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علیرضا رضاداد مطرح کرد:

صفحه 4

رتبه دوم کشوری اصفهان  در جذب مخاطب سینما

دادستان کل کشور با انتقاد از رفتارهای گزینشی برخی 
افراد و گروه ها درباره رویدادهای اخیر سیاسی گفت: ما 
نباید گزینشی عمل کنیم؛ طرفداران رییس جمهور در 
جریان توهین به رییس جمهور همانطور رفتار کنند که 
اگر به رییس قوه قضائیه توهین می شد، رفتار می کردند. 
به گزارش فارس؛ حجت االســام جعفر منتظری ظهر 
دیروز در ادامه نشســت خبری خود با اصحاب رسانه در 
خصوص اهانت کنندگان به رییس جمهور در روز قدس 
گفت: در نظام اســامی که برخواســته از معارف دینی 
است به هیچ وجه اهانت برای هرکسی که باشد خصوصا 
مقامات در خدمت نظام، پسندیده نیست و محکوم است. 
وی افزود: این اهانت فرقی نمی کند از جانب چه کسی یا 
چه حزبی باشد؛ توسط هرجناحی صورت گیرد محکوم 
است. دادستان کل کشور گفت: بعد از این اتفاق دادستان 
بافاصله تشکیل پرونده داد و از ضابطین وزارت اطاعات 
ناجا اطاعات الزم را جمع آوری کرده و امیدواریم برخورد 
مناسب صورت گیرد. منتظری گفت: افراد بدانند انتقاد 
را به حرف های ناپسند نباید آغشته کنند. مقاماتی که در 
قانون مشخص شــدند بدون نیاز به شکایت از سوی قوه 
قضائیه پیگیری می شود. وی تصریح کرد: رسانه ها هم 
نباید جریان سازی کرده و هر روز این موضوعات را تیتر 
کنند. دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش از 
رفتار گزینشی گایه کرد و گفت: ما نباید گزینشی عمل 
کنیم؛ طرفداران رییس جمهور در جریان توهین به رییس 
جمهور همانطور رفتار کنند که اگر به رییس قوه قضائیه 
توهین می شد رفتار می کردند. منتظری  همچنین گفت: 
تاکید ما این است و به دادستان تهران هم تاکید می کنم 
ساختمان های مشابه پاســکو را هم که ایمن نیستند 
شناسایی کنند تا اقدامات الزم صورت گیرد، اگر احتمال 

خطر باشد پلمب می کنند. 

دادستان کل کشور در نشست خبری:

طرفداران روحانی در مقابل توهین به رییس 

قوه قضائیه هم این طور عمل می کردند؟

برای جلوگیری از گسترش تکدی گری در شهر؛

لطفا ترحم نکنید!

 اصفهان کمبود کشتارگاه 
ندارد
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 تجمع کارگران صبا فوالد

  به روز چهارم رسید

 اجرای طرح شوق رویش در 
۳۰ مرکز هالل احمر استان اصفهان
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 ورزشکار و عکاس اصفهانی
 قایقران سبز سال ۹۶ شد
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ادامه در صفحه11

 تولید 40 فیلم کودک ونوجوان 
در اصفهان آغاز شد

همزمان با آغاز ســی امین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، 
تولید 40 فیلم کوتاه و نیمه بلند در اصفهان، شــهر دوستدار کودک کلید خورد.

دبیر اجرایی سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: این 
فیلم ها به تهیه کنندگی شهرداری اصفهان در حوزه کودک و نوجوان تا شهریور 
امسال تولید می شود.حسینعلی شهیدی ، شهر اصفهان را در حوزه تولید فیلم های 

کوتاه و نیمه بلند فعال بیان کرد و افزود: این درحالی است... 
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مشاور شهردار اصفهان:

 از قدس تا آزادی
 سوار مترو شوید
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رییس دادگستری چهارمحال و بختیاری خبر داد:

گزارش ۱۶ میلیارد تومان تخلف در شرکت شهرک های  استان

 همزمان با آغاز سی امین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان ونوجوانان؛
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»کمیته امنیت آب« در مجلس تشکیل شد
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در پی ورود بحران آب در 
کشور به مقوله امنیتی، »کمیته امنیت آب« را به منظور بررسی بحران آب در استان های 

مختلف کشور و به ریاست محمدمهدی برومندی، نماینده مرودشت تشکیل داده است.

