبور 
با بوق زدن و برافراشــتن پرچم، در این جشن خیابانی 

شرکت کردند.

جشن صعود در شهرکرد 
برگزارشد

 فعال شدن کمیته های ستاد
 اربعین حسینی در استان

جهان بین :صنایع دستی به عنوان صنعتی کامال بومی و غیروابسته که مواد اولیه آن به راحتی در داخل 
کشور قابل تامین است، نیاز به سرمایه گذاری زیادی نداشته و به همین دلیل دارای ارزش افزوده باالست. 
همچنین وجود تکنیک های ساده و آموزش راحت آن و نیز هماهنگی فرهنگ تولید آن با فرهنگ اصیل مردمی، 

آن را به صنعتی مناسب جهت اشتغال زایی بدل کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان چهارمحال و بختیاري با 
اشاره به اتمام طرح گازرسانی در شهرستان بروجن گفت: 
تاکنون ۷2۰ کیلومتر شبکه گازرســانی در شهرستان 

بروجن با 26 هزار و ۵۵۳ انشعاب اجرا شده است.
سیامک حیدری اظهار کرد: در حال حاضر همه شهرها 
و روســتاهای شهرســتان بروجن از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار بــوده و هم اکنون 44 شــهر و روســتای این 
شهرستان گازدار هســتند.وی  از برخورداری 4۵ هزار و 
29۵ مشترک شهری و روســتایی در شهرستان بروجن  
از نعمت گاز طبیعی خبرداد و گفــت : تاکنون 44 هزار 
و 9۸ خانوار در این شهرستان  تحت پوشش گاز طبیعی 

قرار گرفته اند.

معاون امــور معادن و صنایع معدنی ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان گفت: امسال تاکنون افزون بر یک 
میلیون و ۵۰۰ تن موادخام از معادن استان استخراج شده 
است. بهزاد ابراهیمی اظهار کرد: این مواد شامل سنگ 
تزئینی و نما، الشه ساختمانی به منظور تهیه شن و ماسه، 

مواد اولیه سیمان، سنگ گچ و سلیس است.
ابراهیمی خاطرنشــان کرد: اســتخراج این مقدار مواد 
معدنی زمینه اشتغال یک هزار و ۸۵۰ نفر را در معادن 

چهارمحال و بختیاری فراهم کرده است.

 اتمام طرح گاز رسانی
 در بروجن

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

استخراج بیش از یک میلیون و 
500 تن مواد معدنی دراستان

صدا و ســیماي مرکز چهارمحال و بختیاري با ویــژه برنامه هاي 
متنوعي به استقبال شب هاي قدر رفته است. 

به گزارش روابط عمومي رســانه ملي؛ ویژه برنامه شب هاي قدر 
ســیماي جهان بین شــامل ارتباط زنده از مصالي بــزرگ امام 
خمیني)ره(شــهرکرد و پخش کامل مراسم احیاي شب هاي قدر 
و عزاداري شهادت حضرت علي)ع(، قرائت دعاي پرفیض جوشن 
کبیر، سخنراني مذهبي، مراسم قرآن به سرگرفتن و دعا و نیایش 
اســت که از ســاعت 2۳ به تهیه کنندگي حمید کاووسي در این 
شب ها پخش مي شــود.معاونت صداي مرکز هم به پخش زنده و 
پوشش مراسم احیاي شــب هاي قدر از مصالي امام خمیني)ره( 
شــهرکرد مي پردازد. پخش زنده ســخنراني هاي مصلي، دعاي 
جوشن کبیر، مراسم قرآن بر سرگذاشتن و پخش ادعیه و مناجات 
در فواصل استراحت شب زنده داران از بخش هاي ویژه برنامه هاي 
شب هاي قدر است که به تهیه کنندگي مهشید موسویان، کبري 

موسوي و فاطمه دهقاني، ساعت 22  پخش مي شود.

ویژه برنامه هاي مرکز چهارمحال و 
بختیاري در شب هاي قدر

صنایع دستی و مشارکت اقتصادی زنان؛

ظرفیت زنان استان، قربانی بی توجهی مسئولین

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری از برگزاری 
جشنواره شعر منطقه ای »تمداربیت« در استان خبر داد و گفت: 
این جشنواره به میزبانی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 

اردل برگزار می شود.
جواد کارگران، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی چهارمحال 
و بختیاری به خبرنگار خبرگزاری شبســتان در شــهرکرد گفت: 
جشنواره شعر منطقه ای »تمداربیت« با همکاری معاونت فرهنگی 
و هنری وزارت و فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی چهارمحال و بختیاری، انجمن های ادبی و اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان اردل و در راستای سیاست های راهبردی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی و اهتمام به پاسداشت و ارتقای 
ادبیات گویشی و بومی در سال »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« 

برگزار می شود. 

برگزاری جشنواره شعر منطقه ای 
»تمداربیت« در چهارمحال 

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
هیچ گونه تصرفی در زمین های دولتی متعلق به راه و شهرسازی 
در محدوده و حریم شهرهای استان، از سال 94 تاکنون صورت 
نگرفته است . قاسم قاســمی در گفت  و گو با ایسنا اظهار کرد: 
افزایش نظارت ها، ایجاد یگان حفاظت و به کارگیری نیروهای 
حفاظت از اراضی، مکاتبه با شــهرداری به منظور جلوگیری از 

ساخت و سازهای غیرمجاز، اقدامات ستاد زمین خواری استان و 
کشور و شورای حفظ حقوق بیت المال از دالیل این عدم تصرف 

بوده است.
وی تصریح کرد: در شهرهای زیر 2۵ هزار نفر جمعیت به منظور 
حل مشکالت تصرفاتی که در سال های قبل از سال ۸۸   در اراضی 
ملی انجام شده و به شکل مسکونی مورد استفاده قرار گرفته است 

بر اساس قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی تولید و عرضه 
مسکن ، موظف به رعایت قوانین خاصی هستند .

قاســمی تاکید کرد: در این قوانین آمده است که زمین هایی 
با حداکثر 2۵۰ متــر مربع به قیمت منطقه ای و بــا دارا بودن 
شــرایط الزم و زمین های تا حداکثر ۵۰۰ متر مربع به قیمت 
کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری، 
قیمت گــذاری می شــوند. وی ادامه داد: قانــون مذکور برای 
زمین های تصرف شده پس از سال ۸۸، اجرا نمی شود و بایستی 

این امالک رفع تصرف شود. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری:

هیچ تصرفی در اراضی دولتی صورت نگرفته است 

تحدید حدود اختصاصی
3/562 شماره صادره: 96/2027007798- 96/03/16 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه 128 فرعی از 39 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتی به نام 
علی شاه محمدی چهل خانه فرزند محمد )نسبت به ســه دانگ مشاع( و ناصر شاه محمد 
چهل خانه فرزند محمد )نســبت به سه دانگ مشــاع( در جریان ثبت است و آرای شماره 
139560302027014464 و 139560302027014465 مــورخ 1395/11/06 از طــرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/04/26 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را 
به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 
نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 

داد.  م الف:8174 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

3/572 شــماره صادره : 1396/42/376448 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه شماره 448/3704 مجزی شده از 131 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام اصغر آقاجان دستجردی فرزند حسن در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
96/04/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 8525 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگي

3/617 در خصوص پرونده کالســه 960053 خواهان احمد گشول دادخواستي مبني بر 
الزام به تنظیم سند به طرفیت 1-  سجاد نکوئي بروجني 2- کوروش خلیفه سلطاني تقدیم 
نموده است وقت رسیدگي براي مورخ 96/05/1 ساعت 18 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهواللمکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسي 
مدني  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداي خیابان شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثاني دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگي ابالغ شــده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ میشود. مالف: 8457 شعبه 17 حقوقي 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()118 کلمه، یک کادر(
ابالغ رای

3/631 کالســه پرونده: 95-910 مرجع رسیدگی کننده: شــعبه 29 شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان: امیرحسین احمدیان باغبادرانی خوانده: رضا قویدل خفربیگی به نشانی 
مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف 
در خصوص دعوی آقای امیرحسین احمدیان باغبادرانی به طرفیت رضا قویدل خفربیگی 
به خواسته مطالبه مبلغ 7/210/000 ریال وجه چک به شــماره 257967/44- 93/6/1 و 
257980- 93/7/15 بــه عهده بانک ملت بــه انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به 
دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده 
اســت لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ  7/210/000 ریال بابت اصل خواسته )2/382/500( و دو میلیون 
و سیصد و هشتاد و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 93/06/01 
و 93/07/15  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م 

الف: 8467 شعبه 29 حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
حصر وراثت

3/632  فریده علینقی زاده دارای شناسنامه شــماره 536  به شرح دادخواست به کالسه  
122/96 ش 2  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی علینقی زاده اردستانی به شناسنامه 128 در تاریخ 1396/03/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو دختر به 
نامهای: 1- فاطمه علینقی زاده اردستانی به ش.ش 4051 و 2- فائزه علینقی زاده اردستانی 
به ش.ش 25127 و یک همســر دائمی به نام فریده علینقی زاده فرزند غالمرضا والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 126 شعبه دوم شورای 

حل اختالف اردستان
حصر وراثت

3/633  حسن کیمیافر دارای شناسنامه شماره 170 به شرح دادخواست به کالسه  123/96 
ش 2  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
امراله کیمیافر به شناسنامه 142 در تاریخ 1396/02/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پســر به نام حسن کیمیافر فرزند 
امراله به ش.ش 170 و یک دختر به نام مریم کیمیافر به ش.ش 6  فرزند امراله و یک همسر 
دائمی به نام شهناز علیشاهیان مهابادی فرزند عباســقلی به ش.ش 362 والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 125 شعبه دوم شورای حل 

اختالف اردستان
ابالغ وقت رسیدگی

3/637 در خصوص پرونده کالسه 960131 خواهان محمد جانثاری الدانی با دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد مری تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز مورخ 
96/05/11  ســاعت 16/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 
چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:8406 شعبه 27 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ وقت رسیدگی

3/638 در خصوص پرونده کالسه 951306 ش 5  خواهان کمال سرجوقیان با دادخواستی 
مبنی بر مطالبــه وجه با وکالت وحید رئیســی به طرفیت حامد منصــوری رادانی فرزند 
علیرضا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 96/05/11  ساعت 
9/30 صبح تعیین گردیده اســت 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 شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 
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:8447 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ وقت رسیدگی

3/645 در خصوص پرونده کالسه 227/96 ش 25 خواهان مهدی کبیری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه 121/645/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت سید محمدرضا حسینی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/05/11 ساعت 5:30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 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: 8462 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شماره 2(
ابالغ وقت رسیدگی

3/646 در خصوص پرونده کالسه 960313 خواهان محمد کاظمی با وکالت مریم گنجوی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی محمد بابائیان فرزند علی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/5/9 ســاعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:8414 شــعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان )مجتمع شماره دو(

ابالغ وقت رسیدگی
648/ 3 در خصوص پرونده کالسه 95-864 خواهان احمد چلونگر دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت محمود نوری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/5/7 ساعت 
17/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود.م الف: 8469 شعبه  16 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره 2(
ابالغ وقت رسیدگی

3/649 شماره ابالغنامه: 9610100351302511 شماره پرونده: 9609980351300150 
شماره بایگانی شعبه: 960175 خواهان آقای مهدی هاشمی فرزند مختار با وکالت وحید 
رئیسی نافچی بطرفیت آقای محمد قاسمی بخواسته مطالبه اجرت المثل و استرداد اموال 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 206 ارجاع و به کالسه 
95099803513000150 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/05/09 و ساعت 11/30 
صبح 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 نشــانی کامل خود نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 

8501 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغیه

3/622 شماره ابالغنامه:9610106793600413شماره پرونده:9609986793600122 
شماره بایگانی شعبه:960123 ابالغ شونده حقیقی: عیسی صفری شکاکمی فرزند احمدعلی 
به نشــانی مجهول المکان تاریخ حضور:1396/05/02 دوشنبه ساعت: 10 محل حضور: 
اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان 
صبا پالک 57 علت حضور: در خصوص دعوی رســول حاج ابراهیمی به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید.م الف:8477 شعبه 6 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(
ابالغیه

3/623 شماره ابالغنامه:9610106796300362شماره پرونده:9609986796300295 
شــماره بایگانــی شــعبه:960295 ابــالغ شــونده حقیقــی: محمــد طالبــی تاریــخ 
حضور:1396/05/04 چهارشــنبه ســاعت: 8:30 محل حضور: اصفهان چهارراه شیخ 
صدوق چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف در خصوص دعوی 
حمیدرضا مؤذنی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شوید.م الف:8482 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع 

حرم(
ابالغیه

3/624 شماره ابالغنامه:9610106796300342 شماره پرونده: 9609986796300125 
شماره بایگانی شــعبه: 960125 ابالغ شــونده حقیقی: 1- محمد کرمی چمگردانی فرزند 
امین اله 2- وحید شــیرازی 3- محســن زارعی چمگردانی همگی مجهول المکان تاریخ 
حضور:1396/05/03 سه شنبه ســاعت: 9 محل حضور: اصفهان چهارراه شیخ صدوق 
چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف در خصوص دعوی بانک 
قرض الحسنه رسالت به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شعبه 
حاضر شوید.م الف:8418 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 

مدافع حرم(
ابالغیه

3/644 شماره ابالغنامه: 9610106794800125 شماره پرونده: 9509986794800787 
شماره بایگانی شعبه: 950787 ابالغ شونده حقیقی: شرکت جهان بنای کارون جنوب به 
نشــانی مجهول المکان تاریخ حضور:1396/05/11 چهارشنبه ساعت: 16 محل حضور: 
اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان 
صبا پالک 57 در خصوص دعوی مجید محمدی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:8411 شــعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شماره یک(
ابالغ

3/647 شماره ابالغنامه:9610106796300355 شماره پرونده: 9609986796300291 
شماره بایگانی شعبه: 960291 ابالغ شــونده حقیقی: فریده سورانی فرزند احمد مجهول 

المکان تاریخ حضور:1396/05/08 یکشنبه ساعت: 8:30 محل حضور: اصفهان چهارراه 
شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف در خصوص 
دعوی شرکت تعاونی اعتبار صالحین خراســان به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:8419 شــعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم(
ابالغ وقت رسیدگی

