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این فصل را باید از معدود زمان هایی دانست که تیم فوتبال سپاهان خیلی 
زود وارد نقل و انتقاالت پیش از فصل شــد و با خریــد بازیکنان مورد نیاز 
خود از همان اولین روز تمرین تیم، تقریبا لیســت بازیکنان داخلی را بســت. به 
هرحال تیمی که با کســب 5 عنوان قهرمانی لیگ و 4 مقام قهرمانی جام حذفی 
پرافتخارترین تیم ایرانی در این 20 سال اخیر است، دو فصل تقریبا ناکام را بدون 

کسب جام پشت سر گذاشت و همین مسئله هواداران سپاهان...
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حاشیه های یک شایعه؛

از تجمع سپرده گذاران  موسسه اعتباری ثامن 
تا تکذیب ورشکستگی 

روز گذشــته خبرتلخ شــلیک گارد امنیتی ســعودی به 
سمت قایق ایرانی که کشته شدن یکی از سرنشینان را به 
دنبال داشت، بازتاب گسترده ای در رسانه ها پیدا کرد و با 
واکنش های متفاوتی همراه شد. مدیرکل امور مرزی وزارت کشور، در این رابطه 
گفت: »دو قایق ایرانی که در حال ماهی گیری در آب های خلیج فارس بودند، بر 
اثر امواج دریا از مسیر خود خارج می شوند و بدون تایید این مسئله که قایق های 
ایرانی وارد مرزهای عربستان شــوند، تیراندازی از سوی گارد مرزبانی این کشور 
به ســوی قایق های ایرانی صورت می گیرد و یک صیاد ایرانی بر اثر اصابت تیر به 
کمرش کشته می شود. این کار عربستان مطابق با اصول انسانی نبوده و حتی با 
فرض ورود قایق های ایرانی به مرزهای عربستان بر اثر امواج دریا، مجاز به شلیک 
به سوی قایق های ایرانی نبودند.« بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان نیز در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه یک صیاد بوشهری در 
تیراندازی گارد مرزبانی عربستان کشته شده است، با اظهار تاسف از این موضوع، 
گفت: موضوع مورد اشاره در حال بررسی است. قاسمی گفته بعد از مشخص شدن 
نتایج بررسی های اولیه توسط دستگاه های مربوطه، این واقعه تلخ به شکل مقتضی 

و با جدیت تمام مورد پیگیری قرار می گیرد.
نیروهای مزربانی دولت عربستان مدعی شده اند که صیادان ایرانی با عبور از مرز 
آبی تعیین شده مرتکب تخلف شده اند؛ اما در عین حال یکی از صیادان بوشهری 
روز گذشــته در گفت و گو با یکی از ســایت های خبری گفت: »ماهیگیران در 
جست وجوی گله های سیار ماهی، کشتی های خود را راهی دریا می  کنند؛ برای 
همین تردد صیادان حوزه خلیج فارس در محدوده آب های مرزی اتفاق جدیدی 
نیست؛ به طوری که تا پیش از برخورد اخیر، بارها پیش آمده بود که صیادانی از 
ایران یا عربســتان وارد محدوده آب های یکدیگر شوند. در مواردی از این دست، 
کشــتی های صیادی در مواجهه با نیروهای مرزبانی کشور طرف مقابل، متوقف 
می شدند که درنهایت پس از بررسی مدارک شناسایی و مجوز های تردد صیادی 

به فعالیت جاری خود، مشغول و حداکثر از تردد در مسیر غلط منع می شدند.«
این صیاد ایرانی، برخورد میان صیادان ایرانی و گارد امنیتی عربستان را بی سابقه 

خوانده است. 
به نظر می رسد فروش صدها میلیارد دالر اسلحه به عربستان سعودی، این کشور 
را بیش از پیش تشویق کرده که جســارت حمله به ایران را پیدا کند؛ مخصوصا 
که اخیرا کنگره ایاالت متحده هم طرح ممنوعیت فروش سالح های پیشرفته و 
ممنوعه به عربستان را رد کرده است. شاهزاده های ثروتمند سعودی تصور می کنند 
که با خرید انواع و اقسام سالح ها و شــرکت در کالس های آموزشی آمریکایی و 
غربی می تواند »امنیت« را هم برای خود بخرند؛ ولی هنوز پایشان را در کوچه و 
خیابان های واقعی منطقه نگذاشته اند تا متوجه شوند که شاهکار می کنند اگر 
هنگام برگشتن به خانه، لباسی بر تن داشته باشند! جنگ یمن نشان داد سعودی ها 
آنقدر ناتوانند که از عهده مقابله با فقیر ترین کشور عرب نیز بر نمی آیند و مجبورند 
سرتاسر جهان را بگردند تا مزدورانی پیدا کنند که حاضر باشند به جای آنها در یمن 
بجنگند؛ چون خودشان توان مقابله با پابرهنه های یمنی را ندارند. سعودی ها قطعا 
نمی دانند که ایرانی ها هیچ گاه اهل تهاجم نبوده اند؛ اما وقتش که برسد برای دفاع 
از آب و خاک و عزت خود، با خون خود مقابل پیشرفته ترین سالح های دشمن نیز 
می ایستند. این را قبال در جنگ هشت ساله نشان داده و این روزها نیز در عراق و 

سوریه به نمایش گذاشته اند و اگر الزم باشد به سعودی ها نیز می فهمانند.
اوضاع عربستان آن قدر وخیم اســت که ایران ترجیح می دهد منتظر بماند که 
حکومت سعودی از درون بپاشــد تا نیازی به رودررویی نباشد. ایران هیچ گاه به 
عربستان حمله نخواهد کرد اما اگر عربستان به ایران حمله کند آنوقت تازه خواهند 
فهمید که سال ها درباره چه کشوری و با چه مردمانی، گزافه گویی و یاوه گویی 
می کردند. فعال »خویشتنداری« و رعایت حسن همجواری ایران، سعودی ها را 
وقیح کرده تا این گونه بتازند؛ اما به وقتش نوبت »پاسخ سخت و خشن« ایران نیز 

خواهد رسید.

به بهانه کشته شدن یک شهروند ایرانی به دست مرزبانی عربستان سعودی؛

در انتظار پاسخ »سخت و خشن«
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2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2165 | دوشنبه 29 خرداد 1396 | 24 رمضان 1438

عفو و آزادی 21 زندانی ایرانی در امارات
معاون حقوق بشر و بین الملل وزیر دادگستری گفت: با پیگیری های سرکنسولگری کشورمان 
در امارات عربی متحده، 21 زندانی ایرانی که در زندان های این کشور بودند به مناسبت ماه 

مبارک رمضان مشمول عفو شدند و پس از طی مراحل قانونی به کشور منتقل می شوند.

اخبار کوتاه

يادداشت

در دیدار معاون وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه قطر، پیام حسن 
روحانی، رییس جمهور کشورمان به امیر قطر اعالم شده است.

حسین جابری انصاری در دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، 
وزیر خارجه قطر پیام حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان به امیر 
قطر را اعالم کرد. سفر معاون ظریف به دوحه روز شنبه انجام شده 
است. ایران و قطر همواره در طول تاریح روابط فرهنگی، سیاسی و 
اقتصادی مثبتی داشته اند و همواره روابط دو کشور بر اساس تعامل 
متقابل بوده اســت. پس از آنکه روابط قطر با کشورهای عربستان 
سعودی، امارات و بحرین رو به تنش گذاشت، جمهوری اسالمی ایران 
از جمله کشورهایی بود که در راستای نیازها و درخواست های قطر به 

این کشور کمک اقتصادی و غذایی داشته است.
امیر قطر در یک ماه اخیر نسبت به سیاست های عربستان و برخی 
دیگر از کشورهای منطقه انتقاد داشته و بر نقش ایران در تحوالت 

منطقه تاکید داشته است.

دادگاهی در کویت برای 21 نفر به اتهام جاسوسی برای ایران از 5 
سال زندان تا حبس ابد صادر کرد. پیش از این نیز دادگاه کویت به 
اتهام واهی جاسوسی برای ایران و حزب ا... برای دو نفر حکم اعدام 
صادر کرده است. دادگاه کویت برای 2 متهم مرتبط با گروه العبدلی 

که یکی از آنها تبعه ایران بوده، حکم اعدام صادر کرد.

نماینــدگان پارلمان بحرین با صــدور بیانیه ای مدعی شــدند که 
جمهوری اسالمی ایران و قطر اقداماتی را در راستای برهم زدن ثبات 
این کشور انجام داده اند! پارلمان بحرین آنچه که مداخله آشکار قطر 
در امور داخلی این کشور نامید را محکوم و تاکید کرد که این اقدامات 
موجب برهم زدن امنیت و ثبــات در منامه و لطمــه زدن به بافت 
اجتماعی و وحدت ملی بحرین می شود. بر اساس این گزارش، پارلمان 
بحرین با صدور بیانیه ای مدعی شد: رخدادهایی که از سال 2۰11 
تاکنون رخ داده یک توطئه اســت نه جنبش مردمی و این توطئه از 

طریق ایران و با حمایت نظام قطر شکل گرفته است!
در این بیانیه ادعا شده اسناد و فایل های صوتی که اخیرا کشف شده 
نشان دهنده تالش قطر و ایران برای بهره برداری از بهار عربی جهت 
برهم زدن ثبات بحرین و اعالم یک جمهوری وابسته به والیت فقیه 
است! در ادامه این بیانیه آمده است: بحرین به مبارزه با تروریسم در 

داخل و خارج و مقابله با حامیان تروریست ها پایبند است.

رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مصاحبه ای مدعی شد که ایران 
موشک های پیشرفته ضدکشتی کروز برای گروه های حوثی یمن در 

ساحل دریای سرخ فراهم می کند.
»جوزف دانفورد« رییس ستاد مشــترک ارتش آمریکا در مصاحبه 
این هفته خود مدعی شــد که ایران »در حال تعرض به فعالیت های 

بین المللی نیروی دریایی آمریکا در خلیج )فارس( می باشد.«
وی در گفت وگو با »برکینگ دیفنس« تصریح کرد: حائز اهمیت است 
که بر یکی از مهم ترین موضوعات برای آمریکا متمرکز شویم و »آن 

آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و باب المندب است.«
رییس ستاد مشــترک ارتش آمریکا مدعی شــد: »ایران با تعرض 
به فعالیت های دریایــی جامعه بین الملل و آمریــکا و فراهم کردن 
موشک های پیشرفته ضدکشتی کروز برای گروه های مسلح الحوثی 
یمن در ساحل دریای سرخ، در واقع دو گذرگاه آبی که به طور قطع 
برای تجارت جهانی حائز اهمیت اســت را در معــرض تهدید قرار 
می دهد.« دانفورد در ادامه افــزود: »از دهه 197۰، آمریکا به باز نگه 

داشتن این گذرگاه های آبی حیاتی متعهد بوده است.«
بر اساس گزارش شــبکه العربیه، در ماه ژانویه، یک ناوشکن نیروی 
دریایی آمریکا سه گلوله اخطار به سمت چهار قایق تندروی ایران در 

نزدیکی تنگه هرمز شلیک کرد.

به دنبال ممانعت از ورود تعدادی از خبرنگاران پارلمانی به مجلس در 
پی تهیه گزارش از محل وقوع حادثه تروریستی، رییس فراکسیون 

امید برای حل مشکل پیش آمده رایزنی هایی انجام داده است.
محمدرضا عارف پس از مطلع شــدن از ممانعــت ورود تعدادی از 
خبرنگاران پارلمانی به مجلس در پی تهیه گــزارش از محل وقوع 
حادثه تروریستی ساختمان مراجعان مردمی، با ابراز ناخشنودی از 
مشکل پیش آمده، نامه نگاری هایی از طریق هیئت رییسه مجلس 
برای حل مشــکل پیش آمده و حفظ حرمت خبرنگاران انجام داده 

است.
به دنبال تهیه گزارش تعدادی از خبرنگاران پارلمانی از محل وقوع 
حادثه تروریستی در مجلس، این افراد فعال از حضور در صحن مجلس 

برای تهیه خبر منع شده اند.

عکس روز

 صدام  و سیگار عجیبش
 در اجالس سران عرب

روحانی به امیر قطر پیام داد

کویت 21 نفر را به اتهام جاسوسی 
برای ایران زندانی کرد

بیانیه پارلمان بحرین علیه ایران و قطر

ادعای جدید رییس ستاد مشترک 
ارتش آمریکا علیه ایران

عارف، پیگیر رفع ممنوع الورودی 
خبرنگاران به مجلس شد

بین الملل

پادشاه عربستان در راستای به ارث گذاشتن حکومت برای 
فرزند خود، بخش دیگری از اختیارات ولیعهدش را سلب 
کرد. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در جدیدترین 
تصمیمات پادشاهی، اختیار نظارت بر دادستانی کل را از 

محمد بن نایف، ولیعهد خود سلب کرد.
پادشاه عربستان هیئت تحقیق و دادستانی کل این کشور را 
که تاکنون زیر نظر محمد بن نایف ولیعهدش اداره می شد از 
قوه مجریه یعنی وزارت کشور که در اختیار محمد بن نایف 
است جدا کرد تا هیئت دادستانی کل به صورت مستقل 

عمل کرده و مستقیما به پادشاه گزارش دهد.
روزنامه نیویورک تایمز نوشــت که این اقدام پادشاه در 
راستای ســناریوی احتمالی ملک ســلمان به منظور به 
ارث گذاشتن پادشاهی برای فرزندش محمد بن سلمان 
جانشین ولیعهد و وزیر دفاع این کشور صورت گرفته است.

ســخنگوی نیروهای داوطلب مردمی عراق با بیان اینکه 
اطالعاتی از کشته شدن البغدادی در دست نیست، گفت: 
نبرد بعدی بعد از آزادسازی موصل قدیم، احتماال آزادسازی 
الحویجه خواهد بود. کریم النوری، سخنگوی الحشدالشعبی 
)نیروهای داوطلب مردمی عــراق( گفت که  اطالعاتی از 
کشته شدن ابوبکر بغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش 
وجود ندارد. وی افزود: نبرد بعدی بعد از آزادسازی موصل 

قدیم، احتماال الحویجه خواهد بود.
النوری با بیان اینکه ما در مرزهای مشترک عراق و سوریه 
هستیم تا از مرزهایمان دفاع کنیم، گفت: برای حضور در 

مرزهایمان منتظر صدور مجوز از کشوری دور نمی مانیم.
 وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعالم کرد که ابوبکر بغدادی 
سرکرده گروه تروریستی داعش احتماال در یکی از حمالت 

هوایی این کشور کشته شده است.
وزارت دفاع روســیه افزود که در پی این حمله که 28 ماه 
می )ماه گذشته میالدی( در رقه صورت گرفت، مسئوالن 
نظامی بلندپایه داعش و حدود 33۰ تروریست به هالکت 
رسیده اند که احتماال بغدادی نیز در بین کشته شدگان 
است. پیش از این نیز دیلی میرور انگلیس در گزارشی نوشته 
بود که ابوبکر البغدادی ســرکرده ارشد گروه تروریستی 
داعش روز شنبه 2۰ خرداد در حمله ای هوایی در سوریه 

کشته شده است.

ملک سلمان، قدمی دیگر برای 
به تخت نشاندن پسرش برداشت

سخنگوی نیروهای داوطلب مردمی عراق:

اطالعاتی از کشته شدن 
البغدادی در دست نیست

وی با توجه به حضور چند ساله اش در عربستان و شناخت از 
خاندان آل سعود، در مورد حلقه اصلی حاکمیتی این خاندان 
و پشت پرده ســعودی ها می گوید: بنده در مدت ماموریت 
خود با سمت سرپرست کنسولگری تهران در جده و زمانی 
که در بعثه مقام معظم رهبری در امور حج مسئولیت داشتم 

از نزدیک با جریان های فکری خاندان سعودی آشنا بودم.
یک مکتب فکری سنتی متدین در اهل سنت عربستان وجود 
دارند که بســیار مقید، خونگرم و همراه مسلمین هستند و 

تقریبا تاریخ صدر اســالم را با خود به همراه دارند و در کل 
چهره آنها به لحاظ مومن بــودن نورانیت خاصی دارند. این 
افراد عمدتا از تیره مکاوی ها)کســانی کــه در مکه به دنیا 

آمده اند( هستند.
اگر به مکه مشرف شوید خواهید دید آنها روزهای دوشنبه 
و پنج شــنبه هر مقطع زمانی روزه بوده و موقــع افطار در 
مسجدالحرام سفره پهن کرده و به افطار و سپس نماز مشغول 
می شوند. اتفاقا همین قوم هنوز تا حدودی پایه های لرزان 

حکومت عربستان را نگه داشته اند.
 ســهرابی در رابطه با اینکه آینده آل سعود را چطور ارزیابی

 می کنید، گفت: یک تئوری در قالب موسســه سایس پیکو 
یا یک نقشه انگلیســی وجود دارد که پروژه جدایی تقسیم 
کشورها با هدف کوچک کردن کشورهای منطقه به منظور 
سلطه کامل بر آنها را در دستور کار خود قرار داده است. این 
پروژه 4۰ سال پیش طراحی شــده و بنا دارد در چشم انداز 

2۰3۰ عربستان را به چهار بخش تجزیه کند.
فرمول تقسیم عربستان به این ترتیب است: حرمین شریفین 
یک بخش مستقل که مدیریت آن را در اختیار شرفای مکه 
قرار می دهند. اعراب بادیه نشین و بدوی یک بخش دیگر، 
 مراکز نفتــی هم در یک حــوزه مجزا و دســته آخر در این

 تقسیم بندی، شیعیان عربســتان در قطیف و احسا و دمام 
به یک جماعتی کوچــک تبدیل می گردنــد. همانطور که 
بارها بنده در مصاحبه های گوناگون عرض کردم تقســیم 
عربســتان به چهار بخش کوچک از استراتژی های کالن و 
بلند مدت انگلیســی ها در منطقه و اینکه چه زمانی محقق 
 شود تا بعد از تحوالت میدانی در غرب آسیا و کشور عربستان

 خواهد بود.
ســفیر ســابق ایران در قطر با اشــاره به  ردپای آمریکا در 
این غائله اظهار داشت:  فعال ما نشــانه هایی دال بر فعالیت 
آمریکایی ها برای تجزیه عربستان شاهد نیستیم، اما این را 
هم بگوییم که در استراتژی سیاست خارجی ایاالت متحده 
برای ســال 2۰3۰ یک گزارش 12۰ صفحــه ای گردآوری 
شده که 4۰ صفحه آن با مباحث خاورمیانه و غرب آسیا در 

ارتباط است.
در آنجا تحلیلگران پیش بینــی کرده اند نظر به رخدادهای 
منطقه تا 13 سال آینده یعنی ســال 2۰3۰ تمامیت ارضی 
عربستان ســعودی تجزیه خواهد شــد. به هر جهت طبق 
شواهد و مستندات آل سعود رو به اضمحالل بوده و در نهایت 

پیروز میدان جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

سفیر پیشین ايران در قطر ضمن تشريح نقش دوحه در تحوالت منطقه، از ناگفته های خاندان سعودی پرده 
برداشت. »عبدا...سهرابی« که در سابقه خود، سفیر تهران در دوحه بوده است و همچنین سرپرستی کنسولگری 
جمهوری اسالمی ايران در جده را نیز به عهده داشته و سابقه استانداری استان مرکزی را نیز دارد، درباره خاندان 

سعودی و آينده عربستان مطالب قابل توجهی را عنوان کرده است.

اخبار

سفیر پیشین ايران در قطر مطرح کرد:

برنامه انگلیسی ها برای تجزیه عربستان تا 13 سال آینده

پارلمان

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در رابطه 
با کشته شدن صیاد بوشهری در گارد مرزبانی عربستان 
اظهار داشت: شلیک به یک صیاد بی دفاع که هیچ ابزار 
نظامی در اختیار ندارد، خالف کنوانسیون های بین المللی 
و اصل همجواری در خلیج فارس اســت. حشــمت ا... 
فالحت پیشــه تاکید کرد: این اقدام عربســتان باعث 
انزجار بیش از پیش ایرانیان از دولت سعودی خواهد شد. 
فالحت پیشه با اشاره به اینکه عربستانی ها طی سالیان 
اخیر به اقداماتی دست زده اند که در تاریخ مناسبات بین 
ایران و عربستان بی ســابقه است، تصریح کرد:  بنده این 
اقدامات را بهانه سازی های عربستان برای اقدامات ایذایی 
علیه ایران تلقی می کنم.فالحت پیشه با تاکید بر اینکه 
ایران باید برخورد قاطعی در مقابل اقدامات عربســتان 
انجام دهد، اظهار داشــت: الزم است جمهوری اسالمی 
هشداری جدی و پیشگیرانه به عربستان بدهد که ما در 
برابر این اقدامات مقابله به مثل جدی خواهیم کرد.عضو 
فراکسیون والیت با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی 
حتما این قضیه را پیگیری خواهد کرد، خاطرنشان کرد:  
برخالف تعطیلی مجلس، کمیسیون امنیت ملی هفته 

آینده با برگزاری جلسه این موضوع را پیگیری می کند.

سید محمود علوی در مراسم شام غریبان شهید حسن 
عشوری اظهار داشــت: امروز حضور مردم در صحنه ها، 
امنیت، اســتقالل، عزت و ســربلندی ایران اسالمی را 

تضمین کرده است.
وزیر اطالعات با بیان اینکه شهادت طلبی فرزندان این آب 
و خاک، ایران اسالمی را در دنیا سربلند کرده اضافه کرد: 
شهادت، میراث ارزشمند و گران بهایی است که از اسالم 

عزیز و پیشوایان دینی به ما رسیده است.
وی گفت: به تروریست ها اجازه به چالش کشیدن امنیت 
کشور امام زمان)عج( را نمی دهیم و در این راه، سربازان 
گمنام امام عصر)عج(، پاسداران جان برکف، بسیجیان 
فداکار، ارتشــیان دالور، نیروی انتظامی قهرمان و همه 
خدمتگزاران مردم دســت در دســت هم تحت فرمان 
رهبری عزیزمان دشــمنان را با خفت و خواری از کشور 
بیرون می رانیم. علوی به دستگیری 12۰ گروه تروریستی 
در کشور اشاره کرد و گفت: پس از دستگیری این تعداد 
گروه تروریستی یک شهید از سوی وزارت اطالعات تقدیم 
اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی شد که بی تردید 
انتقام خون این شهید را با دستگیری تعداد زیادی از این 

گروه های تروریستی خواهیم گرفت.

فالحت پیشه:

 با عربستان مقابله به مثل جدی 
می کنیم

وزير اطالعات خبر داد :

دستگیری 12۰ گروه 
تروریستی در کشور

وزير سابق تعاون: 

 نیازی به وزارت تعاون 
نیست

شمخانی مطرح کرد :

بررسی مصوبه سنای آمریکا 
درباره تحریم ایران

وزیر تعاون در دولت ســازندگی در ارتبــاط با تفکیک 
وزارتخانه ها اظهار داشــت: بنــده در خصوص تفکیک 
وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت نمی توانم نظر بدهم 
اما در رابطه با تشکیل وزارتی به نام تعاون مخالف هستم.

غالمرضا شافعی گفت: در دنیا وزارتخانه ای به نام تعاون 
مرسوم نیست و در زمان وزارت بنده تنها دو کشور ایران 

و برنه دارای وزارت تعاون بودند.
وی در ارتبــاط بــا شــایعاتی مبنی بر این کــه ربیعی 
پیشــنهادی برای تفکیــک وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی دارد، عنوان کرد: من خبری در این مورد ندارم 
اما تعاون به همه فعالیت های صنعتی، معدنی، کشاورزی و 
اقتصادی مربوط می شود و نیاز نبود با بخشی به نام وزارت 
کار ادغام شود این در حالی است که در کشورهای دیگر 

تعاون وجود دارد، اما به شکل وزارتخانه نیست.
شافعی تصریح کرد: طی چند سال اخیر با وجود تالش 
دولت برای تک رقمی شــدن نرخ تــورم در اقتصاد این 
عملکرد تاثیری در بهبود اوضاع اقتصادی مردم نداشته 
و باید در این شــرایط دولت بیش از پیــش به امر رونق 

اقتصادی در کشور توجه کند.

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت 
ملی گفت: در جلسه اخیر هیئت نظارت بر اجرای برجام، 
مصوبه مجلس سنای آمریکا به دقت مورد بررسی قرار 
گرفت و تصمیمات الزم در خصوص انجــام اقدامات و 

فعالیت های متقابل اتخاذ شد.
علی شــمخانی با بیان اینکه انجام این گونه اقدامات از 
سوی آمریکا را  فارغ از نسبت حقوقی آن با برجام، رفتاری 
خصمانه و غیر قانونی علیه جمهوری اسالمی ایران عنوان 
کرد و افزود:  تداوم مسیر غیر سازنده دولت قبلی ایاالت 
متحده  آمریکا علیه ایران نشــان می دهد که حکام این 
کشور بدون توجه  به هنجارهای پذیرفته شده بین المللی 
به دنبال بهانه جویی برای  افزایش تنش و بی ثباتی در 

منطقه هستند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهارات ستیزه جویانه وزیر 
امور خارجه آمریکا را مصداق بارز توحش مدرن عنوان 
کرد و اظهار کرد: متاســفانه امروز در منطقه و در عرصه 
بین الملل افراد و کشــورهایی صحبت از ثبات و امنیت 
می کنند که خود ریشه و ثمره ناامنی، شرارت و توسعه 

تروریسم هستند.

واکنشخبردیدگاه

حیدر العبادی، نخست  وزیر عراق در سخنانی با بیان اینکه عراق وارد 
سیاست محورها در منطقه نخواهد شد، تاکید کرد که بغداد در سوریه 
فقط دولت این کشــور را به رسمیت می شناســد و با گروه های دیگر 

همکاری ندارد.
وی ابتدا با انتقاد از سخنان »ایاد عالوی« که علیه ایران و قطر ابراز شده 
بود، گفت: سخنان معاون رییس جمهور قابل قبول نیست و جایز نیست 

که به نام عراق علیه کشورهای منطقه موضع گیری منفی شود.
نخست  وزیر عراق در ادامه تاکید کرد: اجازه نمی دهیم که عراق میدان 
درگیری ایران و آمریکا شود یا خاک عراق مکانی برای دشمنی با ایران 
باشــد و اگر فرمانروایی تمام دنیا را به ما بدهند یا اگر وعده بازسازی 
مجانی عراق را بدهند، حاضر نیســتیم با ایران دشــمنی کنیم.الزم 
 به ذکر اســت برنامه العبادی برای ســفر به ایران و کویت و عربستان

 آغاز شده است.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست اجماع سناتورهای آمریکایی در وضع یک 
طرح تحریمی علیه ایران را کم سابقه توصیف کرده و از تمرکز جدید کنگره 
آمریکا بر مسائل سیاست خارجی اســتقبال کرده است. واشنگتن پست 
می نویسد: »کنگره به ندرت در مسائل سیاست خارجی سر رشته امور را 
به دست می گیرد، اما سناتورها در هر دو حزب در هفته های گذشته بر این 
چالش فائق آمده اند تا در اقدامی غیرمعمول، واکنشی مستقل و اصولی به 
جنجال های دولت ترامپ بدهند.«روزنامه آمریکایی، رای گیری ها و جلسات 
استماع اخیر در کنگره را »نشانه ای خوش یمن« دانسته از اینکه قانونگذاران 
آمریکایی قصد دارند به منزله وزنه ای در برابــر »رفتارهای بدون تامل و 
هیجان زده« ترامپ عمل کنند. این روزنامه می نویسد: »هفته گذشته سنا 
با 98 رای موافق و دو رای مخالف  اولین قانون بررسی شده در این مجلس در 
عرصه سیاست خارجی را به تصویب رساند؛ قانونی که تحریم ها علیه ایران 

و روسیه را شدت می بخشند.«

العبادی: 

تمام دنیا را هم به ما بدهند 
با ایران دشمنی نمی کنیم

واشنگتن پست: 

اجماع سناتورها علیه 
ایران کم سابقه بود

 صدام حسین سال 1981 در اجالس ســران کشورهای عرب در 
عربستان ســعودی حضور یافت و سیگار کشیدنش سوژه رسانه ها 

شد.

فرمانده منطقه یکــم امامت نیروی دریایــی ارتش به ارائه 
جزییات برگزاری تمرین مشــترک ناوهای نیروی دریایی 

ارتش جمهوری اسالمی ایران و چین، پرداخت.
امیر دریادار حسین آزاد افزود: ناوگروه نیروی دریایی ارتش 
جمهوری خلق چین که ظهر روز پنج شنبه در منطقه یکم 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در بندرعباس 
پهلوگرفته است، دیروز به تمرین مشترک خود در آب های 

جمهوری اسالمی ایران با ناوهای نیروی دریایی ارتش ایران 
پرداخت.

وی اضافه کرد: این تمرین مشترک در محدوده شرقی تنگه 
هرمز تا دریای عمان برگزار می شود و در آن، دو طرف توان 
نظامی خود را به نمایش گذاشته و تجربیاتشان را به اشتراک 
می گذارند . امیر آزاد با اشاره به اینکه ناوشکن البرز، ناوشکن 
الوند و یک فروند بالگرد ضد زیردریایی نیروی دریایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران در این تمرین مشترک حضور دارند، 
اضافه کرد: در این تمرین مشترک 7۰۰ نفر از نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران و 7۰۰ نفر از نیروی دریایی 
چین حضور دارند. ناوگروه کشور چین متشکل از ناوشکن 
 Chang Chung ، ناو پشــتیبانی Chao Hu ، ناو رزمی

 Jin Zhou به همراه یک بالگرد به منظــور تحکیم روابط 
دوستانه بین دو کشــور و ارتقای تعامالت دریایی نیروهای 
دریایی دو کشور هم اکنون در بندرعباس به سر می برد و در 

این تمرین مشترک حضور دارند.

جزییاتی از برگزاری تمرین مشترک نظامی ایران و چین
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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از اینکه مشکل خودرو در 
کشور ساختاری است، گفت: کیفیت بسیاری از خودروهای تولید داخل 

قابل قبول نیست.
حمید رضا فوالدگر  با بیان اینکه صنعت خودرو کشور شبه انحصاری است، 

افزود: این صنعت رقابتی نیست و برای افزایش کیفیت باید رقابتی شود.
وی با اشاره به قوانین مجلس درباره صنعت خودروسازی گفت: مجلس 
ناظر اجرای قانون است و نباید از آن انتظار داشت به صورت فنی در صنعت 
خودرو نظارت کند. نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه وظیفه نظارت 
فنی بر صنعت خودرو بر عهده سازمان هایی از جمله سازمان استاندارد 
است، تصریح کرد: مشکل صنعت خودرو در کشور ساختاری است و این 
صنعت باید از نظر مدیریتی منابع مالی و فناوری متحول شود. وی با ابراز 
بی اطالعی از افزایش بیش از یک میلیون تومانی قیمت محصول یکی از  
شرکت های خودروسازی، گفت: در سال ۹۶ افزایش چندانی در قیمت 
خودروها نخواهیم داشت. فوالدگر تاکید کرد: قیمت گذاری خودروها به 

وسیله شورای رقابت نباید مدت طوالنی انجام شود.