پارلمانخبر انتخاباتواکنش

عصر ایران: حجت االسالم محسن رهامی، عضو شورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان در خصوص ارتباط 
اصالح طلبان با رهبر انقالب گفت: در خصوص ارتباط با 
رهبری و مشاوران ایشان، اقداماتی از طرف اصالح طلبان 
صورت گرفته و در دوسه سال گذشته، با توجه به سوابق 
ارتباطات بنده و خصوصا با عنایــت به اینکه من از یک 
طرف به عنوان مســئول کمیته تعامل ورایزنی شورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان ، وظیفه ایجاد ارتباط 
را برعهده داشتم، باید در جهت احقاق حقوق آنان تالش 
کنم. دوســتان دیگر هم  البته در حد امکان همکاری 
دارند. تالش می کنیم این ارتباط و نشســت ها بیشتر 
شود و اخبار و دیدگاه های ما مستقیما و به وسیله خود 
ما، به رهبری معظم، منتقل شــود وایشان را در جریان 
خواسته ها و مسائل خود قرار دهیم تا بتوانیم از نزدیک 
نظرات ایشان را  بشنویم؛ چرا که این امر در ایجاد وحدت 

و انسجام ملی بسیار موثر خواهد بود.

پروانه سلحشــوری، رییس فراکســیون زنان مجلس 
پیرامون انتخابات هیئت رییســه این فراکسیون اظهار 
داشــت: انتخابات مزبــور درون فراکســیونی احتماال 
چهارشنبه برگزار خواهد شد. سلحشــوری با تاکید بر 
اینکه » فراکسیون زنان عملکرد مقبولی داشته است« 
افزود: پایه کارهای ارزشــمندی در این یک ســاله بنا 
شده است که ان شاءا...هیئت رییسه ،  ادامه کار را انجام 
دهد مثل تشکل اتاق فکر در مرکز پژوهش ها و نشست 
ادوار زنان مجلس که می توان از تجارب و پتانسیل افراد 
متخصص در ایــن حوزه بهره برد. مــن در همین جا از 
همه همکارانم و دبیر فراکســیون خانم دکتر گرایلی و 
خانم دکتر رفیعی برای همکاری صادقانه در این مدت 
تشــکر می کنم.وی گفت: هفته آینده نشست خبری 
ترتیب می دهیم و گزارش عملکرد یک ساله را به دوستان 
اصحاب رسانه اعالم می کنیم که این کار نشان دهنده 

پاسخگو بودن ماست.

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان:

 خواسته هایمان را مستقیما با 
رهبری در میان می گذاریم

رییس فراکسیون زنان در مجلس:

 فراکسیون زنان 
تعیین تکلیف می شود

عضو کمیسیون امنیت ملی:

مسئوالن مانور فرودگاه مهرآباد 
به مجلس گزارش ارائه دهند

کاظمی:

 همچنان منتظر دریافت
»الیحه جامع انتخابات« هستیم

علیرضا رحیمــی، از اعضای کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی در رابطه با جزئیات مانــور فرودگاه 
مهرآباد گفت: قاعدتا نباید در مانورها از گلوله های جنگی 
بهره برد زیرا هدف از آن تقویت، آمادگی و به روز کردن 
نیروهاست، اما ازآنجاکه جزئیات این مانور هنوز گزارش 
نشده و مشخص نیست که شهادت یکی از افراد حاضر 
در فرودگاه مهرآباد در جریان مانور یا خارج از آن بوده، 

