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مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

دانش آموزان اصفهانی در ورود به دانشگاه های دولتی گل کاشتند

رییس شورای شهر اصفهان :

 
معاون آب و آبفای وزیر نیرو خبرداد:

صفحه 3
اصفهان و پنج کالنشهر دیگر در معرض تنش آبی

 همدلی مردم و مسئوالن
 قطار شهری را به سرانجام رساند

مدیر عامل شرکت فوالدمبارکه :

ایجاد اشتغال،  باالترین عبادت است
3

مسکن مهر در سمیرم  هنوز به 
بهره برداری نرسیده است

6

4
سینما ایران اصفهان، بازسازی 

می شود

کاهش آمار ۸۵ درصدی حوادث 
محیط کار در استان اصفهان

8

کشف یك میلیارد ریال کاالي 
قاچاق در چهارمحال و بختیاري

7
ادامه در صفحه 11

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

شمارش معکوس برای 
بهره برداری از ابرپروژه استقالل
به گزارش ایمنا؛ میدان استقالل یکی از مبادی مهم ورودی شهر از سمت شمال 
است و نقطه تبادل حمل و نقلی نیز محسوب می شود که به دلیل وجود دانشگاه 
صنعتی، ترافیک سنگینی از این میدان به ســمت نجف آباد و خمینی شهر ایجاد 

می شد. از این جهت ساماندهی این محور در دستور کار شهرداری...

11

8

فرا رسیدن عید سعید فطر مبارک
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واکنش محسنی اژه ای به اعتصاب غذای مدیران کانال های تلگرامی
محسنی اژه ای، درباره اعتصاب غذای مدیران کانال های تلگرامی در اعتراض به روند 
قضائی رسیدگی به پرونده آنها گفت: این مسئله شایعه است. اگر کسی حرف درستی 

داشته باشد، حرف درستش را می زند و پرونده اش پیگیری و دنبال می شود. 

اخبار کوتاه

يادداشت

معاون امنیتی استانداری تهران گفت: صبح دیروز مانور محدودی 
توسط نیروهای مسلح حاضر در محدوده فرودگاه مهرآباد برگزار شد.

محسن همدانی در گفت وگو با ایسنا درباره شنیده شدن شلیک گلوله 
از فرودگاه مهرآباد، اظهار کرد: این موضوع به هیچ وجه امنیتی نبوده 
و نیروهای مسلح حاضر در فرودگاه یک مانور محدود داخلی برگزار 
کردند. وی افزود: برای افزایــش آمادگی در جهت مقابله با اقدامات 
تروریستی این مانور برگزار شده است. همدانی در پایان با اشاره به 
اینکه این مانورها باید به صورت هماهنگ با سایر دستگاه ها برگزار 

شود، گفت: مسئله به هیچ وجه امنیتی نیست.

رییس اداره اطالعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در اظهاراتی 
گفت که هم اکنون 20 کشور منطقه در تیررس موشک های زلزال 
ایران قرار دارند. به گزارش پایگاه النشره؛ هرتسی هیلوی،رییس اداره 
اطالعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: حزب ا... توان 
نظامی خود را در مرزهای شمالی اسراییل به کمک فناوری و صنعت 
ایرانی پیش برده اســت. وی با ادعای اینکه حزب ا... با اســتفاده از 
تجربیات ایران تسلیحات نظامی تولید می کند ادعا کرد: ایران در عراق 
کارخانه های ساخت ســالح احداث کرده است. این مقام اطالعاتی 
رژیم صهیونیستی افزود: ایران، حزب ا... و سوریه اکنون تهدید اصلی 
برای اسراییل به شمار می روند. هلیوی با اشاره به اینکه ایران اکنون 
با قدرت در عراق، سوریه و یمن حضور دارد گفت: اکنون 20 کشور در 

منطقه در تیررس موشک های زلزال ایران قرار دارند.

سالح انفرادی جدید ایرانی با نام ذوالفقار توسط گروه فرهنگی مصاف 
رونمایی شد. عصر روز جمعه در حاشیه گردهمایی بسیجیان دانشگاه 
علوم و تحقیقات که با عنوان »آتش بــه اختیار« در محل مجتمع 
فرهنگی دانشجویی 13 آبان )النه جاسوسی سابق آمریکا( برگزار 
شد از یک سالح انفرادی جدید به نام ذوالفقار رونمایی به عمل آمد. 

این سالح با وزن 3/5 کیلوگرم برای کالیبر 7/62 طراحی شده و یکی 
از اهداف آن جایگزینی این سالح به جای ژ3 است.

این سالح که توسط گروه فرهنگی مصاف طراحی شده با الگوبرداری 
 FN SCAR و G36، ACR از سه ســالح انفرادی خارجی از جمله
ساخته شده است. استفاده از قنداق تاشو برای انجام عملیات های 
ویژه، خشاب پلیمری با قابلیت اتصال خشاب ها به یکدیگر، استفاده 
از بدنه ماژوالر و نیز امکان استفاده از ریل روی بدنه به منظور نصب 
لوازم جانبی از جمله مشخصات سالح ذوالفقار است که می توان در 

این سالح از تیرهای ساب سونیک در آن استفاده کرد.
بنابر این گزارش، تمام متریال و مواد اولیه جهت ساخت و توسعه این 
سالح در داخل کشور وجود داشته و هزینه تمام شده برای ساخت آن 
نیز به نسبت پایین است. برد عملیاتی این سالح نیز بدون اپتیک تا 
400 و با اپتیک تا 800 متر است. این سالح از سوی گروه سازنده به 
صنایع دفاع ارائه شده و در آینده تست گرم این سالح نیز با همکاری 

صنایع دفاع انجام خواهد گرفت.

گروه پیشــاهنگی المهدی تصاویری را از حضور اعضای این گروه 
در مرز با فلسطین اشــغالی منتشــر کرد. این تصاویر توسط گروه 
پیشاهنگی المهدی در مرز لبنان، فلسطین اشغالی گرفته شده که 

سربازان صهیونیست در 300 متری آنها قرار دارند.

عکس روز

بین الملل

رییس جمهور آمریکا در اظهارنظری جنجالی گفته که 
دولت باراک اوباما خیلی قبل تر از روز انتخابات ریاست 
جمهوری 2016 از مداخله روســیه در انتخابات خبر 
داشــت. روز جمعه دونالد ترامپ در یــک مصاحبه، از 
مســئول ویژه تحقیق درباره ادعای روابط اعضای ستاد 
انتخاباتی او با روســیه انتقاد کرد. ترامپ مدعی شد که 
بســیاری از اعضای این تیم تحقیق، حامیان هیالری 
کلینتون نامزد شکست خورده دموکرات هستند. حاال 
رییس جمهور آمریکا توئیتی تازه درباره روســیه ارائه 
کرده و در آن به شدت به دولت قبلی آمریکا تاخته است.

او که خود برنده انتخابات ریاست جمهوری قبلی آمریکا 
شده، گفته اســت که دولت اوباما از مداخله روسیه در 
انتخابات خبر داشت.ترامپ نوشت: »دولت اوباما خیلی 
قبل تر از انتخابات هشتم نوامبر)ریاست جمهوری 2016( 
از مداخله روسیه در انتخابات خبر داشت. چرا هیچ کاری 
در قبال آن نکرد؟ «رییس جمهور آمریکا توضیح بیشتری 
درباره اینکه منظور او از اینکه دولت ســابق از مداخله 

روسیه خبر داشت و کاری نکرد، ارائه نداده است.

روزنامــه»رأی الیــوم« روزجمعــه به نقل از ســایت 
صهیونیستی »WALLA« نوشــت : یسرائیل کاتس، 
وزیراطالعات رژیم صهیونیســتی درســخنرانی خود 
در کنفرانس هرتزلیا، ســلمان بن عبد العزیز، پادشــاه 
عربستان را ترغیب کرد تا همچون انور سادات، رییس 
جمهور اسبق مصر که از مناخیم بگین نخســـت  وزیر 
اسبق  این رژیم برای ســفر به مصر دعوت کرده بود، از 
بنیامین نتانیاهو برای سفر به عربستان دعوت به عمل 
آورد و یا محمد بن ســلمان ولیعهد خود را دریک سفر 
رسمی راهی اسراییل )سرزمین های اشغالی(کند تا به 
گفته وی» کشورهای حاشیه خلیج )فارس( را در مسیر 

واقعی مذاکره با تل آویو رهبری کند.«
ســایت صهیونیســتی »WALLA« افزود: کاتس در 
ســخنرانی خود ترس از ایران را بهانه همکاری بین تل 
آویو و کشورهای سنی مذهب عربی ودولت جدید آمریکا 
دانست و از کشورهای حاشیه خلیج )فارس( خواست تا 
روابط همه جانبه وکامل خود را با »اسراییل« به تدریج 
از سرگیرند و شراکت امنیتی اطالعاتی علیه ایران داشته 

باشند و به انزوای تل آویو پایان دهند.

ترامپ:

 اوباما قبل از انتخابات درباره 
مداخله روسیه خبر داشت

دعوت از پادشاه و ولیعهد 
عربستان برای سفر به تل اویو

کشورهای عربی برای برقراری مجدد روابط با قطر 13 شرط 
را اعالم کردند. دربیانیه ای که از طرف کویت به عنوان کشور 
میانجی تسلیم قطر شد، فهرست ســیزده گانه زیر قید شده 

است: 
1- قطع روابط دیپلماتیک با ایــران 2 - اخراج افراد مرتبط با 
ســپاه پاســداران حاضر در قطر 3- روابط تجاری با ایران در 
چارچوب تحریم های آمریکا 4- برچیدن پایگاه نظامی ترکیه 
در خاک قطر 5- قطع حمایت از حزب ا... 6- قطع حمایت از 
اخوان المسلمین7- قطع حمایت از القاعده 8- قطع حمایت از 
داعش ۹- تعطیلی کامل شبکه الجزیره 10- تابعیت ندادن به 
شهروندان عربستان، مصر، بحرین و امارات 11- انتشار لیست 
اپوزسیون های حمایت شده در 4 کشــور فوق 12- تحویل 
دادن اشخاص تحت تعقیب کشورهای فوق به اتهام اقدامات 
تروریســتی 13 -پرداخت مبلغی معین )رقم آن اعالم نشده 
اســت( برای این ســند و همچنین دوره ای 10 ساله را برای 
نظارت بر پایبندی قطر در نظر گرفته است. بر این اساس رفتار 
قطر در اجرای این شروط در سال اول هر ماه یک بار و در ۹ سال 
بعد هر سه ماه یک بار از سوی شورای همکاری خلیج فارس 

مورد ارزیابی قرار می گیرد.

ریاض و متحدانش به دولت قطر 10 روز فرصت دادند تا این 
شــروط را اجرا کند  و تهدید کردند کــه در غیر این صورت، 

عواقب وخیم تری در انتظار دوحه خواهد بود.
هدف واقعی رياض از بیانیه ضد قطری

عمر اختالفات آل سعود با قطر به اندازه تاریخ کوتاه تاسیس 
دو کشــور در چند دهه اخیر طوالنی است و به میانه قرن 1۹ 
میالدی می رسد. دو کشور عربستان و قطر یکی از عمیق ترین 
اختالفات مرزی را در حاشیه خلیج فارس دارند. چنان که در 
اوت ســال 1۹۹2 این تنش ها به درگیری مسلحانه دو کشور 
منجر شد و یک نظامی ســعودی و دو نظامی قطری در این 

درگیری ها کشته شدند.
همچنین حمایت عربستان، امارات ، بحرین و مصر از کودتای 
سرنگونی حمد بن خلیفه، امیر ســابق قطر از نکات منفی در 
روابط قطر با این 4 کشور عربی است. کودتای ناموفقی که در 
ســال 1۹۹6 با هدف بازگرداندن »خلیفه« به جای فرزندش 

»حمد« به قدرت طراحی شد.
اما در کنار این اختالفات؛ دو کشور تفاوت دیدگاه آشکاری در 
موضوعات سیاســی، دینی و ایدئووژیک دارند. حاکمان قطر 

اگرچه مانند آل سعود به صورت موروثی حکومت این کشور 
را در اختیار دارند، اما بر خالف عربســتان، معتقد به فضای 
بازتر سیاسی و آزادی های نســبی هستند. همچنین قطر به 
رقم مناســبات اقتصادی با اســراییل با گروه های مقاومت و 

جریان های سیاسی و دینی نوگرا در منطقه تعامل دارد.
نزدیکی مناسبات قطر با ایران هم پس از تشدید رویکردهای 
ضدایرانی آل سعود به اختالفات عمیق ریاض با دوحه اضافه 
شد. در پی آن آل ســعود، دولت قطر را به کارشکنی در برابر 
اتحاد منطقه ای علیه ایران به ویژه کارشکنی در تشکیل ناتوی 

عربی و اتحاد شبه جزیره عرب علیه ایران متهم  کرده  است.
به عبارت دیگر اکنون قطر از نگاه آل سعود، مانع از شکل گیری 
اتحاد ضدایرانی در منطقه شــده اســت و بــه همین دلیل 
مستوجب شدیدترین فشارهاست و این فشارها تا زمانی که 
قطر به صورت کامل به جبهه ضدایرانی تحت رهبری عربستان 

ملحق نشود ادامه خواهد یافت.
پیش  گزينه های 

روی قطر
1- رایزنی بــرای تعدیل 
مطالبات جبهه ســعودی 
و حمایــت از اقدامــات 
میانجیگرانه کویت و عمان
2 - عقب نشینی و تسلیم 
در برابر مطالبات مداخله 

جویانه جبهه سعودی
3- رد بیانیــه مداخلــه 
جویانه جبهه ســعودی 
و تالش بــرای یارگیری 
و  منطقــه ای  جدیــد 
بین المللی با هدف مقابله 
با فشارهای جبهه سعودی

مطابــق قرائن و شــواهد 
موجود، جبهه سعودی راه 
هرگونه تعدیل در مطالبات 

از قطر را بسته و به چیزی جز تسلیم کامل قطر راضی نیست. 
در همین چارچوب وزیر مشاور امارات در امور خارجی با انتقاد 
از اقدام دوحه در انتشار فهرست سیزده گانه جبهه سعودی که 
سندی محرمانه عنوان شده بود، به قطر هشدار داد که اگر به 
درخواست 4 کشور عربی تن ندهد روابط این کشورها با قطر 
به صورت کامل قطع خواهد شــد. انور قرقاش در توئیتر خود 
نوشت: »افشای این ســند، تالش برای به شکست کشاندن 
میانجیگری است. عاقالنه اســت که قطر این درخواست ها و 
نگرانی های همسایگان خود را جدی بگیرد. در غیر این صورت 
جدایی عملی خواهد شــد.« نظر به شــروط سخت و تحقیر 
کننده ای که در بیانیه عربستان و سه کشور عربی مطرح شد، 
به نظر می رســد جبهه ســعودی همه راه های بازگشت را به 
سوی دوحه بسته اســت و مقامات دوحه را در مسیر انتخاب 
سرنوشت ساز بین حفظ استقالل و پذیرش ذلت و وابستگی 

قرار داده است.

اخبار

واکنش

سیدابوالفضل موســوی بیوکی، نماینده یزد و اشکذر با 
محکوم کردن بد اخالقی انجام شده در روز قدس بیانیه ای 
مطرح کرد.متن این بیانیه به این شــرح است: آخرین 
جمعه ماه مبارک رمضان، روز قدس، روز متعلق به امام 
خمینی)ره(، روز اعالم سیاست خارجی توسط مردم، روز 
حضور مردم برای اعالم وحدت،  روزاعالم حمایت مردمی 
از مدافعان حرم، روز اعالم تشکر مردم ازسپاهیان اسالم 
که باشلیک موشک به پایگاه تروریسم امنیت مردم و نظام 
را برقرار می کننــد، روز راهپیمایی روزه داران به دعوت 
امام )ره( و رهبر معظم انقالب برای حضور در حفظ نظام و 
مبارزه با رژیم اشغالگر قدس و اربابانش و روز حرکت دسته 
جمعی به سوی پایگاه های نمازجمعه که درسراسرکشور 
چه باشکوه برگزارشــد.همه قدردان این حضور مردمی 
هســتیم، اماعده ای از بی بصیرتان که معنای آتش به 
اختیار را نمی فهمند دراین روز بزرگ بداخالقی کرده وبه 
شخص دوم جمهوری اسالمی که یک ماه قبل 24میلیون 
نفر او را برای ریاست جمهوری انتخاب کردند اهانت کرده 
و دشمن را شاد نمودند ودل همه مسئوالن نظام رابه درد 

آوردند. چرا اجازه دهیم این اقدامات تکرار شود؟

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: طرح ناکام 
حمله تعدادی از تروریست های جنایتکار برای حمله به 
بیت ا... الحرام که با شکست روبه رو شد بار دیگر نشان داد 
تروریسم لجام گســیخته و رو به تزاید کنونی که تمامی 
جهان، منطقه و به خصوص مســلمانان و کشــورهای 
اســالمی را هدف قرار داده است دین، مذهب، جغرافیا، 
نژاد و ملیت نمی شناســد و برای رسیدن به اهداف شوم 
خود حتی مقدس ترین مکان مسلمانان جهان را می تواند 
نشانه رود.بهرام قاسمی افزود: جمهوری اسالمی ایران 
بار دیگر ضمن هشــدار به تمامی دولت ها و به خصوص 
کشــورهای منطقه در خصوص این پدیده شوم و نفرت 
انگیز، تمامی ملت های منطقه را به هشــیاری و تالش 
بی وقفه برای مبارزه با این سمبل و مظهر کینه، نفرت، 
خشــونت و جنایت فرا می خوانــد. وی همچنین بیان 
داشت: جمهوری اسالمی ایران تروریسم را به هر شکل و 
در هر کجا و با هر انگیزه ای محکوم کرده و آمادگی خود را 
همچون گذشته و همیشه برای کمک و همیاری به سایر 
کشورها در مقابله و برخورد با این جنایتکاران و سوداگران 

مرگ و نفرت پراکنان جاهل اعالم می دارد.

نماينده يزد:

عده ای از بی بصیرتان معنای 
آتش به اختیار را نمی فهمند

سخنگوی وزارت امور خارجه:

ایران حمله به بیت ا... الحرام 
را محکوم می کند

مشاور وزير امور خارجه:

 تحوالت عربستان
 بشارت خیر نمی دهد

سرلشکر باقری:

احتمال تکرار حمله به داعش 
وجود دارد

مشــاور وزیر امور خارجه با بیان اینکــه تغییرات هرم 
حاکمیتی خاندان سعودی با چراغ سبز ترامپ صورت 
گرفته، ولیعهدی فرزند ســلمان را نقشــه هماهنگ 

سازمان جاسوسی آمریکا، در منطقه دانست.
حسین شیخ االسالم ، پیرامون عزل و نصب های اخیر 
سلطنتی در عربســتان تصریح کرد: بن سلمان از ابتدا 
روابط ســنتی انتقال قدرت را به هم ریخت تا مســیر 

پادشاهی خود را همراه کند.
مشــاور وزیر امور خارجــه کشــورمان ولیعهد جدید 
عربستان سعودی را فردی کم ســن وسال، بی تجربه 
و عجول خواند و خاطر نشــان کرد: اظهارات بســیار 
احمقانه وی در مورد آقا امام زمان)عج( و تهدیدهایی 
که همسو با وزیر خارجه آل سعود گاهی علیه جمهوری 
اسالمی ایران عنوان می کند، همه بیانگر آن است که 
ساختار جدید خاندان سلطنت کامال از سوی سرویس 

جاسوسی آمریکا » سیا« سازماندهی شده است.
حسین شیخ االســالم در ادامه  افزود: تغییر و تحوالت 
روزهای گذشته در کشور مهم عربستان بشارت به شر 

داده و خبر از خیر نمی دهد.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح در مورد احتمال تکرار 
حمله موشکی به مواضع داعش در سوریه گفت: تصمیم 
درباره حمالت نظامی آینده به تروریست ها، به شرایط 
بستگی دارد. ســردار سرلشــکر محمد باقری افزود: از 
ابتدای پیدایش این تروریست ها، جمهوری اسالمی ایران 
از طریق کمک های مستشاری و هر کمکی که امکان پذیر 

بوده، به مبارزان با تروریسم کمک کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در این مورد خاص به دلیل اقدامی 
که در تهران شد، مرکز تروریســت ها در دیرالروز مورد 
هدف قرار گرفت و از این بــه بعد هم چنانچه خطایی از 
جانب تروریست ها و حامیانشان صورت بگیرد با پاسخ 
شــدید مواجه خواهند شد. ســردار باقری تاکید کرد: 
حامیان تروریســت ها از این حادثه به قدر کافی پیام را 
دریافت کردند و امیدوارم که خطــای دیگری مرتکب 
نشوند. رییس ســتاد کل نیروهای مســلح با اشاره به 
برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر کشور 
با آرامش و در امنیت کامل، گفت: این امر حاصل فهم و 
درک و آگاهی عمیق ملت ایران بوده که آرامش و امنیت 

برای این کشور ضروری است.

نیروهای مسلحسیاست خارجهدیدگاه

مردم قطر، در واکنش به لیست درخواست های اعراب برای 
از ســرگیری روابط با قطر، لیستی مشــابه از درخواست ها 
را تهیه و اجرای آنها را از عربســتان، امارات، بحرین و مصر 

خواستار شدند.
لیست اعراب برای از سرگیری روابط با قطر، شامل 13 شرط 
غیرقابل اجراست که کشورهای محاصره کننده قطر به خوبی 
می دانند که قطر آنها را اجــرا نخواهد کرد. از مهم ترین این 
شروط می توان به کاهش روابط دیپلماتیک با ایران، تعطیلی 
شبکه الجزیره، برچیدن پایگاه نظامی ترکیه و پرداخت غرامت 

مالی اشاره کرد.

شــهروندان قطری در واکنشــی غیررســمی به انتشار این 
فهرســت، فهرست هایی مشــابه از درخواســت ها را تهیه 
 کرده و از عربستان و امارات خواســتند این درخواست ها را

 اجرا کنند.
شهروندان قطری از امارات خواستند 800 هزار ایرانی را که 
در امارات به سر می برند، از این کشور اخراج و فعالیت دفاتر 
بازرگانی ایرانی را در امارات متوقف کنند و شــبکه »اسکای 
نیوز« را تعطیل کرده و »محمد دحالن« و شــماری دیگر از 

مزدوران را از امارات اخراج کنند.
آنها همچنین از امارات خواستند از پشتیبانی از جدایی طلبان 

یمن جنوبی و نیروهای خلیفه حفتر در لیبی دست بکشند.
شــهروندان قطری همچنین فهرســتی از درخواست ها را 
خطاب به عربستان منتشر کردند و بســتن شبکه العربیه و 

روزنامه الشرق االوسط را خواستار شدند.
آنها همچنین از عربستان خواســتند نام هزاران تن از اتباع 
سعودی را که راهی ســوریه و عراق شــدند، منتشر کند و 
همچنین نام اتباع ســعودی را که به گروه اخوان المسلمین 
وابسته اند فاش کند و زین العابدین بن علی، رییس جمهور 

فراری تونس را به این کشور برگرداند.
این اقدام خودجوش قطری ها که در شبکه های اجتماعی، 
بازخوردی گســترده داشــت و غیرقابل اجرا بودن شروط 
 کشــورهای عرب محاصره کننــده قطر را به آنها گوشــزد

 کرد.

قطری ها خطاب به امارات:

 800هزار ایرانی را اخراج کنید!

با حضور در يکی از بیمارستان های تهران؛

 رهبر معظم انقالب
 از آیت ا... مظاهری عیادت کردند

آزمون سخت قطر؛

حفظ استقالل یا پذیرش ذلت

 علت تیراندازی 
در فرودگاه مهرآباد چه بود؟

موشک های ایران به جان این مقام 
صهیونیستی ترس انداخته است 

جایگزین ایرانی» ژ3« رونمایی شد

سردار سلیمانی در 300 متری 
صهیونیست ها!

»شیخ سیف بن احمد آل شیخ« مدير دفتر ارتباطات دولتی قطر در نخستین واکنش به شروط سیزده گانه رياض و 
متحدانش گفت: به دلیل احترامی که برای امنیت منطقه قائل هستیم، اين خواسته ها را بررسی می کنیم و وزارت 

خارجه قطر به زودی به اين خواسته ها پاسخ رسمی خواهد داد.

حضرت آیــت ا... خامنــه ای صبح دیروز بــا حضــور در یکی از 
بیمارســتان های تهران، از آیت ا... مظاهری، رییس حوزه علمیه 
اصفهان عیادت کردند. رهبر معظم انقالب اسالمی در این عیادت، 
در جریان روند درمان آیت ا... مظاهری قرار گرفتند و برای سالمتی 

و بهبود ایشان دعا کردند.

 اکنون قطر از نگاه 
آل سعود، مانع از 

شکل گیری اتحاد 
ضدايرانی در 

منطقه شده است 
و به همین دلیل 

مستوجب شديدترين 
فشارهاست
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کاهش ۸۵ درصدی تجار فرش 
دستباف اصفهان

دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دســتباف اصفهان با اشــاره به 
کاهش ۸۵ درصدی تجار فرش دســتباف اصفهان گفت: بسیاری 
از تجار فرش دستباف اصفهان به دالیل مختلف کاهش صادرات، 
تغییر شغل دادند و رکود اقتصادی در این حوزه به شدت حاکم است.

منوچهر طالیی پیرامون تاثیر افزایش ورود گردشگران خارجی روی  
خرید و فروش فرش دستباف اصفهان اظهار داشت: افزایش ورود 
گردشــگر، تاثیر چندانی بر فروش فرش دستباف اصفهان نداشته 
زیرا اکثر گردشــگران توان خرید کاالی گران قیمت را ندارند و از 
طرفی زمینه استفاده از کارت های اعتباری آنها در بازارهای اصفهان 

وجود ندارد.
وی با بیان اینکه فرش دســتباف اصفهان یک کاالی گران قیمت و 
لوکس محسوب می شود، افزود: فرش دستباف به دالیل متعددی 

در طول سال های گذشته دچار رکود شده است.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دســتباف اصفهان با بیان اینکه 
گرانی مواد اولیه و افزایش دستمزد بافت فرش دستبافت از دالیل 
مهم گرانی فرش دستباف است، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری 
از فرش های دســتباف از نظر بافت و کیفیت افت کرده اســت که 
بافندگان بــرای کاهش هزینه خود از ابریشــم مصنوعی یا چینی 
و روسی اســتفاده می کنند که این موضوع از کیفیت فرش اصیل 

ایرانی کاسته است.
وی خاطرنشــان کرد: وقتی فرش دســتباف در ایران از مواد اولیه 
کم کیفیت تولید می شــود، بعد از صادرات و با توجه نوع اقلیم آب 
 و هوایی اروپا و آمریکا تغییر شــکل و رنگ می دهد و همین مسئله 
 ســبب برگشــت بســیاری از فرش های صادراتی به داخل کشور

 شده است.

ویژه

در شهر

رحیم میدانی با اشاره به اینکه کالنشهرهای اصفهان، بوشهر، 
بندر عباس، شیراز، کرمان، مشهد به همراه ۲۸۹ شهر کشور 
در تابستان امســال دارای تنش آبی هستند، اظهار داشت: 
تنش آبی به این معنی است که منابع آب موجود و مصرف 
آنها در حالت سربه ســر قرار دارد و در این وضعیت، کنترل 
مصرف از سوی مشترکان به ویژه در ساعت های پیک مصرف 

برای پایداری خدمات بسیار تعیین کننده خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در برخی از شهرهای کشور و کالنشهرها 
ممکن است تنش آبی و کاهش فشار آب ایجاد شود، افزود: 

در بسیاری از شهرها ممکن است به دلیل مصرف بیش از حد 
با افت فشار آب روبه رو شویم ولی به دلیل قدمت شبکه آن 
شهر نتوانیم فشار شــبکه موجود در آب شهری را از حدی 
باالتر ببریم که از جمله این شهرها می توان به شهر بوشهر 

اشاره کرد.
معاون وزیر نیرو همچنین با اشــاره به اینکه در زمان حاضر 
وضعیت آبرسانی در کالنشهرها طبیعی است، افزود: طبق 
پیش بینی های سازمان هواشناســی دمای هوا در ماه های 
تیر، مرداد و شهریور بین ۰.۵ تا ۱.۵ درجه سانتیگراد گرم تر 

خواهد شد و این سبب می شود تا میزان مصرف آب افزایش 
یابد. وی ادامه داد: اگر به دلیل افزایش دما میزان مصرف آب 
در اوج زمان مصرف بیش از حد انتظار باال برود ممکن است 

حجم مخازن کاهش یابد.
رحیم میدانی از مردم خواســت همچون سال های گذشته 
برای برخورداری از شــبکه آب پایدار به یاری وزارت نیرو 
شــتافته و در زمان اوج مصرف، از وســایل مصرف طوالنی 
خودداری کرده و نیازهای خود را در زمانی خارج از ساعات 

پیک مصرف برآورده کنند.
وی ساعات پیک مصرف آب را در روزهای غیر تعطیل بین 
ساعات ۱۶:۳۰ تا ۲۱ و در روزهای تعطیل بین ساعات ۱۰ 
تا ۱۴ و در بعداز ظهرها از ۱۶:۳۰ تا ۲۱ عنوان کرد و افزود: 
در این ساعت ها میزان مصرف آب به شدت افزایش خواهد 

داشت و فشار بسیار زیادی به شبکه تحمیل می شود.
وی با اشاره به حوادث غیرمترقبه اخیر در استان سیستان 
و بلوچســتان که به دلیل افزایش بیش از حد دما رخ داده 
بود، افزود: اتفاقی که اخیرا در زابل افتاد به واســطه قطع و 
وصل های مکرر برق بود که با ایجاد شــوک به ایستگاه های 
پمپاژ موجبات ترکیدگی لوله و اتصاالت را به وجود آورده و 
نواقصی در تاسیسات آب ایجاد شد؛ این مشکل با اختصاص 
۱۵۰ میلیارد تومان به استان سیستان و بلوچستان از محل 
۴۹۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده برای شهرهای 
دارای تنش مرتفع شد.میدانی با اشــاره به اینکه وضعیت 
سدهای کشور در زمان حاضر رضایت بخش است، افزود: این 
موضوع سبب نمی شود که مصارف خود را مدیریت نکنیم؛ 
زیرا اگر میزان مصارف افزایش یابد حتی با وجود آب پشت 
سدها، در بسیاری از مواقع تاسیسات پاسخگوی نیاز بیش از 

حد مشترکان نخواهد بود.