3/639 شماره ابالغنامه: 9610100351302550 شماره پرونده: 9609980351300046 
شــماره بایگانی شــعبه: 960054 خواهانها فاطمه و طاهره و رحیم و بهمن علی حسینی 
بطرفیت مهدی امینــی و علیرضا و شــهریار جبارزارع بخواســته مطالبــه وجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 13 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 206 ارجاع و به کالسه 
960998035130000046 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/05/15 و ساعت 11/30 
صبح 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 نشــانی کامل خود نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 

8499 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

3/643 شماره: 1020/95 ش ح 15 به موجب رای شماره 1266 تاریخ 95/12/21 حوزه 
15 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی 
عباسی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/060/000 ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )95/10/13( لغایت زمان وصول 
در حق خواهان محمدعلی چنگانی به نشانی خوراسگان خ سلمان هفشویه کوچه گلستان 
پالک 203 و پرداخت نیم عشر هزینه حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:8491 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( )179 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

3/642 شماره: 288/95 به موجب رای شماره 541 تاریخ 95/06/10 شعبه 42 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی رضا روزبهانی 
دره ساری به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ شصت میلیون و 
هفتصد هزار ریال )60/700/000 ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ نهصد و ده هزار ریال 
)910/000 ریال( بابت هزینه های دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )84/08/10( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان ســعید قادری )با وکالت خانم الهام ابوالحســنی( فرزند 
حسینعلی به نشانی اصفهان خ مشتاق سوم جی شیر سنجوانمره روبروی مسجد و نیم 
عشــر حق االجرا در حق صندوق دولت.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:8490 شعبه 42 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( )207 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

3/640 شماره: 951185 به موجب رای شماره 9509976793802401 تاریخ 95/12/11 
حوزه 8 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسن 
برهانی شیدانی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 35/000/000 
ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له عباس علی حیدری نسب به نشانی سپاهان 
شــهر خ خوارزمی 2 کوچه یاس مجتمع نور پالک 2 واحد 207. و نیم عشر حق االجرا.  
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیــه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:8468 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره 

دو( )160 کلمه، دو کادر(
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يادداشت
روش های جدید و هوشمند پرداخت صدقه

معاون توسعه امداد مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان، از میسر 
شدن روش های نوین پرداخت صدقه  با شــماره گیری کد #031*8877* از 

درگاه USSD به مقدار مطلوب خبر داد.

اخبار

فضای مجازی

فضای اینترنت و فضای مجازی بستری است که عالوه 
بر مزیت های فراوان، دارای خطرات و تهدیدهایی نیز 
هســت. یکی از این تهدیدها که امروزه بسیار دامنگیر 
فضای مجازی شده، هک شدن و دسترسی به اطالعات 

کاربران است.
در این راســتا متاســفانه آموزش هک و دسترســی 
غیرمجاز به اطالعات دیگر افراد در اینترنت بسیار دیده 
می شود که باید به انتشــاردهندگان این قبیل مطالب 
آموزشی هشدار داد که این اقدام آنها جرم بوده و فرد به 

حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
در قانون جرایم رایانه ای در این خصوص چنین آمده 

است: 
ماده25ـ هر شــخصی که مرتکب اعمال زیر شــود، 
به حبس از 91 روز تا یک ســال یا جــزای نقدی از 5 
میلیون)5.000.000( تا 20میلیون)20.000.000( 

ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف( تولید، انتشــار، توزیع و در دسترس قرار دادن یا 
معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی 
که صرفا به منظور ارتــکاب جرایم رایانــه ای به کار 

می رود.
ب( فروش، انتشار یا در دسترس قراردادن گذرواژه یا 
هر داده ای که امکان دسترســی غیرمجاز به داده ها یا 
ســامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را 

بدون رضایت او فراهم می کند.
ج( انتشار یا در دســترس قراردادن محتویات آموزش 
دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای 
و تخریب و اخالل در داده ها یا سیســتم های رایانه ای 

و مخابراتی. 
تبصرهـ  چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود 
قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این 

ماده محکوم خواهد شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
کاهش جریان آب در رودخانه به منزله بی خطر بودن آن نیست، 
گفت: جوانی که با دو تن از دوستانش در رودخانه زاینده رود شنا 

می کرد، به دلیل غرق شدن جان خود را از دست داد.
محمد شریعتی با اشــاره به حادثه غرق شدگی جوانی در رودخانه 
زاینده رود و در محدوده ناژوان اظهار داشت: این حادثه حدود 12 
و 30 دقیقه روز دوشنبه به ستاد فرماندهی آتش نشانی شهرداری 

اصفهان اعالم شده است.
وی با بیان اینکه نیروهای امدادی غواصی از دو ایستگاه هشت و یک 
سازمان آتش نشانی در بازه زمانی کمتر از سه دقیقه به محل حادثه 
رسیدند، ابراز داشت: پس از پیدا کردن این جوان، وی را به خارج 
از آب منتقل کردند که متاســفانه باوجود اجرای عملیات احیای 
قلب توسط تیم اورژانس، به دلیل خفگی جان خود را از دست داد.

سخنگوی سازمان آتش نشــانی شــهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه اعالم دیرهنگام این حادثه به ســازمان آتش نشانی یکی از 
دالیل فوت این جوان بوده است، افزود: پس از حدود ۴0 دقیقه از 

غرق شدگی، حادثه به سازمان آتش نشانی گزارش شد.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: سهمیه استان اصفهان 
برای اعزام به حج تمتع تکمیل شــده و متقاضیــان تنها در قالب 
فهرست انتظار می توانند نام نویسی کنند. سهمیه اعزام اصفهانی ها 
به ســرزمین وحی در قالب حج تمتع، 5 هــزار و 750 نفر بود که 

تکمیل شد.
غالمرضا زاهدی با بیان اینکه با توافق و تعهدات دولت عربســتان 
سعودی به کشورمان، امنیت سفر زائران ایرانی در حج تمتع امسال 
برقرار شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، افزود: تاکنون هیچ 
کاروانی در اصفهان از حج تمتع انصراف نــداده؛ اما از نظر امنیت 

زائران هم جای نگرانی نیست.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشاره به اینکه ۴1 کاروان 
از استان اصفهان به حج تمتع امسال اعزام می شوند، خاطرنشان 
کرد: 22 کاروان مدینه قبــل و 19 کاروان مدینه بعد به حج تمتع 

اعزام خواهند شد.
وی به آغاز نشست های آموزشــی زائران و انجام معاینات سالمت 
برای آنان اشاره کرد و گفت: اعزام ها برای حج تمتع از 12 مرداد ماه 
امسال آغاز می شود. ثبت نام برای حج عمره، بعد از پایان یافتن حج 

تمتع امسال به اطالع متقاضیان می رسد.

مرگجواناصفهانیدرزایندهرود

مديرکل حج و زيارت استان خبرداد: 

تکمیلظرفیتاصفهاندرحجتمتع
امسال

»آموزشهک«ممنوع!

فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی  شهرستان برخوار گفت: 
ماموران یگان حفاظت، در بازرسی  یکی از کوره های تولید ذغال 
شهرســتان، 300کیلوگرم ذغال غیرمجاز از نوع بلوط را کشف و 
توقیف کردند. رسول عســگری افزود: دو نفر متخلف این کارگاه 

شناسایی و تحویل مراجع قضائی شدند. 
 در شهرســتان برخوار با وســعت 218 هزار هکتار اغلب با تغییر 
کاربــری غیرمجاز، دامداری هــای پرواربندی اقدام به ســاخت 
کوره های تولید ذغال می کنند که بــا وجود ۴ هزار هکتار جنگل 
دست کاشت تاغ در این شهرستان، شناسایی نظارت و سرکشی بر 

این کوره های ذغال غیرمجاز الزم و ضروری است.

تولیدکنندگانغیرمجازذغال
درداممامورانیگانحفاظت

رییس اداره محیط زیســت آران و بیدگل گفــت: روزانه بیش از 
250 تن زباله شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در چاله زباله 

ابوزیدآباد از توابع این شهرستان دفن می شود.
الهیار دولتخواه اظهار داشت: پاکســازی این منطقه، با همکاری 
کارکنان اداره حفاظت محیط زیست  آران و بیدگل، شهرداری آران 
و بیدگل، شهرداری کاشان و شرکت بازیافت کاشان و آران و بیدگل 
و همچنین انجمن های حفاظت محیط زیست شهر ابوزیدآباد انجام 
شده اســت. وی افزود: در این طرح، جمعی از دوستداران محیط 
زیست با همکاری اداره حفاظت محیط زیســت، محور و اطراف 
محدوده چاله زباله و مسیر جاده های کاشــان به آران و بیدگل و 

ابوزیدآباد را از وجود زباله و آلودگی ها پاکسازی کردند.
رییس اداره محیط زیست آران و بیدگل تصریح کرد: این پاکسازی 
در مسیرهایی انجام شد که ماشــین های حمل زباله در آن تردد 
دارند و به دلیل نداشتن توری و محافظ در روی زباله ها، پسماندها 
در مسیر پراکنده می شود. وی هدف از این اقدام را اشاعه فرهنگ 
حفاظت از محیط زیست و پاک سازی مناطق زیبای کویری در این 
منطقه دانست. دولتخواه با اشاره به زیبایی های نهفته در طبیعت 
منطقه ابوزیدآباد گفت: همه مردم وظیفه دارند با جلوگیری از آلوده 
شــدن منطقه، این موهبت الهی را از گزند زشتی و آلودگی ها در 
امان نگه دارند. به گفته رییس اداره محیط زیست آران و بیدگل از 
این مقدار، 200 تن زباله مربوط به شهرســتان کاشان و شهرهای 

تابعه آن و 50 تن زباله نیز از آران و بیدگل است.

رییس کمیته امداد منطقه ۴ اصفهان گفت: جانبازان آسایشــگاه 
شهید مطهری اصفهان از ۴50 خانواده ایتام کمیته امداد در طرح 

اطعام و افطار ماه مبارک رمضان میزبانی کردند.
محمود صفری اظهارداشت: جانبازان این آسایشگاه با میزبانی از 
خانواده های این مددجویان، همــکاری خود را در انجام این اقدام 
خداپسندانه اعالم کردند. وی افزود: طرح اطعام مددجویان این نهاد 
در قالب تحویل بسته های موادغذایی، برپایی سفره های افطاری، 
یافتن حامی برای ایتام و فرزندان محســنین و جمع آوری زکات 
فطره، از مهم ترین برنامه های اجرایی کمیته امداد در ماه مبارک 
رمضان اســت. رییس کمیته امداد منطقــه ۴ اصفهان با تاکید بر 
حرکت بیشتر به سمت گســترش فرهنگ انفاق و نیکوکاری در 
جامعه، خاطرنشان کرد: سال گذشــته خیران منطقه ۴ اصفهان 
بیش از 210 میلیون تومان در قالــب کمک هزینه اطعام و افطار 

محرومان و سبد کاال، این نهاد را یادی کردند.
وی بابیان اینکه ۴ هزارو900 مددجو و نیازمند، زیرپوشش کمیته 
امداد منطقه ۴ اصفهان هســتند، گفت: پارســال 550 سبد کاال 
شــامل اقالمی از جمله برنج، روغن و ماکارونی، بین خانواده های 

نیازمند توزیع شد.

دفنروزانه۲۵۰تنزبالهدرچاله
ابوزیدآبادآرانوبیدگل

۴۵۰خانوادهایتام؛میهمانسفره
اطعامجانبازاناصفهان

سرپرست سازمان اورژانس کشور، از آمادگی کامل نیروهای امدادی برای پوشش 
حوادث احتمالی مراسم شب های قدر خبر داد.

دکتر پیرحسین کولیوند، ضمن اعالم این خبر افزود: در این شب ها 2۶09 دستگاه 
آمبوالنس، ۶۴ دســتگاه اتوبوس آمبوالنس و 900 دستگاه موتورالنس آماده 

خدمت رسانی به شب زنده داران و عزاداران هستند.
سرپرست سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه بیش از 17هزار نیروی امدادی 
نیز در پایگاه ها آماده خدمت رسانی به عزاداران خواهند بود، افزود: در مجموع 
2380 پایگاه شهری و جاده ای در این شب ها در سطح کشور مستقر بوده و آماده 

خدمت رسانی به مردم هستند.
وی با اشاره به استقرار نیروهای امدادی در هیئت ها و مساجد و مسیرهای اصلی 
در این ایام، گفت: مردم می توانند در صورت نیاز، عالوه بر مراجعه به پایگاه ها با 

شماره 115 تماس بگیرند.

امحایبیشاز۲9هزار
کیلوگرممادهغذایی
نامناسبدراصفهان

آمادگیکاملاورژانس
برایپوششامدادی
مراسمشبهایقدر

مدیرگروه بهداشت محیط استان اصفهان گفت: در بازرسی هایی از مراکز تهیه و 
توزیع موادغذایی ویژه ماه مبارک رمضان، 29 هزار و 800 کیلوگرم ماده غذایی 
نامناسب، معدوم و از دسترس مردم خارج شد. مهدی رفیعی اظهارداشت: 90 
گروه دو نفری بازرسی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی ویژه ماه رمضان، چند 
روز پیش از این ماه در بازار فعال شــدند و همه واحدهای تولیدی را به صورت 
ســرزده مورد بازدید قرار دادند. وی افزود: 253 مورد اخطار نواقص بحرانی و 
1۶2 مورد اخطار نواقص غیربحرانی ازطرف مرکز بهداشت استان برای اصناف 
صادر شده است. مدیرگروه بهداشت محیط استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
در این مدت 8۶ متخلف در زمینه تولید موادغذایی ویژه ماه رمضان به مراجع 
قضائی استان معرفی شدند که پرونده آنان در حال بررسی است. وی بیان کرد: 
289 مورد نمونه برداری از موادغذایی به آزمایشگاه های مرکز بهداشت استان، 

ارسال و هزار و 700 مورد هم نمونه برداری با دستگاه پرتابل انجام شده است.

ريیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا 
خبر داد:

انهدامباندتوزیعاینترنتی
موادمخدر

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، از انهدام و دستگیری اعضای باند  سلطان گل خبر داد که در فضای مجازی اقدام به توزیع مواد مخدر می کردند.
سردار محمد مسعود زاهدیان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: اقدامات پلیس در شناسایی اعضای باند توزیع مواد مخدر و روانگردان به نام »سلطان گل« که در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی فعالیت داشتند، به ثمر نشست. وی افزود: اعضای این باند در فضای مجازی اقدام به توزیع مواد مخدر وقرص های روانگردان و توهم 
زا می کردند که با هوشیاری و اقدام به موقع پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا دستگیر شدند. رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ادامه داد: این افراد طعمه های خود را 
از شبکه های اجتماعی و مجازی انتخاب کرده و با توزیع موادی از قبیل گل، شیشه و LSD، درآمد نامشروع کسب می کردند. وی با بیان اینکه در برخی موارد اعضای 
شبکه با ایجاد ارتباط صوری در بستر فضای مجازی و اخذ مبالغی برای تامین ماده مخدر، بدون تامین مواد درخواستی متقاضی، پول را برداشت کرده و از دسترس خارج 

می شدند، گفت: سودجویان و قاچاقچیان باید بدانند هرگونه تحرک خالف قانون از دید پلیس مخفی نمی ماند و درهر شرایطی رصد خواهند شد.

رییــس مرکــز برنامه ریــزی و منابــع انســانی وزارت 
آموزش وپرورش گفت:  برای تامین معلمان تا ســال 1۴00 
نمی توانیم به دوره چهار ســاله تربیت معلــم تکیه کنیم و 
نیروهای حق التدریس و آموزشــیاران نهضت سوادآموزی 

برای جذب باید در آزمون استخدامی شرکت کنند.
اسفندیار چهاربند با اشاره به اینکه در آموزش وپرورش طبق 
قانون دو مسیر برای جذب نیروی انسانی داریم، اظهار کرد: 
روش نخست براســاس دوره تعهد چهار ساله  یعنی تربیت 
معلم اســت که از دوره دیپلم از طریق کنکور برای دانشگاه 
فرهنگیان دانشجو جذب می کنیم و این افراد دوره آموزشی 
۴ســاله را گذرانده و پس از دریافت مدرک کارشناسی، به 

عنوان معلم وارد آموزش وپرورش می شوند.
وی افزود: مســیر دوم از طریق دوره یکساله مهارت آموزی 
است و براساس ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، افراد 
دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر، از طریق برگزاری 
آزمون استخدامی و گذراندن دوره یک ساله مهارت آموزی، 

به استخدام پیمانی آموزش وپرورش درمی آیند.
چهاربند ادامه داد: دانشجویان دارای تعهد دبیری، استخدام 
رســمی آزمایشــی هســتند و در طول دوران تحصیل و 
تعهد، حقوقی متناســب با حکم خــود دریافت می کنند؛ 
اما پذیرفته شــدگان در آزمــون اســتخدامی، به صورت 
پیمانی جذب می شــوند و پس از گذراندن دوره یک ساله 

مهارت آموزی، احکام آنها صادر می شــود و در طول دوره 
مهارت آموزی از تسهیالتی برخوردار نیستند.

رییس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش وپرورش گفت: در 
قانون برنامه ششم تاکید شده است که تامین نیرو در آموزش 
و پرورش فقط از مسیر دانشگاه فرهنگیان باشد؛ اما به دلیل 
تاخیر در تاسیس این دانشگاه و وقفه چند ساله در فعالیت 
دانشگاه تربیت معلم و حذف آن از آموزش وپرورش، ظرفیتی 
وجود ندارد که بتواند براســاس بازنشســته های آموزش و 

پرورش برای ما تامین نیرو کند.

نماینده مردم شهرستان های دهاقان و شهرضا در مجلس 
شورای اسالمی گفت: تالش در تصویب الیحه حمایت افراد 
تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی، پیگیری حضور 
مسئول کمیته امداد در شهرستان و کمک 800 میلیون 
تومانی به مددجویان در حوزه اشتغال و مسکن، از جمله 

اقدامات یکسال گذشته است.
سمیه محمودی طی گفت و گویی، حل سه مشکل مهم 
از مشکالت شهرستان از جمله آب شرب، فاضالب شهری 
و اشتغال را ضروری برشــمرد و گفت: مسئله آب شرب 
شهرستان از مشکالت اصلی اســت که در طول یکسال 
خدمت گزاری توانســتیم با ارائه راهکارهای میان مدت و 
بلندمدت آن را پیگیری کنیم؛ بنابراین با تالش های انجام 
شده تا یکســال و نیم آینده با انتقال آب شرب از تصفیه 
خانه بابا شیخ علی،  آب هفت روستا و شهر دهاقان تامین 

می شود و مردم می توانند از آن استفاده کنند.
وی افزود: مسئله فاضالب شهری نیز از مسائل مهمی است 
که امسال هم جزو پیوســت های بودجه آورده شده و در 
تبصره سه بودجه سال 9۶ گنجانده شده است و با حمایت 

دولت، مردم و شهرداری این مهم دنبال می شود.
محمودی تالش برای ایجاد اشــتغال پایــدار با تکمیل 
زیرساخت های شهرستان، فعال کردن کارگاه های فنی 
و حرفه ای برای توسعه اشتغال از طریق کارآفرینی امید 

و توسعه گردشگری و صنایع دستی  را نیز از مسائل مهم 
شهرستان برشمرد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این 
موارد نیز از مشکالت اصلی منطقه است، در حال پیگیری 

آن هستیم.
نماینده مردم شهرستان های دهاقان و شهرضا در مجلس 
شــورای اســالمی، از ثبت اردوگاه اداره ارشاد دهاقان به 
عنــوان اردوگاه ملی خبــرداد و افزود: احــداث زیرگذر 
دهاقان- شــهرضا نیاز به 300 میلیارد ریال اعتبار دارد 

که با درخواست ویژه ما امیدواریم این کار نیز انجام شود.

نماينده مردم شهرستان های دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسالمی:

کمک۸۰۰میلیونیبهمددجویانکمیتهامداد

کمیته امدادآموزش و پرورش

ريیس منابع انسانی وزارت آموزش وپرورش مطرح کرد:

شرایطجذبمعلمانحقالتدریسدرآموزشوپرورش

 واقعیت
ی گریز از

ی برا
؛ راه

فالگیری
فاطمه کاويانی  معموال هر پدیــده ای که در جامعه به 

وجود می آید، معلول عوامل متعدد اســت؛ 
پدیده ای مثل فال و فال بینی نیز از این قاعده مستثنی نیست. یکی از عوامل 

موثر براین پدیده، رشد بی قاعده و بی تناسب نیاز های افراد جامعه است.
فال گیری در دسته خرافات رشــدنیافته ای قرار دارد که هیچ گاه در طول تاریخ از بین 

نرفته و همچنان نیز طرفدارانی دارد و حتی امروزه با اینکه جامعه ادعای مدرنیته شدن دارد، 
به شکل جدیدتری با این معضل رو به روست. اگر عضو شبکه های مجازی بخصوص اینستا باشید، 

با جست وجو کردن کلمه »فال«، بدون شک شاهد هزاران پیج خواهید بود.
انسان به طور فطری دوست دارد وقایع را پیش بینی کند و بداند چه آینده ای در انتظار اوست تا شاید بتواند 

مشــکالتش را از طریق نیروهای بیرونی و غیر عادی برطرف کند. مباحث خاصه فقط در جوامع خرافی مطرح 
می شود؛ زیرا مردم به آن درجه از شعور رسیده اند که هر کاری را با بصیرت و آگاهی انجام دهند.

نکته حائز اهمیت این است که فال گرفتن می تواند شما را معتاد خودش کند. زمانی که برای هر چیز کوچکی سراغ فال، 
رمالی و دعانویسی می روید یعنی دچار این اعتیاد شده اید. افراد جامعه، وقتی توانایی برآوردن نیازها و خواسته های قلبی از قبیل 
ازدواج ، طالق و غیره را ندارند یا از لحاظ فکری، اقتصادی و اجتماعی به مشکل برمی خورند، به فالگیری و خرافات روی می آورند.

نکته مهم اینکه فالگیران با توجه به حرفه  خود، از توان ارتباطی باالیی برخوردارند. آنها تیزبین و باهوشند و با ارائه اطالعاتی که در مراودات 
اولیه به دست آورده اند، اعتماد افراد را جلب می کنند و برای اینکه جایی در دل مردم باز کنند، خود را در قالب شخصیت های مذهبی جا می زنند 

تا کالمشان نافذ باشد و در کار خود تداوم یابند. فالگیری و دعانویسی، قشر مرفه و مستضعف جامعه را درگیر خود کرده؛ به طوری که در قشر پایین 
جامعه، گرایش به سمت دعانویسی و در قشرهای ثروتمندتر به سوی فالگیری است و این موضوع در مورد جوامع نیز صدق می کند.

این در حالی است که در مشرق زمین و در کشورهای فقیر که افراد نمی توانند به امیال و خواسته های خود در حالت واقعی برسند، گرایش به خرافات، فال و 
فالگیری بیشتر می شود و هر چقدر مردم از طبقات پایین تر اجتماع و فقیرتر باشند، بیشتر به رمل و اسطرالب و دیگر روش های فالگیری روی می آورند.

البته فال گرفتن از یک جنبه مثبت است؛ چون مدتی هر چند محدود، به افراد نوعی امید و رضایت خاطر می دهد اما جنبه منفی آن هم این است که افراد را به خرافه 
و پذیرش ایــن موضوع و خرافه پرســتی بیشتر 
موجودی منفعــل و بالاراده سوق می دهد که انسان 
خود نقش چندانی ندارد.است و در زندگی واقعی 
کشور معتقد اســت که به سوی تمدن با اینکــه جامعه کنونی 
می رود و خود را متفاوت و برتر از نیاکان خود و پیشرفته شدن پیش 
تمایالت نشان دهنده این است که تا تغییر می داند، امــا این قبیل 
جامعه صورت نگیرد، هیچ پیشرفت علمی فرهنگی و فکری در یک 
شدن نمی برد.آن را به سمت پیشرفته 
بدون توجه به طبقه اجتماعی و قشری که در در ایــن جامعــه، افراد 
می کنند، به دنبال رفع نیازهایی هستند که آن رشد یافته یا زندگی 
ســطح اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی آنان معموال هیچ تناسبی با 
لوکس و مدرن، ماشین گران قیمت و وسایل ندارد. داشتن خانه هایی 

لوکس، در ظاهر نیاز تمامی افراد شده است و البته به دلیل مسائل مادی، اقتصادی و طبقاتی آنان قطعا غیر قابل دسترسی است. دکتر عباسی جامعه شناس، درخصوص گرایش به سمت فال 
می گوید: بدون شک گسترش اطالعات بدون آموزش در این امر بی تاثیر نبوده است. از سویی مشکل بیکاری و باال رفتن سن ازدواج جوانان و در یک کالم به تعویق افتادن نیازهای زیستی اولیه 
و ایجاد مشکل به دلیل همین مسائل برای آنها و خانواده هایشان، در این امر تاثیرگذار است. ایجاد شکاف نسلی از یک سو و عدم مشروعیت والدین به عنوان گروه مرجع از سوی دیگر، براین 
مشکل دامن زد؛ به این دلیل که والدین این امکان را نداشتند که با ارزش هایی که خود برآن باور داشتند جوانان خود را در مامن خانواده حفظ کنند و عوامل اجتماعی از این دست باعث می شد 
میان ایده آل فکری افراد و واقعیت موجود فاصله ایجاد شود. این فعال حوزه جامعه شناسی تاکید کرد: از سوی دیگر نبود رفتارهای عقالنی متناسب با شرایط بحرانی، باعث می شود فرد به جای 
ابداع راه های تازه و ابزار نوین و شیوه جدید برای حل مشکالت، ساده ترین و انتزاعی ترین راه ممکن را برگزیند و آن هم مراجعه به فال و فال گیری است تا هرچند برای زمانی کوتاه، از بار فشار 
مشکالتش رهایی یابد. اما به نظر می رسد ارائه آموزش های موثر درخصوص مهارت های فردی و اجتماعی به افراد برای حل مسائلشان، ترویج ارزش های ناب مذهبی و دینی، آموزش مفاهیمی 
مانند طبقه اجتماعی و سبک زندگی و هماهنگی صدا و سیمای ایران، در ترویج سبک صحیح زندگی و شاید اندکی در حل مسئله راهگشا باشد. ایجاد مشاغل خانگی و ایجاد اشتغال و هموار 

کردن امر ازدواج جوانان تا حدی به حل این مسئله کمک خواهد کرد.
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 به گفته محققان اگر فرد رژیم گیرنده گیاهخوار باشد، نه تنها به شکل موثرتری در مقایسه با افراد پیروی کننده از رژیم کم کالری 
وزن کم می کند، بلکه با کاهش چربی عضله، متابولیسم بدنش هم بهبود می یابد. دکتر »هانا کاهلئووا« سرپرست تیم تحقیق 
در موسسه تحقیقاتی واشنگتن دی سی، در این باره می گوید: »از دست دادن 
چربی عضله، موجب بهبود متابولیسم گلوکز و لیپید می شود؛ از این رو این 

یافته ها برای افراد مبتال به سندروم متابولیک و دیابت نوع۲ مفید است.«
در این مطالعه، ۷۴ فرد شرکت کننده مبتال به دیابت نوع۲ به طورتصادفی به 
رژیم غذایی گیاهخواری یا رژیم غذایی قراردادی ضددیابت اختصاص یافتند. 
رژیم غذایی گیاهخواری شامل ســبزیجات، دانه ها، غالت، حبوبات، میوه 
و مغزیجات آجیلی و محصوالت حیوانــی آن حداکثر محدود به یک بخش 
ماست کم چرب در روز بود؛ اما رژیم غذایی دیابتی طبق توصیه های انجمن 
اروپا مخصوص افراد دیابتی تعیین شــده بود. هر دو رژیم غذایی، به مصرف 
۵۰۰کیلوکالری در روز برای هر فرد محدود می شد. محققان دریافتند که رژیم غذایی گیاهخواری تقریبا دو برابر در کاهش وزن 

بدن موثر بود و به کاهش میانگین 6/۲کیلوگرم در مقایسه با 3/۲کیلوگرم برای رژیم غذایی قراردادی منجر شد.

اکثر نوزادان نارس عملکرد تحصیلی خوبی دارند
باوجود مطالعات قبلی مربوط به اینکه نوزادان نارس به لحاظ علمی و تحصیلی مشکل 
دارند، یافته های جدید دانشــگاه نورث وسترن آمریکا نشــان می دهد که دو سوم 
نوزادان متولدشده در هفته ۲3 یا ۲۴ بارداری عملکرد تحصیلی خوبی خواهند داشت.

