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اصفهان رتبه اول هیچ 
آسیب اجتماعی نیست

استاندار اصفهان با گالیه از توجه بیشتر  برخی به »نداشته ها« مطرح کرد:

پایان خرداد؛ آخرین مهلت تسلیم 
اظهارنامه های مالیاتی

3

8
مختومه شدن 31هزار پرونده 

قضائی در کالنتری های اصفهان

 طرح مقابله با مواد مخدر  
در فالورجان اجرا می شود

6

 مجتمع های مسکونی بروجن 
به فکر منبع ذخیره آب باشند
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عضوکمیسیون حمل ونقل،محیط زیست و فناوری اطالعات شورای شهر: 

صفحه 11

ادامه در صفحه 2

بازتاب حمله موشکی سپاه در رسانه های جهان؛

»گفته بودیم 
دوران بزن دررو نیست«

کندی سیستم مدیریت، دلیل تأخیر در تکمیل مترو است

11

افزایش کودکان کار در اصفهان؛

کودکان مشغول کارند!
8

حمالت موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش در قلب سوریه بازتاب و 
واکنش های زیادی در رسانه های مختلف جهان داشته است. این خبر به 
دلیل اهمیت آن بالفاصله به یکی از خبرهای اصلی رسانه های جهان تبدیل شد. 

در ادامه به گزارش رسانه های مهم که به نکات و جنبه های خاصی از این حمله...

11

معاون شهرسازی شهرداری اصفهان:

ساختمان سازی در شهر کاهش نیافته است

                     مهدی زرگر
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یادداشت

سپاه، فرمانده سعودی داعش را کشت
شبکه خبر، طی خبری فوری به نقل از منابع میدانی اعالم کرد که یکی از فرماندهان اصلی 
داعش به نام سعد الحسینی معروف به »ابو ســعد« با تابعیتی سعودی در حمالت موشکی 

یکشنبه شب سپاه به دیر الزور به هالکت رسیده است.

اخبار کوتاه

یادداشت

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از پرتاب موشکی سپاه به 
مواضع تروریست ها در سوریه تاکید کرد: سیلی بزرگ تر در راه است.

محسن رضایی در حساب توئیتر خود نوشــت:این شروع انتقام از 
داعش بود؛ سیلی بزرگ تر در راه اســت. حامیان تروریسم نیز پیام 

اقتدار ایران را دریافت کنند.

یکی از رهبران جنبش مقاومت اسالمی فلسطین حماس تاکید کرد 
که جنبش متبوعش، روابط خود را با کشورهایی از جمله ایران که با 

آنها رابطه دارد، تقویت می کند.
به گزارش مرکز اطالع رســانی فلســطین، یکی از رهبران جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین حماس تاکید کرد که جنبش متبوعش 
روابط خود را با کشورهایی که با آنها رابطه دارد، از جمله ایران، قطر، 

ترکیه و لبنان تقویت می کند.
»طاهر نونو« در گفت وگوی تلفنی با المیادین تصریح کرد که حماس 
متمایل به برقراری روابط مثبت و سازنده با تمامی کشورهای منطقه 
به ویژه کشورهایی است که حامی مقاومت و ملت فلسطین هستند.

در آخرین ســاعات روز یکشــنبه 28 خرداد  سید رسول 
ماه،خبری روی خروجــی خبرگزاری ها قرار رضایی

گرفت مبنی بر اینکه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با چند فروند موشــک بالســتیک میان برد، مواضع تروریست های 
تکفیری )مقــّر فرماندهی و مراکز تجمع و پشــتیبانی( در منطقه 
دیرالزور سوریه )با فاصله ای حدود 650 کیلومتر( را مورد اصابت قرار 

داده است.
بنا برگزارش ها تعداد این موشــک ها 6 فروند موشــک بالستیک 
میان برد زمین به زمین بوده است که از پایگاه های موشکی نیروی 
هوافضای سپاه در اســتان های کردستان و کرمانشاه شلیک شده و 
پس از عبور از آسمان عراق، به صورت دقیق به اهداف اصابت کرده 

است.
گزارش های بعد از حمله حکایت از این دارد که در این عملیات که با 
عنوان »عملیات لیله القدر« نامگذاری شد، سپاه پاسداران با استفاده 
از موشک های بالستیک »ذوالفقار« و »قیام« مواضع تروریست ها را 

مورد هدف قرار داد.
بعد از این حمله تمامی رســانه هــای جهان با پوشــش این خبر 
تحلیل های مختلفی از چرایی آن و مخاطبان پیام های آن ارائه دادند.

نکته قابل توجه در مورد درک پیام های این عملیات که رسانه های 
خارجی به آن نپرداخته اند، این است که پیام های جمهوری اسالمی 
ایران را که بــه نمایندگی از جبهه مقاومت برای کشــورهایی مثل 
اسرائیل و آمریکا و خصوصا عربســتان سعودی و مرتجعان منطقه 
ای و تروریســت هایی مثل داعش ارسال شــد، می توان از نام این 
عملیات و موشک های استفاده شده در آن به خوبی و به طور کامل 

تری درک کرد.
این عملیات، از سوی مسئوالن ایران به یک هشدار نرم تعبیر شد؛ 
هشداری که از دوجنبه »پشتوانه تفکری و قاطعیت مقاومت« نشأت 
گرفته است؛ لیله القدر که یکی از نمادهای پشتوانه فکری و معنوی 
جمهوری اسالمی است و ذوالفقار که به عنوان شمشیر امیر مومنان 
حضرت علی)ع(، یکی از نمادهای قاطعیت و اقتدار همین تفکر است.

لذا حمله به داعش یک حمله کامل است و حمله کامل یعنی اینکه هم 
دارای نشانه های کافی برای منشأ و چرایی آن و هم دارای پیام های 
کافی و وافی است و همان طور که در بخشی از پیام سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی آمده است، این حمله در جهت ارسال پیام هشدار و 
گرفتن انتقام حمله تروریستی تهران صورت گرفته است تا دشمنان 
ایران و اسالم و بشریت بدانند که ما در برابر هر گستاخی، همچون 
ذوالفقار بر سر دشمنان فرود خواهیم آمد و این فرود و انتقام از سر 
کور دلی و کج فهمی نیست؛ بلکه دارای پشتوانه معنوی و اندیشه ای 
قوی است که در شب هایی مثل لیله القدر بروز و ظهور پیدا می کند.

لذا بهتر است دشمنان ایران اســالمی پیام قاطعیت ایران را درک 
کنند و بشنوند که در مقابل نفوذ اندیشه اسالم نمی توانند با حمله 
تروریستی ایستادگی کنند و اگر قصد چنین کاری را داشته باشند، 
سخت پشیمان خواهند شد. این پشیمانی هم از جهت نظامی آن و 
هم از این جهت خواهد بود که وعده الهی حق است و بر اساس وعده 
خداوند در قرآن ، آینده از آن حق است و مطمئنا کسانی که با حمله 
به یمن و حمله تروریستی به نقاط مختلف جهان و از جمله تهران و 
همچنین ظلم چندین دهه ای به مردم مظلوم فلسطین، خون انسان 
های بی گناه را می ریزند، نمی توانند در جبهه حق جایگاهی داشته 
باشند؛ زیرا خداوند در قرآن فرموده است که اگر یک انسان بی گناه 

کشته شود، گویی تمامی بشریت کشته شده است. 
بر این اساس دشمنان ما به صالحشان است که پیام این عملیات را 

به طور کامل بشنوند تا از خسارت های مادی و معنوی دور بمانند.

عکس روز

 تظاهرات روز
 جهانی قدس در لندن

محسن رضایی:

سیلی بزرگ تر در راه است

حماس: 

در پی تقویت روابط خود با ایران 
هستیم

پیام »لیله القدر« و »ذوالفقار« را بشنوید؛

آینده از آن ما ، آینده از آن حق

بین الملل

العالم: شهردار لندن از افزایش تدابیر امنیتی برای مسلمانان 
در پی حمله دوشنبه شب به نمازگزاران یکی از مساجد این 
شهر خبرداد. صادق خان شهردار لندن، از تشدید تدابیر 
امنیتی و استقرار شمار بیشــتری از نیروهای پلیس در 
لندن، به منظور اطمینان بخشی به مردم به ویژه در ایام 
ماه رمضان خبر داد. شــهردار لندن اعالم کرد که حادثه 
حمله به نمازگزاران در برابر مسجد منطقه فینسبری پارک 
FINSBURY PARK در شمال لندن، حمله به تمامی 
ارزش های مشــترک شامل تساهل و تســامح و آزادی و 

احترام به اعتقادات یکدیگر به شمار می رود.

به نقل از شبکه العربیه، وزارت  کشور بحرین مدعی شده که 
در پی یک انفجار در روستای الدراز دست کم یک نیروی 

امنیتی بحرینی کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شده اند.
وزارت کشور بحرین ادعا کرد که این انفجار در نزدیکی خانه 
شیخ عیسی قاسم رهبر شــیعیان این کشور در روستای 
الدراز رخ داده است. این در حالی است که جوانان ساکن 
منطقه »الدراز« شب گذشته تالش کردند تا ضمن پراکنده 
کردن نظامیان آل خلیفه، حصر شیخ عیسی را بشکنند 
که به دنبال آن، نظامیان موقتا متفرق شــدند و ســپس 
خودروهای نظامی وارد منطقه شد. بر این اساس تمامی 
ورودی های منطقه الدراز توسط نیروهای امنیتی بسته 
شد، خودروهای ورودی و خروجی مورد بازرسی دقیق قرار 

گرفت و نیروهای ویژه نیز در منطقه حضور یافتند.

شبکه نبأ عربستان با ارائه گزارشی در این باره نوشت: ریاض 
نمی تواند به راحتی از موضع حامیانه ترکیه در قبال قطر در 
سایه تحریم های صورت گرفته از سوی برخی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس عبور کند. عربستان سعودی بیش از 
چند بار به طور تلویحی اعالم کرد که اگر آنکارا همچنان 
بخواهد از دوحه حمایت کند، ریــاض نیز کردها را علیه 
ترکیه تحریک خواهد کرد. گفته می شــود حدود 25 تا 
30درصد جمعیت ترکیه، ُکرد هستند که شمار آنان به 
بیش از 22 میلیون نفر می رسد. رسانه های سعودی نیز 
حمله به ترکیه را در اولویت خود قرار دادند و آنکارا متهم 
شد به اینکه می خواهد رویای بازگشن امپراتوری عثمانی 
را عملی کند و برای خود در خلیج فارس، جایگاهی بسازد.

افزایش تدابیر امنیتی برای 
مسلمانان در لندن

کشته و زخمی شدن سه نیروی 
امنیتی بحرین در منطقه الدراز

عربستان، ترکیه را تهدید کرد

روزنامه هاآرتص در حساب توئیتری خود نوشت که ایران برای 
اولین بار طی 30 سال گذشــته موشک های میان برد خود را 

عملیاتی و از آن استفاده کرد.
همچنین پایگاه خبری عاروتص شــوع نیز در واکنش به این 
حمله نوشــت: زمانی که تروریســت های داعش مسئولیت 
حمالت تروریستی تهران را برعهده گرفتند مقامات ایرانی قول 

داده بودند که این حمالت را تالفی خواهند کرد. 
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارش خود نوشت: 
سپاه پاسداران ایران در یک حمله بی سابقه و مستقیم مواضع 
داعش در دیرالزور را با موشــک های ســطح به سطح هدف 

قرار داد. 
این روزنامه در گزارش خود نوشته: ســپاه هشدار داده است 
به هرکس که به خاک ایران حمله کند با همین روش پاسخ 

خواهد داد.
کانال 10 رژیم صهیونیستی نیز به نقل از یک مقام اطالعاتی 
اســرائیل گزارش داد که موشک های شــلیک شده سپاه به 
داعش در سوریه، از نوع موشک بالستیک شهاب 3 با برد 800 

تا 1200 کیلومتر بوده اند.
این شبکه اضافه کرد: حمله روز یکشنبه یک حمله گسترده 

کم سابقه و مستقیم از جانب سپاه بود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در این زمینه نوشت: حمله موشکی 

روز یکشنبه، یک حمله گسترده مستقیم و نادر ازسوی سپاه 
در میانه حمایت های کامل آن از بشار اسد رییس جمهوری 

سوریه بود.
خبرگزاری فرانسه با اشاره به حمالت تروریستی تهران و اینکه 
مقامات ایرانی ریاض را متهم به دست داشتن در این حمالت 
کرده بودند نوشت: سپاه پاسداران موشک هایی در تالفی این 

حمالت به سمت مواضع داعش در سوریه شلیک کرد.
کانال ٧ اسراییل در این زمینه نوشت: در بیانیه ایران )در مورد 
حمله موشکی( تهدیدی تلویحی علیه دشمنان این کشور از 

جمله عربستان، اسرائیل و آمریکا وجود دارد.
علی واعظ تحلیل گر غربــی و عضو گروه مدیریت بین المللی 
بحران در واکنش به این حمله گفت: موشــک ها احتماال از 
نوع ذوالفقار بودند. نکته جالب این اســت که موشــک ها از 
جایی)کرمانشاه و کردستان( شــلیک شد که گفته می شود 

داعش از این مناطق اقدام به جذب نیرو کرده بود.
سردبیر نشریه بیلد آلمان در حســاب توئیتری خود نوشت: 
لحظاتی بعد از اینکه آمریکا جنگنده سوریه را ساقط کرد، ایران 

با شلیک موشک های میان برد به آن پاسخ داد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز طی گزارشی نوشت: ایران 
برای تنبیه تروریســت ها که اخیرا در تهران دست به حمله 
تروریستی زده بودند با حمله موشکی به مواضع آنها در سوریه 

حمله کرد.
این روزنامه آمریکایی در ادامه افزود: این اقدام همچنین یک 
پیام به دشمنان ایران در منطقه از جمله عربستان و اسرائیل 
و همچنین آمریــکا بود که دارای چندیــن پایگاه نظامی در 

خاورمیانه است.
روزنامه نیویورک تایمز همچنین نوشــت که حمله موشکی 

سپاه، نشانه ای از رشد قدرت نظامی ایران در منطقه است.
شبکه خبری الجزیره قطر با اشاره به حمله موشکی ایران به 
مواضع داعش در دیرالزور گزارش داد: شــلیک موشک های 
ســپاه که برای اولین بار طی 30 سال گذشــته از مرزهای 
ایران خارج می شوند، چند ســاعت پس از آن صورت گرفت 
که ]حضرت[ آیت ا... خامنــه ای رهبر عالی ایران گفته بود به 

دشمنان سیلی خواهیم زد.
الجزیره در ادامه نوشت: خبرنگار ما در غازی آنتپ در نزدیکی 
مرز ترکیه و سوریه، این حمالت موشکی را بسیار با اهمیت و 

تحولی مهم خواند.
این گــزارش در ادامه می نویســد: اقدام ایــران را باید در 2 
چارچوب قرار داد: یکی از بعد جنگ داخلی سوریه که ایران در 
آن مستشار نظامی دارد و دیگری در چارچوب ژئوپلتیک. باید 
ببینیم چه واکنشی از سوی عربستان، آمریکا و اسرائیل به این 

حمله موشکی صورت خواهد گرفت.
روزنامه انگلیســی گاردین با پوشــش خبر حمله موشکی 
ایران به داخل ســوریه نوشــت: اگر چه ایران در داخل عراق 
و ســوریه با داعش می جنگند اما این برای اولین بار اســت 
که تهــران از درون خــاک خود علیــه مواضــع داعش در 
 سوریه دســت به چنین اقدامی می زند و رســما آن را اعالم 

می کند. 
گاردین افزود: سپاه پاسداران که عربستان را به خاطر حمالت 
تروریســتی در تهران ســرزنش کرد هفته گذشته گفته بود 
ریخته شدن خون انسان های بی گناه را بدون پاسخ نمی گذارد.

خبرنگار ســی ان ان در تهــران نیز در این بــاره گفته: حمله 
موشکی ایران به سوریه، نشان دهنده افزایش نقش ایران در 

تحوالت سوریه است.
بخش فارسی خبرگزاری اسپوتنیک با تیتر »سیلی را داعش 
خورد تا صدایش را دیگران بشــنوند« به بررســی این حمله 
پرداخت و نوشت: حمله داعش به تهران را ایران می توانست 
به شکل های مختلف تالفی کند؛ اما انتخاب گزینه استفاده از 
موشک های میان برد، هم تالفی حمله بود، هم پیغامی برای 
حامیان داعش و بدیهی اســت که هدف ایران بیش از تالفی 

اخطار به دیگران بود.
اسپوتنیک در ادامه با اشاره به موشک های بومی ایران نوشت: 
این مســئله که هیچ کشــوری در زمان حمله عراق به ایران 
حاضر نشد به ایران موشک بدهد، باعث شد ایران خود دست 
به کار شود تا تســلیحات دفاعی مورد نیازش را تولید کند و 
وابسته به خارج نباشــد. امروز دیگر رویای ایرانی ها رساندن 
موشک  به بغداد نیست بلکه موشــک های ایرانی از باالی سر 
بغداد به راحتی عبور می کننــد و صدها کیلومتر آن طرف تر 

فرود می آیند.

حمالت موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش در قلب سوریه بازتاب و واکنش های زیادی در رسانه های مختلف 
جهان داشته است. این خبر به دلیل اهمیت آن بالفاصله به یکی از خبرهای اصلی رسانه های جهان تبدیل شد. 

در ادامه به گزارش رسانه های مهم که به نکات و جنبه های خاصی از این حمله اشاره کرده اند خواهیم پرداخت.

اخبار

پارلمان

دســتیار ویژه رییس مجلس در امــور بین  الملل، با بیان 
اینکه اقدام تروریستی اخیر در تهران با سفارش سرویس 
امنیتی عربســتان انجام شده اســت، گفت: مستنداتی 
حاکی از تداوم نقش آفرینی آمریکا و عربستان در استفاده 
ابزاری از تروریسم وجود دارد. »نگوین هونگ تک« سفیر 
ویتنام در تهران با حســین امیرعبداللهیان دستیار ویژه 
رییس مجلس در امور بین  الملل، دیدار و پیرامون مسائل 
دو جانبه و همــکاری های بین المللــی گفت وگو کرد. 
امیرعبداللهیان در این دیداربا بیان اینکه اقدام تروریستی 
اخیر در تهران با سفارش سرویس امنیتی عربستان سعودی 
انجام شده است گفت: مستندات موجود حاکی از  تداوم 
نقش آفرینی آمریکا و  سعودی در استفاده ابزاری از تروریسم 
در منطقه و جهان است. وی تاکید بر راه حل سیاسی در 
بحران های کره شمالی، لیبی و خاورمیانه را مهم برشمرد. 
امیرعبداللهیــان در رابطه با نقش آفرینــی برنامه های 
آمریکاییـ  صهیونیستی در بحران های موجود در منطقه 
گفت: روش و سیاســت آنان طوالنی کردن بحران های 
موجود در منطقه جهت اعمال اهداف خود از جمله فروش 
سالح در منطقه است. وی خاطر نشان کرد: روابط سعودی 
با رژیم صهیونیستی، برای این کشور هزینه آور خواهد بود.

یحیی آل اســحاق، عضو هیئت موسس جبهه مردمی 
نیروهای انقالب )جمنا( در گفت و گو با خبرآنالین گفت: 
جمنا، جریانی برای همه نیروهای انقالب با افکار سیاسی، 
احزاب و رنگ های مختلف است. نیروهای انقالب تحت 
پرچم های الف و ب نیســتند؛ بلکه کسانی هستند که 
کشور را در مقابل تهدیدات بیرونی نگه داشته و می توانند 
آن را جلو ببرند. جمنــا خود را در انتخابــات دوازدهم 
ریاست جمهوری موفق می داند؛ چون توانست نیروهای 
انقالب را تا 16میلیــون رای به طور مقدماتی هماهنگ 
کند. البته در بحث ها و گفتمان ها نیز ایرادات و اشکاالت 
زیادی وجود داشت که باید اصالح شود. به عبارت دیگر 
مجموعه جبهه مردمی نیروهای انقالب اســالمی باید 
گفتمانی با ساختار، بیان، رفتار و روحیه جدید را براساس 
اندیشه های امام)ره( و رهنمودهای رهبرمعظم انقالب 
مطرح کرده و بــا حفظ همه احترام ها از پوســته های 
جریانی و حزبی به جایی باالتر فکر کند تا جامعیت همه 
نیروهای انقالب را داشته باشد. جمنا با الگوی گفتمانی 
جدید می خواهد جریانی باشد در اختیار همه انقالب و 
نه یک قسمت از آن؛ درحال حاضر کسری هایی دارد که 

این کسری ها باید جبران شود.

امیرعبداللهیان:

 اقدام تروریستی در تهران
با سفارش عربستان انجام شد

آل اسحاق: 

 جمنا در انتخابات 
موفق بود

 انتقاد »مطهری« از نسبت دادن مطالب ناروا 
به بازرگان:

رسانه ملی تهمت نزند

رییس سازمان بسیج مستضعفین :

بسیج، قرارگاه جهاد علمی 
تشکیل می دهد

ایسنا: نایب رییس مجلس با بیان اینکه مرحوم مهندس 
بازرگان به تز »اســالم منهای روحانیــت« معتقد نبود، 
از صداوســیما خواســت که از تولید و پخش برنامه های 
یک طرفه خودداری کند. علی مطهری در یادداشتی نوشته 
است:»در تاریخ 26/ 3/ 96 برنامه ای با عنوان »جهان آرا« 
درباره عملکرد ســازمان مجاهدین خلق از شبکه افق در 
شبکه یک سیما باز پخش شد. در این برنامه که نکات مثبت 
و مفیدی داشت، جناب آقای کوشکی کارشناس برنامه 
چند بار تز »اسالم منهای روحانیت« را به مرحوم بازرگان 
نســبت دادند که این امر خالف واقع است. اوال مهندس 
بازرگان به چنین تزی معتقد نبــود، ثانیا رابطه مهندس 
بازرگان با روحانیت یک رابطه دوســتانه و توأم با احترام 
متقابل بود. اگر بخواهیم ســه نفر را نام ببریم که از دهه 
30 تا پیروزی انقالب موجب نزدیک شدن دانشگاهیان به 
روحانیت و در نتیجه ایجاد سرعت در پیروزی انقالب شدند، 
باید از آیت ا... مطهری، مهندس بازرگان و آیت ا... طالقانی 
نام برد. صدا و سیما نیز نباید برنامه های یک طرفه تولید و 
پخش کند که طی آن افرادی هدف اتهامات سنگین قرار 

گیرند و فرصتی هم برای دفاع از آنها وجود نداشته باشد.«

ســردار ســرتیپ غالمحســین غیب پرور در نشست 
هم اندیشی فعاالن عرصه علم و صنعت، با اشاره به اهمیت 
ایجاد زمینه اتصال همکاری مابین نخبگان و دانشمندان 
کشور، بیان کرد: هدف از برگزاری این برنامه ها آشنایی 
کمی و کیفی نخبگان با فعاالن حوزه علم و صنعت است؛ 
حلقه مفقوده ای که اگرچه دستگاه های مختلفی در کشور 
فعالیت دارند، اما حضور بسیج در جهت عمق بخشیدن 
به آن است. رییس ســازمان بسیج مستضعفین تصریح 
داشــت: باتوجه به حجم باال و توان گسترده نخبگان در 
کشور، بسیج در نظر دارد برای ایجاد هم افزایی در توان 
پژوهشگران، مخترعین و مبتکرین کشور، قرارگاه جهاد 
علمی تشکیل دهد. سردار غیب پرور در ادامه، بااشاره به 
اهمیت پیشرفت های علمی در کشور و جایگاه ویژه علم 
در قدرت ملی تصریح داشت: بسیج برای همکاری با دولت 
و خدمت به انقالب آمادگی کامل دارد و از هیچ کمکی 
دریغ نخواهد کرد. رییس ســازمان بسیج مستضعفین 
افزود: امید آن داریم که با برگزاری اینچنین نشست ها و 
تشکیل قرارگاه جهاد علمی، شاهد شتاب روز افزون در 

عرصه پیشرفت علمی کشور باشیم.

بسیجانتخاباتواکنش

یک مقام آمریکایی در واکنش به حمالت موشکی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی ایران به مواضع داعش در ســوریه، چنین گفته که هیچ نظام 
آمریکایی در نزدیکی محل مورد حمله حضور نداشــته است. به گزارش 
پایگاه خبری شــبکه العالم، در حالی که واکنش های خارجی به حمالت 
موشکی ایران به مواضع داعش در سوریه ادامه دارد، یک مقام آمریکایی 
نیز در این خصوص اظهارنظر کرده است. نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در واکنش به اقدامات تروریستی هفته گذشته داعش در 
تهران، مقر این تروریست ها را در منطقه دیرالزور سوریه موشک باران کرد.

تعداد این موشک ها 6 فروند موشک بالستیک میان برد زمین به زمین بوده 
که یکشنبه شب از پایگاه های موشکی نیروی هوافضای سپاه در استان های 
کردستان و کرمانشاه شلیک شده و پس از عبور از آسمان عراق، به صورت 
دقیق به اهداف اصابت کرده است. حمالت موشکی سپاه پاسداران به مواضع 

داعش در سوریه بازتاب زیادی در رسانه های مختلف جهان داشته است.

شبکه العربیه به نقل از یک مقام سعودی ادعا کرد که نیروی دریایی این 
کشور، روز جمعه 3 قایق را که وارد آب های این کشور شده بودند، رصد کرده 
است. این منبع سعودی افزود: نیروی دریایی عربستان پس از تیراندازی 
یکی از قایق ها را توقیف کردند که پس از تفتیش، مشخص شد حامل سالح 
بوده و هدف آن، خرابکاری است؛ اما دو قایق دیگر گریختند. این در حالی 
است که رسانه های ایرانی اعالم کردند که دو قایق صیادی بوشهر در مرز 
آب های ایران و عربستان با تیراندازی گشت دریایی سعودی مواجه شدند 
و در پی آن یکی از سرنشینان فوت شده است. منابع آگاه اعالم کردند گویا 
از قایق دیگری با دو سرنشین که همراه آنها بوده اطالعی در دست نیست 
و براساس اظهارات اولیه، احتمال توقیف آن توسط گارد دریایی عربستان 
وجود دارد. مدیرکل امور مرزی وزارت کشــور با تایید کشته شدن صیاد 
بوشهری توســط گارد مرزبانی عربســتان گفت: در حال حاضر مشغول 

پیگیری این اتفاق هستیم تا جزئیات این موضوع روشن شود.

آیاآمریکایی ها در  محل 
اصابت موشک های 

ایران بودند؟

ادعای عربستان درباره 
قایق های ماهیگیری 

ایران

هزاران نفر از مردم لندن روز یکشنبه با در دست داشتن پرچم های 
فلسطین و حزب ا... لبنان در راهپیمایی روز قدس به سوی سفارت 

آمریکا حرکت می کنند.

بازتاب حمله موشکی سپاه در رسانه های جهان؛

»گفته بودیم  دوران بزن دررو نیست«
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رییس اتاق بازرگانــی اصفهان گفت: فعاالن اقتصادی خواســتار 
پرداخت مالیات عادالنه  هســتند؛ زیرا در شرایطی که واحدهای 
تولیــدی در پرداخــت حقــوق کارکنــان خــود با مشــکالت 
 بســیاری مواجهنــد، مالیات ایــن واحدها چالش جــدی ایجاد 

کرده است.
سید عبدالوهاب ســهل آبادی در نشست »هم اندیشی نمایندگان 
اتاق بازرگانــی و قضات دادگســتری هیئت هــای حل اختالف 
مالیاتی« استان افزود: مؤدیان مالیاتی برای انتخاب نماینده خود 

در هیئت های مالیاتی اختیاری ندارند.
وی افزود: خواســته فعاالن اقتصادی از دادگســتری و اداره کل 
مالیاتی این اســت که اتاق بازرگانی در انتخاب نماینده و هیئت، 

نقش داشته باشد.
ســهل آبادی از نمایندگان اتاق و قضات دادگستری هیئت های 
حل اختالف مالیاتی، خواســت تا موضوعات قابل طرح در شورای 

گفت وگوی استانی و کشوری را به دبیرخانه شورا ارائه کنند.

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: فــوالد مبارکه هیچ گاه برای بهبود 
فرآیندهای زیست محیطی خود، نقطه پایانی متصور نیست.