پروندهمسکنمهرتاپایاندولتیازدهمبستهمیشود
استاندار اصفهان گفت: حدود ۱۰ درصد مسکن مهر کشور در استان اصفهان است و 
تاکنون ۱۴۵ هزار واحد مسکن مهر به مردم تحویل داده شده و حدود ۵ هزار و ۹۰۰ 
واحد باقی مانده که پرونده مسکن مهراستان تا پایان دولت یازدهم بسته خواهد شد.

رییس اتحادیه هتلداران اصفهان مطرح کرد:

 خانه های مسافر و استیجاری
 آفت گردشگری اصفهان

رییــس اتحادیه هتلــداران اصفهان گفــت: خانه های 
اســتیجاری که برای نوروز آماده میزبانی از میهمانان 
نوروزی می شــوند، بحث های فرهنگــی، اقتصادی و 
اجتماعی را رعایت نمی کنند؛ در این باره بارها اعتراض 
کرده ایم که خانه های مسافر و استیجاری آفت گردشگری 
هستند.مهدی نریمانی با اشاره به آسیب خانه های مسافر 
اظهار داشت: در فصل  پیک سال گردشگری یک سری 
موازی کاری با هتل ها می شود که رنجش سرمایه گذاران 
هتل را به دنبال دارد. این موازی کاری ها مانند خانه های 
غیرمجاز استیجاری و خانه مســافر بوده که آفت حوزه 
گردشگری هستند.وی افزود: خانه های استیجاری که 
برای نوروز آماده میزبانی از میهمانان نوروزی می شوند، 
بحث های فرهنگــی، اقتصادی و اجتماعــی را رعایت 
نمی کنند؛ در این باره بارها اعتراض کرده ایم که خانه های 
مسافر و استیجاری آفت گردشــگری هستند و تعادل 
بازار به هم می زنند.رییس اتحادیــه هتلداران اصفهان 
تصریح کرد: این خانه ها رقابت ناســالم ایجاد می کنند 
و هتل های ما در برابر این رقابت ناســالم پیروز میدان 
نیستند؛ در واقع آنها سوء استفاده نامطلوب می کنند. در 
مقابل هتل ها بیمه، دارایی، عوارض و هزینه های حقوق و 
مسائل دیگر را دارند که باید پرداخت کنند و این در حالی 
است که این خانه ها این موارد را ندارند.وی بیان کرد: این 
خانه ها در فصل پیک گردشگری هستند و غیر پیک که 
مسافر نیست نیز باقی می مانند و بازار عرضه و تقاضا را 

به هم می زنند.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو خبرداد:

اصفهانوپنجکالنشهردیگردرمعرضتنشآبی

 معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با دعوت مردم به مدیریت مصرف آب در تابستان جاری گفت: در زمان حاضر
 ۶ کالنشهر و ۲۸۹ شهر کشور در معرض تنش آبی قرار دارند.

رییس کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتــاق بازرگانی 
اصفهان گفت: رویکرد صادرات محور و وجود زیرساخت های 
صادراتی می تواند بخــش معادن و صنایع معدنی اســتان 
اصفهان را متحول کند. احمد خوروش تصریح کرد: مهم ترین 
عامل موفقیت در صادرات وجود زیرساخت هاست و بدون آن 
نمی توان در بازارهای هدف حضور بلندمدت داشــت. وی با 
اشاره به فرصت پیش آمده برای صادرات به قطر، بیان داشت: 

نبود زیرساخت های حمل ونقل هوایی و دریایی از چالش های 
مهم پیش روی صادرات به قطر است.  

 دبیر کمیســیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این 
جلســه گفت: پاویون اختصاصی سنگ اســتان اصفهان در 
نمایشگاه ورونا ۲۰۱۷ از ســوی اتاق بازرگانی اصفهان برپا 
می شود که در آن تولیدکنندگان ســنگ استان می توانند 
تولیدات خود را به نمایش بگذارند. شــهریار شعبانی افزود: 

سال گذشــته هیئتی از اتاق بازرگانی اصفهان از نمایشگاه 
ســنگ ورونا بازدید کردند و توافق نامــه مبنی بر همکاری 
نمایشگاه سنگ ورونا با نمایشگاه سنگ اصفهان به امضای 

دو طرف رسید.
 وی از برگــزاری پاویــون کشــور ایتالیــا در نمایشــگاه 
اردیبهشــت ماه  ســنگ اصفهان  خبر داد و گفت: سمینار 
تخصصی و بین المللی سنگ با حضور چند شرکت خارجی 
در حاشیه نمایشگاه سنگ اصفهان برگزار شد و زمینه های 
همکاری تولیدکنندگان سنگ استان با هلدینگ ایتالیایی 

سنگ بررسی شد.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان:

رویکرد صادرات محور، بخش معدن را متحول می کند

شهابثابتراسخ
شهردارشهردیزیچه

آیین واگذاری ساختمان بهداری ســابق شرکت فوالد  اعظم
مبارکه به اداره بهزیستی شهرستان ، با حضور مدیر کل  حاجی رضازاده

بهزیستی استان اصفهان،  نماینده مردم مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی، مدیرعامل فوالد مبارکه سپاهان و مسئوالن دیگر برگزار شد.

ایجاد اشتغال ، باالترین عبادت است
 مدیرعامل فوالد مبارکه ســپاهان  هدف از این اقدام را عمل به مســئولیت های 

اجتماعی این شرکت و همگرایی صنعت با جامعه عنوان کرد.
بهرام سبحانی با اشــاره به اینکه در این شــرکت۲۰هزار نفر به صورت مستقیم و 
چندصدهزار نفر به صورت غیرمســتقیم مشغول به کار هســتند، این امر را باعث 

جلوگیری از بروز معضالت اجتماعی دانست.
وی همچنین از راه اندازی کارخانه ۵میلیون تنی گندله ســازی با سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه در سنگان خراســان رضوی خبر داد.سبحانی ادامه داد: بهره برداری 
از این پروژه ضمن تامین مواد اولیه شــرکت باعث فراهم شــدن زمینه اشــتغال 
 جوانان این منطقه می شــود؛ همچنین از بروز آســیب های اجتماعی جلوگیری 

می کند.
سبحانی با اشاره به اینکه پیشگیری بهتر از درمان است افزود: با سرمایه گذاری، کار 
و تولید و تالش می توانیم از بیکاری جلوگیری کنیم.وی ابراز امیدواری کرد که با 
گسترش کار فرهنگی هیچ فرزندی به خود اجازه ندهد پدر و مادرش)که باالترین 
سرمایه زندگی هر کسی است( را به سرای سالمندان و موسسه های خیریه بسپارد. 

۲5 درصد جمعیت مبارکه بیکارند
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی با تشکر از مدیرعامل فوالد مبارکه 
به دلیل انجام این کار اجتماعی در کنار پرداخت به صنعت، بزرگ ترین مشکل کشور 

را بعد از مشکالت اجتماعی و فرهنگی، اشتغال دانست.
زهرا سعیدی تاکید کرد: زمان ایجاد اشــتغال برای جوانان دهه شصتی گذشته و 

سرمایه گذاری همه مسئوالن در این جهت جواب گوی این حجم بیکاری نیست.
وی تصریح کرد: ۱۵درصد جمعیت کشور بیست سال آینده را ،سالمندان تشکیل 

می دهند. نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی افزود: تالش ما در تدوین 
قانون برنامه ششم توجه بیشتر به سالمندان بود، اما به نتیجه مطلوب نرسید. وی در 

پایان از آمار ۲۵درصدی بیکاری در شهرستان مبارکه خبر داد.
 استان اصفهان  450 هزارنفر سالمند دارد

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در ادامه از آمار۸/۲ درصد سالمندان کشور در سال 
۱۳۹۰ خبر داد و افزود: در استان اصفهان حدود ۴۵۰ هزارنفر سالمند وجود دارد.

ســعید صادقی تصریح کرد: باتوجه به افزایش ســن و امید به زندگــی و ارتقای 
 ســالمت پیش بینی می شــود در ســال  های آینده بــا تعداد زیادی ســالمند

 مواجه باشیم. وی ادامه داد: در صورت نداشتن برنامه، شاهد تبدیل آن به مشکل 
اجتماعی خواهیم بود. صادقی تاکیــد کرد: ما راضی به نگهداری ســالمندان در 
این مراکز نیســتیم ولی وظیفه خود می دانیم با تاســیس این مراکز از سالمندان 
خانواده هایی که به دلیل مســائل اجتماعی، اقتصادی، معیشــتی قادر به حمایت 
از این قشــر نیســتند، حمایت کنیم. وی در ادامه از وجود ۱۳۶۷۳ فرد باالی ۶۰ 
سال در شهرســتان مبارکه خبر داد.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان همچنین 
از آقای ســبحانی، مدیرعامل فوالد مبارکه به دلیل توجه به مسائل اجتماعی در 
کنار مسئولیت های اقتصادی، تولیدی، منابع انسانی و حوزه های اقتصاد مقاومتی 
خود تشکر و از وی درخواست کرد که  برای اخذ مجوز تاسیس مرکز شبانه روزی 
ســالمندان، ۱۰۰ظرفیت و ۵۰ یارانه، بنیــاد فرزانگان یا مرکــز روزانه نگهداری 

سالمندان همکاری های الزم را انجام دهند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان از اجرای طرح های تشویقی برای 
کاهش مصرف برق و گذر از دوران اوج مصرف خبر داد.

رسول موسی رضایی با اشاره به طرح های شرکت برق منطقه ای اصفهان برای 
گذر از دوران اوج مصرف اظهار داشــت: عمده همکاری های ما برای کاهش 
مصرف و مدیریت برق  با صنایع اســت که ضمن دعوت مســئوالن صنایع 
برنامه های الزم برای کنترل پیک بار مصرف برق در این بخش شرح داده شد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین برنامه های ما برای صرفه جویی در مصرف 
برق در دوران اوج مصرف تبلیغات صدا و سیماســت، گفت: هدف ما ترغیب 
مردم به صرفه جویی و عدم استفاده از وسایل پر مصرف در ساعات اوج بار است 
که در صورت رعایت این موضوع از سوی شــهروندان گام مهمی در راستای 

کاهش بار مصرف و جلوگیری از خاموشی خواهیم داشت.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای اصفهان با اشــاره به اجــرای طرح های 
تشویقی برای کاهش بار مصرف برق بیان کرد: این طرح ها با عنوان طرح های 

ذخیره عملیاتی شامل تغییر ساعت 
کار صنایع و طرح هــای دیگری از 
این دست اســت که از مهم ترین 
برنامه های ما برای کاهش مصرف 

برق در صنایع به شمار می رود.
وی با اشــاره به همکاری صنایع، 
دســتگاه ها و ادارات در اجــرای 
طرح هــای کاهش مصــرف برق 
خاطرنشان کرد: سال گذشته قطعی 
برق را شــاهد نبودیم و امیدواریم 
امسال نیز با همکاری مردم شاهد 

خاموشی در تابستان نباشیم.

انرژیفوالد
مدیر عامل شرکت فوالدمبارکه:

ایجاد اشتغال،  باالترین عبادت است
مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان مطرح کرد:

اجرای طرح های ویژه برای گذر از اوج 
مصرف برق در اصفهان

معاون مالی و اقتصــادی ذوب آهن اصفهان از کاهش 
هزینه های تولید این شــرکت در سال ۹۵ نسبت به 
سال ۹۴ خبر داد و گفت: با وجود افزایش قیمت مواد 
اولیه خصوصا زغال سنگ ،  افزایش سنواتی هزینه های 
دســتمزد و افزایش هزینه های سربار از جمله قیمت 
منابع انرژی حاصل شده است .  سعید امید قائمی افزود: 
بر مبنای اطالعات استخراج شــده از بهای تمام شده 
محصوالت ذوب آهن ، هزینه هاي مواد مصرفي حدود 
۱۱ درصد کاهش داشته است که این امر عمدتا  ناشي از 
کاهش کک مصرفي در کوره بلندها و همچنین تغییر 
در ترکیب مواد اولیه بخش آگلومراســیون و کاهش 
مصرف کنسانتره مي باشد. ضمن اینکه با وجود افزایش 
۱۴ درصدی حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس مصوبه 

شوراي عالي کار در سال ۹۵، کل هزینه هاي دستمزد 
تولید شرکت در سال مذکور حدود ۴ درصد افزایش 
داشــته اســت که این کاهش هزینه ها عمدتا ناشی 
از  بازنشستگي تعدادي از پرســنل و همچنین سایر 

اقدامات صورت گرفته در این حوزه می باشد.
معاون مالــی و اقتصادی ذوب آهــن اصفهان میزان 
کاهش هزینه هاي ســربار را حدود ۳۸ درصد عنوان 
کرد  و اظهار داشــت : این امر عمدتا ناشي از کاهش 
هزینه هاي تعمیــرات و نگهداري و همچنین مصارف 
انباري و افزایش پروژه هاي سرمایه اي است که توسط 

ذوب آهن انجام شده است .
وی تصریح کرد : با عنایت به کاهش های صورت گرفته 
در هزینه های یاد شــده، هزینه های تولید آگلومره 

حدود ۱۳ درصد و هزینه تولید فــوالد مذاب بیش از 
۴ درصد و همچنین  هزینه تولید شمش و محصوالت 

اصلي نوردي حدود ۳ درصد کاهش داشته است.

معاون مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

کاهش هزینه های تولید ذوب آهن اصفهان در سال 9۵ نسبت به سال 94

دوربین عکاسی دیجیتال

بازار

Canon Ixus180 کانن

 4,800,000
ریال

 4,880,000
ریال

Nikon D3400 نیکون

 15,600,000
ریال

 16,450,000
ریال

Nikon D5300 18-55 VR AFP نیکون

 18,200,000
ریال

 18,400,000
ریال

وزیر راه و شهرســازی در ادامه ســفر به فرانسه با هدف 
اطالع از وضعیت پیشرفت تفاهمات مدیران شرکت های 
خصوصی فرانسوی با دو شــرکت بزرگ ونسی و آلستوم 
گفت و گو و تبــادل نظر کرد.آخوندی بعــد از مالقات با 
الیزابت بورن، وزیر جدید حمل و نقل فرانسه با هدف اطالع 
از وضعیت پیشرفت تفاهمات مدیران شرکت های خصوصی 
فرانســوی در حوزه های راه و شهرسازی از جمله شرکت 
مشــاوره ارپ در حوزه مطالعه طرح جامع ایستگاه های 
بزرگ راه آهن ایران مالقات کرد.گفت وگو و تبادل نظر با 
مدیران شرکت ونسی برای مشارکت و همکاری در توسعه 
فرودگاه های مشهد و اصفهان از دیگر برنامه های وزیر راه و 

شهرسازی در سفر به پاریس بود.

مذاکره در پاریس برای توسعه 
فرودگاه های مشهد و اصفهان

استشــمام عطر خوش عید ســعید فطر از 
پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجودتان!
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اجرای گروه برتر موسیقی فولکلور جهان در بلگراد
مسعود اهتمام اظهار داشت: گروه نغمه اصفهان به مناسب عید سعید فطر و ویژه ایرانیان مقیم 
بلگراد برنامه اجرا می کند و مهم تر اینکه اجرای این کنســرت در فستیوال بین المللی روز رود 

دانوب در صربستان از ۵ الی ۱۲ تیرماه انجام می گیرد.

در شهر

سینما ایران اصفهان بازسازی 
می شود

سینمایی که قدمت زیادی در شهر اصفهان دارد و به 
گفته کارشناسان در زمان خود، بزرگ ترین سینمای 
شهر اصفهان محسوب می شــده، در انتظار بازسازی 
است.رییس حوزه هنری اصفهان  با اشاره به وضعیت 
پرونده سینما ایران گفت: هنوز صدور رای سینما ایران 
ازسوی دادستانی انجام نشده است؛ منتها تقریبا مراحل 
نهایی را طی می کند. احمدی فر افــزود: اینکه دقیقا 
چه زمانی پرونده این ســینما نهایی می شود بستگی 
به مراحل اداری دارد؛ اما به احتمــال زیاد تا پیش از 
نیمسال دوم این جریان برطرف می شود.وی تصریح 
کرد: سینما اندیشه، ۲۲ بهمن و ایران هنوز مشکالت 
قضائی دارند و ما منتظریم تا مراحل آن انجام شود که 
به محض واگذاری اقدام به بازسازی می کنیم. بر اساس 
یافته ها، اصفهان، این استان فرهنگ  دوست کشور، با 
مساحت ۱07/0۲7کیلومتر مربع، با داشتن ۱6 سینما  

وضعیتی مناسب تر از سایر شهرستان ها دارد.

اینستاگردی

ابالغ رای
4/44 شماره دادنامه: 9609970351300338 شماره پرونده: 9509980351300589 
شماره بایگانی شعبه: 950667 خواهان: آقای محمدحسین ترکان فرزند محمدعلی 
با وکالت خانم فاطمه رضائی فرد فرزند خســرو به نشانی اصفهان خ هشت بهشت 
غربی حدفاصــل چهارراه ملک و خ نشــاط مجتمع نگین ط اول واحد ســوم همراه: 
09132851569 خوانده: آقای مسعود مرادی نیا به نشانی مجهول المکان خواسته 
ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی 
رای دادگاه در خصوص دعوی آقای محمدحسین ترکان فرزند محمدعلی به وکالت 
فاطمه رضایی بطرفیت آقای مسعود مرادی نیا بخواسته مطالبه مبلغ 400/000/000 
ریال وجه یک فقره چک 972648 مورخ 94/10/1 عهده بانک ملی شعبه بلوار پاسداران 
اصفهان به انضمام خســارت دادرسی اعم از هزینه دادرســی حق الوکاله وکیل و 
تاخیر تادیه برابر نرخ تورم از تاریخ سررســید چک لغایت اجرای دادنامه بشــرح 
متن دادخواست با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت منعکس در پرونده و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی 
حاضر نگردیده و الیحه ای ارسال ننموده و نسبت به دعوی و مستندات آن ایراد و 
اعتراضی به عمل نیاورده فلذا مستندات دعوی مصون از هرگونه تعرضی مانده و 
مستندات مذکور داللت بر اشــتغال ذمه خوانده دارد نهایتا دادگاه با توجه به مراتب 
فوق خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصالحات بعدی و نظریه 
مورخه 77/9/21 مجمع تشــخیص مصلحت نظام خوانده خواندگان متضامنا را به 
پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 12/640/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 14/400/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعالمی از 
سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول وجه آن در حق خواهان 
محکوم می نماید که خســارت تاخیر تادیه را اجرای احــکام در هنگام اجرای حکم 
محاسبه و از خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان است.م الف: 8500 شعبه 13 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )377 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

4/52  عباس اکبری پور همساری دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به 
کالسه  134/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان شکراله اکبری پور همساری به شناسنامه 8 در تاریخ 1396/02/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به چهارپسر به نامهای 1- عباس اکبری پورهمساری به ش.ش 3، 2- حسن اکبری 
پور هومســاری به ش.ش 1475 و 3- مهدی اکبری پورهومســاری به ش.ش 9 و 
4- محمدرضا اکبری پورهمساری به ش.ش 207 و ســه دختر به نامهای: 1- زهرا 
اکبری پورهمساری به ش.ش 12 و 2- فاطمه اکبری پورهومساری به ش.ش 212 و 
3- مرضیه اکبری پورهمساری به ش.ش 1 و یک همسر دائمی به نام نصرت رحمانی 
همساری به ش.ش 4 فرزند حسن و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 139 شعبه دوم شورای حل اختالف اردستان 

)184 کلمه، 2 کادر(
صدور سند مالکیت المثنی

4/53 شــماره صادره: 1396/03/378335 - 1396/03/24 نظر بــه اینکه خانم لیال 
توان پــور احدی از ورثه ولــی اله توان پور به موجب درخواســت هــای وارده به 
شــماره 960319681323419 - 960319681323413- 960319681323421 
- 960319681323433- 960319681323430- 960319681323437 مــورخ 
96/02/20 مدعی شده که اسناد مالکیت ولی اله توران پور از پالک های 1- پالک 141 
اصلی به میزان دو پنجم حبه مشاع) به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی( از 72  حبه ششدانگ 
مورد ثبت صفحات 225 و 269 دفتر 97 امــالک و 257 اصلی به میزان دو پنجم حبه 
مشاع )به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی( از 72 حبه ششــدانگ مورد ثبت صفحه 8 دفتر 
116 امالک و 255 اصلی به میزان دو پنجم حبه مشاع )به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی( 
از 72 حبه ششدانگ مورد ثبت صفحه 361 دفتر 115 امالک و 256 اصلی به میزان یک 
پنجم حبه مشاع)به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی( از 72 حبه ششدانگ مورد ثبت صفحه 
82 دفتر 273 امالک و 259 اصلی به میزان یک پنجم حبه مشاع)به استثناء بهاء ثمنیه 
اعیانی( از 72 حبه ششدانگ مورد ثبت صفحه 148 دفتر 273 امالک همگی واقعات در 
دهستان علیا اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که به نامش صادر و تسلیم گردیده در 
ید خانم فاطمه علی نیا میباشند لذا مراتب باستناد تبصره 3 ماده 120 آئین نامه قانون 

ثبت به خانم فاطمه علی نیا اخطار گردیده که چنانچه سند در ید ایشان می باشد به این 
اداره تحویل نماید که در فرجه زمان 10 روزه مقرر سند تحویل این اداره نشده، لذا 
چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی شده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قانونی ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با ارائه مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند 
مالکیت یا ســند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 140 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان)339 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

4/58 شماره اجراییه:9610420350400075  شماره پرونده:9609980350400115 
شماره بایگانی شعبه:960137 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به اداره کار 
به شماره دادنامه 1/1123 محکوم علیه شــرکت آتی فا به مدیریت رضوان علیاری 
بروجنی به نشــانی اصفهان چهــارراه حکیم نظامی حدفاصــل خاقانی و چهارراه 
مجتمع مرینوس طبقه اول پ 1. محکوم است به پرداخت مبلغ 38/180/790 ریال در 
حق محکوم له مهسا مهدوی فرزند درویشعلی به نشانی استان اصفهان شهرستان 
اصفهان شــهر اصفهان خیابان امام خمینی کوچه الله. و پرداخت مبلغ 1/500/000 
ریال بابت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) 
مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 9495 شعبه 4 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)395 کلمه، 4 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

4/60 شماره: 1396/14/380085-03/29 /96  چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه 
زمین تحت پالک 26/1094 واقع در بخش چهار  ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی 
به نام جعفر دهاقین فرزند محمد 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 شنبه مورخ 96/04/31 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 مجاورین 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:90  جوانی کفیل اداره ثبت اسناد 

و امالک خوانسار)213 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

4/61 شــماره: 1396/14/380107-03/29 /96  چون تحدید حدود ششــدانگ یک 
قطعه زمین مزروعــی تحت پالک 26/1196 واقع در بخش چهار  ثبت خوانســار که 
طبق پرونده ثبتی به نام جعفر دهاقین فرزند محمد در جریان ثبت بوده و به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 

96/04/31 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 شــد و طبق ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر 
این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 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:89  جوانی 

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)214 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/62  عبدالکریم لیاقت دار دارای شناسنامه شماره 69 به شرح دادخواست به کالسه  
1032/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رحمته خشوعیان به شناسنامه 9909 در تاریخ 95/11/18 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 پسر و 3 دختر 
1- عبدالحسین لیاقت دار ش 15921، 2- محمدعلی لیاقت دار ش 179، 3- محمدجواد 
لیاقت دار ش 21891، 4- ملیحه لیاقت دار ش 13445، 5- فضیله لیاقت دار ش 17406، 
6- فاطمه لیاقت دار ش 203، 7- حســین لیاقت دار ش 228، 8- عبدالکریم لیاقت دار 
ش 69، و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 9625 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )159 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

4/64 شماره دادنامه: 9609970354000466 شماره پرونده: 9509980359401149 
شماره بایگانی شعبه: 960116 شاکی: آقای ســعید توکلی کمال آبادی فرزند عزیز 
اله به نشــانی اصفهان خ هشت بهشت شــرقی ک صاحب الزمان بن بست هدایت پ 
196 متهم آقای امین ا... جعفری نیسیانی فرزند علیرضا به نشانی اردستان نیسیان 
منزل شخصی کدپستی 8386113744 اتهام: صدور چک بالمحل گردشکار: دادگاه 
با عنایت به مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص شکایت آقای سعید توکلی کمال آبادی فرزند 
عزیزاله علیه آقای امین اله جعفری فرزند علیرضا دایــر بر صدور یک فقره چک به 
عهده بانک ملت به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال به شماره 1536/376291/32 با 
عنایت به محتویات  پرونده شکایت شاکی خصوصی فتوکپی مصدق چک و گواهی 
عدم پرداخت از بانک محال علیه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم محرز می باشد 
دادگاه مســتندا به بند ج از ماده 7  اصالحی موضوع مــاده 3 قانون اصالح موادی 
از قانون صدور چک مصوب 82/06/09 مجلس شــورای اســالمی متهم موصوف 
را به تحمل یکســال حبس تعزیری محکــوم می نماید. رای صــادره غیابی و ظرف 
10 پس از ابالغ واقعی قابل واخواهــی در این دادگاه بوده و به مــدت 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 9520 شعبه 

114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )114 جزایی سابق()233 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/65  وحید شیروانی جوزدانی دارای شناسنامه شماره 1666 به شرح دادخواست 
به کالســه  1015/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان بتول نادری درباغشاهی به شناسنامه 7 در تاریخ 95/4/2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
4 پسر و یک دختر 1- وحید شیروانی جوزدانی ش 1666 )فرزند( 2- سعید شیروانی 
جوزدانی ش 52634 )فرزند( 3- منیژه شیروانی ش 181 )فرزند( 4- مجید شیروانی 
ش 182 )فرزند( 5- حمید شــیروانی جوزدانی ش 51033 )فرزند( و الغیر. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9536 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )145 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/76  آزیتا نمکی دارای شناســنامه شماره 5146 به شــرح دادخواست به کالسه  
1054/96  ش 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خدیجه کاوه پیشه به شناسنامه 129 در تاریخ 95/10/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 
2 دختر و یک همسر 1- آرش آرین تبار به ش.ش 486 نسبت با متوفی )فرزند( 2- آریا 
نمکی به ش.ش 781 نسبت با متوفی )فرزند( 3- آزیتا نمکی به ش.ش 5146 نسبت با 
متوفی )فرزند( 4- نازیتا نمکی به ش.ش 346 نسبت با متوفی )فرزند( 5- صفر نمکی 
به ش.ش 19053 نسبت با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهــی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9550 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )167 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/77  علی خودســیانی دارای شناســه ملی 1272279200 به شرح دادخواست به 
کالسه  1006/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اسحق خودســیانی به شناســنامه 1396 در تاریخ 1395/10/1 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
همسر و سه فرزند 1- مریم یسلیانی ش 192 همسر متوفی 2- علی خودسیانی ملی 
1272279200 فرزند 3- مصطفی خودســیانی ملی 1273651197 فرزند 4- زهرا 
خودســیانی ملی 1277545251 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهــی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9554 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )134 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/75  سید سعید ســجادیه دارای شناسنامه شــماره 4598 به شرح دادخواست به 
کالسه  1031/96 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سیدرضا سجادیه به شناسنامه 653 در تاریخ 96/02/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
3 پسر و یک همسر و یک مادر 1- سید سعید سجادیه به ش.ش 4598 نسبت با متوفی 
)فرزند 2(- سید محمد سجادیه به ش.ش 1275674585 نسبت با متوفی )فرزند( 3- 
سیدمحمدصادق سجادیه به ش.ش 127847198 نسبت با متوفی )فرزند( 4- فاطمه 
محمدی پور به ش.ش 882 نسبت با متوفی )همسر( 5- ایران داوری به ش.ش 6381 
نسبت با متوفی )مادر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 9548 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )169 

کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/74  پویان ابراهیمی دارای شناسنامه شــماره 486 به شرح دادخواست به کالسه  
1080/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فریدون ابراهیمی به شناسنامه 209 در تاریخ 96/02/19 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 فرزند و یک 
عیال به نام ذیل: 1- پویان ابراهیمی ش.ش 486 )فرزنــد( 2- پگاه ابراهیمی ش.ش 
688 )فرزند( 3- پریا ابراهیمی ش.ش 1944 )فرزند( 4- بتول توفیق ش.ش 988 عیال 
متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 9551 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )138 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/73  نسرین پناهی اصفهانی دارای شناســنامه شماره 1180 به شرح دادخواست 
به کالســه  1076/96  ح 10 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان اصغر پناهی اصفهانی به شناسنامه 1027 در تاریخ 
95/07/18 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 3 فرزند و یک عیال به نام ذیل: 1- رسول پناهی اصفهانی ش.ش 
59044 )فرزند( 2- نســرین پناهی اصفهانی ش.ش 1180 )فرزنــد( 3- زهرا پناهی 
اصفهانی ش.ش 774 )فرزند( 4- اشرف باقریه ش.ش 479 عیال متوفی والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9553 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )144 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/72  منور رئیســی فیل آباد دارای شناسنامه شماره 19 به شــرح دادخواست به 
کالسه  1030 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان نبی اله رئیسی نافچی به شناســنامه 1059 در تاریخ 95/12/19 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 3 فرزند و یک عیال به نام ذیل: 1- محمد رئیســی نافچی ش.ش 0524058- 461 
)فرزند( 2- نرجس رئیسی نافچی ش.ش 0031329- 461 )فرزند( 3- علی نقی رئیسی 
نافچی ش.ش 2184 )فرزند( 4- منور رئیسی فیل آباد ش.ش 19 همسر حقوقی متوفی 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

9561 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )150 کلمه، دو کادر(

روایت بیژن بنفشه خواه از 
االغ سواری در سکانسی از لیسانسه ها

بیژن بنفشه خواه با انتشار عکســی در اینستاگرامش نوشت: »رفقا 
ببخشید همین االن کامنت هارو بســتم، واقعا متاسفم! از شهریور 
پارسال سرکار سریال لیسانسه ها هســتیم، سخت ترین روزهای 
کاری در این نه ماه برای من همین هفته گذشته بود که دو روز با دوتا 
االغ کار داشتیم. از 6 ونیم صبح تا 6 و نیم عصر زیر آفتاب، دمای هوا 
۳۸ درجه. یک بار هم که یکی از االغ ها امیرحسین رستمی رو پرت 
کرد از روی خودش و اونو زمین انداخت و به خیر گذشت. تنها چیزی 
که به من انگیزه می داد این بود که شاید مخاطب بخنده یا حداقل یه 
کم شاد شه. هدفم هم از گذاشتن این عکس این بود که شاید براتون 
جالب باشه و یه کم حال و هواتون عوض شه. ولی متاسفانه تعدادی 
از کاربرها شوخی یا جدی، بنده رو ناراحت کردن. این تعداد کاربرها 
اگه دیگه تو پیج بنده تشریف نیارن بنده رو خوشحال می کنن. البته 
تعداد زیادی از کاربرها که شما باشید، کلی به من انرژی دادید و از 
لطف و محبتتون خیلی ممنونم. دوستدار و ارادتمند شما دوستان 

عزیز هستم. مخلص شما، بیژن«

یک منتقد سینما و تلویزیون، به بررسی نقاط ضعف و قوت 
سریال های رمضانی »زیر پای مادر« و »نفس« پرداخت.