ویژه

کافه اقتصاد

کارشناس دانه  های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان پیش بینی 
کرد که تولید» کلزا« در این استان نسبت به سال زراعی گذشته 80 درصد 

افزایش یابد.
کیوان بنی  اسدی اضافه کرد:» در سال زراعی جاری یک هزار و 200 هکتار از 
زمین های این استان زیر کشت کلزا رفت و سطح زیر کشت این محصول در 

استان اصفهان نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش یافت.« 
وی تصریح کرد: »متاسفانه به دلیل سرمازدگی و  وجود علف  های هرز پهن 
برگ، حدود ۶00 هکتار مزارع استان اصفهان از چرخه تولید کلزا خارج شدند.« 
براساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، برداشت کلزا در بخش 
جرقویه شهرستان اصفهان آغاز شده است و محصول تولیدی از قرار هر کیلو 
27هزار و 830 ریال، توســط دولت در قالب خرید تضمینی از کشــاورزان، 

خریداری و به کارخانجات روغن  کشی حمل می  شود.

فرماندار اصفهان با اشاره به اعتبارات سال جاری جهت پروژه های آب و فاضالب 
روستایی، گفت: امسال 70 تا 80 درصد اعتبارات به پروژه های آبفار شهرستان 
تخصیص داده خواهد شــد که این رقم، حاکی از افزایش اعتبارات نسبت به 
سال های گذشته است. احمد رضوانی در جلسه بررسی مشکالت آب شرب 
روستاهای شهرستان، به انشعابات غیرمجاز و عدم توجه به بهداشت آب، اشاره 
و اظهار کرد:مجموعه فرمانداری و دیگر دستگاه های ذی مدخل آماده هرگونه 
همکاری و همراهی با آبفار جهت برخورد و رفع مشکالت مربوط به شبکه های 
غیرمجاز در روستاهای شهرستان هستند. وی با  بیان اینکه روند الحاق توسعه 
روستا به طرح هادی، طوالنی مدت و با مشــکالتی همراه است، افزود: روند 
الحاق توسعه روستا به طرح هادی، مسائل و مشکالتی را اعم از ایجاد انشعابات 
غیرمجاز و برخی مسائل دیگر برای مردم ایجاد می کند که باید پیگیری شده 

و  اقدامات مقتضی در این راستا صورت پذیرد و راهکارهایی نیز ارائه شود.

افزایش 80 درصدی تولید 
کلزا در استان اصفهان

اختصاص70 درصد اعتبار 
برای اجرای پروژه های آبفار

رییس توزیع برق شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه کسب 
این عنوان به دلیل اقدامات فــوالد مبارکه در طرح ذخیره 
عملیاتی مصرف برق در تابستان ۹۵ صورت گرفت، افزود: 
در سال های اخیر نیروگاه های تولید برق، همپای افزایش 
مصرف برق توسعه نیافته است. وزارت نیرو در بخش تامین 
برق مصرف کنندگان صنعتی و خانگی در فصل گرما، بعضا 
با کمبودهایی مواجه خواهد شد و همین امر باعث می شود 
هر سال در فصل گرما وزارت نیرو برای تامین برق مصارف 
خانگی که در اولویت تامین قرار دارند، با اجرای برنامه های 
»پاسخگویی بار« از مشترکین صنعتی جهت همکاری در 

این برنامه ها دعوت به عمل آورد.
»عبدالرسول احمدی بنی«، برنامه ذخیره عملیاتی، برنامه 
کاهش برنامه ریزی شــده مصرف صنایــع، برنامه کاهش 
برنامه ریزی شــده مصرف کشــاورزی و برنامه کاهش بار 
برنامه ریزی شــده مشترکین اداری و ســایر مصارف را از 
جمله مهم تریــن برنامه های این وزارتخانه در این راســتا 
دانست و افزود: ساالنه این برنامه ها با ابالغ دستورالعمل و 
ضوابط اجرایی وزارت نیرو که شامل مشوق های مالی برای 
مشترکین همکار است، اجرا می شــود که کاهش مصرف 
برق در ساعات اوج مصرف و انجام تعمیرات در فصل گرما از 

مهم ترین برنامه های عملیاتی در این طرح است.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه شرکت فوالد مبارکه در انجام 

تعهدات اجتماعی جزو صنایع پیشگام کشور است، خود را 
موظف می داند هر سال در فراخوان همکاری با وزارت نیرو 
شرکت کند و در همین راستا سال گذشته استان اصفهان در 
بین استان های کشور و شرکت فوالد مبارکه در بین صنایع 

کشور حائز رتبه برتر شد.
احمدی بنی خاطرنشان کرد: با توجه به تحقق برنامه های 
وزارت نیرو در این زمینه، همه ساله از سوی این وزارتخانه 
مبالغی به عنوان پاداش به شرکت های برتر و پیشگام در این 
راستا تخصیص می یابد که در سال ۹۴ مبلغ ۱20میلیارد 
ریال و در ســال ۹۵ نیز بالغ بر ۱۶0میلیارد ریال پاداش به 

شرکت فوالد مبارکه تعلق گرفت.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به 
آغاز صادرات به قطر گفت: شرکت های تولیدکننده برای 
حضور در بازارهای جهانی، نیازمند آگاهی از زبان جهانی 
تجارت هســتند و در چنین وضعیتی، نقش شرکت های 

مدیریت صادرات )EMCs( پررنگ می شود.
مســعود گلشــیرازی در رابطــه بــا تحــرکات تجاری 
صورت گرفته بین تجار ایرانی و قطری اظهار داشت: با توجه 
به رخدادهایی که در منطقــه صورت گرفته، فرصت های 
تجاری مناسبی برای تولیدکنندگان و تجار ایرانی ایجاد 
شده است تا بتوانند برای حضور در بازار قطر، جد و جهد 
بیشتری داشــته باشــند. وی در ادامه افزود: در این  بین 
اقداماتی نیز صورت گرفته و در این دو هفته، محموله هایی 
از ایران به سمت قطر ارســال شد. فاصله کم میان ایران و 
قطر، مزیت مناســبی برای افزایش صادرات به این کشور 
است اما رقبای ایران نیز تالش خود را در این مدت افزایش 
داده اند و دولت ترکیه با کاهــش هزینه های حمل ونقل 
هوایی، توانســته قدرت تجاری بازرگانان خود را در قطر 
افزایش دهد و ازاین رو هزینه حمل کاال از ترکیه به قطر را 

ارزان تر از هزینه حمل کاال از ایران کرده است.«
گلشیرازی با انتقاد از عدم شکل گیری شاخه های صادراتی 
در استان اصفهان خاطرنشان کرد: »شرکت های مدیریت 
صادرات در اصفهان نوپا بوده و نیازمند حمایت از ســوی 

دولت و سازمان توسعه تجارت هستند.«
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی استان اصفهان متذکر شد: 
»البته بازار قطر بازار بزرگی نیست؛ نباید به آن به  عنوان 
یک بازار بلندمدت نگاه کــرد و برای پیش بینی آینده آن 
باید به تحلیل آینده روابط سیاسی این کشور و جمهوری 
اسالمی ایران پرداخت.« گلشــیرازی در رابطه با چند و 
چون عملکرد تجار اصفهانی در بــازار قطر نیز بیان کرد: 
»تجار اصفهانی به صورت منفرد و نه چشــمگیر، فعالیت 
خود را شروع کرده اند و در این  بین از طریق استان فارس، 
محصوالتی نظیر آب معدنی، محصوالت گلخانه ای و مواد 

غذایی محموله هایی ارسال شده است.«

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان:

تجار اصفهانی، صادرات به قطر را آغاز کردند

صنعت
رییس توزیع برق شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد:

فوالد مبارکه؛ رتبه برتر کشور در طرح ذخیره عملیاتی مصرف برق

رییس اتحادیه گز و شــیرینی اصفهان با تاکید بر اینکه ایــن صنف از تصمیم های 
کمیسیون نظارت تبعیت می کند، گفت: »کاهش قدرت خرید مردم موجب شده تا 
در سال جاری افزایش قیمتی در زولبیا و بامیه و حتی انواع مختلف شیرینی نداشته 

باشیم.«
حسن شریفی در خصوص وضعیت بازار زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان، اظهار 
داشت:» قدرت خرید مردم در سال های گذشــته به  قدری پایین آمده که کمتر به 
سراغ خرید شیرینی و فرآورده های آن می آیند و این موضوع موجب شده تا در سال 

جاری نیز افزایش قیمتی در زولبیا و بامیه اعمال نشود.«
وی در مورد نحوه قیمت گذاری زولبیا و بامیه در سال جاری تصریح کرد:»در سال 
جاری و از ماه ها قبل با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، صنف گز و شیرینی و اتاق 
اصناف، تصمیم بر عرضه زولبیا و بامیه به قیمت ۱۱ هزار تومان همانند سال گذشته 
و به  صورت ناخالص )همراه با جعبه( گرفتند و این توافق با سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان نیز صورت گرفت.«رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان با اشاره به 
اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت، در ابالغیه خود، قیمت ۱۱ هزار تومانی را برای 
وزن خالص زولبیا و بامیه )بدون جعبه( اعمال کرد، بیان داشت: »این موضوع مورد 
اعتراض فروشندگان نیز قرار گرفت اما برای رعایت حقوق مصرف کننده و عدم ایجاد 
هزینه برای آنها، به اعضای صنف اعالم کردیم روند فروش را بر اساس ابالغیه سازمان 
صنعت، معدن و تجارت ادامه دهند.«وی با بیان اینکه صنف گز و شیرینی تاکنون 
از تصمیمات ابالغی کمیسیون نظارت تبعیت کرده است، تاکید کرد: »اعتراضات 
موجود، در رابطه بــا تصمیم های آتی بود و با توجه به مذاکــرات صورت گرفته، در 
تصمیمات آتی شاهد تعامل بیشتری میان اصناف و کمیسیون نظارت خواهیم بود.«

رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان:

 کاهش قدرت خریدمردم 
مانع گرانی زولبیا و بامیه شد

PlayStation 4 , PS3 / PSP پلی استیشن

بازار

SONY PS4 Slim 500Gb سونی

 10,800,000
ریال

 12,200,000
ریال

خودروسازی کشور مشکل ساختاری 
دارد

SONY PS4 سونی

 10,500,000
ریال

 14,500,000
ریال

SONY Final Fantasy XV Lim�سونی 
ited Edition Bundle 1TB

 15,500,000
ریال

 15,550,000
ریال

اولویت نخست اداره راهداری اصفهان، ارتقای ایمنی راه هاست
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در مراسم تکریم و معارفه 
معاون حمل و نقل این اداره کل گفت: با وجود تنگناهــای مالی و بودجه، اولویت 

وظایف ما مربوط به ارتقای سطح ایمنی راه هاست. 

مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان گفت: با خریداری 
هواپیمای جدید ATR۷۲ هما، پرواز در مســیر آبادان-
اصفهان-آبادان از فرودگاه شــهید بهشتی اصفهان با این 
هواپیما برقرار شــد. حســن امجدی اظهار داشت: »این 
هواپیما که به تازگی خریداری و وارد  کشور شده، از این پس 
در این مسیر از طرف شرکت هواپیمایی ایران  ایر به پرواز 
در می آید.« وی با بیان اینکه پرواز آبادان- اصفهان- آبادان 
با هواپیمــای ATR72 و با ظرفیت ۴8نفــر از روز جمعه 
در اصفهان انجام شده اســت، افزود: »این پرواز به صورت 
هفتگی در روزهای جمعه و سه شــنبه در ساعت ۱7:30 

خارج و در ساعت 2۱:۱۵ برگشت آن انجام می شود.«
مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
هواپیمای ATR72 هما، همچنین در مسیرهای تهران - 
اصفهان - شیراز و برگشت این مسیر در روزهای دوشنبه، 
و رفت و برگشت مسیر تهران -اصفهان - اهواز در روزهای 

یکشنبه پرواز خواهد داشت.

شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اشــاره به 
رشــد 7درصدی پروازها و 8 درصدی اعزام و پذیرش 
مسافر در اردیبهشت ماه امسال اعالم کرد: 38 درصد 
پروازها با تاخیر انجام شــد. بر اساس آمار ارائه شده در 
اردیبهشــت ماه امســال، حداقل 80 درصد پروازها به 
ترتیب در 8 فرودگاه مهرآباد، مشهد، امام خمینی)ره(، 

شیراز، اصفهان، اهواز، کیش و تبریز برقرار شده است.
همچنین 38 درصد از پروازهای برنامه ای شرکت های 
هواپیمایی داخلی با تاخیر انجام شــد و متوسط زمان 
این تاخیرها 80 دقیقه بود. در پروازهای عبوری از فراز 
کشور در اردیبهشت ماه ســال جاری حدود 2 درصد 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش وجود داشت.

برقراری پرواز اصفهان – آبادان 
با هواپیمای جدید هما  

 تاخیر ۳8 درصد پروازها 
در اردیبهشت ماه

اتاق بازرگانی

سکه تمام بهار آزادی
11،760،000 ریال)طرح جدید(

6400،000 ریالنیم سکه

3،700،000  ریالربع سکه

2،490،000 ریالسکه یک گرمی

1،142،480 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

با این حال، اطالعیه موسســه مالی اعتباری کوثر که 2۵ 
خرداد منتشر شد، نشان می داد که برای انجام این ادغام 
یک توافق ضمنی بین مدیران آنها صورت گرفته؛ اما نظر 
نهایی را باید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان 

نهاد ناظر بر نظام پولی و مالی کشور بدهند.
انتشار اخبار تایید نشــده از احتمال ادغام تعاونی ثامن با 
موسسه مالی اعتباری کوثر،  نگرانی برخی سپرده گذاران را 
به دنبال داشته و از این رو روابط عمومی موسسه اعتباری 
ثامن، از ســپرده گذاران خود خواسته است که در صورت 
داشتن هرگونه سوال و ابهام، با این موسسه تماس بگیرند.

روابط عمومی موسســه اعتبــاری ثامن، شــماره تلفن 
هــای 82072۱8۱ و 82072۱82 و 82072۱8۶ را بــا 
پیش شماره تهران برای پاسخگویی به پرسش ها و ابهام های 
مشتریان اعالم کرده است.شــایعه ادغام موسسه ثامن در 
موسسه کوثر برخی ســپرده گذاران موسسه ثامن را برای 
برداشتن سپرده های خود به تکاپو انداخته؛ در حالی که با 
فرض صحت چنین خبری، تجربه های قبلی نشان می دهد 

که هیچ سپرده ای در فرآیند ادغام، از بین نمی رود.
رفتــار هیجانــی ســپرده گــذاران در برداشــت وجوه 

از حســاب های خود و ســیل مراجعات مردمی، ســبب 
شــده تا آنان نتواننــد در یک بــازه زمانی کوتــاه مدت 
پاســخگوی ســپرده گــذاران باشــند و از ایــن رو به 
مردم پیشــنهاد کرده انــد که بــه ازای مبالــغ موجود 
 در حســاب هــای آنهــا، از تعاونــی چــک دریافــت 
کنند. اما قطعا این رفتارهای هیجانی و غیرمنطقی می تواند 
برای یک موسسه اعتباری و حتی بانک بزرگ، چالش آفرین 
باشد زیرا بانک یا موسســه اعتباری در عملیات مالی خود 
از ۱00 درصــد منابع، حداقل ۱0 درصد را برای ســپرده 
قانونی و حــدود 8۵ درصد را صرف اعطــای منابع یعنی 
اعطای تسهیالت یا سپرده گذاری و سرمایه گذاری می کند 
 و تنها 3 درصد منابع به عنوان ذخیره نقد در اختیار بانک 
است.در چنین شرایطی اگر فقط ۵ درصد سپرده گذاران 
برای دریافت سپرده به بانک مراجعه کنند، بانک با چالش 
نقدینگی مواجه خواهد شد. بنابراین اطمینان، مهم ترین 

مؤلفه برای بقای یک موسسه اعتباری است.
البته باید گفت که مشکل تامین نقدینگی، آن هم در یک 
بازه زمانی کوتاه مدت و در شــرایطی کــه تعداد باالیی از 
سپرده گذاران بخواهند ســپرده خود را از هر موسسه یا 

بانکی طلب کنند، می تواند برای هر بانکی ایجاد شود.
انتشــار این اخبار موجب شــد تا برخی ســپرده گذاران 
تعاونــی ثامن بــا نگرانی از آینــده دارایی هایــی که در 
این تعاونی ســپرده گــذاری کرده اند، از روز پنجشــنبه 
در شــعب آن تجمع  کنند. برخی ســپرده گــذاران که 
میزان وجوه حســاب های خود را بیش از یــک میلیارد 
ریال اعالم می کردند، از مسئوالن شــعب می خواستند 
که هرچه ســریع تر پــول های آنهــا را پرداخــت کرده 
و حســاب های آنها را ببندد کــه با مخالفــت کارکنان 
 شــعب به دلیل باال بــودن وجه درخواســتی آنها روبه رو 
شدند. به نظر می رسد ادغام تعاونی ثامن در موسسه کوثر 
که البته هنوز به تایید مراجع ذی صالح نرسیده است، یک 
ادغام شکلی و اداری خواهد بود و مشکلی در سپرده های 

مردم ایجاد نخواهد کرد.
موسسه اعتباری ثامن االئمه فعالیت خود را در سال 7۶ به 
عنوان یک تعاونی اعتباری با کسب مجوز از وزارت تعاون در 
مشهد آغاز کرد و از جمله موسساتی است که برای کسب 
مجوز از بانک مرکزی تالش می کند؛ اما هنوز مجوز قطعی 

خود را از این نهاد دریافت نکرده است.

انتشار اخبار تایید نشده از احتمال ادغام تعاونی ثامن با موسسه مالی اعتباری کوثر،  نگرانی برخی سپرده گذاران را به دنبال داشته  است.خبر  زاینده رود
مربوط به این ادغام پنجشنبه گذشته در فضای مجازی منتشر شد؛ هرچند در ابتدا اعالم شد که قرار است با ادغام موسسه کوثر ،تعاونی ثامن و 

بانک مهر اقتصاد، بانک جدیدی با عنوان »بانک کوثر« تشکیل شود، اما تکذیبیه بانک مهر اقتصاد نشان داد که قصد ادغام شدن در موسسه جدید را ندارد.

از تجمع سپرده گذاران  موسسه اعتباری ثامن 
تا تکذیب ورشکستگی 

حاشیه های یک شایعه؛
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سریال»شهرزاد۲«امروزتوزیعمیشود
نخستین قسمت از فصل دوم سریال »شهرزاد« به کارگردانی حسن فتحی و تهیه کنندگی محمد 
امامی از  امروز در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود؛ داستان سریال »شهرزاد« در دهه۱۳۳۰ 

خورشیدی می گذرد و روایتی عاشقانه بر بستر تاریخ است.

اخبار

تصویربرداری سریال »لژیونر« به کارگردانی مسعود 
آب پرور و تهیه کنندگی مهدی فرجی در غرب تهران 
به پایان رسیده است.»مهدی فرجی« تهیه کننده این 
مجموعه تلویزیونی گفت: بــه امید خداوند به پخش 
در نوروز 97 می رســیم.»لژیونر« جدیدترین سریال 
مسعود آب پرور اســت که در این سریال به حواشی 
ورزش پرداختــه و در این مجموعه اشــپیتیم آرفی 

بازیکن سابق پرسپولیس هم حضور دارد.

 »لژیونر«
 سریال نوروز شبکه پنج شد

»فاطمه گودرزی« و »حسین یاری« 
در فیلم »آتش و قداره«

فاطمه گودرزی با انتشــار این عکس در اینســتاگرامش نوشت: 
 فیلم ســینمایی آتش وقداره درحال فیلمبرداری به همراه جناب

 حسین یاری وکارگردان خوش ذوق جناب عرب .

اینستاگردی

ابالغرای
پرونــده:  شــماره   9509970351001271 دادنامــه:  3شــماره  /727
9509980351000367 شماره بایگانی شعبه: 950482 خواهان: خانم سمیه جوانی 
جاوان فرزند محمود به نشــانی اصفهــان خیابان رباط اول خیابان ســاحل کوچه 
شهید جعفری فرعی الزهرا درب سوم سبز رنگ سمت چپ کدپستی 8139949359 
کدملی 1282885456 همراه 09139641839 خوانده: آقای سیدعباس جوهر بخش 
فرزند سیدحسین به نشانی اصفهان بانک صادرات پل فلزی کدپستی 8158949591 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- تامین خواسته 
4- مطالبه خسارت دادرسی رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم سمیه جوانی 
جاوان فرزند محمود به طرفیت آقای ســید عباس جوهر بخش فرزند ســید حسین 
بخواسته مطالبه مبلغ 1/280/000/000 ریال بابت  وجه 3 فقره چک به شماره های 
042959 مورخ 93/11/30، 161397 مورخ 93/12/20 و 726738 مورخ 94/2/30 به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته دادگاه اوال با 
توجه به عدم تودیع خسارت احتمالی مستندا به بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته  را صادر و اعالم می نماید. ثانیا با توجه به 
اینکه عقیده دارد از مفاد مواد 16، 15 و 22 قانون صدور چک اســتنباط می شود که 
حکم مقرر در ماده 22 این قانون مشــمول دادرسی حقوقی دعوی مطالبه وجه چک 
نیز می گردد و دادرســی کیفری خصوصیتی ندارد که این حکم مختص به آن باشد 
و قانونگذار در این ماده صرفا در مقام تعیین اقامتگاه قانونی صادر کننده چک بوده 
است، بنابراین گواهی مامور ابالغ مبنی بر عدم شناســایی نشانی بانکی خوانده را 
به منزله ابالغ تلقی می نماید. ثانیا با توجه بــه تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت صادر شــده از بانک محال علیــه و بنابر وصف تجریدی چــک و اینکه به 
موجب ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه باید کارسازی شود و مستندا به مواد 
314 قانون تجارت 519، 515، 502، 198 و 520 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده 
واحده الحاقی به تبصره ماده 2 قانون صدور چک دعوی خواهان را وارد می داند و 
حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 1/280/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 410/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
چک ها لغایت اجرای حکم بر اساس شــاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادر شــده غیابی و ظرف مهلت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظــرف مهلت 20 روز از 
تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر اســتان 
 اصفهان اســت. م الف: 8503 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)411 کلمه، 4 کادر(
ابالغرای

3/734 کالســه پرونده: 951440 شــماره دادنامــه: 9600530- 96/03/10 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 12 شــورای حل اختالف خواهان: محمود میرزایی به نشانی خ 
مشیرالدوله بعد از چهارراه ســمت چپ فروشــگاه ایران دانگ فنگ خوانده: مهدی 
رضایی منش به نشــانی مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای محمود 
میرزایی به طرفیت مهــدی رضایی منش به خواســته مطالبه مبلــغ 27/000/000 
ریال وجه چک به شماره 389862 - 95/03/25 و 389863 - 95/7/8 به عهده بانک 
ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی بــا توجه به دادخواســت تقدیمی، تصویر 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحــه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و هفت میلیــون ریال بابت اصل 
خواســته و 1/690/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )تاریخهای فــوق( ریال تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پــس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظــر در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان 
 می باشد. م الف: 8471 شعبه 12 حقوقی  شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )297 کلمه، سه کادر(
ابالغرای

3/735 کالســه پرونده: 951439 شــماره دادنامــه: 9600527- 96/03/10 مرجع 

رســیدگی: شــعبه 12 شــورای حل اختالف خواهان: محمود میرزایی به نشانی خ 
مشیرالدوله بعد از چهارراه اول سمت چپ فروشــگاه ایران دانگ فنگ خوانده: علی 
محمد بهرامیان به نشانی مجهول المکان شــورا 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 محمود میرزایی به 
طرفیت علی محمد بهرامیان به خواسته مطالبه مبلغ 14/000/000 ریال وجه چک به 
شماره 088692/38- 94/10/10 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه به دادخواســت 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 نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی 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 دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و 1/325/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق االوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)94/10/10( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 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: 8472 شعبه 12 حقوقی  شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو()295 کلمه، سه کادر(
ابالغرای

3/736 کالســه پرونده: 951532 شــماره دادنامــه: 9600545- 96/03/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خواهان: محمد محققیان به نشانی اصفهان 
خ آتشــگاه خ قدس کوی آزادگان بن بست بهار خوانده: ســعید معماریان 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 محمد محققیان به طرفیت سعید معماریان به 
خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه چک به شماره 9690206- 95/09/03 
به عهده بانــک تجارت به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به دادخواســت 
تقدیمی، تصویــر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توســط بانــک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارائه ننموده اســت لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ بیســت و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و 855/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )95/09/03( تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 
 8454 شعبه 12 حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)290 کلمه، سه کادر(
ابالغرای

3/737 کالســه پرونده: 950267 مرجع رســیدگی کننده: شــعبه 29 شورای حل 
اختالف اصفهــان خواهان: محمد جان نثــاری الدانی به نشــانی اصفهان خ کهندژ 
ایستگاه رو پله چوب جالل جان نثاری خوانده: مهدی قنبری فر - مصطفی صفیانی 
به نشانی اصفهان خ ارتش باغ فردوس کوچه ولیعصر کوچه برب خواسته: مطالبه 
مبلغ 25/000/000 ریال بابت یک فقره چک 285399 - 94/09/25 عهده بانک ســپه. 
گردشــکار: به تاریخ 96/3/1 با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 
اعضای محترم شعبه 29 ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی 
مهدی جان نثاری الدانی به طرفیت مهدی قنبری فر - مصطفی صفیانی به خواسته 
مطالبه مبلغ 25/000/000 )بیســت و پنج میلیون ریال( بابت یک فقره چک به شماره 
285399 - 94/9/25 به انضمام کلیه خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده 
و وصف تجریدی بودن چک و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و عدم حضور خواندگان در جلســه 

رســیدگی و اینکه مشــارالیه ها در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و 
هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه 
ننموده اند، شــورا به لحاظ مصون ماندن دعوی و مســتندات خواهــان از هرگونه 
خدشــه و تعرض قانونی دعوی مطروحه را ثابت تشــخیص داده و مستندا به مواد 
198 - 515- 522- 519  قانون آئین دادرســی مدنی و رای وحدت رویه 536 مورخ 
1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشــور حکم به محکومیت تضامنی خوانده 
ردیف اول به عنــوان صادر کننده و خوانــده ردیف دوم به عنــوان ظهرنویس، به 
پرداخت مبلغ 25/000/000 )بیســت و پنج میلیون ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ 
377/500 )سیصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال( بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک )94/9/25( تا زمان وصول بر اســاس آخرین 
شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم میــدارد. رای صادره غیابی 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا می باشــد. م الف: 
 8405 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)367 کلمه، 4 کادر(
فقدانسندمالکیت

3/738 چون خانم ایران جزستانی فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ با تسلیم  2 برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما طی شماره 29339 – 1396/03/13 
گواهی شــده و به تایید دفتر 116 اصفهان رســیده مدعی اســت که ســند مالکیت 
ششــدانگ یکدســتگاه آپارتمان شــماره 15191/12343 واقع در طبقه همکف به 
انضمام پارکینگ غیرمســقف 12367 فرعی به موجب ســند انتقال شماره 19874 
مورخه 1386/04/18 دفترخانه 116 اسناد رسمی اصفهان بنام خانم ایران جزستانی 
فرزند ابراهیم منتقل گردیده و در صفحه 194 دفتــر 348 ذیل ثبت 61774 بنام وی 
ثبت و سند چاپی شــماره 091524 صادر و تســلیم گردیده به علت جابجائی سند 
مالکیت مفقود گردیده اســت و در رهن و بازداشــت نمی باشــد و تقاضای صدور 
ســند مالکیت المثنی نموده اســت طبق تبصره یک اصالحی مــاده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معاملــه ) غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شــده( نســبت به آن یا ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 
 خواهد شــد. م الف: 9379 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  

)234 کمله، 3 کادر(
ابالغرای

پرونــده:  شــماره   9609970350200284 دادنامــه: شــماره   3 /740
9509980350200623 شــماره بایگانی شــعبه: 950745 خواهان هــا: 1- خانم 
بتول جعفری دســتگرده فرزند یداله 2- آقای محمدجعفری دستجرده فرزند یداله 
3- آقای علیرضا کاظم زاده دستجرده فرزند محمدعلی 4- خانم اشرف کاظم زاده 
فرزند محمدعلی 5- خانم فاطمه کاظم زاده فرزند محمدعلی 6- خانم پری کاظم زاده 
فرزند محمدعلی 7- آقای محمود جعفری دســتجرده فرزند یدالــه 8- خانم زهره 
کاظم زاده فرزند محمدعلــی 9-  خانم زهرا کاظم زاده فرزنــد محمدعلی 10- خانم 
صدیقه جعفری دســتجرده فرزند یدالــه 11- آقای محمد کاظم زاده دســتجردی 
فرزند محمدعلی 12- آقای حســن کاظم زاده فرزند محمدعلی با وکالت آقای رضا 
ترابی فرزند ایرج به نشــانی اصفهــان خ بزرگمهر ابتدای خ 22 بهمــن دفتر وکالت. 
خواندگان: 1- اقدس اشــتری 2- خانم شوکت اشــتری 3- آقای علی شیخ االسالم 
4- آقای حسین اشــتری 5- آقای فرید شیخ االســالم 6- خانم زهرا شیخ االسالم 
7- خانم شینا اشــتری همگی به نشــانی اصفهان خ ابوذر کوی باغ شــکار انتهای 
کوچه سمت چپ منزل سوم پ 001 خواسته مطالبه بهای نســق زارعانه دادگاه با 
بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواســت خواهانها آقایــان و خانم ها: 
1- محمود 2- بتول 3- صدیقه 4- محمد شهرت همگی جعفری دستجردی فرزندان 
یداله 5- حسن 6- پری 7- زهرا 8- فاطمه 9- زهره 10- اشرف 11- علیرضا شهرت 
همگی کاظم زاده فرزندان محمدعلی با وکالــت آقای رضا ترابی بطرفیت خواندگان  
آقایان و خانم ها 1- شــینا 2- اقدس 3- حسین 4- شوکت شــهرت همگی اشتری 
5- زهرا 6- علی 7- فرید شهرت هر سه شیخ االســالم بخواسته  مطالبه بهای نسق 
زارعانه با این توضیح که حســب محتویات دادخواســت تقدیمی و اظهارات وکیل 
خواهانها که در جلســه رســیدگی اعالم نموده مرحوم یداله جعفری دستجرده از 
بیش از 30 ســال قبل و آقای محمد جعفری نیز از حدود 15 سال قبل اقدام به احیا و 
کشت و زرع در زمین بایر خواندگان تحت پالک ثبتی 26/536 بخش 14 ثبت اصفهان 