بهرام سبحانی افزود: این مجموعه صنعتی همواره توسعه همکاری 
با مراکز تحقیقاتی و دانشــگاهی کشــور را به منظور گســترش 

مطالعات خود در این زمینه در دستور کار قرار داده است.
وی گفت: فوالد مبارکه از آغاز دوران ســاخت، بــا احداث مرکز 
تحقیقات گونه شناســی در شــرکت و مطالعه 72 نمونه گیاهی، 
به عنــوان شــرکتی بنا نهاده شــد که خــود را ملزم بــه رعایت 
استانداردهای زیســت محیطی می داند و بر مبنای توسعه پایدار 

فعالیت می کند.
سبحانی گفت: این شــرکت حفظ محیط زیست را یک مسئولیت 
خطیر اجتماعی قلمداد می کند و توجه به این مسئولیت را وظیفه 

خود می داند.
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: توســعه پایدار به معنای توســعه 
جوامع با در نظر گرفتن تامین نیازهای کنونی، بدون لطمه زدن به 

استعدادها و توانایی های موردنیاز آینده است.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه از ابتدای طرح برای تولید 2/5میلیون 
تن فوالد بنا نهاده شد، خاطرنشان کرد: اجرای توسعه فوالد مبارکه 
و دســتیابی به تولید حدود 6 میلیون تن فوالد، با نگاه بر این اصل 
که فوالد مبارکه باید نیاز حال حاضر کشور را برآورده سازد، بدون 
آنکه توانایی دوره های آینده را در برآوردن نیازهایشــان فدا کند، 

شکل گرفت.
 وی افزود: اکنون در راستای بهبود شرایط زیست محیطی منطقه 
و همگام با توسعه فوالد مبارکه، میزان فضای سبز در این شرکت از 

یکهزار و 600 هکتار فراتر رفته است.
وی گفت: تدابیری اتخاذ شده است تا آبیاری این میزان فضای سبز 
با استفاده از پساب تصفیه شده صنعتی شرکت و بدون برداشت آب 

اضافی از زاینده رود، در محیطی کامال سالم انجام شود.

اخبار

انرژی

پرداخت مالیات عادالنه؛  خواسته فعاالن 
اقتصادی اصفهان

فوالد مبارکه؛ حامی فرآیندهای بهبود 
زیست محیطی

فرودگاه اصفهان میزبان بیش از 6 هزار زائر خانه خدا می شود
مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان گفت: بــرای ایام حج امســال، فرودگاه 
بین المللی اصفهان میزبان 6 هزار و 308 مسافر از استان های اصفهان و چهارمحال 

و بختیاری خواهد بود.

مدیر دفتر مدیریت بار و مصرف شرکت توزیع برق استان 
اصفهان گفت: هزینه احداث نیروگاه خورشیدی در حال 

حاضر به ازای هر کیلو وات حدود 50 میلیون ریال است.
مهدی ثقفی اظهار داشــت: با توجه به اینکه در تابستان 
با مصرف باالی برق مواجهیم، شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان از طرح های تشــویقی برای کاهــش بار مصرف 
است. وی بیان داشت: طرح تعمیرات و تعطیالت تابستانی 
برای مشترکین دارای مودم قرائت از راه دور، طرح ذخیره 
عملیاتی برای مشترکین با دیماند باالی 250 کیلو وات و 
طرح خرید برق از مولدهای دیزلی یا گاز ســوز، از جمله 
طرح های تشویقی شرکت توزیع برق استان اصفهان است.

مدیر دفتر مدیریت بار و مصرف شرکت توزیع برق استان 
اصفهان با بیان اینکه در سه سال اخیر به دلیل اوج مصرف 
برق ساعت افزایش پیک مصرفی از شب به روز تبدیل شده 
است، گفت: تغییر ســاعت اوج بار کنتورهای صنایع نیز 
از راهکارهای کاهش بار پیک مصرفی اســت؛ به گونه ای 
که بتوانیم از ســاعت ۱۱ صبح تا یک بعد از ظهر اوج بار 

کنتورهای صنعتی را تغییر دهیم.
وی با اشاره به راهکارهای کنترل پیک در تابستان گفت: در 
بخش صنعت نیازمند همکاری با صنایع هستیم و در بخش 
کشاورزی نیز چاه های آب کشاورزی و آب های شرب با ما 
همکاری می کنند. ثقفی اضافه کرد: تغییر ساعت کار ادارات 
از دیگر راهکارهایی بود که یک ســاعت زودتر ساعت کار 
اداری آغاز شود که این طرح در بسیاری  از استان ها اجرایی 

شده اما در اصفهان هنوز اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه پیک بار در تابســتان سال جاری حدود 
6درصد پیش بینی شده است، اضافه کرد: پیک بار شبکه 
برق شرکت توزیع برق استان در سال گذشته یک هزار و 
68۴ بوده و ۱۴0 مگاوات همکاری مشــترکان صنعتی و 

کشاورزی در کاهش پیک و تولید برق دیزل بوده است.

مدیر دفتر مدیریت بار و مصرف شرکت توزیع برق:

۵ میلیون تومان هزینه هر کیلو 
وات انرژی خورشیدی است

49درصد مؤدیان در استان اظهارنامه های خود را 
تسلیم نکرده اند

مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان در حالی که تنها دو روز 
دیگر تا پایان ثبت اظهارنامه مالیاتی زمان باقی است، در جمع 
اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه امسال اولین سال اجرای اصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم است و مؤدیان حقیقی بر اساس این 
قانون تا پایان خرداد ماه برای ثبت اظهارنامه خود نزد سازمان 
مالیات فرصت دارند، عنوان کرد: امسال بر اساس تصویب قانون 
مالیات مستقیم تمامی مؤدیان اشــخاص حقیقی تنها تا3۱ 
خردادماه برای ارائه اظهارنامه های مالیاتی خود فرصت دارند تا 
مشمول معافیت ها و تسهیالت در نظر گرفته شوند و این زمان 
قابل تمدید نیست؛ این در حالی است که ثبات پرداخت مالیات 
موجب ثبات در برنامه ریزی دولت و کشــور برای ارائه خدمات 
خواهد شد که در صورت فرهنگ ســازی الزم، مردم با اعتماد 

بیشتری مالیات پرداخت خواهند کرد.
مراد امیری به اهمیت ویژه مالیات وتاثیر آن در تامین منابع مالی 

دولت اشاره کرد و افزود: مؤدیان مالیاتی بنا به هر دلیل درصورتی 
که موفق به ثبت اظهارنامه در موعد مقرر نشــوند جریمه 30 
درصدی غیر قابل بازگشت بر مالیات برای آنها اعمال خواهد شد 

و همچنین از معافیت ها و تسهیالت مالیاتی محروم می شوند.
وی با بیان اینکــه تا کنون تنها 5۱ درصــد از مؤدیان حقیقی 
اظهارنامــه مالیاتی خود را به ثبت رســانده انــد، تاکید کرد 
که در ســال گذشــته مجموعا 2۴6هــزار و 932 اظهارنامه 
الکترونیکی ثبت شد که آمار مناســبی نیست. مدیرکل امور 
مالیاتی اســتان اصفهان، همچنین اظهار امیدواری کرد که تا 
پایان روز چهارشنبه ۴9 درصد مابقی برای پر کردن اظهارنامه 
خود می توانند از طریق دفاتر پستی و پیشخوان دولت، اقدام 
الزم را انجام دهند و همچنین به منظور ســهولت در دریافت 
اوراق مالیاتی، اداره امور مالیاتی استان در این روزهای پایانی 
برای مؤدیان مالیاتی تا ساعت 2۱ خدمات الزم را ارائه خواهد 
کرد. امیری با بیان اینکه بر اساس ماده ۱00 قانون مالیات های 
غیرمستقیم، مشاغلی که ساالنه زیر ۱56میلیون تومان فروش 

داشته باشند لزومی به ثبت اظهارنامه نداشــته و با افزودن 8 
درصد به مالیات قطعی سال گذشته می توانند مالیات سال 95 
خود را پرداخت کنند، ادامه داد: مشاغل مربوط به خودرو نیازی 
به ثبت اظهارنامه نداشــته و بخشنامه های ســازمان مالیاتی، 

مالیات مقطوع این مشاغل را مشخص کرده اند.
2 هزار میلیارد تومان فــرار مالیاتی در اصفهان 

شناسایی شد
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، از قانون جدید تسهیالت 
مالیاتی خبر داد و گفت: مؤدیان می تواننــد مالیات خود را در 
اقســاط ۴ ماهه پرداخت کنند و این در حالی است که درآمد 
مالیاتی سال گذشته استان 5 هزار و 200 میلیارد تومان بوده 
که عالوه بر این مقدار، 2 هزار میلیارد تومان نیز فرار مالیاتی در 
استان شناسایی شده و با امکان دسترســی سازمان مبارزه با 
پول شویی به حساب های بانکی فعاالن اقتصادی، رصد فرارهای 

مالیاتی آسان تر شده است.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد ایــن اداره، حمایت از بخش تولید 
و فعاالن اقتصادی به ویژه بخش گردشگری است، گفت: »ماده 
95 مالیات های مستقیم« یکی از اصالحات قانون جدید مالیات 
است؛ بدین معنی که در قدیم مشــاغل شامل بند الف، ب و ج 
می شدند، اما در قانون جدید گروه های شغلی بر اساس میزان 
تولید تقسیم  بندی می شــوند. امیری با اشاره به اینکه مطابق 
این قانون اصناف با عنوان گروه های اول،   دوم و ســوم مالیاتی 
طبقه بندی می شوند، یادآور شد: سال گذشته و تا پایان خرداد 
ماه، 2۴6هزار و 932 فقره اظهارنامه الکترونیکی دریافت شد؛ اما 
امسال و در حالی که تنها دو روز تا پایان فرصت ارائه اظهارنامه 
مالیاتی باقی مانده است، تنها 5۱درصد اظهارنامه ها اخذ شده 
که باید با اطالع رسانی مناسب در دو روز باقی مانده، ۴9درصد 
مؤدیان دیگر و همچنین افرادی که شامل گروه سوم می شوند، 
یعنی کســانی که فروش، درآمد و خدمات آنها برابر یا کمتر از 
۱56میلیون تومان است، نسبت به گذشته با افزایش 8 درصدی 
از درآمد خود مالیاتشــان را بدون ارائه اظهارنامه الکترونیکی 
پرداخت کنند. مؤدیانی که در زمان مشــخص ارائه اظهارنامه 
الکترونیکی، مشــمول تبصره ماده ۱00 هســتند، می توانند 
به صورت اقســاط چهارماهه مالیات خــود را پرداخت کنند. 
مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان میــزان وصولی درآمد 
مالیاتی در سال 95 را 5/2هزار میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه 
داد: میانگین کشوری وصول مالیات سال 95، معادل 96 درصد 
بوده که این میزان در استان اصفهان حدود 92 درصد است و با 
این اوصاف ۴ درصد از میانگین کشوری عقب هستیم. وی تاکید 
کرد: در تالشیم تا مالیات مؤدیان مالیاتی ناپیدا را مشخص کنیم 
تا فشاری بر اصناف وارد نشود؛ درحال حاضر نیز بانک اطالعاتی 

مالیات در حال کامل شدن است.

مالیات از دیرباز یکی از روش های حاکم برای تامین هزینه های اداره کشــور بوده  که  فاطمه کاویانی
دولت های امروزی هم به روش های گوناگون آن را اخذ و در امور جاری صرف می کنند و 
آن را یکی از مطمئن ترین راه ها برای پیشرفت کشــور می دانند. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت 
غیرمستقیم دولت، از طریق تاثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاست گذاری های توسعه 
صنعتی نقش کلیدی ایفا کند.این در حالی است که در روزهای پایانی خرداد قرار داریم و بحث مالیات داغ داغ 
است. آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 95 صاحبان مشاغل پایان خرداد است 

که  طبق قانون قابل تمدید نیست و این موضوع به همه اتحادیه ها  و اصناف اطالع رسانی شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان اعالم کرد:

پایان خرداد؛ آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی

همدل و همنوا برای روزه دارانی که پای سفره های خالی چشم به مهر ما دوخته اند 

هموطن گرامی:

با مشارکت در تامین سبدهای غذایی برنامه ملی همای رحمت و برپایی سفره های مهربانی )مراسم افطاری( 
در ماه مبارک رمضان ویژه روزه داران نیازمند و کم برخوردار میراث دار مهربانی و بشر دوستی باشیم. 

شما می توانید به منظور مشارکت در این برنامه ملی کمک های نقدی خود را از طریق کد USSD تلفن همراه 
#5151*733*یا حساب شماره 1500000044 بانک ملت جمعیت هالل احمر استان واریز و یا کمک های 

غیرنقدی خود را از طریق مراکز شعب و خانه های داوطلبی جمعیت هالل احمر سراسر کشور اهدا نمایید.
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»ای دریغا«ی چاوشی منتشر شد
همزمان با توزیع سری دوم مجموعه »شــهرزاد« قطعه »ای دریغا« با صدای محسن چاوشی و 
سینا سرلک منتشر شد. در این قطعه حسین صفا ترانه سرا، شهاب اکبری تنظیم کننده، محسن 
چاوشی آهنگساز ، احسان نی زن نوازنده کمانچه، مجتبی تقی پور نوازنده گیتار نیز حضور دارند.

اخبار

کارشــناس امور اجتماعی و ایثارگران حوزه علمیه 
اصفهان از راه اندازی ستاد طالب شاهد و ایثارگر در 

حوزه اصفهان خبر داد.
مهدی طاهری، با بیان اینکه ایــن معاونت پلی میان 
طالب ایثارگر و بنیاد شهید است، اظهار کرد: رسالت 
اصلی ایــن مجموعه پیگیری حمایت هــای مادی و 
معنوی از قبیــل خدمات آموزشــی و رفاهی طالب 
ایثارگر است. وی  درخصوص طالب شاهد و ایثارگر 
بیان کرد: طبق رای گیری که سال گذشته برگزار شد 
۶ نفر به عنوان شورای مرکزی مجمع طالب شاهد و 
ایثارگر انتخاب شدند که به صورت ماهیانه جلساتی را 
در این خصوص در مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان 
تشکیل می دهند و در رابطه با امور مربوط این طالب 

تصمیم گیری و مصوباتی را بررسی می کنند.

راه اندازی ستاد طالب شاهد و 
ایثارگر در حوزه علمیه اصفهان

امیرتتلو: احسان علیخانی در چشم 
زن نامحرم نگاه می کند!

امیرحسین مقصودلو )تتلو( در تازه ترین اظهار نظر جنجالی خود، 
از برنامه ماه عسل انتقاد کرد.امیر تتلو در صفحه اینستاگرام خود، 
در پاسخ به کامنت یکی از هوادارانش به انتقاد از برنامه ماه عسل 
پرداخت. امیرتتلو نوشت: از برنامه  ماه عسل خوشم نمیاد به چند 
دلیل: ١( مجری بزرگ تر از خودش رو »تو« خطاب می کنه و این 
مســئله منو می رنجونه ! ٢( مجری تو چشم زن شــوهر دار و زن 
نامحرم به راحتی و بارها نگاه می کنه و این خیلی منو می رنجونه! ٣(

بسیار منفی و دلگیرانه است و اینجور مبحث هارو ما تنها تو آهنگ 
به عنوان قطب منفی می ذاریم و قطب مثبت بسیار بزرگ تری رو 
کنارش می ذاریم که طرف با شــنیدن آهنگ عمق درد رو بفهمه 
ولی افسردگی هم نگیره ! این برنامه اصال اصولی نیست و با دیدنش 
افســردگی می گیرین ۴( ایران قهرمان واقعی کــم داره و یکیش 
بی شک منم و این روزا این من بودم که با آهنگم و پستام این واژه 
رو دوباره درســت کردم ! اونم تنها و با کلی فحش! حاال این برنامه 
از واژه و شعر ما استفاده کرد و یک تشکر خشک و خالی هم نکرد ! 
بازم بر خالف میل باطنیم ولی آزادی های زندانیا مهم تره و چشم 

به خاطر زندانیا این پست رو می ذارم!

اینستاگردی

ابالغ
3 شــماره درخواســت: 9610460365600022 شــماره پرونــده:  /755
9509980365600881 شــماره بایگانی شــعبه: 950890 پیشــنویس آگهی ابالغ 
حسن آقا تقی دلیگانی فرزند حسین به اتهام توهین از طریق پیامک و... از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 950890 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین 
دادرســی در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار 
آگهی در شعبه 37 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 9387 شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع قضائی صدف()120 کلمه، یک کادر(
ابالغ

3 شــماره درخواســت: 9610460365600021 شــماره پرونــده:  /756
9409980365601071 شــماره بایگانی شــعبه: 941071 پیشــنویس آگهی ابالغ 
محمدعلی کیان پور فرزند حســین علی به اتهام خیانت در امانــت و کالهبرداری و 
تحصیل مال از طریق نامشروع و ... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 941071 
تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه بواســطه معلوم نبودن محــل اقامت او ممکن 
نگردیده است بدینوســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی در امور کیفری 
مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م 
الف: 9384 شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 

قضائی صدف( )128 کلمه، یک کادر(
ابالغ

3 شــماره درخواســت: 9610460365600020 شــماره پرونــده:  /757
9509980365601951 شــماره بایگانی شــعبه: 951974 پیشــنویس آگهی ابالغ 
غالمرضا حسن زاده به اتهام ســرقت مقرون به ازارو توهین و تهدید از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 951974 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین 
دادرســی در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار 
آگهی در شعبه 37 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 9385 شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع قضائی صدف( )119 کلمه، یک کادر(
ابالغ رای

3/759 کالســه پرونده: 951544 ش 5 شــماره دادنامه: 9609976793500427- 
96/02/24 مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید روح 
ا... هاشمی به نشانی اصفهان نرسیده به پل هوایی میر فروشگاه سامسونگ وکیل: 
آرزو لطفی به نشانی فالورجان خ میثم ساختمان زاینده رود خوانده: فرامرز فرمانیر 
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 ســید روح ا... هاشمی با وکالت 
آرزو لطفی به طرفیت فرامرز فرمانیر به خواســته مطالبه 20/600/000 ریال وجه 
چک به شماره 127679- 95/7/28 و 127680- 95/8/28 و 127682- 95/10/28 و 
127681- 95/9/28 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 
دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع نسبت 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 تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/600/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 1/505/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 95/07/28 و 
95/8/28 و 95/10/28 و 95/9/28 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: 9383 شعبه 5 حقوقی  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )324 کلمه، سه کادر(
ابالغ رای

3/760 کالسه پرونده: 951545 ش 5 شــماره دادنامه: 96099767093500425- 
96/02/23 مرجع رسیدگی: شــعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید 

روح ا... هاشمی به نشانی اصفهان خ میر نرسیده به پل هوایی فروشگاه سامسونگ 
وکیل: آرزو لطفی به نشانی فالورجان خ میثم ساختمان زاینده رود خوانده: فرزانه 
امینی به نشــانی 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 شــورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای سید روح ا... هاشمی 
با وکالت آرزو لطفی به طرفیت فرزانه امینی به خواســته مطالبه 51/900/000 ریال 
وجه چک به شماره 219189555162 - 95/10/26 و 027364414514- 95/8/26 
و 621750213- 95/9/27 و 36616505 - 95/10/12 به عهده بانک ملی به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
دفاع نسبت 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 تجارت و 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
51/900/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/332/500 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 95/10/26 و 95/8/26 و 95/9/27 و 95/10/12 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: 9382 شعبه 5 حقوقی  

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()327 کلمه، سه کادر(
ابالغ رای

3/761 کالسه پرونده: 951434 شماره دادنامه: 96099767944-222- 96/03/19 
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف خواهان: حسنعلی داوری به نشانی 
اصفهان محمودآباد فرعی 16 ســنگبری 2000 خوانده: رعنا شــجاعی خاتونی به 
نشــانی تبریز انتهای خ بهار بعد از نظام پزشــکی جنب مخابــرات به طرف حجتی 
سمت چپ سنگبری شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شــورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای حســنعلی داوری بــه طرفیت رعنا 
شجاعی خاتونی به خواسته مطالبه مبلغ شــصت میلیون ریال وجه چک به شماره 
83209- 83/02/7 به عهده بانک انصار به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 
دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع نسبت 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 تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و دو میلیون و چهارصد و بیســت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 92/02/20 
و 91/12/20 تــا تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعــالم 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: 9376 شــعبه 14 حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()308 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/762 کالسه پرونده: 1244/95 شماره دادنامه: 125- 96/02/19 مرجع رسیدگی 
شــعبه 31 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهرداد مظاهری با وکالت آقای 
احسان رفیعیان به آدرس اصفهان خ وحید ابتدای خ مارنان ساختمان ناژین 3 واحد 
6  خواندگان: 1- علی اصغر ســورانی به نشــانی مجهول المکان 2- مهدی سلطانی 
به نشــانی تیران کمربندی نمایشگاه کامیون سپهر خواســته مطالبه وجه به تاریخ 
96/2/2 شعبه 31 شــورای حل اختالف به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است 
پرونده کالســه 1244/95 مفتوح و تحت نظر می باشد با مالحظه اوراق و محتویات 
پرونده شــورا با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای شــورا در خصوص دعــوی آقای مهرداد مظاهری بــه وکالت آقای 
احســان رفیعیان به طرفیت  1- علی اصغر سورانی 2- مهدی ســلطانی بخواسته 
مطالبه مبلــغ 200/000/000 ریال بابت 5 فقره چک به شــماره 676911، 676913، 
676912، 676919 مــورخ 94/8/7 ، 94/9/7 ، 94/2/7 ، 95/4/7، 95/5/7 به انضمام 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه اولی بعنوان صادر کننده و ثانوی به عنوان 
ظهرنویس به شرح دادخواست شورا با بررســی اوراق پرونده و استماع اظهارات 
طرفین و اینکه خواندگان در قبال دعوی مطروحه دفاعی نداشــته اند دعوی را ثابت 

تشخیص و به اســتناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و رای وحدت رویه به شماره 526- 1369/7/1 هیات 
عمومی دیوان عالی کشــورحکم به محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ 
دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه و پنج میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال و هزینه نشرآگهی و حق الوکاله 
وکیل از سررسید چک 94/8/7، 94/9/7، 94/10/7 ، 95/4/7 ، 95/5/7 در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
دادگستری اصفهان می باشــد. م الف: 9389 شعبه 31 حقوقی  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()330 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/763 کالسه پرونده: 1245/95 شماره دادنامه: 126- 96/02/19 خواهان: مهرداد 
مظاهری به آدرس اصفهان خ ابوذر کوی باغ جنت پ 22 ساختمان پاسارگاد واحد 
19 با وکالت آقای احسان رفیعیان به نشانی اصفهان خ وحید ابتدای خیابان مارنان 
ساختمان ناژین 3 واحد 6 خواندگان: 1- علی اصغر یزدانی کچوئی به نشانی مجهول 
المکان 2- حسین قاسمی ورنامخواستی به نشــانی مجهول المکان خواسته مطالبه 
وجه به تاریخ 96/2/2 شــعبه 31 شــورای حل اختالف به تصدی امضاء کنندگان 
زیر تشکیل است پرونده کالســه 1245/95 مفتوح و تحت نظر می باشد با مالحظه 
اوراق و محتویات پرونده شورا با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شــورا در خصوص دعوی آقای مهرداد مظاهری به 
وکالت آقای احســان رفیعیان به طرفیت  1- علی اصغر یزدانی کچوئی 2- حســین 
قاسمی ورنامخواستی بخواسته مطالبه مبلغ 51/000/000 ریال بابت 1 فقره چک به 
شماره  881840 مورخ 95/10/25 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
اولی بعنوان صادر کننده و ثانوی به عنوان ظهرنویس به شرح دادخواست شورا با 
بررسی اوراق پرونده و اســتماع اظهارات طرفین و اینکه خواندگان در قبال دعوی 
مطروحه دفاعی نداشــته اند دعوی را ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و رای وحدت 
رویه به شماره 526- 1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشورحکم به محکومیت 
تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
همچنین هزینه دادرسی 1/450/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه و هزینه نشرآگهی 
و حق الوکاله وکیل از سررســید چک 95/10/25 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 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
دادگستری اصفهان می باشــد. م الف: 9390 شعبه 31 حقوقی  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()317 کلمه، سه کادر(
ابالغ رای

3/758 کالســه پرونده 95-972 شــماره دادنامــه: 9609976797100276 تاریخ 
رسیدگی 96/3/3 مرجع رسیدگی شــعبه 41 شــورای حل اختالف خواهان: آقای 
سهیل بینا فرزند علی به نشــانی اصفهان خ عبدالرزاق جنب بانک سپه طبقه فوقانی 
مجتمع اقتصاد موسسه راه صادق پالک 30 خواندگان: 1- امید بابائی فرزند قربانعلی 
2- ناصر زمانی هردو مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
149348 - 93/11/30 عهده بانک صادرات به مبلغ یکصد میلیون ریال بانضمام هزینه 
دادرسی و نشرآگهی و خسارت تاخیر تادیه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای ســهیل بینا به طرفیت 1- امید بابائی 2- 
ناصر زمانی به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 149348 - 93/11/30 عهده بانک 
صادرات به مبلغ یکصد میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه تقدیمی 
از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته 
و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا چون دفاع موجهی در قبال دعوی 
مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خوانده خود اقامه و ارائه نکرده است 
مستندا به ماده 198 و 515 و 529 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه 
را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه چک مورد دعوی و مبلغ 2/705/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و هزینه نشرآگهی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدچک 
)93/11/30( تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی و نشــرآگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و بیســت روز دیگر پس از آن قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکــم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 9362 شــعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )349 کلمه، 4 کادر(

اخطار اجرایی
3/764 شــماره: 1049/94 بــه موجب رای شــماره 395 تاریــخ 95/04/31 حوزه 
18 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 
محمدحســن رایجی به نشــانی مجهول المــکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
54/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 728018- 94/7/30 به انضمام 
مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان سررسید چک تا زمان اجرای حکم. مشخصات محکوم له: مهدی گنجعلی با 
وکالت سینا امیدی شغل آزاد به نشانی خ احمدآباد پاساژ گلستان طبقه همکف واحد 
اول سمت چپ فروشــگاه مارک. 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 مالــی 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 قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:9365 شعبه 18 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()185 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

3/765 شــماره: 94-1102) 115/95 ( به موجب رای شماره 325 تاریخ 95/03/31 
حوزه 29 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
خیراله بکرانی باالئی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و دویســت و بیست هزار ریال 
بابت خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها )90/5/28 - 
25/000/000 و 90/6/28- 25/000/000 ( لغایت زمان وصول نهایی چکها بر اساس 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان عباس بینا به نشانی اصفهان خ عبدالرزاق جنب 
بانک سپه طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد موسسه راه صادق پالک 30 و مبلغ نیم عشر 
حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 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:9363 شــعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()199 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

3/766 شماره: 951109 به موجب رای شــماره 960107 تاریخ 96/01/23 حوزه 8 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احد عالفی 
پوربه نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 2/135/000 ریال هزینه دادرسی و 120/000 ریال هزینه نشرآگهی 
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســیدچک به تاریخ 95/2/30 تا تاریخ اجرای 
حکم بابت چک شماره 65/910597 و نیم عشــر حق االجرا. مشخصات محکوم له: 
اشکاووس یاوری زادیه با وکالت آقای رجبی به نشانی اصفهان توحید میانی نبش 
کوچه پارکینگ شهرداری ساختمان ســرو طبقه اول.  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 مزبــور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:9370 شعبه 
8 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو()188 کلمه، 

دو کادر(
اخطار اجرایی

3/767 شماره: 1058/95 به موجب رای شــماره 1282 تاریخ 95/12/25 حوزه 15 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسن 
بهارزاده فرزند غالمرضا شــغل آزاد  به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/710/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 87/12/28 
لغایت زمان وصول در حق خواهان علیرضا فرازبخت فرزند اصغر شــغل آزاد به 
نشانی اصفهان خ نشاط کوی شــهید محمودیان پ 12 و نیز پرداخت نیم عشر حق 
االجرا. مــاده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 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:9371 شــعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()182 کلمه، دو کادر(

حوزه هنری اســتان اصفهان به مناسبت روز جهانی 
قدس بیانیه ای را منتشر کرد.

متن این بیانیه بدین شــرح اســت:روز قدس میراث 
گران بهای بنیان گذار کبیر انقالب اســالمی است که 
بیانگر اعتقاد و پایبندی به اندیشــه وحدت و انسجام 
اســالمی مقابل زورگویان عرصه جهانی اســت .روز 
جهانی قدس روز مقابله مســتضعفین با مستکبرین 
در جهان است و شرکت در راهپیمایی این روز سبب 
رسیدن فریاد رهایی فلسطین از چنگال صهیونیست  
اشــغال گر به گوش تمامی آزادگان جهان می شــود.