بنابراین توضیح بیشتری درباره آن نمی توان داد.
رحیمی ادامــه داد:امتیاز مثبتی بــه آن نمی توان داد 
زیرا زمانی که مانور بدون تلفات به اهداف دســت  یافته 
باشــد باید برای آن امتیازی در نظر گرفت، در صورتی  
که متحمل تلفات شده باشند، نیاز است تا در برگزاری 
آن تجدیدنظر اساســی صورت گیرد.  انتظار می رود تا 
مسئوالن برگزارکننده مانور گزارش خود را به مجلس 
ارائه دهنــد، درصورتی کــه چنین اتفاقــی رخ ندهد، 

درخواست خود را مطرح خواهیم کرد.

نایب رییس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: همچنان 
منتظریم که الیحه جامع انتخابات به صورت رسمی از 
سوی دولت به مجلس ارائه شود تا سریع تر در دستور کار 
قرار گیرد.سید حمیدرضا کاظمی درباره آخرین وضعیت 
بررسی الیحه جامع انتخابات در مجلس اظهار داشت: 
این الیحه که قرار بود پیش از اینها به مجلس ارائه شود، 
هنوز به کمیسیون نیامده است. وی افزود: البته مدتی 
قبل، پیش نویس الیحه را دریافت کردیم، اما همچنان 
منتظریم که اصل الیحه به صورت رسمی از سوی دولت 
به مجلس و کمیسیون شوراها و امور داخلی ارائه شود تا 
سریع تر در دستور کار قرار گیرد.نایب رییس کمیسیون 
شوراها و امور داخلی کشور گفت: دولت اعالم کرده بود 
که بعد از انتخابات الیحه را به مجلس می دهد؛ بر اساس 
آخرین اطالعاتی هم که داریم، وزارت کشور این الیحه 
را به دولت داده، اما اطالع نداریم که آیا کار بررسی آن در 

صحن دولت انجام شده است یا خیر.

بین الملل

به نقل از اکسپرس، دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا 
در یک نشست خبری مشترک با مون جائه-این، همتای 
کره جنوبی خود گفت که دوران صبر استراتژیک در قبال 
کره شمالی به پایان رسیده و باید راه حلی مناسب برای حل 
مسئله اتمی و موشکی این کشور یافت.پس از این اظهارنظر 
از سوی ترامپ، کره شــمالی ترامپ را به آماده شدن برای 
انجام یک حمله اتمی پیشگیرانه متهم کرد. این صحبت ها 
در بحبوحه نگرانی ها درباره این مسئله مطرح شده که کره 
شمالی پس از ساخت یک موشــک با قابلیت رسیدن به 
خاک آمریکا می تواند این کشور را هدف قرار دهد.در بیانیه 
منتشر شده در رسانه های تبلیغاتی کره شمالی نیز آمده 
است: مسئله ای که قابل مالحظه است این است که آمریکا 
از طریق رسانه ها فشارهای نظامی زیادی بر کره شمالی وارد 
می آورد و به دنبال آماده کردن خود برای انجام یک حمله 
پیشگیرانه اتمی علیه کره شمالی است. این یعنی سناریوی 
نظامی آمریکا برای برافروختن جنگی اتمی در شبه جزیره 
کره به هر قیمتی که فراتر از خط قرمز است. تبلیغات دولت 
ترامپ درباره گزینه نظامی چیزی جز الپوشانی سناریوی 

آنها برای انجام جنگ علیه دولت کره شمالی نیست.