مطالعه جدید نشان می دهد؛

افراد گیاهخوار در رژیم های کاهش وزن موفق ترند

 طبــق نتایج یــک مطالعه جدیــد، چندیــن فاکتور موجــب بروز 
افزایش ریســک ســکته مرتبط با بــارداری در زنان مبتــال به »پره 
اکالمپسی« می شــود. مشــکل پره اکالمپســی، اختاللی همراه با 
فشــارخون باال و پروتئین در ادرار یک زن باردار اســت که روی 3 تا 
 ۵ درصد حاملگی ها تاثیر گذاشته و به مســمومیت حاملگی معروف

 است.
به گفته محققان، زنان مبتال به پره اکالمپسی در طول بارداری و بعد از 
آن در معرض ریسک باالی سکته قرار دارند؛ هرچند احتمال بروز سکته 

مرتبط با بارداری بسیار نادر است.
دکتر الیزا میلر، سرپرست تیم تحقیق در مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا 
نیویورک، در این باره می گوید: »پره اکالمپســی یک اختالل بسیار 

پیچیده بوده و به راحتی قابل تشخیص نیست.«

دانشمندان بریتانیایی با مطالعه روش های تغذیه ای ۲/۲۵میلیون نفر 
به خواص بیشتر قهوه پی بردند. 

براساس تحقیقات جدید این دانشمندان، کسانی که یک فنجان در 
روز قهوه می نوشــند، تا ۲۰ درصد خطر احتمال ابتال به سرطان در 
آنها کاهش می یابد و نکته جالب آن است که وجود پنج فنجان قهوه 
در برنامه غذایی روزانه، خطر ابتال به ســرطان را تا ۵۰ درصد کاهش 

می دهد.
به گفته محققان بریتانیایی، قهوه بدون کافئین نیز مفید است؛ اگر چه 

خواص ضد سرطانی آن کمتر است.
به توصیه پزشکان نوشیدن پنج فنجان قهوه در روز کافی است؛ زیرا 
مقدار باالی کافئین برای بدن مضر است. همچنین زنان باردار باید از 

مصرف زیاد کافئین اجتناب کنند.

 طبق نتایج یک مطالعه کوچک، پیاده روی موجب بهبود عملکرد مغزی افراد بزرگســال مبتال به »دمانس عروقی« 
می شود.تحقیقات نشان داد که افراد مسن مبتال به »اختالل شناختی عروقی« یا VCI که 3 ساعت در هفته به مدت 

6 ماه پیاده روی کرده بودند، دفعات واکنش و سایر عالئم عملکرد مغزی 
شــان بهبود یافته بود. VCI نوعی زوال عقل یا دمانس است که به دلیل 
آسیب به عروق خونی مغز ایجاد می شــود.ترس لیو-آمبروز، سرپرست 
تیم تحقیق، در این باره می گوید: »به خوبی اثبات شــده است که ورزش 
منظم هوازی موجب بهبود سالمت قلبی-عروقی و سالمت عروق مغزی 
می شود.« وی در ادامه می افزاید: »این نوع ورزش ریسک ابتال به مشکالت 
مزمن نظیر فشارخون باال، دیابت نوع۲ و کلسترول باال را کاهش می دهد. 
این مشکالت مزمن، دارای تاثیر منفی بر مغز هستند.« این مطالعه شامل 
3۸ زن و مرد مبتال به VCI بود که برخی از شرکت کنندگان به گروه پیاده 

روی اختصاص یافته و برخی دیگر شیوه قبلی زندگی خودشان را دنبال می کردند. تمامی شرکت کنندگان قبل و بعد 
از برنامه ورزشی تحت اسکن مغز قرار می گرفتند.

تاکید دوباره محققان به سالمندان:

پیاده روی به مقابله با زوال عقل کمک می کند

یافته جدید پزشکی نشان می دهد؛

خطر سکته در کمین زنان 
باردار مبتال به فشارخون باال

نتایج محققان نشان داد:

 کاهش ابتال به سرطان
با نوشیدن قهوه!

صورت گرد و پرحجم، نشان دهنده سالمت، شادابی و سرزندگی است و 
به همان نسبت، صورت الغر می تواند تداعی کننده افسردگی یا بیماری 
باشد. برای چاق کردن فوری صورت راهکارهایی وجود دارد که می تواند 

به شما کمک کند.
اقدامات طبیعی برای چاق کردن صورت عبارت اند از: داشتن رژیم غذایی 

سرشار ازانواع آنتی اکسیدان ها، ویتامین و کلسیم.
براساس تحقیقات، کلسیم به ساخت استخوان و جلوگیری از تضعیف 
ماهیچه های صورت کمک می کند و به این ترتیب باعث چاق شدن این 

عضو از بدن می شود.
نوشیدن مقادیر کافی از آب در طول روز نیز می تواند باعث بهبود گردش 
خون، بازشدن سلول های پوستی، پر و چاق به نظر رسیدن صورت شود.

از جمله عواملی که باعث الغری صورت، بروز چین و چروک و افتادگی 
می شود، می توان استعمال دخانیات، مصرف مواد غذایی پرچرب و شیرین، 

استرس، مجاورت بیش از حد با نور خورشید و کم تحرکی را نام برد.
روش دیگر برای چاق کردن صورت، ماساژ نواحی اطراف گونه ها، بینی و 
چانه است. در این شیوه دست ها را آغشته به روغن کرده و صورت را به طور 
دورانی ماساژ دهید. با انجام مستمر این کار، پس از چند هفته اثرات آن را 

بر پوست خود مشاهده می کنید.

 برای مراقبت از دندان ها
انگور بخورید

بعضی از ما گمان مــی کنیم که برخی خوراکی هــا به دلیل طعم 
شیرین برای دندان مضر هســتند. این در حالی است که میوه های 
شیرین بخصوص انگور نقشــی ویژه در تقویت دندان های ما ایفا 
می کنند. آخرین تحقیقات دانشــمندان حکایــت از آن دارد که 
ترکیبات موجود در این میوه تاثیر بســزایی در تقویت دندان ها و 
جلوگیری از پوســیدگی آنها دارد. نکته جالب توجه این است که 
بیشــتر از خود انگور، دانه های آن برای دندان ها مفید است. این 
دانه ها با بهبود گردش خون، بــه عملکرد بهتر قلب نیز کمک قابل 
توجهی می کنند. پزشــکان می گویند: اســتفاده از دانه انگور در 
ترکیبات مورد استفاده برای پر کردن دندان ها، عمر آنها را به شکل 
شگفت انگیزی افزایش می دهد. در واقع، وجود این ماده طبیعی به 

حفظ طوالنی مدت دندان های پر شده کمک می کند.
این خبر از آن حیث اهمیت دارد که در حال حاضر بیش از ۵۰درصد 
بزرگساالن، خرابی و به دنبال آن پر کردن دندان را تجربه کرده اند؛ 
اما ترکیباتی که برای این کار استفاده می شود به طور میانگین پنج 
تا هفت سال عمر می کنند. حال اگر دانه انگور و عصاره حاصل از آن 
برای پر کردن دندان ها استفاده شود نیاز به ترمیم دوباره دندان پر 

شده تقریبا بر طرف می شود.
اگرچه در حال حاضر دانه انگور جایی در مواد اولیه دندان پزشکی 
ندارد، ولی اضافه کردن آن به فرآیند تولید، کار چندان دشــواری 
نیســت؛ اتفاقی که می تواند تحولی بزرگ در یکی از شایع ترین و 
رایج ترین درمان های دندان پزشــکی ایجاد کرده و از هزینه ها و 

دردهای بیماران کم کند.

 آیا نوشیدن چای، بر ژن ها 
تاثیر می گذارد؟

نوشیدن چای بسیار لذت بخش است و افراد بسیاری در جهان به آن 
عالقه دارند؛ اما مطالعات جدید نشان داده است که نوشیدن چای 

منجر به تغییر بیان ژن در زنان می شود.
بررسی های انجام شده در دانشگاه اوپساال در سوئد حاکی از آن است 
که نوشیدن چای منجر به تغییرات اپی ژنتیک در زنان می شود که با 
سرطان و سوخت وساز هورمون استروژن در ارتباط است. محققان 
در حال بررسی این موضوع هستند که بدانند آیا تغییرات اپی ژنتیک 

در برابر سرطان محافظت کننده است؟
تحقیقات قبلی نشان داده است آنچه می خوریم و می نوشیم، بیان 
ژن را تغییر می دهد. نتایج مطالعات انجام شــده در سال گذشته 
نشان داد رژیم غذایی معمولی هم با تغییر باکتری های روده، منجر 
به تغییرات اپی ژنتیک می شود. محققان پس از بررسی مصرف چای 
و قهوه، دو نوشیدنی محبوب در ایاالت متحده، چنین اظهار کردند 
که ممکن است این نوشــیدنی ها منجر به تغییرات اپی ژنتیک در 
زنان و مردان شود. این بررسی روی 3۰96  بزرگسال در اروپا انجام 
شد.یافته ها نشان داده است که مصرف چای، منجر به تغییر بیان 

 TTC17 و  DNAJC16 ژن های
می شــود که با متابولیســم 
استروژن و سرطان مرتبط 

اســت. ایــن مطالعه 
همچنین نشان داد 
که مصرف چای در 
ژن مردان تغییری 

ایجاد نمی کند.

زیبایی 

درمان لکه های تیره پوستی

تناسب اندام

توصیه روز

سوال روز

شیرین بیان: سال هاست که برای درمان عالئم سوء هاضمه 
مانند سوزش سر دل و برگشت اسید معده از شیرین بیان 

استفاده می شود.

گیاهان مفید برای دستگاه گوارش

  روند لخته شدن از زمانی شروع می شود که 
پالکت های خون در محل آسیب رگ خونی، 

به دیواره رگ می چسبند. با بروز واکنش های 
آنزیمی پیچیده، شــبکه گســترده پروتئینی 

ایجاد می شود. این شبکه پالکت ها را احاطه کرده 
و آنها را در محل نگه می دارد تا لخته تشکیل شود. 

در این واکنش هر فاکتور انعقادی از نوع غیرفعال به نوع 
فعال تبدیل می شود. آزمایش های خونی می توانند در افراد 

مبتال به اختالالت انعقادی این مســائل را بررسی کرده و محل وجود 
نقص را آشکار ســازند. در ادامه این مطلب به برخی از اختالالت خونریزی دهنده 

اشاره می شود.

هموفیلی
هموفیلی یک اختالل خونی ارثی و بسیار نادر است. با این وجود یکی از شایع ترین 
اختالالت خونریزی دهنده اســت و عمدتا بر مــردان تاثیر می گــذارد چراکه با 
کروموزوم X مرتبط اســت. براســاس نوع پروتئین موجود در خون، هموفیلی به 
چهار نوع تقسیم می شــود. با این حال بدون توجه به نوع هموفیلی، افراد مبتال به 
این اختالل بی وقفه دچار خونریزی می شوند و این خونریزی گاهی اوقات آن قدر 

طوالنی می شود که مشکالت فراوانی را برای آنان فراهم می کند.
این اختالل معموال به هنگام تولد مشخص می شــود و برخی از عالئم و نشانه های 

آن عبارت است از:
- خونریزی در مفاصل که با درد و سفتی بدن همراه است؛

- خونریزی بعد از عمل های سطحی نظیر جراحی دندان، تزریق آمپول یا واکسن 
زدن؛

- وجود خون در ادرار یا مدفوع؛
- خونریزی مداوم و بدون وقفه.

)HHT( تالنژکتازی خونریزی دهنده ارثی
بیماری »تالنژکتازی خونریزی دهنده ارثی« که به »ســندروم اســلر وبر راندو« 
هم معروف اســت، یک اختالل ژنتیکی بوده که در آن عروق خونی به خوبی رشد 
نکرده اند. این بیماری بر همه جنسیت ها و گروه های قومی و نژادی تاثیر می گذارد و 
شایع ترین عالمت آن، خونریزی مکرر بینی است. سایر عالئم آن شامل ظهور عروق 
خونی غیرعادی روی پوست و خونریزی درونی اســت. درحال حاضر هیچ درمان 

قطعی ندارد، اما برخی فرآیندهای درمان در مورد آن موثر هستند.

تاالسمی
در صورت ابتال به بیماری تاالسمی، بدن به قدرکافی هموگلوبین )پروتئین ضروری 

قرمــز خــون( برای ســلول های 
سایر اختالالت خونی، تولیــد نمی کند. همانند 

تاالســمی هم ارثی بوده و در اوایل تولد به دلیل وجود کم خونی شــدید شناخته 
می شود. شدت این بیماری در هر فردی متفاوت اســت و در بین افراد کشورهای 
حوزه مدیترانه نظیر یونان و ساکنان آسیا، آفریقا و خاورمیانه بیشترین شیوع را دارد.

)VWD( فون ویلبراند
بیماری »فون ویلبراند« یک اختالل خونی ارثی است که در آن، خون به خوبی لخته 
نمی شود. نام این بیماری براساس یکی از پروتئین های یافت شده در خون ما موسوم 
به »فاکتور فون ویلبراند« تعیین شده است. این پروتئین به توقف خونریزی در بدن 
کمک می کند و افراد مبتال به VWD دارای میزان بسیار کم یا زیاد از این پروتئین 
هستند که موجب عملکرد نامناسب در بدن می شود. این بیماری به شکل مساوی 
در بین زنان و مردان پدیدار می شود؛ با این حال زنان باید به خونریزی های شدید 

در طول دوره ماهیانه و بعد از زایمان توجه کنند.
برخی از عالئم و نشانه های اصلی این بیماری عبارت است از: خونریزی مکرر بینی 
که به سختی متوقف می شــود؛ کبودی آسان؛ خونریزی ســنگین در دوره عادت 
 ماهیانه و خونریزی طوالنی تر از حد نرمال پس از بــروز زخم، جراحی، زایمان، یا

 دندان پزشکی.

»اختالل خونریزی دهنده« یک اصطالح 
عمومی است که شامل طیف وسیعی از 

مشکالت پزشکی بوده و با لختگی ضعیف 
خون و خونریزی غیرعادی همراه است. 
اختالالت خونریزی دهنده در اثر نقص در 

روند تولید لخته خون ایجاد می شوند.