حوزه هنری استان اصفهان به نمایندگی از هنرمندان 
و فرهیختگان و جامعه هنری این شهر ضمن محکوم 
کردن جنایت های اشغالگران اسراییلی و صهیونیست 
در فلسطین به حمایت از مردم مظلوم این کشور همگام 
با مردم خداجوی ایران اسالمی، با حضور در راهپیمایی 
روز قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان باردیگر 
با آرمان های بنیان گذار جمهوری اسالمی، حضرت امام 
خمینی)ره( تجدید میثاق کرده و از تمامی هنرمندان 
انقالبی شــهر شــهید پرور اصفهان دعوت می کند تا 
در راهپیمایی باشــکوه روز قدس شــرکت کرده و با 
مشت های گره کرده شعار »مرگ بـر آمریکا و مرگ بـر 

اسراییل« سر دهند.

بیانیه حوزه هنری استان به 
مناسبت روز جهانی قدس

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اســتان اصفهان گفت: برخی فیلم های 
اکران عید فطر امسال پیش از فرا رسیدن عید در اصفهان شروع به اکران 

کردند.
سید مصطفی حسینی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان، با اشاره به 
نزدیک شدن به انتهای ماه مبارک رمضان و فرا رسیدن عید فطر در رابطه با 
اکران های این عید اظهار کرد: برخی فیلم های اکران عید فطر امسال پیش 

از فرا رسیدن عید در اصفهان شروع به اکران کردند.
وی افزود: تاکنون فیلم »زیر سقف دودی« به کارگردانی پوران درخشنده 
و بازی فرهاد اصالنی، مریال زارعی، بهنوش طباطبایی، هوشــنگ توکلی، 
مریم بوبانی، هادی مرزبان، فریبا متخصص، شــهرام حقیقت دوســت، 
رسول نجفیان، نفیسه روشن، آزیتا حاجیان، حسام نواب صفوی و فرشید 
زارعی فرد که به طــالق عاطفی میان زوج ها پرداخته اســت، در پردیس 

سینمایی چهارباغ و سینما ساحل به اکران درآمده است.
مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اســتان اصفهان گفت: فیلم 

»مادِر قلب اتمی« به کارگردانی علــی احمدزاده و بازی 
محمدرضا گلزار، ترانه علیدوســتی، پــگاه آهنگرانی، 

مهرداد صدیقیان که به روایت داستان اتفاقاتی بین 
چند نفر در شب واریز یارانه ها می پردازد در سینما 

قدس اکران شده است.
وی تصریح کرد: فیلم »رگ 

خواب« به کارگردانی و 
تهیه کنندگــی حمید 

نعمت ا... و بازی لیال 
حاتمــی، 
کــورش 

تهامی، الهام کردا، لیال موسوی، خســرو بامداد، اصغر پیران، بهزاد رحیم 
خانی، غزاله جزایری، بامداد نعمت ا...، شکوفه هاشمیان، نوشین تبریزی در 
رابطه با دل باختن شخصی به مدیر رستورانی که در آن کار می کند است؛ 

که در پردیس سینمایی چهارباغ و سینما سپاهان به اکران درآمد.
حسینی در خصوص فیلم های که هنوز اکران نشــده اند، ابراز کرد: فیلم 
»کارگر ساده نیازمندیم« در دســتور اکران قرار خواهد گرفت؛ همچنین 
فیلم »اکســیدان« به کارگردانی حامد محمدی و بازی جواد عزتی، امیر 
جعفری، شبنم مقدمی، شــقایق دهقانی، رضا بهبودی، لیندا کیانی، علی 

استادی در دستور اکران  است.
وی خاطرنشان کرد: فیلم »ساعت پنج عصر« به کارگردانی مهران مدیری 
نیز به این دلیل که فیلم های روی پرده فرصت بیشتری برای اکران داشته 
باشند با ســه هفته تاخیر بعد از عید فطر در گروه ســینما ساحل اکران 

می شود.
 مدیــر امور ســینمایی حــوزه هنــری اســتان اصفهان

 اذعان داشــت: طبق توافــق بین تهیه کننــده فیلم 
نهنگ عنبر ٢ و شورای صنفی، این فیلم فرصت 
دارد تا ۴ هفته بعــد از ماه مبارک 
رمضان در بین فیلم های در 
حال اکران باقــی بماند 
و این شــرطی بود که 
برای حضور فیلم در 
بین فیلم های اکران 
مــاه رمضان 
گـــــذاشته 

شده بود.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان خبر داد:

پیشواز سینماهای اصفهان از اکران های عید فطر

کارگردان تئاتر اصفهان گفت: برای نخستین 
بار در سطح کشور، کوزه خوانی اجرا می شود. 
کوزه خوانی یا آواگــری تلفیقی از نمایش 
و نقالی اســت که تاثیرگــذاری خوبی در 

مخاطب دارد.
 فریدون خســروی در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم در اصفهان با اشــاره به کوزه خوانی 

اظهار داشت: برای نخســتین بار در سطح 
کشور کوزه خوانی اجرا می شود، کوزه خوانی 
یا آواگری تلفیقی ازنمایش و نقالی است که 

تاثیرگذاری خوبی در مخاطب دارد.
وی افزود: به مناســبت روز فردوســی این 
نمایش را با مضمون شــاهنامه در اصفهان 
اجــرا کــردم، در حــال حاضــر در حال 

پژوهش علمــی در مورد شــاهنامه و این 
 نوع نمایش هســتم و بــه زودی آن را اجرا

 می کنم.
کارگــردان تئاتر اصفهان بیــان کرد: برای 
اولین بار نقالی را  با اســتفاده از کوزه های 
رنگی که هر کــدام از کوزه ها نماد انســان 
با درونمایه و شــخصیتش اســت، شــروع 
 کردم؛ تاکنون کسی با استفاده از کوزه نقل 

نگفته است.
خسروی با اشاره به شــاهنامه خاطرنشان 
کــرد: شــاهنامه کتــاب خــرد و دانایی و 

برخورد جهل و عقل اســت و با این سبک 
نمایش اتفاق جدیدی در نســل جدید می 
 افتد و آنها با مفاهیم شــاهنامه بیشتر آشنا 

می شوند. 
وی افــزود: این گونه نمایــش تاثیرگذاری 
زیــادی دارد و در آینــده برنامه هایی دارم 
تا به جــز شــاهنامه،  قصه هــای ماندگار 
عرفانی مانند لیلی و مجنون، شیخ صنعان 
و ســیمرغ  را اجرا کــرده و نســل جدید 
 را با ســرمایه های فرهنگی کشــور آشــنا

 کنیم.

کارگردان تئاتر اصفهان خبر داد:

اجرای کوزه خوانی برای نخستین بار در اصفهان

در حاشیه

جزئیات استخدام فرزند پرویز پرستویی در مترو؛

  استخدام بهروز پرستویی
 ربطی به پدرش ندارد

احســان مقدم، مدیر روابط عمومی مترو و سخنگوی این سازمان 
گفت: به کارگیری بهروز پرستویی ربطی به پدرش نداشته و ایشان 
لیسانس مرتبط با کارشان را دارند. من به عنوان مدیر واحد روابط 
عمومی، چهار مسئول اداره دارم که یکی از این ادارات یعنی اداره 
تبلیغات را بهروز پرستویی در اختیار گرفت. ایشان کارمند روابط 
عمومی سایپا بود. در موسســه ورزشی شان کار کرده و شش سال 
سابقه داشت. با شناختی که از ایشان داشــتم خواستم که بیاید. 
در مرحله جذب و گرفتن نامه جذبش، پدر او هیچ نقشی نداشته 
است و خود ما این کار را کردیم؛ پدر ایشــان هیچ دخالتی نکرد. 
این نامردی و تهمت اســت که کســی بگوید او به واسطه پدرش 

استخدام شد.
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دانشــمندان برای اولیــن بــار در دنیا موفق به ســاخت 
نــور مایع شــده اند کــه درنــور معمولی به صــورت یک 
مــوج و بعضی اوقات هــم مانند یــک ذره رفتــار می کند 
و همیشــه در یک خط صــاف حرکت می کنــد. به همین 
خاطــر  اســت که چشــمان مــا قادر بــه دیــدن اطراف 
اشــیا و گوشه و کنار نیســت. اما تحت شــرایط خاص، نور 
 می تواند مانند یــک مایع عمل کند و  اطراف اشــیا جریان

 پیدا کند.چگالش بوز-اینشتین مورد عالقه دانشمندان است 
؛چراکه در این حالت، قوانین از فیزیک کالسیک به فیزیک 

کونتوم تبدیل می شود و مواد ویژگی های موج مانند بیشتری 
از خود نشــان می دهند. آنها در دمای نزدیک به صفر مطلق 
ساخته می شوند و تنها برای کسری از ثانیه وجود دارند. اما در 
این مطالعه، دانشمندان با استفاده از ترکیب »فرانکشتاینی« 
از نور و ماده موفق به ســاخت یک چگالش بوز-اینیشتن در 

دمای اتاق شدند.
»دنیل ســانویتو«، سرپرست ارشــد این مطالعه از موسسه 
نانوتک ایتالیا، در این باره می گوید: »در این مطالعه نشــان 
دادیم که ابرسیاالت توانایی روی دادن در دمای اتاق را هم 

دارند؛ البته تحت شرایط محیطی فراگیر و با استفاده از ذرات 
نور-ماده به نام پوالریتون«.

تولید پوالریتون شامل برخی تجهیزات خطرناک و مهندسی 
مقیاس نانو می شود.

دانشــمندان یک الیه از مولکول های آلــی به ضخامت 13 
نانومتر را میان دو آینه فوق بازتاب دهنده قرار دادند، سپس 
آن را با یک پالس لیزری 35 فمتوثانیــه ای )یک فمتوثانیه 
یک کوادریلیون ثانیه یا 10به توان منفی 15 ثانیه اســت( 

نابود کردند.
»استفان کنا کوهن«، یکی از اعضای تیم تحقیقاتی، در این 
باره بیشتر توضیح می دهد: »به این ترتیب، توانستیم برخی 
از خواص فوتون، مانند جرم نور موثر و سرعت سریع آنها، را 
با فعل و انفعاالت قــوی الکترون های داخل مولکول ترکیب 

کنیم«.
درنتیجه برخی از ویژگی های »ابرســیال« عجیب و غریب 
از آب درآمد. تحت شــرایط معمولی، وقتی که مایع جریان 
می یابد، حرکت موجی و چرخشــی دارد اما ابرسیال از این 

قانون مستثنی است.
همانطور که در عکس زیر می بینید، جریان پوالریتون ها در 
حالت عادی مانند موج مختل می شود اما در ابرسیال چنین 
اتفاقی رخ نمی دهد. کنا کوهن افزود: »در یک ابرسیال، این 
تالطم در اطراف موانع ســرکوب می شود که باعث می شود 
جریان بدون تغییــر در راه خود ادامه یابد«. دانشــمندان 
می گویند: این مطالعه نه تنها مسیر را برای تحقیقات جدید 
درباره هیدرودینامیک کوانتومی هموار کرده اســت، بلکه 
منجر به پیشرفت های آینده در تکنولوژی وسایل پوالریتون 
در دمای اتاق می شــود؛ مانند تولید مواد فوق رســانا برای 

وسایلی چون LED، پنل های خورشیدی و لیزر.
به گفته تیم تحقیقاتی، این حقیقــت که چنین اثری تحت 
شــرایط محیطی فراگیر مشاهده شده اســت، نشان دهنده 
مقدار زیادی از تحقیقات و بررســی در آینده است. نه تنها 
این مطالعات باید به بررســی پدیده های بنیادین مرتبط با 
چگالش بوز-اینشتین بپردازد، بلکه باید بر طراحی و ساخت 
دستگاه های مبتنی بر ابرســیال فتونیک متمرکز شود تا در 
آینده تلفات کامــال از میان بــرود و پدیده های غیرمنتظره 

جدید قابل بهره برداری باشد.

قابلیت جدید گوگل؛ 

ذخیره هارد دیسک شما در فضای 
ابری

با قابلیت جدید »گــوگل درایو«،  شــما قادر خواهیــد بود تمام 
هاردیسک خود را به فضای ابری منتقل کنید.

در هفته گذشــته، موضوع نقض قانون ضدانحصار از سوی شرکت 
گوگل در اروپا و جریمه ســنگین )بیش از یک میلیارد یورو( بدین 

خاطر خبرساز شد.
اما در کنار این موضوع، اخبار جدیدی نیز از این شــرکت منتشر 
گردید که برای حوزه فنــاوری اطالعات و به ویــژه نرم افزار، حائز 

اهمیت فراوان است.
خبر مهم این بود که اگر  شما فضای ابری در اختیار داشته باشید، 
گوگل قابلیت جدیدی برای کار با این فضا به مجموعه توانایی های 

خود برای کاربران افزوده است.
مطابق این اخبار، از این پس گوگل نه تنها از همه فایل های شــما 
در فضای مزبور نسخه پشتیبان تهیه خواهد نمود، بلکه قادر است 
یک نسخه بک آپ از تمامی حجم هارد دیسک سیستم )حاوی تمام 
فایل ها و پیکربندی و نیز اطالعات سیستمی( شما تهیه و بر روی 
گوگل درایو ذخیره نموده و آن را به عنوان پشتیبان سیستم شما 

نگهداری کند.
البته شــایان ذکر اســت که این موضوع، یعنی بــک آپ گیری از 
کامپیوتر، همواره یک دغدغه مطرح کاربران بوده و به همین دلیل 

هم اکنون نرم افزارهای زیادی طراحی شده و در بازار موجودند.
مهم ترین کارکرد این نرم افزارها، تهیه نســخه پشتیبان از کلیت 
سیستم شماست تا اگر زمانی مشکلی برای آن پیش آمد، بتوانید با 
اطمینان خاطر، سیستم خود را به صورت صحیح و کامل، بازیابی 

کنید.
ناگفته پیداســت که می توان پیش بینی کرد با این قابلیت جدید 
گوگل، کسب وکار بسیاری شــرکت های نرم افزاری که تخصص و 
سابقه فعالیتشان، ارائه نرم افزارهای تهیه پشتیبان از سیستم است، 

عماًل از دور خارج خواهند شد.
در این هفته همچنین خبری منتشــر شــد که گوگل قصد دارد 
نرم افزارها و بازی هایی را که بیشــترین نقش را در توسعه اندروید 

داشته و دارند معرفی نماید.
این البته ایده جدیدی نیست؛ اما بدین ترتیب مجموعه ای از بازی ها 
و نرم افزارهای اندرویدی در لیســت خواهند بود، که برخی از آنها 

».Runtastic و AliExpress، Pocket «مشهور هستند مانند

فناورانه

استارت آپ نیویورکی) Walnutt ( با استفاده از هوش مصنوعی، کنترل از 
راه دور و پدهای حسگر اسکیت بوردی ساخته که به کاربر کمک می کند در 

مدت 5 دقیقه اسکیت سواری بیاموزد!
ایده اصلی این طرح آن اســت که به اســکیت ســواران تازه کار کمک کند 
تا  ســریعتر تعادل خود را حفظ کنند. شرکت ســازنده این اسکیت بورد که 
»Spectra «نام گرفته ،ادعــا می کند  که هر کاربر مــی تواند در 5 دقیقه 

اسکیت سواری را بیاموزد.
 دلیل سهولت یادگیری نیز سیستم سه بعدی کنترل وضعیت بدن است. این 
سیستم شامل مجموعه ای از پیکانها در لبه های اسکیت است که فشار را  حس 
می کند. با خم شدن کاربر به جلو، اسکیت حرکت می کند و هنگامی که کاربر 
بدن خود را به عقب می کشد، از سرعت آن کاسته می شود. جالب آنکه کاربر 

می تواند با بلندکردن انگشتان پایش، ترمز دستگاه را فعال کند.
 اسپکترا در چهار مدل مختلف عرضه می شود. هم اکنون اسپکترا سیلور که 
دارای بدنه ای از جنس فیبر کربن- منیزیم اســت به قیمت 1۹۹ دالر پیش 
فروش می شود. این اسکیت بورد می تواند با سرعت33/8کیلومتر برساعت 

حرکت کند و وزن آن ۷ کیلوگرم است.

 اسکیت بورد 
تازه کاران ساخته شد

تصویر یک وسیله نقلیه هوایی الکتریکی را 
ببینید

کنسرسیوم اروپایی »Neva Aerospace« امســال در نمایشگاه هوایی 
پاریس از طرح اولیه یک وسیله نقلیه شخصی VTOL)وسیله ای که به طور 

عمودی از زمین بلند می شود و فرود می آید(، رونمایی خواهد کرد.
این وســیله نقلیه هوایی که» AirQuadOne «نــام دارد، به طور کامل 
الکتریکی خواهد بود و می توانــد در ارتفاع ۹1۴ متــری زمین پرواز کند. 
همچنین حداکثر ســرعت آن در هوا حدود 80 کیلومتر برساعت تخمین 
زده می شود. وسیله نقلیه با هر بار شارژ می تواند ۲0 تا 30 دقیقه پرواز کند.

وزن AirQuadOne حدود 500 کیلوگرم است که یک پنجم آن به باتری 
اختصاص دارد. همچنین باتری آن را می توان به طور مســتقیم به سخت 
افزاری متصل کرد که در ایستگاه های شارژ خودروهای برقی به کار می رود. 
طراحی این وســیله نقلیه هوایی به گونه ای اســت که می توان آن را به دو 
صورت دارای سرنشین و بی سرنشین ارائه کرد. در هر دو حالت این وسیله 
قابلیت حمل 100 کیلوگرم بار را دارد. همچنین احتمال دارد شرکت تولید 
کننده نسخه نیمه الکتریک هیبریدی دستگاه را بسازد که قابلیت یک ساعت 

پرواز را دارد.

قایقرانی در آب های خروشان رودخانه ها تجربه ای هیجان انگیز است و حال 
با تولید قایق خاصی که هرگز غرق نمی شود این هیجان به اوج خود رسیده 
است. شرکت» Creature Craft« قایق خاصی به همین منظور طراحی 

کرده است.
بر فراز این قایق دو بازوی بزرگ چند جداره و قابل بادکردن نصب شده که از دو 
طرف با استفاده از سه ستون بزرگ پر از باد به یکدیگر متصل می شوند تا حتی 

در صورت چپ شدن، قایق مذکور به سرعت به حالت اول بازگردد.
طراحی این قایق به گونه ای است که حتی در صورت برخورد با موانع بزرگ و 

خطرناکی مانند درخت یا صخره آسیب نمی بیند و چپ نمی کند.
چندجداره بودن این قایق باعث می شود حتی در صورت ایجاد شکاف در آن، 
الیه های بعدی جلوی نفوذ آب به آن را بگیرند و ادامه سفر در آب های مواج 

ممکن شود.
در این قایق صندلی هــای خاصی تعبیه شــده که مجهز به ابــزاری برای 
بستن  پای سرنشینان است و از افتادن آنها به درون آب جلوگیری می کند. 
 قیمت مدل های مختلف این قایق از ۴۹۹5 دالر تا 15500 دالر در نوســان 

است.

علم پژوهی

تئوری ثبات سرعت نور )300 هزار کیلومتر در ثانیه( 
یکی از اصول بنیادی در کلیه زیر شاخه های علم فیزیک 
است که اکنون توســط تیم دو نفره ای به رهبری یک 

ایرانی، زیر سوال رفته است.
در فیزیک فرض بر این اســت که همواره سرعت نور 
در تمام طــول عمر کائنات ثابت اســت، اما اکنون دو 
فیزیکدان برجســته به نام های »ژائــو ماگوئیجو« و 
»نیایش افشردی« )دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه 
شــریف در ســال 13۷۷ که اکنون در ایاالت متحده 
آمریکا زندگی می کند( نظریه تازه ای ارائه داده اند که بر 
اساس آن نور در ابتدای کائنات یعنی در ثانیه نخست 
پس از انفجار بزرگ، ســرعت بیشتری داشته و سپس 

کند شده است.
در این نظریه نور در ثانیه0/۹6۴۷8 پس از انفجار بزرگ 
سرعتی بیشتر از 300 کیلومتر بر ثانیه امروزی دارد و 
این موضوع از روی بررسی امواج گرانشی آن زمان که 

در پس زمینه کیهانی وجود دارند، قابل اثبات است.
در حال حاضر آخرین اندازه گیری های اثبات شــده از 
ثانیه۹68 /0است که نشان می دهد نور با همین سرعت 
امروزی حرکت می کرده است و هر اتفاقی در این فاصله 
)فاصله زمانی معادل00۲ /0ثانیه( رخ داده است، باید 

بررسی شود.
انجام این آزمایش به  لحاظ تکنولوژیک و علمی در حال 
حاضر ممکن نیست و این دو دانشمند فرضیه ای ارائه 
داده اند که آیندگان باید به بررسی آن بپردازند، اما در 
صورتی که این نظریه به اثبات برسد، بسیاری از جاهای 
خالی در تاریخ کائنات را پر می کند و برای پرسش های 

زیادی پاسخ مناسب یافت می شود.
ســرعت حرکت نور تعیین کننده مصادیق بســیاری 
در فیزیک بنیادی از زمان تا مکان اســت و با استفاده 
از ابعاد و ویژگی هــای مختلفی از اجــرام و اتفاقات را 
برآورد می کند که در صورت اثبات غیر ثابت بودن آن، 
بخش های زیادی از فیزیک پیشــرفته باید بازخوانی 

شود.

پروفسورایرانی، سرعت نور را 
زیر سوال برد

گوگل ویدئوهای خشن را حذف می کند
گوگل اعالم کرده موضع سخت تری را  نسبت به انتشار ویدئوهای خشن یا تروریستی اتخاذ 
می کند. آلفابت که شرکت مادر گوگل به حساب می آید، ابزارهای بیشتری  برای شناسایی 

و حذف محتویات خشن یا تروریستی در بستر ویدئویی یوتیوب به کار خواهد گرفت.

 این قایق 
هرگز غرق نمی شود

اسکنر اثر انگشت برای سامسونگ 
مشکل ساز شد

بر اساس گزارش هایی شرکت سامســونگ برای همخوان سازی 
دستگاه های خوانش بصری اثر انگشــت دچار مشکل شده است. 
زیرا فناوری موجود به  ایجاد مشکالتی در میزان نور دستگاه منجر 

می شود.
 به نظر می رسد این شرکت  مشغول حل مشکل میزان نور صفحه 
نمایش دســتگاه و همخوان کردن  آن با حس گرهای اثر انگشت 

است.
به گفته کارشناسان، در منطقه ای که  اسکنر اثر انگشت کار گذاشته 
می شود، صفحه نمایش بیش از اندازه روشن می شود. البته تاکنون 
درباره شدت این مشکل گزارشی منتشر نشده است.  از سوی دیگر 
سامسونگ تاکنون توانســته نمونه های اولیه اسکنر اثر انگشت را 

بدون هیچ مشکلی در صحفه نمایش کار بگذارد.
این اخبار در حالی منتشر می شود که گفته می شود ،شرکت تولید 
کننده تجهیزات در کره جنوبی با  کارگذاشــتن حسگر بصری اثر 
انگشــت در تلفن های گلکســی نوت 8  مخالفت کرده است. این 
شرکت دلیل مخالفت خود را مشکالتی درباره اجرا اعالم کرده است.

به هرحال سامســونگ اعالم کرده در بهار ۲018  میالدی فناوری 
اسکنر بصری اثر انگشت و مجموعه گلکسی  نوت۹ را به بازار عرضه  

خواهد کرد.

 برای اولین بار، فیزیکدانان توانستند به نور مایع در دمای اتاق دست یابند، حاال ساخت این فرم عجیب و 
غریب از ماده بیش از همیشه قابل دسترس شده است. این ماده هم» ابرسیال«، که اصطکاک و چسبندگی 
صفر دارد، است و هم نوعی چگالش» بوز-اینشتین«، که گاهی اوقات به عنوان حالت پنجم ماده توصیف می شود، 

دارد و به نور اجازه می دهد که در اطراف اشیا  و گوشه  و کنار آنها جریان یابد.

ساخت نور مایع ممکن شد

هوش سنج

با توجه به روابطی که بین اعداد وجود دارد، بجای عالمت 
سوال، عدد مناسب را قرار دهید.

گزینه )1( درست است.حداکثر نفرات موقعی است که 
در هر یک از ردیف های 16،11،6،1،…،۹6 و 101 دقیقا 
۲00 نفر باشد و در سایر ردیف ها نفری نباشد که تعداد 
نفرات ۲1×۲00 یعنی ۴۲00 خواهد شد. حداقل نفرات نیز 
موقعی است که در ردیف های 15،10،5،… و 100 دقیقا 
۲000 نفر ودر سایر ردیف ها نفری  نباشد؛ که دراین حالت 

تعداد نفرات ۲0×۲00 یعنی ۴000 خواهد شد.
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اینترنت در ایران با فراوانی روبروست، اما شاید آزاردهنده 
ترین مشکل بحث ســرعت و پهنای باند باشد. از این رو 
در میان شــرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی، با 
 مقایسه عملکردها باید به سراغ گزینه ای برویم که نسبت

  به ســایر رقبا خدمات بهتــری را به مشــتریانش ارائه 
می کند.

 nPerf و OpenSignal «اپلیکیشــن هایی همچون
Speed Test« کــه امروز بــه معرفی آنهــا خواهیم 
پرداخت، انجام این مقایسه و بررسی عملکرد را برای کاربر 
مهیا کرده اند.در کنار وبســایت »nPerf« اپلیکیشن 
موبایل آن نیز یکی از بهترین ابزارها برای تست سرعت 
اینترنت محســوب می شــود که با آن قادرید مواردی 
همچون ســرعت نــت، بارگــذاری مرورگر و ســرعت 
استریمینگ ویدئوها را به دقت اندازه بگیرید.خوشبختانه 
اپ موبایل nPerf از همه نوع اتصال اینترنتی، از 2G و 

3G تا LTE و وایمکس و وای فای پشــتیبانی می کند؛ 
بنابراین به غیر از تست ســرعت نت خانگی می توان با 

آن عملکرد اینترنت موبایل را هم مورد بررسی قرار داد.
یک تست کامل اینترنت در nPerf شامل تست سرعت 
)دانلود، آپلود و پینگ(، تست بارگذاری صفحات اینترنتی 
)مقایسه حجم صفحه و زمان طی شده برای بارگذاری( و 
تست بارگذاری ویدئوها در یوتوب )از کیفیت 240p تا 
720p( می شود که تمام نتایج حاصل از آن را می توانید 

با سرویس های دیگر منطقه مقایسه کنید.
البته به علت نبود اطالعات کافی، این امکان هنوز برای 
کشور ایران مهیا نشده اســت. کلیه نتایج را هم می توان 
به صورت یک تصویر کوچک در شــبکه های اجتماعی 
به اشتراک گذاشــت. ضمنا به غیر از تســت اینترنت، 
در تنظیمــات nPerf می توان برای مصــرف اینترنت 
محدودیت تعیین کرد تا اپلیکیشن پس از رسیدن مصرف 

دیتا به سقفی که تعیین کرده اید به شما هشدار دهد.
شما  میتوانید برای دریافت این اپلیکیشن از این  لینک  

برای گرفتن این نرم افزار )goo.gl/oCxRLv(   استفاده کنید.
کد  باال را اسکن کنید

معرفی

اپلیکیشن nPerf Speed Test؛

سرعت اینترنت  خود  را تست کنید

با فناوری دوستدار محیط زیست؛

کولر قابل حمل با قابلیت پخش 
موسیقی از راه رسید

با گرم شدن شدید هوا، نیاز به استفاده از لوازم خنک کننده روز به 
روز در حال افزایش اســت .  به  این خاطر یک شرکت نوپا در سان 

فرانسیسکو  یک کولر قابل حمل جذاب تولید کرده است.
این کولر که» Zero Breeze«  نام دارد نه تنها شما را خنک می 
کند، بلکه قادر به روشــن کردن محیط اطراف بوده و با استفاده از 
بلوتوث می تواند موسیقی پخش کند. تامین برق دیگر محصوالت 
 الکترونیکی اطــراف هم از جملــه دیگر قابلیت هــای این کولر 

است.
کولر یاد شــده مجهز به باتری های قابل شارژ است و پس از شارژ 
کامل تا 5 ساعت قابل استفاده است. در کولر قابل حمل مذکور از 
فناوری خاصی برای ایجاد سرما موســوم به فناوری تبرید فشرده 
دوار استفاده شده اســت. این فناوری از فناوری های دوست دار 

محیط زیست است که به الیه ازن هم آسیب نمی رساند.
کولر یاد شــده می تواند محیطی به وســعت ۴/6 متر مربع را در 
اطراف خود روشن کند و در فضای باز نیز به سادگی افرادی را که 
در اطرافش نشســته اند ،خنک می کند. با استفاده از این کولر در 
محیط های بســته می توان دمای محیط را تا ۷ درجه سانتیگراد 

کاهش داد.
باتری ۴0 هزار میلی آمپری این کولر برای 5 ســاعت استفاده با 
سرعت پایین و سه ساعت و نیم استفاده با سرعت باال قابل استفاده 
است. ابعاد این کولر» ۴6/۴در16/۲در۹/6سانتیمتر« و وزن آن» 
۴ کیلوگرم« اســت و به راحتی قابل حمل و نقل است. بلندگوی 
بلوتوث، پورت های شارژ »یو اس بی 5 ولت« و چراغ ال ای دی از 

جمله دیگر امکانات این بلندگوی قابل حمل است.
قرار است تولید انبوه این کولر قابل حمل در آینده نزدیک آغاز شود. 