مشاجره و اختالف در دولت آمریکا بار دیگر در رسانه ها 
بازتاب پیدا کرده و این بار پولیتیکو از مشــاجره »رکس 
تیلرســون« وزیر خارجه آمریکا با »اســتفان میلر« از 
مشاوران رده باالی کاخ سفید و فردی که از وی به عنوان 

دومین مشاور اصلی ترامپ یاد می شود خبر داده است.
به نوشته پولیتیکو مشاجره تیلرسون و میلر بر سر فرمان 
مهاجرتی ترامپ بوده است.به گفته ۴ نفر از افراد آگاه از 
این ماجرا، این دومین مشاجره تیلرسون با مشاوران کاخ 

سفید ظرف یک هفته اخیر بوده است.
گویا تیلرسون در این مشــاجره به »جانی دی استفانو« 
رییس کارکنان کاخ سفید نیز پرخاش کرده و به صراحت 
به مشاوران ترامپ گفته است که می خواهد اختیار کامل 
وزارتخانه تحت امرش را در دست داشته باشد.به نوشته 
پولیتیکو سخنگویان کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا 

حاضر به پاسخگویی در این رابطه نشده اند.

ایران تمام و کمال به برجام پایبند بــوده و هیچگونه نقضی 
از سوی تهران ســر نزده اســت؛ این گزاره ای است که همه 

طرف های سند برجام به آن اذعان دارند.
 سازمان ملل پس از نشست توجیهی پنجشنبه شب شورای 
امنیــت پیرامون قطعنامــه 2231، صراحتا اعــالم کرد که 
ایران به برجام پایبند بوده اســت. ظریف هم در پیام توئیتی 
نوشت: ســازمان ملل و تمام دنیا می گوید ایران به طور کامل 
به تعهداتش پایبند اســت، اما آمریکا به خاطر نفرت نهادینه 

شده ای که از تهران دارد، مجبور است حقیقت را انکار کند. 
امــا در طرف مقابــل این پایبنــدی، دیده نمی شــود و چه 
آمریکایی ها و چه بعضا اروپایی ها با طرح ها و قطعنامه هایشان به 
مخدوش کردن و نقض روح و جسم برجام مبادرت می ورزند.  
همچنین اتحادیه اروپا فهرست افراد و نهادهای ایرانی مورد 
تحریم خود را به روز رســانی کرد. فهرســتی کــه در آن نام 
اشخاصی همچون سردار قاسم سلیمانی و 26 فرد و نهاد دیگر 

ایرانی به چشم می خورد.
در آمریکا اوضاع تخریب و نقض برجام آشفته تر است؛ در بیش 

از 5 ماهی که از آمدن ترامپ به کاخ سفید می گذرد، تقریبا هر 
ماه یک تحریم علیه ایران اعمال شده است.

اما عالوه بر دولت ترامپ که مواضع خصمانه اش علیه ملت ایران 
بر کسی پوشیده نیست، سناتورهای آمریکایی نیز وارد میدان 
شده اند و به رییس جمهور آمریکا در تحریم کشورمان یاری 
می رسانند؛ در تاریخ  25 خردادماه 96، سنای آمریکا به بهانه 
آنچه که مقابله با اقدامات ثبات زای ایران می نامید، تحریم های 
جامع غیرهسته ای را علیه کشورمان وضع کرد؛ تحریم هایی 
که به تصریح همه طرف ها نقض برجام است و نیروهای دفاعی 

ایران را هدف گرفته است.
عمده تمرکز طرح تحریمی و ضدبرجامی اخیر هیئت حاکمه 
آمریکا، روی توان دفاعی و تســلیحاتی جمهوری اسالمی و 

ضربه زدن به نیروهای مسلح ما معطوف شده است. 
همچنین مطابق با طرح سنای آمریکا، مسئوالن سپاه پاسداران 
و مرتبطین آنها نیز با ادعای واهی و مضحک حمایت از تروریسم 
در لیست تحریم قرار می گیرند! آنچه در این طرح قابل تامل 
است آنکه طبق بندی از آن، سپاه پاسدارن انقالب اسالمی یک 

سازمان تروریستی قلمداد می شود و رییس جمهور آمریکا ملزم 
می شــود به فاصله حداکثر 90 روز بعد از اجرایی شدن طرح 
مزبور، تحریم هایی را علیه ســپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
اشخاصی که در زمره مقامات، پرسنل یا وابستگان این سازمان 