چاق کردن صورت در یک هفته

اختالل

 خونریزی دهنده 

و انواع آن

برخی افراد به درمان ها به خوبی جواب می دهند و این لکه ها 
با استفاده از روش هایی مثل اســتفاده از ماسک صورت، 
کرم های روشــن کننده و لیزر کم رنگ یا محو می شوند؛ 
اما پیش از اینکه بخواهید درمانی را شروع کنید ابتدا باید 

تغییراتی رفتاری در خود ایجاد کنید.
مهم ترین تغییر رفتاری شــما باید این باشد که کمتر در 
معرض نورآفتاب قرار بگیرید و از کرم ضد آفتاب استفاده 
کنید؛ چون ایــن لکه های تیره در معرض نورخورشــید 
تشدید می شــوند و بهتر است برای پیشــگیری بیشتر، 
از کاله های لبــه دار اســتفاده کنید. عالوه بــر این الزم 
است با اســتفاده از اســکراب ها وضعیت پوست را بهبود 
بخشید. اســکراب ها به برداشته شدن ســلول های مرده 
که باعث بسته شــدن منافذ و بدتر شــدن لکه های تیره 
می شــوند، کمک می کننــد. الیه بردار هایی کــه دارای 
ترکیبات اســید آلفاهیدروکسی هســتند نیز در بهبود 
قســمت های تیره اثر دارند. تغییر مثبت دیگری که باید 
ایجاد کنید استفاده از لوسیون و کرم هایی است که دارای 
فرمولی خاص بــرای درمان لک هســتند؛ از مارک های 
 معتبر بــرای درمان لک های دســت و صورت اســتفاده

 کنید.
یادتان نرود که میوه و سبزی در کمرنگ شدن این لکه های 
پوستی موثر هستند؛ خوردن مقدار کافی میوه و سبزیجات 
به ویژه لیمو، خیار و گوجه فرنگی که به داشــتن پوستی 
ســالم کمک می کند. هیچ چیز مانند مواد غذایی تازه به 
دلیل داشــتن ویتامین های مختلف، در سالمت پوست 
موثر نیست. همچنین شما می توانید از ماسک های صورت 
اســتفاده کنید. این ماســک ها به تدریج به روشن شدن 
قسمت هایی که رنگدانه ها تجمع پیدا کرده اند یا همان نقاط 
تیره کمک می کنند. در نهایت اگر هیچ کدام از این روش ها 
تغییری در ظاهر شما ایجاد نکرد می توانید از درمان های 
تخصصی تحت نظر پزشــک مثل روش الیه بــرداری با 
دستگاه استفاده کنید. در این روش درمانی با استفاده از 
وکیوم و میکروکریستال های کوچک، به آرامی الیه های 
مرده پوست برداشته شده و به کمرنگ شدن لک های تیره 

کمک می شود.
 ماسک برای کمرنگ شدن لکه ها

ماســک خیار و لیمو: یک خیار را رنده کرده و کمی شیر 
و چند قطــره لیمو ترش به آن اضافــه کنید تا یک حالت 
خمیری داشته باشد. این ماسک را روی صورتتان بمالید 
و بعد از 1۵ دقیقه بشویید. این ترکیب هم صورت شما را 
جوان تر و هم لکه ها را کمرنگ تــر می کند. این ترکیب را 
یک روز در میان اســتفاده کنید تا بعد از یک ماه نتیجه را 

به چشم ببینید.

روغن نعنا: مطالعات مختلفی نشان می دهد که روغن نعنا در 
درمان درد و نفخ ناشی از سندروم روده تحریک پذیر موثر 

بوده و مصرف مکمل آن در دوزهای پایین ایمن است.

چای بابونه: این چای برای درمان مشکالت گوارشی از قبیل 
ناراحتی معده، قولنج و حالت تهوع مفید است.

اسفرزه: این گیاه فیبر بســیار باالیی دارد که محتوای آن 
جذب روده شده و از وخیم شدن یبوست جلوگیری می کند.
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تبریزی در ذوب آهن ماندگار شد
مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، با وجود شایعاتی که درباره جدایی وی از این تیم 

شنیده می شد، قرارداد خود را با این تیم برای دو فصل دیگر تمدید کرد.

محمدجواد معنوی نژاد ملی پوش اصفهانی و جوان تیم ملی والیبال 
کشورمان، در این دوره از لیگ جهانی 
والیبال عملکرد بسیار خوبی از خود به 
نمایش گذاشت و در دیدار با آرژانتین 
نیز رکن اصلی پیــروزی تیم ملی 
کشورمان برابر شــاگردان خولیو 
والسکو بود. معنوی نژاد که با کسب 
۲۶ امتیــاز، امتیازآورترین بازیکن 
دیدار ایران و آرژانتین لقب گرفت در 
اواخر بازی مصدوم شد. خبر بد اینکه 
به گفته پزشــک تیم ملی، معنوی نژاد با پارگی عضله روبه رو شده 
است که درمان آن ۱۰ تا ۱۵ روز زمان می برد. به این ترتیب ستاره 
اصفهانی تیم ملی والیبال کشورمان به همراه عادل غالمی که او هم با 
مصدومیت مواجه شده است هفته سوم لیگ جهانی را از دست داد.

فرضیه ای که به تدریج بــا توجه به رویه نقل و انتقاالت ســپاهان 
مبنی بر عدم تمایل باشگاه اصفهانی 
به ادامه همکاری با موسی کولیبالی 
شکل گرفت، با انتشار خبری درباره 
بازگشــت احتمالی این مدافع به 
 اســتقالل خوزســتان تقویــت

 شد.
وقتی ســپاهان در نقــل و انتقاالت 
جذب ســه مدافع میانی را در دستور 
کار قرار داد، این ظن تقویت شد که شاید باشگاه 
اصفهانی عالقه ای به تمدید قرارداد با موســی کولبیالی ندارد. این 
فرضیه اما خیلی جدی به نظر نمی رســید زیــرا از یک طرف این 
احتمال وجود داشت که زالتکو کرانچار برخی خریدهای جدیدش 
را برای پست های دیگری مثل دفاع کناری یا هافبک تدافعی مدنظر 
داشته باشد و از طرف دیگر مدافع اهلی مالی سپاهان هم بازیکنی 
نبود که بتوان باور کرد باشگاه اصفهانی به راحتی قید همکاری با او 

را خواهد زد.

اولین دوره مسابقات رنکینگ اسنوکر پیشکسوتان استان اصفهان 
)جام رمضان( برگزار شد. این مسابقات 
با حضور ۱۸ نفر از پیشکسوتان رشته 
اسنوکر به صورت دوره ای حذفی در 

چهل دیدار انجام شد.
در دیــدار پایانــی ایــن رقابت ها، 
علیرضا نجفی موفق شد با پیروزی 
۳ بر یک مقابل مهران رحیمی، مقام 

اول این رقابت ها را کسب کند.
مهران رحیمی، احمد فارسی و اصغر 
امامی نیز به مقام های دوم تا چهارم دست یافتند که در مراسمی با 
حضور محمد پاکروان مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان جوایز خود را دریافت نمودند. محمد تقی نکویی مهر، 
عباس فرقدانی، اسماعیل ریاحی و ایرج سمیعی هم در جمع هشت 
نفر برتر رنکینگ قرار گرفتند. همچنین نکویی مهر به عنوان بازیکن 

اخالق این دوره از رقابت ها شناخته شد.

اصفهانی های تیم ملی والیبال، هفته 
سوم لیگ جهانی را از دست دادند

موسی از اصفهان رفت؟

در پایان رقابت 1۸ ورزشکار؛

مسابقات رنکینگ اسنوکر پیشکسوتان 
نفرات برتر خود را شناخت

خبر روز

سوال روز

فضای مجازی

فوتبال بانوان

پیشکسوتان

منهای فوتبال

اصفهان آماده مسابقات جهاني 
چوگان مي شود

سرمربی تیم ذوب آهن، صعود مقتدرانه تیم ملی را تبریک گفت.
امیر قلعه نویی سرمربی اسبق فوتبال 
ایــران و کنونی تیــم ذوب آهن، در 
صفحه اینســتاگرام رســمی خود 
صعود ایــران به جــام جهانی را 

تبریک گفت و نوشت: 
»امشب را فراموش نخواهیم کرد؛ 
شبی که برای نخستین بار، دومین 
صعــود پیاپی ایران به جــام جهانی 
شکل گرفت. تشکر از آقای کی روش و تشکر 
از همه مربیان ایرانی که در سطوح مختلف تالش کردند تا یکی از 
مستعدترین نسل های تاریخ فوتبال ایران شکل بگیرد و با قدرت به 
روسیه برسیم. اتحاد ما ایرانیان در فوتبال و هر عرصه ای می تواند 
شگفتی ساز شود. تا روز آغاز جام جهانی، همه در مسئولیت های 
مختلف تالش می کنیم تا نام ایران در روسیه سرفراز شود...زنده 

باد ایران و فوتبال ایران... .«

به گزارش ایســنا- منطقه اصفهان، اردوی ماقبل نهایی ورزشکاران 
اسکواش که به منظور شرکت در بیست 
و یکمین دوره مسابقات جهانی پیوند 
اعضــا، در دو بخش زنــان و مردان 
در ماالگای اســپانیا برگزار شــد، از 
۱۵خرداد در ورزشگاه حیدرنیا آغاز 
شده و تا بیست وسوم نیز ادامه داشت 
که در بین نفرات دعوت شــده رضوان 
نجارزاده تنها اســکواش باز اصفهانی 
حاضر در این اردو بود که تمرینات خود را زیرنظر 

ریحانه حبیب پور و محسن غالم نژادجاوید سپری کرد.

پیام تبریک اینستاگرامی سرمربی جدید ذوب آهن:

زنده باد ایران و فوتبال ایران

نجارزاده؛ تنها نماینده اصفهان

رییس هیئت چوگان اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
پرونده ثبت جهانی چوگان آذرماه امســال در یونسکو 
بازخواهد شد و برای آن رای گیری می شود، اظهار کرد: 
رسانه ها در ترویج چوگان نقش بسیار مهمی ایفا کرده اند 
و خوشــحالیم که امروز بگوییم این رسانه ها بودند که 
بازی های چوگان در اصفهان و میــدان نقش جهان را 
جهانی کردند.حســین جعفری افزود: اصفهان و ایران 
خاستگاه و زادگاه چوگان هستند و باید تالش کنیم از 
این ۵۰ هکتار زمینی که در اختیار هیئت چوگان استان 
اصفهان قرار گرفته، بهترین بهــره را ببریم. به همین 
منظور پیش بینی شده اســت که مجموعه زمین های 
ورزشی چوگان با اســتانداردهای جهانی در این زمینه 
ساخته شــود و امروز زمین ها برای کاشت چمن آماده 
است. وی ادامه داد: زمین چوگان دو برابر زمین فوتبال 
است و باید در این ۵۰ هکتار، دو زمین استاندارد جهانی 
چوگان به اضافه سکوهای استاندارد جهانی تماشاگران 
ســاخته شــود که مراحل اولیه آن در حال اجراست.
جعفری با بیان اینکه قصد داریم با آماده سازی این دو 
زمین استاندارد، مسابقات جهانی چوگان را سال آینده 
در اصفهان برگزار کنیم، تصریح کــرد: نزدیک به یک 
سال آینده مجموعه و زمین های جهانی چوگان نقش 
جهان افتتاح خواهد شد که بالفاصله بازی های منطقه 
و آسیایی و پس از آن بازی های جهانی را در آن برگزار 
می کنیم. این مجموعه عالوه بر زمیــن بازی چوگان، 
مجموعه اصطبل برای اســب ها و تاسیسات جنبی نیز 
خواهد داشت و در واقع یکی از مهم ترین مجموعه های 

چوگان کشور می شود.
رییس هیئت چوگان اســتان اصفهان با اشاره به ثبت 
انجمن چوگان ایران، افزود: بــازی چوگان یک میراث 
معنوی محسوب می شــود و برای این موضوع موزه ای 
نیز در نزدیکی میدان نقش جهان به نام »موزه دائمی 
چوگان« در نظر گرفته ایم کــه امیدواریم با تجهیز آن 
یک موزه در شأن این ورزش باستانی داشته باشیم.وی 
تاکید کرد: ساخت مدرســه چوگان نیز در دستور کار 
است که سعی کرده ایم خردســاالن و کودکان را با این 
ورزش باستانی آشنا کنیم و یک پویش مردمی با شعار 
»من حامی چوگان ایرانی هستم« راه اندازی شده تا به 
این ورزش بیش از گذشته در جامعه توجه شود. رییس 
هیئت چوگان استان اصفهان تاکید کرد: استان اصفهان 
در مســابقات چوگان ســال جاری حتما در جام های 
کشوری تیم داری خواهد کرد و چوگان اصفهان باید در 

سطح کشوری بدرخشد.

تا همین چند ماه پیش علی کریمی یکی از معدود لژیونرهای ایرانی 
شاغل در فوتبال اروپا محسوب می شد که جایی در تیم ملی نداشت؛ 
اما هافبک پیشین سپاهان به تدریج در معادالت کارلوس کی روش 
جای گرفت تا نه تنها در لیست های اعالم شده از سوی سرمربی تیم 

ملی قرار بگیرد، بلکه حتی جزو ۱۱ مرد اصلی او باشد.
کریمی در دیدار منتهی به صعود به جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه به 
شکل نســبتا غیرمنتظره ای جای همبازی ســابقش در سپاهان را 
گرفت و با نیمکت نشین کردن احســان حاج صفی، به ترکیب اصلی 
تیم ملی راه یافت تا در دیدار سرنوشت ساز با ازبکستان ۹۰ دقیقه در 
پست هافبک دفاعی انجام وظیفه کند و در جهانی شدن فوتبال ایران 
نقش داشته باشد. عزت پورقاز و ســعید آقایی که خریدهای قطعی 
و احتمالی سپاهان در نقل و انتقاالت محسوب می شوند هم در این 

بازی نیمکت نشین بودند.
جالب آنکه ۲ سپاهانی دیگر هم روی نیمکت حریف حضور داشتند. 
ســرور چپاروف که احتمال دارد در آینده هم بــه همکاری خود با 
سپاهان ادامه دهد جزو مردان اصلی ساموئل بابایان در این مسابقه 
قرار نگرفت تا در کنار فوضیل موسایف که در گذشته طالیی پوش بود 

۹۰ دقیقه بازی را از روی نیمکت تماشا کند.
ازبین سه بازیکنی که از لیست تیم ملی برای بازی با ازبکستان خط 
خوردند، ۲ نفر از بازیکنان فصل گذشته ذوب آهن بودند. سکونشینی 

رشید مظاهری و احســان پهلوان در حالی اتفاق افتاد که آنها تنها 
نمایندگان تیم اصفهانی در تیم ملی بودند.