قیمت این محصول برابر با 3۴۹ دالر اعالم شده است.

محققان دریافته اند که کهکشان های موجود در اوایل تشکیل 
جهان نور سبز رنگی را از خود منتشر می کردند.

محققان در جلســه بنیاد ستاره شناسی آمریکا این کشف را 
ارائه کردند. به گفته آنها، در آن دوره ستاره های موجود بسیار 

داغ تر از ستاره هایی بوده اند که اکنون در جهان هستند.
براســاس یافته های ایــن محققان کهکشــان هایی که نور 
سبررنگ از خود ســاطع می کردند حدود 11 میلیارد سال 

قبل در جهان وجود داشتند. همچنین برخی از کهکشان ها و 
ابرها  هاله ای پررنگ تر از امروز داشته اند.

 UCLA متیو مالکان« یکــی از فیزیک اخترشناســان در«
می گوید: »به نظر می رســد کهکشــان ها به این شکل آغاز 

شده اند«.
مالکان و همکاران او توانستند با استفاده از تلسکوپ مادون 
قرمز انگلیس در  هاوایی و تلسکوپ اسپتیزر نور بیش از 5000 

کهکشان را جمع آوری کنند.
آنها متوجه شــده اند طیف نــوری ســبزرنگ در تمام این 
کهکشان ها وجود داشته اســت که اکنون به دلیل گسترش 
جهان به مادون قرمز تغییر یافته اســت. به هرحال این نور 
سبز رنگ در مقایسه با نور ساطع شده از ترکیب ستارگان و 

کهکشان های امروز، بسیار درخشان تر بوده است.
این نور ســبز رنگ از اتم های اکسیژن شکل می گیرد که دو 
الکترون خود را از دست داده اند. مالکان در این باره می گوید: 
»ســتاره ها در آن زمان از فعال ترین ستاره های کنونی هم 

داغ تر بوده اند«.

نور کهکشان های اولیه سبز بوده است
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يادداشت
پرداخت تسهیالت به مددجویان لنجانی 

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرســتان لنجان گفت:285  فقره تسهیالت 
به مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان لنجان پرداخت شد.

اخبار

سرپرست منطقه يک شهرداری کاشان خبر داد:

اختصاص بودجه برای آزادسازی و 
تملک معبر صدره و سرفره

سرپرســت منطقه یک شــهرداری کاشان از  کاشان
اختصــاص 20 میلیــارد ریــال اعتبــار برای 
آزادسازی و تملک معبر 16 متری صدره و سرفره خبر داد. والی زاده 
از اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار برای آزادسازی و تملک معبر 
16 متری صدره و ســرفره خبر داد. مرتضی والی زاده با اشــاره به 
اهمیت آزادســازی در بافت تاریخی، اظهار کرد: پروژه شبکه 16 
متری حد فاصل خیابان مالفتح ا... به حســینیه صدره و سرفره به 
طول حدود 200 متر از پروژه هایی اســت که اخیرا اقدام ها برای 
تملک و آزادسازی آن با پیگیری مســتمر حوزه امالک شهرداری 
منطقه یک به مرحله ظهور رسیده اســت.وی با بیان اینکه تمامی 
پالک های این مسیر با در نظر گرفتن و اهمیت حفظ آثار ارزشمند 
و تاریخی تملک و آزادسازی می شود، تصریح کرد: برای آزادسازی 
و تملک معبر صدره و سرفره  20میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده 
شده و با رعایت عرض شبکه 16 متری، این طرح صورت می گیرد.

به همت باشگاه مقاومت؛

 سوت آغاز مسابقات فوتسال
 جام رمضان سمیرم زده شد

ريیس اداره دامپزشکی شهرستان دهاقان:

اماکن نگهداری دام برای مبارزه با 
تب کریمه کنگو سمپاشی شد

توقیف محموله قاچاق دومیلیارد 
ریالی در شهرضا

مســابقات فوتســال جام رمضان شهرســتان  سمیرم
سمیرم، با حضور 12 تیم در دو گروه آغاز شد. 
افتتاحیه مسابقات فوتسال جام رمضان سمیرم شامگاه یکشنبه، به 
داوری مجتبی شجاعی، داور ملی کشــورمان و علیرضا آقایی در 
سالن ۹ دی ســمیرم آغاز شــد. امام جمعه موقت سمیرم در این 
مراسم با اشاره به اهمیت ورزش و تربیت بدنی، اظهار کرد: در حالی 
که انتظار می رود اینگونه مسابقات از سوی هیئت فوتبال شهرستان 
انجام شود، اما خوشــبختانه این کم کاری امروز به همت باشگاه 
مقاومت جبران شــد.حجت االســالم زینعلی افزود: فراهم کردن 
فضاهای ورزشی و برگزاری چنین مسابقاتی بدون شک برای ایجاد 
جامعه سالم ضروری بوده و باید مسئوالن توجه ویژه ای به چنین 
برنامه هایی داشته باشند.وی با اشاره به مزین شدن این جام با نام 
مبارک رمضان تصریح کرد: ماه مبارک رمضان ماه خیر و برکت بوده 
که در میانه آن مغفرت و در پایان رهایی از آتش است.سید سهام 
امامی افزود: مسابقات گروهی به صورت دوره ای برگزار خواهد شد 
و در مرحله نهایی مســابقات حذفی برای مشخص شدن تیم های 

برتر برگزار می شود.

رییس اداره دامپزشکی شهرستان دهاقان گفت:  دهاقان
تاکنون یکصد و 50 هزار متر مربع از جایگاه های 

نگهداری دام به صورت رایگان سمپاشی شده است.
 محمدرضا قاســمی، در جلســه کارگروه ســالمت بــا بیان این 
مطلب،اظهار داشــت: برای انجام عملیات سمپاشی که از ابتدای 

خرداد تاکنون صورت گرفته، 170 لیتر سم به کار رفته است.
وی باتوجه به وضعیت نامساعد کشتارگاه دهاقان،اذعان داشت:با 
اینکه حفاظت فردی به قصابان این شهرســتان آموزش داده شده 
است، اما آنها بی اعتنا هستند وبه روش ســنتی اقدام به ذبح دام 

می کنند.
رییس اداره دامپزشکی شهرســتان دهاقان بابیان اینکه شترمرغ 
نیز می تواند عامل انتقال بیماری تب کریمه کنگو باشــد، اذعان 
داشت:برای فروش گوشت شــترمرغ نیاز به واحد جداگانه ای در 
شهرستان می باشد. قاسمی خاطرنشان کرد: بهسازی اماکن دامی 
و خرید گوشت از اماکن معتبر و ممهور به مهر و لیبل دامپزشکی 
و نگهداری گوشــت تازه در دمای صفر تا چهار درجه سانتی گراد 
 یخچال یکــی از مهم ترین راه های پیشــگیری از ایــن بیماری

است.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف یک  محموله لوازم یدکی و قطعات خودروی خارجی شهرضا
 قاچاق بــه ارزش دو میلیارد ریال و دســتگیری یــک قاچاقچی 

خبر داد.
سرهنگ حمید امیرخانی  گفت: ماموران انتظامی ایستگاه ایست 
و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای 
عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده هوو، مشکوک و آن را متوقف 
کردند. وی ادامه داد: در بازرسی دقیق  از این کامیون تعداد  560 
کارتن قطعات و لوازم یدکی خارجی خودرو که فاقد هر گونه مدارک 

مثبته گمرکی بود کشف شد .
ســرهنگ امیرخانی با اشــاره به اینکه ارزش محموله کشف شده 
توســط کارشناســان مربوطه دو میلیارد ریال اعالم شده است، 
ادامه داد: در ایــن خصوص راننــده کامیون دســتگیر و پس از 
 تشکیل پرونده  جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل 

داده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا در پایان خاطر نشان کرد: قاچاق 
کاال به تولیدات داخلی کشور ضربه مستقیم می زند که از تمام مردم 
تقاضا می شود هر گونه اخبار در خصوص کاالی قاچاق را از طریق 

شماره تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

با مسئوالن

 خبرنگار زاینــده رود: معاون فرماندار 
شهرضابااشــاره به اختصــاص آخرین 
جمعه ازماه مبارک رمضان به روز قدس توسط حضرت 
امام )ره( گفت:  انتخاب و معرفی روز قدس و تعیین آن 
در تقویم رسمی، یکی از بارزترین اقدامات امام راحل در 
راستای معرفی و صدور فرهنگ انقالب به تمام جهان 
است. داراب درادامه افزود: امام )ره( با تیز بینی و درایت 
مثال زدنی خود، اهمیت وجود چنین روزی را درک و 
به همگان اعالم کردند. وی تصریح کرد: روز قدس، روز 
قدرت نمایی جهان اسالم در عرصه بین المللی است. نفوذ 
کالم امام خمینی)ره( و لطف خداوند باعث شد تا این 
روز برای همیشه در تاریخ بشر ثبت شود. وي خاطرنشان 
کرد: روز قدس، سنبل دفاع از آزادی و حقوق بشر است. 
این روز تنها منحصر به کشــور ایران نبوده و روز بزرگ 
جهان اسالم اســت.معاون فرماندارشهرضایادآورشد: 
بخش اعظمی از مشکالت و جنگ های منطقه به واسطه 
وجود رژیم اسراییل به وقوع می پیوندد، اما روز قدس 
حامل این پیام مهم است که مســلمین با اتحاد خود 

می توانند با تمام این اقدامات ضد بشری مقابله کنند.

  نماینده مردم گلپایگان و خوانسار 
درمجلس شورای اسالمی گفت: 
برای آبادانی و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشــور باید 
فرهنگ کار و تالش نهادینه شــود؛ بــا پرداخت یارانه 
مشکالت حل نخواهد شد. علی بختیار در جلسه بررسی 
مشــکالت و معوقات کارگران دیار خودرو  که با حضور 
کارگران برگزار شد، اظهارداشت: در راستای بررسی و 
رفع مشکالت  شما کارگران در احقاق مطالبات پیگیری 
شــده اســت.وی افزود: جلســات مکرری در تهران با 
حضور دکتر رضایی، مدیر عامل شرکت کوثر برای رفع 
مشکالت شرکت دیار خودرو برگزار شده است. از طریق 
شهرســتان نیز با مدیر عامل دیار خودرو برای احقاق 
مطالبات پیگیری شده اســت.وی بیان کرد:  بیکاری 
جوانان، اعتیاد و آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد 
در نتیجه باید شکوفایی  اقتصاد و اشــتغال  در الویت  
مسئوالن کشوری قرار گیرد.بختیار تاکید کرد:  آبادانی 
و تحقق اقتصاد مقاومتی در  کشور نیازمند نهادینه شدن 

فرهنگ کار و تالش  در کشور است. 

روز قدس، سنبل دفاع از 
آزادی و حقوق بشر است

نهادینه شدن فرهنگ کار ، رمز 
تحقق اقتصاد مقاومتی است

وی با اشاره به اینکه اعتبارات فرهنگی در کالن مشخص ولی در 
خرد مشخص نیست عنوان کرد: هزینه سازماندهی و نظام مند 
در امور فرهنگی نداریم. فراست یادآور شد: کار فرهنگی تا زمانی 
که به کار سیاسی گره بخورد پیشرفت نخواهد کرد. فرماندار 
گلپایگان با اشاره به اینکه کار فرهنگی و سیاسی باید در جای 
خود قرار بگیرد بیان کرد: در حکومتی که بر مبنای قرآن پایه 
گذاری شده چرا اوضاع حجاب از قبل انقالب بدتر شده و حلقه 

مفقوده کجاست؟
چهره شهرستان نشانگر مناسبت های مذهبی ما 

نیست
امام جمعه گلپایگان تصریح کرد: متاسفانه چهره شهرستان 
نشــانگر مناســبت های مذهبی ما نیســت.حجت االسالم 
والمسلمین محمد عالء الدینی در ادامه عنوان کرد: در جایگاه 
فرهنگی، هم نگرانیم و هم امیدوار هســتیم. امام جمعه این 
خطه گفت: امروز در زمانی به ســر می بریم که دشمنان کمر 
برای نابودی نظام بســته اند و می خواهند تا سال 2020 ما را 
از بین ببرند.حجت االسالم والمســلمین عالء الدینی با اشاره 
بر سخنان رهبر معظم انقالب در رابطه با آتش به اختیار بودن 

عنوان کرد: رهبر معظم انقالب برای بار اول مسئله جهاد کبیر 
در خرمشــهرهای پیش رو را مطرح کردند. وی افزود : بیانات 
اخیر رهبری در رابطه با آتش به اختیار بدین معنی است که ما 

سرمایه های زیادی داریم که باید امیدوار باشیم.
اگر از ظرفیت موجود در مسیر تقويت مبانی دين 

استفاده نشود، نوعی سکوالر است
فرمانده سپاه ناحیه گلپایگان تصریح کرد: اگر از ظرفیت موجود 
در مسیر تقویت مبانی دین استفاده نشود، نوعی سکوالر است. 
سرهنگ پاســدار محمود فروزاد با اشــاره به  ظرفیت باالی 
شهرستان در زمینه علما و مفاخر و در زمینه فرهنگی تصریح 
کرد: این شهرستان از ظرفیت خوبی برخوردار است که باید روی 
آن کار کرد؛ همچنین اشکاالتی نیز دیده می شود که باید برای 
رفع آن برنامه ریزی های مناسبی انجام داد. وی افزود: زمانی که 
حلقه های صالحین در ســه یا چهار سال گذشته شروع به کار 
کرد، بنگاه بی بی سی به این موضوع واکنش نشان داد و درصدد 
تخریب برآمد. سرهنگ فروزاد گفت: این حلقه های معرفتی 
بصیرتی در واقع همان آشنایی با زبان روز است تا بتوانیم شبهات 

جوانان را پاسخ دهیم.
علمای گلپايگان معرفی نشده اند

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان گلپایگان گفت: با توجه 
به تعدد علما و مفاخر علمی و ادبی شهرستان هنوز برای مردم 
این بزرگان شناخته شده نیستند. حجت االسالم و المسلمین 
یزدان بخش قاسمی پیشنهاد داد: در کنار موزه شهدای گلزار 
گلپایگان می توان فضای معرفی علمــا را نیز فراهم آورد. وی 
با اشاره به اینکه ارکان مســاجد باید تقویت شوند، اظهار کرد: 
مساجد از ابتدای اســالم تاکنون مهم ترین قرارگاه فرهنگی و 
نهاد اسالمی تاسیس شده برای اشاعه فرهنگ اسالمی بوده اند. 
رییس تبلیغات اسالمی شهرستان گلپایگان افزود: سال گذشته 
مواردی در این جلسه ها به تصویب رسید که برای اجرایی شدن 

آن مساجد و اماکن مذهبی بهترین بستر است.

شهرضا

گلپايگان

فرمانده بسیج ناحیه فالورجان گفت: طرح کرامت با هدف از بین بردن اعتیاد و مقابله با مواد مخدر 
در شهرســتان فالورجان و نیز مالیر از توابع همدان اجرا می شود.به گزارش ایرنا، سرهنگ دوم 
پاسدارعلی فتحیان شامگاه یکشنبه در جمع اعضای بسیج رســانه و بسیج مهندسان صنعتی سپاه ناحیه فالورجان 
افزود: سازمان بسیج در راســتای منویات رهبر معظم انقالب در خصوص مبارزه با این پدیده شوم، طرح جامعی را 
با عنوان »طرح کرامت« در دســتور کار خود قرار داده است. وی با بیان 
اینکه این طرح در شهرستان های فالورجان و مالیر به صورت آزمایشی 
اجرا می شود، افزود: تفاوت این طرح با سایر طرح های قبلی جامع نگری 
آن است. فتحیان اضافه کرد: این طرح دارای قرارگاهی با همین عنوان و 
مشتمل بر چهار کمیته فرهنگی، درمانی، صیانت و توانمند سازی و مقابله 
است که دراســتان های اصفهان و همدان و همچنین شهرستان های 
فالورجان و مالیر تشکیل شده است. وی گفت: مسئول اجرایی این طرح 
در استان ها، استانداران و در شهرستان ها فرمانداران هستند و فرماندهان 
بسیج در استان و شهرستان جانشین طرح هستند. وی گفت: آماده سازی 
و بستر سازی، توجیه سازمانی، برانگیختگی عمومی، اقدام و نتیجه پنج 

گام این طرح است که سه گام ابتدایی آن ظرف 6 ماه و دو گام بعدی در یک سال اجرا می شود.

فرمانده بسیج ناحیه فالورجان:

طرح مقابله با مواد مخدر  در فالورجان اجرا می شود

محمد جواد آقاســی، رییــس اداره منابــع طبیعی 
وآبخیزداری شهرستان دهاقان اظهار داشت: باتوجه 
به خشکسالی های متوالی، گرمی هوا و خشکیده شدن بوته های گون 
بهره برداری شده طی سال های گذشته، برداشت کتیرا در عرصه های 
منابع طبیعی دهاقان ممنوع اســت. وی باتوجه به نبود کتابچه طرح 
بهره برداری در برخی از قسمت های مرتعی، اذعان داشت: رعایت نشدن 
بهره برداری اصولی و نکات فنی نظیر تیغ زدن زیاد، افقی به جای عمودی، 
عمق شیفته و نا آشنابودن برخی بهره برداران موجب از بین رفتن این 
گونه در طبیعت می شــود. رییس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرستان دهاقان بااشاره به اینکه ممنوع شدن برداشت کتیرا در مراتع 
دهاقان برای چهارمین سال متوالی صورت می گیرد، افزود: روستاییان و 
حامیان محیط زیست، درصورت مشاهده هرگونه عملیات برای کتیرا، با 

شماره های 150۴و یا 5۳۳۳۳۳۴6  دهاقان تماس بگیرند. 

مســئول هیئت ژیمناستیک شهرســتان برخوار در  برخوار
گفت وگویــی از افتتاح خانه ژیمناســتیک جوان در 
شهرستان خبر داد.محمد ســلیمانی گفت: با افتتاح خانه ژیمناستیک 
جوان، اولین و مجهزترین باشگاه تخصصی ژیمناستیک در شهرستان 
برخوار )و شهر دولت آباد( راه اندازی می شــود که پیش از این باشگاه 
ژیمناستیک راستین شهر دستگرد بوده است.وی خاطرنشان کرد: خانه 
ژیمناستیک با مساحت 250 متر در ارتفاع پنج متر واقع در مرکز شهر 
دولت آباد )خیابان مطهری، حد فاصل خیابان امام رضا علیه الســالم و 
خیابان سادات، کوچه شهید نعمت ا... داوری( است که مراسم افتتاح آن 
همزمان با عید سعید فطر با حضور مسئوالن ورزش شهرستان و مسئوالن 
استانی ژیمناستیک برگزار خواهد شد. این مسئول ادامه داد: سالن مجهز 
به شش اسباب کامل آقایان و چهار اسباب بانوان و همچنین تجهیزات 

کامل کمک آموزشی است .

برداشت کتیرا برای 
چهارمین سال متوالی در 

دهاقان ممنوع شد

افتتاح مجهزترین باشگاه 
 ژیمناستیک برخوار 

در دولت آباد

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نطنز گفت: خانه قدیمی سورگاه محله  افوشته نطنز، با 500 میلیون ریال اعتبار بازسازی و مرمت شد.حسین یزدانمهر در جمع خبرنگاران نطنز
اظهار کرد: خانه کهن سورگاه نطنز یکی از معدود بناهای عهد تیموری کشور و با حدود 600 سال قدمت است که در میان 
اثرهای مجموعه تاریخی افوشته نطنز قرار داشته و به دلیل ارزش تاریخی آن مورد بازسازی قرار گرفت.  وی افزود: این اثر 

به ثبت ملی نیز رسیده و این خانه تاریخی دارای مالکیت شخصی است و 
مالک خانه  نیز در راستای حفظ و حراست و مرمت این اثر اقدامات موثر 
زیادی را انجام داده اســت که جای تقدیر دارد. سرپرســت اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نطنز تاکید کرد: کلیه امور بازسازی و 
تزئینات داخل بنا زیر نظر بهترین معماران صورت گرفت  و بافت اصلی بنا 
در مرمت و بازسازی حفظ شد. وی افزود: با توجه به جایگاه و ویژگی های 
خاص خانه تاریخی سورگاه، طی چند ماه گذشته توسط مالک خانه طرح 
مرمت و ساماندهی بنای سورگاه به یکی از بهترین مشاوران کشور واگذار 
شد و با دستور کار مشاور، مرمت بنا با تخصیص 500 میلیون ریال اعتبار از 
محل اعتبارات ملی آغاز شــد. یزدانمهر پاک ســازی، استحکام بخشی 

دیوارهای خشتی، پی بندی، طرح برداری از سقف ها و... را از جمله اقدامات در راستای مرمت این خانه تاریخی برشمرد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری نطنز خبرداد:

مرمت »سورگاه نطنز« با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال

دهاقان

قاب  روز  

فالورجان

فرماندار گلپايگان گفت: متولی واحدی برای کار فرهنگی در کشور نداريم. حسین فراست در  گلپايگان
در سی و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان که صبح ديروز در فرمانداری 

برگزار شد اظهار کرد: نزديک به ۲۰ ارگان و موسسه برای کار فرهنگی تعیین شده و بودجه می گیرند.

فرماندار گلپايگان:

متولی واحدی برای کار فرهنگی در کشور نداریم

1-آغاز مسابقات فوتسال جام رمضان درسمیرم 
 3- واکنش مردم لنجان

 به حمله تروريستی اخیر در تهران

۲- برگزاری محفل قرآنی با حضور 
نخبگان بین المللی در فريدونشهر

فرماندار شــهرضا گفت: غفلت و ناآگاهی  شهرضا
والدین از آثار مخرب فضای مجازی و همچنین شیوه صحیح 

استفاده از آن، آسیب های آن را افزایش می دهد.
محسن گالبی در جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی 
شهرستان شهرضا، بیان کرد: در حوزه مسائل اجتماعی باید 
با دیدگاهی جامع و تخصصی و فارغ از ســطحی نگری وارد 

عمل شویم. وی با تاکید بر ضرورت تقویت باورهای مذهبی 
برای مقابله کارآمد با آســیب های اجتماعی، بیان کرد: در 
روستای ســوالر شــهرضا باوجود آنکه کمبودهایی از نظر 
مسائل مادی دارد، 70 نفر از حافظان قرآنی حضور دارند که 
در معنویت محیط اجتماعی آن تاثیر بسزایی داشته است. 
فرماندار شهرضا اظهار کرد: معضالت اجتماعی تنها به حوزه 
مسائل فردی محدود نشده و مجموعه ای از عوامل در محیط 

اجتماعی را شامل می شــود که باید بررسی و برای مقابله با 
آنها برنامه ریزی شود. 

وی ادامه داد: غفلــت و ناآگاهی والدین از آثار مخرب فضای 
مجازی و همچنین شیوه صحیح استفاده از آن، آسیب های 
آن را افزایش مــی دهد. فرماندار شــهرضا تاکید کرد: یکی 
از مهم ترین ابزارهــای مقابله با آســیب های اجتماعی که 
متاسفانه به آن بی توجهی می شود، آموزش های شهروندی 
در حوزه های مختلف و برای اقشار مختلف جامعه است. این 
آموزش هاباعث می شــود تا جامعه بــا خودآگاهی از بروز و 

شیوع آسیب ها جلوگیری کند.

فرماندار شهرضا:

غفلت والدین آثار منفی فضای مجازی را افزایش می دهد

4-نشست هم انديشی مسئوالن برگزاری 
»طرح کرامت« در فالورجان
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7 زمین خواری به ارزش11میلیاردریالی درشهرستان کوهرنگ کشف شد. فرمانده انتظامی استان 
گفت: بخشی از اراضی محدوده»بیرگان« به مساحت 26 هکتار و به ارزش 11 میلیارد ریال به 
صورت غیر قانونی، تصرف و قسمتی از آن توسط دو نفرتسطیح، ساخت  و حصارکشی شده است. 

کشف زمین خواری11میلیاردی درچهارمحال وبختیاری
اخبار

مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری گفت: مردم نوع دوست 
استان همزمان با شب های پرفیض قدر، ۵1۹ واحد خون به منظور 

کمک به بیماران نیازمند اهدا کردند.
ملک محمدی افزود: در این شب ها ۵۸۵ نفر به مراکز انتقال خون 
واقع در شهر های شهرکرد و بروجن مراجعه کردند که از این تعداد، 

۵1۹ نفر موفق به اهدای خون شدند.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته در لیالی قدر ۴۴۵ واحد خون در 
چهارمحال و بختیاری اهدا شــد اضافه کرد: امســال میزان خون 

اهدایی در استان با رشد 1۷درصدی همراه بوده است.
مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از ابتدای ماه 
مبارک رمضان در استان چهارمحال و بختیاری بیش از یک هزار و 

6۴۰ واحد خون اهدا شده است.
ملک محمدی گفت: در روز های ماه مبــارک رمضان، پایگاه های 
انتقال خون در شهرکرد، بروجن و فارســان از ساعت ۸ تا 1۳:۳۰ 

آماده خون گیری از مردم نوع دوست هستند.

به گزارش جهانبین نیوز به نقل از کالر، جمعي از اهالي شــهر 
بروجن، فرادنبه و سفیددشت که از افت فشار آب در آستانه فصل 
تابستان گالیه مند هستند خواستار پیگیري این مشکل شدند.

یکي از شهروندان بروجني با بیان اینکه فشار آب در محله هاي 
فاطمیه، دانشسرا و شهید رجایي بسیار کم است و گاهي اوقات 
نیز قطع مي شــود، گفت: افت فشــار آب به گونه اي است که 
واحدهاي آپارتماني با مشــکل جدي تري مواجه هستند و در 

این واحدها بسیار محسوس است.
یکي دیگر از اهالي شــهر فرادنبه نیز با بیــان اینکه آب محله 
کریم آباد از ساعت ۸ صبح تا 12 شــب افت شدید دارد، گفت: 
اغلب محله هاي شهر فرادنبه با افت شــدید فشار آب مواجه 
هستند؛ به طوري که براي انجام کار و استحمام هم با مشکل 
مواجه مي شوند. یک شهروند سفیددشتي نیز ضمن ابراز گالیه 
از وضعیت کم آبي، گفت: امسال سفیددشت با بحران آب مواجه 
شده و انتظار مي رود مسئوالن مربوطه در این خصوص تدابیري 

را اتخاذ کنند.
بهروز سلیمي رییس اداره آب و فاضالب شهر بروجن، در این 
باره به خبرنگار کالر گفت: توپوگرافي شهر بروجن به گونه ای 
اســت که برخي مناطق مثل چهارصد دستگاه، فلکه شهید و 
کوي امام همیشه از آب برخوردار بوده و برخي از مناطق دیگر 

آب نداشتند.
وي با اشــاره به اینکه فشار آب در شــهر بروجن را یکنواخت 
کردیم، افزود: برخي از مناطق فشار آب را کم کردیم تا به سایر 

محله ها نیز آب برسد که خوشبختانه موفق هم بوده است.
ســلیمي با بیان اینکه مصرف آب هنگام افطار در ماه مبارک 
رمضان زیاد مي شود، گفت: افت فشار را خودمان ایجاد کردیم 

تا مصرف آب کمتر شود.
وي گفت: در شهر بروجن مشکل قطعي آب نداریم؛ اما به خاطر 
اینکه مصرف آب زیاد است و محدودیت آب هم داریم، شبکه 

آب را در اصل مدیریت کرده ایم.
رییس اداره آب و فاضالب شهر بروجن افزود: بعد از ظهرها که 
گرما زیاد مي شود برخي از مناطق افت فشار بیشتري دارند اما 
قطعي آب نداریم؛ مگر در موارد خاص که با تمهیدات ویژه سعي 
در کاهش آن داریم. سلیمي گفت: توصیه مي شود با توجه به 
فصل گرما شهروندان مدیریت مصرف را سرلوحه کارخود قرار 
دهند و از شست وشوي معابر، پیاده روها، وسایل نقلیه و حیاط 

خانه ها خودداري کنند.
وي با بیان اینکه امسال چندین حلقه چاه را در شهر بروجن وارد 
مدار کرده ایم، خاطر نشان کرد: ســه حلقه چاه پشت مهدیه، 
اول جاده اسالم آباد و بیت العباس وارد مدار شده و خوشبختانه 

نقنه، شــهید رجایي و باهنر بر خالف سنوات گذشته مشکلي 
ندارند.