نموده ســپس مالکین اقدام به طرح دعوی خلع ید نموده و نهایتا طی دادنامه شماره 
312 مورخ 84/6/3 شعبه 2 شــورای حل اختالف اقدام به صدور رای خلع ید بدون 
اخذ تصمیم در خصوص حق نســق زارعانه نموده اســت لذا خواهانها مطالبه حق 
نســق زارعانه در ملک موصوف را دارند علیهذا نظر به اینکــه اوال دلیلی بر ماذون 
بودن تصرفات متصرفین وبایر بودن ملک و احیاء آن توســط متصرفین به دادگاه 
ارائه نگردیده و ثانیا کشــت و زرع بر روی ملک غیر می تواند بــه انحاء مختلفی از 
قبیل اجاره، مزارعه، مســاقات و یا ناشــی از تصرفات عدوانی و غیر ماذون باشد 
که در هر یک از آنها بر اســاس مقررات قانونی حقوقی بــرای طرفین ایجاد میگردد 
که مدعی باید نوع تصرف و حقی که برای وی ایجاد گردیده است را مشخص نماید 
و در مانحن فیه خواهانها هیچ یک از موضوعات مذکــور را به دادگاه اعالم ننموده 
اند لذا دادگاه دعوی خواهان ها را وارد و ثابت ندانســته مستندا به ماده 197 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهانها صادر و اعالم می گردد رای صادره 
ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر 
 استان اصفهان می باشد. م الف: 8493 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 )530 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970350500334 دادنامــه:  شــماره   3 /741
9509980350500769 شماره بایگانی شــعبه: 950889 خواهان: آقای علی اصغر 
الدریان فرزند عبدالحسین به نشــانی اصفهان خ میرزاطاهر کوچه سقاخانه کوچه 
شهید حسین اکبری مجتمع ارس طبقه 4 واحد 10 همراه 09131190887 خواندگان: 
1- آقای حسن پارسافر 2- آقای سید اصغر منانی 3- آقای سعید آقائی فرزند سیف 
ا... همگی به نشــانی مجهول المکان 4- خانم ســمیه کوهی پیکانی فرزند رحمت اله 
به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان شــهر اصفهان خانه اصفهان گلخانه 
بنفشــه شــمالی خواســته ها: 1-  تامین خواســته 2- مطالبه وجه چک 3-  مطالبه 
خسارت دادرسی 4- اعسار از پرداخت هزینه دادرســی 5- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با اســتعانت از خداوند متعال ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور و انشــا رای می نماید. رای 
دادگاه در خصوص دعوی خواهان علی اصغر الدریان فرزند عبدالحسین بطرفیت 
خواندگان سمیه کوهی فرزند رحمت ا... ، سعید آقائی فرزند سیف ا...، حسن پارسافر 
و ســید اصغر منانی به خواســته مطالبه مبلغ 1/650/000/000 ریال به استناد یک 
فقره چک به شــماره 896359 به تاریــخ 1395/9/1 و گواهی عــدم پرداخت بانک 
محال علیه دادگاه نظر به دادخواســت تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات 
ابرازی خواهان که داللت بر اشــتغال ذمه خوانده نســبت به خواهــان می نماید و 
نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونــی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و 
دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده اســت فلذا دعــوی خواهان را بنظر 
ثابت دانسته و مســتندا به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
10 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانــون چک حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخــت مبلــغ 1/650/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 
55/750/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی 
بانک مرکزی از تاریــخ صدور چکها لغایــت زمان پرداخت وجــه در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز قابل واخواهی در 
این دادگاه و ســپس ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 
 استان اصفهان میباشد. م الف: 8497 شــعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)348 کلمه، 4 کادر(
فقدانسندمالکیت

3/739 به موجب دو برگ استشــهاد محلی خانم ســیمین زارعی فرزند جلیل مالک 
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک 15241/557 واقع در بخش 5 که در صفحه 47 
دفتر 539 ذیل ثبت 107887 بنام نامبرده ســابقه ثبت دارد که بعلت جابجائی مفقود 
شده و درخواست صدور ســند المثنی نمود لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت به وجود آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. ضمنا پالک طی سند شماره 8505 
مورخ 1392/11/7 دفتر 412 اصفهان در رهن بانک مســکن شــعبه هشــت بهشت 
قرار گرفته اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صــورت اعتراض 
اصل ســند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقــوم صادر و به متقاضی تســلیم 
 خواهد شــد.م الف:9397  هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد شــمال شرق اصفهان

 )183 کلمه، دو کادر(

تصویربرداری سریال »پنچری« به 9۰ درصد رسیده 
اســت و پخش آن نیز بعد از اتمام ســریال »نفس« از 
شبکه سه سیما آغاز خواهد شد.تصویربرداری سریال 
»پنچری« به تهیه کنندگی مهران مهام و کارگردانی 
برزو نیک نژاد به 9۰ درصد رسید و گروه این روزها در 
محله تجریش تصویربرداری را پیش می برند.»مهران 
مهام« تهیه کننده سریال »پنچری« در این باره گفت: 
بالفاصله بعد از پخش سریال »نفس«، سریال ما روی 
آنتن خواهد رفت و آنونس مجموعه نیز از دیشب پخش 
شد.»پنچری« داستان پسری است که همه مقدمات را 
چیده تا به دختر مورد عالقه اش برسد اما در این مسیر 
اتفاقاتی رخ می دهد که او برای رسیدن به خواسته اش 

همه اطرافیانش را به چالش می کشد و...

»پنچری« جایگزین »نفس« 
می شود

به نقل از ســتاد اطالع رســانی دفتر اصفهان، نشست ستاد 
هماهنگی سی امین جشــنواره فیلم های کودک و نوجوان 
با حضور اعضای کمیته های این ســتاد در میهمانســرای 

شهرداری برگزار شد.
دبیر سی امین دوره جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان 
در این نشست با بیان اینکه بخش انتخاب آثار این جشنواره 
به اتمام رسید، اظهار کرد: در بخش سینمای بین الملل، ۱۲ 
فیلم خارجی، در بخش انیمیشــن 7 فیلم، ۱۸ فیلم کوتاه و 
نیمه بلند غیر ایرانی، ۳۲ فیلم کوتاه و نیمه بلند غیر ایرانی و 
۸ فیلم بلند درباره کودک در این جشنواره انتخاب شده که به 

نمایش گذاشته می شود.
وی با بیان اینکه امســال توجه ویژه ای به بخش فیلم های 
غیرایرانی شده، تصریح کرد: بسیاری از فیلم های غیر ایرانی 
فیلم های ارزشمندی هستند که الزم است والدین کودکان از 
این فیلم ها دیدن کنند؛ اینها فیلم هایی هستند که خارج از 

بخش مسابقه هستند.
علیرضا رضاداد ادامه داد: در بخش ســینمای ایران ۱۱ فیلم 
زنده انتخاب، در بخش آثار پویانمایی و انیمیشن 7 فیلم، در 
بخش آثار غیربلند سینمایی ۸ اثر، ۱9 اثر در آثار کوتاه و نیمه 
بلند ایرانی و ۳۰ اثر نیز در بخش کوتاه پویانمایی انتخاب شده 

است. وی یکی از دستاوردهای جشــنواره امسال را که برای 
نخســتین بار رخ می دهد نمایش 7 اثر انیمیشن ذکر کرد و 
افزود: این 7 اثر اتفاق بزرگ و بی نظیری در سینمای ایران و 
سینمای کودک است. در دهه ۸۰ اگر تنها یک فیلم انیمیشن 
ساخته می شــد به طور حتم مورد توجه قرار می گرفت، اما 
امروز با این تعداد اثر ارزشــمند در بخش انیمیشن روبه رو 

هستیم.
دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان تاکید کرد: در اصفهان 
ظرفیت بزرگی در بخش انیمیشن وجود دارد. هم اکنون دو 
کارگاه برای این بخش طراحی شده تا از ظرفیت های موجود 

این شهر استفاده شود.
وی با بیان اینکه دو ویژگی برای جشــنواره امسال طراحی 
شده است، گفت: نگاه تخصصی به بخش کودک و نوجوان و 
نگاه ویژه به بخش انیمیشــن از جمله ویژگی های سی امین 

جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان است.
رضاداد خاطرنشان ســاخت: در مجموع در بخش سینمای 
ایران 77 فیلم، سینمای غیرایرانی ۸۸ اثر و در مجموع ۱۶۵ 

فیلم در این جشنواره به نمایش درمی آید.
وی با بیان اینکه حدود ۵۵ کشــور در این جشنواره نماینده 
یا فیلم داریم، اضافه کرد: کارهای ستادی در تهران به پایان 
رســیده و از این پس کارهای دیگر جشــنواره در اصفهان 

پیگیری می شود.
ستاد مرکزی جشنواره افتتاح شد

مدیراجرایی جشنواره کودک در ادامه این جلسه اظهار کرد: به 
طور متوسط هفته ای یک بار جلسه برای این جشنواره برگزار 
شده و سعی کردیم در این زمینه ناهماهنگی را برطرف و نقاط 
ابهام را رفع کنیم. وی با بیان اینکه ســتاد مرکزی جشنواره 
روبه روی هتل عباسی آماده و افتتاح شد، تصریح کرد: امورات 
 تشــریفات و هماهنگی هتل ها مراحل نهایــی خود را طی

می کند.شــهیدی ادامه داد: تاکنون نزدیــک به ۳۴۰ نفر از 
میهمانان برای حضور در جشنواره اعالم آمادگی کرده اند.

گفتنی است؛ سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان از 9 تا ۱۵ تیر در اصفهان برگزار می شود.

اتفاق بزرگ جشنواره امسال فیلم کودک در اصفهان؛

نمایشهفتاثردربخشپویانماییونمایش۱۶۵فیلمدراصفهان

برای نخستین بار در اصفهان هفت اثر پویانمایی از دستاوردهای سی امین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان به نمایش در می آید.

از سوی موزه هنرهای معاصر اصفهان، وابسته 
به ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهان، نمایشــگاهی با عنــوان »آینه دار 
خط« برگزار شده اســت. در این نمایشگاه 
آثاری از خوشنویس، محقق و مؤلف بزرگ 

اصفهان »حبیــب ا... فضائلی«نمایش داده 
شده اســت.حبیب ا...فضائلی خوشنویس، 
شاعر، نویسنده، کاتب، محقق، خطاط، ادیب، 
مؤلف و پژوهشگر ایرانی در ۱۲ اردیبهشت 
سال ۱۳۰۱ در سمیرم چشم به جهان گشود. 

خوشنویســی یک هنر موروثی در خانواده 
آنها بود کــه آن را نزد پــدر فراگرفته بود. 
کتیبه های حرم امام رضا)ع( در مشهد، حرم 
حضرت زینب)س( در سوریه، حرم حضرت 
رقیه)س(، حرم امام علی النقی)ع(، حرم امام 

حسن عسکری، حرم امام حسین)ع( و... از 
جمله آثار اوســت.عالقه مندان برای بازدید 
از این نمایشــگاه می توانند تــا ۲۳ تیرماه 
صبح ها ساعت 9 تا ۱۲ و بعدازظهرها ساعت 
۱۶ تا ۲۰ به موزه هنرهای معاصر اصفهان، 
واقع در خیابان استانداری، جنب کاخ موزه 

چهلستون مراجعه کنند.

نمایشگاه خوشنویسی »آینه دار خط« در موزه هنرهای معاصر

فیلم سینمایی »بادیگارد« ساخته ابراهیم حاتمی کیا به 
بخش مسابقه جشنواره بین  المللی وین راه یافت. فیلم 
ســینمایی »بادیگارد« ۴ جوالی )۱۳ تیرماه( در این 
جشنواره به نمایش درمی آید. این فیلم به کارگردانی 
ابراهیم حاتمی کیا به بخش مسابقه جشنواره بین المللی 
فیلم مادرید، در ۴ بخش ویژه فیلم های خارجی نامزد 
کسب جایزه است.بادیگارد در جشــنواره بین المللی 
فیلم مادرید اسپانیا در رشته های بهترین بازیگر نقش 
اول مرد )پرویز پرستویی(، بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد)بابک حمیدیان(، بهترین فیلم خارجی ) احسان 
محمد حسنی( و بهترین تدوین )مهدی حسینی وند( 

نامزد دریافت جایزه شده است.

 نمایش »بادیگارد«
 در جشنواره وین

عکس روز

جواد رضویان و مهران غفوریان 
سال اول دانشگاه

عکســی از جواد رضویان و مهران غفوریان در سال اول دانشگاه را 
مشاهده می کنید.

حسن فتحی به مناسبت همزمانی تاریخ پخش شهرزاد۲با چهلمین 
سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی، سهم خود از این اثر را به نام 
و یاد و روح بزرگ دکتر علی شریعتی تقدیم کرد. در بخش هایی از 
متن اینستاگرام فتحی آمده است: برای شخص من در میان تمامی 
قهرمانان زندگیــم ، یک قهرمان هماره محبــوب و ماندگار وجود 
دارد...و اکنون که چهلمین سالگرد عروج این بزرگمرد است، مایلم ، 

سهم خود از شهرزاد ۲ را تقدیم کنم به دکتر علی شریعتی ...

چهره

»فتحی« سهم خود از »شهرزاد2« را 
به »دکتر شریعتی« تقدیم کرد

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2165 | June  19,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER rezaei.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



به عنوان یک فریلنسر )خویش فرما( شما برای گرفتن پروژه 
و کسب درآمد احتیاجی به استخدام در شرکت یا سازمانی 
خاص نخواهید داشت، بلکه پروژه ها را خودتان پیدا می کنید، 
هماهنگی ها را انجام داده و کار را به شــکل حضوری یا غیر 
حضوری پیش خواهید برد. در این مسیر فقط با یک چالش 
اساسی مواجه هستید، و آن هم این که از کجا پروژه بگیرید؟

»کاریشه« پاسخ سوال شماست. این سرویس بستری فراهم 
کرده که هم فریلنســرها بتوانند بسته به مهارت خود پروژه 
بگیرند و هم کارفرماها پروژه هایشــان را به افراد متخصص 
برون سپاری کنند؛ راهکاری سریع و بی دردسر برای ایجاد 
شغل و کسب درآمد که این روزها نیاز به آن در کشورمان را 

بیشتر از گذشته احساس می کنیم.
»پروفایل« قسمتی است مهارت هایتان را به اطالع دیگران 
می رساند. این مهارت ها در صفحه ای مجزا )سمت راست( 

توسط کارفرماها قابل جست وجو هستند.
کاریشــه برای ایجاد ارتباط مفید و موثر میان فریلســنر و 
کارفرما، اپلیکیشن ساده اما خوش ساختی طراحی کرده که 
به لطف نظم حاکم در طراحی متریال خیلی راحت و بدون 
نیاز به راهنمایی می توانید کار با آن را یاد بگیرید. اولین قدم، 

ساخت پروفایل و ثبت خصوصیات و مهارت هایی است که 
می خواهید به واسطه آنها  پروژه بگیرید.

کاریشــه تالش کرده که پرطرفدارترین حــوزه های کاری 
فریلنسرها را پوشش بدهد، یا به عبارت ساده تر حوزه هایی 
که در آنها کار پیدا می شــود. برنامه نویســی و IT، نگارش 
و ترجمه، بازاریابی و تبلیغات، طراحــی و گرافیک، منزل و 
ساختمان، عکس ،ویدئو و موســیقی، مالی و حقوقی، حمل 
و نقل، انتشــارات و خدمات چاپ و تعمیــرات و نگهداری 
 در حــال حاضر حوزه های کاری تحت پوشــش کاریشــه 
هســتند. با توجه  به اینکه در کدام حــوزه تخصص دارید، 
می توانید مثل »لینکدین« مهارت هایتــان را در پروفایل 
ثبت کنید. کافی است وارد دســته بندی یک حوزه شوید و 
مهارت مدنظرتان را به طور دستی جست وجو کنید. جست 
وجو در این قسمت از اپلیکیشــن می توانست کمی راحت 
تر باشــد؛ چرا که هم مهارت های پیش فــرض محدودند و 
هم امکان افــزودن تگ جدید وجود نــدارد.  اگر مهارت مد 
نظرتان را نیافتید، با  کمک فیلــد توضیحات  می توانید در 
مورد خودتان و مهارت هایتان بیشتر توضیح بدهید.پس از 
این کار به بخش جست وجوی پروژه می رسید. خوشبختانه 

به لطف دسته بندی های منظم و عالی و فیلترهای تخصصی 
جست وجو، پیدا کردن پروژه مناســب در کاریشه  چندان 
سخت نیســت. پروژه ها را می توانید با توجه به حوزه کاری 
جست وجو کنید و یا میزان بودجه، مهارت مورد نیاز، شهر و 

استان محل اجرا و حضوری یا غیر حضوری بودن.
شاید یافتن پروژه در کاریشــه کار خیلی سختی نباشد، اما 
برای تصاحب آن و جلــب نظر کارفرما بایــد تالش زیادی 

انجام بدهید.
پروژه ها در کاریشه حالت مزایده ای دارند. به این صورت که 
کارفرما توضیح پروژه، زمان مورد نیــاز برای انجام و حقوق 
پیشنهادی اش را می نویسد تا فریلنسرها پیشنهادهای خود 
را ارائه کنند. مثال یک فریلنسر می تواند بگوید که پروژه را در 
7 روز و با دریافت مبلغ 250 هزار تومان انجام می دهد، و این 

پیشنهاد او در صفحه پیشنهادها ثبت خواهد شد.
از اینجا به بعد بین هیچ کدام از فریلنسرها و کارفرما ارتباطی 
ایجاد نمی شــود، تا اینکه یکی از پیشنهادها نظر کارفرما را 
جلب کرده و تصمیم بگیرد که با فریلنسر تماس حاصل کرده 
و هماهنگی های الزم را انجام بدهد.  بدین صورت کاریشــه 
در نقش یک واسطه و بدون آنکه پورسانتی دریافت کند، می 
تواند مشکل جســت وجوی کار را از سر راه خیل عظیمی از 

مردم بردارد.
گفتیم که به غیر از جست وجوی کار، در کاریشه می توانید 
خودتان هم کارفرما باشید. پروســه ثبت پروژه بسیار آسان 
است، و کاریشه به لطف تیم پشتیبانی فعالش خیلی سریع 
درخواست هایتان را ثبت می کند و حتی ممکن است برای 

راهنمایی بیشتر با شما تماس بگیرد.
تنها مشــکلی که در ثبت پروژه ها وجــود دارد، عدم امکان 
ویرایش یا حذف آنهاست که البته به گفته تیم کاریشه قرار 

است که طی یک به روز رسانی به اپلیکیشن اضافه شود.
جست وجوی فیلتردار، دستیابی شما به پروژه دلخواه تان را 
آسان می کند. خالصه تمام فعالیت های خود را هم می توانید 

در صفحه داشبورد اپلیکیشن ببینید.
چه کارفرما باشید و چه فریلنســر، پروژه ها را می توانید از 
صفحه ای به نام »پروژه های من« دنبال کنید و در قسمت 
»داشبورد« نمای کاملی از فعالیت هایتان را داشته باشید. این 
دو ویژگی به ارتقای تجربه کاربری در کاریشه کمک شایانی 
کرده اند و جزء نقاط قوت این اپلیکیشن به حساب می آیند.
با تمام این اوصاف و برای جمع بندی باید بگوییم که کاریشه 
برای افراد جویای کار و کارفرماهایی که می خواهند پروژه ها 
را به دســت افراد متخصص برون سپاری کنند، بسیار مفید 
و موثر ظاهر شــده و مهم تر از همه در رفع نیاز قدم مهمی 
برداشته که برای بسیاری از مردم کشورمان یک »ضرورت« 
محسوب می شــود. امیدواریم که در آینده شاهد شکوفایی 
بیشتر سرویس هایی مثل کاریشه و امثال آن باشیم تا همه 
افراد با هر شرایطی بتوانند شغل و درآمد مناسبی برای خود 
داشته باشند.شما می توانید برای دریافت این اپلیکیشن از 
 بازار لینــک » goo.gl/ivudBY «  را در مرورگرتان وارد 

کنید.

هتل »هایپرلوپ« در راه است
با جدی شدن فناوری» هایپرلوپ«، اکنون صحبت از هتل هایپرلوپ 
است که با استفاده از آن سفر و اقامت در شهرهای دیگر با سرعتی 

ماورای تصور صورت می گیرد.
یک محقق جوان در دانشگاه» نوادا« ایده جدید هتل هایپرلوپ را 
ارایه کرده است. این ایده شامل یک سیستم حمل و نقل و ۱۳ هتل 

در شهرهای مختلف آمریکا می شود.
به بیان ساده تر می توان گفت برای استفاده از این فناوری دیگر به 
تهیه بلیت برای هواپیما یا قطار و همچنین تالش برای رزرو هتل 
نیازی وجود ندارد و مسافران تنها با سوار شدن به سیستم حمل و 
نقل سریع هایپرلوپ خود را به هتل هایی که به این سیستم متصل 
هستند می رســانند.محققی که این نوآوری را ارائه کرده پیش تر 
 Radical Innovation Award نیز در رقابت جایزه نــوآوری
به عنوان چهره برتر شناخته شــده بود. این مسابقه برای طراحی 
های ابتکاری در زمینه هتل ها تعریف شده است.مهم ترین ویژگی 
هایپرلوپ هتل در آن است که سفر و اقامت در بزرگ ترین شهرهای 
آمریکا با سرعت غیرقابل توصیفی انجام می شود.در این پروژه، ۱۳ 
مکان در شهرهای مختلف آمریکا به عنوان هتل های مقصد در نظر 
گرفته شده است که تمامی آنها در قالب یک شبکه با هایپرلوپ به 

یکدیگر متصل می شوند.
ایده هایپرلوپ پیش تر توسط» الون ماسک «در سال 20۱ مطرح 
شد. هایپرلوپ نوعی سیســتم حمل و نقل بسیار سریع محسوب 
می شــود که در دل لوله های طوالنی صورت مــی گیرد.تخمین 
زده می شــود پروژه هتل هایپرلوپ با بودجــه ۱۳0 میلیون دالر 

عملیاتی شود

فناورانه

یک شرکت فناوری، تلویزیون های جدیدی ســاخته که می توان از آنها به 
عنوان قاب عکس نیز استفاده کرد.

سامســونگ اعالم کرده تلویزیون های جدیدی را برای فروش عرضه خواهد 
کرد که عالوه بر قابلیت های معمــول، می تواند به عنــوان قاب عکس نیز 

استفاده شود.
تلویزیون های جدید که Frame نامیده می شــوند، بســیار نازک و دارای 
قاب چوبی هستند. به همین دلیل پس از نصب روی دیوار شبیه تابلو به نظر 
می رسند. »فریمی« برای آن ساخته شــده که با کل خانه هم خوان  شود و 

پیوندی میان هنر و فناوری ایجاد  کند.
 Invisible(این دستگاه الکترونیکی جدید مجهز به فناوری اتصال نامرئی
Connection( و )NO Gap Wall mount ( است. به این ترتیب کاربر 

می تواند آن را در هر نقطه ای آویزان کند.
رنگ و پس زمینه های هنری دستگاه نیز با توجه به تمایل مشتری قابل تغییر 
است. هر تلویزیون قابلیت حفظ ۱00 اثر هنری را دارد که شامل طیف وسیعی 
از تصاویر هنری، معماری و منظره اســت. این تلویزیون همچنین به گالری 
موزه های مختلف، آرشیو مگنوم فوتو و آرشیوهای هنری دیگر دسترسی دارد.

تلفیق هنر و فناوری؛

تلویزیونی که قاب عکس می شود!
با هوش مصنوعی؛

 مایکروسافت عکس های کاربران را
 به اثر هنری تبدیل می کند

مایکروسافت به تازگی آپدیت جدیدی را  برای  اپلیکیشن ادیت عکس خود ارائه 
کرده است. این اپلیکیشن که مجهز به هوش مصنوعی است؛ با این آپدیت به 

کاربران اجازه می دهد تا تصاویر آیفون خود را به یک اثر هنری تبدیل کنند.
اپلیکیشــن »پیکس« در اصل برای ارتقای ظاهر عکس با دستکاری عناصری 

مانند سطح رنگ و میزان نور تهیه شده بود.
 اما آخرین آپدیت مایکروسافت که شباهت زیادی به اپلیکیشن iOS )پریسما( 

دارد، به کاربر اجازه می دهد عکس های خود را به آثار هنری تبدیل کند.
جو وایزنبرگ مدیــر »Computational Photography Group « در 
شرکت تحقیقاتی مایکروســافت می گوید:  »در گذشــته از هوش مصنوعی 
و یادگیری عمیق برای ثبت تصاویری با کیفیت بهتر اســتفاده می شــد، اما 
اپلیکیشن جدید سرگرم کننده تر است و عکس های هنرمندانه تری می سازد.«

یکی از قابلیت های »پیکس« که» Pix Styles «نام دارد، تصویر را با توجه به 
استایل و شیوه آثار هنری مختلف تغییر می دهد. این ویژگی برخالف فیلترهای 

عکاسی، بافت، طرح  و تناژ رنگ را تغییر می دهد.
محققان مایکروسافت برای ساخت این ویژگی از فرآیند پردازش هوش مصنوعی 

به نام  »شبکه های عمیق عصبی« استفاده کرده اند.

ابتکار جدید محققان در استرالیا جالب توجه است؛ آنها فرآیند تامین برق خانه 
از خورشید را با مقوله زیبایی و سلیقه ای پیوند زده اند. این محققان، رنگی را 
ساخته اند که می توان از آن به عنوان منبع تولید انرژی پاک هم استفاده کرد.
این رنگ جدید حاوی اکسید تیتانیوم است که در حال حاضر در بسیاری از 
molybde�  رنگ های دیواری به کار می رود.  ترکیب مهم دیگر »سولفید

num « نام دارد. این ترکیب شبیه نوعی ژل ســیلیکا عمل می کند که در 
بسته بندی بسیاری از محصوالت با هدف جذب رطوبت و سالم ماندن محصول 

به کار گرفته می شود.
به گفته محققان، این ماده انرژی خورشیدی را همچون رطوبت جذب کرده و 
در ادامه آب را به دو عنصر سازنده یعنی هیدروژن و اکسیژن تبدیل می کند از 
این طریق می توان هیدروژن را برای استفاده از سلول های سوختی یا تولید 

برق در خودرو به کار گرفت.
محقق اصلی این پروژه می گوید: »افزودن این ترکیب به رنگ به معنای آن 
است که آجر دیوار خانه عمال به کارخانه کوچک تولید برق از خورشید تبدیل 
می شــود.« این رنگ فعال تجاری نشده اســت، اما به زودی شاهد استفاده 

گسترده از آن خواهیم بود.

علم پژوهی

گروهی از محققان ایرانی در دانشــگاه واترلوی کانادا، 
روشی برای اســتفاده بهینه از انرژی یافته اند که باعث 
جلوگیــری از هدر رفتن ســوخت خودروهــا به ویژه 

خودروهای خدماتی می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس دیلی، امیر 
خواجه پور، میــالد خضرایی و ســهیل محاقدی فرد، 
محققان دانشگاه واترلو سیستمی را برای خودروهای 
خدماتی ساخته اند که از انتشــار گازهای گلخانه ای 
می کاهد و عالوه بر آن در صرف میلیون ها دالر هزینه 

سوخت برای دولت و شرکت ها صرفه جویی می کند.
در حقیقت مهندسان ایرانی دانشگاه واترلو راهی برای 
دریافت انرژی هدر رفت از خودروهای خدماتی مانند 
اتوبوس یا کامیون های یخچال دار  مخصوص حمل مواد 

غذایی  یافته اند.
 آنها متوجه شده اند که چگونه می توان این نوع انرژی 
را با سوخت های فسیلی جایگزین کرد.  روشی که هم 
اکنون برای راه اندازی سیستم های ثانویه مانند تهویه 
هوا یا خودروهای دارای یخچال هنگام توقف خودرو  یا 

معطل ماندن در مسیر استفاده می شود.
خواجه پور، پروفسور مهندسی مکانیک و مکاترونیک، 
در دانشــگاه واترلو و مولــف  این تحقیــق می گوید: 
»خودرویی کــه معطل مانده یا با ســرعت کم حرکت 
می کند، فقط بــا 5 درصد کارآمــدی در حال فعالیت 
است. به عبارت دیگر بخش اعظم سوخت یک اتوبوس یا 
خودروی خدماتی در این زمان به هدر می رود. با متوازن 
سازی انرژی هدر رفت خودرو هنگام حرکت با سرعت 
کم و انتقال آن انرژی به سیستم باتری ثانویه، می توان 
بدون غیرفعال کردن سیستم های خنک سازی و تهویه 

هوا، خودرو را خاموش کرد.«
این محققان شــیوه رانندگــی، نحــوه ترمزگرفتن و 
معطل ماندن وســایل نقلیه خدماتی را بررسی کردند 
و با اســتفاده از مدل های رایانه ای و موتورهایی که به 
سیستم های باتری ثانویه متصل بودند، مسیرهای مورد 
تردد آنها را شبیه ســازی کردند تا بهترین راه را برای 

جمع آوری و استفاده از انرژی اتالفی شان را پیدا کنند.

در یک دانشگاه کانادایی صورت گرفت؛

 راه حل مهندسان ایرانی 
برای صرفه جویی در سوخت

تولید گوشی برای ترجمه زبان های مختلف در چند ثانیه
با تولید یک گوشی مجهز به نرم افزار هوش مصنوعی بسیار پیشرفته امکان ترجمه مکالمات 
 One2One «به زبان های مختلف در عرض چند ثانیه فراهم می شود. گوشی مذکور که

«نام دارد قادر به درک لغات و معنای مجموعه ای از لغات و اصطالحات است.

نوآوری در فناوری های پاک؛

خانه را رنگ کنید تا برق تولید کند

 آتاری می خواهد
 دوباره کنسول بازی بسازد

 میلیون ها گوشی  سامسونگ
 در خطر هستند

شــرکت آتاری )Atari( می خواهد یک کنســول بــازی جدید 
 بسازد؛ این خبری است که مدیر عامل این شرکت، »فرد چسنی«

 )Fred Chesnais( در نمایشگاه E3 20۱7 اعالم کرده است.
مدیر عامل آتاری اطالعات بیشــتری را درباره  کنسول جدیدشان 
 GamesBeat اعالم نکرده است، اما در مصاحبه ای به خبرگزاری
گفته که آتاری می خواهد به  بازار ســخت افزار کنسول های بازی 
بازگردد. آخرین کنسولی که شرکت آتاری عرضه کرده بود، مربوط 
به سال ۱۹۹۳ است؛ کنسول »آتاری جگوار« )Atari Jaguar( در 
سال ۱۹۹۳ عرضه شــد و با توجه به عملکرد بسیار بد آن، در سال 

۱۹۹۶ تولیدش متوقف شد.
آتاری در روز هشــتم ژوئن، یعنی چند روزی قبل از شروع رسمی 
نمایشگاه E3 20۱7، ویدئویی منتشر کرده بود که خبر از ساخت 
کنسول بعدی این شرکت می داد. آتاری در این ویدئو می گوید که 
سال هاست روی محصول جدیدشــان کار می کنند و بازی سازان 

می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر، با آتاری تماس بگیرند.
فرد چسنی تنها درباره کنسول جدیدشان گفت:» که آن را بر پایه  
کامپیوتر ســاخته اند.« یعنی احتماال چیزی مثل پلی استیشن۴ و 

ایکس باکس ۱.
نمی توانیم تصور کنیم شرکت آتاری بتواند کنسولی در حد و اندازه  
ایکس باکس و پلی استیشن بسازد. با این حال، منتظر می نشینیم تا 

اطالعات بیشتری از این کنسول منتشر شود.