محمدرضا ساکت هم اگرچه ظاهرا در برهه ای مورد غضب سرمربی 
پرتغالی تیم ملی قــرار گرفته بود اما در ســمت مدیر تیم های ملی 
همچنان به فعالیت خود ادامه داد تا او هم بــه عنوان نماینده ای از 
اصفهان در ترکیب کادر فنی تیــم ملی از صعود ایران به جام جهانی 

سهم برده باشد.

درحاشیه

حواشی تمام اصفهانی صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی 2018 روسیه

قاب روز

جام جهانی در دستان اصفهانی های تیم ملی

 تیم ملــی فوتبال ایران که بــه عنوان ســومین تیم، حضور
 خود در جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه را قطعی کرد، به واسطه 
 این صعود شیرین درآمد میلیاردی را نصیب فدراسیون خواهد

 کرد.
تیم ملی فوتبال ایران در هشتمین دیدار مقدماتی خود در راه 
رسیدن به جام جهانی، دوشنبه شب برابر ازبکستان به برتری 
دو بر صفر رســید تا بعد از روســیه میزبان و برزیل، سومین 
تیمی باشد که حضورش را در مهم ترین رویداد ورزشی جهان 

فوتبال قطعی کرده است.

فدراسیون بین المللی فوتبال برای تیم هایی که به جام جهانی 
صعود می کنند پاداش هایی را در نظر گرفته است که میزان 
آن نسبت به جام جهانی گذشته که به میزبانی برزیل برگزار 

شد، افزایش یافته است. 
 طبق اعالم کمیته  اقتصــادی فیفا، تیم   ملــی فوتبال ایران 
 به دلیل صعود بــه جام جهانــی ۱۰ میلیــون دالر پاداش 
دریافت خواهد کرد که البته این رقم از هزینه آماده ســازی 

جداست.
 هر تیم نیز به واســطه حضور در جام جهانی دو میلیون دالر 

برای آماده سازی خود دریافت خواهد کرد و البته حق بیمه و 
پرداختی به باشگاه هایی که بازیکنانشان در جام جهانی دارند 

نیز از این مبلغ جداست.
با تجمیع ایــن دو رقم، پاداش صعود ایران با احتســاب دالر 
۳۷۲۰ تومان، به ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می رسد؛ 
مبلغی که می تواند بســیاری از مشــکالت مالی فدراسیون 
فوتبال را حل کرده و البته برنامه آماده سازی مناسبی را هم 
برای تیم ملی تامین کند تا کی روش و شاگردانش برای صعود 

از گروه خود دغدغه آماده سازی نداشته باشند.

صعود به جام جهانی چند میلیارد تومان برای فوتبال ایران درآمد دارد؟

علــی کریمــی در 
دیدار با ازبکستان با 
حضــور در جمع ۱۱ 
نفر اصلــی کارلوس 
ایــن  کــی روش، 
توفیق را پیــدا کرد 
تا بــه نوبه خــود در 
صعود ایــران به جام 
جهانی به شکلی ویژه 
نقش آفرینــی کند. 
کریمی ساعتی پس 
از قطعی شدن صعود 
ایران به جام جهانی 
این قاب سه نفره را در 
صفحه شخصی خود 

منتشر کرد.

پرداخت های میلیاردی به فوتبالیست ها؛ 

دهان کجی به وضعیت اقتصادی نابسامان مردم

در تمام مشاغل، از جامعه پزشکی گرفته تا سیاسیون، حرف و بحث  حقوق ها و قراردادهای نجومی شنیده می شود؛ اما این موضوع در فاطمه کاویانی
حوزه ورزش وخیم تر نیز هست. در ادارات و مشاغل مختلف شاید اختالف دریافتی ها خیلی آشکار 
نباشد اما در ورزش به صورت علنی حقوق های نجومی دریافت می شود و هیچ کسی صدایش در 
نمی آید و صدای معترضان هم به جایی نمی رسد. متاسفانه آنچه بیشتر از همه افراد جامعه را آزار 
می دهد، بی توجهی مسئولین و بخصوص قوه قضائیه به این مسئله است و باوجود نارضایتی اغلب 
افراد جامعه از وضعیت موجود در چند ساله اخیر، هیچ گونه اقدام عملی از سوی مسئولین برای 

رفع این معضل صورت نگرفته است.
به گوش رسیدن رقم هاي میلیاردي که قرار است باشگاه ها به برخي بازیکنان بدهند، در شرایطي 
که اکثر مردم زیر فشار اقتصادي شدید قرار دارند و حقوق ها کفاف زندگي پرمشقت این روزها 
را نمي دهد، هر شنونده اي را متاثر مي کند که چرا باید در فوتبالي که هیچ نفعي براي این مردم 

ندارد و ناامیدي هایشان را بیشتر مي کند، چنین حقوق هایی به برخي بازیکنان پرداخت شود.
موضوع قراردادهای نجومی قطعا یکی از موضوعات داغی است که نه تنها با گذشت زمان از درجه 
حرارتش کم نشده بلکه با توجه به اینکه در فصل نقل و انتقاالت هستیم روز به روز داغ تر می شود! 
هر ساله با آغاز فصل نقل و انتقاالت فوتبال، انتقادها از پرداخت های میلیاردی به بازیکنان فوتبال 
شدت یافته و پس از چند ماه بدون هیچ گونه عکس العمل خاصی ازسوی مسئولین، فروکش 
می کند.  چرا مانوری که روی حقوق های نامتعارف مدیران و پزشکان داده شد، در حوزه ورزش 
خبری از آن نیست؟ اگر باشگاه های ورزشی کامال خصوصی بودند و از بیت المال برایشان هزینه 
نمی شد حرفی نبود، اما متاسفانه اکثر باشگاه های ورزشی در ایران دولتی هستند و یا به نوعی 

از منابع دولتی بهره می برند.
در ورزش هم نجومی بگیر کم نداریم که به صورت علنی اعالم می شود ولی اقدام نه! گالیه ای که 

همیشه ورزشکاران رشته های ورزشی نسبت به دریافتی های فوتبالیست ها و جدیدا والیبال و 
بسکتبالیست ها دارند کامال به حق است. چطور فوتبالیستی در یکی از تیم های معمولی لیگ 
برتر ایران بدون هیچ افتخار ملی و باشگاهی قرارداد میلیاردی منعقد می کند، اما یک وزنه بردار، 
کشتی گیر، تکواندو کار و... ایرانی با افتخارات فراوان بین المللی، امورات زندگی خود را به سختی 
می گذراند؟ برای تعیین حقوق ها باید شــرایطی از جمله توجه به ماهیت مولد بودن و نبودن 
مشاغل در ایران در نظر گرفته شود؛ برای مثال شغل پزشکی در ایران به جایی رسیده است که 
می تواند در حوزه های خاص پزشکی در جهان پیشرو باشد و بازگشت ملی و منفعت ملی داشته 
باشد اما رشته ورزشی فوتبال در ایران هیچ منفعت مالی و اجتماعی و فرهنگی برای کشور ندارد 
و با حواشی فراوان خود، حتی به بدنه فرهنگی کشور بار منفی وارد می کند. بنابراین برای تعیین 

سقف دستمزدها باید مالک ها و شرایطی از این قبیل را در نظر گرفت.
بحث در عدالت پرداخت هاست، بحث مصرف منابع بیت المال به عنوان حقوق، پاداش، قرارداد و 
منفعت برگشتی از پرداخت هاست. قطعا این مشکل با قانون سقف حقوق برای یک ارگان و یک 
بخش از حقوق بگیران حل نخواهد شد چرا که هنوز سیستم نظارتی و مبارزه با فساد در کشور، 
ناقص و راه های کسب درآمد غیرقانونی در کشــور فراوان است و از طرفی اعمال محدودیت در 

بخشی از استفاده کنندگان از منابع باعث تقویت حس مقایسه ای می شود.
 بدون نگاه سیاسی باید به این پدیده قدیمی که مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست نگاه 
کرد .پرداخت هایي که این روزها در فوتبال ایران صورت مي گیرد ســوهاني اســت بر اعصاب 
اقشاري که حقوق ماهانه شان کفاف زندگي روزمره را نمي دهد و البته هیچ تلنگري نیست براي 
مسئوالني که یا خوابند یا خود را به خواب زده اند!  امید است با ورود قوه قضائیه و سازمان بازرسی 
کل کشور به این موضوع مهم، هر چه سریع تر از اتالف بیشتر بیت المال و هدر رفت منابع مالی 

کشور جلوگیری شود.
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فرماندار اصفهان در نشســتی که پیرامون بررسی مسائل و 
مشکالت شــهرک های صنعتی شــرق اصفهان برگزار شد، 
با بیان اینکه برخالف مسائل و مشــکالت موجود، اقدامات 
مثبتی در راستای رفع مشکالت شهرک ها و نواحی صنعتی 
شرق اصفهان صورت گرفته است، اظهار داشت: دستگاه های 
مربوطه باید نســبت به پیگیری مصوبات و تالش در جهت 
اجرایی کردن آنها و شرکت شــهرک ها نیز نسبت به تعیین 
نماینده ای جهت پیگیری و بررســی مشکالت شهرک های 

صنعتی شرق اصفهان، اقدام کنند.

احمــد رضوانی با اشــاره بــه اهمیــت توجه به مســائل 
زیست محیطی در شهرک ها و نواحی صنعتی، افزود: توجه به 
مسائل زیست محیطی شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان 
همچون تخلیه زباله و نخاله ها و نظافت معابر نواحی صنعتی، 

باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.
فرماندار اصفهان پیرامون تامین روشــنایی شهرک صنعتی 
ورزنه گفت: 10 عدد پایه برقی باید توسط شرکت شهرک ها 

در بلوار ورودی شهرک، نصب و تحویل اداره برق شود.
وی با اشاره به خدمات مربوط به گاز و انشعابات داخلی شهرک 

صنعتی ورزنه یادآور شد: شرکت شــهرک ها باید نسبت به 
طراحی انشعابات داخلی اقدام کرده و در اسرع وقت خدمات 
اجرایی مربوط به گازرســانی توسط شرکت گاز انجام شود و 

بهره برداری از آن توسط واحدهای صنعتی صورت پذیرد.
رضوانی درخصوص تامین گاز مورد نیاز شهرک صنعتی اژیه 
نیز اذعان داشت: شرکت گاز درخصوص ایستگاه و ساختمان 
مورد نیاز و شرکت شــهرک ها نیز نســبت به اجرای شبکه 

داخلی شهرک باید اقدام کند.
فرماندار اصفهان درباره شهرک صنعتی رامشه نیز بیان کرد: 
اداره برق شهرســتان، ضمن پیگیری موضوع و در راستای 
برطرف کردن مشکالت، ظرف مدت 2 هفته آینده اقدام کند.

وی بر لزوم استقرار ایستگاه آتش نشانی در شهرک صنعتی 
رامشه، تاکید کرد و افزود: شــرکت شهرک ها باید نسبت به 
اتخاذ تدابیر الزم جهت استقرار شیرهای هیدرانت و کپسول 
آتش نشانی بزرگ همراه با وســایل حمل و نقل آن در محل 
مناسبی از شهرک، اقدام کند. رضوانی درخصوص مخابرات و 
خدمات مورد نیاز شهرک صنعتی رامشه عنوان کرد: شرکت 
شهرک ها باید از طریق مخابرات، مشاوره و بررسی های فنی 
را انجام داده و با احصای بهترین گزینه هــا اقدامات الزم را 

انجام دهد.
وی پیرامون نحوه واگذاری و خلع ید پالک هایی که هیچ گونه 
اقدامی جهت ساخت و ساز آنها صورت نگرفته است، تصریح 
کرد: یکی از محورهایی که باعث رشــد شهرک ها می شود، 
خلع ید اراضی واگذار شده که بدون بهره برداری رها شده و 
جذب سرمایه گذار جدید است که باید با جدیت بیشتری به 

آن پرداخته شود.

»به اتفاق خانواده«؛ در کمربند محرومیت شهر
دبیر کمیته فرهنگ روابط اجتماعی و خانواده ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان، از برگزاری جشــنواره تفریحی آموزشــی »به اتفاق خانــواده« در مناطق 

حاشیه ای شهر اصفهان خبر داد.

ویژهاخبار

همزمــان با لیالی قــدر، هنرمنــدان اصفهانی نــام حضرت علی 
علیه السالم را کتابت و تصویر نگاری می کنند. مدیر خانه گرافیک 
حــوزه هنری اســتان اصفهان گفــت: 50هنرمند خوشــنویس 
تصویرگر و گرافیست اصفهانی در همایشــی نام و القاب حضرت 
علی علیه السالم را کتابت می کنند. امیر مسعود حالج افزود: طرح 
اولیه پس از یک دوره ده روزه، تکمیل و به خانه گرافیک فرستاده 

می شود. وی گفت: آثار کتابت شده در نمایشگاهی ارائه می شود.

هنرمندان اصفهانی القاب حضرت 
علی)ع( را کتابت می کنند

با مسئوالن

مدیر امــور اجتماعــی و مشــارکت هــای مردمی 
شــهرداری اصفهان، از صدور 15 هــزار قطعه کارت 
 منزلت شــهروندی تا پایــان خرداد ماه امســال خبر

 داد.
 مهدویان اظهــار کرد: بر اســاس برنامــه ریزی ها و 
هماهنگی های صورت پذیرفته تــالش خواهیم کرد 
15 هزار قطعه کارت دیگر در فاز دوم توزیع و در اختیار 

متقاضیان این طرح قرار داده شود.
وي افزود: در طرح منزلت شــهروندی، شــهروندان 
بازنشسته، سالمند، جانباز، معلول و یا زنان سرپرست 
خانوار، با اســتفاده از کارت منزلت شــهروندی قادر 
خواهند بود از خدمات فرهنگی آموزشــی، تفریحی و 
ورزشی، گردشگری و حمل و نقل عمومی با تخفیفات 
حداقل 50 درصــدی همراه با اعضــای خانواده خود 
اســتفاده کنند و میزان رضایت افراد به ویژه در بخش 
حمل و نقل عمومی، تا به امروز در باالترین سطح خود 

قرار داشته است.
مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: صدور کارت های منزلت شهروندی 
در چهار مرحله شناسایی شــده و ثبت نام مشموالن، 
ازطریق استعالم و معرفی افراد از طریق دستگاه های 
مربوطه، صادر کارت منزلت برای مشــموالن، ارسال 
کارت ها همراه با بروشور و دفترچه راهنما و مراجعه به 

سایت اصفهان کارت انجام می شود.
مهدویان فر گفت: برنامه ریزی براي افزوده شدن امکان 
استفاده از متروی شــهری به عنوان بخشی از امکانات 
حمل و نقل عمومی با تخفیــف 50 درصدی به موارد 
حمایتی انجام شــده اســت و ثبت نام افراد به صورت 
الکترونیکی از طریق وب سایت مربوط به این طرح نیز 

تا پایان تیر ماه اجرایی خواهد شد.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی 
شهرداری خبر داد:

تخفيف 50 درصدي متروي 
اصفهان با کارت منزلت

معاون میراث فرهنگی اسـتان اصفهـان، از آغاز طرح مرمـت تزئینات 
ایوان غربی کاخ هشـت بهشـت خبر داد.