هستند، اعمال کند.  
عالوه بــر اینها، طــرح ضدبرجامــی اخیر ســنای آمریکا، 
رییس جمهور این کشــور را ملزم می ســازد تا دارایی افراد 
و نهادهای درگیــر در  فعالیت های خــاص مرتبط با تامین، 
فروش و یا انتقال تسلیحات منع شده و مواد مرتبط به ایران 

را توقیف کند.
بند دوم نامه تایید مشروط برجام

 اما همانطور که در نامه تایید مشــروط برجــام که در تاریخ 
29 مهرماه 139۴ از ســوی مقام معظم رهبری مرقوم شد، 
دست اندرکاران پیشبرد برجام به ویژه دولتمردان موظف به 
مقابله به مثل در برابر نقض این قرارداد توسط آمریکا هستند؛ 
در بند دوم نامه معظم له خطاب بــه رییس جمهور در تایید 
مشروط برجام، تصریح شده بود: در سراسر دوره  ۸ ساله وضع 
هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه ای )از جمله بهانه های 
تکراری و خودساخته ی تروریسم و حقوق بشر( توسط هر یک 
از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد 
و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه  مجلس اقدام های الزم 

را انجام دهد و فعالیت های برجام را متوقف کند.
 تدوین یک طرح تقابلی مقتدرانه

 اما در همین راســتا، مجلس شورای اســالمی دست به کار 
شده اســت؛ عالء الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس، درباره تهیه طرح مجلس 
در مقابله با تحریم های اخیر مجلس سنای آمریکا گفت: این 
طرح دقیق و تقابلی با مصوبه کنگره آمریکاست و فکر می کنم 
یک طرح مقتدرانه ای خواهد بــود.  چند روز پس از اظهارات 
بروجردی، کاظم جاللــی، رییس مرکز پژوهش های مجلس 
طی مصاحبه ای گفت: در طرح مقابله با اقدامات تروریستی 
آمریکا اختصــاص 1000 میلیــارد تومان برای گســترش 
فعالیت های موشــکی و 1000 میلیارد تومان برای مبارزه با 
تروریسم توسط نیروی قدس سپاه پاسداران پیش بینی شده 
اســت.نمایندگان مجلس امروز در خانه ملت گرد هم جمع 
می شوند. خانه ای که  »ســازوکارهای قانونی تکلیف آور« با 
استناد به تهیه طرح 20 ماده ای »مقابله با اقدامات آمریکا« در 
آنجا شکل خواهد گرفت. باید منتظر ماند و دید وکالی ملت با 
قیام و قعود با چه راهبردی از حقوق موکالن خود دفاع خواهند 

کرد و چه واکنش قاطعی نشان خواهند داد؟

میزان: چند روز پیش بود که اتحادیه اروپا فهرست افراد و نهادهای ایرانی مورد تحریم خود را به روز رسانی کرد. 
 فهرســتی که در آن نام اشــخاصی همچون ســردار قاســم ســلیمانی و 26 فرد و نهاد دیگــر ایرانی

 به چشم می خورد.

کره شمالی: 

آمریکا برای حمله اتمی 
پیشگیرانه آماده می شود

پولیتیکو خبر داد:

 مشاجره در کاخ سفید 
بر سر فرمان مهاجرتی ترامپ

یادداشت

پایگاه اطالع رسانی آیت ا... مکارم شیرازی در پاسخ به پرسش های 
جمعی از مخاطبان درباره برخی »شعارهای نامناسب و تفرقه افکن 

در اجتماعات دینی« در مطلبی به نقل از این مرجع تقلید نوشت: 
»مسلم است مطالب توهین آمیز و تفرقه افکن از سوی هرکس باشد، 
کار زشت و ناپسندی اســت و خداوند به آن راضی نیست. به یقین 
اقلیت کوچکی هستند که به ســراغ این کارها می روند، نیروهای 
انقالب در اینجا دو وظیفه دارنــد: اوال این کار را نکوهش کنند تا به 
حساب آنها گذارده نشود و ثانیا این گونه افراد را نصیحت کنند و به 
آنها بگویند که این کار نه خدمت به انقالب است و نه خدمت به اتحاد 
و وحدت جامعه اســالمی که در این زمان بیش از هر زمانی به آن 