هرکسی ممکن است اشتباه کند، اما وقتی این اشتباه، توسط یک 
شرکت بزرگ رخ   دهد، می تواند ابعاد بزرگی از یک فاجعه را تشکیل 
دهد. شرکت سامسونگ در سال 20۱۴ برنامه S Suggest را برای 
تلفن های همراه هوشــمند خود منقضی کرد. حاال پس از گذشت 
این مدت، اخباری منتشر شده که احتمال هک گوشی های قدیمی 

سامسونگ وجود دارد.
برنامه S Suggest یــک برنامه پیش فرض و نصب شــده روی 
گوشی های قدیمی تر سامســونگ بود که اپلیکیشن های سازگار 
با دستگاه را به کاربر پیشــنهاد می داد. پس از قطع پشتیبانی این 
ســرویس، هنوز برنامه S Suggest برای میلیون ها دســتگاه از 
تلفن های همراه هوشمند این شرکت فعال است و  آنها رادر خطر 

یک هک قرارداده است.
 دامیــن منقضی شــده می توانــد هر لحظــه در آســتانه حمله 
 هکرها برای به دســت گرفتن کنترل دامین قرار بگیــرد. به باور 
Joao Gouveia، رییــس مرکــز فناوری شــرکت متخصص 
نرم افزارهای موبایلی Anubis Labs، این احتمال وجود دارد که 
هکرها بتوانند با هک و قرار دادن بدافزارها، گوشــی های زیادی را 
آلوده کنند. متاســفانه برنامه S Suggest درهمان ابتدا از کاربر، 
دسترسی های زیادی مثل ریبوت گوشی و نصب برنامه های مختلف 

را برای ارائه خدمات دریافت می کند.
خوشــبختانه این دامین هنوز به چنگ هکرها نیفتاده و دارندگان 
گوشــی های قدیمی این شــرکت کره ای هنوز گرفتار اتفاق بدی 
نشده اند. شرکت سامسونگ با گفته» Gouveia «مخالف است و 
ادعا می کند که حتی در صورت هک دامین، امکان نصب اپلیکیشن 
وجود ندارد و نمی توان تلفن های همراه هوشمند را به کنترل خود 

درآورد.

در شرایطی که اکثر سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی برای استخدام، رزومه های طویل و سابقه 
 کاری زیاد طلب می کنند، چندان تعجب برانگیز نیســت کــه بخش زیادی از جوانــان و افراد تازه

 فارغ التحصیل شده بیکار بمانند، اما در چنین شرایطی شاید» فریلنسینگ «بتواند چاره کار این افراد باشد.

معرفی اپلیکیشن »کاریشه«؛ 

بازار کار همراه

هوش سنج

 یک سالن با ۱0۳ ردیف صندلی داریم که در هر 5 ردیف 
متوالی آن در مجموع 200 نفر نشسته اند. در این سالن 

حداقل و حداکثر چند نفر نشسته اند؟
الــف( ۴000/۴200   - ب( ۴۱20/۴200   - ج( 
۴000/۴۱20   - د( ۴۱20/۴۱20   - هـ( چنین حالتی 

ممکن نیست.

 c و a،b گزینه )ب( درست است.اگر سه گونی به اوزان 
چنان باشند که  a≤b≤c ٬ آنگاه با توجه به ادغام های 
 2c+2a+b ، a+2b+2c گوناگون به یکی از هزینه های
و یا 2b+c+2a خواهیم رســید که در بین آن هزینه ها 
2b+c+2a کم ترین مقدار ممکن را دارد. بنابراین بهتر 
آن است که در ابتدا گونی های سبک تر را باهم ادغام کرده 
و حاصل را با بعدی و به همین ترتیب تا آخر پیش رویم: 

۴۳ = )۱۱+8( + )۶+5( + )۴+۴( + )۳+2(
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شاید آشــپزی کردن کار هر کسی نباشــد، اما درست 
کردن غذاهای کوچک و آســان آنقدر لذت بخش است 
که بخواهید برای یک بار هم که شده این کار را امتحان 
کنید. اپلیکیشن مزه، برنامه ای است که به شما آموزش 
می دهد چگونه بهترین و خوشمزه ترین اسنک ها را در 
کمترین زمان ممکن درست کنید. این اپلیکیشن برای 
دانشجویان و کسانی که دوست دارند آشپزی را در مدت 

زمان محدودی تجربه کنند، بهترین گزینه است.
طراحی برنامه بســیار تمیز انجام شــده و رنگ های آن 
شــادابی و طراوات را به خوبی به کاربر انتقال می دهد. 
عالوه بر زیبایی ظاهری، چینش منو ها نیز به نحوی است 
که در ســریع ترین زمان می توانید به آنچه مدنظرتان 
هست دست یابید. »مزه« در صفحه ابتدایی، اسنک های 
خود را به چهار مدل تقسیم کرده است. ادویه ها، سس ها، 
چیپس ها و آجیل ها از جمله مواردی هستند که در این 

برنامه می توانید به سراغشان روید.
با ورود به هر بخش، اسنک های مختلفی را می توان دید 
و گزینه مورد نظر را انتخاب کرد. »مزه« دستور العمل هر 
اسنک را به ساده ترین شکل ممکن توضیح می دهد و به 
اصطالح کامال برای افراد بی تجربه می نویسد. در صفحه 
داخلی هر اســنک، ابتدا مواد الزم برای تهیه آن لیست 
می شود و سپس در ادامه مراحل پخت به صورت تصویری 

توضیح داده  می شود.
از جملــه دیگــر امکانات »مــزه« می توان به لیســت 
عالقه مندی ها، قابلیت جست وجو و به اشتراک گذاری 
محتوا اشاره کرد. خوراک نودل با مرغ و بادام زمینی، تن با 
چیپس و پنیر چدار، سس جامائیکایی، بال اسپایسی و ... 
از جمله مواردی هستند که در اپلیکیشن خوشمزه »مزه« 
می توان دستور پختشــان را پیدا کرد. محتوای موجود 
در اپلیکیشــن نیز به صورت آفالین کار می کند و جهت 

بارگذاری نیازی به دسترسی اینترنت ندارد.
شــما می توانید برای دانلود این اپلیکیشن از کافه بازار 
برای گرفتن این نرم افزار لینک  »goo.gl/ntTeZC «  را در مرورگرتان وارد کنید.

کد  باال را اسکن کنید

معرفی

اپلیکیشن مزه؛ 

آموزش اسنک های ساده و خوشمزه

فرانسه پهپاد قطار می سازد
SNCF، اپراتور دولتی خط راه آهن فرانســه، مشــغول ســاخت 
قطارهای سریع السیر  در سیستم ملی است.  SNCF این قطارها را 

»پهپاد قطار« نامیده است. 
قطارهای ســریع الســیر بدون راهبر معموال با سرعت 200 مایل 
برساعت حرکت می کنند. قرار اســت نمونه پهپاد قطار فرانسوی 
در 20۱۹ میالدی آزمایش شــود.  البته در مرحله اولیه فقط برای 
حمل بار به کار گرفته می شــود. این قطارها از 202۳ میالدی در 
مسیرهای میان پاریس و شهرهای جنوب شــرقی فرانسه مسافر 

جابه جا خواهند کرد. 
البته قطارهای فرانسوی کامال خودکار نخواهند بود، بلکه از راه دور 
کنترل می شوند. همچنین راهبرهای قطار نیز هنگام سفر داخل 

آن هستند تا در مواقع اضطراری کنترل اوضاع را به دست گیرند.
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يادداشت
كالهبرداری میلیاردی با تاسیس قرض الحسنه محلی

 فرمانده انتظامی شهرســتان شاهین شهر از دســتگیری فردی كه با تاسیس یك 
 قرض الحسنه محلی مبلغ سه میلیارد ریال از شهروندان كالهبرداری كرده بود، خبر

 داد.

اخبار

شهردار نطنز:

 شهرداری نطنز به شبکه رادیویی
 بی سیم مجهز شد

شــهردار نطنز گفت: بــا نصــب دكل و خرید  تجهیزات و اخذ مجوزهای الزم از سازمان تنظیم نطنز
مقررات و ارتباطات رادیویی ، شهرداری نطنز به دو فركانس بی سیم 

مركزی آتش نشانی و ستاد اجرایی مجهز شد.
ســید محســن تجویدی با اعالم این خبر گفت: با توجه به اینکه 
عدم وجود تجهیزات شــبکه بی ســیم در مواقــع بحرانی یکی از 
نواقص تجهیزاتی ستاد مدیریت بحران شهرداری، عوامل اجرایی 
و آتش نشــانی بوده، عزم خود را نســبت به اخذ مجوز و نصب این 

سیستم جزم كردیم.
وی افزود:  پس از پیگیری های به عمل آمده و اخذ مجوزهای الزم از 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذی صالح، 
شهرداری نطنز به دو فركانس بی سیم مركزی آتش نشانی و ستاد 

اجرایی مجهز شد.
شــهردار نطنز تصریح كرد: با نصب دكل و خرید تجهیزات الزم از 
جمله 20 دستگاه بی سیم دســتی و خودرویی مربوطه با اعتباری 
بالغ بــر 50 میلیــون تومــان، خودروهای آتش نشــانی و برخی 

خودروهای شهرداری مجهز به سیستم بی سیم شدند.
وی افزود: دكل آن به طول 20 متر بر بام شهرداری نطنز نصب شده 
كه قابلیت برقراری ارتباط تا شعاع 10 كیلومتری را فراهم می كند.

تجویدی به اهداف این پروژه اشــاره  كرد و گفت: این تجهیزات با 
هدف تسریع در خدمات رسانی، تســهیل در ارتباطات به ویژه در 

مواقع خاص بحران و كاهش هزینه های تلفنی اجرایی شد.

900 بسته غذایی بین نیازمندان سمیرم 
توزیع شد

  بحران دفن زباله در شهر ابوزید آباد

مدير پايگاه میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
نوش آباد:

راه اندازی دوباره پروژه موزه نوش آباد

رییس جمعیت هالل احمر سمیرم از توزیع 900   
بسته غذایی در سومین شب قدربین نیازمندان 
این شهرستان خبر داد. سید نور محمود موسوی اظهار كرد: این تعداد 
بسته غذایی در قالب طرح همای رحمت و در شب بیست وسوم ماه 
مبارک رمضان در بخش ها و مناطق مختلف سمیرم توزیع شد. وی 
افزود: جمعیت هالل احمر شهرستان طرح همای رحمت را هر ساله 
در ماه رمضان به منظور حمایت از خانواده های بی بضاعت ونیازمند 
اجرا می كند. وی با بیان اینکه این بسته ها از طرف خیران شهرستان 
تهیه شده بود افزود: این بسته ها به ارزش 600هزار ریال شامل برنج، 

كنسرو، ماكارونی، رب گوجه، روغن، پنیر وسویا بود.
به گفته موســوی، مجموع كمك های مردمی و خیران در این طرح 
540میلیون ریال برآورد شــده و امیدواریم روند اجرای طرح و سایر 

طرح ها با كمك خیران بیشتر و بهتر شود.

روزانه 250 تن زبالــه در بخش كویرات و  آران و بیدگل
شــهر ابوزید آبــاد آران و بیــدگل دفن 
می شود.رضا نقدی میزان زباله های ورودی به چاله زباله را حدود 
250 تن در روز عنوان كرد و گفت: چالــه زباله ابوزیدآباد به دلیل 
مشکالت ناشــی از دفن غیر اصولی زباله، همواره مشکالتی شامل 
هجوم حیوانات و حشرات موزی و آلودگی آب های زیرزمینی برای 
مردم ایجاد كرده است. شهردار ابوزیدآباد مهم ترین راهکار برای از 
بین بردن وضعیت نگران كننده چاله زباله را تقویت شركت مدیریت 
پسماند دانست وافزود: این موضوع از 20 سال گذشته تا كنون یکی 
از چالش های اساسی شهرســتان آران و بیدگل بوده است. وی با 
اشاره به كارآمدی پایین دســتگاه تولیدكود كمپوست در یك ماه 
گذشته گفت :این دستگاه با هزینه یك میلیارد تومان راه اندازی شد 
ولی جوابگوی این مقدار زباله نیســت.رضا نقدی با بیان اینکه بر 
اساس برنامه قرار است میزان زباله های دفن شده به 20 تا 40 تن 
برسد و مابقی بازیافت شود افزود : 200 تن از این زباله ها از كاشان 
و 50 تن دیگر از شهرستان آران و بیدگل روانه چاله زباله می شود.

نوش آباد مدیر پایگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری نوش آباد، از تهیه طرح 
محتوایی موزه نوش آباد خبر داد. زهرا ساروخانی افزود: این طرح بعد 
از اتمام، جهت اخذ تاییدیه به اداره كل موزه های كشور ارسال و پس 
از دریافت تاییدیه نهایی از محل اعتبارات سال جاری به مرحله اجرا 
درمی آید.  وی  با بیان اینکه مبلغ 300 میلیون ریال از محل اعتبارات 
ملی برای طرح محتوایی موزه فوق الذكر تخصیص داده شده است 
ادامه داد: موزه نوش آباد در بنای تاریخی شترخان و در مركز محله 

درب ریگ نوش آباد  برگزار می شود.
به گزارش ایمنا؛ موزه نوش آباد كه محل آن در بنای تاریخی شترخان 
قرار گرفته در حدود ســال 1380 جزو موزه های مردم شناســی 
كشور تصویب شد ولی متاســفانه تا كنون اقدامی در جهت تکمیل 
و راه اندازی آن صورت نگرفته بود. این موزه به صورت مشــاركتی 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری كشور با 
 شهرداری نوش آباد اســت. بنای تاریخی شــترخان در كنار خانه 
ذبیح ا... ارباب و متعلق به ذبیــح ا... ارباب از متمولین نوش آباد بوده 
است كه با قدمت پهلوی اول در تاریخ 84/05/22 با شماره 13115 در 
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.كاربری اولیه بنا مکان نگهداری 

شتر و بارانداز خانه ذبیح ا... بود.

با مسئوالن

نماینده شاهین شــهر، برخوار 
و میمــه در مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر 
تصمیم گیری و اقدام به صورت آتش به اختیار افسران 
جنگ نــرم در مقابل اختالل و تعطیلی دســتگاه های 
مركزی فکر، فرهنگ و سیاست، در انجام وظیفه خود، 
گفت: ما یــك واژه ای در مفاهیم داریــم به نام انقالب 
اسالمی و یك مفهومی هم به نام نظام جمهوری داریم. 

این دو باید با هم ممزوج باشند و مسائل را پیش ببرند.
 حســینعلی حاجی دلیگانی افزود: اما گاهی مسئوالن 
انقالبی عمل نمی كنند و وظیفه خود را انجام نمی دهند 

به خصوص در كارهای ایجابی این نمود بیشتر است.
 نماینده شاهین شــهر، برخــوار و میمــه در مجلس 
شورای اســالمی تاكید كرد: مثال مسئوالن اجرایی به 
رهنمودهای مقام معظم رهبری توجه ندارند و اما جوانان 
توانایی انجام كارهای ایجابی دارند و می توانند آنها را به 
سرانجام برسانند.حاجی دلیگان گفت: ضرر و آسیب های 
بسیاری از كارهایی كه باید انجام می شده و نشده، االن 

در جامعه مشخص است.
وی افزود: افراد وقتی مســئولیت مــی گیرند، عمدتا 
محافظه كار می شوند و از انقالبی گری عدول و مسامحه 
می كنند؛ با مسامحه نمی توان اهداف انقالب را پیش 

برد.
عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاكید 
كرد: برای تحقق اهداف نظام و استفاده از ظرفیت ها، باید 
كارهای انقالبی انجام شود و اینجاست كه آتش به اختیار 
معنا می یابد.حاجی دلیگانی اضافــه كرد: اگر جوانان 
بخواهند منتظر تصمیمات اداری و كم تحركی مسئوالن 
 بمانند و یا معطل این مســئول و آن مســئول شوند، 

نمی توانند وظیفه انقالبی خود را انجام دهند.
وی با اشــاره به نقش و وظیفه مجلــس در این زمینه 
گفت: مجلس می تواند  در مسائل اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی، زیســت محیطی و دفاعی انجام  وظیفه و از 
اقدامات آتش به اختیار حمایت كند و یك جریان سازی 
سالم در راستای اعتالی انقالب اسالمی داشته باشد و 

آن را تقویت كند.
مقام معظــم رهبری اخیــرا در دیدار با دانشــجویان 
فرمودند: گاهی دســتگاه های مركزی فکر، فرهنگ و 
سیاســت، دچار اختالل و تعطیلی می شوند كه در این 
وضعیت، باید افسران جنگ نرم، با شناخت وظیفه خود، 

به صورت آتش به اختیار، تصمیم گیری و اقدام كنند.

نماينده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس:

آتش به اختیار، برای تحقق 
اهداف نظام و انقالب است

نانواها نه گرما می شناســند و نه ســرما، در هفته فقط یك 
روز تعطیل هســتند و بقیه روزها صبح و عصر، نان خلق ا... 
را می پزند؛ زن و مرد و پیر و جوان، مشــتری دائمشان بوده و 

بركت سفره را مدیون آنها هستند.
اما این تولیدكنندگان بالمنازع نان كه در هر محله ای حضور 
دارند، چند سالی است كه رقیبانی جدید پیدا كرده اند، افرادی 
كه در خانه نان می پزند و از طریق ســوپرماركت ها به دست 

مصرف كننده می رسانند.
اواسط دی ماه سال 93 بود كه مســئله طبخ نان خانگی در 
شهرضا در كارگروه ســالمت و امنیت غذایی این شهرستان 

مطرح و بر ضرورت ساماندهی با عرضه آن تاكید شد.
حجت ا... تنهایی ، رییس شبکه بهداشــت و درمان شهرضا 
در آن جلسه گفت: در شهرستان شهرضا مراكز زیادی به امر 
طبخ و توزیع نان خانگی اشتغال دارند كه متاسفانه هیچگونه 

اطالعات و آمار دقیقی از وضعیت بهداشتی آنها وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: نظارت بر وضعیت بهداشتی این واحدها 
شــامل انواع مواد اولیه و كیفیت آنها و نیز سالمت طباخان 

می شود.
رییس شبکه بهداشت و درمان شــهرضا تاكید كرد: عالوه بر 
تمام این مســائل و معضالت، توزیع نان خــارج از چارچوب 

واحدهای صنفی نانوایی برخالف مقــررات و ضوابط قانونی 
است. ابراهیم سبزواری، رییس وقت اتاق اصناف شهرضا نیز در 
آن جلسه اظهار كرد: در برخی موارد كیفیت نان های خانگی 
عرضه شده بهتر از نان های طبخ شــده در نانوایی ها به نظر 
می رسد كه علت عمده آن استفاده از افزودنی های غیرمجاز 

در طبخ این نان هاست.
وی تاكید كرد: برای نظارت بیشتر بر روند فعالیت نانوایی های 
مســتقر در منازل می توان ایــن واحدهــا را در یك محل 
جمع آوری كرد. با مطرح شدن چندباره این موضوع در كمیته 
تغذیه شهرســتان، بار دیگر ابعاد مختلف این مسئله را مورد 
بررسی قرار دادیم. محمد حسین دارا ، معاون فرماندار شهرضا 
در گفت و گو با ایمنا، با بیان اینکه ذائقه مردم باید تغییر پیدا 
كند و به مرور نمك را در نان كاهــش داد، افزود: بیش از 55 
درصد الگوی غذای سالم در كشــور رعایت نمی شود و نباید 

سالمت مردم را فدای منافع كرد.
وی در ادامه افزود: بیش از دو سال است كه درباره جمع آوری 
نان های فاقد بسته بندی بهداشتی در فروشگاه های موادغذایی 

صحبت می شود، اما اقدامی انجام نشده است.
معاون فرماندار شــهرضا با بیان اینکــه نانوایی های خانگی 
می توانند نان خوب ارائه كنند، افــزود: ظرف چند روز آینده 

با تشکیل كارگروه آردونان باید برای نان های توزیع شده در 
سوپرماركت ها برنامه ریزی شود تا نان ها شناسنامه دار شوند.

در مورد طبخ و توزيع نان خانگی هشدار داده ايم
 غالمرضا آقاســی، رییــس اتحادیه نانوایان شــهرضا نیز در

 گفت و گو با ایمنا بیان كرد: برای تولیــد یك نان با كیفیت 
باید یك زنجیره غذایی سالم از مزرعه تا آسیاب و آردسازی 
گذرانده شــود تا نان با كیفیت به دســت مردم برســد، اما 

متاسفانه مردم، نانوا را در كیفیت نان مقصر می دانند.
وی در ادامه افزود: مردم نان داغ را در كیسه های پالستیکی به 
صورت داغ قرار می دهند، این نایلون ها دارای موادشیمیایی 

هستند كه سالمت نان را به خطر می اندازند.
رییس اتحادیه نانوایان شــهرضا اظهار كرد: سال گذشته در 
كشت گندم خودكفا شــدیم و از خارج از كشور دیگر گندم 
وارد نکردیم. گندم ایرانی به ویژه گندم استان اصفهان احتیاج 
 به نمك دارد و گندم شــمال و خوزســتان گلوتن بیشتری

 دارند.
آقاسی با بیان اینکه نانوایان به دلیل گلوتن پایین گندم مجبور 
به استفاده از نمك بیشتری هســتند، اظهار كرد: در سطح 
شهر و روستاهای شهرستان، نان خانگی پخته و در سوپرهای 
موادغذایی توزیع می شود. از همان ابتدا نامه نوشتیم و نسبت 
به توزیع نان های فاقد بسته بندی بهداشتی هشدار دادیم، اما 

به دلیل ایجاد اشتغال جدی گرفته نشد.
وی بیان كرد: پخت نان در تنورهــای گازی به دلیل حرارت 
مســتقیم ضرر دارد. به همین دلیل براســاس دستورالعمل 
جدید حق صدور هیچ مجوزی برای نان خانگی نداریم مگر 
اینکه از دستگاه حرارت غیرمستقیم استفاده شود كه هزینه 

باالیی دارد.
رییس اتحادیه نانوایان شهرضا تصریح كرد: اتحادیه نانوایان 
محلی را برای اعضای اتحادیه آماده كــرده تا نان به صورت 
بسته بندی و بهداشتی و دارای برچسب به دست مردم برسد.

آقاسی با اشــاره به اینکه افزودنی هایی كه در منازل به نان ها 
زده می شود بســیار ضرر دارد و سرطان زاســت، بیان كرد: 
آسیاب هایی كه در شــهرضا وجود دارد مخصوص آرد بومی 

نیست و چنین آسیابی 20 میلیادتومان هزینه دارد.
وی با بیان اینکه آرد باید دارای پروانه بهره برداری باشد، افزود: 
در سطح شهر و یا منازل، نانوایی هایی اعالم می كنند كه نان با 

آرد بومی توزیع می شود كه امکان ندارد.
لزوم تشــديد نظارت ها بر عرضه نــان خانگی در 

سوپرمارکت ها
این سخنان در حالی است كه سید حجت ا... موسوی، رییس 
مركز بهداشت شــهرضا نیز در گفت و گو با ایمنا، اظهار كرد: 
آردی كه در نانوایی ها وجود دارد از ســوی شــبکه بهداشت 
نظارت می شــود و اگر برچسب نداشته باشــد جمع آوری و 
معدوم می شــود. وی با بیان اینکه بســته بندی نان باید در 
شهرضا اجرایی شود، گفت: باید بازدید مشتركی شامل شبکه 
بهداشت، اصناف، اتحادیه نانوایان و اماكن از سوپرماركت ها 
شــود و نان های بدون بســته بندی جمــع آوری و نان های 

بسته بندی با برچسب جایگزین آن شود.

شاهین شهر

سمیرم

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری كاشان با بیان اینکه طرح كاهش تولید پسماند 
در كاشان با موفقیت پیاده سازی شــده، اظهار كرد: به دنبال اجرایی شدن طرح تفکیك زباله از 

مبدأ، سرانه تولید پسماند در كاشان نسبت به سال های گذشته كاهش یافته است.
محمد حسین واحدیان با اشاره به اینکه سرانه تولید پسماند یکی از مهم ترین پارامترهای ارزیابی موفقیت مدیریت 
پسماند است، افزود: با پیاده سازی استراتژی كاهش تولید پسماند توسط 
كارشناسان معاونت خدمات شهری و محیط زیست از سال 93 تاكنون 

شاهد روند كاهش سرانه تولید پسماند بوده ایم.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری كاشان با تاكید بر اینکه 
سرانه تولید پسماند در كاشان قبل از سال 93 به میزان 650 گرم برای هر 
شهروند بوده، تصریح كرد: سرانه تولید پسماند در كالن شهر تهران بیش 
از 700 گرم برای هر نفر است، در حالی كه شهرداری كاشان توانسته این 

مقدار را در سال 95 به 530 گرم به ازای هر نفر كاهش دهد.
واحدیان تاكید كرد: اجرایی شدن طرح تفکیك از مبدأ با هدف جلوگیری 
از هدر رفت سرمایه های ملی وكاهش آلودگی محیط زیست، مهم ترین 

دلیل كاهش سرانه تولید پسماند در كاشان به شمار می رود.

معاون خدمات شهری شهرداری کاشان:

سرانه تولید پسماند در کاشان کاهش یافت

 مدیر جهــاد كشــاورزی اردســتان از آغاز برداشــت
 صیفی جات از مزارع شهرستان خبر داد.

علی اكبر صالح اظهار كرد: پیش بینی می شــود امسال از یك هزار و 500 
هکتار سطح زیر كشــت صیفی جات حدود 60 هزار تن محصول برداشت 
شود.وی با بیان اینکه بیشترین محصول صیفی اردستان به ترتیب مربوط 
به طالبی، خربزه و هندوانه است، خاطر نشان كرد: منطقه گرمسیر، مهاباد و 
قلعه گوشه، مناطق عمده كشت صیفی در شهرستان اردستان هستند. مدیر 
جهاد كشاورزی اردستان با بیان اینکه با توجه به بحران آب و خشکسالی 
بیش از 50درصد زمین های كشاورزی صیفی شهرستان به صورت آبیاری 
نوین و با روش تیپ انجام شده است، تصریح كرد: در این روش میزان آب 
مصرف شده به نصف كاهش پیدا می كند. صالح اضافه كرد: محصول صیفی 
شهرستان اردستان بیشتر به استان های غرب كشور و میادین میوه و تره بار 

اصفهان و تهران صادر می شود.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان لنجان اظهار كرد: 
چندی پیش خبری به واســطه اخبار مردمی مبنی 
بر ترانزیت مواد به وســیله خودرو از خارج شهرستان لنجان و توزیع آن 
در بین جوانان به دست پلیس رسید. سرهنگ غالمرضا افشاری افزود: 
پیگیری این موضوع بالفاصله در دستور كار پلیس قرار گرفت و ماموران 
پرتالش نیروی انتظامی شهرســتان لنجان موفق شــدند با هماهنگی 
دستگاه قضا كامیون فرد قاچاقچی را شناسایی و متوقف كنند.وی بابیان 
اینکه این كامیون حامل محموله قانونی لوازم یدكی خودرو، از شــرق 
كشور به مقصد لنجان در حال حركت بود تصریح كرد: ماموران نیروی 
انتظامی در بازرسی از اتاق بار كامیون مقدار 63 كیلوگرم تریاک كه به 
طرز حرفه ای در قوطی های 20 لیتری جاساز شده بود را كشف و ضبط 
كردند. فرمانده نیروی انتظامی شهرستان لنجان از دستگیری سه نفر در 

این رابطه خبر داد .

آغاز برداشت صیفی جات 
در اردستان

جاسازی مواد افیونی در 
لوازم یدکی خودرو در لنجان

فرماندار شهرستان دهاقان گفت: كارگروه گردشگری و میراث فرهنگی در این شهرستان فعال نیست  دهاقان
و جای خالی آن احساس می شود. علی اصغر قاسمیان با بیان این مطلب اظهار داشت: فعال بودن 
چنین كارگروهی در شهرستان باعث می شود ظرفیت هایی كه شهرستان در زمینه های احیا و فرصت های شغلی صنایع 
دستی دارد، رونق بگیرد. وی باتوجه به اینکه این كارگروه در برخی از شهرستان های استان فعال شده، گفت: رونق كسب 

و كار صنایع دستی، شناسایی پتانسیل های گردشگری و میراث فرهنگی 
با تشکیل این كارگروه ممکن می شود. فرماندار شهرستان دهاقان بااشاره 
به نزدیك بودن اعتبارات تملك دارایی ها، از مسئوالن خواست تاپایان هفته 
جاری طرح های نیمه تمام و مهم خود را به فرمانداری ابالغ كنند.قاسمیان 
باتوجه به اینکه اعتبارات تملك دارایی ها امسال رشد خوبی دارد، اذعان 
داشت: این رشد، نوید بخش كارهای اجرایی و عمرانی است.وی افزود: این 
اعتبارات در بخش های تامین منابع آب و كشــاورزی، میراث فرهنگی، 
فرهنگ وهنر، حمل ونقل، راه و جاده ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

فرماندار دهاقان مشاركت بخش های غیر دولتی در راستای اتمام طرح ها 
را ضروری عنوان كرد و اذعان داشــت: به منظور افزایش كارآمدی بودجه 

محدودیت هایی وجود دارد و قطعا اگر بخواهیم اعتبارات كارآمد باشد افزایش مشاركت بخش خصوصی الزم است.

فرماندار شهرستان دهاقان:

دهاقان نیازبه تشکیل کارگروه گردشگری ومیراث فرهنگی دارد

لنجان اردستان

قاب  روز  

کاشان

صبح که می شود مردم پشت گیشه صف کشیده اند. يکی کنجدی می خواهد و ديگری ساده،  شهرضا
مشتريان اکثرا چشم هايشان خواب آلود است، اما نانوای محل زودتر از همه زنگ صبح را زده؛ 

آماده و قبراق پای خمیرگیر ايستاده و چانه را به شاطر می رساند.

مراکز عرضه نان خانگی شهرضا زير ذره بین مسئوالن؛

ماجرای یک قرص نان از مطبخ تا دادگاه

احیای عاشقانه در حرم هالل بن علی)ع( آران و بیدگل

مراسم احیای پرفیض قدر در دارالمومنین کاشان
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7 مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی استان، از پیش بینی اصالح و احیای باغات در بیش از دو 
هزار هکتار از باغات استان خبر داد و گفت: یکی از شاخص های جهاد کشاورزی در اقتصاد 
مقاومتی، افزایش تولید محصوالت باغی است که منوط به اصالح، احیا و توسعه باغات است.

پیش بینی احیای بیش از دو هزار هکتار از باغات چهارمحال و بختیاری
اخبار

مسئول هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: بخشش بانوی 63 ساله 

لردگانی، زندگی بخش بیماران نیازمند پیوند عضو شد.
زهرا ســیاح اظهار کرد: کتایون السادات حســینی 63 ساله اهل 
لردگان به دلیــل خونریزی مغــزی در تاریــخ 25 خردادماه در 

بیمارستان شهدای لردگان پذیرش شده بود.
وی ادامه داد: 26 خردادماه جاری این بیمار به بیمارستان آیت  ا... 
کاشانی شهرکرد منتقل شد و با تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده، 
اعضای بدن این خانم در ســحرگاه شــب بیست وسوم ماه مبارک 
رمضان همزمان با آخرین شب از لیالی قدر، جداسازی و جهت پیوند 

به استان های تهران و شیراز ارسال شد.