سلیمي با اشاره به اینکه بارندگي ها بر میزان آب چاه ها تاثیر 
نداشته و دبي چاه ها پایین آمده اســت، گفت: بیش از 1۰ تا 
1۵ حلقه چاه حفر کردیم که برخي از آنها نیز آب نداشــتند؛ 
منتها با اعمال مدیریت شبکه یک سري تجهیزات مکانیکي و 

الکترونیکي نصب کردیم تا شبکه را کنترل کنیم.
وي با بیان اینکه مجتمع هاي مسکوني مخصوصا شهرک الهیه 
براي نصب تانک و سیستم فشار اقدام کنند، گفت: مجتمع ها 
و ساختمان هاي مســکوني مرتفع، به فکر تانک، منبع ذخیره 

آب و پمپ باشند.
سلیمي ادامه داد: ما به ساختمان هاي باالي 1۰ واحد و ۴ طبقه 
نمي توانیم آب دهیم و قانونا بایســتي در زمینه آتش نشــاني 
و تامین فشار، سیســتم داشته باشــند. مدیر روابط عمومي 
شــرکت آب و فاضالب اســتان چهارمحال وبختیاري نیز در 
همین خصوص به کالر گفت: شهرهاي سفیددشت و فرادنبه 
با کمبود آب و شدت جریان آب شبکه مواجه هستند؛ بنابراین 
مردم باید رعایت کنند تا از این بحران عبور کنیم. یاسر مهدیان 
با اشاره به زون بندي شــبکه آب در شهرهایي که با تنش آبي 
مواجه هستند، گفت: شهر فرادنبه و سفید دشت نیز شامل این 

مباحث شده است.
وي با بیان اینکه ما در واقع والف هاي تنظیم دبي و تنظیم فشار 
در این شــهرها نصب کردیم که حداقل بتوانیم در مناطق آب 
داشته باشیم، افزود: افت فشــار آب خیلي بهتر از این است که 

آب به طور کامل در این مناطق قطع شود.
مهدیان ادامه داد: شیرهاي تنظیم فشــار و زون بندي شبکه 
طوري انجام مي شــود که بتوانیم حداقل  به تمام مناطقي که 
دچار تنش آبي هستند، آب برسانیم که با قطعي مواجه نشوند.

وي با بیان اینکه تا وقتی پروژه بن بروجن تکمیل نشود ممکن 
اســت با چنین شــرایطي مواجه باشــیم، افزود: عوامل اداره 
آب تالش مي کنند با اجاره چاه، تنظیم دبي و فشــار شــبکه 
و شیرهاي فشارشــکن، آب را به نحو مطلوبي به دست مردم 

برسانند.
به گزارش کالر، در حالي که مردم شهرستان بروجن با بحران 
جدي آب مواجه هستند، پروژه انتقال آب سبزه کوه به چغاخور 
که میلیاردها تومان بــراي اجراي آن هزینه شــده، در دولت 

یازدهم تعطیل و امید مردم این شهرستان ناامید شد.
برخي خبرها نیز این روزها از تغییر کارفرماي پروژه انتقال آب 
بن-بروجن از آب منطقه اي استان به شرکت توسعه منابع آب 
و نیروي ایران حکایت دارد که به گفته مسئوالن، عملي شدن 
آن موجب حذف استقالل و کوتاه شــدن دست استان از این 

پروژه مي شود.

با مسئوالن

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال 
و بختیاری گفــت: 1۵۸ هکتار از مراتــع و جنگل های 
چهارمحال و بختیاری در سال گذشته دچار حریق شد.

علی محمدی مقدم با اشاره به این موضوع، اظهار داشت: 
در سال گذشته حدود ۷۰ مورد آتش سوزی در جنگل ها 

و مراتع این استان گزارش شده است.
وی عنوان کرد: وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع 
چهارمحال و بختیاری کاهش ۳۰ درصدی داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال 
و بختیاری، با اشــاره به آغاز فصل گرما و احتمال وقوع 
آتش سوزی در جنگل ها و مراتع چهارمحال و بختیاری، 
اظهار داشت: مســافران و گردشگران بایستی از روشن 
کردن آتش در نقاط مستعد آتش سوزی در جنگل ها و 
مراتع پرهیز کنند. وی اظهار داشت: چوپانان نیز باید در 
ارتفاعات با دقت کامل آتش روشن کنند؛ چرا که خطر 
آتش ســوزی در جنگل ها با توجه به خشکسالی بسیار 

زیاد بوده و مهار آن در ارتفاعات  مشکل است.

در سال گذشته؛

۱۵۸ هکتار از مراتع استان 
طعمه حریق شد

 اهدای ۵۱۹ واحد خون 
در شب های قدر

افت فشار آب در شهرهاي بروجن، فرادنبه و سفيددشت، موجب ايجاد مشکالتي براي ساکنين بخش 
مرکزي شهرستان در اين ايام شده؛ مخصوصا واحدهاي آپارتماني که با مشکل جدي تري مواجه هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: امســال، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ تن مواد خام 
معدنی از معادن استان چهارمحال و بختیاری استخراج 

شد. 
سید نعیم امامی  افزود: این مواد شامل سنگ های تزئینی، 
سنگ الشه، سنگ گچ، سیلیس، خاک نسوز و مواد اولیه 

تولید سیمان است. 
امامی با بیان اینکه ظرفیت تولید کلی معادن چهارمحال 
و بختیاری ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تن است اضافه کرد: در 
سال گذشته شش میلیون و 2۰۰ هزار تن مواد معدنی از 
این معادن استخراج شد. وی ادامه داد: در حال حاضر 1۸۸ 
معدن فعال در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که زمینه 

اشتغال مستقیم یک هزار و ۸۵۰ نفر را فراهم کرده است.
به گفته امامی، در ســال گذشــته ۹ پروانه بهره برداری 
معدن با ۳2 میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری 
و اشــتغال زایی ۵6 نفر، 2۰ پروانه اکتشــاف معدن و ۷ 
گواهینامه استخراج مواد معدنی در استان، صادر و 6 پروانه 
بهره برداری معدن در مجتمع بلداجی و ۵ پروانه در مجتمع 

جونقان فعال شد.

استخراج یک میلیون و ۵۰۰ 
مسئول روابط عمومی مرکزمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی تن مواد خام معدنی

چهارمحال وبختیاری گفت: دلیل مسمومیت 6 شهروند شهرستان 
کوهرنگ، مصرف کیک خامه ای اعالم شد.

محســن ابراهیمی افزود: 6 نفر از اعضای یک خانــواده در یکی از 
روستاهای بازفت شهرستان کوهرنگ دچار مسمومیت غذایی شدند 

که علت آن مصرف »کیک« بود.
وی گفت: ظهر روز یکشنبه در تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 
11۵ چمن گلی، وخامت حــال 6 نفراز اعضای یــک خانواده در 

روستای »چبد« بخش بازفت اعالم شد.
ابراهیمی، با اشــاره به اعزام 2 دســتگاه آمبوالنس به محل افزود: 
یکی از بیماران به دلیل نامســاعد بودن حال وی، قبل از رسیدن 

تکنسین های اورژانس 11۵ به مرکز درمانی انتقال داده شده بود. 
ابراهیمی افزود: تکنسین های اورژانس نیز پس از حضور در محل با 
انجام معاینات و اقدامات درمانی ۵ فرد دیگر را نیز به مرکز درمانی 

چمن گلی اعزام کردند.
وی گفت: حال عمومی این مسمومان رضایت بخش است و این افراد 

از مرکز درمانی ترخیص شده اند.
به گــزارش ایرنا، شهرســتان کوهرنــگ در ۹۰ کیلومتری مرکز 
چهارمحال و بختیــاری و بخش بازفــت در ۵۰ کیلومتری مرکز 

شهرستان قرار دارد.

علت مسمومیت 6شهروند کوهرنگی 
مصرف شیرینی بود

بحران کم آبی در  بروجن به روايت رييس اداره آب اين شهرستان:

مجتمع های مسکونی بروجن به فکر منبع ذخیره آب باشند

تحدید حدود اختصاصی
3/698 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 127 فرعی از 39 اصلی واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام سید ابراهیم محمدی موسوی فرزند 
سید موســی در جریان ثبت است و رای شــماره 139560302027013128 مورخ 
1395/10/15 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حــدود ملک مرقوم در تاریخ 
96/04/25 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 
خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:9159 هادیزاده رئیس اداراه ثبت اســناد و 

امالک منطقه شرق اصفهان)269 کلمه، سه کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/707 شماره: 1396/14/378478-03/24 /96 چون تحدید حدود ششدانگ دو باب 
فوقانی تحت پالک 18/761 واقع در بخش 4  ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام 
صادق اورعی فرزند محمدمهدی در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 96/04/27 
راس ساعت 9 صبح در محل شــروع 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 متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف:79 شــیخ سلیمانی کفیل اداره 

ثبت اسناد و امالک خوانسار)214 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/714 شــماره صادره : 1396/42/378249- 1396/03/23 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 11402 مورخ 1395/08/25 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی 
فاقد سند رسمی تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4348/2666 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مصطفی نظری فرزند اسداله 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
استناد ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1396/05/09 ساعت 9 صبح  در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 

9214 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )154 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/721 شــماره صادره : 1396/42/378057 - 1396/03/23 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 11379 مورخ 1395/09/24 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی 
فاقد سند رسمی تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان اداری تجاری مسکونی پالک 
شماره 4483/3702 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
مهدی مرادی دستجردی فرزند غالمرضا در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به استناد ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1396/05/09 ساعت 9 صبح  
در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 9351 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان )160 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/723 مســعود عبدالرحیمی دارای شماره شناسنامه 40 به شــرح دادخواست به 

کالسه 20196 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ملوک خانم قنادی فرزند آقا میرزاحسین به شماره شناسنامه 430 
در تاریخ 95/10/30 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- مســعود عبدالرحیمی فرزند مصطفــی ش.ش 40 صادره از 
خوانسار )پسر متوفی( 2- اصغر عبدالرحیمی فرزند مصطفی ش.ش 17565 صادره 
از خوانســار )پســر متوفی( 3- مریم عبدالرحیمی فرزند مصطفــی ش.ش 17845 
صادره از خوانســار )دختر متوفی( 4- مهناز عبدالرحیمــی فرزند مصطفی ش.ش 
87 صادره از خوانسار )دختر متوفی( 5- مصطفی عبدالرحیمی فرزند محمدابراهیم 
ش.ش 92 صادره از خوانســار )همســر متوفی( متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 
 وراثت صادر خواهد شد. م الف: 80 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خوانسار

 )179 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

2/725  شماره صادره: 1396/09/378298- 1396/03/23 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک 4517 فرعی از یک اصلی که در صفحه 287 دفتر 36 دفتر امالک به نام 
اسماعیل اسحاقی ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده است، سپس مع الواسطه و به 
موجب سند شماره 35774- 88/10/8 دفتر 145 شهرضا به مریم گرامی انتقال گردیده 
که اینک نامبرده بموجب درخواست کتبی به شماره وارده: 960918711361924-
96/03/23 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
90875-96/03/22 به گواهی دفتر خانه 3 شهرضا رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابه جایی/سرقت/ سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:262 اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرضا )227 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

3/742 شماره صادره: 1396/09/378151 - 1396/03/23 نظر به اینکه سند مالکیت 
تمامت یک قطعه ملک شــماره 19 فرعی از 14 اصلی که در صفحه 509 دفتر 37 دفتر 
امالک بنام محمدصادق مطیعی ثبت و ســند صادر و تسلیم گردیده که بموجب سند 
شماره 59285 - 59/02/29 دفتر سه شــهرضا به حسین و قاسم دهقانزاد بالسویه 
انتقال گردیده که اینک حســین دهقانزاد با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
960918711349989 - 96/03/11  به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شــهود آن ذیل شــماره 1797- 96/3/11  به گواهی دفترخانه دفتر 263 شــهرضا 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی/سرقت/ سهل انگاری 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحــی ذیل ماده 120 آیین نامــه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
 المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف:264 اداره کل ثبت اســناد و امالک شهرضا

)235 کلمه، سه کادر(
فقدان سند مالکیت

3/743 شماره صادره: 1396/03/379381 - 1396/03/27 نظر به اینکه سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 330 فرعی واقع درکچو مثقال 75 
اصلی ســفلی اردســتان بخش 17 اصفهان که ذیل ثبت 7458 در صفحه 471 دفتر 
162 امالک به نام عزت زوارئیان صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده: 960319681364746-96/03/25 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 36863-96/03/21 به گواهی 
دفتر خانه 50 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 

خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف:136 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )222 کلمه، 

دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/744 شماره: 1396/14/378766-03/25 /96  چون تحدید حدود ششدانگ زمین 
محل خرابه تحت پالک 3/13 واقع در بخش 3  ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام 
ورثه موسی قشونی فرزند هاشم در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 96/04/26 
راس ساعت 8 صبح در محل شــروع 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 متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف:82 شــیخ سلیمانی کفیل اداره 

ثبت اسناد و امالک خوانسار)215 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/745 شماره: 1396/14/379576-03/27 /96  چون تحدید حدود ششدانگ قطعه 
زمین تحت پالک 1/122 واقع در بخش 3  ثبت خوانســار که طبق پرونده ثبتی به نام 
حســین حقی فرزند عباس در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مــورخ 96/04/24 راس 
ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
و اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانــون 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 متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف:84 شــیخ سلیمانی کفیل اداره 

ثبت اسناد و امالک خوانسار)213 کلمه، دو کادر(
رای دادگاه

شــماره   9609973623500319 دادنامــه:  شــماره   3 /712
پرونده:9409983624800064  شــماره بایگانی شــعبه: 960075 شــاکی: پلیس 
اطالعات اردستان به نشانی اردستان نیروی انتظامی اردستان متهم: آقای محمدرضا 
نوع پرست اسفروشانی فرزند رحیم به نشــانی تهران خ استاد معین کوچه حسینی 
پالک 17 فعال مجهول المکان. اتهام ها: 1- استفاده از اوراق مجعول 2- اعالم اطالعات 
نادرست و برخالف واقع 3- تسلیم اسناد و مدارک خالف واقع یا متعلق به غیر برای 
دریافت گذرنامه 4- استفاده از ورقه هویت متعلق به دیگری به نام خود 5- معاونت 
در جعل سند رســمی دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شــرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهامات آقای محمدرضا نوع پرست 
اسفروشانی فرزند رحیم متواری دایر بر 1- اســتفاده از سند رسمی و کارت پایان 
خدمت مجعول و 2- معاونت در جعل سند رسمی و 3- دادن اطالعات دروغ به قصد 
تقلب در پرســش نامه گذرنامه ) و اســتفاده از گذرنامه(  و 4- ارائه اسناد و مدارک 
خالف در جهت دریافــت گذرنامه منجر به صدور گذرنامــه و 5- ارائه هویت دروغ 
)استفاده از مدرک شناســایی غیر به نام هویت خود(؛ موضوع گزارش رئیس پلیس 
اطالعات امنیت عمومی اســتان اصفهان بدین شرح که بیان داشــته فردی به هویت 
محمدرضا نوع پرست اسفروشانی فرزند رحیم که از کشــور ممنوع الخروج بوده 
است با عکس خود و اســتفاده از هویت مجعول حجت اله ناهیدی در دفتر پلیس +10 
اردستان موفق به اخذ یک جلد گذرنامه به شــماره 24063012 // 11584958 شده 
است و به کشورهایی مانند چین و تایلند مسافرت نموده است و در پی آخرین خروج 
در تاریخ 1394/01/26 به کشور بازنگشته است، با عنایت به مفاد و محتویات پرونده 
تشکیل شده از سوی متهم در دفتر پلیس +10 اردستان دال بر حضور متهم و استفاده 
از ســند مجعول و هویت غیر درجهت اخذ گذرنامه و ارائه اطالعات غیر واقع در این 
راستا با توجه به اطالعات مطلعین تعرفه شده در خصوص نحوه اقدام متهم در جهت 

اخذ گذرنامه با توجه به پاسخ اســتعالمات واصله در خصوص حجت اله ناهیدی، و 
به لحاظ عدم حضور و دسترسی به متهم در دادســرا و دادگاه و بالنتیجه عدم ارائه 
دفاع موثری از سوی ایشــان در دفاع از اتهام انتسابی این دادگاه به لحاظ قرار جلب 
به دادرسی و کیفرخواست واصله دادســرای عمومی و انقالب اردستان با عنایت به 
جمیع اوراق و محتویات پرونده بزه های انتســابی محرز و مسلم مستندا به اصول 
سی و ششم و یکصد و شصت و ششم قانون اساســی و مواد 2 و 12 و 13 و 18 و 
19 و 126 و 127 و 134 و 160 و 162 و 176 و 211 و 212 و 215 از قانــون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 مواد 345 و 365 و 374 و 375 و 378 و 379 و 380 و 406 و 
407 و 426 و 431 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 533 و 535 از قانون مجازات 
اسالمی )تعزیرات(مصوب 1375 و مواد 37 و 41 از قانون گذرنامه و ماده 9 از قانون 
تخلفات جرائم و مجازات های مربوط به اسناد جعلی و شناسنامه حکم بر محکومیت 
متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری بابت اتهام ردیف اول؛دو سال حبس تعزیری 
بابت اتهام ردیف دوم، شش ماه حبس تعزیری بابت اتهام ردیف سوم، دو سال حبس 
تعزیری بابت اتهام ردیف چهارم ، سه سال حبس تعزیری بابت اتهام ردیف پنجم و 
معدوم نمودن سند مجعول یک جلد گذرنامه به شماره 24063012 صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض در 
این دادگاه و پس از آن ظرف موعد بیست روز ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان است. متذکر می گردد در اجرای ماده 134 قانون مجازات 
اســالمی مصوب 1392 در هر یک از موارد اتهامات ردیف )1 و2 و 4 و 5 ( فوق فقط 
مجازات اشــد قابل اجرا است و اگر مجازات اشــد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا 
تبدیل یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. م الف: 131 شعبه 101 

دادگاه کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی سابق()679 کلمه، 7 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351503513 ابالغنامــه: شــماره   3 /774
9609980351500110 شماره بایگانی شــعبه: 960133 خواهان ابراهیم سلطانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا شفیعی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و مطالبه وجه چک و اعســار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع و 
به کالســه 9609980351500110 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/04/31 
و ساعت 9:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 9521 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)179 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/775 در خصوص پرونده کالســه 960174 ش 14 خواهان 1- فهیمه جوار منش 
2- اکرم امینی فر دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیــت علیرضا ابن نصیر تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/5/1 ســاعت 9:30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 9479 شعبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره2()113 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350203206 ابالغنامــه:  شــماره   3 /776
9609980350200114 شماره بایگانی شعبه: 960138 خواهان حمیدرضا خیراللهی 
فرزند ایرج دادخواستی به طرفیت خوانده حمید ترکیان فرزند اکبر به خواسته مطالبه 
وجه 5 فقره چک تقدیــم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نمــوده که جهت 
رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 304 ارجاع و به کالسه 960138 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/04/31 
و ساعت 12 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 9510 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)171 کلمه، دو کادر(
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يادداشت
رهاسازی مارپلنگی در زیستگاهی مشابه محل زندگی  خود

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: پس از اعالم آتش 
نشانی فالورجان مبنی بر زنده گیری یک حلقه مار در منزل مسکونی، با توجه به 

سالمت جسمی در زیستگاهی مشابه محل زندگی خود رهاسازی شد.

اخبار

با مسئوالن

مدیرکل محیط زیســت اصفهان گفت: تــا زمانی که 
ســازمان جهاد کشــاورزی برنامــه جایگزینی برای 
دامداری ها ارائه کند به شــکل موقت اجازه برداشت 
 ماسه تنها در یک نقطه آن هم برای مصرف محلی وجود 

دارد.
حمید ظهرابی در پاسخ به این سوال که تکلیف معادن 
برداشت شــن و ماســه از گاوخونی در طرح حفاظت 
از تاالب چه خواهد شــد، اظهار داشت: طی جلسه ای 
با مســئوالن قرار بر این شــد که گروهی با محوریت 
محیط زیست، سازمان صنعت و معادن طبیعی و جهاد 
کشاورزی، میزان ماســه موردنیاز گاوداری ها را مورد 

بررسی قرار دهند.
وی افزود: بر این اســاس تا زمانی که ســازمان جهاد 
کشاورزی برنامه جایگزینی برای دامداری ها ارائه کند 
به شکل موقت اجازه برداشت ماسه تنها در یک نقطه 

آن هم برای مصرف محلی ادامه دارد.
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه به 
طور معمول سطح محلی که گاوها استراحت می کنند 
با مواد مختلفی به نام به مواد بســتر پوشانده می شود 
که شن و ماسه بخشی از مواد تشکیل دهنده آن است، 
تاکید کرد: این مواد در گروه مواد غیرآلی طبقه بندی 
می شود که به دلیل عدم وجود کربن و ازت برای رشد 
میکروب ها، ظرفیت پایین درحفظ رطوبت و نرم بودن 
بافت آن در تامین راحتی دام بســترریزی دامداری ها 

مورد استفاده است.

فرماندار اصفهان گفت: برای مقابله با بیماری ســالک 
در اصفهان 46 درصد اعتبارات تخصیص یافته اســت 
و در تالش هستیم تا امســال از ردیف بودجه دیگری 
اعتبار مقابله با این بیماری را به صورت مناســب تری 

تامین کنیم.
احمد رضوانی با اشاره به هفته مقابله با دخانیات تصریح 
کرد: در مــدارس راهنمایی و در بیــن جوانان و حتی 
دختران، مصرف سیگار افزایش یافته و مصرف قلیان 
هم عادی شده اســت؛ در حالی که مصرف دخانیات 
مشکالت سالمتی و بهداشتی زیادی را سبب می شود.

باید به روزی برســیم که دخانیات نابود شــود؛ البته 
شرکت دخانیات ایران هم به جهت منبع درآمدی که 

دارد نمی تواند تعطیل شود.

بیش از 107 کیلوگرم حشیش در اصفهان کشف و ضبط شد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: ماموران  
پلیس مبارزه بــا مواد مخدر اصفهان یک خــودرو پژو حامل مواد 
مخدر که قصد ورود از ورودی های شرقی استان اصفهان را داشت 
شناسایی و متوقف کردند. ســرهنگ جهانگیر کریمی افزود: در 
بازرسی از این خودرو 107 کیلو و 800 گرم حشیش که در صندوق 

عقب خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.
وی گفت: دو قاچاقچی دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

رییس جمعیت هالل احمر گفت: در حال حاضر سراسر کشور تحت 
پوشش کامل امداد هوایی هالل احمر قرار دارد.

سیدامیرمحسن ضیایی  اظهارداشت: در این دولت، ظرفیت شبکه 
امداد هوایی جمعیت هالل احمر 40 درصد افزایش یافته است، به 
طوری که در  حال حاضر سراسر کشور تحت پوشش کامل قرار دارد.

وی افزود: امیدواریم در پایان امســال برای هر اســتان یک بالگرد 
امدادی در طول شبانه روز داشته باشیم.

ضیایی به آموزش نیروهای واکنش ســریع هالل احمر اشاره کرد 
و گفت: در حال حاضر ۵00 نیروی امدادی با 40 هزار نفر  ســاعت 
آموزش، به نیروهای واکنش سریع تبدیل شده اند که برنامه ریزی 
کرده ایم تا پایان امسال این تعداد نیرو به۳۵00 نفر برسد، به طوری 
که در شهرهای باالی 100 هزار نفر جمعیت، تیم های واکنش سریع 
را داشته باشیم. وی همچنین به طرح ایجاد خانه های هالل به عنوان 
ابتکار جمعیت هالل احمر جمهوری اســالمی ایران در دنیا اشاره 
کرد و افزود: هدف از اجرای این طرح، افزایش مشارکت مردمی در 
برنامه های بشردوستانه است. رییس جمعیت هالل احمر بر ضرورت 
پاسخگویی در سوانح اشــاره کرد و گفت: آنچه در مدیریت سوانح 
مهم است، آمادگی پاسخگویی قبل از سانحه است. در واقع، باید در 

موضوع پیشگیری و کاهش ریسک خطر پذیری کار کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
حداکثر فاصله مراکز اورژانس با هر حادثه ای در استان اصفهان 1۵ 
دقیقه است؛ البته برخی نقاط صعب العبور شرایط خاص خود را دارد. 
علیرضا یوسفی با اشاره به افزایش خدمات درمانی و بهداشتی اظهار 
داشت: در کنار مراکز بهداشت و درمان، در حال حاضر در کل استان 
1۳2 مرکز اورژانس در حال فعالیت هستند. مراکز اورژانس با شبکه 
رادیویی منحصر به فردشان پس از دریافت گزارش های مردمی اقدام 
به ارســال نیرو می کنند که با توجه به قرارگیری مراکز در سرتاسر 
اســتان بین 8 تا 1۵ دقیقه نهایتا شخص را به مراکز درمانی منتقل 

می کنند.
وی با بیان اینکه ســال گذشته 100 دســتگاه آمبوالنس مجهز به 
ناوگان خدماتی درمانی استان اصفهان اضافه شد، تصریح کرد: ۵0 
دستگاه دیگر نیز در روزهای آینده اضافه می شود. آمبوالنس هایی 
که در حال اضافه شدن هستند با توجه به تجهیزاتی که در خود دارند 

یک آی سی یوآمبوالنس بوده و همه امکانات احیا را دارا می باشند.
یوسفی در خصوص کمبودها در بحث امداد هوایی استان بیان کرد: 
در برنامه وزارت بهداشت، خریداری تعدادی مدی کوپتر قرار دارد 
که کوچک تر از هلی کوپترهای فعلی بوده و می توانند روی ســقف 
یک ساختمان معمولی فرود بیایند. در صورت ورود اینها به ناوگان 

امداد هوایی برخی از پایگاه های زمینی را به هوایی تبدیل می کنیم.

رییس مرکز پزشــکی حج ســازمان هالل احمر در رابطه با اینکه 
معاینات پزشکی انجام شده از زائران شامل چه مواردی می شود و 
در چه صورتی زائر نمی تواند به حج اعزام شود، گفت: این معاینات 
از جمله خدماتی است که برای حجاج انجام می شود و با انجام این 
معاینات پرونده کاملی از سابقه پزشکی زائر تهیه می شود، این موارد 
کمک می کند تا همکاران ما در مراسم حج بتوانند خدمات بهتری 
به زائران ارائه دهند. سید علی مرعشــی با تاکید بر اینکه بیماران 
دیالیزی همچون سال های گذشــته به حج اعزام می شوند، گفت: 
طبق دستورالعمل پزشکی حج، بیماران پیشرفته قلبی، زنان باردار، 
بیماران دارای سرطان پیشرفته  نمی توانند به حج اعزام شوند و در 

غیر این موارد هیچ منعی برای اعزام به حج وجود ندارد.

 کشف بیش از 107 کیلو حشیش
 از صندوق عقب خودروی پژو

سراسر کشور تحت پوشش کامل 
امداد هوایی هالل احمر قرار دارد

»15 دقیقه« حداکثر فاصله مراکز 
اورژانس با هر حادثه  در اصفهان

اعزام سه گروه از بیماران برای حج 
ممنوع شد

 اجازه برداشت محدود ماسه
 از گاوخونی  صادر شد

اختصاص اعتبار 46 درصدی 
برای  مقابله با سالک در اصفهان 

۳۵ هزار پرونده از کالنتری های استان اصفهان به مراکز مشاوره ارجاع داه شده 
است.  معاون فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: از ۳۵ هزار پرونده ارجاع 
شده به مراکز مشاوره ومددکاری اجتماعی کالنتری ها در سال گذشته، ۳1 هزار 

پرونده به مصالحه ختم شده است.
ســرهنگ جهانگیر کریمی افزود:پیشــگیری از بروز جرایم و ناهنجاری های 
اجتماعی، شناســایی ریشــه ها و زمینــه های بــروز رفتارهــای ناهنجار و 
بزهکارانه،کاهش مشــکالت مردم و حل معضالت در زمان تنش و استرس از 

مهم ترین اهداف راه اندازی مراکز مشاوره در کالنتری ها بوده است.
وی با بیان اینکه وجود کارشناسان آگاه به مسائل اجتماعی ،حقوقی ،خانوادگی و 
روانشناختی در این مراکز باعث کاهش پرونده های ارجاع شده به مراجع قضائی 
وحقوقی ورفع مشکالت و تحکیم بنیان خانواده ها شده گفت:هم اکنون ۳4مرکز 

مشاوره در کالنتری های شهر اصفهان فعال است.