طاهـری اظهـار داشـت: بـا توجه بـه آسـیب هایی کـه در طـول ادوار 
مختلف به تزئینـات این کاخ منحصر بـه فرد دوران صفوی وارد شـده 
اسـت، مرمت تزئینات ایوان غربی کاخ هشـت بهشـت در دسـتور کار 

اداره کل میـراث فرهنگی اسـتان اصفهان قـرار گرفت.
وی افـزود: ایـن مرمـت، شـامل زدودن گـرد وغبـار، تمیـزکاری، 
 تثبیـت و اسـتحکام بخشـی تزئینـات گـچ بـری و چـوب ایـن ایـوان

 می شود.
معـاون میـراث فرهنگـی اسـتان اصفهـان تاکیـد کـرد: این طـرح با 
اعتباری بالغ بـر 200 میلیون ریـال و در دوره زمانی 3 ماهـه، تا پایان 

تابسـتان امسـال به سـرانجام خواهد رسـید.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان، 
در جمع خانواده مدیران مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد 
منتخب استان اصفهان، ضمن خیر مقدم، به بیان فضیلت شب های قدر 
پرداخت و تصریح کرد: شب قدر از شب های مقدس و متبرک اسالمی 
است که خداوند در قرآن مجید از آن به بزرگی یاد کرده و در تمام سال، 

شبی به خوبی و فضیلت آن شب نمی رسد. 
حجت االسالم رمضانعلی معتمدی،  با اشاره به آمادگی یک هزار و 300 
پایگاه اوقات فراغت در تابســتان 96 گفت: فعالیت فرهنگی، هنری، 

علمی و اجتماعی در کانون ها یک پویش مردمی است. 
وی در ادامه اظهار کــرد: بعد از ربع قرن تالش موثــر در کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد، با افتخار از کارنامه 25 ســاله آن رونمایی 

می کنیم.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان 
خبر داد:

آغاز مرمت تزئينات ایوان 
غربی کاخ هشت بهشت 

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان اصفهان خبر داد:

رونمایی از کارنامه 25 ساله  
کانون های فرهنگی مساجد  

فرماندار اصفهان:

مسائل زیست محیطی شهرک های صنعتی در اولویت قرار گیرد

مدیرمنطقه ۴ شهرداری اصفهان خبر داد:

 تکميل ساماندهی مادی باقرخان 
در آبان ماه سال جاری

2۷5 کیلومتر مادی در سطح شهر اصفهان وجود دارد که بر اساس 
برنامه ریزی ها، ساماندهی ساالنه 30 کیلومتر از مادی ها در دستور 
کار قرار دارد. محمد هویدا مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان دراین 
خصوص اظهار کرد: ســاماندهی مادی باقرخان حدفاصل خیابان 
بزرگمهر تا خیابان الهور در دست اجراست. وی افزود: این پروژه با 
اعتبار 3 میلیارد و 500 میلیون ریال در آبان ماه سال جاری تکمیل 
می شود. مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان با اشاره به دیگرپروژه های 
شهر گفت: عملیات نازک کاری ایستگاه آتش نشانی پل بزرگمهر 
شامل آشیانه )محل قراردادن خودروهای اطفا( فرماندهی و اداری 

با هزینه ای حدود 133 میلیارد ریال کلید خورده است.
هویدا ادامــه داد: از آنجایی که فضای قبلی ایســتگاه شــماره 5 
آتش نشانی و ســاختمان فرماندهی مرکزی مناسب نبود، فضای 

فعلی به همین منظور به آن اختصاص یافت.

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان خبر داد:

تکميل بوستان ماليات با اعتبار یک 
ميليارد و 500 ميليون تومان

شهرداری اصفهان به دنبال ارتقای کیفیت زندگی در محالت و ایجاد 
شور و نشاط در بین شهروندان، تاکنون بوستان های بی شماری را 

در دل محالت مناطق 15 گانه شهرداری احداث کرده است.
علی اصغر شاطوری مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان در این باره 
اظهار کرد: احداث بوستان مالیات نیز به همین منظور برای افزایش 
سرانه فضای سبز منطقه در دستور کار شهرداری قرار گرفت. وی 
افزود: عملیات اجرایی بوستان مالیات در خیابان گلستان- خیابان 
نرگس با مساحت 20 هزار متر مربع در سال گذشته آغاز شد. وی 
هزینه اجرای این طرح را  یک میلیارد و 500 میلیون تومان عنوان 
کرد و ادامــه داد: در حال حاضر عملیات احداث بوســتان مالیات 
تکمیل و آماده بهره برداری شده اســت. مدیر منطقه ۷ شهرداری 
اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه خاطرنشان کرد: اصالح 
هندسی تقاطع های سطح شــهر در راســتای بهبود و روانسازی 

ترافیک و ارتقای ایمنی شهر و شهروندان انجام می شود.

پيشرفت ۴0 درصدی احداث خيابان 
اصلی فاز اول نمایشگاه بين المللی

مدیر پروژه نمایشــگاه بین المللی اصفهان اظهار کرد: نمایشــگاه 
بین المللی استان اصفهان، از ابر پروژه های شهر است که در راستای 

ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان در دستور کار قرار گرفت.
مصطفی حسینی با اشاره به اینکه این پروژه در 2 فاز طراحی شده 
اســت، افزود: عملیات اجرایی فاز اول این نمایشگاه در زمینی به 
مســاحت1۷ هکتار و با اعتباری حدود 1500 میلیــارد ریال در 
دست اجراست. حسینی با اشاره به اینکه در فاز اول این نمایشگاه 
نیز پروژه های عملیات اجرایی ابنیه و فونداسیون های سالن عالمه 
مجلسی و تاسیسات مکانیکی و برقی، تهیه ساخت و نصب اسکلت 
فلزی و پوششی سقف سالن عالمه مجلسی، تونل های تاسیساتی 
آدم رو داخلی و خارجی محوطه، اجرای مخزن آب آشــامیدنی و 
آب فضای سبز اجرا می شــود، اضافه کرد: همچنین برخی دیگر 
از عملیات های اجرایی فاز اول این پروژه، ســاختمان پمپ خانه، 
عملیات اجرایی ســرویس های بهداشــتی، عملیــات اجرایی و 
دسترسی های ورودی است. مدیرپروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان 
ادامه داد: عملیات اجرایی اســکلت فلزی، پوشش سقف نمایشگاه 
۸0درصد و عملیات تونل تاسیساتی و مخزن آب آشامیدنی تاکنون 
93 درصد پیشرفت داشته است. همچنین احداث خیابان های اصلی 

وفرعی فاز اول نیز تاکنون ۴0 درصد پیشرفت کرده است.

شهرداری

رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم )شعبه اصفهان( با اشاره به ظرایف هنری اظهار کرد:  هنر، مقوله ای لطیف 
و ظریف است و نمی توان با دستور و ســفارش آن را آفرید، آفرینش های هنری برخاسته از ذوق، حس و لطافت درون 
هنرمند است.حجت االسالم والمســلمین محمد قطبی گفت: هنرمند وقتی حس گرفت و پرنده  خیالش در آسمان 
اندیشــه و فرهنگ به پرواز درآمد، هر آنچه را صید کند، در کمند هنر و 
قالب هنری درآورده و به انسانیت عرضه می کند.وی بابیان اینکه  هنرمند 
خودش تصمیم می گیرد، می اندیشد، می پروراند و می آفریند، یعنی کس 
دیگری باالی سرش نیســت که او را فرماندهی کند و این یعنی آتش به 
اختیار اســت، تاکید کرد: هنرمند فرمان قطار را خودش در دست دارد، 
یعنی می افروزد، می افشاند و می رود.رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 
علمیه قم )شعبه اصفهان( بابیان اینکه  همین ویژگی ها باعث شده هنر 
همیشه با خالقیت و نوآوری همراه بوده و طراوت و ظرافتش برخاسته از 
احساس و روح انسانیت باشد، تصریح کرد: انتظار می رود هنرمندان آتش 
به اختیار همیشه و در همه حال، ذوق خود را در کمند هنِر خود زنده نگه داشته، بر چله کمان قرار داده و در قلب های 

انسان ها نفوذ داشته باشند.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان مطرح کرد:

آتش به اختياری هنرمندان در حوزه فرهنگ

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در جمع خانواده مدیران مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد 
منتخب استان اصفهان، رمضان را ماه برکت و مغفرت دانست و اظهار داشت: در دوران پیش از انقالب، ایران در سطح 
جهانی جایگاهی نداشت ولی با توجه به اتفاقات علمی و فرهنگی بعد از انقالب، ایران مورد توجه قرار گرفته و کشورهای 

اروپایی و غربی حساب بیشــتری روی آن بازکرده اند. دکتر حبیب رضا 
ارزانی، با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در حکم آتش به اختیار 
تصریح کرد: فعاالن فرهنگی در عرصه مساجد، افسران جنگ نرم هستند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان افزود: مساجد باید جایگاه 
پرورش نخبگان و اندیشمندان و در یک کالم نخبه پرور باشند. وی افزود: 
کانون های فرهنگی هنری مساجد یک ظرفیت بالقوه است که با همکاری 
نخبگان حوزه و دانشــگاه و حمایت مردم می تواند بالفعل شود و اگر در 
جایی این مراکز ضعیف عمل کنند، اجحــاف بزرگی در حق این ظرفیت 
بزرگ صورت گرفته است.  دکتر ارزانی در پایان ضمن تقدیر از تالش ها و 

فعالیت های انجام شده تاکید کرد: وظیفه نخبگان در محالت، به روز رسانی و سرعت بخشیدن به فعالیت کانون های 
فرهنگی هنری در مسجد برای تربیت افسران جنگ نرم  است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان: 

در فرمان آتش به اختيار، مساجد افسران جنگ نرم هستند

 در قاب  شهر

همایش گرامیداشت روز جهانی محیط زیست

ضیافت اصحاب رسانه استان اصفهاناختتامیه دومین جشنواره ملی پایه خنده در اصفهان

امتحانات نهایی پایه سوم دبیرستان در اصفهان

شهردار اصفهان گفت: طرح تعریض پل فلزی بدون آسیب 
زدن به فضای سبز و قطع درخت در اطراف این پل اجرایی 

شد.
مهدی جمالی نژاد در حاشیه مراسم افتتاح طرح تعریض پل 
فلزی اظهارکرد: همشهریان عزیز در جریان هستند که تجربه 
تعریض پل همچون پل بزرگمهر و پل وحید را داشتیم؛ اما  
جنس پل فلزی متفاوت بود چرا که دو طرف پل، فضای سبز 
و درختکاری بسیار زیاد و متراکمی وجود داشت و تعریض 
پل بدون آسیب زدن به فضای سبز مشکل است.وی افزود: 
در طرح اولیه تعریــض پل بنا بر این بود کــه بیش از 100 

درخت قطع شــود و ما زمان زیادی را صرف کردیم که این 
اتفاق نیفتد. شهردار اصفهان ادامه داد: دغدغه بعدی  برای 
تعریض پل، شاخص های هویتی بود که برعکس پل وحید و 
پل بزرگمهر که این شاخص ها در آن مالک نبود، در پل فلزی 
با اقداماتی که توسط یکی از معماران شهر صورت گرفت این 
امر لحاظ شد. جمالی نژاد ادامه داد: فقط معماری سازه های 
پایه پل باقی مانده که در آینده ای نزدیک انجام خواهد شد 
و یک معماری منحصر به فرد خواهد داشت که شاید الگویی 

جهت توسعه آینده شهر باشد.
وی اضافه کرد: چون قرار براین بود که درختی حذف نشود 

پیاده روها از البه الی شاخ و برگ درختان رد شده و این امر 
باعث شــد دو هدف با یک کار انجام شود؛ به این صورت که 
همشــهریان، هم پیاده روی می کنند و هم از فضای ســبز 

پارک لذت می برند.

شهردار اصفهان:

طرح تعریض پل فلزی بدون آسيب به فضای سبز اجرایی شد
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دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان:
خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از بركاتش وآسان كن راه مرا به 

سوی خیرهایش ای راهنمای به سوی حـق آشكار .
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

از دیگر رسوم مســلمانان این کشور برگزاری نماز 
»تراویح« اســت که این نماز را مسلمانان سنی در 
شــب های ماه رمضان پس از نماز عشا به جماعت 
می خوانند. این نماز بیســت رکعت است و در بین 
اهل سنت رسم است که هر شب یک جزء قرآن را 
در این نمازها تالوت کنند تــا در پایان ماه رمضان 

قرآن ختم شود.
همزمان با آغاز ماه رمضان، جشــنواره ویژه برای 
جذب گردشــگران عــرب در این کشــور برگزار 
می شود. این جشــنواره که با انواع مسابقات مهیج 
و اعطای جوایز ارزشــمند به برندگان همراه است، 
بخشــی از تالش های دولت مالزی بــرای جذب 
گردشگران عرب بیشــتر به این کشور به حساب 
می آید. بیشــتر گردشــگران عرب این کشور از 
کشــورهای عربی حــوزه  خلیج فــارس، به ویژه 
کشورهای »عربستان سعودی« و »امارات متحده 

عربی« هستند.
در ماه رمضــان اغلب رســتوران ها تعطیل بوده و 
بعضــی رســتوران ها هم بــرای پذیرایــی از غیر 
مســلمانان باز هســتند.مک دونالد در این ماه در 
تمام ساعات باز است؛ البته ساعات کار آن به شدت 
افزایش پیدا کرده و ســحر را هم شــامل می شود.