قاسم سلیمانی دشــتکی در شــورای هماهنگی بانک های 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با توجه به مشکل اشتغال و 
نرخ باالی بیکاری در این استان، الیحه ای تنظیم و برای تصویب 
در هیئت دولت آماده شده است. وی افزود: سال گذشته برای 
توسعه همه جانبه چهارمحال و بختیاری، یک میلیون و 600 
هزار مترمربع زیرساخت در روســتاهای این استان ایجاد شد. 
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: تقویت زیرساخت های روستایی 
و ایجاد اشتغال در روســتاها به جای کمک های بالعوض به 
روســتاییان، می تواند در ارتقای کمی و کیفی شاخص های 
توسعه ای در بخش های مختلف موثر باشد. وی با اشاره به وجود 
مشکل در سیستم بانکی کشور یادآور شد: عملکرد مجموعه 

بانکی چهارمحال و بختیاری رضایت بخش و قابل قبول است. 
استاندار چهارمحال و بختیاری، به نقش مهم بانک های عامل 
استان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره و اظهار کرد: 
سهمیه این اســتان از محل تسهیالت اقتصاد مقاومتی کشور 
در سال گذشته ســه هزار و 600 میلیارد ریال بود که با تالش 
های صورت گرفته چهار هزار و 280 میلیارد ریال جذب شد. 
وی گفت: این تسهیالت به منظور تکمیل 50 پروژه دارای 60 
درصد پیشرفت فیزیکی، احیای 50 طرح راکد و افزایش ظرفیت 
تولید 195 واحد تولیدی نیمه فعال در چهارمحال و بختیاری 
پرداخت شده است. سلیمانی دشتکی تاکید کرد: سال گذشته 
هفت هزار و 100 هکتار زمین برای توسعه باغات، کشت گیاهان 

دیم و دارویی، گل محمــدی و مثمر کم آب بر در چهارمحال و 
بختیاری اختصاص پیدا کرد. وی با اشاره به وجود 33 هزار و 500 
متقاضی شغل در چهارمحال و بختیاری در سال 1395 افزود: 
از این تعداد، برای 14 هزار و 300 نفر شغل، ایجاد و نام آنها در 

سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شد.
نماینده مردم شهرســتان های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار 
در مجلس شورای اســالمی نیز گفت: براســاس برآوردهای 
صورت گرفته، بسیاری از شرکت ها و پیمانکاران بزرگ استان 
چرخش مالی و پرداخت مالیات خود را در بانک های تهران و 

خارج از استان انجام می دهند.
علی کاظمی باباحیدری تصریح کرد: شناسایی صاحبان این 
شرکت ها و پیمانکاران و برنامه ریزی به منظور انجام فعالیت های 
اقتصادی آنان در چهارمحال و بختیاری، باید در دســتور کار 
مسئوالن اجرایی قرار گیرد. وی تعریف اقتصاد در سطح ملی 
را ضروری دانست و یادآور شد: با این اقدام می توان زمینه رفع 
دغدغه های مقام معظم رهبری در این حوزه و همچنین تحقق 
ســریع تر اهداف معظم له درخصوص نامگذاری امسال به نام 

»اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« را فراهم کرد. 
کاظمی باباحیدری به موفقیت های دولــت یازدهم در حوزه 
اقتصاد کشور اشاره و اظهار کرد: همراهی مجموعه بانکی می تواند 

مشکالت دولت در بخش اشتغال و اقتصاد را کاهش دهد. 
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب اشتغال و وجود محرومیت در 
چهارمحال و بختیاری افزود: برای رفع این مشکالت، بایستی 
تالش ها برای جذب اعتبارات از محل تسهیالت یک میلیون و 

500 هزار دالری صندوق توسعه ملی فراهم شود.
نماینده مردم شهرستان های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: تهیه طرح توسعه روستایی 

باعث جذب بیشتر اعتبارات از محل این تسهیالت می شود. 
وی گفت: با جذب تســهیالت مربوط به صندوق توسعه ملی، 
می توان مشکل اقتصاد و اشتغال چهارمحال و بختیاری را تاحد 
قابل توجهی کاهش داد. کاظمی باباحیدری تصریح کرد: برخی 
از بانک های چهارمحال و بختیاری شعبه های خود در بعضی از 

شهرهای استان را تعطیل کرده اند.

با مسئوالن

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار چهارمحال و 
بختیاری، در کارگروه مبارزه با زمین خواری استان اظهار 
داشت: دســتگاه های اجرایی به ویژه راه و شهرسازی، 
بنیاد مســکن، منابع طبیعی و جهادکشــاورزی باید 
مسئله زمین های فاقد سند استان را با جدیت بیشتری 

پیگیری کنند.
گودرز امیری بیــان کرد: عدم انجــام تحویل و تحول 
بیــن منابع طبیعــی و راه و شهرســازی، عاملی برای 
زمین خواری شده است؛ از همین رو باید این مسئله با 

جدیت بیشتری پیگیری شود.
امیری با اشاره به ساخت و ســازهای غیرمجاز حاشیه 
رودخانه زاینده رود خاطرنشان کرد: صدور هرگونه مجوز 
ساخت و ساز در روستاهای حاشیه زاینده رود باید مطابق 
طرح هادی روستا باشد و خارج از حریم رودخانه نباید 

هیچ گونه مجوزی صادر شود.
وی تصریح کرد: در صورتی که ساخت و سازهای انجام 
شده در حریم کمی رودخانه ها بدون مجوز باشد، باید 

مطابق قانون تخریب شود.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

شرط صدور  مجوز ساخت و ساز 
در روستاهای حاشیه زاینده رود 

 بخشش بانوی لردگانی
 زندگی بخش بیماران نیازمند شد

تابناک: استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برنامه رفع مشکل بیکاری و اقتصادی این استان در قالب 
الیحه ای تهیه شده و آماده ارائه به هیئت دولت است.

مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال و 
بختیاری گفت: متوســط فرســایش خاک در جهان 
5تن، در کشــور 15تن و در برخی مناطق چهارمحال 
 و بختیاری نظیر شــیخ علی خان 30 تــن در هکتار

 است.
علی محمدی مقدم در نشســت با خبرنــگاران افزود: 
بهره برداری غلط از مــزارع و رعایت نکردن اصول فنی 
حفاظت از زمین های کشاورزی، یکی از علل فرسایش 

خاک در چهارمحال و بختیاری است.
وی گفت: توســعه باغات در زمین های شــیب دار به 
منظور حفاظت از خاک، کنترل سیالب و استفاده بهینه 
از منابع آب، از راهکارهای جلوگیری از فرسایش خاک 
است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و 
بختیاری، اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری 
را از دیگر راهکارهای برون رفت از مشکالت بی آبی در 

این استان دانست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال 
و بختیاری گفت:

فرسایش خاک در چهارمحال 
2 برابر میانگین کشوری

معاون توسعه و پیش بینی هواشناســی چهارمحال و بختیاری، با 
اشاره به کاهش بارش و جبران نشــدن کمبود بارش هادر استان، 
گفت: امسال چهارمحال و بختیاری وارد نهمین سال خشکسالی 

شده است.
مهرداد قطره با اشــاره به اینکه مجموع بارش های استان در سال 
زراعی جاری به 504 میلی متر رسیده است، تصریح کرد: متاسفانه 
با اتمام بارش  باران در ســال زراعی جاری، بارندگی ها نســبت به 
میانگین بلندمدت دوره مشابه، 15 درصد و نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، دو درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به کاهش بارش و جبران نشدن کمبود بارش هادر استان 
خاطرنشان کرد: امســال چهارمحال و بختیاری وارد نهمین سال 
خشکسالی شــده و با توجه به روند افزایش دما در ماه های آینده،  
با وجود وضعیت بحرانی، بخصوص در دشــت های ممنوعه استان 
این کمبود بارش احساس می شــود و تابستان با کمبود آب مواجه 

خواهیم بود.

 چهارمحال و بختیاری 
وارد نهمین سال خشکسالی شد

کارشناس میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری چهارمحال و بختیاری با رد شــایعه شهر زیرزمینی 
در این استان گفت: این مسئله ســاخته ذهن افراد فرصت طلب و 

سودجوست.
اردشیر آخوندی افزود: مدتی اســت که عده ای قاچاقچی و حفار 
غیرمجاز وجود شهر زیرزمینی تاریخی در استان را شایعه پراکنی 
می کنند و عده ای در تب جست و جوی گنج در سراب واهی گرفتار 

می شوند.
وی ادامه داد: پس از طی ســال ها کاوش فراوان باستان شناسی، 
دلیلی بر وجود شهر زیرزمینی در استان یافت نشده و شایعاتی که در 

این خصوص وجود دارد، بی پایه و اساس است.

وجود شهر زیرزمینی در چهارمحال 
و بختیاری شایعه است

استاندارچهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

برنامه رفع مشکل بیکاری استان آماده ارائه به دولت است

مدیرکل دفتر فنی اســتانداری چهارمحال 
و بختیــاری گفت: تاکنــون 71/5درصد از 
مصوبات سفر رییس جمهوری به این استان 
محقق شده است.احسان امانی بابادی تاکید 

کرد: در سفر حجت االســالم والمسلمین 
حسن روحانی و هیئت وزیران به چهارمحال 
و بختیاری، 84 مصوبه و 14 دستور مصوب 
شــد. وی افزود: از مجموع مصوبات ســفر 

رییس جمهوری و هیئت دولت به چهارمحال 
و بختیاری، تاکنون 60 مصوبه و هفت دستور 
اجرا شده اســت. امانی بابادی تصریح کرد: 
مابقــی مصوبــات و دســتورات مربوط به 
ســفر رییس جمهوری و هیئــت دولت به 
چهارمحال و بختیاری، تا پایان سال 1397 
اجرایی می شــود. وی یادآور شد: با اجرایی 
شدن مصوبات سفر رییس جمهوری و هیئت 

دولت به چهارمحال و بختیاری، زمینه توسعه 
همه جانبه و پویای این استان در بخش های 
مختلف فراهم خواهد شــد. حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی و هیئت وزیران، 
مرداد 1393 به چهارمحال و بختیاری سفر 
کردند. در ســفر رییس جمهوری و هیئت 
دولت به چهارمحــال و بختیاری، 84 طرح 

با 2هزار و 230میلیارد ریال تصویب شد.

 71/5درصد از مصوبات سفر رییس جمهوری
به چهارمحال و بختیاری محقق شد

تحدید حدود اختصاصی
3/598 شماره: 1396/14/376048-03/18 /96 چون تحدید حدود ششدانگ عمارت 
تحت پالک 26/897 واقع در بخش 4  ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام مجتبی 
کابلی در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 96/04/19 راس ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضــی ثبت یا نماینده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره 
ثبت محل تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
 مقررات ادامه می دهد. م الف:75 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار

)210  کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/634 درخصوص پرونده کالســه 182/96 ش 3 شــعبه حقوقی دو شورا حقوقی 
گلپایگان خواهان حیدر بامداد فرزند ماشااله به نشــانی خوانسار خ دانشگاه کوچه 
شــهید علیرضا کتابچی خوانده: الینا مهدوی میاندشتی به نشــانی مجهول المکان 
خواسته انتقال سند رسمی خواهان دادخواستی تسلیم این شعبه نموده است که وقت 
رسیدگی برای تاریخ 96/05/17 ســاعت 4 عصر تعیین ولی به دلیل مجهول المکان 
بودن خوانده و بنا به درخواســت خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار و روزنامه زاینده 
رود آگهی می شــود تا خوانده از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دفتر 3 حقوقی 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید  و یا در وقت رسیدگی 
حضور به هم رســاند. م الف: 76 شعبه سوم شــورای حقوقی دادگستری گلپایگان 

)مجتمع شماره یک()138 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3  شــماره درخواســت: 9610463637100013 شــماره پرونــده:  /675
9509983637100760 شــماره بایگانــی شــعبه: 951130 خواهــان خانم فاطمه 
میرشفیعی دادخواســتی به طرفیت علیرضا چیالن فرزند محمدابراهیم و بخواسته 
مطالبه مهریه تســلیم این دادگاه نموده که به کالســه 951130 ع ثبــت و برای روز 
شــنبه مورخ 1396/05/21 ســاعت 11 صبح وقت رســیدگی تعیین شــده است به 
علت مجهــول المکان بــودن خوانده و درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و 
به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتــب در یکــی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار یا محلی درج می گردد تا خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهی ظرف 
یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت رسیدگی حاضر شود و اال تصمیم 
 مقتضی اتخاذ خواهد شــد. م الف:77 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خوانسار

 )129 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   96099736323100251 دادنامــه:  شــماره   3 /709
9609983623100060  شماره بایگانی شــعبه:960068 خواهان: آقای محمدرضا 
امیرشفیعی فرزند اکبر به نشانی استان اصفهان  شهرستان اردستان شهر زواره خ 
امام خمینی پالک 62 خواندگان: 1- آقای رسول پورعزیزی نجف آبادی فرزند باقر 
2- آقای مهدی نعمت الهی فرزند رحمت اله همگی به نشانی مجهول المکان خواسته 
ها: 1- الزام به انتقال و تعویض پالک 2-  مطالبه خسارت دادرسی 3- الزام به تنظیم 
سند خودرو دادگاه با رعایت تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص 
دادخواست تقدیمی آقای محمدرضا امیرشفیعی فرزند اکبر به طرفیت آقایان مهدی 
نعمت الهی فرزند رحمت اله و رسول پورعزیزی نجف آبادی فرزند باقر به خواسته 
الزام به انتقال و تعویض پالک و انتقال سند رسمی یک دســتگاه  اتومبیل اپل آسترا 
به شماره انتظامی 194 م 26 /ایران 43 و هزینه دادرسی مقوم به 50/000/000 ریال 
این شعبه از توجه به محتویات پرونده رونوشت مصدق قولنامه مورخه 95/9/6 فی 
مابین خواهان و خوانده ردیف اول بر وجود رابطه بیع در خصوص اتومبیل موضوع 
خواسته بین ایشان، رونوشــت مصدق بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل موصوف به 
نام خواهان رونوشــت مصدق کارت وســیله نقلیه به نام خوانده ردیف دوم و عدم 
حضور خواندگان جهت دفاع یا ایراد موثر بــا وصف ابالغ قانونی دعوی خواهان را 
محرز دانسته مستندا به مواد 198 و 519 قانون آ.د.م و ماده 220 قانون مدنی حکم به 
الزام خوانده ردیف دوم به لحاظ مالکیت رسمی وی بر پالک و سند اتومبیل موضوع 

خواســته به تعویض پالک و انتقال ســند اتومبیل مذکور به نام خواهان و پرداخت 
هزینه دادرسی به میزان 1/680/000 ریال در حق خواهان صادر و نسبت به خوانده 
ردیف اول به لحاظ عدم توجه دعوی مســتندا به ماده 84 قانون آ.د.م قرار رد دعوی 
خواهان را صادر می نماید. حکم صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ از سوی 
خوانده ردیف دوم قابل واخواهی و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه 
تجدیدنظر مرکز استان اســت و نســبت به قرار رد دعوی حضوری و وفق قسمت 
 اخیر قابل اعتراض اســت. م الف: 128 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردستان

 )356 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/713 در خصــوص پرونــده کالســه 95/585 ش 1 خواهــان ابوالفضل غالمی 
فرزند محمد به نشانی مهاباد موغار روستای حســن آباد گرمسیر منزل شخصی 
مبنی بــر مطالبه به طرفیــت ماهر محمدی به نشــانی مجهول المــکان تقدیم نموده 
اســت وقت رســیدگی برای روز شــنبه مــورخ 96/05/04 ســاعت 10/30 صبح 
تعیین گردیده اســت بــا توجه به مجهــول المکان بــودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید نشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع 
در پشت دادگستری اردســتان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می شــود. م الف: 130 شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف اردســتان

)113 کلمه، یک کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/715 شــماره صــادره: 1396/42/378358 - 1396/03/24 نظر بــه اینکه تحدید 
حدود ششــدانگ یکبــاب خانه پــالک شــماره 4348/2669 واقع در بخــش 5 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام الهه نصوحی فرزند جواد در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانــون ثبت و طبــق تقاضــای نامبرده تحدید حــدود پالک 
مرقوم در روز شــنبه مورخ 96/02/24 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطــار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین 
مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز 
 پذیرفته خواهد شد.م الف: 9213  قویدل رئیس ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان

)139 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103623501095 ابالغنامــه:  شــماره   3 /722
9409983624000843 شماره بایگانی شعبه: 951166 اداره آب منطقه ای شکوائیه 
ای علیه اسداله شــاهمرادی فرزند محمدباقر دائر بر بهره برداری غیر مجاز از یک 
حلقه چاه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردســتان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 101 دادگاه کیفری 2 اردســتان ارجاع و به کالسه 9409983624000843 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/05/01 و ســاعت 10 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن متهم و درخواســت شــاکی و به تجویز ماده 344 قانون 
آیین دادرســی کیفری و دســتور دادگاه مراتب یــک نوبت در روزنامــه مربوطه 
آگهی می شــود تا متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 
 م الف: 132 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شــهر اردســتان )101 جزایی ســابق(

)138 کلمه، دو کادر(
مزایده

3/724 شماره نامه: 9610113623300211 شماره پرونده: 9309983623100259 
شماره بایگانی شعبه: 940286 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان 
در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 940286 مدنی که به موجب آن 
آقای حمیدرضا فدایی- حسن فدایی فرزند رضا و حسین فدایی محکومند به پرداخت 
مبلغ 150/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام مبلغ 4/915/000 ریال 
هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/01/09 لغایت اجرا و مبلغ 
4/800/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی و  مبلغ 2/000/000 ریال به عنوان مابه 
التفاوت دستمزد کارشناســی در حق محکوم له بانک سینا. با توجه به اینکه محکوم 
علیه طوعا درصدد اجرای مفاد اجرائیه برنیامده است فلذا اموال معرفی شده توسط 
آقای رضا فدایی اردســتانی را به شــرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند: 
تمامی ششدانگ پالک ثبتی به شــماره 1/9377 بخش 17 واقع در اردستان شهرک 
کاوه، کاوه 9 منزل شــخصی دارای عرصه 237/50 مترمربع  که در آن ساختمانی 
به مســاحت 142 مترمربع در یک طبقه و به صورت دوبلکس با نمای آجری ساخته 
شده ساختمان مذکور با قدمت باالی 25 سال و اشتراک آب، برق و گاز می باشد کف 
و دیوار آشپزخانه از سرامیک و کاشی و دارای کابینت فلزی با سیستم سرمایش از 
کولر و گرمایش از بخاری میباشــد با توجه به جمیع موارد مذکور ارزش ششدانگ 

پالک مذکور بــه مبلــغ 1/280/000/000 ریال اعالم میگــردد. متقاضیان خرید می 
توانند در روز مزایده در جلســه مزایده حضــور یافته و تا پنــج روز قبل از تاریخ 
مزایده ملکی را که آگهی شــده مالحظه نمایند ملک فوق به شخصی واگذار می گردد 
که باالترین پیشــنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10% بهــا را فی المجلس به 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد ســپرده او پس 
از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط مــی گردد. تاریخ مزایــده: 1396/04/24  
روز شــنبه ســاعت 9 صبح مکان مزایده: واحد اجــرای احکام مدنی دادگســتری 
 شهرستان اردستان  م الف: 133 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان

)338 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

3/729 شماره: 270/95 ش 51 به موجب رای شماره 1040 تاریخ 95/11/10 حوزه 
51 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 
1- خانم زهرا محمــدزاده 2- آقای علــی آقاجانی هردو به نشــانی مجهول المکان 
محکوم اند به پرداخت تضامنی خواندگان به مبلغ 29/430/741 بابت اصل خواسته 
و خسارت ناشی از تاخیر طبق قرارداد ارائه شده تا تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/9 
و پرداخت خســارت تاخیر در تادیه اصل مطلب و مبلــغ 3/251/000 ریال از تاریخ 
تقدیم دادخواســت 95/4/9 تا زمان پرداخت مطابق قرارداد اســتنادی که توســط 
اجرای احکام محاسبه خواهد شد بابت اصل خواسته و 1/338/750 ریال بابت هزینه 
دادرسی و تمبر و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون 
وکال و پرداخت نیم عشر. مشخصات محکوم له: بانک سینا با مدیریت شهریار خان 
محمدی با وکالت حمید والی فر به نشانی خ بزرگمهر روبه روی بیمارستان صدوقی 
ساختمان میرداماد طبقه سوم شماره 17 دفتر وکالت.ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت 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 باشــد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:8417 
 شــعبه 51 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)245 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

3/730 شــماره: 725/95 بــه موجــب رای شــماره 9509976793300991 تاریخ 
95/11/25 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه رضا معتمدی فرزند صید مراد به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت  ماهانه مبلغ سیصد و سی هزار تومان از تاریخ تقدیم دادخواست )95/8/8( 
بصورت مســتمر بابت نفقه فرزند مشترک هســتی در حق خواهان فرزانه پدرام به 
نشانی خانه اصفهان فلکه نوبهار پشت پارکینگ مجتمع تهران ابتدای خیابان بعد از بن 
بست فرهاد پ 403 طبقه اول واحد 2. و نیم عشر در حق 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 بــرای 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 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:8413 
شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)180 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

3/731 شــماره: 960131 به موجــب رای شــماره 9509976794101861 تاریخ 
95/10/25 حوزه 11 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان کــه قطعیت یافته 
اســت محکوم علیه حمیده فخریان نجفی کاشانی به نشــانی مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ یکصد و نود و یــک میلیون و پانصد هزار ریــال بابت اصل 
خواســته مطالبه وجه چهار فقره 12313609 مورخ 95/01/11 و 12313629 مورخ 
95/01/25 و 12313627 مورخ 95/01/20 و 12313646 مورخ 95/01/26 و مطالبه 
ســه فقره فاکتور به شــماره 5122 مورخ 95/01/19 و 5178 مــورخ 95/01/24 و 
5144 مــورخ 95/1/22 و پرداخــت مبلــغ 5/762/500 ریال بابت هزینه دادرســی 
و 120/000 ریال هزینه نشــرآگهی در حــق محکوم له رضا چیت ســاز اصفهانی 
به نشــانی خ آذر کوچه باغ جنت کوچه نســترن پ 8 طبقه دوم. صادر و نیم عشــر 
حق االجرا اجــرای احکام اعالم می گردد. مــاده 34 قانون اجرای احــکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامــع دارایی خود 

را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نمایــد. م الف:8407 
 شــعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)223 کلمه، یک کادر(
اخطار اجرایی

3/733 شــماره: 171/94 به موجب رای شــماره 826 تاریخ 94/05/21 شــعبه 45 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- مهری 
تقفیان 2- محمدرضا بهادرانیان 3- آقای اکبر قطاع همگی به نشانی مجهول المکان 
محکوم اند به: حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 38/106/195 
ریال بابت اصل خواسته بند 6 قرارداد و بند 13 تعهدنامه معادل نرخ 20 درصد مانده 
بدهی برای  هر سال به انضمام پرداخت مبلغ 335/000 ریال قابل محاسبه در اجرای 
احکام بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مادر و بانضمام نیم عشر 
دولتی. مشخصات محکوم له:  بانک ملت به نمایندگی محمدرضا ساره خانی با وکالت 
مریم صادقی به نشــانی اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی مدیریت شعب بانک ملت 
وکیل: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی کاخ سعادت آباد شرقی نبش بن بست جاودان 
مجتمع کیان طبقه 4 واحد9.  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:8423 شــعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()232 کلمه، دو کادر(
ابالغ احضاریه

3  شــماره درخواســت: 9610460358600009 شــماره پرونــده:  /732
9609980358600011 شماره بایگانی شعبه: 960011 احتراما نظر به اینکه آقای امید 
عسگری فرزند مسعود به اتهام خیانت در امانت نسبت به سه فقره چک به شماره های 
2431768829/1 و 3431768830  و 431768831 عهده بانک صادرات در پرونده 
کالسه 960011 ب 7 موضوع شکایت فاطمه ولی خانی فرزند افراسیاب و محمدعلی 
جعفر زاده فرزند فرهاد از طرف این بازپرسی تحت تعقیب هستند و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 7 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب مجتمع شماره 4 اصفهان واقع در کهندژ مجتمع شماره 4 دادسرای 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس 
از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده 
دادگستری اصفهان می باشد. م الف: 8426 شــعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 4()173 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9309970351002104 دادنامــه:  شــماره   3 /726
9209980351001160 شماره بایگانی شعبه: 921254 خواهان: احمدرضا صادقی 
پور فرزنــد پرویز با وکالت آقای امیرحســین توکلی فرزند اکبر به نشــانی خیابان 
نیکبخت غربی طبقه ششــم پارکینگ عمومی دادگســتری واحد 306 خوانده: آقای 
مجید شعاعی فرزند منصور به نشانی بلوار کشاورز بلوار شفق کوه نور ساختمان 
پاسارگاد واحد 153 خواسته: مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص دادخواست 
آقای امیرحســین توکلی به وکالت از آقای احمدرضا صادقی پــور فرزند پرویز به 
طرفیت آقای مجید شجاعی فرزند منصور بخواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال 
بابت وجه چک شــماره 21130/026748 مورخ 1392/06/23 به انضمام خسارات 
دادرســی و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت  به تصویر مصدق چــک و گواهینامه عدم 
پرداخت صادر شده از بانک محال علیه، عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی علی 
رغم ابالغ قانونی اخطاریه و بنا بر وصــف تجریدی چک و اینکه به موجب ماده 313 
قانون تجارت به محض ارائه با ید کار سازی شود، دعوی خواهان را وارد می داند و 
مستندا به مواد 314 قانون تجارت، 502، 198، 515، 519 و 520 قانون  آیین دادرسی 
مدنی 249 قانون تجارت و ماده واحده الحاقی به مــاده 2 قانون صدور چک حکم به 
الزام خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان بابت اصل 
خواسته، مبلغ دو میلیون و بیست و پنج هزار ریال باب هزینه دادرسی و سه میلیون 
و ششصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی 
از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادر شده غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر 
اســتان اصفهان اســت. م الف: 8504 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)307 کلمه، 3 کادر(
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يادداشت
پلمب کارگاه بسته بندی غیر مجاز عسل

مدیر شبکه بهداشــت و درمان شهرستان شاهین شــهر و میمه گفت: کارگاه 
متخلف بسته بندی غیر بهداشتی عسل مهر و موم شد.

اخبار

با مسئوالن

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان گفت: نام ذوب آهن 
در فهرست صنایع آالینده قرار دارد. هم محیط زیست و هم 
مراجع قضائی به این کارخانه اخطار داده بودند ولی متاسفانه 
ترتیب اثری داده نشده و شــکایت دوباره از این کارخانه در 
دستور کار است.حمیدرضا ظهرابی اظهار کرد: کارخانه ذوب 
آهن در دو سال اخیر تالش کرده بود که براي کاهش میزان 
آالیندگی، تغییراتی در واحدهای خود ایجاد کند، اما متاسفانه 
گزارش هایی به دست ما رسید که نشان می داد فعالیت های 
شبانه و روزانه واحدهای ذوب آهن با یکدیگر متفاوت است.
وی افزود: ابتدا درخصوص این موضوع به ذوب آهن اخطار 
داده شد و ماموران ما شبانه به این کارخانه سرکشی کردند و 
در گزارش های خود درخصوص میزان آالیندگی توضیحاتی 
دادند. خود من نیز شــبانه به این کارخانه سرکشی کردم و 
متاسفانه با وضعیت نامناسبی از نظر آالیندگی روبه رو شدم.

وی ادامه داد: آلودگی در واحد اگلومراســیون، کک سازی، 
آهک سازی و واحد نســوز و برش خرسک مشکل اساسی 
داشت؛ اما آنها مدت ها پیش اعالم کرده بودند که دیگر این 
واحدها آالیندگی ندارد؛ درحالی که واقعیت چیز دیگري بود.

ظهرابی تاکید کرد: در منطقه بوی تند ترکیبات آروماتیک 
واقعا نگران کننده بود و تنفس را مشــکل می کرد و با این 
وضعیت باید شدیدا نگران وضعیت کارکنان این بخش ها بود.

عضو هیئت مدیره ســازمان تامیــن اجتماعی با اشــاره به حذف 
دفترچه های بیمه کاغذی در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی 
گفت: در حــال حاضر بیــش از 93 درصد نســخ در مراکز تامین 

اجتماعی به صورت الکترونیک تولید می شوند.
محمدعلی همتی درباره آخرین روند حذف دفترچه های بیمه در 
مراکز درمانی سازمان  تامین اجتماعی اظهار کرد: خوشبختانه در 
تمامی بیمارســتان های تامین اجتماعی، دفترچه های بیمه عمال 
حذف شده؛ اما هنوز بخش کوچکی باقی مانده است که آن هم به 
دلیل یکسری مسائل اجرایی کار است که طی یک تا دو ماه آینده 

مرتفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه عمال تمامی ۸۲ بیمارســتان و 3۶۵ مرکز درمان 
سرپایی تامین اجتماعی نسخه الکترونیک تولید می کنند، عنوان 
کرد: برای حذف دفترچه تامین اجتماعی هنگام مراجعه به مراکز 
درمان غیرملکی طرف قرارداد نیز طرح پایلوتی را در استان یزد کلید 
زدیم و کار با همکاری برخی متخصصان شروع شده است. اکنون 
در حال توسعه طرح پایلوت هستیم و تصور می کنم اگر کار خوب 
پیش برود این برنامه در یک افق دوساله در کل کشور قابل تعمیم 
باشد. البته نیازمند همکاری وزارت بهداشت و نظام پزشکی هستیم 
و تاکنون جلســات  مختلفی هم در این زمینه برگزار کرده ایم که 

امیدواریم به نتیجه برسد.
همتی اضافه کرد: بــا اجرای این طرح، بیمه شــده باید به صورت 
حضوری مراجعه کند و کد ملی اش را ارائه دهد؛ با این وجود دیگر 
نمی تواند با دفترچه فرد دیگری مراجعه کند. همچنین نسخه نویسی 
الکترونیک تداخالت دارویی را شناســایی می کند. در واقع حذف 
دفترچه های بیمه، گام مهمــی در جهت ارتقای کیفیت خدمات و 

کنترل مصارف است.

مایه کوبــی )واکسیناســیون( بیــش از یک میلیــون رأس دام 
 سبک و ســنگین اســتان اصفهان، علیه بیماری تب برفکی آغاز

 شد.
رییس اداره بهداشــت و بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی 
استان اصفهان گفت: با آغاز اجرای این طرح، 300هزار رأس دام 
سبک درمناطق حفاظت شده قمیشــلو، تیران، موته، اردستان و 

کاله قاضی مایه کوبی می شوند.
وحید مقدس با بیان اینکــه بیش از ۵00 هزار رأس دام ســبک 
عشایرو 300 هزار رأس دام سنگین استان نیز مایه کوبی می شوند 
افزود: این طرح با بیش از یک میلیارد ریــال اعتبار ملی تا مرداد 

امسال به طول می انجامد.
وی گفت: تب برفکی، یک بیماری عفونی و گاه کشــنده است که 
که موجب بیماری حیوانات زوج ســم از جمله گاو اهلی و اعضای 

خانواده گاوسانان می شود.
مقدس با بیــان اینکه قطــرات آیروســل دفع شــده از حیوان 
آلوده، تمــاس با تجهیزات دامــداری، غذا، وســایل نقلیه، لباس 
آلوده و حیوانات شــکارچی اهلی و وحشــی، موجب گســترش 
این بیماری می شــوند افزود: تب باال، کاهش شــدید تولید شیر 
بی اشتهایی،تشکیل وزیکول های حاوی مایع سروزی و شفاف در 

مخاط دهان زبان و بالشتک دندانی، از عالیم تب برفکی است .