 مشموالن سرباز 
 معلم، اول تیر 

فراخوانده شدند

مختومه شدن 31هزار 
پرونده قضائی در 

کالنتری های اصفهان

سازمان وظیفه عمومی ناجا تمام مشموالن ســرباز معلم دارای برگ آماده به 
خدمت به تاریخ یکم تیرماه 1۳96 را به خدمت سربازی فراخواند و اعالم کرد: 
تمام این مشموالن موظف هستند روز پنجشنبه یکم تیر ماه 96 در محل و ساعتی 
که توسط این سازمان در برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای 
مسلح اعالم شده حضور یابند. این دسته از مشموالن دوره آموزش رزم مقدماتی 
را در مراکز آموزش سپاه پاسداران سپری و پس از اتمام دوره آموزشی در وزارت 
آموزش و پرورش به کارگیری می شوند. مشموالنی که امریه سرباز معلمی برای 
آنان صادر نشده است، باید برای پیگیری درخواست خود به ادارات کل آموزش و 
پرورش استان محل سکونت مراجعه کنند. افرادی که به هر دلیل تاکنون موفق 
به دریافت برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح نشده اند، 
می توانند به نزدیک ترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس +10( مراجعه 

و پس از دریافت برگ مذکور، بر اساس اطالعات مندرج در آن، اقدام کنند.

 افزایش 3 درصدی 
 اهدای خون نسبت

 به سال گذشته

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از افزایش ۳ درصدی اهدای خون در شب های قدر نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: بیش از 1600 واحد انواع فرآورده های 
سلولی و پالسمایی در سومین شب قدر تولید و ذخیره شد. مجید زینلی افزود: در سومین شب از شب های قدر بیش از 8۵00 نفر جهت اهدای خون به مراکز 

انتقال خون استان اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد 6۵۵ نفر موفق به اهدای خون شدند.
وی افزود: از این تعداد خون اهدایی بیش از 1600 واحد انواع فرآورده های سلولی و پالســمایی تولید و ذخیره شد که به تدریج در اختیار مراکز درمانی قرار 
می گیرد. زینلی با بیان اینکه بیشترین آمار اهدای خون مربوط به شب بیســت و یکم ماه مبارک رمضان با بیش از 10۵0 واحد خون است، اظهار کرد: مردم 
نوع دوست اصفهان در نخستین شب از شب های قدر بیش از 620 واحد خون اهدا کردند.وی بابیان اینکه 97 درصد از خون های اهدایی مربوط به آقایان و ۳ 

درصد مربوط به خانم هاست، از بانوان خواست تا در این امر انسان دوستانه مشارکت بیشتری داشته باشند.

معاون رفاه اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
با اعــالم ثبت نام تعداد کثیری در ســامانه رفــاه اجتماعی 
جهت شناســایی نیازمنــدان غیرتحت پوشــش نهادهای 
حمایتی و پرداخت مســتمری به کم درآمدهــا ، از متوقف 
 شــدن این طرح در راســتای انجام بررســی های بیشــتر 
خبر داد.احمد میــدری افزود: با وجــود آن که اعالم کردیم 
تنها افراد نیازمند کــه دارایی و درآمد آنهــا بیانگر نیازمند 
بودنشان  است، در این سامانه ثبت نام کنند و حتی براساس 
بعد خانوار ســقف میزان درآمد خانوارهــای متقاضی را نیز 
اعالم کردیم، اما متاسفانه اوال ۵0 درصد کسانی که تاکنون 
در این ســامانه ثبت نام کرده اند هم اکنون تحت پوشــش 
کمیته امداد یا بهزیســتی قرار دارند؛  بنابراین ثبت نام آنها 
بی دلیل بوده اســت؛ ثانیــا  از میان ۵0 درصــد دیگری که 
تحت پوشــش نهادهای حمایتی نبوده و در این سامانه ثبت 
نام کرده اند نیز تنها یک ســوم آنان مشمول بازرسی میدانی 
 خواهند شد تا متوجه شویم نیاز آنان واقعی است یا خیر؛ سایر
 ثبت نام کنندگان نیز اصال مشــمول این طرح نمی شوند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ادامه 
داد: درمرحله نخست اجرای این طرح، به صورت آزمایشی آن 
را اعالم عمومی کردیم تا بررسی کنیم چه گروه هایی اقدام به 
ثبت نام دراین سامانه می کنند و متاسفانه دیدیم تعداد بسیار 
زیادی از آنها مشمول این طرح نمی شوند، این درحالی است 

که هرچند در چنین روش هایی که فرآیند جذب آسان است، 
متقاضی افزایش می یابد اما باید این شیوه اطالع رسانی در 
کشور فرهنگ سازی شود. میدری اعالم کرد: درحال حاضر 
اجرای این طرح متوقف شده است تا بررسی های الزم را انجام 

و پس از آن مجددا طرح را آغاز کنیم. 
به گزارش ایسنا؛ چندی پیش مسئوالن وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اعالم کردند تمــام خانوارهایی که درآمد آنها 
کمتر از میزان تعیین شــده در برنامه ششم است می توانند 
برای دریافت مستمری مددجویی در سامانه خدمات حمایتی 
ثبت نام کنند؛ درحالی که اعالم این طرح واکنش هایی را به 

همراه داشت.

رییس پلیس پیشگیری ناجا از تدوین و تعریف سیستم 
جامع کنترلی و نظارتی به نام »بازبینه« در راستای ارزیابی 
کالنتری و پاسگاه ها خبر داد و گفت: بازبینه ها، به عوامل 
و ویژگی های مختلف در ماموریت و عملکرد کالنتری ها 
توجه کرده و به بازرسان امکان می دهد تاوضعیت هر واحد 

را به صورت دقیق و هدفمند بررسی کنند.
سردار محمد شرفی  اظهار کرد: در برنامه ریزی برای نظارت 
ســالیانه بر عملکرد رده های مجموعه پلیس پیشگیری 
ناجا، نظارت»تخصصی« و نظارت»ستادی« پیش بینی و 
همه موضوعات الزم در این مورد در نظر گرفته شده، این 
برنامه ریزی ها بدان مفهوم است که»نقشه راه« در اختیار 
رده ها قرارگرفته تا آنها با در اختیار داشتن آن، مسیر خود را 
به درستی طی و سازمان را به هدف خود که خدمت گزاری 

به مردم عزیز است، برسانند.
وی با بیان اینکه هدف اصلی ناجا خدمت به مردم است، 
افزود: برای اینکه بتوان به مقصد نهایی رسید؛ یک سیستم 
و نظام کنتــرل جامع به نام » بازبینــه « تعریف و تدوین 
شده است؛ »بازبینه ها «، فرم هایی شــامل تعداد زیادی 
فاکتورهای گوناگون هســتند که به عوامل و ویژگی های 
مختلف در ماموریت و عملکــرد کالنتری ها توجه کرده و 
به کارشناسان و بازرســان امکان می دهد تا وضعیت هر 
واحد را به صورت»دقیق« و»هدفمند« بررسی کنند. در 

واقع»ارزیابی عملکرد کالنتری و پاسگاه ها«؛ یک دید کلی 
از نقاط ضعف و قوت در اختیار فرماندهان می گذارد و به 

تصمیم گیری بهتر کمک  می کند.
رییس پلیس پیشــگیری ناجا اضافه کرد:»بازبینه«، یک 
سیستم نظارتی و کنترلی است که میزان آسیب پذیری 
ســازمانی را کاهش و رضایت ارباب رجوع را افزایش می 
دهد.ســردار شــرفی در توضیح کارکرد سیستم جامع» 
بازبینه« خاطر نشان کرد: فعالیت تمام افراد به صورت دقیق 
در بازبینه ها  وارد می شــود و میزان و کیفیت انجام کار، 
سنجش شده و پس از آن با معیارهای اصلی، مقایسه نهایی 

می شود تا درصد انحراف از وضعیت اصلی مشخص شود .

ريیس پلیس پیشگیری ناجا مطرح کرد:

نقش سیستم جامع کنترل نظارتی در فرآیند ارزیابی کالنتری ها

ناجاتعاون

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون خبر داد:

توقف طرح پرداخت مستمری به کم درآمدها

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشــور گفت: فقط 20 تا 
2۵ درصد کودکان ایرانی تا پایان پنج سال به مهدکودک می روند؛ 
این درحالی اســت که جامعه پذیری کودکان در مهدها رشد قابل 
مالحظه ای پیدا می کند.حبیب ا... مسعودی فرید اظهار کرد: تمام 
کودکان به ویژه کودکان در خانواده  های دهک های پایین درآمدی، 
باید به آموزش مهدها ، دسترسی داشته باشند و الزم است که پوشش 

آموزش کودکان در مهدهای کودک افزایش یابد.
وی ادامه داد: همچنین باید به آموزش خانواده ها نیز توجه داشت 
تا در ساعاتی که کودکان در مهد نیستند و در خانه به سر می برند از 

آموزش های الزم برخوردار شوند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: تعداد 
لغاتی که کودکان می آموزند در مهدهای کودک بیشــتر از ســایر 
کودکان است؛ بنابراین امسال با همکاری صدا و سیما و خیرین در 
نظر داریم خدمات آموزشــی مهدها را به کودکانی که در این مراکز 
نیســتند، ارائه دهیم و اعتبارهای الزم برای این کار نیز تامین شده 
اســت. وی گفت: آموزش های مهد یا والدین تاثیر بسزایی در رشد 
ذهنی و فکری ، تعامالت اجتماعی و جامعه پذیری کودکان دارد و 
باید به رشد خدمات آموزشی در مهدها و همچنین حضور کودکان 

در این مراکز حساس توجه کنیم.
مسعودی فرید اضافه کرد: باید به خانواده ها آموزش های الزم ارائه 
شود تا وقت کودکان به بطالت سپری نشود و فقط در خانه به تماشای 
تلویزیون نپردازند بلکه در تعامل مثبت بــا والدین ، جامعه پذیری 
بهتری داشته باشند. به گفته مسعودی، هم اکنون حدود هفت هزار و 
۵00 مهد شهری، حدود هفت هزار و ۵00 روستامهد و یکهزار و 200 

تا یکهزار و ۳00 مهد حاشیه ای در کشور فعالیت دارند.

 75 درصد کودکان ایرانی
به مهدکودک نمی روند

نگاه غم زده  و حسرت بارشان دل های بسیاری را به درد 
می آورد ومردم برای اينکه شادی هرچند کوتاهی در دل 
اين کودکان ايجاد شود به آنها کمک می کنند.کودکان 
ژنده پوش حاضر در سطح شهر نشان از دردهای عمیق 
مردم اصفهان دارد.تربیت نادرست اين کودکان آنها را 
از سنین کم وارد بازار شغل های کاذب می کند.ظاهر 
نامناسب آنها چهره ای زشت به شهر می دهد و عدم 
درآمد مناسب باعث می شود تا اين کودکان در معرض 
رفتارهای نامناسب اجتماعی قرار گیرند.اين کودکان 
غالبا توســط شــخص بزرگ تری هدايت می شوند.
نوجوانی که به عنوان هدايت کننده و ناظر آنها حضور 
دارد و وظیفه جمع آوری پول و نظارت بر کار کودکان را 

بر عهده گرفته است.
در مواردی هم کودکان همراه بــا يک زن يا مادر خود 
در سطح شهر حضور دارند و بیشتر به امر تکدی گری 
مشغولند. در اين بین نهادهای عمومی و خصوصی چون 
سازمان بهزيســتی و انجمن های حمايت  و نگهداری 
کودکان کار، بی وقفه در کنتــرل ،هدايت و آموزش 
اين کودکان مشغول هستند .به گفته معاون اجتماعی 
اداره کل بهزيستی اســتان اصفهان در سال 95 مرکز 
کودکان خیابانی اداره کل بهزيســتی استان اصفهان 
حدود 349 نفر پذيرش داشته است که از اين تعداد 78 

درصد پسر و 13 درصد آنها دختر بودند. 
وی با بیان اينکه از بین اين 349 نفر، 40 درصد کودکان 
ايرانی و 60 درصد اتباع خارجی بودند، افزود: تعداد اين 
کودکان در اصفهان با توجه به اينکه کالن شهر است، آن 
قدر زياد نیست، گرچه همه آرزو داريم تا اين تعداد کم 

هم وجود نداشته باشد.

معاون اجتماعی اداره کل بهزيســتی استان اصفهان 
تصريح کرد: در کنار اداره کل بهزيســتی، موسسات 
مردم نهاد در خصوص کــودکان کار و خیابانی مرکز 
 کودکان خیابانی بهزيستی استان اصفهان را همراهی

 می کنند.
وی تاکید کرد: کنترل و کاهش آســیب های ناشی از 
حضور کودکان در خیابان، رســالت اصلی موسسات 

مردم نهاد است.
فرشاد ادامه داد: اداره کل بهزيستی استان اصفهان به 
کمک موسســات مردم نهاد در تالش است تا عوارض 
ناشی از حضور کودک در خیابان را به حداقل برساند 
که هم کودک ســاعت کمتری را در خیابان باشــد و 
هم حضــورش در خیابان باعث کاهش بســیاری از 

سوءاستفاده ها شود.
وی با بیان اينکه در سال 94 تعداد کودکان کار شامل 
128 پسر و 28 دختر بود و اين تعداد سال گذشته به 
305 پسر و 44 دختر رسید، اذعان کرد: در سال 94، 
38 درصد کودکان کار ايرانی و 62 درصد اتباع خارجی 
بودند، اما پارسال، 39 درصد اين کودکان ايرانی و 61 

درصد اتباع خارجی بودند.
معــاون اجتماعــی اداره کل بهزيســتی اســتان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: کاهش تعداد کودکان کار 
مشارکت های جمعی را می طلبد و همه مردم بايد دست 
به دســت دهند تا کمک های مربوط به کودکان کار به 
يک مکان متمرکز شود تا آن مرکز به طور تخصصی اين 

مسئله را هدايت کند.
وی ادامه داد: ممکن اســت کودکی که در خیابان کار 
می کند، پدرش در خانه مريض باشد و نتواند معیشت 

خود را تامین کند و کودکش برای امرار معاش سرکار 
بیايد. 

معاون اجتماعی اداره کل بهزيســتی استان اصفهان 
گفت: بیشــتر کودکان کار بین اواخر مقاطع ابتدايی 
و اوايل دوره متوسطه اول هســتند؛ همچنین تعداد 
کودکان کار در مقطع متوســطه دوم، کمترين میزان 
اين کودکان را به خود در کالن شهر اصفهان اختصاص 

داده  است.
وی در ادامه بیان کرد: بقا و حفظ يک جامعه بستگی به 
کودکان آن جامعــه دارد و جامعه در صورتی می تواند 
رشد داشته باشد که کودکانش دوران سالمتی خود را 

به خوبی طی کرده باشند.
فرشــاد ابراز کرد: اگر کــودکان دوره کودکی خود 
را با ســالمت کامل پشت ســر بگذرانند، می توانند 
 به لحــاظ اجتماعــی، تحصیلــی، حرفــه ای و ... 

موفق باشند.
وی در پايان اظهار کرد: امیدواريم به دورانی برسیم که 
کودکان ما همه کودکی خود را بدون آسیب و با سالمت 
کامل پشت سر گذاشته باشند تا بتوانند به حفظ و بقای 

جامعه کمک کرده و لطمه نزنند.
فقر و ناتوانی مالی از عمده تريــن علت های گرايش 
کودکان به کار است.شناسايی خانواده های پرجمعیت 
و ناتوان و دســت گیری از آنها و دقت نظر در ضرورت 
تحصیل کودکان توسط نهاد های مرتبط می تواند  ازاين 
معضل اجتماعی  بکاهد. در روزگاری که کارگران از کار 
بی کار شده اند بهتر اســت تابلو های رانندگی دست 
 خوش تغییر شوند و بر آنها نوشته شود کودکان مشغول 

کارند.

افزايش کودکان کار در اصفهان؛

کودکان مشغول کارند!
با شروع فصل تابســتان معابر شهر و گذرگاه های  سعید نريمانی
عمومی شــاهد حضور کودکانی است که به جای 
وسايل بازی، جعبه های کوچک آدامس و دعا در دست دارند.ظاهر نه چندان 
تمیزشان نشان از اوضاع نا مناسب آنها دارد.غالبا در گروه های دو يا سه نفره 
مشغول به کار هستند .کودکان کار!کودکانی که از بد حادثه اسیر ناماليمات 
زندگی شده اند و اکنون در اين  ســن کم به جای در دست گرفتن قلم و 

دفتر،جعبه های آدامس و فال و... در بغل دارند.
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بیماری دیابت نوع 2 از بیماری های غیرواگیری است که در سال های اخیر رشد فزاینده ای داشته است.
فاطمه شفیعی ،کارشناس ارشد تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی، در این خصوص گفت: »عوارض مزمن بیماری دیابت 
با مقدار باالی گلوکز خون ارتباط مستقیم دارد؛ افزایش قند خون موجب 
اتصال غیر آنزیمی گلوگز به پروتئین ها در داخل و خارج سلول می شود«.

شفیعی ادامه داد: »افرادی که به مدت طوالنی بیماری دیابت دارند، دچار 
نارسایی کلیوی، آسیب چشمی، نارسایی دستگاه قلب و عروق و نارسایی 
سیستم عصبی مرکزی می شوند و با توجه به عوارض مختلف، این بیماری 
درمان مناســبی را نیاز دارد.«وی درمان های قابل دسترس برای دیابت 
نوع دو را شامل تغییر سبک زندگی با ورزش، تغذیه، داروهای خوراکی و 
انسولین معرفی کرد و افزود: »درمان سنتی دیابت نیز با استفاده از برخی 
گیاهان یا عصاره های گیاهی در سراســر جهان شناخته شده است.«این 
کارشناس ارشد تغذیه اضافه کرد: »دارچین از دسته گیاهان دارویی است که به نظر می رسد در درمان و مهار دیابت نقش 
مهمی داشته باشد.« دارچین گیاهی معطر و مطبوع است و بر اساس نظر تعدادی از محققان، اثرات ذاتی انسولینی دارد 

و توان انسولینی آن بیش از 20 برابر هر ماده دیگر است.

دزباالیویتامینD،خطرسرطانراکاهشنمیدهد
کارآزمایی بالینی جدیدی نشان می دهد که» دز« باالی موجود در مکمل های 

ویتامین  D   ،خطر بروز  سرطان را در زنان سالخورده کاهش نمی دهد. 

طبق یافته های محققان مشخص شد:

نقش دارچین در کاهش عوارض دیابت

 شکایت از درد کمر با افزایش سن و انحطاط دیسک کمر مشکلی شایع 
در بین مردان و زنان است.مطالعه جدید محققان نشان می دهد یائسگی 
با شدت نابودی دیســک در ســتون فقرات کمر مرتبط است.شواهد 
موجود قویا از نقش کمبود اســتروژن در انحطاط دیسک و همچنین 
فواید هورمون درمانی بر ارتفاع کل دیسک کمری در زنان یائسه حمایت 
می کند.در مطالعه جدید»MRI« حدود ۱۵۶۶ زن و ۱۳۸2 مرد مورد 
بررسی قرار گرفت.محققان با مطالعه این یافته ها دریافتند که یائسگی 
با از بین رفتن شدیدتر دیسک کمر مرتبط است .همچنین از بین رفتن 
استروژن در دوره یائسگی با ریســک بروز کمردرد و انحطاط دیسک 

ارتباط چشمگیری  دارد.
تیم تحقیق عنوان می کند هورمون درمانی می تواند درمان مناســبی 
برای این نوع مشکالت باشــد اگر چه بر انجام تحقیقات بیشتر در این 

زمینه تاکید دارد.

محققان دریافته اند که استرس عاملی برای از دست دادن دندان است.
همه ما می دانیم که استرس منجر به بروز مشکالت بسیاری برای بدن 
مانند ریزش مو، چاقی، آکنه و بیماری های دیگر می شود. عالوه بر این، 

خطر ابتال به بسیاری از بیماری ها را نیز افزایش می دهد.
اما آیا استرس منجر به از دست دادن دندان هم می شود؟ کارشناسان 
پزشکی اظهار کردند: استرس باعث از دست دادن دندان هم می شود، 
اما این موضوع بسیار نادر است.»دکتر ماتیو مسینا«، سخنگوی انجمن 
دندانپزشکی آمریکا اظهار کرد:» داشتن اســترس منجر به از دست 
دادن دندان می شــود، اما این موضوع به سرعت اتفاق نمی افتد.«وی 
عنوان کرد: »استرس یکی از عوامل از دست دادن دندان در بزرگساالن 
)پریودنتال( است.«پریودنتال یکی از عوامل عمده برای از دست دادن 
دندان در بزرگساالن است. فشردن دندان ها روی هم و دندان قروچه 

هم نقش مهمی در از دست دادن دندان دارد.

 در این مطالعه بزرگ توسط محققان دانشگاه کلمبیا نیویورک مشخص شد بروز یک دوره تب در سه ماهه دوم بارداری 
ممکن اســت خطر ابتال به اوتیســم را تا ۴0 درصد افزایش دهد.طبق گزارش محققان، چندین حمله تب بعد از هفته 

دوازدهم بارداری می تواند خطر را سه بار باال می برد.»دکتر مدی هورنیگ«، 
سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »تب واکنش به طیف وسیعی 

از عفونت هاست و معموال در طول بارداری شایع است.«
اما وی اذعان می کند: »این ریسک بسیار پایین است. اکثر زنانی که مبتال به 
عفونت همراه تب نظیر آنفوالنزا می شوند در نهایت کودکی مبتال به اوتیسم 

نخواهند داشت.«
وی همچنین تاکید می کند که :»این مطالعــه اثبات نمی کند که تب در 
طول بارداری موجب اوتیسم می شــود، فقط به نظر می رسد بین این دو 

ارتباط وجود دارد.«
محققان حدس می زنند احتماال واکنش بدن به عفونت ایجادکننده تب بر رشد مغز جنین تاثیر می گذارد.محققان  پس 
از بررسی مطالعاتشان دریافتند ریسک اوتیسم در بین کودکانی که مادرشان در هر زمان از بارداری مبتال به تب شده بود 

۳۴ درصد افزایش داشت.

یافته جدید محققان نشان می دهد؛

ارتباط تب دوران بارداری و ابتالی کودک به اوتیسم

محققان پی بردند؛

تحلیل استروژن، عامل 
کمردرد  و دیسک کمر

مطالعات جدید نشان داد:

استرس، عاملی برای از 
دست دادن دندان

تکنیک هایی برای کنترل اشتها
پرخوری نکردن می تواند کار سختی باشد؛ شما در خانه یک وعده غذای 
ســالم برای خود تهیه می کنید و می خورید، چند ساعت بعد بیرون 
می روید و ممکن اســت با غذاهای رنگارنگی مواجه شوید که به شما 
یادآوری کند گرسنه هستید و باید زودتر چیزی بخورید، احتماال در 
یک چشم برهم زدن، در یک فست فود خواهید بود و همه چیز فراموش 
خواهد شد!شاید هم جلوی خودتان را بگیرید و پایبند همان رژیم غذایی 
»سالم« خود بمانید، اما ممکن است این غذاها آن قدر خوب و لذیذ باشند 
که نتوانید به همان سهم اولیه تان رضایت بدهید و ... این اتفاقی است که 
برای خیلی از ما پیش آمده است.راهکارهایی که به شما ارائه می دهیم 
می توانند این ماجرا را تغییر دهند تا هم سالمت خود را حفظ کنید و 
هم از وعده های غذایی تان لذت بیشتری ببرید  و البته با کنترل اشتهای 

خود، حتی برای غذاهای سالم، مسیر را اشتباهی نروید.
سرکه و دارچین را همراه وعده های غذایی تان کنید تا قند 

خونتان کنترل شود
اگر به دنبال این هســتید کــه در ازای هیچ کالــری  اضافی بتوانید 
طعمی خوشایند به غذاهایتان بدهید، قند را فراموش کنید. ادویه ها 
و چاشنی های زیادی وجود دارد که غذایتان را هم خوشمزه تر می کند 
و هم سالم تر. سرکه، که ثابت شده می تواند شاخص گلیسمی را پایین 
بیاورد )یعنی غذا را آهسته تر سوخت و ساز کنید(، طعمی ترش و تند 
به انواع ساالد یا سبزیجات می دهد بدون اینکه کالری داشته باشد.اگر 
هم طعم شیرین و گرم را می پسندید می توانید  دارچین را به هر چیزی 
از قهوه گرفته تا اسموتی ها و انواع خوراکی ها اضافه کنید.دارچین هم 
مانند سرکه، سرعت انتقال غذا از معده به روده را کاهش داده و در نتیجه 

برای مدت طوالنی تری احساس سیری خواهید کرد.

خوردن این میوه با پوست ممنوع!
دنیای صنعتی امروز و نیاز به عرضه انــواع خوراکی ها و میوه ها به 
طور روزانه باعث شده تا بسیاری از کشاورزان در کشورهای مختلف 
دنیا از انواع سموم شیمیایی برای جلوگیری از آفت زدگی میوه ها و 
محصوالت کشاورزی خود استفاده کنند که یکی از آن ها خیار است.

  یکــی از محبوب ترین میوه های جالیزی بــه دلیل طعم و خواص 
درمانی فوق العاده خیار است، اما کشت صنعتی این میوه باعث شده 

تا خوردن آن با پوست از نظر پزشکی مردود اعالم شود.
 خیار به صورت بوته ای کشت می شود و در بسیاری از مواقع از انواع 
آفت کش ها برای از بین بردن آفت ها و انگل ها در آن استفاده می شود 

و گاهی این مواد شیمیایی درون پوست میوه نفوذ می کند.
گفتنی است؛ با شستن خیار این آفت ها به طور کامل از روی پوست 
حذف نمی شوند و به همین دلیل متخصصین توصیه می کنند افراد 
هنگام مصرف پوست خیار را بگیرند. مشکل دیگر استفاده از نوعی 
واکس و موم برروی خیار اســت که برای حفظ رطوبت، جلوگیری 
از آفت زدگی و ایجاد رنگ سبز درخشان ایجاد می شود و معموالً از 
مواد شیمیایی، موم عسل یا مشتقات نفت به وجود می آید و ماده ای 
مصنوعی اســت که می تواند در اثر خورده شــدن در بدن تاثیرات 

منفی بگذارد.
پوست خیار حاوی ویتامین و فیبر فراوانی بوده و برای سالمت بدن 
بسیار مفید است، اما کارشناسان به افراد توصیه می کنند در صورتی 
که تمایل به مصرف خیار با پوســت آن را دارند حتماً از میوه های 
ارگانیک استفاده کنند و مطمئن شــوند که در رشد و کشت آن از 

آفت ُکش و انواع مواد شیمایی و واکس استفاده نشده است.
مواد شیمیایی موجود درپوست خیار می تواند در برخی افراد باعث 
آلرژی های شدید غذایی شود به همین دلیل توصیه می شود افراد 
بویژه اگر ســابقه آلرژی غذایی دارند حتما خیار را بدون پوســت 

مصرف کنند.

آیا اسهال برای بدن مفید است؟
اگر شما جزء آن دسته افرادی هستید که در طول سال چندین بار 
به اسهال دچار می شوند و همیشه از عذاب آور بودن آن صحبت می 
کنند؛ باید بدانید که همین مشکل گاهی غیرقابل کمک بسیاری به 
سالمت شما می کند. شاید قدری عجیب به نظر برسد؛ ولی آخرین 
تحقیقات دانشمندان نشان داده است که اسهال می تواند مانع ابتال 

به بسیاری از بیماری ها شود.
در برخی موارد اسهال می تواند نشانه ای از یک بیماری خطرناک 
باشد؛ نشانه ای که در تشخیص زود هنگام آن نقش شایانی ایفا می 
کند. از طرف دیگر، در چنین مواقعی بسیاری از میکروب هایی که 
در بدن ایجاد شده اند و به عفونت های خاموش بدل شده اند خارج 
می شــوند. دالیل مختلفی از جمله: مصرف بیش از حد کافئین، 
برخی بیماری های عفونی، مصرف برخــی داروها و الکل می تواند 

زمینه ساز ابتال به اسهال شود.
فارغ از علت ابتال به اسهال، این مشکل می تواند مانع از تجمع نوعی 
خاص از باکتری موسوم به» پاتاگون« در بدن شود و روده را از وجود 
آن پاک کند. بنابراین، اســهال با وجود تمامی درد و سختی که به 
انسان تحمیل می کند نقش کلیدی در پاکسازی دیواره های روده 

ایفا می کند.

روشهاییبرایتنظیمطبیعیتیروئید
زیبایی 

 درمان سیاهی 
و پف دور چشم ها

اگر اطراف یکی از چشمانتان پف پیدا کرده یا سیاه شده 
و روز به روز بدتر می شود حتما به پزشک مراجعه کنید.