علی نعیمی درباره پخش سریال های نمایشی در ماه رمضان 
بیان کرد: صداوســیما در چند ســال اخیر یکی از بهترین 
باکس های خود را از دســت داده؛ چون فکر می کند هرچه 
را پخش می کند مخاطب می بیند و این مسئله آفت بزرگ 

تلویزیون در چند سال اخیر بوده است.
این منتقد درباره ساخت سریال های مناسبتی عنوان کرد: 
ما شاهد این هستیم که تلویزیون با فاصله گرفتن از مردم در 
حوزه محتوا و رســیدن به یک نگاه سطحی و ایدئولوژی زده 
با نوعی از سریال سازی روبه روست که کمترین دغدغه آن، 

مخاطب است.
نعیمی افزود: تعجب من از این اســت که با وجود بسیاری از 
جوانان و فیلمنامه نویسانی که با ایده های بسیار پشت درهای 
شبکه ها طرح هایشان دســت به دست می شود و به نتیجه 
هم نمی رســد، چطور هنوز مدیران تلویزیــون اصرار دارند 
طرح های خود را به نویسنده ای بســپارند که مشابه سریال 
»زیر پای مادر« را با همین مفهوم و محتوا و با همین شــیوه 

روایت در کارهای خودش استفاده کرده است.
ســریال »زیر پای مادر« همان ایده، مضمون و ایدئولوژی را 
دارد که چند سال پیش در سریال »مادرانه« به کارگردانی 
جواد افشار روی آنتن رفت. وی با اشاره به ویژگی متن های 

ســعید نعمت ا... نویسنده ســریال »زیر پای مادر« که این 
شب ها از شبکه اول ســیما پخش می شود، بیان کرد: سعید 
نعمت ا... نویسنده توانمندی است، اما اینکه از این توانمندی 
تنها در یک ســبک و یک ایدئولوژی نخ نما شــده استفاده 
می کند، بی احترامی به مخاطب تلویزیون است. سریال »زیر 
پای مادر« همان ایده، مضمون و ایدئولوژی را دارد که چند 
سال پیش در سریال »مادرانه« به کارگردانی جواد افشار روی 
آنتن رفت. ســایر کارهای نعمت ا... نیز مشابه همین سریال 

است و قصه یا محتوای جدیدی در آنها شکل نمی گیرد.
نعیمی با اشاره به محتوای ســریال »زیر پای مادر« تصریح 
کرد: ایده هایی که در این سریال استفاده می شود، نشانگر 
نوعی از هم گســیختگی فکری به لحاظ تصمیم گیری های 
کالن در سریال ســازی های ماه رمضان است؛ زیرا احساس 
می شود مدیران تلویزیون و ســازندگان سریال ها، هر دو به 
این نتیجه رسیده اند که یک سریال منفعل بهتر از یک سریال 
جریان ساز است. بنابراین سریال ها تفاوتی با یکدیگر ندارند و 
ایده ها همان سوژه های تکراری و بی محتواست، نویسندگان 
نیز قرار نیست ریسک کنند که این خود، رویکردی فراتر از 

خودسانسوری است.
این منتقد ســینما و تلویزیون یادآور شــد: این انفعال در 
سازندگان سریال ها باعث شده سلیقه هنری سازندگان به 
سلیقه سیاســی مدیران تلویزیون نزدیک شود؛ درحالی که 

سال های پیش شاهد این بودیم که ســریال هایی ساخته 
شد که حداقل هنرمندان بر اساس باور خود سراغ آنها رفته 
اند. به طور مثال علیرضا طالب زاده بر اســاس دغدغه خود 
سریال »صاحبدالن« را نوشــت و یا »میوه ممنوعه« نوشته 
منســجم علیرضا نادری و علیرضا کاظمی پور، نمونه های 
درخشان تلویزیون در سریال سازی های مناسبتی هستند. 
حتی سریال های موفقی از کارگردانانی چون رضا عطاران، 
سیروس مقدم و علیرضا افخمی را شاهد بودیم که نشان داده 
اســت هرگاه تلویزیون به هنرمند خود اعتماد کرده، آثاری 

حرفه ای تولید شده است.
مدیران تلویزیون باید پاســخ دهند که آیا جامعه به چنین 
قهرمان پروری های ســطحی نیاز دارد؟ وی در ادامه درباره 
قصه »زیر پای مادر« یادآور شــد: »زیر پای مادر« قصه ای 
نخ نما و کلیشه ای دارد. مفاهیم ایدئولوژی زده ای مثل عشق، 
خیانت، غیرت و جوانمردی که گویی در این سریال فقط روی 
کاغذ زیباست و در اجرا به نتیجه ای نمی رسد، از مخاطبانش 
عقب مانده و به همین دلیل این قصه نمود بیرونی چندانی 
در جامعه ما ندارد و مدیران تلویزیون باید پاسخ دهند که آیا 
جامعه به چنین قهرمان پروری های سطحی نیاز دارد یا نه؟ 
البته این محتوا به دلیل تاثیر نویسنده این سریال از سینمای 
کیمیایی اســت که باز ما می بینیم خود کیمیایی نیز امروز 
دوران تازه ای را در سینمای خود آغاز کرده و قرار نیست در 
آن پوسته ضخیم سنتی اش باقی بماند. از این حیث سریال 
»زیر پای مادر« تنها در اجرا شــامل بازیگری و کارگردانی 
خوب و نحوه تعامل با مخاطب می شود که تا حدودی موفق 

بوده است.
نعیمی با اشاره به قصه ســریال یادآور شد: یکی از ایرادهای 
شــخصیت ها در این سریال این اســت که همه تیپ هایی 
هســتند که صرفا دیالوگ هایی را بیان می کنند و به همین 
دلیل گفته شد که این سریال عقب تر از جامعه است. ما در 
شــخصیت های این ســریال همه فرمول های خیر و شر را 
می بینیم که در یک ســیکل تکراری در باقی سریال ها نیز 

دیده می شود.
مخاطب با کاریکاتوری از افرادی روبه روست که می خواهند 
ادای قیصر را در بیاورند. این منتقــد و روزنامه نگار در ادامه 
تصریح کرد: سعید نعمت ا... چند سالی است که در نوشتار 
خود به ساختاری دســت پیدا کرده که نشــان می دهد به 
سینمای مسعود کیمیایی بخصوص ســینمای دهه پنجاه 
این کارگردان برجســته کشــورمان عالقه زیادی دارد. این 
عالقه البته باعث نشده است که او نسبت به شناخت جامعه 
خود و همگن کردن شخصیت های داستانش با اتمسفری که 
ایجاد می کند به درک درستی برسد. برای همین مخاطب 
با کاریکاتوری از افرادی روبه روســت که می خواهند ادای 
قیصر را در بیاورند. اساسا خلق قیصر در جامعه امروز نیازمند 
شناخت جامعه در همه ابعاد آن اســت. نعمت ا... بدون در 
نظر گرفتن ســبک زندگی و نحوه مواجهه قهرمان هایش با 
مشکالت خود، تنها پوسته رویی قیصر را بر تن شخصیت های 

داستانی اش کرده است.

سریال های ماه رمضان مخاطب را جدی نمی گیرند؛

قصه »زير پای مادر« نخ نما و کلیشه است

کیک تولد 49 سالگی »نسرین مقانلو«
نسرین مقانلو با انتشــار این عکس در اینستاگرامش نوشت: »یک 
هدیه، یک محبــت دیگر و یک کیک دیگر از تولــد» چهل و نه « 

سالگیم. ممنون از دوستان عزیزم. مرسی از این هدیه زیبا«

نسخه الکترونیک کتاب »درآمدی بر گردشگری خالق 
شهر اصفهان« ازسوی انتشارات ســازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان و به همت گروه پژوهشی 
مطالعات گردشگری شهر وابسته به جهاد دانشگاهی 
واحد اصفهان و مرکز خالقیت و نوآوری شــهرداری 

اصفهان منتشر شده است.
مهدی ژیان پور اظهار کرد: در ادامه پروژه ثبت شــهر 
اصفهان در شبکه شــهرهای خالق یونســکو که به 
سفارش شهرداری اصفهان و به همت گروه پژوهشی 
مطالعات گردشگری شهر وابسته به جهاد دانشگاهی 
واحد اصفهان در سال ۱۳94 صورت گرفت، مطالعات 
به صورت تخصصــی نیز روی مفهوم شــهر خالق و 
گردشگری خالق در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 
انجام شــد. وی اضافه کرد: این کتاب در حال حاضر 
به صورت الکترونیکی مجوز نشر دریافت کرده است و 
پس از اتمام طرح پژوهشی »زمینه یابی گردشگری 
خالق« تکمیل شــده و به صورت مکتوب منتشــر 

خواهد شد.
الزم به ذکر اســت نســخه الکترونیکی این کتاب در 
وب سایت جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان به نشانی 

JDISF.AC.IR قابل دریافت است.

انتشار »درآمدی بر گردشگری 
خالق شهر اصفهان«
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پلتفورم اینســتاگرام با انبوه کاربرانش این روز ها مقبولیت عمومی 
یافته و اکنون طبــق اطالعاتی کــه در The Verge مشــاهده 
می شود، در حال زمینه چینی برای قابلیت ویژه ای است که امکانات 

خصوصی تری را برای کاربرانش به ارمغان بیاورد.
طبق اطالعاتی کــه اکنون در دســت داریم  بــه زودی می توانید 
ارسال های خود را برای گروهی از دوستانتان به صورت اختصاصی 

فرستاده و از محیطی خصوصی تر در اینستاگرام بهر مند شوید.
اکنون در اینســتاگرام توانایی کنترل حریــم خصوصی به صورت 
بسیار محدودی قابل دسترسی است. اما به زودی قابلیت جدیدی به 
اینستاگرام افزوده خواهد شد که کاربر می تواند ارسال هایش را تنها 
برای گروهی بفرستد که از افراد منتخب تشکیل شده و به رنگ سبز 

قابل مشاهده هستند!
این امکان اکنون در شبکه های اجتماعی مختلفی چون فیس بوک، 
توییتر و حتی اسنپ چت قابل دسترس است و هر کدام برای دوستان 

نزدیک یا خانواده قابلیت ویژه ای را در نظر گرفته اند.
گویا این قابلیت اکنون به صورت آزمایشی برای تعدادی از اکانت های 
برگزیده فعال شده است و به زودی برای سایر کاربران این شبکه در 

دسترس قرار خواهد گرفت.

در بســیاری از بازی های ویدئویی پیشــرفته مکالمات صوتی بین 
شخصیت ها نقش حاشیه ای دارد؛ اما در بازی فرمانده کشتی فضایی 

یا Starship Commander شرایط کامال متفاوت است.
کاربران بازی یاد شده باید هدایت یک کشتی فضایی را در فضایی 
ترسناک و وهم آلود بر عهده بگیرند و کنترل همه چیز با استفاده از 
صدای آنها صورت می گیرد. به عنوان مثال کاربر برای هدایت کشتی 
فضایی باید عبارت »رایانه، از حالت هدایت خودکار اســتفاده کن« 

را بیان کند.
این اولین بار است که یک بازی رایانه ای به گونه ای طراحی می شود 
که هدایت کل فرآیندهــای آن از طریق گفت وگو و مکالمه صورت 
می گیرد. بازی مذکور دارای هوش مصنوعی باالیی است و لذا افراد 
باید در تعامل با شخصیت های موجود دقت کنند تا بتوانند مراحل 

مختلف را پشت سر بگذارند.
ســازندگان این بــازی مــی گویند برای هــر ســوال احتمالی از 
شخصیت های بازی، ۵۰ واکنش متنوع را در نظر گرفته اند و همین 
امر بر جذابیت آن می افزاید. این در حالی اســت که در بازی های 
مشابه که بخشی از آنها مبتنی بر پرسش و پاسخ از شخصیت هاست 

حداکثر ۴ پاسخ از طریق منوهای ساده در دسترس است.
با توجه به هوش مصنوعی بازی مذکور، شخصیت های آن هم دارای 
شرایط احساسی متنوع و متغیر و انگیزه های مختلفی هستند و لذا 
گفت وگو با آنها باید با توجه به همین شرایط صورت بگیرد تا نتیجه 
مطلوب حاصل شود. صاحب نظران می گویند می توان انتظار داشت 
که موفقیت این بازی در آینده، راه را برای تولید نســل جدیدی از 

بازی های هوشمند ویدئویی هموار کند.

گوگل قصد دارد قدرتمندترین پردازشگرکوانتومی دنیا را بسازد. این 
شرکت هم اکنون مشغول آزمایش پردازشگر کوانتومی است که دو 
برابر قدرتمندتر از تراشه های معرفی شده است. گوگل ادعا می کند 

این پردازشگر تا پایان ٢۰١٧ آماده خواهد شد.
اگر این تالش موفقیت آمیز باشد، رایانه ها قادر خواهند بود معماهای 
علمی را حل کنند که حل آن با نمونه های فعلی، به میلیاردها سال 

زمان نیاز دارد.
هسته رایانه های نوین، کدهای دوگانه است که در نمونه های کنونی 
نیز استفاده می شود. ماشین ها از بیت هایی استفاده می کنند که 
۰و١ هســتند تا اطالعات را پردازش کنند. رایانــه های کوانتومی 
براســاس »کوانتوم بیت های« ۰، ١ یا هر دوی آنها هستند. آنها بر 
قابلیت های عجیب برهم نهی کوانتومی تکیه دارند که در آن ذرات 
ریزتر از اتم، در وضعیت نامنظم قرار دارند. درهمین راســتا یکی از 
مشکالت مهم ساخت رایانه های کوانتومی، نشان دادن برتری آنها بر 

رایانه های معمول است.
گوگل ادعا می کند تراشه ای با ۴٩کوانتوم بیت را تا پایان سال خواهد 
ســاخت و به این ترتیب می تواند اصل گفته شده را ثابت کند. هم 
اکنون آزمایشگاه هوش مصنوعی کوانتومی گوگل مشغول آزمایش 
پردازشگر ٢۰کوانتوم بیتی است که درصد خطای آن دو کوانتوم بیت 
از ٩٩/۵درصد است. برای شکست دادن رایانه های معمول، خطای 
تراشه جدید باید دو کوانتوم بیت در ٩٩/٧داشته باشد. قبل از ساخت 

رایانه کوانتومی باید میزان اشتباهات اصالح شود.

مقامات دولت روسیه از تلگرام، ارائه اطالعات مورد نیاز درباره کنترل 
این شرکت را خواستار شده اند.

طبق گفته رییس ســازمان تنظیم ارتباطات روسیه، اگر »تلگرام« 
اطالعات الزم درباره شرکت کنترل کننده این پیام رسان را در اختیار 

سازمان قرار ندهد، در روسیه مسدود خواهد شد.
سازمان تنظیم ارتباطات روسیه، از احتمال مسدود شدن »تلگرام« در 

این کشور در صورت عدم همکاری آن با این سازمان خبر داده است.
پیام رسان تلگرام، سرویسی است که کاربران از طریق آن می توانند 

پیام ها، تصاویر، ویدئوها و اسناد را تبادل کنند.
تلگرام توسط دو برادر به نام های پاول دوُرف و نیکالی دوُرف به بازار 
آمد. پاول، یک ســازمان غیرانتفاعی کارآفرینــی در آلمان دارد که 

پشتیبان مالی پروژه است.
حاال خبر رسیده که مقامات دولت روسیه از تلگرام ارائه اطالعات مورد 

نیاز درباره کنترل این شرکت را خواستار شده اند.
به گزارش رویترز، رییس »روســکومنادزور« که در واقع ســازمان 
تنظیم ارتباطات روسیه است، گفته که تلگرام قوانین روسیه را نقض 

کرده است.
»الکساندر زاروف« هشدار داده در صورتی که تلگرام اطالعات مورد 
نیاز شرکتی که این پیام رسان را کنترل می کند، در اختیار سازمان 
تنظیم ارتباطات روسیه قرار ندهد، تلگرام مسدود خواهد شد. او در 
بیانیه ای که در وب سایت سازمان قرار گرفته، هشدار داده که زمان 
برای تلگرام جهت ارائه اطالعات ضروری و مورد نیاز سازمان تنظیم 

ارتباطات روسیه، رو به اتمام است.

فناورانه

 محققان با کمــک گرفتن از یــک تکنیک جدیــد دریافتند کــه باکتری 
pseudomonas aeruginosa که در ایجاد عفونت های بیمارســتانی 
نقش دارد، می تواند تا ۴۵ دقیقه پس از خروج از بدن به واســطه عطسه یا 

سرفه، زنده باقی بماند.
محققان دانشگاه فناوری کوئینزلند برای بررســی این موضوع، تکنیکی به 
نام سیستم تجسس قطرات تنفسی متوالی یا TARDIS را ابداع کردند که 
به آنها امکان می دهد چگونگی پراکنده شــدن ذرات معلق ناشی از عطسه 
یا سرفه، چگونگی چسبیدن آنها به ســطوح و مدت زمان بقای آنها را مورد 

بررسی قرار دهند.
به گفته محققان ذرات ناشی از سرفه بالفاصله پس از خروج از دهان و برخورد 
با هوا خشک و خنک شــده و به ذرات معلق ســبکی تبدیل می شود که به 
راحتی می توانند شناور باقی بمانند. این ذرات همچنین به تدریج در تماس 
با اکسیژن تجزیه می شوند و هرچه ذره بزرگ تر باشد، مدت زمان تجزیه آن 
طوالنی تر خواهد شــد. آنها احتمال می دهند مقدار باکتری های موجود در 
ذراتی که در مناطق مختلف سیستم تنفسی ایجاد می شوند با یکدیگر متفاوت 

باشند و همین موضوع آنها را در برابر تجزیه شدن مقاوم می سازد.

دانشگاهی با سرویس بدون رانندهکشف جدید درباره عطسه

دانشگاه میشیگان یکی از مراکز تحقیق روی روبات های راننده و خودروهای 
روباتیک اســت و از این نظر تعجبی ندارد که این مرکز یکی از نخســتین 
استفاده کنندگان از این خودروها باشد. شرکت MCity که شریک تجاری 
بخش تحقیقات روباتیک دانشگاه اســت، اعالم کرده که دو دستگاه ون ١۵ 
سرنشین از نوع Navya Arma که تمام اتوماتیک و بدون راننده هستند در 
پردیس دانشگاه میشیگان فعال شده اند. این دو دستگاه ون مسافران را بین 
ساختمان اصلی دانشگاه و آزمایشگاه مهندسی روباتیک جابه جا می کنند که 
مسیری 3 کیلومتری را دربر می گیرد. این مسیر تا پیش از این با اتوبوس های 
دانشگاه سرویس داده می شد که مستلزم صف و معطلی های جانبی بود؛ اما 

اکنون این دو روبات قرار است مسافران را جابه جا کنند.
غیر آزمودن روبات ها در انجام وظایف، شرکت و آزمایشگاه روباتیک قرار است 
در این تجربه به نحوه تعامل مسافران و عابران و ناظران با روبات های خودران 
بپردازند. برای این منظور دوربین هایی در بیرون خودروها نصب شده تا رفتار 
عابران و ناظران را در مقابل یک خودروی بدون راننده ثبت و بررسی کنند و 

رفتار مسافران نیز با دوربین های مجزایی بررسی می شود.

نــات خانگــی، یکــی از  روبات هــای خانــه دار و پرســتاران حیوا
 تکنولوژی های آینده هســتند که هنــوز در حد و اندازه یــک ابزار خانگی 

درنیامده  اند.
 این روبات ها نمونه های مختلف و متنوعی دارند اما قیمت و کارآیی آنها فقط 

در اندازه یک وسیله لوکس و غیرالزم است.
روبات کوری که ساخته شرکت »میفیلد روباتیکز« است هنوز به بازار عرضه 
نشــده، اما در مراحل قبل از تولید هم ارتقا یافته اســت. این روبات اکنون 
چشمی به توان تفکیک ١۰8۰ پیکسل دارد که می تواند سگ و گربه خانگی 

شما را شناخته و چهره نزدیکانتان را تشخیص دهد. 
این روبات همچنین به  جای اســتفاده از چرخ های موتوردار معمول، اکنون 
از روش جابه جایی زنجیردار استفاده می کند که برای راه رفتن روی فرش و 

انتقال از اتاق به اتاق دیگر مناسب تر است.
قیمت این روبات 6٩٩ دالر اعالم شده است که یک وسیله بسیار گران قیمت 
محسوب می شود و هنوز مشخص نیست وقتی صاحبش سرکار رفته، می تواند 
به خوبی از منزل و حیوانات خانگی آن مراقبت کند یا خریدش به منزله هزینه 

گزاف برای یک اسباب بازی  است.

علمپژوهی

شرکت هواپیماســازی آمریکایی »بوم« می خواهد یک 
جت مسافربری با سرعتی مافوق صوت برای خطوط هوایی 
بسازد که از ســال ٢۰٢3 به خدمت گرفته می شود. این 
شرکت تا به حال ٧6 سفارش دریافت کرده است. به گفته  
بلیک شول، مؤسس این شرکت، تاکنون ٧6 فروند از این 
نوع هواپیما به این شرکت سفارش داده شده است. سرعت 
این هواپیما به ٢٧۰۰ کیلومتر در ساعت می رسد؛ یعنی 
بیش از دو برابر سرعت صوت. بنابراین سرعت این هواپیما 
حتی از کنکورد هم بیشتر است. این جت می تواند تا ۵۵ 

مسافر را حمل کند.
قرار است نخستین پرواز آزمایشی نوع کوچک تری از این 
جت در اواخر سال ٢۰١8 صورت گیرد. از آنجا که بوم هم 
مانند کنکورد دو برابر جت های مسافربری بوئینگ و ایرباس 
سرعت دارد، زمان مسافت طی شده به نصف تقلیل خواهد 
یافت. برای نمونه مسیر پرواز پاریس به نیویورک به جای 
هفت ساعت، در سه ساعت و نیم انجام خواهد گرفت. به 
گفته  رییس شرکت بوم، خطوط هواپیمایی که این جت 
را بخرند می توانند از رقبای خود پیش بیفتند. قیمت هر 
فروند از این هواپیما نیز حدود ٢۰۰ میلیون دالر است که از 
کوچک ترین جت های مسافربری بوئینگ و ایرباس ارزان تر 
است. رییس شرکت بوم تصریح می کند که البته مسافران 
این پروازها نباید انتظار تخفیف زیادی داشته باشند. گفته 
می شــود که هواپیماهای کنکورد که در دهه  6۰ ساخته 
شدند و می توانســتند بیش از صد سرنشــین را در خود 
جای دهند، به دلیل قیمت باالی بلیت تقریبا هیچوقت 
پیش فروش نمی شدند و همواره شماری از صندلی های 
آنها خالی بود. اما بوم با ۵۵ صندلی کمتر با چنین مشکلی 
روبه رو نخواهد بود. پروازهای کنکورد در ســال ٢۰۰3 به 
دلیل مصرف زیاد سوخت و آلودگی صوتی وحشتناکی که 
ایجاد می کردند متوقف شد. اما قرار است بوم این مشکالت 
را نداشته باشد. به گفته بلیک شول، این هواپیما تا 3۰درصد 

نسبت به کنکورد کم صداتر است.

پرنده  مافوق صوتی که 
جانشین »کنکورد« می شود

ورود دیوان محاسبات به موضوع قیمت پیامک
معاون وزیر ارتباطات از ورود دیوان محاسبات به اضافه دریافت قیمت پیامک خبرداد و گفت: 
تا زمانی که تصمیم درباره نرخ پیامک گرفته نشود، ردیف درآمدی ۴۰۰میلیاردی دولت، 

به قوت خود باقی است.

چشم روبات خدمتکار ارتقا یافت

هوش سنج

سعید سه تی شرت، ســه جفت کفش و سه شلوار به 
رنگ های سیاه، سفید و آبی دارد. سعید به چند روش 

می تواند لباس های خود را به تن کند؟
الف. 6 روش    
ب. ٩ روش    

 ج. ١٢ روش     
د. ٢٧ روش

پاسخ معمای گوی های شماره گذاری شده: بدترین حالت 
وقتی اتفاق می افتد که همه اعداد بیرون آمده نسبت به هم 
اول باشند، یعنی همه اعداد اول کوچک تر از 3۰ و همچنین 
عدد ١، به عبارت بهتر مجموعه }١, ٢, 3, ۵, ٧, ١١, ١3, ١٧, 
١٩, ٢3, ٢٩{. هر عدد دیگری را بجز اعضای این مجموعه 
انتخاب کنیم، حتما با حداقل یکی از اعضای این مجموعه 
مقسوم علیه مشترک بزرگ تر از یک دارد؛ پس باید حداقل 

١١ + ١ یعنی ١٢ عدد انتخاب شود.
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نیویدار یک جمع آوری کننده اخبار فارسی است، نه یک 
اپلیکیشن خبرگزاری. این اپلیکیشن در یک محیط ساده 
و زیبا اخبار فارســی را از حدود ۴۰ خبرگزاری مختلف 
جمع می کند و به صورت یکجا برای شما به نمایش می 
گذارد. از جذابیت های نیویدار این اســت که هیچ خبر 
تکراری در این اپلیکیشن وجود ندارد؛ بلکه در انتهای هر 
خبر، لینک تمام خبرگزاری های منتشر کننده آن قرار 
گرفته است. از دیگر امکانات نیویدار می توان به استفاده 
از کلمات کلیدی و برچســب ها نام برد کــه می توان با 
آن خبرهای مرتبط با برچســبی خاص را جست وجو و 

مطالعه کرد.
امکانات کلیدی اپلیکیشن عبارت اند از:

مطالعه به روز آخرین خبرها از ۴۰ خبرگزاری مختلف و 
مطالعه آنها به صورت مجزا؛

دســته بندی خبرها بــه صــورت اخبــار برگزیده و 

تازه ترین ها؛
پشتیبانی از برچسب و کلمات کلیدی؛

ارسال خبرها به وسیله شبکه های اجتماعی و ایمیل؛
مشاهده تمام تصاویر درج شده در خبر با سوایپ کردن 

عکس خبر.
تنها کمبودهایی که در این اپلیکیشن حس می شود، عدم 
پشتیبانی از سایز صفحه آیپد، نداشتن دسته بندی اخبار 
در موضوعات مختلف )مانند اخبــار اقتصادی، فناوری 

وغیره( و نبود نسخه اندرویدی یا ویندوز فونی است.
این اپلیکیشــن برای افرادی کــه اخبار فارســی را از 
وب سایت ها و خبرگزاری های مختلف دنبال می کنند 
مناسب و کاربردی است و ضمنا نسخه تحت وب هم دارد 

که در این آدرس قابل دسترسی است.
 بــرای دانلــود ایــن اپلیکیشــن می توانیــد از لینک 

 goo.gl/2b9ErN   استفاده کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

معرفی

نیویدار؛

یک اپلیکیشن و چهل خبرگزاری

اینستاگرام خصوصی تر می شود

 تولید اولین بازی ویدئویی که فقط 
با صدای انسان کنترل می شود

 گوگل تا پایان 2017 
ابر رایانه می سازد

روسیه »تلگرام« را به مسدود کردن 
تهدید کرد

پیش از پرداختن به اپلیکیشــن »بلــه«، بگذارید امکانات 
پیام رسانی آن را بررسی کنیم. اگر فرض کنیم که ویژگی های 
تلگرام، ویژگی های یک پیام رســان ایده آل برای شماست، 
خوشبختانه باید بگوییم که در بله بسیاری از خواسته هایتان 
فراهم می شود؛ چرا که پیام رسان روسی الگوی مستقیم آن 

در طراحی بوده است.
قابلیت هایی مثل ارســال پیام )همراه بــا گزینه ویرایش(، 
ارسال عکس و ویدئو و صدا، تشکیل گروه و کانال، پشتیبانی 
از اموجی و استیکر و همچنین دسترسی از سه پلتفورم وب، 
iOS و اندروید، خصوصیاتی در بله هستند که نیازهایتان از 

یک پیام رسان را به خوبی برطرف می کنند.
تیم النون رابط کاربری ساده و جذابی برای بله طراحی کرده 
که بی شباهت به تلگرام نیست و همین باعث شده که خیلی 
سریع و راحت به آن عادت کنید. در واقع با ورود به بله تقریبا 
همه چیز برایتان آشناست و این اگر چه کامال یک »مزیت« 
نیست اما حداقل باعث می شود که برای کار با آن به هیچ گونه 

راهنمایی احتیاج نداشته باشید.
با توجه به شــباهت بســیار زیاد قابلیت های بله به تلگرام، 
بگذارید خیلی در مــورد امکانات این اپلیکیشــن توضیح 
ندهیم. چرا که در بله حتی چینش آیتم ها نیز تفاوت فاحشی 
با تلگــرام نــدارد و در صفحه تنظیمات نیــز آیتم جدیدی 

نمی بینید که بتواند باعث غافلگیری تان شود. بنابراین شاید 
بهتر باشد در بررسی بله، بیشتر به تفاوت ها و قابلیت هایی 
بپردازیم کــه در الگوبرداری اش از پیام رســان های بزرگ 

نادیده گرفته شده است.
مثل تمام پیام رســان های ایرانی که تا حــاال دیده ایم، بله 
 هم از محدودیت ها و مشــکالت ریز و درشتی رنج می برد. 
از بخش پیام رسانی شــروع کنیم. در بله اگر چه می توانید 
پیام های ارســالی را ویرایش کنید، امــا امکان حذف کامل 
آن ها را نخواهید داشت. مشکل عجیبی هم که هنگام فوروارد 
کردن پیام ها به آن بر می خورید، نقل قول شدن پیام های 
فوروارد شده است. بدین صورت که پیام فوروارد شده همراه 
با نقل قول پیام اصلی به طرف مقابل ارســال می شــود که 
امیدواریم شاهد برطرف شــدن این موضوع در آپدیت های 