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: پرنده ها عامل انتقال تب 
کریمه کنگو نیستند؛ اما شتر مرغ تنها پرنده ای است که می تواند 

این بیماری را منتقل کند.
شهرام موحدی با اشاره به انتقال بیماری تب کریمه کنگو از طریق 
شترمرغ، اظهار داشت: طیور  عامل انتقال این بیماری نیستند ولی 
اســتثنایی در این خصوص وجود دارد  و آن هم شترمرغ است که 
در صورت گزش کنه آلوده می تواند عامــل بیماری را انتقال دهد، 
اما با قرار دادن گوشــت به مدت حداقل ۲۴ ســاعت در یخچال، 
عامل بیماری از بین می رود. وی ضمن تاکید بر قرار دادن گوشت 
تازه خریداری شــده در دمای صفر تا چهار درجه یخچال به مدت 
حداقل ۲۴ ساعت، بیان داشــت: فریز کردن گوشت ممکن است 
باعث ماندگاری طوالنی تر عامل بیماری تب کنگو شود. مدیر کل 
دامپزشکی استان اصفهان اعالم کرد: قرار گیری گوشت در دمای 
صفر تا چهار درجه سانتیگراد یخچال، سبب می شود تا با تغییرات 
محیطی و کاهش phH و اسیدی شدن، عامل بیماری از بین برود. 
همچنین با توجه به حساســیت عامل بیماری به حرارت، گوشت 

پخته شده هیچ گونه منع مصرفی ندارد.

دریافت خدمات در مراکز درمانی 
تامین اجتماعی با »کدملی«

 مایه کوبی
 دام های اصفهان علیه تب برفکی

شتر مرغ؛ تنها پرنده ای که تب 
کریمه کنگو را انتقال می دهد

ذوب آهن تالشي براي کاهش 
آالیندگي خود نمی کند

مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: دو پزشک فوق تخصص 
جراحی که مبالغی بیشــتر از تعرفه قانونی )زیرمیزی( برای یک جراحی اخذ 

کرده بودند، با شکایت شاکی احضار شدند.
غالمرضا صالحی اظهــار داشــت: پرونده این پزشــکان با اعــالم معاونت 
درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان و تایید کمیســیون مــاده 11 
دانشــگاه علوم پزشکی، در شعبه ششــم بدوی ویژه رســیدگی به تخلفات 
 بهداشــتی و درمانی اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان مورد رســیدگی 

قرار گرفت. 
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اضافه کرد: با احراز تخلف توسط 
شعبه رسیدگی کننده، دو پزشــک متخلف پس از کســب رضایت شاکی، 
 مشــارکتا به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت 

محکوم شدند.

سفر روزانه ۲۵۰۰ زائر 
ایرانی به عتبات در ۲ ماه 

اول تابستان

صدور حکم تعزیرات 
برای ۲ پزشک 

فوق تخصص اصفهانی

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت گفت: در ایام تابستان امسال، روزانه نزدیک 
به ۲ هزار و ۵00 نفر به عتبات عالیات اعزام خواهند شــد و  در فاصله این ۲ ماه 
نزدیک به 1۵0هزار نفر به عتبات عالیات سفر خواهند کرد. محسن نظافتی درباره 
اعزام های جدید به عتبات  عالیات در  تیر و مرداد گفت: دور جدید ثبت نام برای 
اعزام های تابستانه به عتبات عالیات از روزهای گذشته و با فراخوان سازمان حج و 
زیارت آغاز شده است. وی ادامه داد: مشتاقان زیارت عتبات عالیات برای اعزام های 
مربوط به اول تیرماه لغایت پایان مرداد ماه سال جاری، می توانند با مراجعه به 
سامانه www.atabat.org.ir و یا دفاتر خدمات زیارتی سراسر کشور  برای 
این سفر معنوی ثبت نام کنند. مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت تصریح کرد: 
امسال برای سفرهای عتبات عالیات در ایام تابســتان، روزانه نزدیک به ۲ هزار 
و ۵00 نفر به عتبات عالیات اعزام خواهند شــد؛ در فاصله این ۲ ماه نزدیک به 

1۵0هزار نفر به عتبات عالیات سفر خواهند کرد.

اجرای طرح حمایت غذایی 
افراد تحت پوشش کمیته امداد و 

بهزیستی در اصفهان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: طرح حمایت غذایی شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، توسط اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اجرا شد.

محسن نیرومند درباره مرحله نخست طرح حمایت غذایی امسال، ویژه ماه مبارک رمضان اظهار داشت: طرح حمایت غذایی شامل افراد تحت پوشش کمیته 
امداد امام )ره( و سازمان بهزیستی است که از سوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی به وزارت کار و رفاه اجتماعی اعالم شده است.

وی با اشاره به میزان سهمیه هر خانوار بیان کرد: در پرونده های مستمری بگیر، برای خانوار یک نفره مبلغ 300 هزار ریال، برای خانوار دو نفره ۶00 هزار ریال 
و برای خانوار 3 نفره و بیشتر، 100هزار ریال به ازای هر نفر، به دو نفر نخست و تا سقف 1 میلیون و ۲00 هزار ریال پرداخت می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: مبلغ این سبد کاال برای پرونده های موردی 300 هزار ریال است.

رییس اداره امور بیابان اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان گفت: به منظور کاهش بیابان زایی و براساس 
موافقت نامه ملی، امسال ۴ هزارو 13۶ هکتار نهال کاری در 

استان اصفهان انجام  می شود.
حســینعلی نریمانی با بیان اینکه این طرح با 1۵0 میلیارد 
ریال اعتبار اجرا می شــود، اظهارداشــت: انجام عملیات 
بادشکن غیر زنده برای مقابله با فرسایش بادی در محدوده 
۴۲0کیلومتری، همــراه با 3 هــزارو ۴00 هکتار عملیات 

مدیریت روان آب ها، از اقدامات مهم این طرح است.
وی با اشاره به اینکه امســال همچنین برای جوان سازی و 
حفظ جنگل های دست کاشت موجود 7 هزارو 7۸0 هکتار 
عملیات مدیریت انجام می شــود، افزود: اعتبار پیش بینی 

شده اجرای این طرح ها نیز 13۵میلیارد ریال است.
رییس اداره امور بیابان اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان اصفهان، با بیان اینکه از ســال ۸9 تاکنون پایشی 
در زمینه بیابان زایی انجام نشده اســت، خاطرنشان کرد: 
پایش سال ۸9 نشان می داد بیابان زایی در اصفهان زیادتر 
نشده، اما شدت آن بیشــتر و از آن ســال به بعد اقدامات 
اصالحی و احیایی بسیاری به ویژه در مناطق بحران انجام 
 شــده و این نشــان دهنده احتمال کنترل بیابان زایی در 

اصفهان است.
وی با اشاره به اینکه مساحت بیابان زایی به قوت خود باقی 

است اما از ســرعت آن کاسته شده اســت، گفت: در سال 
گذشته 9۵۴ هکتار عملیات نهال کاری در استان انجام شد 
که شامل احداث 1۵0 کیلومتر عملیات بادشکن غیر زنده و 

۵۶۴ هکتار عملیات بذرکاری بوده است.
نریمانی با بیان اینکه انجام عملیات مختلف، بیابان زایی را 
در استان اصفهان از سال گذشته تاکنون کاهش داده است، 
افزود: تاکنون 30۵ هزار هکتار از کانون بحرانی به مساحت 
یک میلیون و ۲ هزارهکتار در استان با جنگل دست کاشت 
تثبیت شده اســت؛ اما کنترل شــرایط بحرانی با عملیات 
نهال کاری، ســبب غفلت از کانون های بحــران و افزایش 

فعالیت عوامل تخریب می شود.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: 
اورژانس پیش بیمارستانی روان پزشکی با تامین نیروی 

انسانی به طور جدی کار خود را آغاز می کند.
غفور راســتین اظهار داشت: نخســتین واحد تخصصی 
اورژانس پیــش بیمارســتانی روان پزشــکی به صورت  
آزمایشــی از ماه گذشــته در اصفهان آغاز به کار کرد. به 
دلیل موفقیت در اجرای طرح اورژانس پیش بیمارستانی 
روان پزشکی، این طرح در صورت تامین نیروی انسانی به 
طور جدی کار خود را آغاز می کند. وی با اشــاره به اینکه 
طرح آزمایشی اورژانس پیش بیمارستانی روان پزشکی در 
بیمارستان خورشید به اجرا درآمد، اعالم کرد: طی تماس با 
اورژانس پیش بیمارستانی روان پزشکی، بیمار را به نزدیک 
ترین بیمارستان منتقل کرده و پس از درمان فوریتی، برای 

بستری به بیمارستان تخصصی آنها ارجاع می دهیم. 
راســتین گفت: تعدادی از امدادخواهان اورژانس پیش 
 بیمارستانی، بیماران اعصاب و روان هستند که گاهی در 
منزل دچار حمله عصبی و تشــدید عالئم بیماری مانند 
پرخاشگری شده و خانواده آنها نیز برای انتقال فرد بیمار 
به مرکز درمانی با مشکل مواجه می  شوند؛ لذا موضوع را به 
فوریت  های پزشکی اطالع داده و درخواست امدادرسانی 

می  کنند.
وی افزود: در این مواقع، الزمه امداد رسانی، حضور پلیس 

در صحنــه و برقراری امنیت در محیط اســت تا احتمال 
آسیب رسانی به پرســنل اورژانس و خودروی آمبوالنس 
و تجهیزات آن به حداقل برسد و پرسنل بتوانند اقدامات 
درمانی الزم را برای بیمار و انتقال وی انجام دهند که این 

روند در اغلب موارد با مشکالتی روبه رو می شود.
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان تصریح 
کرد: بر همین اساس طبق هماهنگی به عمل آمده، مقرر 
شد نخستین آمبوالنس مخصوص اعزام بیماران اعصاب و 
روان با شرایطی ویژه به صورت آزمایشی در شهر اصفهان، 
راه  اندازی و درصورت موفق بودن این طرح، برای کشوری 

شدن آن اقدام شود.

مدير حوادث و فوريت های پزشکی استان اصفهان:

اورژانس پیش بیمارستانی روان پزشکی با تامین پرسنل راه اندازی می شود

خبرمحیط زیست

ريیس اداره امور بیابان اداره  کل منابع طبیعی اصفهان:

انجام ۴۱۳۶ هکتار نهال کاری در استان اصفهان 

یکی از دستاوردهای مهم پیشرفت 
علم، تغییر سبک زندگی و صنعتی 
شــدن جوامــع و در نتیجــه بروز 
بیماری های مختلف ازجمله بیماری خود ایمنی شده MS است. 
به منظور بررسی این بیماری در اســتان اصفهان گفت وگویی با 
مســعود اعتمادی فر،متخصص بیماری مغزواعصاب، فلوشیپ 
بیماری MS،استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ومسئول انجمن 

MS اصفهان صورت گرفت که شرح آن را در ادامه می خوانید:
-عواملی که باعث به وجود آمدن اين بیماری می شــود 

چیست؟
بیمــاری MS، عمدتــا ازنظر علــت بــه دو گروه»فاکتورهای 
محیطی« و»ژنتیکی« تقســیم بندی می شود.شواهدی ازجمله 
احتمال۴۵درصدی ابتالی یکی از دو قل، دوقلوهای تک تخمکی، 
مبتال به این بیماری برای دیگری، همچنین ابتالی اقوام درجه یک 
بیماران مانند پدر،مادر،خواهر و برادر به MS،حاکی از آن اســت 
که عوامل ژنتیک در این بیماری وجود دارد، اما این عوامل دلیل 
قطعی بر ژنتیک بودن بیماری MS نیست. فاکتورهای محیطی نیز 
عبارت اند از: کمبود ویتامین د.س، عفونت با ویروس های »اپشتاین 
بار«و»هرپس«، همچنین چاقی و عدم تحرک، مصرف زیاد نمک و 
کشیدن سیگار. درواقع ترکیب عوامل محیطی و ژنتیکی، به تغییر 
در سیستم ایمنی، فعال شدن لنفوسیت های گروه T و B، تخریب 
ماده سفید مغز و ایجاد پالک درنتیجه باال رفتن احتمال ابتالی فرد 

به بیماری MS منجر می شوند.
 MS چه عواملی باعث شده که اصفهان، رتبه اول بیماری

را کسب کند؟
ازنظر آماری، MS در همه شــهرهای ایران شــایع اســت؛ ولی 

تعداد بیماران این بیماری، در بعضی از مناطق مانند  استان های 
اصفهان،تهران، فارس، مرکزی و کرمان بیشتر بوده و درسیستان و 
بلوچستان، بوشهروخوزستان کمتر است. متاسفانه استان اصفهان 
باالترین تعداد بیمار را دارد؛ اما  آلودگی هوا نقش ثابت شده ای در 
ایجاد بیماری MS ندارد. با وجــود اینکه آب وهوا، خاک اصفهان 
و بسیاری از شــهرهای ایران و جهان به مواد مختلف سمی آلوده 
است، ولی این بیماری هیچ ربطی به آلودگی آب و مواد غذایی ندارد 
چراکه ما بیماری MS را یک بیماری چند فاکتوری قلمداد می کنیم. 
شاید آلودگی های صنعتی در این بیماری کمک کننده باشند؛ ولی 

هنوز نقش قطعی آن برای ما محرز نشده است.
-سن شروع بیماری MS،چه سنی است و جوان ترين و 

مسن ترين بیماران چند ساله هستند؟
سن شروع این بیماری 1۸تا۴0سالگی است که با پیک سنی در 
۲7سالگی دیده می شــود. ابتال به این بیماری در خانم ها ۴برابر 

شایع تر از آقایان است؛ ولی به طورکلی در هر سنی دیده می شود.
جوان ترین بیمار مبتالبه MS، در اصفهان۴ســاله و مسن ترین 
آنها 70ســاله اســت. همچنین این بیماری به صــورت نادر در 
بچه های 1ساله و باالی70ساله هم گزارش شده است. به طورکلی 

حدود70تا۸0درصد بیماران در سنین۲0تا۴0سال قرار دارند.
-آيا بیماری MS در فرد مبتال، با افزايش سن پیشرفت 

می کند؟
روند بیماری MS،درافراد مختلــف به صورت های مختلف نمود 
 می یابد. این بیماری به ســه نوع»رفت وبرگشتی)بهبود یابنده،

عودکننده(«، »پیش رونده اولیه«و»پیش رونده ثانویه«تقســیم 
می شود که حدود70درصد بیماران از گروه اول هستند؛ به صورتی 
که بعضی بیماران برای 30سال هیچ گونه عالئمی ندارند و بیمار 

دیگر در طول سال با دو حمله یا بیشتر مواجه می شود.10درصد 
بیماران از ابتدا بیماری روند پیش رونده اولیــه دارند و منجر به 
ناتوانی حرکتی می شــود، همچنین در۲0تا30درصد موارد هم 
MS به صورت پیش رونده ثانویه پیشرفت کرده و با افزایش تعداد 

حمالت، از فرم رفت وبرگشتی به پیش رونده ثانویه تغییر می کند.
-داروهای بیماری MS، چه عوارضی دارد و آيا بارداری 

روند پیشرفت بیماری MS را به تاخیر می اندازد ؟
عوارض چشمی،پوستی،کبدی و گوارشی از عوارض MS هستند 
که پزشک و بیمار باید آگاهی الزم را در این زمینه داشته باشند.
 ،MS تحقیقات حاکی از آن است که حدود۶0تا70درصد حمالت
طی دوران حاملگی بهبود می یابد، ولی تا سه ماه بعد از وضع حمل

T تعداد حمالت 70تا۸0درصد افزایش می یابد. بنابراین باید به 
مراقبت های ویژه بعدازاین دوران توجه شود.

-آيا بیماری MS،باعث مختل شدن روند زندگی شخص 
می شود؟

در اصفهان۸0درصــد بیماران نرمال هســتند وهیچ مشــکلی 
ازنظر ادامه زندگی، فعالیت شــغلی، تحصیل و بارداری ندارند؛ 
ولی10درصد از این بیماران با توجه به شدت بیماری خود دچار 
اختالالت حرکتی، تعادلی و بینایی شده و از انجام بعضی فعالیت ها 
محروم می شوند.مطمئنا عواملی ازجمله مصرف نکردن به موقع و 
منظم داروها، نداشتن تمرینات ورزشی مناسب ومداوم، همچنین 
زندگی با استرس و غذا وخواب ناسالم، باعث پیشرفت و تشدید 
بیماری می شود. اضطراب و ترس ناشی از بیماری MS، مربوط به 
اختالالت حرکتی است و بیماران باید توجه داشته باشند که مصرف 

داروها باعث بهبود70درصدی آنها می شود.
-شــما اعتقادی به درمان بیماری MS، با طب سوزنی و 

گیاهان دارويی داريد؟
طب سوزنی،گیاهان دارویی،یوگا،پیالتس، زنبور درمانی و... باعث 
درمان واقعی بیماری MS نمی شوند؛ چراکه این روش ها ممکن 
است بعضی عالئم MS مانند درد،خستگی و سفتی اندام ها را بهبود 
بخشند ولی در روند درمان بیمار هیچ نقشی ندارند و بیماران نیز 
باید مواظب باشند داروهای خود را قطع نکرده و به این گونه داروها 

گرایش پیدا نکنند. 
-انجمن بیماران MS در اصفهان چــه امکاناتی را برای 
بیماران  MS فراهم می کننــد و هزينه های درمانی اين 

بیماران در سال چقدر است؟
اصفهان با افتتاح بزرگ ترین مرکز درمان بیماریMS، به عنوان 
قوی ترین انجمن در ایــران، خدمات و حمایت هــای الزم را به 
بیماران در همه زمینه ها ازجمله بازتوانــی، فیزیوتراپی، برپایی 
دوره های آموزش ماهیانه و فصلی، معرفی حرکات ورزشی مناسب 
و کمک های مالــی ارائه می دهد و این امر باعث آشــنایی کامل 

شهروندان اصفهانی با این بیماری شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه آمار سزارین 
دراستان ۴/۴ درصد کاهش یافته است، عنوان کرد: در سال 9۵، از مجموع 
10۲۸۴ مورد زایمان انجام شده، ۴۵ درصد زایمان طبیعی و ۵۵ درصد 

سزارین بوده است.
علی اعتصام پور عنوان کرد: واحد مامایی در تمامی مراکز سرپایی استان 
فعال بوده و به زنان مراجعه کننده خدمات بهداشتی درمانی ارائه می کند.

وی ادامه داد: در مراکز بستری نیز همکاران ماما در زایشگاه و بخش های 
بعد از زایمان و در برخی موارد در امر آموزش و اعتبار بخشی مراکز حضور 
فعال دارند. اعتصام پور با توجه به فعالیت های حوزه مامایی گفت: ماما 
می تواند با توجه به حدود شرح وظایف خود، تمامی خدمات بهداشت 
باروری از تولد تا ســالمندی را در بیمارستان ها، درمانگاه ها، واحدهای 
بهداشتی، مراکز مشاوره، منازل، دفاتر کار مامایی و سازمان ها ارائه کند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان  با بیان اینکه این مدیریت  با 
بهره گیری از تجارب و مهارت کادر مامایی، موفق به کاهش آمار سزارین 
شده، اظهار کرد: در سال9۵، از مجموع 10۲۸۴ مورد زایمان انجام شده 
۴۵ درصد زایمان طبیعی و ۵۵ درصد سزارین بوده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از آن،  تعداد ســزارین ۴/۴ درصد کاهش یافته است.

اعتصام پور  با توجه به اقدامات مدیریت درمان  به منظور ترویج زایمان 
طبیعی با همکاری ماماها گفت: توانمندسازی مادران باردار با برگزاری 
کالس های آموزش مادران و همسران، بهسازی فضای فیزیکی بلوک های 
زایمان و ایجاد اتاق های L.D.R ، اجازه حضور همراه و استفاده از روش های 
کاهش درد زایمان، از اقداماتی است که در مراکز درمانی استان در حال 

اجرا بوده و عملکرد مناسبی داشته است.

 کاهش ۴/۴ درصدی آمار سزارین 
در استان اصفهان

استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

آلودگی هوا نقش تعیین کننده در ابتال به MS ندارد

اعظم 
حاجی رضازاده

جلسه تدبر در آیات قرآن 
برگزار شد

به نقل از مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان اصفهان و به مناســبت ماه مبارک رمضان، جلسات 
تدبر در آیات قرآن همزمان با اقامه نماز ظهر و عصر در سالن 
نمازخانه شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان برگزار 
شد.حمید عوض زاده تصریح کرد: در این جلسه حسن خرسند، 
از اساتید دانشگاه و رییس اداره توسعه منابع انسانی آموزش 
شرکت آب و فاضالب روستایی اســتان اصفهان نیز حضور 
داشتند. وی هدف از برپایی این جلسات را انس هرچه بیشتر 
با ظاهر الفاظ و عبارات آیات قرآن و همچنین قرائت متدبرانه 
قرآن عنوان کرد. مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان اصفهان افزود: حسن خرسند، رییس اداره 
توسعه منابع انسانی آموزش شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان اصفهان آمادگی ارائه مشاوره را دارد. وی گفت: از همه 
عالقه مندان به حوزه تدبر در قرآن دعوت می شود با حضور 
در این سالن، ضمن شــرکت در نماز جماعت ظهر و عصر، 
از راهنمایی های  رییس اداره توســعه منابع انسانی آموزش 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان استفاده کرده و 

سواالت خود را مطرح کنند.
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آبانبارهایتاریخیقماحیامیشوند
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم گفت: »آب انبارهای تاریخی 

قم با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان احیا می شوند.«

گنجینه تاریخ

جالب است بدانید که تاریخچه سکه ها به چیزی نزدیک ۲۵۰۰ سال پیش بر 
می گردد و کوروش بزرگ نخستین فردی بود که ضرب سکه را ابداع کرد. بعدها 
داریوش در ادامه کارهای او، ســکه های قطور و با ارزش طال به نام »دریک« و 
سکه های نقره به نام »درهم« را ایجاد کرد. این نام ها بر روی سکه های طالیی و 
سیمین باقی ماند . استفاده از سکه های نقره تا دوره قاجار ادامه داشت. درهم ها 
بر خالف سکه های طال، در تمامی دوران و حکومت های مختلف همچنان مورد 
استفاده بوده و در دوره هایی مانند اشکانیان، بسیار رایج و پرکاربرد بودند. درهم 
ها یا سکه های نقره اشکانی بر حسب پادشاه و حاکم دوره خود، اشکال متفاوتی 
داشتند. در یک طرف سکه، تصویر پادشاه نقش بسته بود و در پشت آن نیز القاب 
و عناوینی مانند عادل، دوست دار پدر، نیکوکار و ... به چشم می خورد که به خط 
یونانی نوشته شده بودند. انتخاب زبان یونانی برای نگارش این القاب از آن رو بوده 
که بخش گسترده ای از مردم ایران زمین در دوره اشکانیان، شهروندان یونانی 
بوده اند. در پیش رو درهمی اشکانی می بینید که متعلق به دوره »ارد دوم« است. 
خوب است بدانید که ارد دوم، سیزدهمین پادشاه اشکانی است که به اعتقاد 
تاریخ نگاران زیادی در زمان خود، شکوه امپراتوری اشکانی را به اوج رساند و از 

جهات بسیاری از روم باستان برتر بود.

سکه اشکانی؛ گنج دو هزار ساله موزه ملک

یکی از بزرگ ترین موزه های کشور انگلیس و البته معتبرترین موزه های 
دنیا، موزه »ویکتوریا و آلبرت« اســت. در این موزه مجموعه ای شگفت 
انگیز از بیش از ۲/3 میلیون اشیای هنری به چشم می خورد که قدمت 
برخی به ۵ هزار سال پیش بر می گردد. از جمله بخش های جالب توجه 
موزه ویکتوریا و آلبرت می توان به مجموعه های جواهرات، لباس های 
عروسی، نقاشی ها، دست بافه ها، سرامیک، وسایل شیشه ای و ... اشاره 
کرد.در مجموعه جذاب لباس های عروســی موزه ویکتوریا و آلبرت، با 
لباس های باشکوه، عجیب و گران قیمت رو به رو می شوید که بسته به 
ملیت، فرهنگ و سلیقه صاحبانشان متفاوت هستند.در تصویر زیر لباس 
عروســی مجللی را می بینید که برای نخستین ازدواج مارگارت کمبل 
دوخته شده است. او دختر میلیونری اسکاتلندی به نام »جرج هی ویگام« 
بود. برای دوخت این لباس زیبا، تیمی متشکل از 3۰ نفر از خیاطان به 
مدت ۶ هفته مشــغول به کار بودند و در نهایت لباسی شکیل با قیمت 
گزاف ۵۲ پوند در آن زمان، در اختیار عروس قرار دادند. برای دوخت این 
لباس از پارچه های ابریشم و اطلس اعال استفاده شده و برای تزئین آن 

مروارید و دانه های شیشه به کار رفته است.

لباس عروس دختر میلیونر انگلیسی

»ســنگاب ها «در واقع نوعی ظروف سنگی بســیار بزرگ بودند که از 
سنگ یکپارچه تراشیده می شدند. در گذشته ســنگاب ها را در مکان 
های عمومی مانند بازار، مســجد و یا تکیه می گذاشتند و در واقع حکم 
آبخوری های عمومی را داشتند. تصویر زیر سنگابی به قدمت هشتصد 
ســال اســت که روزگاری در صحن حرم امام رضا )ع( قرار داشت. این 
سنگاب به شکلی کروی و به ارتفاع ۱۱۰ ســانتی متر ساخته شده و بر 
روی آن حجاری های زیبایی به چشــم می خورد. بر لبه سنگاب، جای 
۱۶ نیم دایره حفره ای شکل وجود دارد که در واقع مکانی برای گذاشتن 
ظروف آب خوری است. در کف ظرف بزرگ سنگاب نیز سوراخی تعبیه 
کرده اند تا آب اضافی و باقی مانده از آن خارج شود. چندین تاریخ بر روی 
این آبخوری هشتصد ساله دیده می شود که نشان از زمان آغاز و اتمام 
ساخت آن دارد. همچنین دیدن نام های» سلطان محمد خوارزمشاه «و 
وزیرش »محمد بن مسعود«، دوره تاریخی این سنگاب خبر  می دهد. 
 همان طور که گفته شد سنگاب خوارزمشاهی در موزه تاریخ حرم رضوی
  نگهداری می شــود و همــه روزه از ســاعت ۸ تا ۱۸ می تــوان از آن

 بازدید کرد.

سنگاب خوارزمشاهی حرم امام رضا)ع(

امروز می خواهیم به معروف ترین تابلوی نقاشی قرن بیستم بپردازیم، 
تابلوی گرنیکا ! این تابلوی زیبا اثر هنرمند مشهور اسپانیایی، پیکاسو، 
است .او برخالف دیگر آثارش که مملو از رنگ و نشاط هستند ،این تابلو 
را به رنگ سیاه و سفید کشیده اســت. این اثر زیبا پر از رمز و راز و اسرار 
نهان است و  تابلویی ضد جنگ و خواهان صلح است.در واقع گرنیکا بمب 
باران منطقه ی گرنیکا را_ که در شمال اسپانیا واقع شده است_ به تصویر 
کشیده است . پیکاسو این تابلو را به دستور دولت اسپانیا اثر و در ابعادی 
بزرگ )3۴۹ در ۷۷۶ سانتی متر( ترســیم کرده است . شخصیت های 
زیادی در این تابلو وجود دارند که پشت هر کدام داستانی نهفته است ، 
نقاشی گرنیکا عمق ندارد و تک بعدی است ، همین نشانگراین است که 
جنگ ها عاقبت خوبی ندارند.مهم ترین شخصیت های تابلو عبارتند از :

زنی که در سمت چپ کودکش را در آغوش کشــیده و گریه می کند. 
 گاوی که چهره ای آرام دارد و نمایانگر بی تفاوتی به اتفاقات اطراف است.

اســبی که نماد آزادی و صلح می باشد.و فرشــته ای که برخالف دیگر 
 شــخصیت های تابلو صورتش به سمت چپ اســت و نماد چپ روی

 است.

ایران به دلیل 
صنعت فیلم خود، فرش ها 

و مساجد زیبا و چشم نوازش، 
دنیای بین المللی را به تحسین 

خود واداشته است.

تابلوی گرنیکا مشهورترین اثر پیکاسو

شمس العماره ؛ بلندترین ساختمان تهران قدیم در دل کاخ گلستان
شمس العماره از آن ساختمان هایی  است که نام آن را زیاد شنیده ایم؛اما هیچ وقت نمی دانستیم که این 
ساختمان زیبا در خیابان ناصرخسرو  تهران قرار دارد. یک ساختمان کاشی کاری بلند که یک ساعت نیز 
در باالی آن دیده می شود. این ساختمان در بخش تهران قدیم قرار دارد که بیشتر ساختمان های قدیمی 
دیگر را هم می توان در همان حوالی پیدا کرد. این ساختمان در زمان خود، مرتفع ترین ساختمان تهران 

قدیم بود و هنوز هم ابهت خود را در این میانه شهر حفظ کرده است.
 کاخی که در دل کاخ گلســتان بنا شــده است و برای شــاه و همســرانش محلی مناسب به حساب 
می آمده اســت. شــاید ناصرالدین شــاه با دیدن عکس ســاختمان های بلند فرنگ یا همــان اروپا، 
دستور به ســاخت این عمارت قدیمی داده باشــد. عمارتی که در ارتفاع و زیبایی، دست کمی از آنها 
نداشــته باشــد و خودش و همســرانش از باالی آن، به تمام تهران قدیم احاطه داشــته باشند. این 
ســاختمان مرتفع، در حدود ســال ۱۲۸۲ هجری قمری ساخته شده است.» دوســتعلی خان نظام 
الدوله معیرالممالک« هم مامور انجام این پروژه بزرگ ملی شــد و این ســاختمان را در شــرق ارگ 
ســلطنتی آن زمان بنا کرد. از آن جا این دوســتعلی خان معیــر الممالک قصد داشــته این عمارت 
را هر چه ســریع تر بنا کند، معماران و اســتادان ماهر آن زمان از جمله» علی محمد کاشــی «را به 
خدمت می گیرد و طراحی و کندن پی ســاختمان را شروع می کند. دو ســال بعد، یعنی سال ۱۲۸۴ 

 هجری قمری، کار ساخت شــمس العماره به اتمام رسیده بود و شــاه و همسرانش در آن مستقر شده 
بودند.