برگرهای مک دونالد که در مالزی محبوبیت زیادی 
دارد در بسیاری از خانواده ها به عنوان مشوق برای 
سحری خوردن و فراموشی خواب کودکان در این 
ماه به کار می رود، طوری که در زمان ســحر جای 

سوزن انداختن نیز پیدا نمی شود. 
خوردن غذا در ساعات روزه برای مسلمانان ممنوع 
است. چهره ماالیی های مســلمان کامال به لحاظ 
ظاهر مشخص اســت و جالب تر اینکه در این ماه 
مردهای مســلمان ماالیی در طول روز حق ندارند 
برای خرید غذا حتی برای بــردن آن به منزل وارد 
مراکز عرضه غذا شوند . در این ماه زنان فقط زنان 
مسلمان برای خرید به این مراکز مراجعه می کنند و 
این آزادی برای این است که تصور می شود مادران 
برای خرید غــذا به فرزندان کوچکشــان وارد این 

مراکز می شوند.
در طول ماه مبــارک رمضان در مالــزی می توان 
شاهد رونق ســنت های اقوام غیرماالیی از جمله 
اقلیت هندی هــم بود. مســلمانان در محله های 
هندی نشین این کشور رســیدن ماه رمضان را به 
شیوه ای رنگین تر از دیگر نقاط دنیا برگزار می کنند. 
بازار گرم خرید و فروش غــذا، لباس های رنگین و 
دســته های زیبا و خوش عطر گل ها که بخشی از 
سنت های زیبای اقوام هندی است، هر بیننده ای 
را به وجد می آورد و این مراکز به محلی برای تجمع 

مسلمانان تبدیل می شود.
هفدهم ماه مبارک رمضان به عنوان روز نزول قرآن 

کریم تعطیل است.

گوناگون

ماه رمضان در مالزی)4(

شرح مجلس

آیت ا... مظاهری  در جلسه درس اخالق 
خود گفت:االن که می آمدم، جوانی از 
من یک سوال کرد که سوال خوبی بود. 
گفــت: بهترین عبادات در شــب قدر 
چیست؟  این انصافا سوال خوبی است. 
جوابش را دادم که بهترین عبادت در 
این دو،سه شب، توبه از گناه است. یک حالتی برای انسان پیدا شود 
که از رفتارش و از گذشته ها خجالت زده شود و آن حالت موجب 
شود که یک حالت پشــیمانی از گناه و یک حالت اجتناب از گناه 
برایش پدید آید و اگر خدا توفیق دهد و اشک گناهکار هم بعد از آن 
باشد و یک قطره اشک از او بچکد، ثواب این توبه را احدی نمی داند 

به جز خدا و کسانی که علمشان وابسته به علم خداست.
پروردگار عالم این توبه را بســیار دوســت دارد و عالقه مند است 
بنده اش بهشتی شــود. در قرآن به وفور بیان شده که خدا دوست 
دارد، بنده اش بهشتی و رستگار شود و در دنیا یک زندگی خوب و 
در آخرت یک زندگی خوب تر داشته باشد. اگر کسی بخواهد چنین 
باشد، چه باید بکند؟ در قدم اول گذشته ها را صاف کند، آلودگی ها 
را رفع کرده و دل را برای رحمت الهی مهیا کند. وقتی دل مهیای 
رحمت خدا می شــود که گناه در آن وجود نداشته و آلوده نباشد. 
در شب قدر چه باید بکنیم که مورد رحمت خدا واقع شویم؟! چه 
باید بکنیم که دعای مان مستجاب شود و جلسه هم برای خود و هم 

برای دیگران مهیا شود؟!
باید اول زمینه درســت کرد؛ یعنی در ابتدا دل را پاک کرد و دل 
به توبه پاک می شــود و توبه یعنی پشیمانی از کارهای زشت. یک 
حالتی پیدا شــود که خجالت زده از خدا شــود. اینکه در محضر 
مقدس خدا از نعمت های خدا سوء استفاده کرده، یعنی گناه کرده و 
مخالفت کرده است. این حال پشیمانی و افسردگی اگر برایش پیدا 
شد، الزمه اش این است که تصمیم می گیرد که گناه نکند. به این 
حالت، توبه می گویند. حال قرآن سر بگیرد و آنگاه ثوابش چندین 
برابر می شود و اگر قرآن سر نگیرد، دلش پاک شده و توبه اش قبول 
شده است. استغفار کند، ثواب دارد، حال استغفار زبانی باشد، ثواب 
دارد و استغفاری که دل همراه زبان باشــد، ثواب بیشتر دارد، اما 
آنچه هست، عمل اســت یعنی یک دگرگونی در دل، یک خجالت 

زدگی در دل و باالخره در مقابل خدا شرمنده باشد. 

باغ 
کاغذی

کتـاب »فروغ والیـت« اثری از آیت ا... شـیخ جعفر سـبحانی 
بوده که بـه سـیره و روش حضرت امیـر )ع( پرداخته اسـت. 
نویسـنده فرزانه، آیـت ا... جعفـر سـبحانی با تقسـیم حیات 
نورانـی حضـرت امیرالمومنیـن علیه السـام به پنـج دوره، 
مهم تریـن جریانـات زندگی ایشـان را ترسـیم کرده اسـت. 
آیت ا... سـبحانی در ایـن اثر وزین سـعی کرده سـیر زندگی 
ایشـان را از طرفی گویـا و روان حکایـت کرده و از دیگر سـو 
کامـا مبتنی بـر منابـع دسـته اول تاریخـی و روایی باشـد. 

نکته متمایـز این اثـر، جامعیت آن اسـت کـه از همـان آغاز 
زندگی حضرت تا شـهادت، تمـام عرصه های زندگی ایشـان 
را در کنـار آیـات و روایـات مربوطـه تشـریح کـرده و در هـر 
مورد بـه تبییـن فضائـل حضـرت می پـردازد؛ البته رسـالت 
اصلـی این کتاب، ترسـیم زندگی شـخصی و عـادی حضرت 
اسـت کـه بـه خوبـی هـم از عهـده آن برآمـده اسـت. ایـن 
کتـاب را موسسـه امـام صـادق )ع( در 860 صفحه منتشـر 

کرده اسـت.

فروغ والیت
آیت ا... مظاهری: 

توبه، بهترین عبادت در شب قدر است

این جزء شــامل آیات 21 تا آخر سوره مبارکه فرقان،سوره 
مبارکه شعرا و 1 تا 55 سوره مبارکه نمل است. در آیات 27 
تا 29 سوره فرقان، سخن از دوزخی شدن کسانی است که 
به واســطه افراد ناباب از یاد خدا غافل شده اند و در قیامت 
نتیجه ای جز دســت حســرت گزیدن ندارند. در آنجاست 
که انســان آرزو می کند ای کاش در زندگی همراه پیامبر 
شده بود و با او دوستی می کرد. آیه 30 از زبان پیامبر )ص( 
گله مندی از قومش به خاطر مهجور گذاشتن قرآن را بیان 
می کند. کوتاهی در یادگیری، فهــم و عمل به قرآن را می 
توان از مصادیق مهجوریت قرآن دانســت. به خدا پناه می 
بریم از اینکه ما هم از اینگونه افراد باشیم. از آیه 45 تا 62 به 
تعدادی از نشانه های خداوند مانند سایه، شب، روز، خواب، 
وزش باد، بارش بــاران، آفرینش زمین و آســمان، خلقت 
انســان و...اشــاره می فرماید و بیان می کند که این انسان 
به جای پرســتش خدا، چیزهایی را می پرســتد که هیچ 
ســود و زیانی برای او ندارند. از آیه 63 به بعد ویژگی های 
عباد الرحمن بیان می شــود که از آن جمله اســت: تواضع 
در رفتار و گفتار، گذشت، شــب زنده داری به عبادت، میانه 
روی در مخارج زندگی، یکتاپرستی، پرهیز از گناهانی مانند 

کشتن افراد بی گناه و زنا و شــهادت دروغ، عبور بزرگوارانه 
از کنار رفتار و سخنان بیهوده، توجه به آیات الهی، دعاهای 
ارزشمند برای خود و خانواده و...درپایان سوره فرقان، توجه 
و عنایت خداوند به بنــدگان را در گرو دعای ایشــان می 
 داند. در آیه 3 سوره شعرا ســخن از جانفشانی رسول خدا
)صلی ا... علیه وآله( در راه ایمان آوردن مردم اســت. سوره 
نمل نیز به بیان داستان هایی از زندگی و حکومت حضرت 

سلیمان )ع(می پردازد.
جرعه ای از آیات امامت و والیت

 براساس آیه 57 ســوره فرقان، مزد رســالت پیامبر )ص(
 ) که بر اساس آیه 23 سوره شــوری، مودت خویشاوندان 
آن حضرت است( تنها از کســانی درخواست می شود که 

بخواهند راهی به سوی پرودگار در پیش گیرند.
 در آیــه هــای 214 و 215 ســوره شــعرا بــه پیامبــر 
)صلی ا... علیه و آله( امر می فرماید که خویشاوندان نزدیکش 
را آگاه ســازد و در برابر هرکدام از مومنین که از او پیروی 
کردند بال فروتنی و مهربانی بگسترد. در تفاسیر متعددی 
از اهل سنت از جمله الکشف و البیان ثعلبی، ج 7، ص 182 
آمده است که با نزول این آیات، پیامبر )صلی ا... علیه و آله( 

خویشاوندان را به میهمانی دعوت و رسالت خود را به آنان 
اعالم کرد و تنها کسی که در آن میهمانی، دعوت آن حضرت 
را لبیک گفت و از سوی ایشان به وزارت و خالفت منصوب 

شد، حضرت علی علیه السالم بود.
جرعه ای از آیات جهاد و شهادت 

در آیه 10 تا 67 سوره شعرا ، داستان حضرت موسی) ع( بیان 
شده که از قسمت های برجســته آن ایمان آوردن ساحران 
و جهد آنها در راه حق اســت. این ســاحران با آغوش باز از 
شــهادت در راه خدا و شــکنجه های طاقت فرسا استقبال 
کردند و به فرعون گفتند: هیچ باکی از تهدیدات تو نداریم و 

به سوی پروردگار خود باز می گردیم.
اقتصاد اسالمی در قرآن

طبق آیه 67 ســوره فرقان، یکی از ویژگــی های بندگان 
خوب خدا ) عباد الرحمن( این است که در مخارج اقتصادی 
نه زیاده روی می کنند و نه خشــکی و خساســت به خرج 
می دهند؛ بلکه میانه رو هســتند. در سوره شعرا پنج بار و از 
زبان پیامبر خداوند بیان شده که آنان برای انجام رسالتشان 
از مردم دستمزدی طلب نمی کنند. در آیات 181 تا 183 
سوره شعرا، مبارزه حضرت شعیب با فساد اقتصادی و دستور 
آن حضرت به پرهیز از کم فروشی و فریبکاری در دادو ستد و 

دستور به استفاده از ترازوی سالم بیان شده است.

گزیده ای از مفاهیم جزء 19 قرآن کریم
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افقی
1- شصت و یکمین سوره قرآن - شهری در استان 

خراسان رضوی - عظمت و اقتدار
2- کلبه علفی - اشاره به چیز مبهم و نامعین دارد - 

به دنیا آوردن بچه
3- کندن زمین - صاحب - از نیروهای سه گانه ارتش

4- دانــه کوبیده شــده گندم - رغبت آبســتن به 
خوراکی ها - خرگوش

5- از سازهای زهی - همنشین
6- رودی در فرانسه - بشر - نادر

7- قطعه لوله خمیده برای تغییر مسیر لوله اصلی - 
در خور - پدر آذری

8- تلخ - تندرو - موی پیچیده
9- الفت - کامل کننده - شــبه جزیره سردسیر در 

آمریکای شمالی
10- شهرت طلب - میله جابه جایی اجسام سنگین 

- دنیای عشق و عاطفه
11- محروم - درس دادن

12- مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر در 
یک عصر معین - ترسناک - تاثیر

13- خبره - سنگ آسمانی - نکته ها

14- دهان - نســبت دادن گناه به کســی - قاضی 
تحقیق

15- ناگزیر - نوعی خط ظریف اسالمی - منقار

عمودی
1- از القاب موعود مهربــان حضرت مهدی)عج( - 

سرپرستی
2- دانه تند خوراکی - بندری توریستی در بلغارستان 

- قابله
3- از گل های زیبا - جانوری دو زیست

4- از مصالح ســاختمانی - عامل بیمــاری زا - هر 
موجود زنده

5- خوراک ساده مجردی - از جنگ های مسلمانان 
و رومیان - کوچک ترین ذره عنصر

6- خطاب محترمانه مردانــه - غیر مذهبی - مادر 
حضرت محمد )ص(

7- طناز و عشوه گر - دستار - مخفف اگر
8- به حالت مایع - نوشته موضوعی کمتر از بیست 

هزار کلمه - سبز تیره
9- روستا - آرزوها - درجه

10- امروزی - فرکانس - شکلک

11- همســایه - گردی براق در رنگ های مختلف 
برای نقاشی - زاهد گوشه نشین

12- در آفرینش ز یک گوهرند - یار ویس - ماه سرد
13- از پیامبران بنی اســراییل - از سلســله های 

پادشاهی ایران
14- ســنگین - نرم افزاری برای طراحی و نقشــه 

کشی - آحاد
15- توبه کننده - پیوند اقتصادی میان چند کشور 

برای خرید و فروش کاال
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تعدیل روشنایي محوطه هاي عمومي 
و راهروها در اداره ها، راهكارهاي ساده 
براي كاهش هزینه برق مصرفي به شمار 

مي رود
براي اســتفاده بهتر از منابع انرژي 
بخصوص در ساعات اوج مصرف از دور 

كند كولر استفاده كنيم. 

 جواد جمالی- شهردار زرین شهر

تجدید آگهی مناقصه عمومی

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1396 خود در نظر دارد نسبت به 
ادامه اجرای عملیات تکمیل ساختمان نگارخانه شهر با اعتبار اولیه 4/850/000/000 ریال از 
طریق مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه  و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری 1396/3/30 

به شهرداری مراجعه نمایند.

نوبت دوم  
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