بسته به اینکه علت تیرگی دور چشم ها چیست ؟ روش 
درمان متفاوت خواهد بود . ممکن است به یک کرم نیاز 
باشــد یا گاهی اوقات لیزر درمان یا حتی جراحی نیاز 

است.بنابراین نیاز دارید به پزشک مراجعه کنید.
با این حال روش های خودســرانه هم وجود دارد که به 
بهبود تیرگی دور چشم ها کمک می کند ، ما به آنها در 

ادامه اشاره خواهیم کرد:
سرد کردن  

سرد کردن اطراف چشــم ها باعث کاهش اتساع عروق 
اطراف چشم ها و رفع تیرگی می شوند.برای این کار با 
قطعه کوچکی یخ )خیلی کوچک(  اطراف چشمانتان  را 
مالش دهید ولی بهترین کار این اســت که کیسه های 
استفاده شده چای را دور نریزید ، آنها را در یخچال قرار 
دهید تا سرد شوند سپس روی پوست اطراف چشمتان 

بگذارید.
بالش اضافه 

محاسبه کنید که بالشتان کوچک است یا نه؟ اگر کوچک 
باشد نیاز هســت بالش اضافه تری روی آن بگذارید تا 
سرتان باالتر باشد ، این کار مانع از تجمع خون در عروق 

اطراف چشم می شود و به مرور وضع را بهتر می کند.
خواب بیشتر  

محاســبه کنید خوابتان  به اندازه اســت یا نه ؟ یکی از 
علت های سیاهی و پف اطراف چشــم ها ممکن است 
کم خوابی باشــد ، پس اگر کم خواب هستید ، خوابتان 

را تنظیم کنید.
استفاده از عینک ضد آفتاب  

اگر زیاد در معرض آفتاب قرار می گیرید نیاز هســت از 
عینک آفتابی استفاده کنید ، چون آفتاب باعث ساخت 
مالنین )رنگدانه ای که در تیرگی پوست اثر دارد( می شود 

و پوست اطراف چشمتان را تیره می کند.
اگر سینوس هایتان چرک دارد 

گفتیم یکــی از علت های تیرگی اطراف چشــم چرک 
 ســینوس هاســت ، ســینوس هایتان را با آب نمک

 شست وشو دهید.
استفاده از وسایل آرایش  

هزاران کرم آرایشــی بهداشــتی برای رفع تیرگی زیر 
چشم ها ساخته شده است . تحقیقات نشان داده است 
که نوع گیاهی کرم هــا  اثر بهتــری دارد.همچنین با 
تکنیک های آرایشی می توانید این تیرگی ها را مخفی 

کنید.

تناسب اندام

توصیه روز

سوال روز

روغن بذرکتان برای سم زداییروغن کنجد برای سالمت دندان ها

روغن درخت چای برای جوشروغن کرچک برای ابروها و مژه ها

روغن هایی که در عرض 7 روز ظاهرتان را تغییر می دهد

بله !کلم یک ماده جادویی است. شکی نیست که این ماده غذایی خوشمزه سرشــار از مواد مغذی و مفید است. اما اگر بخواهید هر روز از آن 
 )Goitrogens( »استفاده کنید، تیروئید شما ممکن است آسیب ببیند. کلم جزو خانواده ای از ســبزیجات است که شامل »گواتروژن ها
می باشد. این ماده عملکرد صحیح تیروئید را سرکوب می کند. این ماده نه تنها در کلم بلکه در موادی همچون بروکلی، کلم بروکسل، گل 
کلم و کلم پیچ نیز یافت می شود. اگر در مصرف خام این سبزیجات زیاده روی کنید، گواتروژن  بیشتری دریافت می کنید. شما می توانید 
کلم را بخارپز کرده یا کمی تفت دهید اما سرخ نکنید. کمی جلبک دریایی به اسموتی های خود اضافه کنید. گواتروژن  می تواند مانع از 

دریافت ید در بدن شود، بنابراین مصرف جلبک دریایی سطح ید مورد نیاز بدن را افزایش خواهد داد.

کلم زیادی مصرف نکنید

شکر، الکل، کافئین و تمامی مواد خوشمزه ای که روزانه مصرف می کنید می تواند آسیب جدی به تیروئید وارد کند. همچنین این مواد می توانند 
سطح »کورتیزول« را افزایش دهند. کورتیزول هورمون مرتبط با استرس است و سطح باالی آن می تواند تبدیل هورمون های تیروئید برای انجام 
کارهای مفید بدن را مختل کند. بنابراین زمانی که سطح هورمون کورتیزول افزایش پیدا می کند، عملکرد تیروئید سرکوب خواهد شد. اگر 
دوست دارید از این مواد مصرف کنید، بهتر است مصرف پروتئین خود را باال ببرید. محصوالت حیوانی همچون گوشت، تخم مرغ یا پنیر حاوی 
آمینواسیدهایی همچون تیروزین است که به تولید هورمون های تیروئیدی کمک می کند. مصرف موادی که سلنیوم باالیی دارند همچون 
آجیل ها و دانه ها نیز می تواند عملکرد تیروئید را بهتر کند. همیشه به یاد داشته باشید که مصرف مواد غذایی را در حالت اعتدال نگه دارید.

خود را با اعتدال درمان کنید

همانطور که می دانید یک غده کوچک در پشت گردن  
شــما قرار دارد که به تنهایی کارهای زیــادی انجام 
می دهد. این غده همان »غده تیروئید« است که کارکرد صحیح 

آن برای سالمت بدن بسیار ضروری است.
 به گزارش بهداشت نیوز ، نشانه های عملکرد نادرست تیروئید 

می تواند با تغییرات وزن، دمای بدن، احساسات و حتی مشکل 
بینایی همراه باشد. اگر احساس کردید که این غده به درستی 
کار نمی کند باید به یک پزشــک متخصــص مراجعه کنید. 
همیشــه روش هایی برای اطمینان از کارکــرد صحیح غده 
تیروئید در بدن وجود دارد. در این مقاله قصد داریم چند روش 

برای تنظیم طبیعی غده تیروئید را بیان کنیم:

اینگونه دستگاه ها نه تنها باعث ایجاد طعم بهتری در آب می شــوند بلکه می توانند موادی همچون کلر و فلورید که وارد آب می شوند را کمتر 
نمایند. این مواد باعث ایجاد اختالل در عملکرد غده تیروئید می شوند. شــما می توانید از یک فیلتر کربنی استفاده کنید. فیلتر های کربنی 
مقدار کلر و فلورید آب را کاهش می دهند. اگر می خواهید فلورید کمتری به بدن شما وارد شود می توانید یک خمیردندان عاری از فلورید 

انتخاب کنید.

بهتر است از دستگاه های تصفیه آب خانگی استفاده کنید

از سوزن نترسید

طب سوزنی جزء مواردی است که در درمان بیماری های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. اگر در مورد عملکرد غده تیروئید خود نگران هستید، 
بهتر است به سراغ طب سنتی بروید. طب سوزنی می تواند به گردش جریان خون و مواد مغذی در اطراف جایی که سوزن وارد بدن می شود 
کمک کند. نقاط فشار بخش مهمی از طب سوزنی محسوب می شــود زیرا می تواند تغییراتی در بخش های دیگر بدن ایجاد کند. مثال برای 
درمان تیروئید می توانید ســوزن را در ناحیه ریه ۷ )نقطه ای در داخل مچ دست زیر انگشت شست( و روده بزرگ ۴ )نقطه نرم بین انگشت 

شست و انگشت اشاره( فرو ببرید. البته این کار باید توسط یک فرد متخصص صورت گیرد.
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مربیگریدرذوبآهنآرزویخیلیهاست
 سرمربی جدید تیم ذوب آهن گفت:ذوب آهن تیم بسیار خوبی است و خیلی از مربیان آرزو 
دارند که در این تیم مربیگری کنند. باید از مدیرعامل و هیئت مدیره ذوب آهن تشکر کنم که 

به این جمع بندی رسیدند که  من سکان هدایت ذوب آهن را بر عهده بگیرم.

باشگاه استقالل در نظر ندارد از مواضعش در مورد سرور جباروف، 
بازیکن ازبکســتانی تحت قراردادش 

کوتاه بیاید.
ســرور جبــاروف، هافبــک ملی 
ازبکستانی که در نیم فصل دوم لیگ 
شانزدهم با عقد قراردادی یک و نیم 
ساله به عضویت استقالل در آمد اما 
به دلیل محرومیت این باشگاه از ثبت 
قرارداد به عنوان بازیکن قرضی به تیم 
ســپاهان رفت، بر اساس ادعای مدیر 
برنامه هایش، قصد بازگشت به اســتقالل را ندارد و در اظهار نظری 
عنوان داشته که این بازیکن حتی به قیمت تمام شدن دوران فوتبال 
حرفه ای خود و خداحافظی با میادین، حاضر نیســت به استقالل 

باز گردد.
باشگاه استقالل در واکنش به این ادعای عجیب قصد کوتاه آمدن 
ندارد. استقاللی ها معتقدند که این بازیکن طرف قرارداد آنها بوده و 
برای فصل بعد نمی تواند بدون مجوزات الزم در تیمی بجز استقالل 

بازی کند.
آنها استعالم های الزم را نیز از طریق فدراسیون، از فیفا اخذ کرده اند و 
حاال با آرامش خاطر روی مواضع خود نسبت به این بازیکن پافشاری 
می کنند؛ تا جایی که در واکنش بــه ادعای خداحافظی جباروف از 
فوتبال به جای بازگشت به استقالل، مدعی هستند که این بازیکن 
اگر قصد بازگشت به استقالل یا تعامل با این تیم را ندارد، می تواند از 

همین االن به فکر خداحافظی از فوتبال باشد.

ستاره فرانسوی آبی پوشــان لندنی برای زیارت مسجد النبی به 
مدینه منوره سفر کرد.

انگولو کانته فصل بســیار خوبی را با 
چلسی پشت ســر گذاشت و سهم 
بســزایی در قهرمانی آبی پوشان 
لندنی در رقابت هــای لیگ برتر 

انگلیس داشت.
این بازیکن 26 ســاله فرانسوی که 
از او به  عنوان »ماکللــه جدید« یاد 
می شود، توانست برای دومین بار پیاپی به عنوان 
بهترین بازیکن فصل رقابت های لیگ جزیره انتخاب شــود و این 
برای نخستین بار است که یک بازیکن در تاریخ لیگ برتر چنین 
افتخاری را به دست می آورد. کانته همچون چند بازیکن دیگر لیگ 
برتر انگلیس در مدینه منوره دیده می شود. رسانه های عربستانی 
عکســی از حضور این بازیکن سرشناس در شــهر پیامبر)ص( را 
منتشر کردند تا ثابت شود که او  برای زیارت به این شهر آمده است.

استقاللکوتاهنمیآید؛

 حضور جباروف در سپاهان 
در هاله ای از ابهام

ستاره چلسی در مدینه منوره 

حاشیهروز

خبرروز

منهایفوتبال

تکواندوکاراصفهانی:

 می رویم تا از خوب ها 
خوب تر باشیم

ملی پوش تکواندوی ایران در مورد شــرایط تیم ملی 
تکواندو برای حضور در رقابت های جهانی کره جنوبی 
اظهار داشــت: تمرینات خوبی را زیر نظــر کادر فنی 
خوبمان برگــزار کردیم و قطعا می رویم تــا در کره از 
خوب ها خوب تر باشــیم و بهترین نتیجــه ممکن را 

بگیریم.
ســجاد مردانی ادامه داد: همه چیــز در لحظه صورت 
می گیرد و ما نیز در چند ماه گذشــته ســخت تالش 
کرده ایم تا در روز مبارزات بهتریــن نتیجه را بگیریم. 
اینکه بهترین اســتفاده را از تمرینات و داشته هایمان 
در روز مسابقه ببریم، بسیار مهم است و امیدوارم همه 
بچه ها در روز مسابقه در چنین شرایطی باشند. تکواندو 
در دنیا پیشرفت زیادی داشته و تیم ها از قدرت خوبی 
برخوردارند؛ اما به هر صورت بچه های ما از بهترین ها 

هستند.
ملی پوش تکواندو در پاسخ به این سوال که آیا می توانید 
ناکامی المپیک را در کره جبران کنیــد، عنوان کرد: 
وظیفه من این است که به خاطر زحمات و عمری که 
گذاشــته ام به دنبال بهترین نتیجه باشم. وظیفه همه 
اســت که با توجه به توقع مردم عزیز کشورمان، در هر 
مسابقه ای که حاضر می شویم به دنبال بهترین نتیجه 
باشیم اما ورزش شرایط خاص خودش را دارد و شاید 
برخی مواقع به این مهم نرسیم. اینکه در برخی مواقع 
نتیجه نمی گیریم هم تجربه ای اســت که در مسابقات 
بعدی از آن اســتفاده می کنیم. با تمــام وجود تالش 

می کنیم تا دل مردم کشورمان را شاد کنیم.
مردانی در پاسخ به این سوال که فکر  می کنید مهدی 
بی باک بتواند همچون رضا مهماندوست در کره، باز هم 
قهرمانی جهان را به همراه تیم به دســت آورد، گفت: 
همان طور که اشاره شد تکواندو در حال پیشرفت است 
و فکر می کنیم این مقایسه درست نباشد. همه کشورها 
با بهترین هایشان برای گرفتن بهترین نتیجه می آیند 
ولی ما نیز همان طــور که گفتم، به کــره می رویم تا 

بهترین نتیجه را بگیریم.
او در خاتمه در پاسخ به این سوال که آیا در وزن او نیز 
حریفی از آذربایجان حضور دارد تصریح کرد: نمی دانم 
چرا روی نام آذربایجان تکیه می کنید؛ اما در وزن من 
هم تکواندوکار در این کشــور وجــود دارد. در کل نام 
کشور برای هیچ کدام از ما مهم نیست و می رویم تا در 

لحظه، بهترین نتیجه را بگیریم.
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شركتتوزيعنیرويبرقاستاناصفهان
امورتداركاتوانبارها

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در حاشیه تمرین 
ذوب آهن اظهار داشت: مهم ترین دغدغه باشگاه بعد از 
بازی های فصل قبل، انتخاب سرمربی بود. بعد از اتفاقاتی 
که رخ داد، خوشبختانه مربی باسابقه، باتجربه و کسی 
که عناوین زیادی از جمله بیشترین قهرمانی را در لیگ 

برتر دارد، امیر قلعه نویی، به ذوب آهن آمد.
مهدی رجب زاده ادامه داد: این باعث خوشــحالی تمام 
مجموعه باشگاه است که شــخصی به عنوان مربی به 
ذوب آهن آمده است که شــخصیت قهرمانی را با خود 
به همراه دارد، امیدواریم بتوانیــم در کنار هم از وجود 
این سرمربی بهره ببریم و با یک مجموعه قوی و همدل، 
عنوانی که کمبود آن در باشگاه ذوب آهن حس می شود 

و قهرمانی لیگ برتر را به دست آوریم.
ذوب آهن افــزود: تمام تالش خود کاپیتان 

را انجام می دهیــم که جزو 
تیم های بــاالی جدول 
با  باشــیم. 

مجموعه ای که االن داریم می توانیم به باالی جدول فکر 
کنیم. از روز شــنبه و با حضور همه بازیکنان، تمرینات 
شروع شد، استارت زدیم تا زمان شروع لیگ به آمادگی 
الزم دســت پیدا کنیم و از اول لیگ برتر شروع خوبی 
داشته باشیم؛ بر خالف چند سال قبل که ذوب آهن در 

ابتدای فصل شروع خوبی نداشت.
رجب زاده در خصوص رقیبان جدی در لیگ برتر گفت: 
همه تیم ها قابل احترام هســتند و تالش می کنند تیم 
خوبی را آماده کنند؛ مهم این اســت که فصل خوبی را 
داشته باشــیم و تیم ها ســطح باالیی از فوتبال را بازی 
کنند. سال گذشته تا اواســط نیم فصل سطح فوتبال 
خوبی داشــتیم، اما بعد از آن دچار افت شــد؛ امیدوار 
هســتم که تیم های خوبی در لیگ برتر داشته باشیم 
تا رقابت گرم تر شود. در زمان بازی های لیگ برتر باید 

دید تیم ها چقدر قوی هستند؛ 
چه بسا تیم هایی که 

ی  گیر ر یا

خوبی داشــته اند ولی در نتیجه گیــری موفق نبوده و 
تیم هایی با بازیکنان جوان نتایج خوبی گرفته اند.

وی با بیان اینکه در چنــد روز آینده قــرار داد خود را 
با ذوب آهن امضا می کنــد، بیان داشــت: چند بار در 
باشگاه با سعید آذری جلســه داشته ایم و به دلیل عدم 
حضور عضوی از هیئت مدیره جلســه تشــکیل نشد. 
صحبت هایی انجام شده ولی هنوز 
قرار داد نبسته ام، االن هم 
با تیــم تمرین کردم 
از  ذوب آهــن  و 
تیم هایی است که 
با عشق  همیشه 
در آن بازی کردم 
و این حرف اغراق 
نیســت. در چند روز 
آینده با باشگاه قرار داد 

می بندم.

اولین حرف کی روش پس از صعود این بود: 
اگر نمی خواهیم به عنوان توریست به جام 
جهانی برویم، باید از همین امروز برنامه های 
بزرگی برای تدارکات تیم ملی فوتبال ایران 

داشته باشیم.
این حرف کی روش چند دقیقه بعد توسط 
مهدی تاج تفسیر شــد. رییس فدراسیون 
فوتبال در کنار زمین چمن آزادی روبه روی 
دوربین ها نشســت و گفت: نقشه راهی که 
کی روش به ما داده، چیزی حدود بیســت 

تا ســی میلیارد تومان هزینه دارد. تاج در 
واقع در آن برنامه تلویزیونــی از دولت نیز 
مدد خواست که کامال درخواست به جایی 

هم بود.
اما بحث این اســت که چقدر می توانیم به 
کی روش در راه ساختن 22 گالدیاتور کمک 
کنیم؟ آیا دوباره درگیر لیگی می شویم که 
نیمی از تیم هایش صاحب ندارند و بی آزار 
هســتند؟ آیا باز هم درگیر دعواهای درونی 
می شویم و شروع می کنیم به لغو برنامه ها و 

اردوهای تیم ملی؟ آیا باز هم بازی باشگاه ها 
روی چمن های خراب را به اردوهای مدرن 

کی روش ترجیح می دهیم؟
آیا لیگ را در اولویــت اردوهای مدرن تر و 

صحیح تر کی روش قرار می دهیم؟ 
اجازه دهید آمار را بررســی کنیم: تیم ملی 
ایران بدون گل خورده به جام جهانی رفت؛ 
آن هم بسیار سریع و قاطعانه و بی مثال در 
همه تاریخ فوتبال ایران. در چنین شرایطی 
اما تیم های باشگاهی ما خیلی زود از لیگ 

قهرمانان کنار رفتند.
آنچه در تیم ایران شــکل گرفته، در همان 
اردوها بوده که هیچ شباهتی به اکثر تیم های 
لیگی ندارد. با این آمار باید امســال برنامه 

جدی تری داشــته باشــیم بــرای تدارک 
مناسب تیم ملی ایران.

واقعیت این اســت که در هیچ کجای تاریخ 
تیم ملی ایران تا این حد به صعود از مرحله 
اول جــام جهانی نزدیک نبوده اســت. این 
تیم ســال هاســت که به هیچ تیم آسیایی 
باج نداده و از همه این تیــم ها جلوتر رفته 
اســت. این اتفاق آمــاری امیــدوار کننده 
اســت اما بدون تدارکات مناسب نمی توان 
به صعود از مرحله اول امیــدوار بود؛ چون 
هیچ چوب جادویی وجود ندارد که ما را به 
این مرحله ببرد و تنها تالش و برنامه ریزی 
 و کار اســت کــه چنیــن اتفاقــی را رقم 

می زند.

چطورمیتوانبه22گالدیاتورکمكکرد؟

سنگ لیگ به پای تیم ملی نبندیم

مهدیرجبزاده:

ذوبآهنبهدنبالقهرمانی
درلیگبرتراست

شرکتتوزیعبرقاستاناصفهان
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هم زمان با پیشرفت علم و افزایش 
جمعیت کالن شهرها،وجود انواع 
سیســتم های حمل ونقل یک امر 
الزم و ضروری به نظر می رسد؛ چراکه صرف داشتن یک یا دو 
نمونه سیستم حمل ونقل، پاسخگوی تردد جمعیت نزدیک به 

دومیلیون نفر اصفهان نیست.
ابوالفضل قربانی، عضو کمیسیون حمل ونقل، محیط زیست 
و فناوری اطالعات شورای شهر اصفهان، با اشاره به مطالعات 
انجام شده در مورد سیستم حمل ونقل اصفهان اظهار داشت:در 
حال حاضر برای تردد راحت شهروندان پنج شکل از حمل ونقل 
عمومی ازجمله تاکسی، اتوبوس همچنین مینی بوس یا میدل 
باس برای خطوط پیرامونی شبکه های فرعی جهت رسیدن 

مسافران به خطوط اصلی دیده شده است.
وی تصریح کرد:مترو به دلیل هزینه هــای کمتر و کمک به 
حفظ محیط زیســت، بهترین سیســتم حمل ونقل انبوه بر 

عمومی درکالن شهرها محسوب می شود.
عضو کمیسیون حمل ونقل،محیط زیست و فناوری اطالعات 
شورای شهر اصفهان شروع مطالعات مربوط به متروی اصفهان 
را مربوط به۴دهه قبل دانســت و گفت: این مطالعات بعد از 
انقالب به نتیجه رسید.قربانی ادامه داد: اولین اقدامات مربوط 
به اجرای مترو اصفهان به حدود۲۰سال پیش برمی گردد،ولی 
به دلیل وجه تاریخی اصفهان همچنیــن انجام نوع عملیات 
با توجه به این حساســیت، تکمیل پروژه را تاکنون به تعویق 

انداخته است.
وی با اشــاره به مصوبه شــورای عالی ترافیک مبنی بر عبور 

مترو از روی سطح و میان خیابان چهارباغ به مانند »مونوریل 
«و» تراموا« و قطع ارتباط دو طرف چهارباغ را از دالیل دیگر 
این تأخیر دانست.عضوکمیســیون حمل ونقل شواری شهر 
اصفهان پیگیری های مسئولین شهر اصفهان را منجر به قانع 
کردن مسئولین مربوطه در تهران برای عبور مترو خط یک از 
زیرزمین  مانند شهر های مشهد و تهران عنوان کرد و افزود: 
عملیات احداث مترو در این روش مشکل تر و درعین حال زمان 

برتر از رو  و باالتر از سطح زمین است.
به گفته این عضو شورا خط اول مترو اصفهان به شرط رعایت 
فاصله الزم از مدرســه چهارباغ اجرا می شــود.قربانی عدم 
پرداخت5۰درصد هزینه های مترو توسط دولت را دلیل دیگر 
به تاخیر افتادن این پروژه دانست و گفت: هیچ کدام از دولت ها 

هزینه ای برای این امر پرداخت نکرده اند.
۳هزارمیلیارد تومان هزینه احداث خط یک مترو

وی با اشــاره به اینکه هزینه احداث۱کیلومتر مترو در حال 
حاضر حــدود ۱5۰میلیارد تومان اســت،گفت:برای احداث 
خط یک مترو اصفهان،۳هزار میلیارد تومان هزینه شده است 
و تامین بقیه هزینه ها از عهده شهرداری خارج است؛ چراکه 
شهروندان برای ارائه خدمات هزینه ناچیزی پرداخت می کنند 
که پاسخگوی این امر نیست.این عضو شواری شهر اصفهان 
دلیل پیشرفت بیشــتر پروژه مترو تهران و مشهد را حمایت 

دولت مخصوصا در خط اول و دوم دانست.
قربانی تصریح کرد:برخورد با زمین ســفت مسیر مترو بعد از 
سی وسه پل به سمت کوه صفه عالوه بر زمان برکردن تکمیل 
پروژه باعث تحمیل هزینه اضافی شــد.وی خرید مســتقل 

واگن ها، را عامل دیگر به تعویق افتــادن پروژه مترو اصفهان 
عنوان کرد و گفت:مشهد این اجازه را به دلیل ماهیت توریستی 
و زیارتی دارد.این عضو شورای شــهر اصفهان اظهار داشت: 
بدون بهره برداری از5خط هم زمان مترو و پوشش یکدیگر، این 
پروژه در هیچ کدام از شــهرهای اصفهان،تبریز،شیراز،مشهد 
کارایی الزم را ندارد.قربانی دلیل توقف مسیر خط دوم متروی 
اصفهــان از حرم حضــرت زینب)س(تا کهنــدژ و اتصال به 
خمینی شهر را باوجود موافقت یونسکو، عدم رعایت فاصله از 
میدان امام)ره(عنوان کرد وگفت: دلیل اصلی تأخیر در تکمیل 

مترو اصفهان،کندی سیستم مدیریت است.
عضو شواری شــهر اصفهان کشــف آبراهه تاریخی در مسیر 
حفاری تونل ایستگاه میدان امام حسین)ع(و چهارباغ را تایید  
کرد و این امر را موجب تحمیل هزینه برای نگهداری این اثر 

همچنین تأخیر در اجرای آن دانست.
قربانی با اشــاره به اینکه عملیات حفر متــرو به چند صورت 
T.B.Mو کندوکاو)حفر قســمتی از مســیر و پوشیدن آن(
همچنین اســتفاده از مته به ویژه در زمین های سخت انجام 
می شود،شایعه رها شدن حفر مسیر شمال به جنوب و جنوب 
به شمال مترو به دلیل نرسیدن این مسیر به هم را تکذیب کرد.

وی با استناد به طرح جامع حمل ونقل استان اصفهان،ویژگی 
اصلی شبکه قطار شــهری را اتصال آن به شبکه ریلی کشور 
دانست و خاطرنشان کرد:در اصفهان نیز پیش بینی اتصال این 
خط به مترو شهرهای بهارستان،شاهین شهروخمینی شهر 

شده و متولی این امر وزارت کشورواستانداری است.
عضو کمیسیون حمل ونقل شواری شــهر اصفهان با اشاره به 
اینکه مطالعات برای۳خط مترو انجام شده از کلنگ زنی خط 
دوم خبر داد.قربانی ابراز امیــدواری کرد:با توجه به تجربیات 

خط اول مترو با سرعت بیشتری پیش رود.
قربانی با اشــاره به اینکه مترو یک پروژه ملی و عمر استفاده 
از آن۲۰۰سال اســت،تاکید کرد:این هزینه نباید به منطقه 
و دست مردم تحمیل شــود چراکه هزینه کامل آن بر عهده 

دولت ها است.
بهره برداری از خط یک مترو تا۳ماه آینده

وی از رســیدن خط اول مترو به میدان آزادی تا۳ماه آینده 
خبر داد و گفت: این مســیر ضمن اینکه به شــهرک قدس 
 می رسد، به تعداد واگن ها و ساعات خدمات دهی نیز افزایش 

می یابد.
قربانی گفت:تا سال آینده خط یک مترو اصفهان با رسیدن به 
ترمینال صفه تکمیل می شود وحدود۳درصد از تقاضای سفر 

را پوشش می دهد.
وی  در پایان عنوان کرد:در آینده همه ایســتگاه ها مجهز به 

پله برقی،آسانسور و پله می شوند.

تمام چایخانه های عرضه کننده قلیان در اصفهان پلمپ شده است
مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشــت شــماره یک اصفهان گفت:  تمام چایخانه های 
عرضه کننده قلیان در اصفهان پلمب شده اســت که بیش از نیمی از آن ها کاربری خود را 

تغییر داده اند و یا فقط به عرضه چایی اکتفا کرده اند.

چهرهاخبار

رسول زرگرپور،اســتاندار اصفهان،  در جلســه کارگروه سالمت و 
امنیت غذایی استان اصفهان با انتقاد از اینکه برخی افراد در استان 
بیشتر به نداشته ها توجه می کنند تا داشته ها، گفت: اصفهان در هیچ 
آسیب های اجتماعی پایتخت نیست و رتبه اول را ندارد و الزم است 
آماری که از سوی افراد اعالم می شود مستندات الزم را داشته باشد. 