بعدی اپلیکیشن باشیم.
بله باوجود اینکه پشــتیبانی خوبی از اموجی ها و استیکرها 
 GIF دارد، هنوز به طور بومی قادر به پشــتیبانی از تصاویر
نیست و آنها را به شــکل ویدئو بارگذاری می کند. با توجه 
به محبوبیت بســیار زیاد تصاویر GIF در اپلیکیشــن های 
پیام رسان، شاید بد نباشد که توسعه دهندگان بله برای رفع 

این محدودیت نیز چاره ای بیندیشند.
بخش جست وجوی بله هم عملکرد ناامید کننده ای از خود به 

نمایش می گذارد و عمال قادر به جست وجوی هیچ کلمه ای 
از میان چت های خصوصی، گروهی و نوشته های کانال ها 
نیست. به نظر می رســد که تنها کاربرد موتور جست وجوی 
بله، یافتن مخاطبین باشد که البته از طریق منوی کشویی 

اپ هم می توان به این کار اقدام کرد.
مکانیزم عمل گروه ها و کانال ها تفــاوت چندانی با تلگرام 
ندارد و این از مزایای بله محســوب می شــود. البته در بله 
نمی توانید گروه هایی با بیشــتر از ١۰٢۴ نفر عضو داشــته 

باشید.
با این حال در بیــن این محدودیت ها، چنــد قابلیت خوب 
امنیتی در بله وجود دارد که بســیاری از توسعه دهندگان 
ایرانی از آن غافل اند. به غیــر از امکان مخفی کردن آخرین 
زمان بازدیدتان از دیگران، خوشــبختانه بــرای ورود به بله 
می توانید رمز عبور در نظر بگیرید و نکته بسیار خوب اینکه 
قادر به کنترل و قطع دسترســی تمام دستگاه های متصل 
 Active به حساب کاربری تان هم هستید؛ مشــابه بخش
Sessions که در بســیاری از پیام رسان های مطرح آن را 

مشاهده می کنید.
در شرایطی که بسیاری از پیام رسان های مشهور ایرانی به 
این مسائل امنیتی و حریم خصوصی توجهی ندارند، این اقدام 
سازندگان بله را باید اقدامی ارزشــمند و شایسته تحسین 
توصیف کرد؛ هر چند دوست داشتیم که امکان چت مخفی 
یا حداقل ارسال پیام های زمان دار را هم در بین قابلیت های 
بله شاهد باشیم. اما می رسیم به مهم ترین وجه تمایز بله با 

دیگر رقیبانش؛ یعنی رسیدگی به امور بانکی.
پیام رســان بله به لطف روبات هــای درون برنامه ای خود 
می تواند خرید شارژ ســیم کارت، پرداخت قبوض بانکی و 
عمل کارت به کارت مستقیم را برایتان انجام دهد. تمام این 
کارها کامال در محیط اپ انجام می شــود و نیازی به خروج 
از آن نخواهید داشت که این را باید به عنوان یکی از مزایای 

پرداخت با بله برشمرد.
برای جمع بندی صحبت ها باید بگوییم که پیام رســان بله 
با وجود داشتن فهرســتی از قابلیت های خوب و کاربردی 
که شــاید امکان پرداخت بانکی برجســته ترین آنهاست، 
هنوز هم تا رســیدن به یک پیام رســان»ایده آل« فاصله 
زیادی دارد. تیم النون در طراحی بله بســیاری از ضروریات 
و امکاناتی را که از آن یک »پیام رســان کامل« می سازند، 
نادیده گرفته و در عوض روی امکانات غیر ضروری متمرکز 
شــده که آنها را هم نتوانســته آن طور که باید و شاید و به 
شــکل کامل به کاربران ارائــه کند. با این حــال نباید یک 
نکته را فراموش کنیم، آن هم اینکه تمام پیام رســان های 
پرطرفدار از ابتدای امر کامل و بی نقص نبوده و بدون استثنا 
مسیر تکامل را آهسته آهســته و با گام های کوتاه طی کرده 
اند. بنابراین شــک نداریم که تیم النون با رســیدگی به کم 
و کاســتی ها و ارائه به روز رسانی های مســتمر، می تواند 
در جلب نظــر کاربران ایرانــی موفق تــر از وضعیت فعلی 
 ظاهر شود. برای دانلود این اپلیکیشــن می توانید از لینک 

 goo.gl/tM3W7J   استفاده کنید.

»بله«نخستیناپلیکیشنچتوگفتوگویایرانیاستکهدرکنارارائهقابلیتهاییکپیامرسان،تالش
کردهتابهبعضیازاموربانکیکاربرانشهمرسیدگیکند؛کارهاییمثلپرداختقبوضوکارتبهکارت
کردنوخریدشارژســیمکارتکههرروزانجاممیدهیم.امااینکهتاچهحددراینکارموفقبوده،درادامه

بررسیخواهیمکرد.

بررسیاپلیکیشنایرانی»بله«؛

پیام رسانی با امکان پرداخت بانکی
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يادداشت
۲۰ پروژه جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون به بهره برداری رسید

مدیرجهاد کشاورزی شهرســتان تیران و کرون از بهره برداری  ۲۰ پروژه جهاد کشاورزی 
 شهرســتان تیران و کرون با اعتباری افزون بــر ۴۳ میلیارد ریال  در این شهرســتان خبر

 داد.

ويژه

به همت گروه جهادی شباب الزهرا)س(؛

 کمک های مردمی لنجان
 به مناطق مرزی ارسال شد

کمک های مردمی گروه جهادی شباب الزهرا)س( 
لنجــان بــه مناطق محروم اســتان سیســتان و 

بلوچستان ارسال شد.

ريیس سازمان تبلیغات سمیرم:

دنیا بر دوش تبلیغات است
رییس سازمان تبلیغات اســامی سمیرم با بیان 
اینکه تبلیغات امر مهمی اســت افــزود: تبلیغات 
در دنیا در رأس همه امور قرارگرفتــه و می توان گفت دنیا بر دوش 

تبلیغات است.
حجت االســام میثم آقایی با اشاره به ســالروز تاسیس سازمان 
تبلیغات اســامی اظهار کرد: به فرموده امام خمینی )ره( مسئله 
تبلیغات یک امر مهم و اساسی است که می  توان گفت دنیا بر دوش 

تبلیغات است.
وی افزود: نگاه آینده نگر و دقیق امام)ره( در سال ۱۳۶۰ باعث ایجاد 
مرکزی شد که امروز به عنوان سازمان  تبلیغات اسامی در حال ارائه 
فعالیت بوده و با عنایت ابتدایی امام)ره( شروع شد که تحت والیت 

مقام معظم رهبری به کار خود ادامه داد.
رییس سازمان تبلیغات اسامی سمیرم اذعان کرد: در عرصه مذهبی نیز 
باید توجه داشته باشیم که بسیار بیشتر از مسلمانان، مسیحیت و یهودیت 
است که سال ها در این راه هزینه کرده و بی شک به نتایجی نیز رسیده 
است.حجت االســام آقایی افزود: اداره تبلیغات اسامی که به صورت 
ویژه در امر تبلیغات مذهبی در حال خدمت است توانسته در سال های 
 گذشــته و تا کنون پرونده مورد قبولی از خود ارائــه دهد و تاییدیه 
مقام معظم رهبری را کسب کند.وی گفت: البته این سازمان انقابی با 
محتوا سازی علمای حوزه و  زحمات روحانیون عزیز درراه زمینه سازی 
ظهور و ترویج معارف ناب اهل بیت)ع( راهی طوالنی خواهد داشت که 

با عنایت امام)ره( عصر ادامه خواهد داد.

معاون توسعه مديريت سازمان میراث فرهنگی،صنايع 
دستی و گردشگری:

طرح جامع حفاظت از میراث 
فرهنگی در کشور اجرا می شود

  معاون توســعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری، از اجرای طرح جامع 

حفاظت از میراث فرهنگی تا پایان سال جاری در کشور خبر داد.
سمیع ا... حسینی مکارم، در جشن ساالنه انجمن دوستداران آثار 
تاریخی و مفاخر فرهنگی نوش آباد اظهار کرد: با توجه به وجود بیش 
از ۳۱ هزار اثر ثبتی و مشکات حفاظت از این آثار و ضرورت استفاده 
از ظرفیت نهادهای غیردولتی طرح جامع حفاظت از میراث فرهنگی 

تا پایان سال جاری در کشور اجرایی می شود .
وی گفت: این طرح با تاکید بر استفاده از ظرفیت های قانونی برای 
تقویت حفاظت از میراث فرهنگی، همکاری  همه دستگاه ها مورد 
توجه قرار  گرفته شده است. به گفته وی، در این طرح، انجمن میراث 
فرهنگی در تمام سطوح کشور، استان، شهرستان ، روستا و جوامع 
محلی تشکیل شده  و اعضای آن آموزش های الزم را فراگرفته و از 
طرف سازمان میراث فرهنگی برای حفاظت از آثار تمدنی منطقه 
خود ماموریت خواهند گرفت. معاون توسعه مدیریت سازمان میراث 
فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری، با اشاره به اهمیت و ضرورت 
حفاظت از میراث فرهنگی کشور افزود: 8۰ درصد بناهای ثبت شده 
جهانی  و 5۰ درصد محوطه های باستانی و موزه های بزرگ کشور 

به سیستم حفاظت الکترونیک مجهز هستند.

جوان 33 ساله در سد روستای جاجا 
در حسن آباد تیران غرق شد

تیران جوان ۳۳ ساله ای در آب های سد روستای جاجا 
در حسن آباد شهرستان تیران جان خود را از دست 
داد. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: این 
حادثه ساعت ۱۴ و ۱5 دقیقه روز جمعه به اورژانس ۱۱5 اعام شد.

غفور راستین افزود: پس از اعام حادثه، واحد امدادی اورژانس به 
همراه دو تکنسین به محل اعزام شدند، اما فرد یاد شده جان خود را 
از دست داده بود. روستای جاجا از توابع بخش مرکزی شهرستان 
تیران و کرون در 5 کیلومتری شــمال غربی تیران، ۲7 کیلومتری 

نجف آباد و 55 کیلومتری اصفهان قرار گرفته است.

با مسئوالن

نماینده مــردم ســمیرم در مجلس 
شورای اسامی گفت: نزدیک به یک 
دهه از آغاز مسکن مهر در این شهرستان می گذرد، اما 

هنوز خبری از افتتاح و بهره برداری از این طرح نیست.
اصغر سلیمی با اشاره به برگزاری نشست هایی با حضور 
مسئوالن راه و شهرســازی و تعاون، فرماندار و وزارت 
راه درباره مشــکات مسکن مهر ســمیرم اظهار کرد: 
مسائل و مشکات زیاد مســکن مهر سمیرم باعث این 
رکود و کندی در ساخت و سازها شده و تعداد زیادی از 

متقاضیان نیز بعد از مشاهده مشکات انصراف دادند.
وی افــزود: در این مــدت نامه نــگاری و مکاتبه های 
متعددی برای حل و فصل مشکات مسکن مهر سمیرم 
داشتیم و در نشستی با دکتر اصغر احمدی مهرآبادی، 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی به نتایج و مصوبات خوبی 

رسیدیم.
عضو و سخنگوی کمسیون شوراها و امورداخلی مجلس 
شورای اسامی تصریح کرد: اختصاص یارانه آماده سازی 
خدمات زیربنایی از جمله آب و فاضاب و برق مسکن 
مهر و همچنین تخصیص قیر یارانه ای )رایگان( برای 
آســفالت معابر وکوچه های طرح مهر با عقد قرارداد با 
شهرداری ســمیرم به منظور اجرای آسفالت از جمله 

مصوبات این نشست بود.
ســلیمی گفت: واگذاری زمین درطــرح ۱8 واحدی 
کوشک واقع در محله باغ نوشهر سمیرم به متقاضیان 
از طریق هیئت تصفیه به قیمت کارشناســی روز و نیز 
صدور دســتورهای الزم از با امضای قائم مقام وزیر راه 
برای افزایش وام قرض الحســنه از ۳۰ به ۴۰ میلیون 
تومان از طریــق بانک صادرات نیــز مصوبه های دیگر 

این جلسه بود.
نماینده سمیرم در مجلس شورای اسامی اظهار کرد: 
برای پیگیری بهتر و سریع تر این موارد و اجرایی شدن 
آن از طریق اســتان اصفهان هم مقرر شد جلسه ای با 
حضور اعضا در دفتر مدیر کل راه و شهرسازی اصفهان 

در اسرع زمان داشته باشیم.
سلیمی به جلسه دیگر خود با محمدرضا شاملو، معاون 
عمران روستایی بنیاد مسکن کشور اشاره کرد و افزود: در 
آن نشست مشکات و تنگناهای روستاهای شهرستان 
بیان و در زمینه تخصیص اعتبــارات ملی، قیر رایگان 
 و تخصیص اعتبار به روســتاهای هدف گردشــگری

 تبادل نظر شد.

نماينده مجلس:

مسکن مهر در سمیرم  هنوز به 
بهره برداری نرسیده است

هرچه هست، حاال بعد از سال ها حرف های درگوشی در مورد 
اعتیاد درصدی از دانش آموزان، از ســوی آموزش و پرورش 
اعام شده و به نوعی رسمیت یافته است.هرچند انتشار آمار 
اختصاصی در این مورد در شهرستان هایی مثل شهرضا که 
در مقایسه با تهران بسیار کوچک تر هستند، شاید از محاالت 
به نظر بیاید و در این زمینه بایــد به همان آمار کلی پایتخت 
نشینان اکتفا کرد، اما این مســئله مانع از رسالت اجتماعی 

پرداختن به این آسیب اجتماعی نیست.
در اواخر ســال ۹5 بــود که مدیــرکل دفتر پیشــگیری از 
آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش گفت: ۱۳۶ هزار نفر 
از دانش آموزان در معرض خطر ابتا بــه مصرف مواد مخدر 
هســتند و از این تعداد ۳ هــزار و ۶۰۰ نفــر حداقل یک بار 

مصرف کننده مواد مخدر بوده اند.
چه چیزی نوجوان دانش آموز ۱۴ یا ۱5 ساله را به مصرف مواد 
ترغیب می کند؟ استرس شــب امتحان یا سرریز آسیب های 
خانوادگی و اجتماعی در مدارس؟ آیا خانواده هایی که کمتر 
در معرض آسیب هســتند و والدینی که خود مصرف کننده 
مواد مخدر نیســتند هم باید از ترس معتاد شدن فرزندشان 
در مدرسه به خود بلرزند؟ ســوداگرانی که هر روز به دنبال 
بازارهای جدیدی هستند، چگونه در مدارس نفوذ می کنند؟ 

و ده ها پرسش دیگر که در این رابطه مطرح می شود، ما را بر 
آن داشت تا به ســراغ تنی چند از متخصصان برویم و در باره 

آن پرس و جو کنیم.
طالق، کلید ورود به جرگه معتادان

دکتر رسول اکبریان، روانشناس در گفت و گو با ایمنا عنوان 
کرد: خانواده به عنوان نخســتین نهاد اجتماعی که کودک 
در آن رشــد می کند، نقش مهمی در آینده او دارد؛ وقتی در 
خانواده ای حداقل یکی از اعضا مصرف کننده باشــد، کودک 
با دیدن شروع به یادگیری می کند و بسیاری از این کودکان 
در آینده سعی می کنند آن الگویی را که در کودکی دیده اند، 

تکرار کنند.
وی ادامه داد: کودکان خانواده هایی هم که  تک  والد هستند، 
گاهی به علت منابع محدود مالی و عاطفی در معرض آسیب  

قرار می گیرند.
این روانشناس اظهار کرد: یافته های یک پژوهش علمی که 
در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا انجام شده، نشان می دهد 
فرزندان تک  والدی که تحت سرپرســتی پدر هستند، کمتر 
به سمت آسیب های اجتماعی از جمله مصرف مواد کشیده 
می شــوند و دلیل آن هم این اســت که معموال پدر قوانین 
سختگیرانه و پیگیرتری را نسبت به مادر روی کودک اعمال 

می کند.
اکبریان تاکیــد کرد: کودکان طاق و به ویــژه کودکانی که 
تحت سرپرستی مادر هســتند، گرایش بیشتری به مصرف 

مواد پیدا می کنند.
دادگاه جای مناسبی برای تربیت کودک نیست

بهروز اسامی، وکیل دادگستری نیز در گفت و گو با ایمنا بیان 
کرد: متاسفانه قوانین کیفری هر اندازه هم که سخت و جامع 
باشند باز هم نمی توانند تضمین کننده خوبی برای مهار اعتیاد 
کودکان باشــند چون کودک معتاد وقتی به مراجع قضائی 
معرفی می شــود که جرم یا جرم هایی را مرتکب شده باشد 

پس باید نهاد خانواده را در برابر آسیب اعتیاد تقویت کنیم.
وی گفت: اطفال بزهکار به عنــوان مجرمان خاص در حقوق 
جزا ویژگی هــای خاصی دارند، این افراد نــه مانند قاتان و 
سارقان و جانیان حرفه ای هســتند و نه مانند افراد صغیر و 
سفیه عمل می کنند در عین حال روحیاتی غالبا شکننده و 
نیازهای درونی و عاطفی بسیاری دارند؛ بنابراین همواره تاش 
می شود قضات و وکایی که با روحیات این گروه از کودکان 

آشنایی کامل دارند را مامور پیگیری پرونده های آنان کنند.
این وکیل دادگســتری بیان کرد: محاکم دادگستری ایران 
با دقت و ظرافت خاصی پرونده اطفــال و نوجوانان بزهکار را 
بررسی می کنند، اما الزم است قبل از آن به تربیت کودک در 

محیط خانواده توجه شود.
کودکان معتاد، آلت دست باندهای تبهکاری

دکتر محمدرضا محمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز در 
گفت و گو با ایمنا بیان کرد: قانون مجازات اســامی مصوب 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ تاش کرده تا شرایط ویژه ای را برای 
رسیدگی به جرایم اطفال در نظر بگیرد، اما از منظر حقوقی 
مشکات یک کودک معتاد که یکی از انواع کودکان بزهکار 

هستند به این مسئله محدود نمی شود.
وی تصریح کرد: کودک معتاد بســیار آســیب پذیر است، 
 اینگونه از کــودکان در همه جــای دنیا به ســادگی مورد

 سوء استفاده جنســی، اقتصادی و حتی عاملیت برای انجام 
اقدامات تروریســتی قرار می گیرند پس می بینیم که همه 
چیز به به یک چرخه ساده مصرف و ترک مواد مخدر محدود 
نمی شود.این حقوقدان معتقد اســت که قوانین اجتماعی 
جامعه ایرانی که مبتنی بر دستورات اسامی است به عنوان 
مهم ترین عامل مهار ناهنجاری های اجتماعی از جمله اعتیاد 

کودکان است.
محمدی ادامه داد: اما شرط تحقق این مسئله توجه به همه 
ابعاد این دســتورات و احکام از جمله تاش در جهت حفظ 
طهارت و پاکــی محیط خانواده به عنوان نخســتین مرحله 

تربیتی افراد است.

اخبار

 سمیرم

فرماندار شاهین شهر و میمه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان با تشریح و تبیین اهمیت 
جایگاه کمیته برنامه ریزی در شهرستان گفت: کمیته برنامه ریزی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است که عاوه بر طرح موضوعاتی همچون تخصیص اعتبار و بودجه پیرامون برنامه های اجرایی شهرستان در حوزه های 

مختلف بحث و تبادل نظر می شود.
علیرضا بصیری از افزایش بودجه شهرستان در سال جاری خبر داد و افزود: 
 میزان بودجه اختصاص یافته اســتانی به این شهرستان در سال جاری

 ۴۴ درصد رشد کرده است.
وی با بیان اینکه جذب و مشارکت بخش خصوصی برای رونق اقتصادی 
شهرســتان امری مهم به شــمار می رود خاطرنشــان کرد: برای ایجاد 
بسترهای سرمایه گذاری، توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین 
تاش برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی شهرستان، شناسایی و جذب 

سرمایه گذاران باید در دستور کار قرار گیرد.
فرماندار شهرســتان به جذب به موقع اعتبــارات و ارتقای کیفی اجرای 
طرح ها و پروژه های عمرانی از طرف دستگاه های اجرایی شهرستان تاکید 
کرد و افزود: با توجه به اهمیت موضوع نظارت بر عملیات اجرایی، فرمانداری به طور مرتب و منظم در قالب کمیته نظارت 
شهرستان و با حضور کارشناسان متخصص از پروژه های اجرایی در سطح شهرستان بازدید کرده و در صورت مشاهده 

نقص در اجرای کار، موضوع به دستگاه اجرایی منعکس خواهد شد تا نسبت به رفع آن اقدام کنند.

فرماندار شاهین شهر و میمه:

بودجه شهرستان شاهین شهر و میمه ۴۴ درصد رشد کرده است

مدیر بانک مهر اقتصاد ســمیرم در خصوص 
حضور برخی مردم در شعبه سمیرم و دریافت 
سپرده های خود از این بانک، اظهار کرد: متاسفانه مدتی است 
شاهد شایعاتی در فضای مجازی علیه سیستم بانکی به ویژه 
بانک های خصوصی هســتیم که باعث بی اعتمادی مردم به 
سیستم بانکی شده و بیشتر بانک ها را درگیر پاسخگویی به این 
شایعات کرده که در این زمینه شایعه های مطرح شده درباره 

ورشکستگی و یا ادغام بانک مهر اقتصاد کاما رد و این مسئله 
تکذیب می شود.

اسفندیار صفری نژاد، اظهار کرد: مردم هر زمانی که پولشان 
را بخواهند بانک مهر اقتصاد بدون هیچ مشکلی سپرده آنها را 
پرداخت کرده و در این زمینه بانک برای رفاه حال مشتریان 
تعداد کارکنان خود را افزایش داده است تا مردم برای دریافت 

سپرده خود در شعب زمان کمتری معطل شوند.

این مسئول بانک، با اشــاره به اینکه به مردم توصیه می کنیم 
که به شایعه های مطرح شــده گوش نکنند عنوان کرد: این 
بانک با تمام توان همچون گذشته آماده ارائه خدمات به مردم 
شریف شهرستان بوده و خللی در روند پرداخت سپرده ها ایجاد 
نخواهد کرد.وی بیان کرد: اگر جلوی این شــایعات در فضای 
مجازی گرفته نشود، این وضعیت به سایر بانک ها نیز سرایت 
خواهد کرد همانطور که به نسبت، این اتفاق افتاده و با گسترش 
شایعات حتی بانک هایی که مردم فکر می کنند ایمن هستند 
نیز دچار این مسئله می شوند.صفری نژاد با اشاره به سابقه ۲5 
ساله بانک مهر اقتصاد و پشتوانه توانمند آن گفت: این بانک 
از نظر نقدینگی هیچ مشکلی نداشته و در حال حاضر  تنها دو 

تا سه شعبه درگیر این مسائل و شایعات هستند و سایر شعب 
در شهرهای دیگر با وضعیت عادی به کار خود ادامه می دهند.

مدیر بانک مهر اقتصاد سمیرم با اشاره به فعالیت بانک طبق 
روال گذشته خاطر نشان کرد: به مردم شهرستان این اطمینان 
را می دهیم که هیچگونه نگرانی در رابطه با سرمایه های خود 

در بانک مهر نداشته باشند.
وی با بیان این که با افــرادی که در فضــای مجازی موجب 
تشویش اذهان عمومی می شــوند باید برخورد شود، افزود: 
مردم حق دارند که نگران ســرمایه های خود باشــند زیرا با 
انتشار حجم وسیع شایعات، وضعیت سیســتم بانکی ناامن 

نشان داده شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نطنز اظهار کرد: شهرستان نطنز بیشترین سطح زیر کشت زعفران 
در استان اصفهان را دارد و برای صادر کردن این محصول به شهرهای دیگر تمهیدات خاصی اندیشیده 
شده است.عبدالرضا مهدی بادی افزود: سطح زیر کشــت این محصول ارزشمند در شهرستان نطنز که هم در بخش 

مرکزی و هم در بخش امامزاده کشت می شود در ۱۰ سال گذشته از 5۰ هکتار به بیش از ۲۲۰ هکتار رسیده است.
وی تصریح کرد: با توجه به ارزیابی های انجام شده توسط متخصصان و 
گواهی آنها به کیفیت عالی زعفران نطنز تاش می کنیم تا این محصول 
توسط شرکت های بسته بندی، در قالب تر و به صورت فریز شده صادر 

شود.
مدیر جهاد کشاورزی نطنز در خصوص برنامه های این اداره برای برگزاری 
هر چه بهتر جشنواره گیاهان دارویی و طب سنتی نطنز، گفت: مدیریت 
جهاد کشــاورزی شهرستان نطنز با همراهی کارشناســان این اداره در 
برگزاری کاس هــا، معرفی فعاالن گیاهان دارویــی و آموزش و ترویج 

کاشت گیاهان دارویی مشارکت فعال خواهد داشت.
وی بیان کرد: شهرســتان نطنز در این جشــنواره میزبان یوسف زاده 

معاون وزیر جهاد کشــاورزی، کارشناسان توســعه گیاهان دارویی، کارشناســان گیاهان دارویی در سطح کشور و 
 تیم متخصص گیاهان دارویی برای ارزیابی شهرســتان نطنز و ارائه نقشــه راه برای تولید گیاهــان دارویی خواهد 

بود.

مدير جهاد کشاورزی نطنز خبر داد:

مشارکت فعال جهاد کشاورزی در جشنواره گیاهان دارویی

اعتکاف دانش آموزان کاشانی در دهه آخر ماه رمضان

شاهین شهر

 اعتیاد پديده ای شوم است که هر روز ابعاد تازه ای از آن در جوامع انسانی مشاهده می شود، اما 
يکی از بدترين گونه های اعتیاد، شیوع آن در بین دانش آموزان است.اساسا وجود اصطالحی تحت 
عنوان »دانش آموز معتاد« بدان معناست که درصدی از دانش آموزان ولو اندک، معتادند و عامل آن هم کاستی های 

آموزشی يا پرورشی در مدارس، اجتماع و خانواده هاست.

حقوقدان و استاد دانشگاه شهرضا مطرح کرد:

 کودکان معتاد، آلت دست باندهای تبهکاری

شهرضا

مدير بانک مهر اقتصاد سمیرم:

ورشکستگی بانک مهر اقتصاد، شایعه ای بی اساس است
 سمیرم

نطنز

 لنجان

 سمیرم

کاشان
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7 صبح دیروز تعدادی از کارگران کارخانه صبا فوالد در مقابل اداره صنعت، معدن و تجارت 
استان به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات حقوقی و عدم رسیدگی به وضعیت معیشتی آنها 

از طرف مسئوالن مربوطه، دست به اعتراض زدند.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه صبا فوالد
شهرستان

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
چهارمحال وبختیاری از اعزام یک فروند بالگرد برای نجات جان یک 

زن کوهرنگی در منطقه »گل سفید« شهرستان کوهرنگ خبر داد.
محسن ابراهیمی روز جمعه با اعالم این خبر به ایرنا افزود: در تماس 
تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115شهرستان کوهرنگ مبنی بر اینکه 
خانم 65 ساله ای دچار اسهال و استفراغ خونی شده است، هماهنگی 

برای اعزام بالگرد به این منطقه انجام شد.
وی گفت: کارشناسان فوریت های پزشکی 115 بالفاصله با بالگرد 
هالل احمر جهت اقدامات درمانی و انتقــال بیمار به منطقه، اعزام 
و بیمار را به فرودگاه شــهرکرد و از آنجا با آمبوالنس به بیمارستان 
هاجر)س( این شهر منتقل کردند. وی اظهار کرد: طی سال جاری 
چندین ماموریت توســط اورژانس هوایی 115 بــرای نجات جان 

بیماران در مناطق صعب العبور این استان انجام شده است.

معاون عملیات آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد از 
غرق شدن جوان 23 ساله در استخر آب کشاورزی شهر کیان خبر 
داد. محمد امین کاویانی افــزود: این حادثه بعدازظهر روز جمعه به 
مرکز آتش نشانی، اعالم و در پی آن یک دستگاه خودرو آتش نشانی 

به محل حادثه اعزام شد.
وی گفت: براســاس اعالم تعدادی از دوستان این جوان، وی پس از 
رفتن به داخل استخر به قصد شنا، به علت نداشتن مهارت کافی و 

شرایط خاص استخرهای کشاورزی غرق شده است.
کاویانی اظهار کرد: با حضور تکنســین های اورژانــس و ماموران 
آتش نشان، جوان غرق شــده از اســتخر بیرون آورده شد و پس از 
عملیات احیای قلبی و ریوی، به بیمارستان منتقل شد اما به دلیل 
ایست قلبی و مشکل ریوی پس از 10 دقیقه در بیمارستان فوت کرد.

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بن گفت: تاکنون بیش 
از هزار نفر از این شهرستان در هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
شرکت کرده اند. احمد پایاب با اشاره به اینکه مهلت شرکت در این 
جشنواره تا دهم تیرماه تمدید شده است، افزود: تاکنون بیش از هزار 
نفر از مردم شهرستان با مراجعه به کتابخانه های عمومی به صورت 
مکتوب و اینترنتی در این جشــنواره شرکت کرده اند که 30 درصد 
بیش از حد انتظار است. وی اظهار داشت: برای ترویج فرهنگ رضوی، 
گسترش کتابخوانی و بهره مندی از سیره ائمه معصومین)ع( به ویژه 
حضرت امام رضا )ع( از طریق مطالعــه کتاب های مرتبط هفتمین 
جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار می شود. رییس اداره کتابخانه های 
عمومی شهرستان بن یادآور شد: عالقه مندان به شرکت در این مسابقه 
می توانند با مراجعه به کتابخانه های عمومی سطح استان، به دریافت 
برگه مربوط به مســابقه و شرکت در مســابقه به صورت انفرادی یا 
خانوادگی اقدام کنند و پاسخنامه را پس از تکمیل به یکی از کتابخانه 
far�  های عمومی سطح استان تحویل داده یا به نشانی الکترونیک

hangi@iranpl.ir ارسال کنند. آیین اختتامیه کشوری هفتمین 
جشنواره کتابخوانی رضوی در دهه کرامت برگزار می شود.