نیازمندیم. امیدواریم خداوند همه را به راه راست هدایت فرماید.«

یک عضو هیئت رییســه جبهه مردمی نیروهــای انقالب آخرین 
فعالیت های انجام گرفته در این جبهه را تشریح کرد. لطف ا... فروزنده 
در گفت وگو با ایسنا، گفت: جمنا تشکیالتی برای گفتمان سازی و 
طرح مطالبات مردم است و فقط به برهه زمانی انتخابات اختصاص 
نداشت. وی ادامه داد: درحال حاضر جلسات هیئت رییسه هر هفته 
تشکیل می شود و قرار است در این جلسات به یک راهبرد و چارچوب 
و استراتژی مشخص برسیم، پس از آن در جلسه ای با مجمع عمومی 

و با حضور اعضا این استراتژی به صورت رسمی اعالم خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان تهران، آخرین وضعیت پرونده عضو 
سابق تیم مذاکره کننده هسته ای را تشریح کرد.

غالمحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عضو سابق 
تیم مذاکره کننده هسته ای، گفت: این پرونده هفته گذشته از دیوان 
عالی به مرجع تجدید نظر برگشت و در حال حاضر در دادگاه تجدید 
نظر است. اســماعیلی به محکومیت این فرد اشاره و تصریح کرد: از 
آنجا که این پرونده دارای محکومیت حبس است، دادگاه تکلیف دارد 
که وقت رسیدگی تعیین کند تا در جلسه رسیدگی به اعتراض متهم 
رسیدگی شود. »این متهم یکی از دیپلمات  های سابق و عضو تیم 
قبلی مذاکرات هسته  ای است که سابقه محکومیت به حبس تعزیری 
و محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امورخارجه، اشتغال در 
امور بین  الملل سایر نهادها و ارگان  های کشور در ارتباط با مسایل 

امنیتی را در پرونده خود دارد.«

انتقاد آیت ا... مکارم شیرازی از 
شعارهای تفرقه افکنانه عید فطر

جمنا در حال گفتمان سازی است

ارجاع پرونده عضو سابق تیم 
مذاکره کننده هسته ای به دادگاه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن صنفی

هیئت مدیره

 کارفرمایی تخصصی آموزشــگاه های آزاد فنی و حرفه ای )در رشــته مراقبت وزیبایی( 
شهرستان لنجان

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن صنفی فوق دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی سالیانه که رأس 
ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 96/5/2 در محل زرین شــهر- فلکه مرکزی -ساختمان صدف- طبقه دوم 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه

 1- ارائه گزارش عملکرد  سالیانه
 2- ارائه گزارش مالی 

3- ارائه گزارش بازرسی
 ۴- انتخاب بازرسان

عکس روزیادداشت

تندیس جشنواره کاریکاتور ترامپیسم
نشست خبری اختتامیه جشنواره کاریکاتور ترامپیسم روز گذشته 
با حضور علی اصغر جعفری، ریاست سازمان هنری و امور سینمایی 
دفاع مقدس و مسعود شــجاعی طباطبایی، مدیر خانه کاریکاتور 

ایران برگزار شد.