برای رفتن به شــمس العماره، می توانید به مرکز شــهر و جایی بین پانزده خرداد و ناصرخسرو بروید. 
آدرس فعلی آن که دسترسی ســاده تری دارد، خیابان پانزده خرداد، میدان 
ارگ و کاخ گلستان است. از آن جا که این ساختمان بلند در مرکز شهر فعلی 
قرار دارد و دیگر شمال تهران قدیم نیست، اســتفاده از مترو گزینه مناسب 

تری به نظر می رسد. 
مترو پانــزده خــرداد، نزدیــک ترین ایســتگاه بــه این عمارت اســت. 
بعد از خروج از ایســتگاه، به ســمت شــرق و خیابــان داور حرکت کنید. 
ورودی کاخ گلســتان در ایــن خیابــان قــرار دارد و فقــط پنــج دقیقه 
پیــاده روی بــا آن فاصلــه داریــد. کاخ شــمس العمــاره در درون 
کاخ گلســتان قــرار دارد و بازدیــد از آن، نیازمند تهیه بلیطــی جداگانه 
 اســت. از ایــن ســاختمان قدیمی تهــران قدیــم و کاخ باســتانی لذت

 ببرید.

تصاویر ایران 
در یک نشریه آمریکایی 

نمایشیازیککشور
قدرتمند

شــاید برایتان جالب باشــد که 
بدانید اکثر توریســت های خارجی که 

ایران را ترک و اقدام به انتشــار خاطراتشــان از ایران می کنند، 
همگی یک خاطره مشترک و البته جالب از سفر به کشورمان دارند و آن 

سواالتی است که ایرانی ها از آنها می پرسند؛ سواالتی در مورد اینکه نظر آنها به 
عنوان یک گردشگر خارجی در مورد ایران و ایرانی چیست؟ چه تصویری از ایران در 

ذهن داشته اند و حال با این سفر چه فکری در مورد ایران می کنند؟ و سواالت بسیاری 
از این دست... همه  اینها حاکی از آن است که ایرانی ها اهمیت خاصی به وجه  خود در میان 
جهانیان می دهند و برایشان مهم است که دیگران چه طرز تفکری در موردشان دارند. به این 
خاطر  همیشــه دیدن تصاویر و مطالبی که خارجی ها در مورد کشورمان منتشر می کنند، 
برایمان جالب است. این بار سراغ یک نشــریه آمریکایی رفتیم تا نگاهی بیندازیم به تصاویر 
جالبی که از ایران منتشــر کرده اســت. عکس هایی که در ادامه خواهید دید را یک مجله 
 U.S.News & World( خبری-تحلیلی آمریکایی با نام یواس نیوز اند ورلد ریپورت

Report( با توصیفی جالب منتشر کرده است:
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی اش در شــرق میانه و ذخایر فراوان نفتی که 

دارد، یکی از قدرت های مهم جهان است
در ادامه همراه با ما باشــید تا ببینیم این مجله آمریکایی از چه 

منظری به ایران و ایرانی نگریسته است...

ایران به پایتختی 
تهران، دارای ۹ درصد از 

ذخایر نفت جهان است و از 
این جهت اقتصادی متکی به 

صادرات نفت و گاز دارد.

۱
شبهایهمیشه

بیدارتهران

2
مجسدنصیرالملک

تصویری شیراز
جالب از  خیابان انقالب 

اسالمی تهران که روی یکی 
از دیوارهای آن نقاشی جالبی از 

بنیانگذار انقالب اسالمی، حضرت 
آیت ا... خمینی و حضرت آیت ا... 

خامنه ای را نشان می دهد. 3
خیابانانقالب
اسالمیتهران

گردشــگران ایرانی و 
خارجی بســیاری هر ساله از 

ویرانه های تخت جمشید دیدن 
می کنند. جاذبه ای تاریخی که 

قدمتی هزاران ساله دارد.

4
ویرانههایتخت

جمشید

ایرانی ها اکثر مسلمان 
شیعه هستند و اغلب در مساجد 

به صورت جماعت نماز می خوانند. 
این تصویر مربوط به نمازگزارانی است 
که در مسجدی در بازار تهران جمع 

شده اند. 5
برپایینمازجماعت

درمساجد 6
تصویریازمردانبختیاری
درحالرقصدرمقابلکشتی

یونانی
جزیرهکیش

7
روستاهایایران

فروشنده 
ای در بازار تجریش 

که منتظر آمدن مشتری 
است. ایران در کنار ذخایر 

نفت و گاز، صنعت کشاورزی 
غنی نیز دارد.

با آن که ایران 
کشور مدرنی است اما 

باز هم روستاهای زیادی 
در آن وجود دارد...

8
تصویریازروحانیوندر
یکحوزهعلمیهاصفهان

9
بازارتجریش

تهران

۱۱
میدانآزادی

تهران

میدان 
آزادی تهران تا به 

حال روزهای تلخ و شیرین 
بسیاری را در تاریخ این کشور 
به خود دیده است و امروزه 
به نمادی برای پایتخت 

تبدیل شده است.

۱0
پلخواجو
اصفهان

خواجو 
یکی از زیباترین 

پل های اصفهان روی زاینده 
رود است. این پل به مکانی برای 
جمع شدن محلی ها و برپایی 
جلسات مختلف میان مردم 

تبدیل شده است.
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بهبازگشتبهتیمملیفکرنمیکنم
 قاسم حدادی فر، هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در مورد بازگشت به تیم ملی گفت: دیگر به 

بازگشت به تیم ملی فکر نمی کنم و این موضوع را سه سال پیش مطرح کردم.

محمد حســین کنعانی زادگان با وجود مصدومیت به اردوی تیم 
ملی دعوت شد تا منتقدان کی روش از 
او انتقاد کنند، اما این دعوت هم باعث 
نشد ماجرای رفتن او از پرسپولیس 
به اســتقالل به حاشــیه بــرود و 
همچنان مهم ترین ســوژه درباره 

او همین موضوع است.
کنعانــی زادگان در ایــن مــورد 
کــه برخــی معتقدند جدایــی او از 
پرسپولیس اشــتباه بود، می گوید: 
»تصمیمی که گرفتم به نفع من نبود و می توانستم بیشتر فکر کنم. 
وقتی با پرسپولیس مذاکره کردم مسائلی رخ داد و پیشنهادی به 
من دادند که ناراحت کننده بود. چند بار به باشگاه رفتم و طبیعی 
بود که وقتی وضعیتم مشــخص نشد ناراحت شــوم. با این حال 
معتقدم که فقط نباید با یک نفر صحبــت می کردم و در آن زمان 
 اشــتباه بزرگ من این بود که فقط با یک نفر حرف می زدم. باید
  با شــخص طاهری صحبت می کردم و این برایــم بهتر بود. آن
  زمــان برانکو و باشــگاه روی من نظر داشــتند ولــی در نهایت
  اتفاقاتی افتاد کــه آن تصمیم را گرفتم. با ایــن حال نمی خواهم
  به گذشــته برگردم و امیــدوارم در فصــل آینده همــه چیز را

 جبران کنم.«

 اتحادیه بین المللی فوتبــال قصد دارد زمان بــازی فوتبال را از
 ۹۰ دقیقه به ۶۰ دقیقه برساند.

اتحادیه بین المللــی فوتبال تصمیم 
گرفته تغییر و تحوالتی را در بازی 
فوتبال داشــته باشــد و به همین 
منظور در تالش است که طرحی 
را تصویب کند کــه زمان هر نیمه 
فوتبال تنها ۳۰  دقیقه باشــد و یک 
بازی کامل ۶۰  دقیقه طول بکشــد.

بنا بر نظر هیئت اجرایــی اتحادیه بین المللی 
فوتبال، این تغییرات در راســتای این هدف انجام می شــود که 
جلوی وقت کشی را در فوتبال بگیرد و همین طور یک بازی لذت 
بخش برای هواداران باشد؛ در واقع فقط زمان مفید بازی بین دو 

تیم برقرار شود.
اتحادیه بین المللی فوتبال برای اجرایی کردن این تغییرات نیاز به 
پاسخ مثبت سران فدراسیون های برتر فوتبال در دنیا را دارد تا در 

ادامه  فیفا نیز این تغییرات را تایید کند.

رفتن از پرسپولیس اشتباه بود

فوتبال ۶۰ دقیقه ای می شود؟

اعتراف روز

سوال روز

چهره روز

فوتبال جهان

ورزش بانوان

ملی پوش اصفهانی تیم ملی ووشوی بانوان:

 اسپانسرها جلو بیایند 
بهتر از چینی ها می شویم

در شرایطی که مدیر برنامه های رامین رضاییان مدعی است این 
بازیکن نهایتا تا دو ســه هفته آینده 
لژیونر خواهد شــد، قطعا هیچ کسی 
در اســتقالل به اندازه وریا غفوری 
 از این موضوع اســتقبال نخواهد 

کرد. 
وریا که فصل خوبی را در استقالل 
پشت سر نگذاشــت می دانست که 
در صورت آبی پوش شدن رضاییان 
شانسی برای ماندن در این تیم نخواهد داشت 

اما حاال همه چیز باب میل او پیش رفته است. 
البته غفوری چنــد روز قبل در مصاحبه ای، کــری جالبی برای 
هم پســتی اش در تیم ملی خوانــد و گفت:» با هیــچ بازیکني 
مشــکلي ندارم و اگــر در اســتقالل بمانم، مي نشــینم و رقابت 
مي کنم اگر با اســتقالل تمدید کنم هیچ بازیکنــي جرأت ندارد 
به اســتقالل بیاید؛ این را مطمئن هســتم. چون سال هاي قبل 
هم کــه در تیم هاي دیگر بــازي مي کردم پیشــنهاد هاي خوبي 
بــه بازیکنان دیگر در پســت من مي دادند ولي کســي نمي آمد! 
خیلي طبیعي اســت و فکر نمي کنم کسي دوســت داشته باشد 
براي خودش دردســر درســت کند و وارد رقابت سنگین شود، 
 تازه اگر هم کســي بیاید منم خوشحال مي شــوم برایم مشکلي 

نیست.«

دیلی میل مدعی شــد که لیورپول با رم برای انتقال محمد صالح 
با 45 میلیون یورو به توافق رســیده 

است.
از پایان فصل، لیورپول تمام تالش 
خود را برای جذب صالح انجام داد 
و به نظر می رسد که در نهایت آنها 

به نتیجه رسیده اند. 
رم برای اینکه با جریمه های فیرپلی 
مالی روبه رو نشــود، تا پایان جوئن 
باید ۳۰ میلیون یورو درآمدزایی می کرد که 
با فروش بازیکن چنین رقمی حاصل می شد. در ابتدا آنها مخالف 
فروش صالح بودند ولی در نهایت راضی به فروشــش به لیورپول 

شدند.
 لیورپول در قبال صالح، 45 میلیون یــورو به رم پرداخت خواهد 
کرد.  هافبک 25 ساله در دو فصل حضورش در رم، 2۹ گل به ثمر 
رســاند و 15 پاس گل نیز برای هم تیمی هایش در فصل گذشته 
ارسال کرد. او سال 1۳-2۰12 به چلسی پیوسته بود ولی مورینو 
همواره او را سکونشین نگه داشت تا در نهایت از چلسی جدا و راهی 

لیگ ایتالیا شود.
 حال باید دید که کلوپ می تواند آن طور که اسپالتی در رم توانست 

از او بازی بگیرد یا نه.

وریا خوشحال می شود

 توافق »لیورپول« و» رم«
 برای انتقال محمد صالح

ملی پوش اصفهانی تیم ملی ووشوی بانوان اظهار کرد: 
لیگ حرفه ای چین دو دور رفت و برگشت دارد و جزو 
بهترین لیگ های دنیاست؛ مسابقاتش هم در سه وزن 
منهای 52، منهای ۶۰ و منهــای 7۰ کیلوگرم برگزار 
می شود.سهیال منصوریان افزود: من و خواهرم الهه در 
تیم چانگ چون چین به مصاف با حریفان رفتیم که در 
حال حاضر تیممان رده دوم جدول را در اختیار دارد و 
تنها یک بازی دیگر باقی مانده که لیگ به اتمام برسد؛ 
حدود 8 روز دیگر مسابقه داریم؛ اگر همه بازیکنان تیم 
ما بتوانند بازی هایشان را ببرند، قهرمانی مان صددرصد 

می شود؛ در حقیقت این مسابقه مسابقه آخر است.
بازیکن تیم ملــی تصریح کرد: ما به این شــرط قبول 
کردیم در لیگ چیــن بازی کنیم کــه هیچ لطمه ای 
به مســابقات ملی مان وارد نشــود؛ از این رو با پایان 
یافتن لیگ چین بالفاصله بــه ایران بازمی گردیم تا در 
رقابت های انتخابی تیم ملی که دهم تیرماه امســال 
انجام می گیرد، شــرکت کنیم. وی در ادامه بیان کرد: 
شهریور ماه سال جاری مسابقات دانشجویان جهان و 
مهرماه مسابقات جهانی روســیه را در پیش داریم که 
ما با وارد شــدن به اردو خودمان را برای این رقابت ها 
آماده می کنیم.منصوریان یادآور شد: در چین به هنگام 
برگزاری مسابقات لیگ، از اکثر شهرها دو تیم حضور 
پیدا می کنند و رقابت ها از سطح کیفی باالیی برخوردار 
اســت؛ حتی بازی ها خیلی نزدیک به هم و ســنگین 
هســتند به طوری که یک بازیکن با اختــالف امتیاز 
خیلی کم نسبت به حریف مسابقه را می برد.وی ادامه 
داد: آنها اسپانسرهای خیلی زیادی دارند که تیم ها را 
حمایت می کنند، وقتی هم که مسابقه برگزار می شود 
تماشاچیان زیادی به ورزشــگاه می آیند به طوری که 

یک ورزشگاه 12 هزار نفری پر می شود.
ملی پوش اصفهانی تیم ملی ووشوی بانوان اضافه کرد: 
در ایران بازی ها کم است، اما بازیکنان بسیار قدرتمند 
هســتند. اگر اسپانســرها جلو بیایند قول می دهیم 
می توانیم بهتر از چینی ها باشــیم چون ترسی از آنها 
نداریم و اصال هیچ چیز کم نداریم؛ حتی با تجربه هایی 
که به دســت آوردیم می توانیم در آینــده لژیونرهای 
بیشتری داشته باشــیم.وی در پایان اذعان داشت: ما 
ســه خواهر، حتما در لیگ برتر ایران حضور خواهیم 
داشت زیرا بازیکنان ما از چینی ها هم قوی تر هستند و 
برای ما افتخار است که با ووشوکاران قدرتمند ایرانی 

تن به تن شویم.

دخســوس که بهترین دروازه بان لیگ پانزدهم شد اکنون از تیم فوالد 
خوزستان پیشــنهاد دارد. باشگاه فوالد خوزســتان با ارسال نامه ای به 
گسترش فوالد، خواهان جذب فرناندو دخسوس، دروازه بان این تیم شده 
است. وی که در لیگ پانزدهم برتر فوتبال ایران، دروازه بان اول استقالل 
خوزســتان بود در تمام نیم فصل )پانزده هفته( فقط چهار گل دریافت 
کرد و رکوردی جدید در لیگ برتر ایران از خود به جای گذاشت و باعث 

قهرمانی تیمش در نیم فصل شد. 

»دخسوس«  راهی فوالد می شود

مدیر برنامه های کمال کامیابی نیا خبــر از تمدید قرارداد این 27
بازیکن در طول هفته جاری با باشگاه پرسپولیس داد.حمیدرضا 
رجبی در خصوص انتشار خبرهایی مبنی بر عدم تمایل کمال 
کامیابی نیا برای تمدید قرارداد خود، گفت: چنین چیزی نیست. 
کمال گزینه اولش ماندن در پرسپولیس است و این هفته هم 
تمام صحبت هایمان را انجام می دهیم تا اگر مشــکلی پیش 

نیاید، قراردادش را تمدید کند. 

قرار داد ستاره پرسپولیس تمدید می شود
ســرمربی تیم ملی فوتبال برای آینده بازیکن خود برنامه 
ویژه ای دارد.شنیده  می شود کارلوس کی رو ش،به رامین 
رضاییان بازیکن سابق پرسپولیس پیغام داده اگر می خواهد 
آمادگی اش را حفظ کند و در جام جهانی 2۰18 روســیه 
حضور داشته باشد، به تیم استقالل تهران نرود و راهی اروپا 
شود.مدافع راست تیم ملی از تیم خنت بلژیک پیشنهاد 

جدی دارد و باید دید سرنوشت او چه خواهد شد.

اقدام کی روش علیه استقالل!

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در مراسم معارفه امیر قلعه نویی 
اظهار کرد: اگر امروز کشتی ورزشــی ذوب آهن در حال حرکت است 
به پشتوانه مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن است. حال خرسندم 
که میزبان شاهرخ شهنازی هستیم و زیر این پرچم کار می کنم. سعید 
آذری افزود: امروز در مراسم کســی حضور دارید که نه تنها به گردن 
باشگاه هایی که در آن فعالیت کرده حق دارد بلکه به  کل فوتبال ملی ما 
حق دارد. بازیکنان به عنوان سربازان خط مقدم می جنگند و در راستای 
موفقیت باشگاه تالش می کنند؛ به بازیکنان حاضر در این مراسم هم 
خیر مقدم می گویم. مدیرعامل باشگاه ذوب آهن  اصفهان گفت: با توجه 
به حساسیت های فوتبال، تیم فوتبال ذوب آهن به یک فرمانده مقتدر 
نیاز داشت تا موفقیت های به دست آمده را تکمیل کند، به همین دلیل 

دست به انتخابی زدیم که فکر می کنم صالح ترین فرد بود.

رسانه های یونانی از پیوستن احســان حاج صفی و حامد لک به لیگ 
یونان خبر دادند.ســران پانیو نیوس که پیش تر کریــم انصاری فرد و 
مسعود شجاعی، دو بازیکن ایرانی را در اختیار داشتند اکنون به دنبال 
جذب دو بازیکن دیگر ایرانی هســتند و به همین خاطر احسان حاج 
صفی را مدنظر قرار داده اند.حاج صفی که در 82 بازی برای تیم   ملی 
فوتبال ایران به میدان رفته، موفق شده است شش گل به ثمر برساند. 
قرارداد او با سپاهان رو به اتمام است و این بازیکن تا پایان قراردادش 
می تواند به تیم   یونانی برود. حاج صفی قبال هم مدتی در تیم   فرانکفورت 
در لیگ دسته دو آلمان بازی کرده بود؛ همچنین حامد لک، دروازه بان 
ایرانی نیز دیگر بازیکنی اســت که مورد توجه سران پانیونیوس یونان 
قرار گرفته و باید ببینیم این دو بازیکن در زمان نقل  و انتقاالت تابستانی 

چه برنامه ای خواهند داشت.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

ذوب آهن به یک فرمانده 
مقتدر نیاز داشت

رسانه های یونانی خبر دادند:

حاج صفی به پانیو نیوس 
می رود

قاب روز 
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 برگزاری مراسم معارفه سرمربی
 تیم فوتبال ذوب آهن 

برگزاری اولین تمرین ذوب آهن با حضور امیر قلعه نویی

آرزوهای دور و دراز کرانچار در اصفهان؛

امسالسالسپاهانمیشود؟

مراســم معارفه امیر قلعه نویی به عنوان ســرمربی فصل آینده تیم 
فوتبال ذوب آهن در خانه وزنه برداری اصفهان  با حضور مدیرعامل و 
سایر مسئوالن باشگاه ذوب آهن، احمد صادقی، مدیرعامل کارخانه 
ذوب آهن و شاهرخ شهنازی، رییس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن 

برگزار شد. 

این فصل را باید از معدود زمان هایی دانست که تیم فوتبال سپاهان خیلی زود 
وارد نقل و انتقاالت پیش از فصل شد و با خرید بازیکنان مورد نیاز خود از همان 
اولین روز تمرین تیم، تقریبا لیست بازیکنان داخلی را بست. به هرحال تیمی که 
با کسب 5 عنوان قهرمانی لیگ و 4 مقام قهرمانی جام حذفی پرافتخارترین تیم 
ایرانی در این 20 سال اخیر است، دو فصل تقریبا ناکام را بدون کسب جام پشت 
سر گذاشت و همین مسئله هواداران سپاهان را نسبت به عملکرد تیمشان 
ناراضی کرد ولی به نظر می رسد که امسال سال سپاهان باشد و کیفیت فنی 
این تیم در کنار حضور زالتکو کرانچار باتجربه می تواند یک برگ برنده برای 

سپاهان باشد.
 آرزوهای کرانچار با سپاهان

زالتکو کرانچار کروات، وقتی در اواسط لیگ یازدهم جانشین لوکا بوناچیچی 
شد که با بازیکنان سپاهان به مشکل برخورده بود. شاید فکرش را هم نمی کرد 
که دوران حضورش در ســپاهان و اصفهان انقدر طوالنی شود ولی سرمربی 
کروات سپاهان در حد فاصل لیگ یازدهم تا لیگ هفدهم فقط لیگ پانزدهم را 
به صورت کامل از دست داده و در بقیه لیگ ها حتی برای چند هفته هم که شده 
روی نیمکت سپاهان نشسته است. نارضایتی هواداران سپاهان از عبدا... ویسی 
و بیماری های متوالی او باعث شد تا کرانچار در هفته های پایانی لیگ شانزدهم 
هدایت سپاهان را بر عهده بگیرد و تیم تحت مدیریت او آنقدر خوب کار کرد که 
سپاهان تا هفته پایانی لیگ شانس کسب سهمیه نصف و نیمه لیگ قهرمانان 

آسیا را هم داشت ولی در نهایت با عنوان پنجمی به کار خودش پایان داد.
این موضوع در کنار رضایت هواداران سپاهان از کرانچار باعث شد تا قرارداد 
این سرمربی کروات خیلی زود تمدید شــود و زالتکو هم یار قدیمی خودش 
یعنی محمود کریمی را روی نیمکت تیم بازگردانــد تا آماده ماجراجویی در 
لیگ هفدهم شود؛ البته اینطور که کرانچار در اولین جلسه تمرینی تیمش به 
خبرنگاران اعالم کرده هدف او و تیمش کسب حداقل یک جام در این فصل 
فوتبال ایران است که فعال جزو برنامه های سپاهان قرار گرفته و باید دید که او 

در این زمینه تا چه حد موفق می شود.
 مازادها در کنار شجاع

بر اساس لیست مازادی که زالتکو کرانچار در اختیار مدیریت باشگاه سپاهان 
قرار داد، فرید کریمی بهزادی، طالب ریکانی، علی احمدی، محمد روشندل و 
سید جالل عبدی بازیکنانی بودند که در برنامه های تاکتیکی کرانچار جایی 
نداشتند؛ البته در بین این اســامی قرار گرفتن نام کریمی بیش از حد باعث 
تعجب هواداران سپاهان شد ولی در نهایت این بازیکن به نفت آبادان پیوست 
تا در سال آینده باز هم پیراهن زرد طالیی را بر تن کند. طالب ریکانی هم به 
استقالل خوزستان رفت و تکلیف بقیه بازیکنان هنوز مشخص نیست. از طرف 
دیگر آرمین سهرابیان مدافع جوان سپاهان هم رضایت نامه خودش را گرفت تا 

به تیم دیگری برود و عماد میرجوان هم راهی سپیدرود رشت شد.

اما بدون شک بزرگ ترین نامی که از سپاهان جدا شد شجاع خلیل زاده، مدافع 
میانی این تیم بود که در ابتدای فصل گذشته قصد پیوستن به پرسپولیس را 
داشت، اما اصرار ویسی به ماندنش و قراردادی که با سپاهان داشت باعث شد 
تا شجاع یک فصل پرحاشیه را در سپاهان پشت سر بگذارد و حتی به خاطر 
رفتارهای هوادارگونه اش نسبت به پرسپولیس با سپاهانی ها هم دچار اختالف 
شود. ولی با این حال شجاع به آرزوی خودش رسید و در فصل هفدهم در کنار 

سید جالل حسینی زوج قلب خط دفاعی پرسپولیس را شکل خواهند داد.
 تکلیف نامشخص خارجی ها

در این بین وضعیت دو بازیکن خارجی ســپاهان همچنان نامشخص است و 
سپاهانی ها به دنبال امضای قرارداد با موسی کولیبالی و جباروف هم هستند. 
کولیبالی که به عنوان پسر معنوی ویسی در این 4 سال همراه او بوده و گفته 
می شود برای پیوستن دوباره به استقالل خوزستان هماهنگی الزم را با ویسی 
انجام داده است ولی مسئله اصلی اینجاست که نماینده خوزستان از لحاظ مالی 
آنچنان قوی نیست و این مسئله شاید کولیبالی را دچار تردید کند ولی باز هم 

در این شرایط شانس پیوستن موسی به استقالل خوزستان بسیار زیاد است.
داستان سرور جباروف و تعهد سپاهان به استقالل هم که دیگر شهره خاص و 
عام شده و روزی نیست که از جانب دو باشگاه خبری در این مورد منتشر نشود. 
بیانیه روز جمعه سپاهان در انتقاد به رفتار استقاللی ها آخرین نمونه این بحث 
و جدل بود که باید در نهایت دید کدام یک از طرفین در این مناقشــه پیروز 
می شوند که با توجه به شواهد موجود شانس سپاهان بسیار بیشتر از استقالل 

است تا دوباره جباروف را زردپوش کند.
 خریدهای ششگانه داخلی

اما ســپاهان برای پر کردن جای خالی بازیکنان جدا شده خودش خیلی زود 
به سراغ خرید بازیکنان ایرانی رفت و هر 6 سهمیه خودش را از بازار داخلی 
تامین کرد. جالب اینجاســت که تغییرات گســترده خط دفاعی سپاهان 
باعث شــد کرانچار 4 ســهمیه از بین بازیکنان جدید خود را به خط دفاعی 
 اختصاص دهد تا این تیم با ترکیبی متفــاوت در عقب زمین لیگ هفدهم را 

شروع کند. 
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استاندار اصفهان در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران 
استان، با اشاره به گزارش ارائه شده درخصوص وضعیت بیماری 
تب کریمه کنگو در اصفهان اظهار داشــت: بر اســاس آمار در 
طول 50 سال گذشته این بیماری وجود داشته است و هرسال 

بخش های مختلفی را درگیر می کند.
رسول زرگرپور اظهار داشت: به مجرد اینکه این بیماری در کشور 
گزارش شــد بخش های مختلف مدیریت بحران استانداری، 
دامپزشکی، بهداشــت و دیگر دســتگاه های مرتبط، سلسله 

اقدامات مقابله ای خود را شروع کردند.
استاندار اصفهان به آمار مبتالیان در استان اصفهان اشاره کرد و 
افزود: باوجود آمار ضد و نقیضی که در شبکه های مجازی عنوان 
شد، آزمایش های طبی نشان می دهد که تاکنون 4 نفر در استان 
به این بیماری مبتال شده اند که یک نفر از آنها فوت کرده است.

وی بر اقدامات الزم برای پیشگیری مداوم از این بیماری تاکید 
کرد و افزود: جهاد کشاورزی باید با محوریت دفتر امور روستایی 
اســتانداری و با یک برنامه زمان بندی شده حداکثر طی 3 ماه 
آینده، درخصوص سیمان کاری تمامی جایگاه های دام سنتی 

روستایی اقدام کند.
زرگرپور با اشاره به اینکه 14 کشــتارگاه بزرگ استان که ذبح 
90درصد دام را به عهده دارند، مجهز به تجهیزات پیش سرد 
هستند، گفت: وجود تجهیزات پیش سرد، به میزان زیادی در 

کاهش بیماری و انتقال آن به انسان تاثیرگذار است و باید طی 
دوماه آینده ۲0 کشتارگاه استان که این تجهیزات را در اختیار 

ندارند با هماهنگی شهرداری ها مجهز شوند.
وی بر لــزوم تبلیغات همه جانبه در راســتای پیشــگیری و 
اطالع رســانی به مردم تاکید کرد و افزود: مردم باید نسبت به 
راه های انتقال این بیماری توجیه شــوند و عوامل پیشگیرانه 
را رعایت نمایند و رسانه ها خصوصا صدا و سیما در این زمینه 

رسالت اصلی را به عهده دارند.
اســتاندار اصفهان در ادامه، به گزارش ارائه شــده درخصوص 
وضعیت بیمــاری آنفلوآنزای مرغی در اصفهان اشــاره کرد و 
افزود: بر اســاس آخرین آمار، از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون 
هیچ گونه موردی از این بیماری گزارش نشده و به نوعی تحت 

کنترل است.
زرگرپور افزود: خوشــبختانه با اقدامات صــورت گرفته، این 
بیماری که می توانست خسارات و ابعاد بزرگی داشته باشد به 
خوبی کنترل شد و از ۲4 میلیون قطعه مرغ در استان، تنها 3 

میلیون معدوم شد که این اقدامات قابل قدردانی است.
وی با بیان اینکه در برخی از اســتان های مجاور همچنان این 
بیماری فعال اســت، گفت: رونــد مقابله با ایــن بیماری باید 
همچنان ادامه داشته باشد و کارگروه مقابله با آنفلوآنزای فوق 

حاد پرندگان نیز به فعالیت خود ادامه دهد.

استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه این بیماری هرساله اتفاق 
می افتد و خسارات زیادی را تحمیل می کند، اظهار داشت: باید 
به گونه ای با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مقابله شــود که در 

سال های آینده شاهد بروز این بیماری نباشیم.
زرگرپور اضافه کــرد: پرنــدگان مهاجر، انتقــال پرندگان از 
اســتان های دیگر و مراکز فروش غیرمجاز پرندگان، از منابع 
مهم انتقال این بیماری هستند که درخصوص انتقال پرندگان 
از استان های دیگر، نیروی انتظامی باید کنترل الزم را داشته 

باشد و کار را با قوت ادامه دهد.
استاندار اصفهان به مراکز فروش غیرمجاز پرندگان اشاره کرد 
و افزود: ساماندهی مراکز عرضه و توزیع پرندگان در سطح شهر 
باید مورد توجه قرار گیرد و اتحادیه و اتاق اصناف و شهرداری 
موظف هستند محل مناسبی را برای تمرکز این مراکز در نظر 

بگیرند. 
زرگرپور تاخیر در این رابطه را جایز ندانسته و بر مسئولیت اصلی 

شهرداری اصفهان تاکید کرد.
وی به گزارش آب و فاضالب استان در خصوص منابع و مصارف 
منابع آبی استان اشــاره کرد و افزود: آب و فاضالب باید بسته 
پیشنهادی اضطراری خود را برای کنترل مصرف آب در تابستان 
آماده کند تا در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد؛ گرچه این 
بسته بایستی حداقل شــش ماه پیش ارائه می شد. با این حال 

تامین آب شرب شهروندان بایستی با جدیت پیگیری شود.
در ادامه جلسه، شرکت برق 
منطقه ای اصفهان گزارشی 
از روند تامین برق اســتان 
در شــرایط اوج بار مصرف 
تابستان ارائه نمود و استاندار 
اصفهــان در این خصوص 
اظهار داشت: دستگاه های 
دولتــی موظف هســتند 
ژنراتورهای اضطراری خود 
را برای تامین مصرف برق 
در ساعات اوج مصرف مورد 

استفاده قرار دهند.
وی افــزود: درخصــوص 
کاهش مصرف برق در طول 
تابســتان هماهنگی های 
الزم بــا صنایــع صــورت 
گرفته است؛ باید تفاهمات 
دســتگاه های  بــا  الزم 

 دولتی نیز صورت گیرد تا در مصرف برق صرفه جویی داشــته 
باشند.