رییس اداره امور قرآنی استان گفت: شهر بن با داشتن 44 جلسه ثابت 
خانگی قرآن کریم، شهر نمونه قرآنی از لحاظ تعداد جلسات قرآن در 
استان است. مهدی پرتوی در بازدید از پنج جلسه خانگی قرآن کریم 
در بن گفت: مردم این شهر سال هاســت که با آیات قرآن مأنوس و 
آشنا هستند و عالقه بی نظیری به آموزش قرآن دارند و با شرکت در 

کالس های قرآنی استعداد خود را شکوفا می کنند.
وی با اشاره به برگزاری 44 جلســه خانگی ثابت در بن افزود: بن به 
عنوان نمونه ای مناسب برای ترویج فرهنگ قرآنی و دینی در استان 
است  که باید از فرصت تشکیل جلســات خانگی در این شهر برای 
آشنایی و الگو گیری در نحوه تشکیل جلسات خانگی قرآن استفاده 
کرد. پرتوی با اشاره به چند بعدی بودن این جلسات ادامه داد: عالوه 
بر آموزش روان خوانی و تجوید، فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه 
مانند تشکیل صندوق قرض الحسنه و کارگشایی از مشکالت زندگی 

مردم،  از رموز ماندگاری این جلسات است.
رییس اداره امور قرآنی استان، انس با قرآن در بین جوانان و نوجوانان 
را از برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی دانست و بیان کرد: شرکت 
جوانان و نوجوانان در جلسات خانگی این شهر، فرهنگ باالی  قرآنی 
خانواده ها و به کار بستن مفاهیم قرآنی در تربیت دینی مردم این شهر  
را نشان می دهد. وی افزود: با انجام اقدامات گسترده در زمینه های 
قرآنی در شهر بن و با تشــویق هر چه بیشتر مردم این شهر از سوی 
مسئوالن، امید آن می رود که در آینده ای نزدیک این شهر به قطب 

قرآنی در استان تبدیل شود.

فرماندار سامان گفت: اداره آموزش و پرورش شهرستان سامان تمامی 
مدارس را به صورت فوق العاده برای خدمت رســانی به گردشگران 
آماده می کند. ســعید صالحی اظهار کرد: به منظور خدمات رسانی 
به گردشگران در ایام تعطیالت عید فطر، بسیج پزشکی به صورت 

رایگان در پل زمان خان اقدام به ویزیت بیماران خواهد کرد. 
وی افزود: مقرر شد شــرکت آبفا در روزهای باقی مانده تا عید فطر 
نسبت به تکمیل و جوشکاری لوله های منتهی به آبگیر چلوان و در 
راستای افزایش توان برق برای تامین آب شهر سامان اقدام کند و در 
صورت عدم تکمیل این پروژه این شرکت تمهیدات الزم را به منظور 
تامین آب انجام دهد. صالحی بیان کرد: شرکت مخابرات نسبت به 
رفع نواقص و مشــکالت آنتن دهی تلفن های همراه اقدامات الزم را 
به عمل می آورد. فرماندار سامان تاکید کرد: در ایام تعطیالت عید 
فطر در راستای خدمات رسانی به مسافران، بانک ها نسبت به شارژ 

خودپردازها اقدام خواهند کرد.
وی اظهار کرد: اداره اوقاف و امور خیریه نیز برای پذیرش مسافران در 

مساجد، خانه های عالم و امامزاده ها آمادگی کامل دارد.
فرماندار سامان گفت: اداره کل میراث فرهنگی نسبت به توزیع نقشه 

و بروشور در شهرستان اقدام خواهد کرد.

منصور فیروزبخت اظهار داشــت: در 2 ماهه نخست امسال 
3هزار و 564 مورد معاینه در مراکز پزشکی قانونی استان انجام 
شد که از این مجموع هزار و 299 مورد مراجعان مدعی نزاع 
بودند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3 درصد افزایش 
یافته است. وی افزود: همچنین در این مدت 768 مورد معاینه 
مربوط به ضرب و جرح ناشی از تصادفات انجام شد که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشد 29درصدی را نشان می دهد.
مدیرکل پزشــکی قانونی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
رشد 53 درصدی معاینه و تعیین علت فوت در پزشکی قانونی 
بیان کرد: در 2 ماهه نخست امسال 179 مورد معاینه اجساد و 

تعیین علت فوت در پزشکی قانونی انجام شده است.

فیروزبخت خاطرنشــان کرد: از این مجموع 27 مورد اجساد 
معاینه شــده مربوط به تصادفات رانندگی است که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته 4 درصد کاهش داشته و 2 مورد 
معاینه اجساد مربوط به حوادث کار، 3 مورد معاینات اجساد 

ناشی از گازگرفتگی و 2 مورد نیز مربوط به غرق شدگی است.
وی با اشاره به بررسی قصور پزشکی تصریح کرد: سال گذشته 
48 مورد پرونده رسیدگی به قصور پزشکی و کادر درمانی در 
مراکز پزشکی قانونی استان تشکیل شد که از این مجموع 25 
مورد منجر به محکومیت پزشک شد و در 23 مورد نیز پزشک 

و کادر درمان تبرئه شدند.
حشمت ا... جوکار، دادستان نظامی چهارمحال و بختیاری نیز 

با اشاره به کاهش 16/8درصدی ورودی پرونده های قضائی 
به دادسرای نظامی استان اظهار داشت: بیش از 21/4درصد از 
پرونده ها در سال 95 نسبت به سال 94 رسیدگی و مختومه 
شــده اند. وی با بیان اینکه برگزاری کالس های آموزشــی و 
آگاه سازی نیروهای مسلح در سطح یگان های نظامی و انتظامی 
در استان، از مهم ترین دالیل کاهش آمار پرونده ها بوده است، 
افزود: در راســتای جلوگیری از وقوع جــرم و کاهش آن در 
دادسراهای نظامی در 10 سال گذشــته دوره های آموزشی 
برای جلوگیری از وقوع جرم برای کارکنان نیروی مسلح برگزار 
شده است. عبدالرحمن توفیقیان در شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر، در راستای آمار مربوط به زندان های استان و با 
بیان اینکه استان در مقایسه با دیگر استان ها جرم خیزی کمی 
دارد، اظهار داشت: سال گذشته ورودی  زندان های استان در 

مقایسه با سال 94 معادل 7 درصد کاهش یافت.
مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری  با بیان اینکه سال 
گذشــته 8 هزار و 20 نفر متهم معرفی شده از مراجع قضائی 
وارد زندان های استان شد، افزود: سال گذشته بازدید قضات 
از زندان هــا 40 درصد و عفو و تخفیف مجــازات محکومین 
25درصد، افزایش و تعــداد محکومیــن 20 درصد و تعداد 

زندانیان نیز 12 درصد کاهش یافت.
مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری با اشــاره به انجام 
اقدامات فرهنگی موثر در زندان های اســتان، بیان کرد: سال 
گذشــته، 52 حافظ یک تا 7 جزء قرآن در زندان های استان 
تربیت شد که این افراد از تخفیف در مجازات و آزادی برخوردار 
شدند.توفیقیان به اجرای موفق طرح امید با مشارکت 400 
نفر از مددجویان اشاره و تصریح کرد: سال گذشته 33 کارگاه 
آموزش مهارت های زندگی و 33 دوره فنی و حرفه ای در 52 
رشته با مشارکت یک هزار و 460 نفر و اعطای گواهینامه به 
560 نفر از مددجویان برگزار شــد. وی با بیــان اینکه پروژه 
اردوگاه شهرکرد با 2 هزار و 930 مترمربع، 500 نفر ظرفیت 
و 3 میلیارد و 500 میلیون تومان تکمیل و آماده بهره برداری 
شده است، تصریح کرد: فضای قدیمی اردوگاه شهرکرد با تغییر 

کاربری برای اشتغال زندانیان اختصاص می یابد.

با مسئوالن

مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحــال و بختیاری، با 
اشــاره به وجود 24 هزار هکتار زمین دولتی متعلق به 
اداره کل راه و شهرسازی در حریم و محدوده شهرهای 
استان، اظهار کرد: برای 16 هزار هکتار از این زمین  ها 
 ســند مالکیت از ســازمان ثبت اســناد و امالک اخذ 

شده است. 
قاسم قاسمی افزود: حدود سه هزار هکتار از زمین های 
متعلق به این نهاد در آستانه صدور سند بوده و پنج هزار 
هکتار هم در دســت تغییر و تحول نمایندگی دولت از 
اداره کل منابع طبیعی به اداره کل راه و شهرســازی 

هستند. 
قاسمی تصریح کرد: از سال گذشته تا پایان اردیبهشت 
ماه ســال جاری، 42 هزار و 107 متــر مربع از اراضی 
تصرف شده متعلق به این ارگان، رفع تصرف شده که 

ارزش آنها معادل 302 میلیارد تومان است.
وی اضافه کرد: اکثر اراضی رفع تصرف شده در حریم و 
محدوده شهرهای استان، عبارت اند از فارسان، بروجن، 

لردگان، سفید دشت، فرادنبه، جونقان و سامان.
قاســمی بیان کرد: در خصوص 176 مــورد از اراضی 
تصرف شــده متعلق بــه اداره کل راه و شهرســازی، 
 حکم قضائــی صادر شــده و ایــن احــکام در حال 

اجراست. 
وی در ادامه گفت: بیش از 500 مورد از اراضی تصرف 

شده نیز در محاکم قضائی در حال رسیدگی است. 
قاســمی نبود امکانات قلع و قمع همانند ماشین  آالت 
مورد نیاز را از مشکالتی دانست که این اداره کل در رفع 

تصرف اراضی با آن روبه روست.
وی تــک برگی کردن اســناد اراضی ملــی، پیگیری 
قراردادهــای صادر شــده در ســنوات قبل و فســخ 
قراردادهایی که بــه تعهدات مندرج در آنها توســط 
اشــخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی عمل 
نشده است و افزایش نظارت بر حفظ اراضی در حریم 
و محدوده شــهرها را از برنامه های آتی این اداره کل 

برشمرد.
قاسمی از مردم استان خواست که در محدوده و حریم 
شــهرها قبل از اقدام به خرید امالک، از اداره کل راه و 
شهرسازی یا شهرداری درخصوص ملی بودن یا نبودن 
اراضی دولتی اســتعالم الزم انجام شــود تا مورد سوء 

استفاده قرار نگیرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از خرید و فروش امالک 
نیز به صورت وکالتی جدا خودداری شــود تا از ســوء 

استفاده های احتمالی جلوگیری به عمل آید.

رفع تصرف بیش از 42 هزار 
مترمربع از اراضی استان

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری گفت: در ۲ ماهه نخست امسال مراجعه مدعیان نزاع در 
چهارمحال و بختیاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افزایش یافته است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکي، خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و 
بختیاري در بازدید از دانشکده پرستاري بروجن، کمبود فضاي آموزشي را 

عمده ترین مشکل این دانشکده دانست.
دکتر ارسالن خالدي فر در این بازدید ضمن تشکیل جلسه با رییس دانشکده، 
از فضاي آموزشي دیدن کرد و اظهار داشــت: با توجه به استیجاري بودن 
ساختمان دانشکده و تعیین مهلت چندماهه براي تخلیه، براي تمدید این 
مهلت رایزني خواهد شد. وي از تالش رییس و کارکنان و اساتید دانشکده 
پرستاري بروجن تقدیر کرد و افزود: با توجه به بعد مسافت و دوري از امکانات 
و تشکیالت دانشگاه، این عزیزان عمال خدمات کل واحدها را به تنهایي به 
دانشجویان ارائه مي نمایند. دکتر خالدي فر در ادامه، براي هرگونه همکاري 
به منظور تسهیل روند خدمات آموزشي، رفاهي و فرهنگي به دانشجویان و 

حل مشکالت پرسنل و اساتید اعالم آمادگي کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي، خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال 
و بختیاري گفت: کمبود نیروي انساني و تخت بیمارستاني، از عمده ترین 

مشکالت کنوني بیمارستان ولي عصر)عج( بروجن است.
دکتر محسن درخشان در جمع رؤسا و مدیران بخش ها و پزشکان متخصص 
بیمارستان ولي عصر)عج( بروجن و در حاشیه بازدید از این بیمارستان گفت: 
کمبود نیروي انساني در حوزه پرستاري، مامایي و خدماتي و کمبود تخت 
در کنار فرسودگي ساختمان بیمارستان، روند ارائه خدمات را براي پرسنل 
سخت نموده است.  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي، خدمات بهداشتي با 
اشاره به انتقال بیمارستان به محض تحویل ساختمان جدید از سوي مسکن 
و شهرسازي خاطر نشــان کرد: اختصاص اعتبارات بسته خدمتي دولت 
درقالب برنامه تحول نظام سالمت براي ارتقای هتلینگ، بهسازي و تعمیرات 

بیمارستان، باید با رعایت اولویت و بنا به ضرورت انجام شود.

كمبود فضاي آموزشي؛ 
در رأس مشكالت دانشكده 

پرستاري بروجن

كمبود نیروي انساني و تخت 
بیمارستاني؛ از مشكالت 

بیمارستان بروجن

آموزش مهارت های 
زندگی در استان مورد 

توجه قرار می گیرد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: آموزش مهارت های اساسی زندگی پیش از ازدواج با سبک ایرانی اسالمی در  استان 
برگزار می شود.عبدالرضا علی محمدی اظهار داشت: درحوزه پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی، اجرای شیوه نامه یا دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده در استان 
و اجرای ماده 410 و 315 آیین دادرسی کیفری در خصوص حضور مشاور در محاکم اطفال و نوجوانان در حال پیگیری بوده و همچنین دوره های پیشگیری رشدمدار 

آموزش ضمن خدمت فرهنگیان در این استان برگزار شده است.
وی عنوان کرد: آموزش مهارت های اساسی زندگی پیش از ازدواج با سبک ایرانی اسالمی، اجرا و همایش های آموزش مهارت های اساسی زندگی برای عموم مردم با 

رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی برگزار می شود.
وی گفت: در حوزه پیشگیری های وضعی امنیتی و نظامی تقسیم کار و همکاری عملیاتی بسیج و ناجا به منظور شناسایی سارقان حرفه ای و همچنین باندهای سارقان 
و اماکن نگهداری اموال مسروقه و تقویت گشت های انتظامی پیگیری شده و همچنین از ظرفیت بسیج برای ناامن سازی محیط های تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی 

استفاده می شود.

معــاون تولیدات گیاهی جهــاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری، از برداشت 630 تن گیالس و آلبالو از باغات استان 
خبر داد و گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی در استان و وجود 
خطر ســرمازدگی درختان بادام و زردآلو، کشت درختان 

گیالس و آلبالو توسعه می یابد.
حمیدرضا دانش افزود: تغییر اقلیم در اســتان بســیاری از 
فعالیت های کشــاورزی را تحت تاثیر خود قرار داده است 
از این رو تالش می شــود تا درختانی که متناسب با شرایط 

موجود است جایگزین شود.
وی ادامه داد: بر اساس تغییرات اقلیمی ایجاد شده در استان، 
درختان بادام، زردآلو و گوجه ســبز دچار سرمازدگی بهاره 
می شود و این مشکل ساالنه خسارت هایی به بار می آورد؛ 
برهمین اساس درختان گیالس و آلبالو که دیر شکوفه می 
دهند و به سرما مقاوم هستند در ســال های آینده توسعه 

می یابد.
دانش، با بیان اینکه هم اکنون 305 هکتار از باغات استان را 
درختان گیالس و آلبالو به خود اختصاص داده است، گفت: 
ارقام گیالس شــامل تک دانه، سیاه مشــهد، قاهری و زرد 

دانشکده و ارقام آلبالو شامل مجاری، گیسی و محلی است.
معــاون تولیدات گیاهی جهــاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری خاطر نشان کرد: به زودی کاشت گیالس و آلبالو 

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد: 

برداشت 630 تن گیالس و آلبالو در چهارمحال وبختیاری

اســتان  انتظامــي  فرمانــده 
چهارمحال و بختیاري از کشــف 
کاالي قاچاق به ارزش یک میلیارد 
ریال در محور بروجن - گندمان 

خبر داد.
سردار غالمعباس غالمزاده اظهار 

کرد: در پي کسب خبري مبني بر اینکه قاچاقچیان کاال قصد 
دارند محموله ای را از محور مواصالتي بروجن - گندمان به 
استان هاي مرکزي کشــور منتقل کنند، بررسي موضوع در 
دستور کار ماموران فرماندهي انتظامي شهرستان بروجن قرار 
گرفت. وي افزود: در این راستا، ماموران پس از هماهنگي با 
مقام قضائي طي عملیات ایست و بازرسي در این محور، یک 

دستگاه اتوبوس حامل کاالي قاچاق را توقیف کردند.
این مقام ارشد انتظامي ادامه داد: در بازرسي از این خودرو، 
چهار هزار و 800 عدد لوازم خودرو، یک هزار و 500 ثوپ انواع 
البسه، 300 قلم لوازم آرایشي و 300 حلقه الستیک خودرو 
فاقد هرگونه مجوز و برگ سبز، کشــف و راننده خودرو نیز 
دستگیر شد. فرمانده انتظامي استان چهارمحال و بختیاري با 
اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله را یک میلیارد 
ریال برآورد کردند، گفت: متهم برای طی کردن مراحل قانوني 

به مرجع قضائي معرفي شد.

كشف یك میلیارد ریال كاالي 
قاچاق در چهارمحال و بختیاري

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و 
بختیاری گفت: سامانه پاسخگویی 
1512 اداره کل دامپزشکی استان 
چهارمحال و بختیــاری راه اندازی 
شد. عبدالمحمد نجاتی اظهار داشت: 
سامانه پاســخگویی 1512 برای 

پاسخگویی به سواالت و گزارشات مردم در حوزه دامپزشکی 
در استان راه اندازی شده است. وی افزود: این سامانه با هدف 
ارائه خدمات سریع و آسان دامپزشکی به عموم مردم و دریافت 
گزارشات مردمی در رابطه با تخلفات صورت گرفته در حوزه 
دامپزشکی راه اندازی شد. نجاتی بیان کرد: همچنین در این 
سامانه امکان برقراری تماس به صورت 24 ساعته با اداره کل 
دامپزشکی استان ایجاد شــده است. نجاتی خاطرنشان کرد: 
حفظ و حراست از سرمایه های دامی کشور،  نظارت بر بهداشت 
و سالمت فرآورده های خام دامی از قبیل گوشت، مرغ، ماهی، 
تخم مرغ، شیر و لبنیات و پیشگیری و درمان بیماری های دام، 
طیور و آبزیان، وظیفه سازمان دامپزشکی است. وی از مردم 
درخواســت کرد صورت نیاز به خدمات مشاوره ای، درمانی و 
بهداشتی یا ارائه گزارشات تخلف بهداشتی در مراکز تولید و 
عرضه فرآورده های خام دامی یا خودروهای حمل، مراتب را به 

شماره تلفن 1512 گزارش کنند.

 سامانه پاسخگویی دامپزشكی 
چهارمحال راه اندازی شد

2/5 برابر افزایش می یابد و به سطح 800 هکتار می رسد.
چهارمحال و بختیاری 248 هزار هکتار زمین کشــاورزی 
شامل 145 هزار هکتار زمین زراعی، 41 هزار هکتار زمین 

باغی و 62 هزار بهره بردار دارد.

 بر اساس تغییرات اقلیمی ایجادشده در 
استان، درختان بادام، زردآلو و گوجه سبز 

دچار سرمازدگی بهاره می شود و این 
مشکل ساالنه خسارت هایی به بار می آورد

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری:

مراجعه مدعیان نزاع در استان ۳ درصد افزایش یافت

سرپرست دانشگاه علوم پزشــکي، خدمات بهداشتي و درماني 
چهارمحال و بختیاري در جمع رؤسا، مدیران، پزشکان و جمعي 
از کارکنان بیمارستان ولي عصر)عج( بروجن، از نیروهاي صاحب 
اندیشه و تالشگر به عنوان سرمایه هاي ارزشمند این دانشگاه یاد 
کرد. به گزارش وب دا، دکتر ارسالن خالدي فر، با بیان اینکه پزشکان 
و شاغلین مراکز بهداشتي و درماني و بیمارستان ها جزو نخبگان 

جامعه هستند افزود: با توجه به اینکه ورودشان در هر رشته اي با 
احتمال باالي موفقیت رو به رو بود ، این عزیزان با هدف خدمت وارد 
عرصه پزشکي و تشخیص و درمان بیماري ها شده اند. دکتر خالدي 
فر افزود: با هدف تسهیل در روند ارائه خدمات و با توجه به سنگیني 
مسئولیت پرسنل مراکز درماني، گام هاي موثري برداشته شده تا 
بستري فراهم شود که پرسنل با عالقه و انگیزه بیشتر انجام وظیفه 

نمایند. وي با بیان اینکه پیگیري مطالبات پرســنل نیازمند طي 
مراحل قانوني و پروسه زماني است اظهار داشت: تمام تالش بنده و 
معاونین و مسئولین دانشگاه بر جلب رضایت پرسنل است؛ به امید 
اینکه در نهایت منجر به افزایش رضایتمندي مراجعین گردد. وی 
با بیان اینکه برخي از مشکالت اجتناب ناپذیر بوده و در کوتاه مدت 
قابل حل نیستند افزود: در چنین مواقعي برخورد مناسب همراه با 
احترام با بیمار، اصل تعیین کننده در معرفي خدمات بیمارستان و 

تالش پرسنل مجموعه است.

سرمایه ارزشمند دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، نیروهاي آن است 

اعزام بالگرد به مناطق صعب العبور 
برای نجات جان زن كوهرنگی

غرق شدن جوان 23 ساله در استخر 
آب كشاورزی شهر كیان

 شركت هزار نفری بنی ها
در جشنواره كتابخوانی رضوی

 بن؛ شهر نمونه قرآنی 
چهارمحال و بختیاری

آماده  سازی مدارس سامان برای 
خدمت به گردشگران در عید فطر
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يادداشت
زنده گیری یک بهله جغد در مبارکه

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری مبارکه گفت:به دنبال 
تماس یکی از شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی مبنی برمشاهده یک جغد 

در منزل مسکونی، ماموران به محل، مراجعه و این پرنده وحشی را صید کردند.

اخبار

محیط زيست 

مامورین یگان حفاظت محیط زیســت داالنکوه، سه 
متخلف تبعه را در حین شروع به شــکار و زنده گیری 

پرندگان شناسایی و دستگیر کردند.
 محیط بانان در حین گشت و کنترل در منطقه حفاظت 
شــده داالنکوه، به یک خودرو مظنون شــده و پس از 
تعقیب خــودروی متخلفان شــکار، آنها را دســتگیر 
کردند. از متهمان، ادوات شــکار شــامل ضبط صوت، 
تور، کیسه و قفس زنده گیری، کشف و ضبط و پرونده 
جهت رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 
ارسال شد.گفتنی است  منطقه داالنکوه در سال 1۳۸۸ 
به عنوان منطقه شــکار ممنوع اعالم شده و پس از آن 
طی مصوبه شماره ۳۴2 شــورای عالی محیط زیست 
)کمیســیون زیر بنایی دولت( مورخ 1۳۸9/09/29 با 
مساحت ۳۳۷۳1 هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده 
به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 
پیوسته است. منطقه حفاظت شده داالنکوه، در استان 
اصفهان و غرب پناهگاه حیات وحش قمیشلو و جنوب 

شرقی شهر داران واقع شده است. 

وزارت آمــوزش و پرورش با صــدور اطالعیه ای، نتایج بررســی 
صالحیت های عمومی )گزینش( و فرآیند جذب پذیرفته شدگان 
نهایی آزمون استخدام پیمانی ســال 1۳95 آموزش و پرورش را 

اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از مرکز اطالع رســانی و روابط 
عمومی وزارت آموزش و پرورش، نتایج گزینش پذیرفته شدگان 

نهایی آزمون استخدام پیمانی سال 1۳95اعالم شد.
پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش، 
در سومین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در آبان ماه 
1۳95 )موضوع مجوز شماره۶۸۴۳۷0-۳ مرداد ماه 1۳95 سازمان 

اداری واستخدامی کشور( شرکت کرده بودند.
وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد: داوطلبانی کـــه اسامی آنـان 
در لیست معرفی شدگان یک برابر ظرفیت آزمــون استخدامـی 
مذکـــور قرار دارد ولی صالحیت های عمومی آنــان موردتایید 
هسته های گزینش آموزش وپرورش قرار نگرفته است، مطابـــق 
مقـررات مربوط می تـوانند حداکثـر ظرف مـدت یک ماه از تـاریخ 
انتشار اسامی جهت تکمیل فرم درخواست تجدید نظر، به هسته 
گزینش آموزش و پرورش استان محل پذیرش خود مراجعه نمایند. 
شایـان ذکـر است بــراسـاس ضوابط و مقررات مربوط، دریـافت 
و رسیدگی به اعتراض داوطلبان پس از انقضای مهلت اعالم شده، 

به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهدبود.

وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد:

نتایج گزینش پذیرفته شدگان نهایی 
آزمون استخدام سال 95

دستگیر سه تبعه غیر ایرانی 
هنگام شکار غیرقانونی

 کاهش 90درصدی حریق 
در مراتع استان اصفهان 

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در امور مشارکت های اجتماعی گفت: 
۷0هزار متر زمین برای توسعه بیمارســتان کودکان امام حسین)ع( اصفهان 

آزادسازی شده که ساخت آن نیاز به همت خیرین دارد.
محمد صافی اظهار داشت: در سه دهه گذشته ۳00 فیلم سینمایی داشتیم که 
به شکلی در ترویج مصرف دخانیات تاثیرگذار بوده است. وی در ادامه عنوان کرد: 
کاستی ها در حوزه سالمت به قدری زیاد است که باوجود فعالیت های انجام شده 

هنوز با استانداردهای جهانی فاصله داریم. 
وی اضافه کرد: اصفهان به اذعان وزیر بهداشت، ۶ هزار تخت بیمارستانی کم دارد، 
قسمت اعظمی از امکانات موجود نیز از گذشته است که هر بار بازسازی می شود؛ 
در حالی که طی این سال ها جمعیت اصفهان 2/5برابر شده است. صافی گفت: 
اصفهان در حوزه سالمت برای 1۳ اســتان مرجعیت دارد که برای درمان به آن 

مراجعه می کنند.

نذر خون 8 هزار اصفهانی 
پای زندگی نیازمندان

کمبود 6 هزار تخت 
بیمارستانی در استان 

مدیر کل انتقال خون اســتان اصفهان در خصوص اهــدای خون در ماه 
مبارک رمضان به ویژه شب های قدر گفت: بر اساس آمار به دست آمده تا 
روز 2۶ ماه مبارک رمضان بیش از 11 هزار نفر جهت اهدای خون به مراکز 

انتقال خون استان مراجعه کردند. 
 مجید زینلی اظهار کرد: از بین 11 هــزار نفر مراجعه کننده اهدای خون 
مراکز انتقال خون اســتان اصفهان،  بیش از ۸ هــزار و 500 نفر موفق به 

اهدای خون شدند.
وی در خصوص نذر خون در شــب های قدر بیان کرد: در شــب های قدر 
بیش از 2 هــزار و 500 نفر جهت اهدای خون مراجعــه کردند که از این 
میان 2 هزار نفر موفق به اهدای خون شــدند؛ این موضوع نشان دهنده 
 رشــد ۳درصدی اهدای خون در شــب های قدر در مقایســه با ســال 

گذشته است.

معاون اجتماعی بهزيستی استان 

مطرح کرد:

افزایش مخاطرات و 
آسیب های کودکان کار 

با حضور آنها در خیابان

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: هرچه ساعت حضور کودکان خیابانی و کار در خیابان بیشتر باشد، بیشتر در معرض مخاطرات و آسیب ها قرار 
خواهند گرفت. مرضیه فرشاد اظهار کرد: کودک خیابانی به افراد زیر 1۸ سال اعم از دختر و پسر گفته می شود که برای امرار معاش یا زندگی شان در خیابان کار یا زندگی 
می کنند. وی افزود: در این راستا سازمان بهزیستی از سال 1۳۸۷ به عنوان متولی کودکان خیابانی مطرح شده و مرکزی را تحت عنوان مرکز کودکان خیابانی در بهزیستی 
راه اندازی می کند که در شهر اصفهان هم این مرکز دایر شده است. معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان تصریح کرد: این مرکز، کودکان خیابانی و کار را پذیرش 
کرده و خدماتی اعم از مددکاری، روان شناسی و روان پزشکی را به آنها ارائه داده و آنها را مورد حمایت خود قرار می دهد. وی تاکید کرد: حضور این کودکان در خیابان، به 
دالیلی همچون نامناسب بودن وضع اقتصادی والدین و نداشتن سرپرست های نامناسب باز می گردد و همین موارد کودکان را مجبور می کنند تا در خیابان ها کار کنند و 

این حضور کودکان در خیابان باعث می شود که آسیب هایی به طور ناخواسته به این کودکان واریز شود.

سرپرست اداره بازرسی کار اســتان اصفهان با تایید اینکه 
اصفهان رتبه دوم حــوادث کار را دارد، ایــن  جایگاه را به 
دلیل صنعتی بودن اســتان عنوان کرد و افزود: در دو ماه 
اول سال گذشــته تعداد حوادث کار گزارش شده به اداره 
 کار 2۳5 مورد بود که امســال این آمار به ۳5 مورد کاهش 

یافته است.
حبیب ا.. مقصــودی با اعالم اینکه بیشــترین حوادث کار 
به ترتیب در حوزه صنعت و ســاختمان سازی بوده است، 
ادامه داد: بین ۷0 تــا ۷5 درصد حــوادث کار که به وقوع 
می پیوندد جزئی اســت و به شکســتگی و جراحات ختم 
 شــده و 25 تا ۳0درصــد آن به فوتی و نقــص عضو منجر 

می شود.
حوادث کار که در ســال گذشــته به وقوع پیوست، بالغ بر 
یک هزار و 229 مورد بود که عدم نظارت در کارگاه توسط 
کارفرما بیشترین علت وقوع حوادث در سال گذشته ثبت 

شده است.
 هرچند به گفتــه وی 25درصد در مقایســه با ۷5درصد 
 رقم باالیی نیســت، اما در طول سال شــاهد مرگ و نقص 
 عضو بســیاری از مردم اصفهان در حوادث ناشــی از کار 
هستیم به طوری که اصفهان در سهل انگاری کارفرمایان، 
 در رتبه اول و در ســهل انگاری کارگران نیز در مرتبه دوم

قرار دارد.