 استاندار اصفهان با گالیه از توجه بیشتر  برخی
 به نداشته ها مطرح کرد:

اصفهان رتبه اول هیچ آسیب 
اجتماعی نیست

با مسئوالن

معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان در 
نشست خبری برنامه های شهرداری اصفهان در حوزه 
شهرســازی و معماری اظهار کرد:» معاونت معماری 
و شهرســازی اصفهان یکی از حساس ترین معاونت ها 
است؛ چرا که از یک طرف در ارتباط با ارباب رجوع بوده 
و از دیگر سو باید با طرح های تفضیلی مطابقت داشته 
باشد.«ســید جمال الدین صمصام شریعت با بیان این 
که کلیه طرح های عمرانی شهرداری باید در مدیریت 
معماری و طراحی شهری تهیه  شوند تا از جهات مختلف 
قبل از اجرا بررسی شــوند، تصریح کرد: »عالوه بر این، 
کاربری های پیش بینی شده طرح های تفضیلی، مدیریت 
و نظارت بر اجرای ضوابط شهرســازی و کارشناســی 

همگی زیر نظر این معاونت هستند.«
وی بیان کرد: »سازمان نوســازی و بهسازی، سازمانی 
فعال در زمینه ساماندهی بافت های تاریخی است و در 
حال حاضر طرح های متعددی را برای بافت های فرسوده 
در نظر دارد.«معاون شهرســازی و معماری شهرداری 
اظهار کرد: »مرمت پل ها، بازارچه هــا، عصارخانه ها و 
مرمت بازار بزرگ اصفهان و محالتی همچون دردشت 
و جویباره از جمله اقدامات سازمان نوسازی و بهسازی 

است.«
صمصام شریعت با اشــاره به احیای طرح میدان امام 
علی )ع( خاطرنشان کرد: »میدان امام علی )ع( گامی 
در راستای ارتقا فرهنگ و احیای فضاهای قدیم شهری 
بوده است.«وی با اشاره به فعالیت سازمان طراحی ادامه 
داد: »همه طرح های پروژه های شهر اصفهان از سوی این 
سازمان، طراحی می شود که یا توسط خود سازمان و یا به 
صورت قراردادی به شرکت های دیگر واگذار می شود«.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تاکید 
کرد:» در نهایت بخش مهمی از رضایت مندی مردم از 
شهرداری، به این معاونت باز می گردد چرا که خدمات 
گسترده ای به شهروندان ارائه می کند.«وی با اشاره به 
آمار صدور پروانه ساختمانی اضافه کرد: »از ابتدای سال 
جاری تا روز گذشته ۹۴۰ پروانه ســاختمانی با متراژ 
۷5۷ هزار و ۲۱۴ مترمربع صادر شده است که عدد قابل 
مالحظه ای است و نسبت به سایر کالن شهرها آمار خوبی 
است. صمصام شــریعت افزود: این آمار نسبت به سال 
گذشته از نظر تعداد کمتر ولی از نظر متراژ یک درصد 
بیشتر بوده است و در صدور پروانه مهم متراژ است که 
با توجه به رکود کاهش نداشته است، امیدواریم صدور 

پروانه ساختمانی در نیمه دوم سال رونق یابد.  

معاون شهرسازی شهرداری اصفهان:

ساختمان سازی در شهر 
کاهش نیافته است

عضوکمیسیون حمل ونقل،محیط زیست و فناوری اطالعات شورای شهر اصفهان:

کندی سیستم مدیریت، دلیل تاخیر در تکمیل مترو است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

 عملیات اجرایی خط پنجم 
بی.آر.تی آغاز می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهــان گفت: عملیات 
اجرایی خط پنجم» بی.آر.تی« ظرف یک ماه آینده آغاز می شود.

علیرضا صلواتی اظهار کرد: به منظور کاهش ترافیک و به دنبال آن 
کاهش آلودگی هوا در شــهر اصفهان، راه اندازی خطوط  تندرو در 

دستور کار شهرداری قرار  گرفت.
وی افزود: در همین راســتا عملیات اجرایی خط پنجم بی .آر.تی 
از میدان اســتقالل تا میدان جمهوری به طول ۱۰ کیلومتر و ۱8 

ایستگاه ظرف یک ماه آینده آغاز می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
خط یک از شهر ابریشم تا پایانه باقوشــخانه و فاز اول خط سوم از 
پایانه ارغوانیه تا میدان امام علی)ع( راه اندازی شده است، ادامه داد: 
همچنین اکنون احداث خط دوم بی.آر.تی از میدان قدس تا میدان 

جمهوری به طول ۴ کیلومتر تکمیل شده است.

مدیر منطقه ۸ شهرداری اصفهان:

پروژه های منطقه ۸ شهرداری تا دو 
هفته آینده افتتاح می شود

مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان از افتتاح و بهره برداری پروژه های 
عمرانی و فرهنگی این منطقه تا ۲ هفته آینده خبر داد.

عباسعلی نصوحی اظهارکرد: »از جمله این پروژه های آماده افتتاح 
می توان به فرهنگسرای گلستانه در محله مارچین، پروژه های انرژی 
پاک در محدوده خدمات شــهری منطقه 8، پل مکانیزه عابر پیاده 
در روبه روی بیمارستان سوانح و سوختگی امام موسی کاظم)ع(، 
پارک ۷ هزار متری محله بهرام آباد، پارک ۴ هزار متری محله کساره 
و خیابان شهید عالقمندان حدفاصل خیابان دکتر باهنر و فروغی 

اشاره کرد.«
وی تصریح کرد: تا دو هفته آینــده همچنین کلنگ احداث پروژه 
های پارک ۱۰ هزار مترمربعی محله دســتگرده و فردوان، پارک 
داخل محله فردوان و مجموعه فرهنگی ورزشی سرپوشیده محله 

دستگرده به زمین زده خواهد شد.

سرپرست کتابخانه های اصفهان با بیان اینکه بسیاری از انشاراتی ها فایل الکترونیکی کتاب را نیز در اختیار ما می گذارند، 
اظهار داشت: در زمینه تهیه کتاب های گویا، حق تالیف موضوع مهمی است و بر این اساس اجازه گویاسازی کتاب های مختلف 
وجود ندارد و بدین منظور در زمینه تولید این کتاب ها پیشرفت آرامی داشتیم.امیر هالکویی افزود: زمانی نهاد کتابخانه ها 
مجهز به شبکه کتابخوانان حرفه ای در فضای اینترنتی و با امکان دسترسی 
به کتاب های الکترونیکی دیجیتال بود که در حال حاضر این بخش تعطیل 
شده است.وی تاکید کرد: هم اکنون کتابخانه ولی عصر )عج( عصر با ۱۴ هزار 
کتاب گویا در حال فعالیت است و  مذاکراتی با مجموعه های مختلف برای 
غنی کردن  آرشــیو مجموعه الکترونیکی و گویای  این کتابخانه در دست 
اقدام است.وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در زمینه کتاب های دیجیتال و 
الکترونیک توسط معاونت توسعه کتابخانه های نهادی  در حال انجام است، 
تاکید کرد: آرشیو دیداری و شنیداری تمام کتابخانه های زیرمجموعه نهاد در 
حال تکمیل است. هالکویی تاکید کرد: باتوجه به راه اندازی بخش دیداری 
وشنیداری در کتابخانه های استان امکان اهدای لوح های الکترونیکی و مجالت توسط مخاطبان و اعضای کتابخانه های 

نهادی وجود دارد.

سرپرست کتابخانه های استان اصفهان خبر داد:

 راه اندازی بخش دیداری و شنیداری درکتابخانه  ها
 معاون میراث فرهنگی اصفهان از آغاز مرمت سقِف ایوان کاخ چهلستون خبر داد و گفت: بسیاری از اقدامات مرمتی 
میراث فرهنگی به دلیل اولویت دادن به ایستایی بنا به چشم نمی آید.ناصر طاهری در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره 
به مرمت های طوالنی مدت عالی قاپو، کاخ چهلستون و دیگر بناهای تاریخی اصفهان، اظهار داشت: میراث فرهنگی 

هرساله در راستای حفظ بناهای تاریخی در حال انجام عملیات هایی است 
اما با توجه به اینکه ایستایی بنا برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است، 
بسیاری از این اقدامات مرمتی به چشم نمی آید.وی به آغاز مرمت سقف 
ایوان کاخ چهلستون اصفهان اشاره  کرد و گفت: این مرمت شامل پاکسازی 
گرد و غبار و لکه ها رطوبت ناشی از نفوذ نزوالت جوی در طول حدود ۴۰ 
سال گذشــته، تثبیت تزئینات رنگی ایوان، رفع نواقص سازه ای و تطابق 
تزئینات پیشانی ایوان کاخ و سقف ایوان است و قطعات ریزش یافته چوبی 
سقف نیز تعمیر می شود.معاون میراث فرهنگی اصفهان با بیان اینکه این 
تعمیرات این بخش از چهلستون تا دو سال به طول می انجامد، اضافه کرد: 

شاید بسیاری از فعالیت های میراث فرهنگی در راستای حفظ بناهای تاریخی به چشم نمی آید چراکه کارهای اساسی 
ساختاری و زیربنایی در اولویت فعالیت های ما قرار دارد.

معاون میراث فرهنگی اصفهان:

مرمت سقف ایوان کاخ چهلستون آغاز شد

 نشست خبری معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

شهرداری

روش شناســی اوقــات فراغت 
جوانان)سلسله نشست های جوانی 

فصل رویش(
سخنران: دکتر احمد زمانی

زمان: پنجشنبه  ۱ تیرماه- ساعت ۱8
مــکان: خیابان جهــاد- روبــه روی 
دبیرســتان دهخدا- کوچه صفا کوچه 

شاداب، فرهنگسرای پرسش

در شهر

مدیر مجموعه فرهنگی و مذهبی تخت فوالد گفــت: »از آنجایی که 
استقبال شــهروندان برای بازدید از این مجموعه بسیار زیاد بوده و در 
مواقعی مثل ایام نوروز با کمبود راهنمای گردشــگری تخت فوالد رو 
برو بودیم، اولین دوره تربیت راهنمای گردشگری تخت فوالد برگزار 

می شود.«  
 سید علی معرک نژاد اظهار کرد: هرســاله مجموعه تخت فوالد دوره 
های تخت فوالد شناسی را برگزار می کرد و امسال عالوه بر آن، اقدام 
به برگزاری اولین دوره تربیت راهنمای گردشگری تخت فوالد در سه 

سطح عمومی، تخصصی و مهارت افزایی کرده است.
وی ادامه داد: هدف از برگزاری این دوره ها آشنایی عموم شهروندان با 
سیره و سبک زندگی مفاخر تخت فوالد و ظرفیت های ویژه معماری و 

هنری موجود در این مجموعه است.

معاون فرهنگی، اجتماعی شــهرداری اصفهان از آغاز فاز دوم توزیع 
کارتهای منزلت شهروندی از تیرماه خبرداد.

علی قاسم زاده با اعالم این خبر گفت: »در فاز دوم توزیع کارت های 
منزلت شــهروندی، ۱5 هزار قطعه کارت در اختیــار متقاضیان این 
طرح قرار می گیرد.«وی افزود: در طرح منزلت شهروندی، شهروندان 
بازنشسته، سالمند، جانباز، معلول و یا زنان سرپرست خانوار با استفاده 
از کارت منزلت شــهروندی قادر خواهند بــود از خدمات فرهنگی 
آموزشــی، تفریحی و ورزشی، گردشــگری و حمل و نقل عمومی با 
تخفیفات حداقل 5۰ درصدی همراه بــا اعضا خانواده خود بهره مند 
شوند.معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان ادامه داد: صدور 
کارت های منزلت شهروندی در حداقل زمان ممکن و در طول چهار 

مرحله انجام می پذیرد .

مدیر مجموعه فرهنگی، مذهبی تخت فوالد خبر داد: 

 برگزاری دوره تربیت راهنمای 
گردشگری تخت فوالد 

 معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان:

فاز دوم توزیع کارت های 
منزلت شهروندی آغاز می شود

اعظم 
حاجی رضازاده

برای احداث خط یک 
مترو اصفهان،۳هزار 

میلیارد تومان 
هزینه شده است و 

تامین بقیه هزینه ها 
از عهده شهرداری 
خارج است؛ چراکه 

شهروندان برای 
ارائه خدمات هزینه 

ناچیزی پرداخت 
می کنند

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی

متقاضیــان شــرکت در مناقصه مــی توانند 
جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت 
 دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان به آدرس
 poshtibani.mui.ac.ir مراجعــه و یا 
با شماره تلفن ۳7924005-0۳1 تماس حاصل 

فرمایند.
م الف: 53244

 واگذاری غرفه مواد غذایی 
مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( به 

صورت اجاره بهای ماهیانه
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دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان:
خدايا مرا در اين ماه دلبسته اولیا و دشمن دشمنانت قرار ده و 

آراسته به راه و روش خاتم پیامبرانت گردان.
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Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

 هر روز ماه مبارک رمضان، ســاعت ۱۷، روی موج 
رادیو تهران صحبت از آدم هایی است که نمی گذارند 
قرآن ســر طاقچه عادت فراموش شود؛ کسانی که 
نمی خواهند روی قرآن هایشــان گــرد روزمرگی 
و »سالی یک بار« بنشــیند یا فقط در مراسم عقد 
و عزا و به رســم سنت، چشم در چشــم آیات خدا 
بیندازند. برنامه »قلب من کتابی اســت گشوده« 
سراغ انسان های بی ادعایی رفته که قرآن را زندگی 
کرده اند؛ این کتاب آســمانی جایی در گوشه قلب 
آنهاست و راه زندگی را نشانشان می دهد و حاال آن 
قدر به قرآن نزدیک هستند که اگر با قصه آنها آشنا 

باشی، وقت قرائت بعضی آیه ها یادشان می افتی.
از دریچه قرآن به جامعه نگاه کردیم

مینا نیکانیک، برنامه ســاز جوانی است که دو سالی 
می شود در شــبکه رادیویی تهران به مستندسازی 
با موضوعات اجتماعی مشغول است. »قلب من...« 
محصول تمام تجربیاتی است که مینا در این دو سال 
به دست آورده است: »مســتندهای رادیویی ما  در 
رادیو تهران با این جمله شروع می شد: »قدم زدن در 
زوایای پنهان تهران « و واقعا من و همکارانم به خیلی 
از زوایای پنهان تهران ســرک کشیدیم؛ معضالت 
اجتماعی، دردها، تلخی ها، شیرینی ها و زیبایی هایی 
که خیلی هــا از آن بی خبر بودنــد. از طریق همین 
مستندهای اجتماعی هم با این سوژه های قرآنی آشنا 
شدم.« اما اینکه بگویی این شخص مصداق این آیه 
قرآن است و بر اساس آن برنامه بسازی، کار چندان 
راحتی نیست. تهیه کننده برنامه می گوید: آن اوایل 
برای مدیران شبکه تهران هم سوال بود که این همه 
سوژه و آیه مرتبط با آن را چطور می خواهی پیدا کنی؟! 
»خب من خودم کار قرآنی نکرده بودم، اما برای این 
برنامه با حافظان و کارشناسان قرآنی مفصل صحبت 
کردم. آقای مهندس علیرضا فتحی پور که مدیر گروه 
اندیشه رادیو قرآن هستند، خیلی کمکم کردند و این 
آیه ها و سوژه ها را با هم تطبیق می دادیم. با حساسیت 
و دقت خاصی سوژه ها را بررســی کردیم که حرف 

اصلی عوض نشود.«
خواستیم »ُحسن جویی« کنیم

تهیه این برنامه رادیویی رســم قشنگ دیگری هم 
دارد؛ اینکه آیات قرآِن مورد بحث در هر قســمت، 
با طراحی زیبایــی روی تابلوهــای کوچک چاپ 
شــده اند و وقت مصاحبه به دســت میهمان های 
 برنامه می رســند:»بزرگ ترها به ما یاد داده اند که 
»حسن جویی« کنیم. رفتاری مقابل »عیب جویی« 
که متاسفانه خیلی از ما گرفتار آن هستیم. حاال این 
که سراغ کســی برویم و همراه مصاحبه، خصلت 
خوبش را نشــانش بدهیم و آیه ای از قرآن را به او 
هدیه بدهیم که سال هاست به آن عمل می کند، به 
نظرم یکی از روش های زیبای حسن جویی است.«

کافه رادیو

آدم هایی که آیات قرآن را 
زندگی می کنند

شرح مجلس

رییس حوزه علمیه اصفهان گفت: 
گره گشایی از مشــکالت مردم و 
کمک به رفع نیازهــای جامعه از 
تفکرات شیعیان در جامعه شیعی 

است.
آیت ا... العظمی حسین مظاهری، 
مرجع تقلید و رییس حوزه علمیه 
اصفهــان در درس اخــالق با بیان 
اینکه باید توصیه ها و دســتورات 
جامعه شیعی در جامعه اسالمی ما اجرایی شود، اظهارداشت: در 
شعار و اعتقاد برای نمایش شیعه گری خوب عمل کرده ایم، اما باید 

در عمل هم این تفکر و اعتقادات را نشان دهیم.
 وی افزود: در جامعه شیعی، رفع مشکالت مردم و رفتار پسندیده 
برای حل مشــکالت اجتماعی ضروری و اساسی است و مردم در 
چنین جامعه ای همواره به فکر یکدیگر هستند و زمینه ناراحتی 

دیگران را فراهم نمی کنند.
 آیت ا... مظاهری ادامه داد: گره گشایی از مشکالت مردم و کمک 
به رفع نیازهای جامعه از تفکرات شیعیان در جامعه شیعی است و 
شیعیان نسبت به مشــکالت اجتماعی و نیازهای مردم بی تفاوت 

نیستند.
 وی با اشاره به اینکه شــیعیان به یکدیگر محبت دارند و با خوبی 
به دیگران امام زمان)عج( را خوشحال می کنند، تصریح کرد: اگر 
کســی را ناراحت کنیم آنگاه دل امام زمان)عــج( را هم ناراحت 
کرده ایم و نباید چنین رفتاری داشته باشیم که دل امام زمان)عج( 

غمگین شود.
 رییس حوزه علمیــه اصفهان با بیان اینکه بایــد به مردم خدمت 
کرد، اذعان داشت: در برخی از ســازمان ها و نهادها به کار مردم 
کمتر رسیدگی می شــود و گاها بد رفتاری نسبت به ارباب رجوع 
صورت می گیرد که اهانت به ارباب رجوع شایســته جامعه شیعه 
نیست. وی یادآورشد: صداقت باید در بین زن و شوهر در زندگی 
خانوادگی وجود داشــته باشــد و با همدیگر با یک رفتار صادقانه 
 زندگی کنند و موضوع طالق به این آســانی در جامعه گســترده 

نشود.

باغ 
کاغذی

کتاب »الهــی نامه امــام علی )ع(« نوشــته حجت االســام 
محمدمهدی رضایی، از ســوی انتشــارات» بهار دل ها« چاپ 

شده است.
کتاب »الهی نامه امام علی )ع( «  مشتمل بر 80 صفحه در قطع 
رقعی از سوی انتشارات بهار دل ها چاپ و روانه بازار کتاب شده 
است. این کتاب شامل فصولی با عناوین ستایش تو را سترد، جز 
تو کسی را ندارم، درمانده تر از من کیست، خود شیوه بنده پروری 
دانی، جز به پناه تو امیدی نیســت، ایستاده ام به توبه و اعتراف، 

آمرزش نشانه لطف توست، نیازخواه توام، مرگ من نزدیک است 
و بهشت را به من ببخش هستند. این نویسنده معتقد است، راه 
دعا و نیایش به روی همگان باز است و کسی را از این تجربه عزیز 
و معنوی منع نکرده اند ولی گام نهادن در این مسیر و پیمودن آن 
همچون هر حرکت و سفری، لوازم و مقدمات و توان و توشه ای 
می خواهد که در نظر نیاوردن آنها می تواند دعاکننده را در مسیر 
رســیدن به مقصود معطل بگذارد و گاه دچار محرومیت های 

حسرت بار کند.

الهی نامه امام علی )ع( 
 گره گشایی از مشکالت مردم

 از تفکر شیعیان است

جزء 25 در برگیرنده آیات 4۷ تا آخر فصلت و ســوره های 
شوری، زخرف، دخان و جاثیه است. این سوره ها همگی از 
حوامیم هستند یعنی با حم شروع شده اند. سوره های حوامیم 
در روایات به عنوان باغ های زیبا، مغزهای قرآن، گل خوشبوی 
قرآن و... خوانده شده اند و برای قرائت آنها فضایل فراوانی ذکر 
شده؛ در این سوره ها اعتقادات و اهمیت قرآن بیان شده است.

آیه ۱3 سوره مبارکه شــوری ضمن برشمردن نام پیامبران 
اولوالعزم، بریکســان بودن جوهر  اصلی همه این مکاتب و 
شریعت های الهی تاکید می کند. بر اســاس آیه 20 سوره 
شــوری هرکس آخرت را هدفش قرار دهد، به نتیجه تالش 
او افزوده می شــود) هم بهره دنیایی می برد و هم آخرتی( 
ولی هرکسی هدفش دنیا باشــد تنها از آن سهم خواهد برد 
و بهره ای از آخرت نخواهد داشت. طبق آیه 30 علت برخی 
از مشــکالت و مصائب، گناهان و رفتار انسان است که البته 
خداوند در بسیاری از موارد با عفو و بخشش خود با آنها عمل 
کرده است.بر اساس آیات 36 تا 39 پاداش هایی که نزد خدا 
بهتر و ماندگارتر است، از آن کسانی است که دارای این ویژگی 
ها باشــند: » ایمان، توکل به خدا، اجتناب از گناهان کبیره، 
بخشش هنگام خشــم، اجابت دعوت پروردگار، اقامه نماز، 

مشورت در کارها، انفاق و تسلیم ظلم نشدن«
آیات ابتدایی سوره دخان بیانگر نزول قرآن در شبی مبارک 
اســت که در آن هر امری بر طبق حکمــت خداوند تنظیم 
می شود.جاثیه به معنای به زانو درآمده یا در موقعیت محاکمه 
قرار گرفته اســت که برگرفته از آیه 28 این سوره بوده  که 

وضعیت مردم در قیامت را یاد آور می شود.
با توجه به آیه 2۱ ســوره جاثیه کسانی که گناهکارهستند 
نباید توقع داشته باشند زندگی و مرگشان مانند اهل ایمان 

و عمل صالح باشد.
جرعه ای از آیات امامت و والیت

 آیه 23 سوره شوری تنها دســتمزد زحمات پیامبر ) ص( را 
مودت نزدیکان آن حضرت می داند . مودت نوعی از دوستی و 
محبت است که با عمل همراه باشد. نکته مهم که از کنار هم 
گذاشتن این آیه با آیه 5۷ فرقان و آیه 4۷ سوره سبا به دست 
می آید این است که مودت اهل بیت ) علیهم السالم( همان 
حرکت در مسیر خداوند و به سود خود انسان است. این آیات 

در دعای شریف ندبه در کنار هم ذکر شده اند.
جرعه ای از آیات جهاد و شهادت

طبق  ۱5 سوره شوری پیامبر ) صلی ا... علیه و آله( مامور به 

استقامت و عدم پیروی از خواسته های مشرکین شده است.
اقتصاد اسالمی در قرآن

زخرف به معنای زیور و زینت های ظاهری است . آیات 33 تا 
35 سوره زخرف اشاره به این دارد که خوشی ها و زیورهای 
دنیوی آن قدر بی ارزش است که اگر خوف کافر شدن همه 
مردم وجود نداشت، خداوند برای کفار، رفاه و خوشی و زینت 
های دنیایی فراوان فراهم می کرد. مطلب دیگری که در آیه 
32 زخرف جالب توجه اســت این که تفاوت سطح مادی و 
ظاهری مردم برای این است که هریک در سطح خود وظیفه 
اجتماعی را بر عهده گیرد وگرنه این تفاوت سطح ربطی به 
ارزش انسانی و جایگاه معنوی افراد ندارد.) اتحادیه تشکل 

های قرآنی خمینی شهر(

گزیده ای از مفاهیم جزء 25 قرآن کریم
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افقی
۱- معاون وزیر دفاع لبنان که در سال 200۷ ترور 

شد - فلز تمدن
2- روزانه - زیرک - هوای بارانی

3- بیماری سگی - باالی چشم - آیینه ها
4- برچســب تجاری - منطقه ویــژه اقتصادی در 
بوشهر که قرار است به زودی تاسیس شود - نام پدر 

حضرت یونس )ع(
5- خودآرایــی - پیامبر - خرگــوش - از بت های 

زمان جاهلیت
6- آشکار - بنیان گذار - قطره باران

۷- مرکز حکومت هلند - از کاالهای بسیار مهم در 
بازارهای مالی - سیاهی شهر از دور

8- از افعال ربطی - ناپدری - جناح لشکر
9- گران مایــه - منقار کوچــک - از انواع خطوط 

اسالمی
۱0- ســنگریزه - حزبی در آلمــان - آنکه بی گناه 

فدا شود
۱۱- تیم فوتبالی در یونان - تــا زمانی که - فراوان 

- تصدیق روسی
۱2- راندن مزاحــم - به چیزی چنــگ زدن و در 

آویختن - سخن چین - تیر

۱3- تفتیش - مسابقه اســب دوانی یا اتومبیلرانی 
- دوری

۱4- از القــاب پادشــاهان ترک - بیــم و ترس - 
سست پیمان

۱5- بنیان - از اقتصاددانان نوبــل گرفته در علوم 
اقتصاد که آمریکایی بود و در سال ۱92۱ میالدی 

به دنیا آمده است
عمودی

۱- یار شیرین - از جدیدترین اماکن توریستی هند
2- پسیکولوژیست - نامرادی

3- رود مرزی - بزرگ تر - خدای باستان
4- از جنس نی - بــوی کهنگی - همســر مرد - 

پایتخت روسیه
5- صحنه تئاتر - کودک - از انــواع کامیون هایی 

که به ایران وارد شده اند، ولی فاقد کیفیت هستند
6- دین ها - از شــاخص های بورس معروف دنیا - 

معاون هیتلر
۷- بزرگ تر - واحد شمارش شتر - تصدیق آلمانی 

- ناشنوایی
8- خرده گیری - اندرون دهان - شیوه

9- عشق فرنگی - خداوند - شیپور کوچک - تشکر 
روسی

۱0- هوش - در حال تماس - نوعی پارچه کم  بها
۱۱- از محصوالت صادراتی ایران - وحشت - رایحه

۱2- روان و ســیال - حرف تردید - کالم آرزومند 
- انجیر تازی

۱3- حرف همراهی - وام ها - پیامبری
۱4- یکی دیگر از مناطق ویــژه اقتصادی که قرار 
است در آینده تاسیس شــود و در کردستان واقع 

شده است - از قصه های شنیدنی »مرحوم عاملی«
۱5- اســتفاده از مخــارج و مالیــات دولت برای 

هدف های عاملین اقتصادکالن - ساقه گیاهان
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 تبدیل متروی نیویورک
 به کتابخانه عمومی

به لطف کتابخانه های عمومی نیویورک و سازمان حمل و نقل متروپولیتن، 
رفت و آمد مردم نیویورک کمی بهتر می شود. »کتابخانه مترو« یک پلتفرم 
دیجیتالی است که به طور رایگان مسافران را دعوت و تشویق می کند که 
کتاب، کتاب داستان، داستان کوتاه و گزیده هایی که می توان به سرعت 
و سهولت آنها را حین رفت و آمد خواند را دانلود و مرور کنند. مسافران به 
مدت شش هفته می توانند به کتابخانه مترو از طریق شبکه وای فایی که 
برای قطار و ایستگاه فراهم شده متصل شوند. آنها پس از اتصال با پلتفرمی 
از کتاب های دیجیتال، داستان های کوتاه و گزیده ها روبه رو می شوند که 
توسط ناشــران به کتابخانه عمومی نیویورک اهدا شده است. خشنودی 
مســافران عاشــق کتاب با انتخاب از میان صد ها کتاب تضمین می شود، 

سفری درحال ورق زدن بدون توجه به مسافت یا تأخیرها!

 مبارزه با کاهش جمعیت روستایی
 با استفاده از هنر خیابانی

باتوجه به اینکه یک هفتم سـاکنان ایتالیا، روسـتاهای کوچـک را ترک می کنند 
تا در جـای دیگـری زندگی کننـد، تخمین زده می شـود یک سـوم روسـتاهای 
این کشـور در معـرض خطر کاهـش جمعیت هسـتند. در یکـی از این شـهرها، 
از هنـر خیابانی اسـتفاده شـده تا بـا این مـوج کاهش جمعیـت مبارزه شـود. در 
سـال 20۱4، رییس سـازمان فرهنگی این شـهر مصاحبه ای با هنرمند خیابانی 
ایتالیایی »آلیس پاسـکوئینی« را در تلویزیون دید و ایمیلی بـه این هنرمند زده 
و از او خواسـت این شـهر را نقاشـی کند. باوجودی که این شـهر تنها 400 سکنه 
داشـت، احتمـال موافقت او کـم بود، امـا در کمال تعجـب آلیس موافقـت کرد و 
گفت: پدربزرگ ۱00 سـاله او نیز اهل این شـهر اسـت. اکنون که دو سـال از این 
اتفاق و مدیریـت هنری آلیس در این شـهر می گذرد، هدف اسـتفاده از هنر برای 

آوردن تمرکـز به این روسـتای کوچـک در منطقه ایتالیایی مولیز اسـت.

تصاویر روز

 مراسم احیای ماه رمضان در سوریه
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