رضایت ۹۰ درصدی شهروندان از پارکینگ های عمومی شهر
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: با توجه به اینکه پارکینگ های شهر 
آرام آرام به سمت هوشمندســازی پیش می رود، 90 درصد شهروندان از ارائه خدمات در 

آنها ابراز رضایت کرده اند.

چهرهاخبار

معاون فرهنگی، اجتماعی شــهرداری اصفهان، توجه به پیوست 
فرهنگی پروژه های عمرانی برای ارتقای ســطح فرهنگ مردم را 
الزم و ضروری دانســت و گفت: باید در تمــام اقدامات عمرانی و 

سخت افزاری مباحث فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
علی قاسم زاده اظهارکرد: فرهنگ در بهبود زیست شهری بسیار 
مهم است و بر این اساس شهرداری اصفهان نیز با همت ویژه خود 
طی ۲ سال گذشته سرمایه گذاری بیشتری برای ارتقای فرهنگ 

شهروندی انجام داده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان:

توجه به پیوست فرهنگی پروژه های 
عمرانی ضروری است با مسئوالن

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان 
با اشــاره به پروژه شهرک چاپ و نشــر اظهار داشت: 
پروژه شهرک چاپ و نشر اصفهان مفصل بود؛ 3 مکان 
پیشنهاد شد که شامل قبل از گز و برخوار، سپاهان شهر 
و کنار شــهرک صنعتی جی بود؛ اما عــده ای گفتند 
که بعضی از مکان ها از لحــاظ جغرافیایی و وزش باد 

کارشناسی نیستند.
حجت االسالم  والمســلمین حبیب رضا ارزانی افزود: 
پروژه شهرک چاپ و نشــر اصفهان فعال متوقف شده 
اســت. برای برخی از اهالی چاپ و نشر سخت بود که 
در شــرایط اقتصادی شــهر را رها کنند و به شهرک 
بیایند؛ در مجموع ما این موضوع را به اهالی چاپ و نشر 
واگذار کردیم  تا با کارشناســی خود به توافق برسند و 

ما پیگیری  کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
بعضی افراد که در شهرک صنعتی بودند پیشنهاد دادند 
که سایرین نیز به آنها بپیوندند؛ همچنین یکسری زمین 
در شهرک وجود داشت که در اختیار آن نبود و موافقت 
چند نهاد را می طلبد تا اراضی را به شهرک واگذار کند 

و برای این منظور باید چند کمیته را بگذراند.
وی با اشــاره بــه اینکه هنــوز اهالی چاپ و نشــر به 
جمع بندی نهایی نرســیده اند بیان کــرد: با توجه به 
اینکه استان های هم جوار اصفهان را به عنوان مرجع 
حساب می کنند، مطلوب تر بود که این شهرک ایجاد 
می شد؛ در حال حاضر مشکل ما این است که بسیاری 
 از افراد ســرمایه گذاری کرده و کارخانــه ای را ایجاد 

کرده اند.
ارزانی خاطرنشان کرد: حاال این کارخانه رونق گرفته 
و مکان شناخته شده اســت و افراد می گویند اگر این 
شهرک ایجاد شود چه کســی مکان و تجهیزات آنها را 
خریداری می کند؟ با توجه به اینکه رکود در بازار وجود 

دارد، هنوز برای این قضیه به توافق نرسیده اند.

مدیرکل ارشاد اصفهان:

پروژه شهرک چاپ و نشر 
اصفهان متوقف شد

استاندار اصفهان مطرح کرد:

بحران آنفلوآنزای مرغی مرغ ها

مدیرمنطقه 1۳ شهرداری اصفهان:

 آسفالت معابر فرعی منطقه ۱۳ 
در دست اجراست

مدیر منطقه 13 شــهرداری اصفهان گفت: آســفالت معابر فرعی 
منطقه 13 در راستای بهبود عبور و مرور شهروندان و ارتقای کیفیت 

زندگی در محالت، در دستور کار قرار دارد.
سید رضا مبلغ اظهار کرد: نهضت آسفالت معابر فرعی و اصلی منطقه 

مانند سال های گذشته به طور جدی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در همین راستا آسفالت و لکه گیری معابر  فرعی منطقه 

در دست اجرا بوده و تاکنون نیز ۶0 درصد پیشرفت داشته است.
مدیرمنطقه 13 شــهرداری اصفهان گفت: درســال جاری برای 
آســفالت معابر فرعی و اصلی منطقه نیز 30 میلیــارد ریال اعتبار 

درنظر گرفته شده است.
مبلغ  با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه خاطرنشان کرد: اصالح 
هندسی میدان گلستان در بلوار شفق-میدان گلستان، به منظور 

روان سازی عبور و مرور شهروندان منطقه تکمیل شد.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان خبرداد:

پیشرفت ۴۰ درصدی آزادسازی 
میدان شش راه اصفهان

 مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان، از پیشــرفت 40 درصدی 
آزادسازی میدان شش راه خبر داد وگفت: آزادسازی این میدان به 
دلیل باالبودن وسعت، تا پایان ۶ ماهه نخست سال جاری، انجام و در 

۶ ماهه دوم سال نیز عملیات اجرایی آن محقق می شود.
عبدالرسول امامی اظهارکرد: میدان شــش راه، در ابتدای خیابان 
آیت ا... خاتون آبادی و انتهای بلوار شهید عبدا... خزایی، یک میدان 
شاهراهی و فرامنطقه ای است که ساماندهی آن رضایتمندی زیادی 

را به همراه داشته و باعث روان سازی ترافیکی می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در ســال جاری بوستان های سطح 
مناطق با اعتبار ۲۶میلیارد ریال ساماندهی می شود، افزود: در این 
راستا امسال بوستان فروزان در خیابان حکیم شفایی،  بوستان فجر 
در خیابان فجر،  بوستان طالقانی در خیابان عسگریه اول، بوستان 

معلم در خیابان فجر و غیره نیز ساماندهی می شود.
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان، با اشــاره به دیگر پروژه های 
منطقه ادامه داد: در ســال جــاری احداث  ۲ مجموعه ورزشــی 
سرپوشــیده در محالت منطقه 10 پیش بینی شده  که مجموعه 
ورزشی 9 دی در خیابان هفتون، کوی کشاورز، با مشارکت بخش 

خصوصی احداث می شود.
وی این نوید را هم به ساکنان شهرک گل نرگس داد که در انتهای 
این شهرک، شــهرداری برای ساخت مســجد با مردم مشارکت 

خواهد کرد.

رییس اداره مطالعــات و برنامه ریزی شــهرداری اصفهان 

در حاشیه  هیئت اندیشــه ورز با موضوع »حاشیه نشینی 
و سکونتگاه های غیررسمی اســتان اصفهان« که به همت 
دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی اســتان اصفهان 
برگزار شد، اظهارکرد: در عصر حاضر شهرها مثل شمشیر دو 
لبه عمل می کنند؛ از یک طرف مرکز نوآوری ها، خالقیت، 
اشتغال و  غیره هســتند و از طرف دیگر کانون آسیب های 
اجتماعی، فضاهای بی دفاع شــهری، بافت های ناکارآمد 
 شهری، حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی به شمار 

می روند.
فریاد پرهیز افزود: اســکان غیررســمی، یکی از جلوه های 

بارز فقر شهری است که درون یا مجاور شهرها، بدون مجوز 
ساختمانی و برنامه رسمی شهرســازی، با تجمعی از اقشار 
کم درآمد و ســطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی، شکل 

می گیرد.
رییس اداره مطالعــات و برنامــه  ریزی شــهری معاونت 
شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان ادامه داد: این 
سکونتگاه ها از نظر کارکردی با شهر پیوستگی دارند؛ ولی 
از نظر کالبدی دچار گسســت فضایی هستند و یک فضای 
شبه شهری نابسامان را تشــکیل می دهند که ساختمان 
های تخریب شده و فرسوده آن سیمای نامطلوب شهری را 
به وجود آورده است و گذرگاه ها و معابر آن پرپیچ و خم بوده 
و معموال راه دسترسی خودرو های امداد اعم از آتش نشانی، 
اورژانس و پلیس امنیت در مواقع بــروز حوادث و خطرات 

وجود ندارد.
وی به نبود شغل رســمی و درآمد کافی در این محدوده ها 
اشاره کرد و گفت: بیشتر خانواده ها برای تامین معاش خود 
شــغل رســمی ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت 
تخصص و سرمایه گذاری هستند، به مشاغل کاذب و بعضا 

مجرمانه روی می آورند.
پرهیز در ادامه به این موضوع اشاره کرد که حاشیه نشین ها 
جزو مناطق مستعد ارتکاب جرم هستند. وجود تعداد زیاد 
افراد نیازمند و بیکار، ســطح پایین ســواد، نبود روشنایی 
کافی در معابر و وضعیت جغرافیایــی بعضی مناطق، همه 
و همه باعث می شود مجرمان به راحتی در آنجا پناه گیرند 
و تا زمانی که این عوامل زمینه ساز وجود داشته باشد، این 

مناطق بالقوه جرم خیز خواهندماند.

رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهرداری اصفهان:

اسکان غیررسمی، یکی از جلوه های بارز فقر شهری است

دبیر شورای سالمندی استان اصفهان در شورای سالمندان استان اصفهان، با اعالم نتایج تحقیقاتی پژوهشی که در 
سال 95 توسط بهزیستی انجام گرفته اظهار کرد: طی تحقیقی در سال 95 توسط پژوهشگران و با حمایت بهزیستی، 
نیازهای 100 نفر از سالمندان اصفهان به صورت انتخابی بررسی شــد و نتایج این تحقیق نشان داد که ۷۲ درصد از 
سالمندان اصفهانی حداقل با یک بیماری مواجه بودند که نیاز به درمان 
ویژه داشت و شایع ترین بیماری ها نیز فشــارخون باال )با 3۷درصد( و 
دیابت )با 1۸درصد( بود. سعید صادقی در ادامه افزود: اضطراب و نگرانی، 
بی خوابی، فراموشی و خســتگی به ترتیب با ۲9، ۲3، ۲۸ و ۲۲درصد، 
بیشترین اختالالت و مشکالت مربوط به سالمت در سالمندان بوده و ۸0 
درصد ســالمندان، درد را حداقل در یکی از اندام های خود ذکر کردند، 
۷9 درصد از ســالمندان اصفهانی از زندگی خویش رضایت داشتند و 
۷۸درصد نیز به آینده امیدوار بودند. صادقی با اشاره به مهم ترین نیازهای 
اجتماعی سالمندان اظهار داشت: مهم ترین نیازهای سالمندان در بعد 
سالمت جسمی، امکانات و مراقبت های درمانی و در بعد سالمت روانی، آرامش درونی و در نهایت در بعد نیاز سالمت 

اجتماعی، نیاز به حمایت اجتماعی و از نوع عاطفی هم، نیاز به مشارکت فعال و حمایت اجتماعی بوده است.

دبیر شورای سالمندی استان اصفهان مطرح کرد:

رضایت ۷۹ درصدی سالمندان اصفهانی از زندگی
مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان اظهار کرد:  امسال برای اولین بار مبلغ سه میلیارد ریال 
اعتبار در رابطه با موضوع افزایش تحرک بدنی شهروندان و مبارزه با کم تحرکی در سطح محالت اختصاص یافته و با 
هم فکری کارشناسان ورزشی در سازمان ورزش شهرداری اصفهان و همچنین کارشناسان ورزشی در سطح مناطق، 

برنامه های آموزش محور در سطح محالت شهر اصفهان اجرایی خواهد 
شد.مهدویان فر کاهش اضطراب و افسردگی را از موضوعات مورد توجه 
در بعد سالمت روانی بیان کرد و گفت: در بعد سالمت روانی با اختصاص 
اعتباری بالغ بــر چهار میلیارد ریال در ســال جاری و مشــارکت فعال 
متخصصان حوزه روان شناسی و مشاوره، تالش خواهیم کرد با بهره گیری 
از قالب های اجرایی متناسب، درصد ابتالی شهروندان به این مؤلفه های 

شایع یعنی اضطراب و افسردگی را تا حد زیادی کاهش دهیم.
 مهدویان فر اختصاص چهار میلیارد ریال اعتبار در سال جاری در حوزه 
سالمت اجتماعی را جزو برنامه های پیش رو در ستاد سالمت شهرداری 

اصفهان بیان کرد و گفت: تولید و پشــتیبانی محتوای آموزشــی در این حوزه در ســطح محــالت به ویژه محالت 
کم برخوردار و آسیب خیز، از اولویت های اجرایی در حوزه سالمت اجتماعی شهرداري اصفهان خواهد بود.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری خبر داد:

اختصاص ۴ میلیارد ریال به برنامه هاي سالمت روانی در شهر

مراسم احیای شب بیست و سوم در مسجد امام )ره(

شهرداری
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مردم باید نسبت به 
راه های انتقال این 

بیماری توجیه شوند 
و عوامل پیشگیرانه 

را رعایت نمایند و 
رسانه ها خصوصا 

صدا و سیما در این 
زمینه رسالت اصلی 

را به عهده دارند

دومین نمایشگاه تخصصی تسهیالت 
و ملزومات ازدواج

زمان: 1 تا ۶ تیر ماه جاری- ســاعت 1۷ 
تا ۲3

مــکان: محــل دائمــی نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهــان واقع در پل 

شهرستان

در شهر
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دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان:
 خدايا من از تو مي خواهم در آن آنچه تو را خوشنود كند و پناه 

مى برم به تو از آنچه تو را بیازارد ای بخشنده سائالن.
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کمک های مردمی اوایل با پنج لقمه نان و 
پنیر در روز شروع شد

 بعد از این تصمیم برای بســط و گسترش یک کار 
خیرخواهانه خانوادگی به یک حرکت جمعی، این 
بار این شــبکه های اجتماعی هســتند که شروع 
کمک های مردمی را کلید می زنند و بعد از مدتی 
به پهن تر شدن این سفره برای اطعام و رسیدگی 
به کارتن خواب های ســطح شهر کمک می کنند 
تا جایی که علی حیدری برایمــان از زمانی حرف 
می زند که کمک های مردمی اوایل فقط به درست 
کردن چهار تا پنج لقمه در روز ختم می شــد:» ما 
در شبکه های اجتماعی اعالم کردیم که هر کسی 
پنج تا لقمه نان و پنیر هم داشته باشد می تواند به ما 
اعالم کند که ما آن را توزیع کنیم که این اتفاق هم 
رخ می داد؛ یعنی مواردی بود که من چند  لقمه را 
می رفتم می گرفتم و بالفاصله آن را به افراد کارتن 
خواب و نیازمند تحویل می دادم. همین رویکرد هم 

باعث شد کم کم کمپین ما بزرگ تر شود.«
سفره افطارمان را در خیابان برای کارتن 

خواب ها پهن کردیم
وقتی از آقای حیدری درباره این سوال می پرسیم 
که چرا برای انجام کار خیر به سراغ کارتن خواب ها 
رفته اســت؟  برایمان از نبود حمایت کافی از این 
قشر حرف می زند؛ قشری که بنا به دالیل مختلف 
هیچ سازمان و یا ارگان خاصی به طور رسمی از آنها 
حمایتی به عمل نمی آورد؛ همین هم باعث شده تا 
آنها برای انجام کارهای خیرخواهانه به سراغ همین 
قشــر بروند. کار خیری که بعد از دو سال در حال 
حاضر فقط ۶هزار عضو در تهران دارد و فعالیت های 

آن در شهرستان ها نیز ادامه دارد.
آقای حیدری می گوید: » به واسطه همین کمک ها 
ما چهارشنبه های هر هفته برای دریافت کمک های 
مردمی در میدان شــوش باهم قرار می گذاریم و 
غذاها را بین افراد نیازمند توزیع می کنیم و حتی 
ماه رمضان امسال توانســتیم کف خیابان مولوی 
سفره افطاری پهن کنیم تا بچه های کارتن خواب ها 
دور آن بنشــینند و ما مثل یک میهمــان از آنها 

پذیرایی کنیم.«

گوناگون

 سفره افطاری که برای
 کارتن خواب ها پهن شد)2(

شرح مجلس

آیت ا... محمد ناصری در ســخنرانی برای مردم روزه دار استان در 
مسجد کمرزرین اصفهان اظهار داشــت: در این شب نورانی برای 
بخشــش گناهان خود دعا کنیم و از خداونــد بخواهیم توبه ما را 

بپذیرد تا دعایمان مستجاب شود.
وی با بیان اینکه هیچ کدام از ما معصوم نیســتیم و امشب باید از 
خداوند بخواهیم ما را عفو کند، افــزود: در روایات بر به جا آوردن 
فریضه واجب نماز بسیار تاکید شده و همه ما باید با توجه ویژه به 
نماز و دوری از سبک شــمردن آن زمینه استجابت دعاهایمان را 

فراهم کنیم.
استاد عرفان و اخالق حوزه علمیه اصفهان با اشاره به اینکه هرچه 
بخواهید در نمازتان می یابید، خاطرنشان کرد: متغیر بودن تعداد 
رکعت های نماز حکمتی الهی دارد و هیچ کدام بی دلیل نیســت و 
ما تا زمانی که زنده هســتیم باید نماز بخوانیم تــا در هر دو دنیا از 
فیوضات بی اندازه این فریضه الهی بهره مند شــویم.وی به واجب 
بودن نماز برای افرادی که بیمار هســتند یا در شــرایطی خاص 
به ســرمی برند اشــاره کرد و گفت: در نخواندن نماز هیچ بهانه ای 
جایز نیســت و همه افراد در هر شــرایطی از جمله روبه مرگ هم 
که باشــند می توانند به گونه ای این فریضه واجــب را ادا کنند که 
مورد قبول پروردگار مهربان قرار گیرد.آیت ا... ناصری افزود: ادای 
نماز هنگام جنگیدن در راه خدا و اسالم هم ساقط نمی شود و این 
نشــان از نجات بخش بودن آن در دنیا و آخرت برای انسان است 
پس باید نماز بخوانیم و قدر این فرصت الهی را بدانیم.وی با بیان 
اینکه نماز عاقبت ما را به خیر می کنــد، تصریح کرد: نمازخواندن 
 سوءسابقه ما را از بین برده ، کارهایمان را اصالح و آینده ما را روشن

می کند.
استاد عرفان و اخالق حوزه علمیه اصفهان با اشاره به اینکه پیامبر 
اکرم )ص( با شــنیدن صدای اذان می فرمودند که باید برای ادای 
امانت الهی در مقابل حق بشتابیم و این گونه تعبیری از نمازخواندن 
داشتند، گفت: بعد از به جا آوردن نماز بهتر است سجده شکر به جا 
آوریم تا شــاکر توفیق ادای این فریضه واجب باشیم و تسبیحات 
حضرت زهرا )س( بگوییم تا خداوند نمــاز ما را بپذیرد.وی افزود: 
نماز اول وقت رضوان اســت و زمینه ورود بهشت را برای ما فراهم 
می کند و هر کجا هســتیم بهتر است با شــنیدن صدای اذان به 
نزدیک ترین مسجد برویم و نماز اول وقت بخوانیم تا بهشتی شویم.

باغ 
کاغذی

کتاب »مراقبات ماه رمضان«  نوشته آیت ا... محمدی ری شهری 
توسط انتشــارات دارالحدیث منتشر شده اســت. این کتاب 
گزیده ای از کتــاب »ماه خدا« اســت. کتابی کــه مهم ترین 
دانستنی های مربوط به روزه و ماه مبارک رمضان را با اختصار 
برای مخاطبان و عالقه مندان بیان کرده است. فضایل ماه خدا، 
آمادگی برای میهمانی خدا، آداب میهمانی خدا، شب قدر و آداب 
بیرون آمدن از میهمانی خدا از جمله مباحثی است که در این 
کتاب توضیح داده شده است. وی بیان کرد: در بخش پنجم این 

کتاب آمده است: به هر تقدیر ماه رمضان برای خداجویان سالک، 
فرصتی بی همتاست که اگر به خوبی مورد استفاده قرار گیرد)به 
ْن أَلِْف َشْهٍر«؛  تعبیر قرآن کریم که می فرماید: »لَْیلَُة الَْقْدرِ َخْیٌر ِمّ
شب قدر، بهتر از هزار ماه است( می توان یک شبه، راه هزار ماهه 
را پیمود. خداوند سبحان، در این ماه بافضیلت، میهمانی ویژه ای 
را برای تربیت روح ترتیب داده است، به گونه ای که می تواند در 
حیات معنوی انسان تحولی پدید آورد که او را به سعادت ابدی 

برساند و کامیابی همیشگی را برایش تضمین کند. 

مراقبات ماه 
رمضان

آیت ا... ناصری: 

نماز عاقبت انسان را به  خیر می کند

این جزء آیات 32 تا آخر زمر، غافر و 4۶ آیه ابتدای ســوره 
فصلت را در بر می گیرد. آیه   53 ســوره مبارکه زمر یکی از 
امیدوارکننده ترین آیات قرآن است که با تاکیدهای متعدد، 
گناهکاران را به بخشــش تمامی گناهان امیدوار می سازد. 
زمر به معنای گروه است و در آیات 71 تا 74 این سوره سخن 
از حرکت گروهــی کفار به ســوی دوزخ و حرکت گروهی 
متقین به سوی بهشت آمده است. ســوره فصلت پیرامون 
قرآن و مخالفت های کفار با آن اســت .از آیه های 11 و 12 
سوره فصلت که به ســخن گفتن خداوند با آسمان و زمین 
اشــاره  می فرماید و همچنین آیات دیگری در قرآن کریم 
از جمله آیه 44 سوره اســراء می توان به دارای شعور بودن 
همه ذرات جهان پی برد. با شعور و تسبیح گو دانستن همه 
موجودات، نتایج مختلفی برای انســان دارد که از آن جمله 
اند: » شرمندگی انسان از کوتاهی در بندگی خدا، احساس 
ارزش برای موجودات و خودداری از آسیب رساندن به آنها 
)حفظ محیط زیســت، رعایت حقوق حیوانــات و گیاهان 
و...( خودداری از انجام گنــاه در محضر خداوند و مخلوقات 
باشعور او و...« آیات 15 تا 18 سوره فصلت به صورت خالصه 
به قوم عاد و قوم ثمود اشــاره می کند. مشکل قوم عاد خود 

بزرگ بینی و اســتکبار و نادیده گرفتن  قدرت خداوند بود 
ولی خداوند آنها را به وســیله باد نابود کرد. قوم ثمود هم با 
وجود هدایت الهی، کور بودن را بر بصیرت و بینایی ترجیح 
دادند. خدا هم ایشان را به خاطر اعمالشان با صاعقه ای در 
هم شکســت و ذلیل کرد و مومنین و پرهیزکاران را نجات 
داد. نکته قابل توجه در مورد این دو قوم در قرآن این است 
که دارای قدرت، ثروت و تمدن پیشرفته ای بودند ولی این 
امکانات آنان را مغرور کرد و خود را بی نیاز از الطاف الهی و 
هدایت انبیا دیدند. خداوند هم آنان را به سادگی نابود کرد. 
آیات 20 تا 23 ، شهادت دادن اعضا و جوارح در قیامت را بیان 
می فرماید. آنگاه مجرمین از پوست بدنشان می پرسند چرا به 
ضرر ما شهادت می دهید. می گویند خداوندی ما را به سخن 
آورده که همه چیز را سخنگو کرده است. در ادامه می فرماید: 
دلیل اینکه هراس از شهادت اعضای خود نداشتید این است 
که گمان می کردید خداوند از کارهای شما آگاه نیست.یکی 
از نکات برگرفته از آیه 34 این است که رفتار خوب ممکن 

است دشمن را به دوست صمیمی تبدیل کند.
جرعه ای از آیات امامت و والیت 

نخســتین آیه این جزء ) 32 زمر( مــی فرماید: » پس چه 

کسی ستمکارتر است از آن کســی که بر خدا دروغ بندد و 
سخن راست را چون سوی او آمد، تکذیب کند؟« روایاتی  در 
کتب شیعه و سنی از جمله ابن مردویه، دانشمند اهل سنت 
آمده است که منظور از ســخن راست را سخن پیامبر)ص( 
 در مورد والیــت امیر المومنین علیه الســالم مــی داند. 

) الدر المنثور سیوطی، ج 5، ص 328(
جرعه ای از آیات جهاد و شهادت

 نام دیگر سوره غافر ، سوره مومن است که دلیل آن داستان 
مومن آل فرعون در این ســوره اســت. مومــن آل فرعون 
)حزقیل یا حزبیل( که از خانواده فرعون بود،جان حضرت 
موسی )ع( را نجات داد و از آن حضرت و دین خدا دفاع کرد 
و خداوند  هم او را از شر نقشه های فرعونیان حفظ نمود. این 
شخص ارزشمند از الگوهای جهاد  در راه خدا و دفاع از حق 
در شرایط سخت اســت و در روایتی از پیامبر اکرم) ص( از 
صدیقین شمرده شده است. ) شواهد التنزیل، ج 2، ص 303(

اقتصاد اسالمی در قرآن
مال و ثروت انســان هر چقدر هم که زیاد باشــد در قیامت 
برای او فایده ای نــدارد. پس باید در همیــن دنیا آن را در 
مســیر صحیح به کار گرفت تا از عــذاب قیامت جلوگیری 
 کند؛ این نکته را از آیات فراوانی از جمله آیه 47 سوره زمر 

می توان فهمید.

گزیده ای از مفاهیم جزء 24 قرآن کریم

جدول شماره 2165

افقی
1- از پرفروش ترین کتاب های خارجی امسال نوشته 

»خالد حسینی«
2- رسا - وسیله تهویه هوا - پرتابه

3- درس عبرت آموز - رود مرزی - دست افزار نجار و 
بنا و سنگ تراش

4- آدم بخیل - خرس آســمانی - عایــدی از کار - 
پیشوند سال و روز

5- عالمت مصدر جعلی - پروتئین گیاهی - پرنده 
سعادت - درخت بی میوه

۶- طرف - از حروف الفبای فارسی - بزرگواران
7- وام ها - پسر مازندرانی - بی کس

8- شهر بی قانون - سوخت کثیف - معدن
9- بخشی از پا - خبر دادن - شادی

10- از انواع اشعه - از بنادر جنوبی ایران - قورباغه
11- اسم - روز تازی - اتحادیه شرکت های هواپیمایی 

دنیا - افزونی برنج
12- معاون هیتلر - دین برتر - تصدیق روســی - 

تحمل و طاقت
13- مسافر - نظر و عقیده - واحد پول سابق فنالند

14- دایه - مرکز عدسی - بزرگ قوم

15- اقتصاددان آمریکایی متولد 1918میالدی که 
جایزه نوبل اقتصادی را دریافت کرد

عمودی
1-  رتبه ای که کشور گرجستان از نظر رشد اقتصادی 
در جهان دارد. )نرخ رشــد اقتصادی گرجســتان 
8/5درصد است( - خرج خانواده - نوعی  ساز کوبه ای

2- دیدار مکان مقدس - زنگ کاروان - رموز
3-  ترکیب آلی متبلور ســفیدرنگ - این کشور در 
آینده ای نزدیک به جمع کشــورهای دارای رشــد 

اقتصادی باال خواهد پیوست - به جا آوردن
4-  عقیده انتخاباتی - درخت ســهی - جانشــین 

او - صوت تصدیق
5- آب دهان - مخفف »نه از« - ســخنگوی وزارت 

خارجه ایاالت متحده
۶-  صوت شگفتی - فراوان - گیاه صابونی - کجاست

7- شایسته - این کشور دارای رتبه چهارم از نظر نرخ 
تورم در جهان است) نرخ تورم این کشور 15/5درصد 

است( - تا زمانی که
8- سرکش - نوعی ساز - بهشت

9- پیوسته و بدون فاصله - دوزنده عبا - دخان
10- خودنمایی - زمینه - خرسند - رد و انکار

11- خرمافروش - مزه دهان جمع کن - کامل
12- آرزو - دوشــاب - بهره پول که وام ده از بدهکار 

می گیرد - رنگ آسمان
13- رییس جمهوری آمریکا - بنــدری که واردات 

عمده برنج ایران از آنجا آغاز می شود - کافه
14- گواهان - سگ بیمار - خرس استرالیایی

15- منقار کوتاه - از توابع استان ایالم که قرار است 
به زودی در آنجا منطقه ویژه اقتصادی تاسیس شود 

- رییس جمهوری جدید کنیا
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 قدیمی ترین شی ء دست ساز انسان 
کشف شد

قدیمی  ترین شیء دست  ساز انسان که یک ماســک فلزی است در حدود 
3000 سال قدمت دارد.جالب است بدانید تاکنون تصور می شده که سرآغاز 
آثار فلزی آمریکای جنوبی در پرو بوده، اما این کشــف جدید آرژانتین را به 

عنوان مبدأ ساخت آثار فلزی معرفی کرده است.
این ماسک در سایت باستان شناسی کشف شــد که محل دفن کودکان و 
بزرگساالن بوده است. به گفته دانشــمندان، قدمت این دست سازه فلزی 
به هزاره قبل از میالد بازمی گردد. ســوراخ هایی روی ماسک وجود دارد که 
موقعیت چشم ها، بینی و دهان را نشان می دهد؛ همچنین سوراخ هایی در 
نزدیکی لبه ماسک به چشم می خورد که احتماال از آن رشته هایی رد می شده 
است تا ماسک روی صورت یا یک شیء قرار بگیرد. منابع سنگ معدن مس 
در 70 کیلومتــری محلی که 
قدیمی  ترین شیء دست  ساز 
کشف شــده، پیدا شده است. 
این امــر نشــان می دهد این 
دست ســازه به صورت محلی 
تولید شــده؛ بنابراین به نظر 
می رسد که ساخت آثار فلزی 
در آرژانتین همزمان با توسعه 
این صنعت در پرو شروع شده 

است.

 برگزاری جشن فارغ التحصیلی
 یک دانشجو در داخل مترو!

مسـافران یکی از ایسـتگاه های متروی نیویـورک که در داخـل واگن های 
قطار گرفتار شـده بودند خاطـره ای بـه یادماندنی را برای یک دانشـجوی 
فـارغ التحصیل خلـق کردند. این مسـافران بـا برگزاری جشـنی در داخل 

واگن متـرو، این دانشـجو را غافلگیـر کردند. 
 » جریـچ مارکـو آلکانتـارا« 22 سـاله کـه در ایـن قطـار حضـور داشـت
 به علت تاخیر قطار نتوانسـته بود در مراسـم جشـن فـارغ التحصیلی اش 
در دانشـگاه شـرکت کند.ماجـرا از آنجـا آغـاز شـد که ایـن قطار بـه علت 
وجود یک مانع در مسـیر مجبـور به ترمـز اضطراری شـد.  راهبـران مترو 
بعد از 90 دقیقه تالش، قادر به برطرف کردن مشـکل نشـدند و سـرانجام 

از یک قطار کمکی خواسـته شـد تـا مسـافران را جابه جـا کند.
 رسـیدن قطار کمکـی حدود 
20 تـا 25 دقیقـه بـه طـول 
انجامیـد و بعـد از حرکـت، 
ایـن قطـار نیز بـا تاخیـر وارد 
ایسـتگاه های بعـدی شـد. 
در حالـی کـه همه مسـافران 
عصبانی شـده بودند جریچ از 
آنها دعـوت کرد تا در مراسـم 
فـارغ التحصیلی اش شـرکت 

کننـد.

تصاویر روز

ماه مبارک رمضان در سرتاسر جهان
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