کارشناس آمار پزشــکی قانونی اســتان اصفهان با اشاره 
به اینکه تلفات ناشــی از حوادث کار در اســتان اصفهان 
۳/1درصد افزایش و مصدومیت ها ۳/۴درصد کاهش داشته 
است، گفت: پارســال 100 مرد بر اثر حوادث ناشی از کار 
شامل اصابت جسم سخت، سقوط از ارتفاع و برق گرفتگی 
جان باختند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 9۴ 

با افزایش ۳/1درصدی روبه رو بوده است.
لیال کریمیان افزود: در این مــدت دو هزار و ۶۶5 آقا و 9۸ 
خانم در محل کار مصدوم شــدند که این آمار ۳/۴درصد 

کاهش داشته است.

حوادث متعدد در کارگاه های کشور را می توان از عمده چالش 
های سالمت محیط کار به حساب آورد و در این بین، سهم 
حوادث شغلی در برخی صنوف باالتر از اصناف دیگر است؛ 
مثال به گفته قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه، ۴۷ درصد این 
گونه حوادث شغلی در ایران به بخش ساختمان مربوط است. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: 
تعداد حوادث رخ داده در محیط کاری در سال 9۶، ۳5 مورد 
بوده که این تعداد در سال 95، 2۳5 حادثه گزارش شده است. 
محسن نیرومند با اشاره به تعداد بازرسی های انجام شده در 
استان اصفهان در 2 ماهه نخست سال 1۳9۶ اظهار داشت: 
تعداد بازرسی های انجام شده، ۴ هزار و 19۸ مورد بوده و در 
این فاصله زمانی ۳5 حادثه اتفاق افتاده که حوادث منجر به 
فوت ۴ مورد، نقص عضو 1 مورد، قطع عضو 2 مورد و ســایر 

حوادث 2۸ مورد بوده است.
وی با اشاره به کاهش آمار حوادث محیط کار در سال جاری 
افزود: در 2 ماهه نخست سال 95، تعداد ۳ هزار و 92۴ بازرسی 
در استان اصفهان انجام شده و 2۳5 حادثه در این مدت اتفاق 

افتاده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در همین 
ارتباط خاطرنشان کرد: بر این اساس، آمار حوادث منجر به 
فوت 15 مورد، نقص عضو 10 مورد، قطع عضو 1۸ مورد و سایر 

حوادث 192 مورد بیان شده است.

وی با اشاره به فعالیت های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهان برای باال بردن سطح ایمنی در محیط های 
کاری گفــت: از جمله این فعالیت ها، اجــرای آموزش های 
ایمنی برای کارگــران و کارفرمایان و اجــرای دقیق مدل 

خودبازرسی است.
نیرومند اضافه کرد: همچنین الزام کارفرمایان به داشــتن 
مسئول ایمنی تمام وقت و اجرای دستورالعمل تایید صالحیت 
ایمنی پیمانکاران و الزام آنها به اخذ صالحیت ایمنی از اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از دیگر فعالیت ها در زمینه 

حوزه ایمنی محیط کار می توان نام برد.

مديرکل  تعاون اصفهان مطرح کرد:

کاهش آمار 85 درصدی حوادث محیط کار در استان اصفهان 

تعاوندرشهر

سرپرست اداره بازرسی کار استان اصفهان:

 ۲5درصد حوادث کار در اصفهان منجر به فوتی یا نقص عضو می شود

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری به مناسبت 
سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر، به ســواالت خبرنگاران درباره 

دستاوردهای ستاد مبارزه با مواد مخدر پاسخ داد.
وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف موادمخدر در کشور گفت: کماکان 
تریاک و شیره تریاک و شیشه با شیوع باال، جزو مواد مخدر پر مصرف 
کشور هستند. همچنین حشیش و ترکیبات آن، شامل علف، گل و 
ماری جوانا با 11/9درصد و هروئین افشرده با 10/۶درصد، در مقام 
بعدی مصرف قرار دارند. مصرف شیشــه نیز با افت ۸/1درصدی در 
رتبه سوم قرار دارد که خوشــبختانه با افت مصرف شیشه در بین 

معتادان کشور رو به رو هستیم.
وی با اشاره به 200 تن موادی که در ســه ماه گذشته کشف شده 
است، گفت: اخیرا توسط ســربازان گمنام امام زمان)عج( یک فقره 
درگیری مسلحانه با قاچاقچیان در محدوده سراوان داشته ایم و در 
این درگیری قاچاقچیان مقدار قابل توجهی مهمات سبک و سنگین 
داشتند و عالوه بر اسلحه، 500 کیلوگرم تریاک هم از آنها کشف و 

ضبط شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد:

کاهش مصرف شیشه در کشور

مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیر مرکز بهداشــت 
اصفهان گفت: تاکنون 200 کانون آلوده به سالک در استان اصفهان 
شناسایی شده است. رضا فدایی اظهار داشت: استان اصفهان از مناطق 
سالک خیز کشور است و باالترین میزان شیوع  سالک را  دارد. وی با 
تاکید بر این موضوع گفت: در حال حاضر نزدیک به دو هزار مورد سالک 
در سطح استان اصفهان شناخته شده است. مدیر گروه مبارزه با بیماری 
های واگیر و غیر واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان، از وجود 200 
کانون آلوده به سالک در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: در شهر 
اصفهان به شکل انگشت شماری مبتال به بیماری سالک داریم.وی با 
اشاره به اینکه منطقه شمالی شهر اصفهان مثل زینبیه به شکل انگشت 
شماری کانون آلوده به ســالک و همچنین مبتالیان به این بیماری 
وجود دارد، ادامه داد: شهرستان اردستان، برخوار، شاهین شهر، نطنز 
و مناطق روستایی، از جمله کانون های آلوده به سالک است. فدایی با 
بیان اینکه هر کجا شاهد تجمع نخاله های ساختمانی به مدت یکماه 
تا بیشتر باشیم، شاهد موش  و پشه های انتقال دهنده بیماری سالک 
خواهیم بود، ادامه داد:  مناطق کویری دارای خاک نرم است و موش 
در خاک نرم النه گذاری می کند. وی در این خصوص که آیا خشکی 
زاینده رود و نرمی خاک کف رودخانه انتقال دهنده بیماری ســالک 
خواهد بود، گفت: با خشکی زاینده رود و تعطیل شدن کشاورزی در 
برخی از مناطق، احتمال این هست که موش ها برای پیدا کردن غذا، به 

سمت خانه های مسکونی بروند.

 ۲00 کانون آلوده به سالک 
در اصفهان شناسایی شد

پیش از ظهر دیروز محمدحســن قائدی ها در نشســت با 
اصحاب رســانه اظهار داشــت: با توجه به اجرای شتاب زده 
نظــام آمــوزش ۶.۳.۳، ســال گذشــته مشــکالتی را در 
خصوص روند هدایت تحصیلی دانش آموزان داشــتیم که 
 یک ســری چالش ها را در بین دانش آمــوزان و اولیای آنها

 ایجاد کرد. 
ســال گذشــته کارگروه ویژه ای تشکیل شــد و می توانیم 
بگوییم امسال یکی از اســتان های موفق در خصوص روند 
هدایت تحصیلی بوده ایم و دانش آموزان توانستند بر اساس 
 عالیق و البته استعدادهایشــان وارد رشــته های مختلف

شوند.
وی افــزود: در روند هدایت تحصیلی، اســتعداد دانش آموز 
و رغبت و عالقه مندی او دو شــاخصه مهم انتخاب رشــته 
هستند؛ البته توجه به زیرســاخت های هر استان بخصوص 
در رشــته های فنی و حرفه ای نیز در امــر هدایت تحصیلی 
دخیل است؛ در روند هدایت تحصیلی توجه به ظرفیت ورود 
به دانشگاه، اشتغال و بازار کار نیز از شاخصه هایی است که در 

نمونه برگه هدایت تحصیلی به آن توجه می شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به افزایش 
تعداد دانش آموزان تحت پوشش هدایت تحصیلی به نسبت 
سال گذشته، عنوان کرد: در سال تحصیلی گذشته ۶1 هزار 

و ۳2۷ نفر که شــامل ۳0 هزار و ۳۴۸ دختــر و ۳0 هزار و 
9۷9 پسر بودند تحت پوشش هدایت تحصیلی قرار گرفتند 
که این رقم امســال به ۶2 هزار و 2۶۴ نفر رسیده است که 
 ۳0هزار و ۷۳2 نفر این افراد دختر و ۳1 هزار و 5۳2 نفر پسر 

هستند.
وی ادامه داد: بیش از 5۷ درصد دانش آموزان اســتان وارد 
شاخه های نظری شــدند که این رقم در کشور عددی بیش 
از ۶۴ درصد را نشــان می دهد؛ در استان بیش از ۴1 درصد 
دانش آموزان وارد شاخه های فنی و حرفه ای شدند که این 
عدد در کشور حدود ۳۶ درصد اســت و نسبت به میانگین 
کشوری، دانش آموزان استان اصفهان اقبال بیشتری به فنی 
و حرفه ای داشته اند که این موضوع، هم به دلیل بافت صنعتی 
اصفهان و هم موفقیت روند هدایت تحصیلی دانش آموزان 

استان به سمت رشته های فنی و حرفه ای است.
قائدی ها آمــار قبولی دانش آموزان اصفهانــی را در ورود به 
دانشگاه های دولتی موفقیت آمیز دانست و گفت: در کنکور 
سراســری ســال 95، میزان قبولی دانش آموزان استان در 
رشته ریاضی در دانشــگاه های دولتی ۷۳ درصد، در رشته 
علوم انسانی ۷2 درصد و در رشــته تجربی ۳۶ درصد بوده 

است.
وی ادامه داد: با توجه به مشکالتی که سال گذشته در روند 

هدایت تحصیلی پیش آمد، امسال از ابتدای سال تحصیلی 
کارگروه ویژه ای تشکیل دادیم تا دانش آموزان و خانواده آنها 

نسبت به سال قبل استرس و دغدغه کمتری داشته باشند.
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان با اشــاره به 
خطر جدی آســیب های اجتماعی یادآور شــد: آموزش و 
پرورش یکی از دســتگاه هایی اســت که تمام قد واردشده 
اســت. 50درصد دانش آموزان در مقطع متوســطه اول و 
دوم تحصیل می کنند و این موضوع یک برنامه ریزی دقیق 

و ظریــف را می طلبد؛ 
از همین رو کمیته ای 
با ریاســت شــخص 
مدیرکل، تشــکیل و 
فعالیت هایی نیز انجام 
شده اســت که سال 
گذشــته از آموزش و 
پرورش به عنوان یک 
دستگاه موفق در این 
امر، توسط استانداری 

تقدیر به عمل آمد.
وی افــزود: در ســال 
تحصیلی جــاری 1۸ 
طــرح و برنامــه اجرا 
شــده که تعدادی از 
این برنامه ها، کشوری 
و تعــدادی نیــز از 
ابتکارات استان بوده 
اســت؛ ازجمله اینکه 
با 10 دســتگاه اعم از 
اســتانداری، شورای 
هماهنگی پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی، 

اداره کل دادگستری، اداره کل بهزیستی استان، فرماندهی 
نیروی انتظامی در حوزه پلیس فتا و پلیــس مبارزه با مواد 
مخدر و حوزه معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، دانشگاه های 
علوم پزشکی استان، شهرداری اصفهان، اداره کل تعاون کار 
و رفاه اجتماعی، انجمن خیریه امام حسن)ع( و دفتر مراقبت 
از آسیب های اجتماعی تفاهم نامه همکاری امضا شده است.

قائدی هــا در پایان مطرح کــرد: در روز جهانــی مبارزه با 
مــواد مخــدر، از ظرفیــت مدارســی کــه  پایگاه هــای 
 کالس هــای فوق العــاده تابســتانی اســت، اســتفاده 

خواهد شد.

مديرکل آموزش و پرورش اصفهان:

دانش آموزان اصفهانی در ورود به دانشگاه های دولتی گل کاشتند

مديرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در استان بیش از 41 درصد دانش آموزان وارد شاخه های 
فنی و حرفه ای شدند که اين عدد در کشور حدود 36 درصد است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه بسیاری از تنبیهات 
بدنی در مدارس به مرحله ثبت و شــکایت نمی رسند، گفت: باید 
دالیل پدیده شوم تنبیه بدنی و روحی دانش آموزان در مدارس را 

کالبدشکافی کرد.
محمدجواد ابطحی با اشاره به آمار منتشر شده مبنی برثبت 152۶ 
شکایت طی سه سال از معلمان به دلیل تنبیه بدنی دانش آموزان، 
گفت: این آمار در حالی منتشر شده که بســیاری از تنبیهات در 
مدارس به مرحله ثبت و شکایت نمی رسند، البته با وجود آنکه این 
آمار تامل برانگیز است در میان جمعیت 10 میلیونی دانش آموزان 
به چشم نمی آید. با این وجود گزارش حتی یک مورد تنبیه بدنی 

برای آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ضعف بزرگی است. 
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
باید دالیل این پدیده شــوم را کالبدشکافی و آسیب شناسی کرد، 
افزود: معیشت معلمان و اینکه فرهنگیان از وضعیت اقتصادی خود 
راضی نیســتند را باید یکی از این دالیل دانست؛ چراکه فشارهای 
اقتصادی بحران های روحی را به دنبال دارد و آستانه تحمل معلمان 
را پایین می آورد اما متاسفانه فریادها برای به سرو سامان رساندن 

معلمان به جایی نمی رسد.
وی دلیل دیگر این اتفاق را تهاجم فرهنگی و اســتفاده خودسرانه 
دانش آموزان از اینترنت و موبایل های هوشــمند دانست و افزود: 
در شبکه های مجازی فرهنگ تمسخر معلم و پرخاشگری ترویج 

می شود. 
ابطحی بــا تاکید براینکه معلمــان و دانش آمــوزان توأمان متاثر 
از فضاهای رســانه ای هســتند، اضافه کرد: قبل از انقالب، دیدن 
فیلم های بروسلی برای کمتر از 1۸ سال ممنوع بود اما اکنون صدا 
و سیما و سینمای ما بدون توجه به این مســائل فیلم هایی از این 

دست را نمایش می دهند. 

تنبیه بدنی دانش آموزان؛ نتیجه 
وضعیت نامناسب اقتصادی فرهنگیان 

میزان آتش ســوزی در مراتع استان اصفهان 90درصد 
کاهش یافت.

مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری 
اســتان اصفهان گفت: میزان آتش سوزی در سه ماهه 
اول  امسال  در مقایســه با مدت مشابه سال قبل بیش 
از 90درصد کاهش یافته اســت. رضا خلیلــی افزود: 
درســه ماهه اول  پارســال  ۴9 فقره آتش ســوزی در 
2۶5هکتار و امسال 5فقره حریق در 22  هکتار از مراتع 
استان به وقوع پیوست. وی علت این کاهش چشمگیر  
را  افزایش مشارکت دستگاه های مختلف در حفاظت از 
منابع طبیعی، وجود تجهیزات و امکانات و وجود تیم های 

اطفاء حریق و حضور همیاران طبیعت برشمرد.
تلفــن 150۴  به طــور شــبانه روزی آمــاده دریافت 
گزارش های مردمی در زمینه آتش ســوزی و هرگونه 

تخریب و تصرف در عرصه های ملی است.
 براســاس تبصره ماده ۴۷قانون حفاظت و بهره برداری 
از جنگل ها و مراتع، هنگام آتش ســوزی تمام ماموران 
دولتی و شهرداری ها موظف اند با تمام امکانات خود در 

مهار آتش کمک کنند.

در کنکور سراسری 
سال 95، میزان قبولی 

دانش آموزان استان 
در رشته رياضی در 

دانشگاه های دولتی 
73 درصد، در رشته 

علوم انسانی 72 درصد 
و در رشته تجربی 

36درصد بوده است
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شریعت و طریقت و حقیقت 

اطمینان می دهم تعداد فیلم های قابل اکران بیشتر باشد
دبیر جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان، از برگزاری یک مراسم بزرگداشت و نکوداشت برای چند 
هنرمند این حوزه و همچنین عباس کیارستمی همزمان با نخستین سالگرد درگذشت این  فیلمساز خبر 

داده و اطمینان داد که فیلم های قابل اکران حوزه   سینمای کودک و نوجوان در این دوره بیشتر باشد.

عید فطر بزرگ ترین عید مشــترک مسلمانان جهان است.
قرن هاســت که پس از طلوع خورشید اســام، مسلمانان 
جهان در گوشه و کنار جهان این عید را با شکوه تمام جشن 
می گیرند و به شادی می پردازند.عید فطر پاداشی است برای همه بندگانی که از 
امتحان بندگی خود سر بلند بیرون آمده اند.مفاهیم دینی  و عقیدتی همواره مورد 
توجه شاعران فارسی زبان بوده است و شاعران بزرگ ما به صورت های مختلف به 
این عید بزرگ اشاره کرده اند. گاه ابروی یار خود را به هال ماه شب آخر تشبیه 
کرده اند و گاه آمدن این روز بزرگ را به مخاطبان خود شادباش گفته و فرارسیدن 

آن را جشن گرفته اند. 
در معنی »فطر« و آداب آن در کتاب »اقرب الموارد« آمده اســت که: »عید روزه 
گشادن، جشنی است که مسلمانان پس از روزه ماه مبارک رمضان در روز اول شوال 
گیرند و مسلمانان با ظاهری آراسته و پاک در نماز عید فطر شرکت می جویند و 
خداوند را به خاطر نعمات این ماه مبارک، سپاس گویند و بازدید اقوام و آشنایان و 
تبریک عید و پرداخت »فطریه« به مستحقان از دیگر نکات قابل ذکر در خصوص 
این رویداد عظیم اسامی است که دارای ابعاد فردی و اجتماعی فراوان است.« با 
توجه به دلبستگی شاعران به ماه رمضان و عید فطر، می توان پنج دیدگاه شاعران 
به عید فطر را ذکر کرد: »عشرت جویانه«، »مداحانه«، »رندانه«، »هنرمندانه«و 
»زاهدانه عارفانه«. شعر درباری ایران با نگاه عشرت جویانه همراه است. شاعران 
درباری با فرارسیدن ماه رمضان ناچار به ترک می و ساقی و شاهد شده  و طبیعتا 
با فرارســیدن عید فطر به بزم خود می پرداخته اند؛ شــاعرانی همچون فرخی 
سیستانی، امیر معزی و منوچهری که فرارســیدن عید فطر را زمان آغاز عشرت 

خود برشمرده اند.
فرخی سیستانی در غزلی فرارسیدن عید فطر را اینچنین مژده داده است:

»روزه از خیمه ما دوش همی شد به شتاب
عیـد فرخنـده فـراز آمـد، بـا جـام شـراب

چـه تـوان کرد اگر روزه ز مـا روی بتـافت؟
نتـوان گفت مـر او را کـه ز مـا روی متـاب

چه شود گـر بـرود؟ گـو بـرو و نیـک خرام
رفـتـن او بــرهـانـد همگـان را ز عـذاب«

منوچهری دامغانی نیز در قصیده ای پایان یافتن روزه و عید را گرامی داشته و از 
ساقی درخواست باده و عیش می کند. در این نوع هم، عید فقط دم غنیمتی است 
بعد از ماه رمضان و امســاک از عیش و نوش »برآمدن عید و برون رفتن روزه/ 

ساقی بدهم باده بر باغ و به سبزه«
دومین نوع نگاه آن »مداحانه« است که این نوع نیز در بین شاعران درباری 
رواج داشته و شاعر با ستایش عید، به مدح ممدوح خود می پردازد و در آن از 

نکوهش ماه مبارک رمضان خبری نیست.
در این نگاه، اشعار از تقابل  ماه رمضان  و عید سعید فطر به تطابق ممدوح با عید 

تبدیل می شود و نوع تعدیل یافته نگاه اول نیز به  حساب می آید.
بهترین قالب ادبی که شاعران از دیرباز تا امروز برای مدح مورد استفاده قرار 
داده اند همان قالب قصیده است و این نگاه مداحانه به عید رمضان نیز در آثار 
قصیده سرایان و شاعرانی چون خاقانی، انوری و محتشم کاشانی دیده می شود و 
شاعر با استفاده از صنعت تغزل )گریز از مقدمه و مضمون پردازی اولیه شعر به مدح 
ممدوح یا موضوع اصلی قصیده( از عید فطر به ســراغ ممدوح می رود. نمونه بارز 
این نگرش، دیدگاه خاقانی شروانی است. خاقانی در قصیده به مدح »مظفرالدین 
ارســان«می پردازد. ابتدا ابیاتی را در وصف عید می آورد و سپس به سراغ مدح 
ممدوح می رود. خاقانی همچنین نگاهی استعاری و تشبیهی به عید فطر داشته 
است. خفقان اجتماعی شکل گرفته در دوران شاعرانی چون حافظ شیرازی، باعث 
شکل گیری نگرش رندانه و قلندرانه به عید فطر شد.»رندی« مشخصه بزرگ شعر 
حافظ است  که به کمک آن از همه مخمصه ها و قوانین اجتماعی راه گریزی می 
یابد. نگاه رندانه به مفاهیم اسامی و دینی، یک نگاه ابهام آمیز و سرشار از کنایات 
و ایهام هاست که مضمون دیگری را برای مخاطب به تصویر می کشد و جدای از 
برخوردهای ظریف ادبی با مناسبت های دینی و آیینی، از حاشیه ها پرهیز می کند 

و حتی در شعر حافظ، یکباره شعبان را به عید فطر پیوند می دهد:
»ماه شعبان مده از دست قدح ، کاین خورشید
از نظـر تـا شـب عیـد رمضـان خـواهـد شـد«

در این اشعار، از تقابل و تطابق عید با رمضان و ممدوح خبری نیست و تنها تصویری 
عرفانی از می و میخانه را به مخاطب نشان می دهد.

نمونه ای دیگر از  نگرش رندانه:
»روزه یکسـو شد و عید آمد و دل ها برخـاست

می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست«
یا:

»بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
هـال عیـد به دور قـدح اشـارت کـرد«

در بین عرفای رند و بزرگ، همیشه نگاه به ماه رمضان، یک نگاه تنبیه آمیز است؛ 
به دلیل اینکه سالک مجبور به ریاضت و امساک است و آنگاه که گشایش حاصل 

می شود، در مقام وجد شروع به تعریف و توصیف می کند.
نگرش هنرمندانه شــاعران به عید فطر یک نگرش ذوقی و درونی است. شاعران 
مضامین تازه ای را به عید فطر می افزایند و تصویرهای جدیدی خلق می کنند. نگاه 
هنرمندانه به عید فطر در غزل های عاشقانه متجلی شده و در این آثار، غالبا یک 

تشبیه و مقارنه بین هال عید و عید با معشوق و ابروی او اتفاق می افتد.
»هال عید می بینی و من پیوسته ابرویت
مبارک باد بر تو عید و بر من دیدن رویت«

یا:
»عید آمده هر کس پی کار خویش است

می نـازد اگـر غنی و گـر درویـش اسـت
من بـی تـو به حـال خـود نظـرها کـردم

دیدم که هنـوزم رمضـان در پیش است«
این نوع برخورد با عید، در آثار شاعران سبک هندی بسیار شایع و رایج است؛ زیرا 
در این سبک، شاعران به جای پرداختن به عیش و مدح، گرایش خاصی به مضمون 
پردازی دارند. صائب، بزرگ ترین شاعر سبک هندی، وداع ماه مبارک رمضان را به 
زیبایی هر چه تمام تر توصیف می کند؛ هم از نظر صورت و هم از نظر معنا و تشبیه 

آن به جمال حضرت یوسف)ع(، تحسین چندجانبه ماه مبارک است:
»از رفتن یوسف نرود بر دل یعقوب             آنها که به صائب ز وداع رمضان رفت«

آخرین نوع نگاه شاعران به ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر، یک نگاه عارفانه و 
زاهدانه است که ریشه های آن را در شعر ناصرخسرو قبادیانی و سنایی باید جست 

وجو کرد و اوج آن را در 
عطار و موالنا باید دید.

در این نگاه، ماه مبارک 
رمضــان و عیــد فطر 
رنگ شریعت و طریقت 
آکنده با یکدیگر به خود 

می گیرد و مضامین 

آن 
سرشار از مفاهیم 

عرفانی اســت که ماه 
رمضان و شــب های قدر 
را با عید فطر پیوند می زند.

سنایی، بنیان گذار غزل عرفانی در ادبیات فارسی 
است که بی شــک می توان او را پیشگام حرکت و 

نگاه تغزلی و عرفانی به عید فطر دانســت. نقطه اوج 
این نگاه در اشــعار بزرگ ترین رمضان ستای تاریخ 
ادبیات فارســی، موالنا جال الدین بلخی است که با 

ماه رمضان نیز  برخوردی سرشار از طرب و نشاط دارد: 
»عید آمد و عید آمد، وان بخت سعید آمد

برگیـر و دهل می زن، کـان ماه پدید آمد
عید آمد ای مجنون، غلغل شنو از گردون

کـان معتمد سدره، از عرش مجیـد آمـد
عید آمده ره جویان، رقصان و غزل گویان

کان قیصر مه رویان، زان قصر مشید آمد«
شاعران کاسیک و کهن فارسی با نگاه های متفاوت و مضامین مختلفی به مسئله 
عید ســعید فطر پرداخته اند و این درحالی است که به عقیده بعضی از شاعران و 
نویسندگان، ادبیات معاصر ایران تحت اتفاقات پس از مشروطه و با مدرن گرایی 
و مذهب گریزی، از ادبیات دینی و آیینی خالی شده است و مفاهیمی چون عید 

فطر در آنها دیده نمی شود.                                                  

                                 

سادات
این کلمــه به معنــی »مهتــران و ســروران« و 
نیز»فرزندان رســول اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع(«، 
در عربی جمع»ساده« است. کلمه »ساده« جمعه 
»ســائد و ســید«به معنای »مهتر و سرور« است.
بنابراین سادات جمع جمع است ولی استعمال آن 
اشکالی ندارد و از قدیم هم در عربی و هم در فارسی 

متداول بوده است.

سبزیجات
سبزی واژه فارسی است و جمع بستن آن با جات 
خاف قاعده است. با این همه سبزیجات به معنای 
»انــواع ســبزی های خوراکی و بقوالت« اســت؛ 
بنابراین معنای آن با معنای سبزی ها تفاوت دارد.
از این نظر شاید بتوان اســتعمال سبزیجات را در 
فارسی مجاز دانســت. ولی در زبان روزمره، خود 
واژه سبزی به صورت مفرد نیز کم و بیش به همین 
معنی به کار مــی رود و می توان آن را جانشــین 

سبزیجات کرد.

                                    درست بنویسیم
انسان یکی از شــاکی ترین موجودات خلقت 

است که میل به پیشرفت و تنوع طلبی او ســبب شده تا هرگز به 
آنچه دارد راضی نبوده و به دنبال دستیابی به جایگاه ها و مراتب باالتر باشد. 
نعمت های بی شــمار خداوند گاه آن قدر برای برخی از انسان ها یکنواخت و عادی 
می شــود که فراموش می کنند اگر از این نعمت های کوچک و به ظاهر عادی برخوردار 
نبودند به چه مصیبتی دچار می شدند. سامتی و امنیت، دو نعمت بزرگ هر جامعه و انسانی 

است که جز در هنگام از بین رفتن، کمتر کسی از داشتن آنها احساس خوشبختی می کند.
سعدی شیرازی که شــاعری جهانگرد بوده و سفرهای بســیاری را از راه دریا رفته است، از 
بیقراری های غامی دریا ندیده در کشــتی روایت می کند. این حکایت بسیاری از ماست که بر 
کشتی عافیت نشســته ایم و با اندک موج هایی که به کشتی برمی خورد پریشان حال می شویم و 

زمانی قدر امنیت کشتی را می فهمیم که خود را در دریای مصیبت گرفتار ببینیم. سعدی در حکایت 
خود چنین آورده است:

»پادشاهی با غامی عجمی در کشتی نشســت. غام که هرگز دریا را ندیده بود و محنت کشتی نیازموده، گریه و 
زاری در نهاد و لرزه بر اندامش اوفتاد. چندان که ماطفت کردند آرام نمی گرفت و عیش ملک ازو منغص بود. چاره ندانستند. 

حکیمی در آن کشتی بود، ملک را گفت: اگر فرمان دهی، من او را به طریقی خامش گردانم. گفت: غایت لطف و کرم باشد.
بفرمود تا غام به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد؛ مویش گرفتند و سوی کشتی آوردند. به هر دو دست در سکان کشتی آویخت. چون بر آمد، به 
گوشه ای بنشست و قرار یافت. ملک را تدبیر حکیم پسندیده آمد. گفت در این چه حکمت بود؟ گفت:غام در اول محنت غرق شدن نچشیده بود و قدر 

سامت کشتی نمی دانست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.
ای سیر، تو را نان جوین خوش ننماید                                               معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است
        حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف                                                                      از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است

فرق است میان آن که یارش در بر                                                                               با آن که دو چشم انتظارش بر در

  گلی از گلستان سعدی

...معلم کاس چهار خیلی گنده بود.
دو تای یک آدم حسابی.

توی دفتر ، اولین چیزی که به چشم می آمد .
از آنهایی که اگر توی کوچه ببینی، خیال مي کنی مدیر کل است .لفظ قلم حرف می زد وشاید به همین 
دلیل بودکه وقتي رییس فرهنگ رفت و تشریفات را با خودش برد، از طرف 
همکارانش تبریک ورود گفت و اشاره کرد به اینکه » ان شاء ا... زیر 
سایه  سرکار، سال دیگر کاس های دبیرستان را هم خواهیم 
داشت .« پیدا بود که این هیکل کم کم دارد از سر دبستان 
زیادی می کند! وقتی حرف می زد همه اش دراین فکر 
بودم که با نان آقا معلمي چه طور می شد چنین هیکلی 
به هم زد و چنین سر و تیپی داشت؟ و راستش تصمیم 
گرفتم که از فردا، صبح به صبح ریشم را بتراشم و یخه ام 

تمیز باشد و اتوی شلوارم تیز.
معلم کاس اول باریکه ای بود ، سیاه سوخته

با ته ریشی و سر ماشین کرده ای و یخه  بسته، بی کراوات؛
شبیه میرزا بنویس های دم پست خانه .

حتی نوکر باب می نمود و من آن روز نتوانســتم بفهمم وقتی 
حرف می زند کجا را نگاه می کند.

با هر جیغ کوتاهی که مي زد هر هر می خندید.
با این قضیه نمی شــد کاری کرد. معلم کاس ســه ، یک جوان 
ترکه ای بود؛ بلند و با صورت استخوانی و ریش از ته تراشیده و یخه  

بلند آهاردار. مثل فرفره می جنبید.
چشــم هایش برق عجیبی مي زد که فقط از هوش نبود، چیزی از 

ناسامتی در برق چشم هایش بود و در دانشگاه درس می خواند.
کاس های پنجم و ششم را دو نفر با هم اداره می کردند؛

یکی فارسی و شرعیات و تاریخ، جغرافی و کاردســتی و این جور سرگرمی ها را می گفت  که جوانکی 
بود بریانتین زده، با شلوار پاچه تنگ و پوشت و کراوات زرد و پهنی که نعش یک لنگر بزرگ آن را روی 
سینه اش نگه داشته بود و دایما دستش حمایل موهای سرش بود و دم به دم توی شیشه ها نگاه مي کرد .

و آن دیگری که حساب و مرابحه و چیزهای دیگر مي گفت، جوانی بود موقر و سنگین مازندرانی به نظر 
می آمد و به خودش اطمینان داشت. غیر از اینها ، یک معلم ورزش هم داشتیم که دو هفته بعد دیدمش 

و اصفهانی بود و از آن قاچاق ها. رییس فرهنگ که رفت، گرم و نرم از همه شان حال واحوال پرسیدم.
بعد به همه سیگار تعارف کردم.

سرا پا همکاری و همدردی بود. از کاروبار هرکدامشان پرسیدم.
فقط همان معلم کاس سه دانشگاه می رفت.

آنکه لنگر به سینه انداخته بود، شب ها انگلیسی مي خواند که برود آمریکا. چای و بساطی در کار نبود و 
ربع ساعت های تفریح ، فقط توی دفتر جمع مي شدند و دوباره از نو .

و این نمی شد.
باید همه  سنن را رعایت کرد . دست کردم و یک پنج تومانی روی میز گذاشتم و قرار شد قبل و منقلی 

تهیه کنند و خودشان چای را راه بیندازند.
بعد از زنگ قرار شد من سر صف نطقی بکنم .

ناظم، قضیه را در دو سه کلمه برای بچه ها گفت که من رسیدم و همه دست زدند .
چیزی نداشتم برایشان بگویم .

فقط یادم است اشاره ای به این کردم که مدیر خیلي دلش مي خواســت یکی از شما را به جای فرزند 
داشته باشد و حاال نمي داند با این همه فرزند چه بکند؟! که بی صدا خندیدند و در میان صف های عقب 

یکی پکی زد به خنده ...
ادامه دارد

   رمان های مشهور معاصر)بخش سوم(
صوفیه حدیثی از پیامبر )ص( نقل می کنند که فرموده 

ــریَعه اَقوالی َو الطریَقه اَفعالی َو الَحقیَقه اَحوالی َو  » الشَّ

الَمعرفَــه َرأس مالی « و این حدیــث در کتاب غوالی و 

حدایق با تفصیل بیشتری نقل شده است.

به موجب ایــن حدیث ، در شــریعت مقدس محمدی 

)ص( حرکت به طرف کمال و معنویــت و تزکیه نفس 

آغاز می شــود و به جای آوردن احکام شرع و عبودیت 

و اخاص و عبادت، نقطه آغاز ســیر و سلوک صوفیانه و 

عارفانه و کشف حقیقت است و بعضی از محققان شریعت 

و طریقت و حقیقت را اَســماء صادقــه حقیقت واحده 

می دانند و آن حقیقت شرع محمدی) ص( به اعتبارات 
مختلف است.

بنابراین صوفیه و عرفا، خواه از اهل سنت و خواه شیعه 

، به اجرای اعمال شــرع و بــه جــای آوردن فرایض و 

مستحبات دین اصرار می ورزند و به خاف آنچه بعضی 

مخالفان تصوف گفته اند، صوفیان و عارفان واقعی اعمال 

دین را ترک نمی کنند و اقوال آنها دراین باره گواه است؛  

چنان که جنید بغدادی درباره تصوف می گوید: »این راه 

را کسی باید که کتاب خدای بر دست راست گرفته باشد 

و سنت مصطفی بر دست چپ و در روشنایی این دو شمع 

می رود تا نه در مغاک شبهت افتد و نه در ظلمت بدعت.« 

امام محمد غزالی در کیمیای سعادت عنوان مسلمانی را 

چهار می داند: »شناختن نفس ، شناختن خدا ، معرفت 

می داند: دنیا و معرفت آخــرت« و ارکان مســلمانی را نیز چهار 

1-رکن عبادات )درست کردن اعتقاد، احکام شرع مانند 
روزه و نماز و حج و ...( 

2-رکن معامات )آداب کسب و تجارت، نکاح، صحبت 
با خلق و...(

3-رکن مهلــکات )ریاضــات نفس، عاج شــهوت و 

گرسنگی، پستی جاه، کبر، خود بینی (

4-رکن منجیات ) توبه ، صبر ، شکر ، خوف و رجا(

سعید 
نریمانی

بررسی جایگاه عید فطر در ادب فارسی هالل ماه دوست

    
قطره ای از 
دریای عرفان

قاب قوسین 
قاب قوسین )فاصله دو کمان( مقام قرب الهی و اسماء است . تمام مفسران و صاحب نظران اسامی 
مضمون آیات  هفت تا نه سوره نجم را مربوط به معراج پیامبر بزرگ اسام)ص( دانسته و در باب آن، 
به ویژه تعبیر »قاب قوسین«، اقوال و روایات متعددی آورده اند. بسیاری از تفاسیر و فرهنگ ها قاب 
قوسین را مقدار دو کمان و با استناد به فرمایشی از پیامبر)ص(، به قدر دو ذراع یا کمتر از آن معنی 
کرده اند. پیامبر در معراج آســمان ها آن قدر به خدا نزدیک شد که میان او و خدا به اندازه دو کمان 
بیشتر فاصله نبود؛ یعنی تا حد روبه رویی و مشــافهه. برخی نیز مرجع ضمیر »هَو« در آیات سوره 
نجم را جبرئیل و این فاصله را هم میان پیامبر)ص( و جبرئیل  دانســته اند نه تقرب پیامبر)ص( به 
خدا. حقیقت این است که با استناد به برخی از روایات ، قاب قوســین ، ضمن همه اقوال متعددی 
که پیرامون آن آمده ، ناظر بر یک رسم دیرینه عرب نیز هســت. به این ترتیب که برای فخر کردن 
می آمدند و کمان یکدیگر را می کشیدند و آنگاه دو دو به هم می نهادند و می کشیدند و می آزمودند 
تا کدام سخت تر است و کدام یک بهتر می کشند و با این کار پیوسته با یکدیگر مفاخرت می کردند. 
قاب قوسین در اصطاح عرب ها عبارت است از مقام قرب الهی و اسماء، به اعتبار تقابل میان اسماء 
در عالم امر )دایره وجود(. »قاب قوسین در آمدن« در تداول عامه فارسی زبانان به معنی سخت الغر 

و نزار است؛ به طوری که همه استخوان ها از زیر پوست دیده شوند.

اساطیر و داستان واره های ادبیات فارسی 
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ذوبآهندرترکیهاردومیزند
تیم فوتبال ذوب آهن با نظر امیر قلعه نویی برای آمادگی هر چه بهتر جهت حضور در هفدهمین 
دوره لیگ برتر در آنتالیای ترکیه اردوی تدارکاتی برگزار می کند.قرار است سبزپوشان اصفهانی 

در این اردو که اواخر تیرماه برگزار می شود چند دیدار تدارکاتی برگزار کنند.

علیرضا نقی زاده، هافبک تیم گسترش فوالد در نقل و انتقاالت مورد 
توجه مســئوالن باشــگاه ذوب آهن 
قرار گرفته بود، اما باشــگاه آبی پوش 
تبریزی رسما با انتقال او مخالفت کرد.

در این بــاره ذوب آهنی ها دو بار به 
گسترش فوالد نامه زدند و خواهان 
به خدمت گرفتن نقــی زاده بودند 
که هردو بار بــا مخالفت تبریزی ها 

مواجه شدند.

اگر چه طی یکی دو ماه گذشته شــایعات زیادی درباره بازگشت مجتبی 
جباری به استقالل منتشر شده، اما علیرضا 
منصوریــان هیچ وقت به این شــایعات 
پالس مثبتی نشــان نداده ولی این بار 
ماجرا فرق مــی کند. اگــر خاطرتان 
باشــد هنگام مذاکرات اســتقالل با 
 پژمان منتظری این شــایعه به گوش 
می رســید که یکی از شرط های پژمان 
برای بازگشت، حضور مجتبی جباری در 
استقالل است. شــایعه ای که هیچ وقت 
تایید نشد، اما حاال که منتظری به استقالل برگشته، 11 نیوز مدعی شده که او 
واسطه بازگشت جباری شده و منصوریان با این شرط که جباری توقع فیکس 

بازی کردن نداشته باشد، به برگشت او رضایت داده است.

 انتقال نقی زاده به ذوب آهن 
منتفی شد

جباری به استقالل برمی گردد

خبر روز

شایعه روز

عنوان روز

نقل و انتقاالت

 »آقای جام جهانی« این لقبی اســت که خبرگزاری فرانســه برای 
ســرمربی تیم ملی کشــورمان در نظر گرفته. به نوشــته 11 نیوز، 
 نویســنده خبرگزاری فرانســه درباره کارلوس کی روش نوشــته:

» ســرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال 
ایران نه تنها رکورد رساندن ملی پوشان 
ایرانی به جام جهانی فوتبال برای ۲بار 
متوالی را در تاریــخ ثبت کرد بلکه 
رکورد دیگری ثبت کرد که توجهی 
به آن نشد و این رکورد باورنکردنی 
حضور در ۴ دوره جام جهانی به عنوان 

سرمربی با ۳ تیم ملی مختلف است.«

لقب جدید کی روش؛ 

آقای جام جهانی

دوری یک ساله حاج صفی از سپاهان؛

فراق به عشق جام جهانی
احســان حاج صفی می خواهد یکی از معدود بازیکنان 
تاریخ فوتبال ایران باشــد که حضور در ۲ جام جهانی 
مختلف را تجربه کرده است. برای کاپیتان فصل پیش 
سپاهان اما صرف اینکه مسافر روسیه شود راضی کننده 
نیست. او که در هر ســه دیدار تیم ملی در جام جهانی 
۲۰1۴ برزیل در ترکیب اصلی حضور داشت می خواهد 
در جام جهانی ۲۰1۸ هم یکی از مهره های کلیدی ایران 
باشــد.موقعیت حاج صفی در تیم ملی آنقدر مستحکم 
هســت که تنها یک مصدومیت شــدید می تواند مانع 
حضورش در روسیه شــود. با این وجود، سرمربی تیم 
ملی همواره لژیونرهای اروپایی را البته به شــرطی که 
در تیم های باشــگاهی خود به ترکیب اصلی برسند به 
بهترین ستاره های لیگ داخلی ترجیح می دهد. با آگاهی 
از پیش فرض ذهنی کی روش، نیمکت نشینی حاج صفی 
به نفع علی کریمی در دیدار با ازبکستان عجیب نبود. این 
وضعیت هرچند ممکن است پایدار نباشد اما زنگ خطر 
را برای احسان به صدا درآورد و او را مجاب کرد تا برای 
تضمین جایگاه خود در ترکیــب اصلی تیم ملی، فصل 

منتهی به جام جهانی را در اروپا بگذراند.

تصمیم سرنوشت ساز در پس بازی دوستانه؛

 یک افغانی 
در آستانه تاریخ سازی

دیدار تدارکاتی سپاهان با امیدهایش اگرچه به ظاهر یک 
بازی دستگرمی نه چندان بااهمیت است، اما دست کم 
برای کاپیتان تیم ملی امید افغانســتان تعیین کننده 
سرنوشت خواهد شد.سپاهان که از حدود 1۰ روز پیش 
تمرینات آماده ســازی خود را آغاز کــرده دیروز اولین 
دیدار تدارکاتی اش را برگزار کرد. اولین حریف تدارکاتی 
سپاهان تیم امید این باشگاه اســت که رویارویی با آن 
فرصتی ویژه برای بازیکنان تیم امید ســپاهان است تا 
پیش چشم سرمربی تیم اصلی به میدان بروند و به شرط 
درخشش، نظر مساعد او را جلب کنند.جدای از اهمیتی 
که این دیدار بــرای امیدهای باشــگاه دارد این مرتبه 
برای یک بازیکن دیگر هم حکم مــرگ و زندگی پیدا 
کرده است و او کسی نیست جز کاپیتان تیم ملی امید 
افغانستان؛ سیدمحمد هاشمی .اگر هاشمی در این بازی 
دستگرمی عملکرد مناسبی داشته باشد و از سرمربی 
کروات سپاهان نمره قبولی بگیرد نه تنها می تواند رسما 
به عضویت باشگاه اصفهانی درآید که اتفاقی تاریخی را 

برای فوتبال کشورش رقم خواهد زد.

رییس هیئت اسکی استان اصفهان با بیان اینکه هیئت اسکی 
استان اصفهان در ارزشــیابی سال 95 فدراسیون اسکی، رده 
دوم را کسب کرد، اظهار داشت: در ارزشیابی انجام شده بین 
16 هیئت اسکی کشــور، بعد از هیئت اسکی استان تهران به 

مقام دوم رسیدیم.
محمود یسلیانی افزود: مقام های کسب شده توسط ورزشکاران 
اســتان، اعزام به مســابقات و میزبانی رویدادهای مختلف 

اصلی ترین فاکتورهای تعیین شده برای دستیابی به رتبه دوم 
هیئت های استانی بوده است.

رییس هیئت اسکی استان اصفهان تصریح کرد: فعالیت های 
آموزشی، ترویج رشته های زیر مجموعه اسکی، همگانی کردن 
اسکی و ساماندهی امور اداری، منابع انسانی و منابع مالی از 

دیگر دالیل این انتخاب محسوب می شود.
وی با بیان اینکه هیئت اسکی اســتان اصفهان با هفت مدال 

بیشترین مدال را در مســابقات قهرمانی کشور در سال 95 
کسب کرد، یادآور شــد: این موفقیت در سایه تالش اعضای 
محترم هیئت مربیان و تالش شبانه روزی ورزشکاران رشته 
آلپاین و اسنوبرد و نیز حمایت اداره کل ورزش وجوانان استان 
اصفهان به دســت آمد.یســلیانی تصریح کرد: همچنین با 
تغییراتی که طی چند سال گذشته با ایجاد استانداردهای الزم 
در پیست اسکی فریدون شهر به وجود آمد، شاهد پیشرفت این 
رشته در استان بودیم.این مقام مسئول متذکر شد: جا دارد از 
زحمات مربیان دلسوز رستم کلهر، حامد کیا شمشکی، سید 
مصیب صیدپور و علی محمد صالح که چندین دوره در پیست 

فریدون شهر به امر آموزش اشتغال داشتند، تشکر کنم.

رییس هیئت اسکی استان اصفهان:

رتبه دوم ارزشیابی کشوری به هیئت اصفهان رسید

نایب رییس فدراسیون کشتی با بیان اینکه تهدید IOC و اتحادیه جهانی مبنی بر درخواست 
برای تغییر اساسنامه فدراسیون کشتی بسیار جدی است، گفت:خطر تحریم و تعلیق بر سر 

کشتی ایران وجود دارد.
حمید بنی تمیم درباره اخطار اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون کشتی ایران مبنی بر لزوم 
تغییر در اساسنامه این فدراسیون، اظهار کرد: این موضوع به  المپیک ۲۰1۲ لندن بر می گردد  
که در آن زمان کمیته  بین المللی  المپیک خواستار تغییر در اساسنامه فدراسیون های مختلف 
ورزشی در سراسر جهان شده بود. بر همین اســاس از ایران نیز خواسته شد که اساسنامه 

فدراسیون های ورزشی خود را متناسب با سیاست های IOC تغییر دهند.
وی با بیان اینکه هدف IOC داشتن اساسنامه واحد میان تمام فدراسیون های ورزشی در 
سراسر جهان و با هدف جلوگیری از دخالت نهادهای دولتی است، خاطر نشان کرد: اخیرا 
نیز کمیته  بین المللی المپیک به اتحادیه جهانی کشتی دستور داده که باید فدراسیون های 
تابع این اتحادیه از جمله ایران، اساسنامه خود را متناسب با سیاست های IOC تغییر دهند. 
اتحادیه جهانی کشتی نیز چند روز پیش در نامه ای به فدراسیون کشتی ایران اخطار جدی 
در این باره داد و خواستار تغییرات هر چه  سریع تر در اساسنامه فدراسیون کشتی با هدف 

حذف دخالت نهادهای دولتی در کلیه امور فدراسیون  شد.

بنی تمیم در ادامه گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که اگر تغییرات مدنظر IOC در 
اساسنامه فدراسیون کشتی باز هم به تاخیر بیفتد، چه عواقبی می تواند برای کشتی ایران 
داشته باشد، گفت : ازآنجا که چند سال از درخواست IOC می گذرد این بار این تهدید بسیار 
جدی است. در صورتی که این درخواست مورد بی توجهی قرار گیرد بر اساس اعالم اتحادیه 
جهانی کشتی ابتدا کلیه پست های اجرایی فدراسیون کشتی ایران در جهان گرفته می شود 
و در ادامه نیز احتمال تحریم و تعلیق کشتی ایران و جلوگیری از حضور در کلیه مسابقات 
بین المللی وجود دارد.بنی تمیم در پاسخ به این سوال که پس از نامه اتحادیه جهانی کشتی 
آیا مکاتبه ای از سوی فدراسیون کشتی با وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته است یا خیر؟ 
گفت : از آنجا که این موضوع بسیار مهم و حیاتی است قرار است شخص رسول خادم ، رییس 

فدراسیون کشتی آن را پیگیری و با مسئوالن وزارت ورزش و جوانان رایزنی کند.
 گفتنی است اتحادیه جهانی کشتی بنا بر دستور کمیته بین المللی المپیک)IOC(، عضویت و 
اعمال نظر افرادی که سمت های رسمی در دستگاه ورزش ایران )وزیر ورزش یا نماینده وی( 
و یا همچنین سایر دستگاه های دولتی)نمایندگان سایر دستگاه های دولتی وابسته( دارند 
را، در مجمع فدراسیون،  با اصول خودمختاری و استقالل فدراسیون کشتی که در اساسنامه 

اتحادیه جهانی صریحا قید شده، مغایر دانسته است.

نایب رییس فدراسیون کشتی خبر داد:

سایهتعلیقبرسرکشتیایران

محمود فکری
محمود فکری در نساجی مازندران خوش درخشــید. او در حالی تیمش را تا 
آستانه صعود به لیگ برتر باال آورد که این باشگاه آه در بساط نداشت. در واقع 
هیچ پولی در کار نبود و فکری، بدون پول نساجی را باال و باالتر آورد. او تجربه 
مربیگری در استقالل را هم دارد و به عنوان دستیار در کنار بزرگان این باشگاه 
دانش آموخته و در نساجی که باشگاه بسیار پر حاشیه ای هم هست نشان داد 
که توان خوبی در کنترل حاشیه ها دارد؛ هر چند او در نهایت از نساجی رفت 
و کار را نیمه تمام گذاشت، اما با شرایطی که نساجی داشت باید این تجربه را 

برای فکری کامال مثبت قلمداد کرد.
وحید هاشمیان

تجربه حضور در بایرن مونیخ تجربه کوچکی نیست. او در کنار بزرگانی تجربه 
کسب کرده که خیلی ها رویایش را می بینند. هاشمیان کامال اصولی جلو رفته 
و مدارج ترقی را دقیقا از پله های واقعی اش باال رفته اســت. هاشمیان هنوز 
نتوانســته در ایران تیمی را به دست بگیرد و شــاید هم با وضعیت ورشکسته 
کنونی فوتبال هرگز این اتفاق رخ ندهد، اما هاشــمیان و علمی را که به دست 

آورده نمی توان کتمان کرد.
هاشــمیان البته حواشی فوتبال ایران، ســکوها، رســانه ها و هواداران آن را 
آنچنان که باید نمی شناســد و نمی داند مدیریت کردن در ایران هم با آلمان 
متفاوت اســت. در هر صورت او  روزهای آینده را برای فوتبال ایران آزمایش 
می کند. مدت هاست بیشــتر از دیگران در حال مطالعه است، اما شاید همه 
 آنچه در مربیگری در ایران الزم اســت را نتوان روی کاغــذ و در کتاب ها به 

دست آورد.
نکونام

جواد نکونام تجربه دستیاری و بازی کردن در کنار کی روش را داشته که این 
تجربه بسیار بزرگی است. در واقع نکونام با بیش از صد بازی ملی و هفت سال 
حضور در اللیگا و کاپیتانی تیم ملی ایران و اوساسونا تجربه بسیار بزرگی دارد.

نکونام مطمئنا با آن عقبه قدرتمند روزی سرمربی تیم های لیگ برتری و حتی 
شاید تیم ملی ایران شود. با این حال هنوز منتظر فرصت است و کنار نشسته تا 
نوبتش شود. نکونام امسال تا یک قدمی نیمکت تراکتور سازی هم رفت، اما در 

نهایت موفق نشد با مسئوالن تراکتور سازی کنار بیاید.
کریم باقری

کریم باقری مثل مهدی مهدوی کیا تاکنون تمایل زیادی به سرمربیگری نشان 
نداده است، اما به هر حال تجربه نشستن روی نیمکت پرسپولیس را نمی توان 
انکار کرد. آقا کریم هم سال ها به عنوان بازیکن در تیم ملی بوده و تجربه حضور 

در بوندس لیگا را دارد.
مهدی پاشازاده

مهدی پاشازاده سال هاست می کوشد خودش را به عنوان یک سرمربی در لیگ 

برتر مطرح کند. او هم تجربه حضور در آلمان و اتریش را دارد و شرایط خوبی 
ایجاد کرده ؛ پاشازاده تجربه حضور در تیم های پرحاشیه دسته اول را هم دارد 

و غالبا بد کار نکرده است. 
فرهاد مجیدی

 فرهاد مجیدی بازیکن بســیار محبوبی بود. او در انگلستان یک ماهی درس 
مربیگری خواند و تجربه کار کردن با مربیان بسیار بزرگی را در اروپا و امارات و 
ایران دارد. مجیدی البته تجربه مربیگری ندارد، اما محبوبیت زیاد او را هم جزو 
گزینه های مربیگری در فوتبال ایران کرده است چون او با خودش تماشاچی 

می آورد و حساسیت و هیجان.
مهدی مهدوی کیا

مهدی مهدوی کیا دنیای متفاوتی برای خودش درست کرده است. او در حال 
کار کردن با نوجوان هاست، انگار دارد ســعی می کند تیمی را از پایه خودش 
بسازد و باال بیاورد تا هم با فروش بازیکنان درآمد زایی کرده باشد و هم تیمی 
داشته باشد که خودش ریشه های آن را ساخته باشد. اگر مهدوی کیا در این 
مسیر موفق شود اولین مربی است که چنین برنامه بلند مدتی را با موفقیت به 

سرانجام رسانده است.
علی کریمی

مرد شــماره هشــت ماندگار تیم ملی ایران هم یکی از گزینه هایی است که 
می تواند وارد عرصه مربیگری شــود. کریمی با ســابقه طوالنی در لیگ های 
اروپایی و دســتیاری کوتاه مدت کارلوس کی روش، منتظر ورود به لیگ برتر 
است؛ البته یکی از گزینه های نشستن روی نیمکت تیم نفت هم بود، اما فعال 

اتفاق جدیدی پیش او رخ نداده است.

 نسل لژیونرهای فوتبال ایران که حاال مربی شده اند با طی کردن کالس های پیشرفته و اندک تجاربی که به دست آورده اند در انتظار ورود به تیم های لیگ 
برتر قرار دارند.

 مربیان فوتبال ایران در حال تغییر هســتند؛ همانطور که امروز منصوریان، گل محمدی، ســیروس پورموســوی و عبدا...ویســی جانشــین بزرگان این 
عرصه شده اند، مربیان دیگری هم هســتند که در حال تحصیل بوده و هر روز به نیمکت تیم های لیگ برتری نزدیک تر می شــوند. از جمله این بازیکنان 
 پیشــین و مربیان امروز می توان به محمود فکری، وحید هاشــمیان، مهدی پاشــازاده، جواد نکونام، کریم باقری، مهدی مهدوی کیــا، فرهاد مجیدی و... 

اشاره کرد.

از کریمی و مهدوی کیا تا مجیدی و ...

نسل طالیی فوتبال ایران در انتظار حضور روی نیمکت ها
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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در جلسه علنی شورای 
شــهر اصفهان پس از تقدیــر از حضور با شــکوه مردم در 
راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: مردم شریف شهرمان و ایران 
بار دیگر با مشت های گره کرده خود مشتی محکم بر دهان 
یاوه گویان زدند و عزم خود را در برابر نابودی ظلم نشان دادند.

رضا امینی افزود: امیدواریم هر چه زودتر زمینه های ریشه کن 
شدن رژیم غاصب صهیونیستی فراهم شود.

رییس شــورای شــهر اصفهان در ادامه عید ســعید فطر را 
که یکی از اعیاد بزرگ اسالمی اســت تبریک گفت و افزود: 
امیدواریم روزه داران در ماه مبــارک رمضان بهره کافی را از 
این ایام برده باشند و عیدی خود را در روز عید فطر از خداوند 

متعال بگیرند.
اعتیاد بالی خانمان سوز

وی با اشاره به 6 تیرماه روز مبارزه با مواد مخدر گفت: اعتیاد 
یکی از بالیای خانمان ســوز خانواده هاســت. در این راستا 
ستاد مبارزه با مواد مخدر اقدامات زیادی برای جلوگیری از 
این معضل کرده اســت ولی باز هم شاهد ترویج مواد افیونی 
هستیم.امینی تصریح کرد: باید با توسعه برنامه های فرهنگی، 
نشاط و تفریح، زمینه سوق جوانان به سمت مواد اعتیاد آور را 
از بین برد؛ البته در این میان توسعه اشتغال توسط دولت هم 

موضوع مهمی است که باید مد نظر باشد.
همدلی مردم و مسئوالن، باعث راه اندازی قطار 

شهری شد

رییس شورای شهر اصفهان با اشــاره به راه اندازی آزمایشی 
فاز سوم قطار شهری اصفهان ابراز کرد: در ابتدای دوره چهارم 
شورای شهر گفته شد باید قطار خدمت رسانی سرعت بگیرد 
تا مردم شهر در رفاه باشند که یکی از مصادیق این هدف را در 

سرعت گیری اجرای پروژه قطار شهری شاهد بودیم.
امینی اذعان کرد: با اجماع و همدلی که بین مردم و مسئوالن 
دستگاه های مختلف برقرار شد، شاهد خوش قولی برای پیش 

راه اندازی فاز سوم قطار شهری شدیم.
وی ادامه داد: از 20 ایستگاه خط اول قطار شهری 15 ایستگاه 
آماده بهره برداری است و ایستگاه های باقی مانده در آینده ای 

نزدیک به مردم ارائه می شود.
پیش راه اندازی فاز سوم قطار شهری، وعده به قول 

شورای دوره چهارم است
امینی در ادامه صحبت های خود با اشاره به تکمیل فاز سوم 
قطار شهری اصفهان گفت: روشــن و واضح است که یکی از 
ضرورت های شــهر اصفهان برای کمک به کاهش آلودگی 
هوا و بهتر شدن شرایط زیست محیطی و حمل و نقل آسان ، 

توسعه قطار شهری است. 
وی افزود: خدارا شــاکریم که پس از چندین ســال تالش و 
 برنامه ریزی، راه اندازی قطار شــهری اصفهان در آســتانه 

بهره برداری کامل قرار گرفته است.
رییس شــورای شــهر اصفهان اذعان کرد: طی بازدید از فاز 
سوم قطار شهری اتصال جنوب و شمال شهر اصفهان برقرار 

شده و از 20 ایستگاه، 15 ایستگاه به طور صد درصدی آماده 
شده است.

وی افزود: 3 ایستگاه دیگر هم نزدیک به صد درصد عملیات 
اجرایی آن به اتمام رســیده و امید است تا 3 ماهه سوم سال 
96،  2 ایســتگاه میدان امام حســین)ع( و میــدان انقالب 

اسالمی هم به مدار اضافه شود.
امینی بیان کرد: ابتــدا از مردم عزیز اصفهــان که با صبر و 
تحمل و همکاری با مسئوالن زمینه اجرای این طرح را فراهم 
کردند، سپس از استانداران سابق و فعلی و معاونان عمرانی 
ایشان، شوراهای دوره های گذشته، شهرداران سابق و فعلی 
و معاونان ایشــان، مدیران عامل ، مدیران و کارکنان سابق و 
فعلی سازمان قطار شــهری، مدیران ستادی سابق و مناطق 
شــهرداری اصفهان و از همه عزیزانی که به هرنوع در اجرای 

این طرح بزرگ نقش داشته اند تقدیر و تشکر می کنم.
وی اضافه کــرد: امیدواریم منتخبان مــردم در دوره پنجم 
شورای اسالمی شهر با شرایطی که در تامین ملزومات اجرای 
خطوط دوم و ســوم و نیز با مجوز های مورد نیاز فراهم شده 
برای ســاخت این خطوط به خوبی روند ساخت این پروژه را 

طی کنند.
رییس شورای شــهر اصفهان اضافه کرد: برای تامین منابع 
مالی ساخت قطار شــهری از مراجع قانونی، مجوزهایی اخذ 
شده و تامین منابع مالی آن با مصوبات شورای اسالمی شهر 
طی قرار داد شهرداری با شرکت شــهر آتیه وابسته به بانک 

شهر تامین شده است.
امینــی بیان کــرد: امیدواریــم ادامه عملیات آزاد ســازی 
ایستگاه ها و اجرای عملیات عمرانی خطوط و راه انداری آنها 

در دوره خدمت شورای بعدی به سرانجام برسد.
بهشتی، خار چشم دشمنان اسالم بود

امینی در ادامه صحبت های خود با اشاره به هفتم تیرماه سال 
1360 بیان کرد: در این روز دفتــر مرکزی حزب جمهوری 
اســالمی، در حالی که جمعی از مســئوالن نظام، همچون 
آیت ا...  بهشتی رییس دیوان عالی کشور، چهار وزیر، دوازده 
معاون وزیر و بیست و هفت نماینده مجلس در جلسه هفتگی 

حزب حضور داشتند، منفجر شد.
وی افزود: از این رو 7 تیر که مصادف با شهادت مظلومانه آیت 
ا... دکتر بهشتی و 72 تن از یاران امام خمینی)ره( به دست 
منافقان اســت به نام روز قوه قضائیه نا م گذاری شد.امینی با 
اشــاره به پیام امام خمینی)ره( به این مناسبت افزود: »این 
کوردالن مدعی مجاهــدت برای خلق، گروهــی را از خلق 

گرفتند که از خدمت گزاران فعال و صدیق خلق بودند.«
وی افزود: امام)ره( تاکید کردند که »بهشتی مظلوم زیست و 

مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسالم بود.«

عدم کنترل تاکسی های اینترنتی در اصفهان دردسرساز خواهد شد
رییس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر گفت: اگر تاکسی های 
اینترنتی که با مبالغ کم کار می کنند در شهر اصفهان کنترل نشود دردسرساز شده و جنگ نرمی به جهت 
مسائل اخالقی به همراه خود خواهند داشت؛  چراکه رانندگان این تاکسی ها معلوم نیست از کجا می آیند و با 

چه مجوزی نوامیس مردم را جابه جا می کنند؟

چهرهاخبار

محمد علی ایزدخواستی، مدیر مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری 
اصفهان تقویم گردشگری را بهترین راهکار برای جذب حداکثری 
گردشگران و برنامه ای مشخص برای سلیقه های مختلف دانست.

مدیر مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان:

تقویم گردشگری، بهترین راهکار برای 
جذب حداکثری گردشگران است با مسئوالن

 آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد در جلسه ماهانه 
مدیران مدارس علمیه استان درباره موضوع »آتش به 
اختیار فرهنگی«، اظهار کرد: امام موسی بن جعفر)ع( 
می فرماید: از رسول خدا)ص( سوال شد که چه چیزی 
شیطان را از ما دور می کند، پیامبر اکرم)ص( فرمودند، 

روزه چهره شیطان را سیاه می کند.
نماینده ولی فقیــه در اصفهان با بیــان اینکه در هیچ 
عبادتی مثــل روزه در محضر خدا بودن را احســاس 
نمی کنیم، گفت: روزه در حقیقــت تمرین در محضر 
خدا بودن است؛ لذا به شیطان خیلی سخت می گذرد.

وی تاکید کــرد: در انجام عمل صالح از منظر اســالم 
مداومت مهم اســت، غرور در ثــواب اعمالی  هم که 
 انجــام می دهیــم باعث ازبیــن رفتن اعمــال صالح

 می شود.
 پیامبر اکرم )ص( همچنین می فرماید اســتغفار رگ 

پشت پای شیطان را قطع می کند.
آیت ا... طباطبایی نژاد ابراز کرد: »آتش به اختیار« یک 
اصطالح جنگی است  ولی نکته حائز اهمیت آن است  
که نباید در این امر تند روی کــرد. آتش به اختیار در 
عرصه جنگی زمانی رخ می دهد که ارتباط افســران با 

فرمانده و قرارگاه به هر نحوی قطع شده باشد.
عضو خبرگان رهبری عنوان کرد: فرمایش مقام معظم 
رهبری در مســائل فرهنگی است. نکته قابل تامل این 
است  که این واژه به این بهانه  از زبان رهبری بیان شد 
که دستگاه ها و نهادهای فرهنگی تعطیل هستند، ما 
امروز در تخصیص بودجه ای و ارائــه تاکتیک هم در 
عرصه فرهنگی  وخاصه فرهنگ دینی هم شاهد این کم 

لطفی هاو تعطیلی ها هستیم.
مدیر حوزه علمیه اصفهان تصریح کرد: زمانی آتش به 
اختیاری فرهنگی الزم اجراســت  که صدای فرمانده 
در هر عرصه ای را نشــنوی یا فرماندهی تعطیل باشد؛ 
بنابراین قرار براین نیست که بی قانونی صورت گیرد و 

هر کس مسیری را برای خود بپیماید.
وی ادامه داد: در جنگ فرهنگی و نرمی که دشــمن با 
شدت  علیه انقالب اســالمی و اسالم حرکت می کند، 
باید با توکل  و تدابیر  عمل کنیم؛ جنگ نرم موضوع نو 
وتازه ای نیست واز زمان حضرت آدم و کشتن حضرت 
هابیل به دست قابیل آغاز شــد،  چه بسا در زمان امام 
زمان)عج( هم هوای نفس و شیطان جن و انس وجود 

دارد.

مدیر حوزه علمیه اصفهان: 

»آتش به اختیار« به معنای 
تشتت و بی قانونی نیست

مدیر طرح ساماندهی ناژوان :

ناژوان آماده پذیرایی از گردشگران 
تعطیالت عید فطر است

مدیرطرح ســاماندهی ناژوان از آمادگی کامل مراکز گردشگری 
ناژوان جهت استقبال از همشهریان و مسافران در ایام عید فطر و 

تعطیالت تابستان خبر داد.
حسن شفیعی با بیان این مطلب که ناژوان جزو 3 هدف اول و اصلی 
گردشگری شهر اصفهان محسوب می شــود گفت: وجود مراکز 
گردشگری منحصر به فردی همچون باغ پرندگان، تونل آکواریوم ، 
باغ خزندگان ، باغ پروانه ها ، موزه صدف ها ، تله سیژ ، شهربازی در 
کنار طبیعت بکر این پارک جنگلی می تواند یک تا 2 روز از برنامه 

تفریحی گردشگران را به خود اختصاص دهد.
وی در ادامه افزود : با توجه به فرا رسیدن تعطیالت عید فطر و آغاز 
سفرهای تابستانی، مراکز گردشــگری ناژوان همه روزه پذیرای 

همشهریان و مسافران  خواهد بود .
شفیعی ادامه داد: شــهروندان می توانند با حضور خود در مراکز 
تفریحی ناژوان لحظات خوشی را در کنار خانواده خود سپری کنند.

مدیر منطقه 1۲ شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 ادامه اجرای نهضت آسفالت
 برای بهبود سیما و منظر شهری

مدیر منطقه 12 شــهرداری اصفهان اظهارکرد: در ســال جاری 
آســفالت معابر منطقه 12 به منظور بهبود سیما و منظر شهری و 

تردد آسان شهروندان با جدیت دنبال می شود
محمدرضا برکــت اظهارکــرد: در ســال جاری بــرای روکش 
آسفالت، لکه گیری، زیرســازی و آســفالت معابر فرعی و اصلی 
 منطقــه،  ۴ میلیــارد و 500 میلیون تومان در نظر گرفته شــده

 است.
وی در ادامه با اشاره به توسعه زیرساخت های شهری در پی احداث 
ســاختمان جدید شــهرداری این منطقه، تصریح کرد: با توجه 
به اینکه ســاختمان قبلی شــهرداری منطقه 12 دور از دسترس 
شهروندان قرار داشت، عملیات اجرایی ساختمان جدید در دستور 

کار قرار گرفت و تقدیم شهروندان شد.
مدیر منطقه 12 احداث ســاختمان جدید شهرداری منطقه 12 
را سرآغاز توسعه زیرســاخت های شــهری در این نقطه از شهر 
خواند وگفت: در مجاورت ســاختمان شــهرداری، ساخت اولین 
پردیس خانواده محور نیــز در زمینی بالغ بــر ۴0 هزار مترمربع 
 پیش بینی شــده که تاکنون 32 هزار متر زمین آن تملک شــده

 است.
برکت با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد:  ساماندهی 
فاز دوم ادامه خیابان گلزار شــهدای عاشــق آباد حدفاصل گلزار 
 شهدا تا بوستان عاشق آباد به مساحت 30000 متر مربع در دست

 اجراست.  

شهرداری

»رو به دریا« طرحی برای دختران نوجوان؛

تابستان را طوفانی شروع کنید
امســال نیز همچون  سال های گذشته شــهر با طرح رو به دریا به 
اســتقبال دختران نوجوان می رود. به گفته مدیر فرهنگســرای 
نوجوان؛ »طرح رو به دریا« طرحی در آســتانه 7 سالگی است که 
تالش دارد دختران نوجوان را در ایام سردرگمی و بی حوصلگی ها 
از طریق تفریح و بازی و جمع های دوســتانه با خرد آشنا کند تا در 

لحظه های بحرانی زندگی به درستی تصمیم گیری کنند.
ثبت نام از دختران نوجوان پایه متوســطه اول در سنین 12 تا 15 
برای طوفانی ترین طرح دخترانه شهر از 20خردادماه آغاز شده و تا 
6 تیرماه ادامه خواهد داشت؛ ثبت نام در  تمام فرهنگسرای سطح 

شهر امکان پذیر خواهد بود.

در شهر

رییس شورای شهر اصفهان :

همدلی مردم و مسئوالن، قطار شهری را به سرانجام رساند

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان از مرمت دو بنای تاریخی در اصفهان خبر داد.
فریدون الهیاری افزود: این مرمت شامل نقاشی های کلیسای حضرت مریم)س( و هاکوپ مقدس در جلفای اصفهان 
است. مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان افزود: با توجه به بروز آسیب های مختلف روی این دیوار نگاره ها، کار 
مرمت الیه های نقاشی دیواری این کلیسای زیبای تاریخی شامل الیه 
برداری نقاشــی ها، تثبیت الیه های رنگ و مرمت گچ بستر دیوارها در 

دستور کار مرمتگران آثار تاریخی قرار گرفته است.
وی، با اشاره به فعالیت 6 ماه مرمتگران این کلیسای تاریخی تاکید کرد: 
در کار مرمت این مجموعه تاریخی تالش می شــود ضمن پاک ســازی 
آلودگی های سطحی، کلیت بصری این نقاشی های زیبا و منحصر به فرد 
تاریخی حفظ شود و در عین حال الیه های رنگ پوسته شده نیز تحکیم 

و تثبیت شود.
الهیاری همچنین به اجرای طرح مرمتی بام بخش جنوب غربی مسجد 
جامع اصفهان اشــاره کرد و گفت: در ادامه فعالیت های پایگاه جهانی مسجد جامع اصفهان در سال جاری طرح های 

حفاظت، مرمت و معرفی مسجد جامع در دستور کار پایگاه قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان:

نقاشی های کلیسای حضرت مریم)س( مرمت می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهارکرد: تاکنون برای آشنایی هر چه بیشتر شهروندان با رعایت حقوق 
شهروندی اقدامات زیادی انجام شده و مشارکت مردم بسیار ضروری است.

علیرضا صلواتی با اشاره به تردد موتورسیکلت ســواران در برخی از پیاده روهای شهر، تصریح کرد: برای پیشگیری از این 
اتفاق ناخوشایند، دربسیاری از پیاده روها مانع نصب شده و همین امر باعث 
ایجاد مشکل برای تردد  معلوالن شده اســت. معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان راهکار اصلی عدم تردد موتورسیکلت سواران در پیاده روها 
را، فرهنگ سازی و رعایت قوانین دانست و تاکید کرد: در این راستا باید پلیس 
هم جدی تر وارد عمل شود تا عابران پیاده در پیاده روها امنیت داشته باشند.

وی ادامه داد: متاســفانه در خیابان باغ گلدسته نیز که مسیرهای دوچرخه 
راه اندازی شده، درمبادی ورودی و خروجی آنها خودروها پارک می کنند و این 
اقدام مصداق بارز عدم رعایت حقوق شهروندی است.  صلواتی گفت: پویش 
ترافیکی شهر، سبد متنوعی از اقدامات فرهنگی را شامل می شود، اما هم افزایی 

مردم و رعایت قوانین، بسیاری از مشکالت شهر را مرتفع می سازد. وی در خصوص تردد موتورسیکلت سواران در پارک ها نیز 
اظهارکرد: این موضوع ریشه فرهنگی دارد و باید فرهنگ سازی های الزم انجام شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

هم افزایی مردم بسیاری از مشکالت شهر را مرتفع می سازد

در قاب شهر

بـه گـزارش ایمنـا؛ میـدان اسـتقالل یکـی از مبـادی مهـم 
ورودی شـهر از سـمت شـمال اسـت و نقطه تبـادل حمل و 
نقلـی نیز محسـوب می شـود کـه بـه دلیل وجـود دانشـگاه 
صنعتـی، ترافیـک سـنگینی از ایـن میـدان بـه سـمت 
نجف آبـاد و خمینی شـهر ایجـاد می شـد. از ایـن جهـت 
 سـاماندهی ایـن محـور در دسـتور کار شـهرداری قـرار

 گرفت.
عملیـات اجرایـی ایـن پـروژه کـه یکـی از زیباتریـن 
میدان هـای ورودی شـهر و تقاطع هـای بزرگ حلقـه چهارم 

ترافیکی شـهر اصفهان اسـت از سـال 9۴  در 2 فاز آغاز شد.
تقاطـع غیرهمسـطح اسـتقالل، پـروژه عظیمـی اسـت کـه 
حداقل 11 طـرح را در دل خود جای داده اسـت کـه فاز اول 

آن نیز در سـال گذشـته بـه پایان رسـید.
احـداث پـروژه اسـتقالل در زیباسـازی ورودی شـهر تاثیـر 
بسـزایی دارد؛ از همین رو برای زیبایی بیشـتر ایـن پروژه به 
طراحی سـازه هـای تقاطع غیرهمسـطح اسـتقالل و محیط 

اطـراف آن نگاه ویژه ای شـده اسـت.
ایرج مظفـر، معـاون عمران شـهری شـهرداری اصفهـان در 

این بـاره اظهار کـرد:  میـدان اسـتقالل یکـی از تقاطع های 
بـزرگ حلقـه چهـارم ترافیکـی شـهر اصفهـان و یکـی از ابر 
پـروژه هـای عمرانی شـهر اصفهـان محسـوب می شـود که 

عملیـات اجرایـی آن در 2 فـاز آغاز شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه آزادسـازی ایـن پـروژه با مسـاحت 
60 هـزار و 500 مترمربـع و بـا هزینـه ۴0 میلیـارد تومـان 
 انجـام شـد، تاکیدکـرد: همچنین بـرای احـداث ایـن پروژه 

 150 میلیارد تومان اعتبار هزینه شد.
معاون عمران شـهری شـهرداری اصفهان با اشـاره بـه اینکه 
عملیـات اجرایـی فـاز اول تقاطع غیرهمسـطح اسـتقالل  از  
مهر ماه سـال 9۴ آغـاز و خـرداد ماه سـال 95 تکمیل شـد، 
افـزود: ایـن فـاز ابـر پـروژه نیز شـامل پل هـای همسـطح و 
رو گـذر مسـیر اصفهـان - شـاهین شـهر اسـت که در سـال 

گذشـته تکمیل شـد.
مظفـر نیـز از تکمیـل فـاز دوم ایـن طـرح اضافـه کـرد:  
فـاز دوم ایـن میـدان شـامل پـروژه هـای دوربرگـردان و 
زیرگـذر دانشـگاه صنعتـی، پـل شـماره 6، میـدان ورودی، 
 پـل قطـار شـهری و محوطـه سـازی هـای اطـراف پـروژه 

است.
معـاون عمـران شـهری شـهرداری اصفهـان بـا اشـاره بـه 
اینکه پل ششـم میدان اسـتقالل به صـورت پیـش تنیده از 
پروژه هـای فـاز دوم ایـن پـروژه شـاخص اسـت که بـا طول 
۸00 متـر و عـرض بیـش از 13 متـر  بلـوار آزادگان را نیز به 
بلوار دانشـگاه متصل می کننـد،  تصریح کرد: بـا احداث این 
پل، سـرعت و ایمنی عبور و مـرور در محور خمینی شـهر به 

تهـران افزایـش مـی یابد.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

شمارش معکوس برای بهره برداری از ابرپروژه استقالل

اختتامیه دومیــن دوره مســابقات فوتبال چمن 
مصنوعی کارکنان شهرداری اصفهان

تجدید میثاق کارکنان اداره کل تبلیغات اسالمی با 
آرمان های شهیدان و امام خمینی )ره(

جشنواره هنرهای رزمی

راه اندازی آزمایشی فاز  سوم خط یک مترو با حضور 
استاندار، شهردار و اعضای شورای شهر اصفهان
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دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان:
خدایا قرار بده روزه مرا در این ماه مورد قدردانی و قبول بر طبق 

خوشنودی تو و پسند رسول تو باشد و استوار باشد فرعش بر اصل.
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اردن
عید ســعید فطر از بزرگ ترین اعیاد اردن اســت. 
مردم از چند روز پیش از فرا رسیدن عید در تكاپوی 
خانه تكانی، خریــد لباس و ســایر مایحتاج عید 
هســتند. آنها در این روز به دیــد و بازدید اقوام، 
دوستان ، همسایگان و زیارت اهل قبور می پردازند. 
وزارتخانه ها، اداره های رســمی و موسســه های 
عمومی به مناسبت عید سعید فطر در این كشور 

چهار روز تعطیل هستند. 
مالزی

 )hari raya puasa( مردم مالزی عید فطــر را
به معنای روز عید می نامند. آنها از چند روز مانده 
به عید خود را آماده اســتقبال می كنند. شــهر را 
چراغانی كرده و بــه خرید از فروشــگاه ها برای 
آمادگی در روز عیــد می پردازند. مردم به ســفر 
می روند تا روز عید را در روســتاها و شــهر های 

مختلف در كنار خانواده خود سپری كنند.
مردم مالزی در شــب پیش از عید بــه تهیه غذا و 
شیرینی سنتی مخصوص از جمله»رندانگ« كه از 
گوشت گاو و مرغ پخته شده در شیرنارگیل درست 
می شــود و همچنین»توپات« كه از برنج پیچیده 

شده در برگ خرما تهیه می شود می پردازند.
رســم جالب دیگری كه در این كشور جریان دارد 
سنت»ســفره باز« است. نخســت وزیر و مقامات 
دولتی قبل از عید از مردم دعوت به عمل می آورند 
تا در روز عید در خانه آنها حضور پیدا كنند. مقامات 
دولتی در روز عید،  در خانه خود را روی عموم مردم 
باز می كنند و مردم هم برای عرض تبریک به منزل 

آنان می روند.
افغانستان

در افغانستان سه روز تعطیل رسمی برای عید فطر 
در نظر گرفته شده اســت. این عید دارای تقدس 
زیادی برای مردم افغانســتان است. معموال مردم 
برای عید لباس های نو خریده، كودكان و نوجوانان 
به دســت های خود حنا می بندند و عده زیادی از 
مردان و تعداد كمی از زنان برای نماز در مســاجد 

جمع می شوند.
در این ســه روز همســایه ها برای دیــد و بازدید 
به خانه های یكدیگــر می روند و عیــد را به هم 
تبریک می گوینــد. دید و بازدید هــا به گونه ای 
است كه وقتی كسی به خانه دیگری رفت، دیگری 
نیز حتما باید به خانه او بیایــد و اگر چنین نكند 
 عمل او بی احترامی به شــخص مقابل پنداشــته 

می شود.
در بعضی  از روستاها مراسم عید به صورت دسته 
جمعی برگزار می شود به گونه ای كه زنان روستا با 
پخت نوعی نان به همراه همسران و كودكان خود 

در خانه بزرگ روستا جمع می شوند.

گوناگون

آداب و رسوم عید فطر در 
کشورهای مختلف جهان)3(

شرح مجلس

آیت ا...محمد ناصری در سخنرانی برای جمعی از مردم روزه دار اصفهان 
در مسجد كمرزرین، پیرامون اهمیت صدقه در دین اسالم، اظهارداشت: 
در صورتی كه فردی صدقه بدهد و در هر مكان و مجلسی كه حضور پیدا 
می كند در این رابطه صحبت كند، امكان دارد به آبروی فرد مستحق 

نیز لطمه وارد شود.
وی با بیان اینكه آداب صدقه شامل این است كه میزان صدقه چقدر باشد 
و باید به چه كسی پرداخت شود، افزود: اهل بیت)ع( همیشه به پرداخت 
صدقه تاكید داشته اند و امام سجاد)ع( صدقه را ذخیره هر انسان نزد 
پروردگار می دانند. صدقه آداب زیادی دارد كه شاید بسیاری از افراد از 

آنها خبر نداشته باشند.
استاد عرفان و اخالق حوزه علمیه اصفهان با اشاره به اینكه در برخی 
روایات به دلیل اهمیت فراوان صدقه گفته شده مومنان با دست راست 
خود آن را پرداخت كنند، تصریح كرد: به این دلیل كه پیش از رسیدن 
صدقه به فقیر به دست خدا برسد و پاداش برای وی نزد خداوند ذخیره 
شود. وی با تذكر اینكه صدقه باید به افرادی داده شود كه فقیر هستند و 
قدرت و توانایی كار نیز ندارند، گفت: در صورتی كه فردی میان دوستان 
و آشنایان شما شرایط مالی مطلوبی ندارد بسیار سفارش شده كه به آنها 
كمک شود و خداوند هم میزان پرداخت شما را نزدیک به 70 برابر نزد 
خود زیاد می كند. آیت ا... ناصری افزود: صدقه دادن به این  دلیل است 
كه به مال خود دل بستگی نداشته باشیم و در صورت مشاهده فردی در 
خانواده نزدیک كه توان مالی خوبی ندارد و نیازمند كاالیی است به آنها 

كمک شود كه در اولویت نیز هستند.
وی همچنین با ابراز اینكه اگر فردی مشاهده كرد پدر و مادرش توانایی 
مالی مناسبی ندارند، وظیفه دارد به آنها كمک كند و این وظیفه شرعی 
به عهده فرزندان ذكور اســت، بیان كرد:  هنگام كمک كردن به پدر و 
مادر بسیار زیباست كه این كمک پیش از درخواست آنها باشد تا اینكه 

قلبشان خرسند شود.
اســتاد عرفان و اخالق حوزه علمیه اصفهان گفــت: چند نفر در دنیا 
دعایشان مستجاب است كه یكی از آنها پدر و مادر هستند و همین طور 
شخص روزه دار در زمان افطار كه دعایش نزد خداوند استجابت می شود؛ 
حقوق پدر و مادر بســیار زیاد بوده و فرزندان برای سربلندی در دنیا و 

آخرت باید احترام به آنها را از یاد خود نبرند.

باغ 
کاغذی

کتاب خاکریز اقتصادی )خوانشــی بر اقتصاد مقاومتی( اثر جدید 
محمدجواد توکلی، به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی منتشر شد.
 تحریم، اهرم فشار شناخته  شده غرب و نظام سلطه، به ویژه آمریکا 
علیه نظام جمهوری اسالمی است. با توجه به پیچیدگی این مسئله در 
سال های اخیر، آیت  ا... خامنه ای، دوراندیشانه، مفهوم جدید »اقتصاد 
مقاومتی« را به مثابه رویکرد و الگویی سازگار با اوضاع و اقتضائات 
موجود اقتصاد کشور برای غلبه بر بحران های ناشی از آن به عنوان 

»الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی« 
معرفی کرد. بر اساس سیاست های کلی معرفی شده اقتصاد مقاومتی، 
تحقق این الگوی اقتصادیـ  عالوه بر چیرگی بر مشکالت اقتصادی 
ـ دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور را هم مقدور 
می سازد. نکته مهم آنکه ضرورت اجرای این الگو تنها منحصر به مقابله 
با وضعیت تحریم نیست، بلکه از آن جهت است که اقتصاد جهانی 
همواره با مخاطرات و نا امنی های ناشی از تحوالت خارج از اختیار، 

مانند بحران های مالی، اقتصادی و سیاسی مواجه است.

 خاکریز اقتصادی 
)خوانشی بر اقتصاد مقاومتی(

در جمع مردم روزه دار اصفهان مطرح شد:

 شرح آداب پرداخت صدقه
 از لسان آیت ا... ناصری

در جزء پایانی قرآن كریم، 37 سوره وجود دارد كه اكثرا مكی 
و دارای موضوعات اعتقادی مانند توحید و معاد هستند. آیات  
كوتاه و كوبنده از ویژگی های این ســوره هاست. از مقایسه 
آیه های 26 و 36 سوره مباركه نبا، می فهمیم عذاب اخروی 
 دقیقا مطابق با گناه افراد است ولی در پاداش، محبت و مهر الهی

  باعــث بخششــی فراتــر از تــالش و اســتحقاق بندگان 
می شود. 

طبق  آیات سوره نازعات مخصوصا آیه 24، ویژگی زشت فرعون 
كه باعث عذاب او در دنیا و آخرت شده ، خودبرتر بینی و احساس 
همه كاره بودن و مالكیت نسبت به دیگران بود. بر اساس آیه 
16 سوره مباركه اعلی، رمز دوری انسان از رستگاری، ترجیح 
زندگی زودگذر و پســت دنیا بر آخرت بهتر و پایدارتر است و 
تاكید فرموده كه این مطلب در كتب انبیای پیشین هم ذكر 
شده است؛ یعنی مطلبی نیست كه خاص اسالم باشد بلكه كامال 

فطری بوده و بین تعالیم همه انبیا  مشترک است.
بر اساس آیه های 15 و 16 ســوره فجر، هم خوشی ها و هم 
ناخوشی ها ،آزمایش الهی اســت و نباید انسان خوشی ها  را 
 به منزله ارزشــمند بودن نزد خداوند و سختی ها را به عنوان 

خوار شده از سوی حضرت حق بداند.

از پاداش های ویــژه خداوند به بندگان خاصــش كه در آیه 
 28 فجر  آمده  رضایت و خشــنودی دو طرفــه بین خداوند

 و آنهاست. 
جرعه ای از آیات امامت و والیت

در روایات اهل بیت ) علیهم الســالم( آیه 5 سوره ضحی كه 
می فرماید» و پروردگارت آن قدر به تــو عطا خواهد كرد كه 
خشنود شــوی!« امیدوار كننده ترین آیه قرآن حتی نسبت 
به آیه 53 زمر معرفی شــده اســت. زیرا منظور از این آیه را 
مقام شفاعت پیامبر )صلی ا... علیه و آله( دانسته اند.) شواهد 
التنزیل، ج 2، ص 466( در سوره قدر به كار بردن لفظ ماضی  
در انزلناه و مضارع در تنزل نشــانه این است كه گرچه قرآن 
در زمــان پیامبر ) صلی ا... علیه و آله( نازل شــد  ولی شــب 
قدر و نــزول مالئكه و روح هر ســال تكرار می شــود كه این 
خود دلیل بر وجود و اســتمرار حجت خداوند و امام معصوم 
روی كره زمین اســت كه فرشــتگان برای امضای تقدیرات 
ساالنه، محضر او شرفیاب می شــوند. ) كافی، ج1، ص 249( 
عصر را در لغت به معنای فشــرده و عصاره دانســته اند. امام 
 راحل )ره( منظــور از عصر را عصاره خلقــت یعنی حضرت 

ولی عصر) عجل ا... فرجه( می دانستند.

جرعه ای از آیات جهاد و شهادت
در ابتدای سوره مباركه عادیات كه نقل است در جریان نبرد 
حضرت علی علیه السالم در جنگ ذات السالسل نازل شده 
است، خداوند به اسبان دونده رزمندگان اسالم و جرقه زدن سم 
اسبانشان بر زمین و هجوم آورندگان به دشمنان دین سوگند 

می خورد كه این نشان عظمت جهاد مومنان در راه خداست. 
همچنین ســوره فجر در روایات، سوره حضرت سید الشهدا، 
امام حسین علیه السالم خوانده شده است. زیرا مصداق بارز 
نفس مطمئنه كه در آیات پایانی ســوره به آن  اشاره شده آن 

حضرت است.
اقتصاد اسالمی در قرآن 

كلمه ویل را ناشی از بدبختی و عذاب دانسته اند و برخی آن را 
نام چاهی در جهنم می دانند. این واژه برای برخی از شقی ترین 
افراد ذكر شده است. در ابتدای سوره مطففین این واژه را برای 
كم فروشان به كار می برد كه موقع داد و ستد با مردم، تمام و 

كمال می ستانند ولی ناقص تحویل می دهند. 
طبق آیه های 6 و 7 علق، انســان در اثر بی نیاز بودن خویش 
طغیانگر می شــود و سركشــی می كند. پس باید در رفاه و 
خوشی های زندگی نیز خود را نیازمند و محتاج خداوند دیده و 

از استغناء ) احساس بی نیازی ( پرهیز كند.
) اتحادیه تشكل های قرآنی خمینی شهر(

گزیده ای از مفاهیم جزء 30 قرآن کریم

رضا اخوان – شهردار دولت آباد

آگهی مناقصه  –  مزایده )نوبت دوم(

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات مشــروحه زیر را از طریق مناقصه- 
مزایده عمومی به شركت واجد الشرایط واگذار نماید:

1- مناقصه نوبت اول تهیه، خرید و تحویل در محل آسفالت 0-19
2- مزایده بهره برداری از یک قطعه زمین واقع در پارک معلم جهت اســتقرار كیوســک 

سینمای 5 بعدی بصورت اجاره بها ماهیانه به مدت یک سال
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز دوشنبه مورخ 1396/04/12 

گشایش پاكات: روز سه شنبه مورخ 1396/04/13
محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانی

پایگاه اینترنتی www.dolatabadcity.ir تلفن: 031-45822010
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری 

شهرداری دولت آباد

آبکاری انصاری

   کلیه اجناس خانگی، صنعتی

    آب طال_ نقره_ نیکل_مس_برنج

    نیکل سیاه_ پرداخت نقره و پتینه کاری

   پوشش کوره ای 130C_ سرب و آلومینیوم

اصفهان_ میدان نقش جهان_ بازار شیخ لطف اهلل
                   تلفکس: 32220676                                                                          همراه:09133003595

www.abkariansari.ir                   abkari_ansari@yahoo.com

د مبارک �ب

دریافت استانداردهای:
ISO 9001:2008

ISO 14001 :2004
OHSAA18001 : 2007

IMS

عید سعید فطر، عید آســودگی از آتش غفلت و 

رهیدگی از زنجیر نفس بــر میهمانان حضرت حق 

مبارک باد . ..
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