اخباراخبار کوتاه

امروز صورت می گیرد؛ 

قیام وکالی ملت برای استیفای حقوق از آمریکا

خبرگزاری تسنیم دیروز طی 
خبری نوشت: عضو کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقات مجلس 
از تدوین گــزارش تحصیلی 
فریدون در کمیسیون متبوع 
خود خبر داد. سیدجواد ابطحی، 
با اشاره به روند بررسی پرونده 
تحصیلی حسین فریدون گفت: 
گزارش پرونده تحصیلی حسین 

فریدون در کمیته آموزش کمیسیون تدوین شده و پس از امضای رییس 
کمیته، تقدیم هیئت رییسه کمیســیون و سپس هیئت رییسه مجلس 
می شود.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه گزارش 
تدوین شده پس از تقدیم به هیئت رییسه، در صحن علنی مجلس قرائت 
می شود، افزود: برخی تخلفات در این پرونده از جمله اینکه پذیرش حسین 
فریدون در دانشگاه شهید بهشتی بدون آزمون بوده و شرط معدل رعایت 
نشده، محرز شده که پس از قرائت گزارش در صحن مجلس، تخلفات برای 

اعمال قانون به قوه قضائیه ارائه می شود.
با این حال محمد قمی، عضو کمیته بررســی پرونــده مربوط به مدرک 
تحصیلی حسین فریدون با تکذیب این خبر گفت: آقای ابطحی پیش از این 
نیز در دو یا سه مقطع چنین مصاحبه هایی داشته و از جانب خود به جای 

کمیته تحقیق اظهارنظر کرده که این گفته ها خالف است.

تسنیم مدعی شد؛

تخلف تحصیلی »حسین فریدون« 
محرز شد

روزنامــه نیویــورک تایمــز 
نوشت: سپاه پاســداران ایران 
با مرگبارترین موشــک ها، به 
آمریــکا در دیرالزور هشــدار 
داد و توانمنــدی خود را به رخ 
کشــید.این روزنامه نوشت: 
نیروی نظامی ایــران تا دندان 
به موشک مسلح است. ایران 
در حمله موشکی به مقر داعش 

در دیرالزور در سوریه در واکنش به حمالت تروریستی تهران قصد ارسال 
یک پیام ثانوی به ایاالت متحده در برابر هر گونه حمله نظامی را داشت. 
بازدارندگی منطقه ای در برابر کشورهای متخاصم دلیل اصلی تبدیل شدن 
ایران به بزرگ ترین نیروی موشــکی خاورمیانه بوده است. توان نیروی 
موشکی ایران را موشک های بالســتیک کوتاه برد سری شهاب تشکیل 
می دهد که عمدتا از سوخت مایع استفاده می کند؛ شهاب 1، شهاب 2، 
شهاب 3.روشن نیست ایران چه تعداد موشک شهاب 3 در اختیار دارد که 
با نام هایی مانند عماد و قدر معرفی شده است.موشک های سری فاتح با 
سوخت جامد کار می کند: فاتح 110 و فاتح 331 موشک های کوتاه برد با 
قابلیت جابه جایی جاده ای هستند.به نوشته نیویورک تایمز ظهور نسل 
موشک های سری شهاب، فاتح، سجیل، خلیج فارس و شماری موشک های 

کروز نشانگر مجموعه ای از مرگبارترین قابلیت های سپاه پاسداران است.

روزنامه نیویورک تایمز:

 موشک های مرگبار سپاه ایران 
هشدار به آمریکا بود

برای شش نفر از مدیران تلگرامی 
کیفرخواست صادر شد

حجت االسالم و المســلمین منتظری، دادســتان کل کشور در 
نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره آیت ا... شهید بهشــتی و 72 تن از یاران 
باوفای انقالب گفت: اهانت برای هیچ مقام و فرد مســلمان زیبنده 
نیست و باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم و انتظار ما از اصحاب 
رسانه تالش در این عرصه است. دادســتان کل کشور در پاسخ به 
سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدیران کانال های تلگرامی 
گفت: برای شش نفر کیفر خواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
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فناوران شــهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان، پوشش مسی تخریب 
شده غلتک های واحد قلع اندود شرکت فوالدمبارکه را با روش آبکاری 
الکتریکی موضعی تعمیر کردند. رییس شــهرک علمی وتحقیقاتی 
اصفهان ، اصول این روش را بر پایه تمیزکاری الکتریکی چند مرحله ای، 
حکاکی الکتریکی، فعال سازی و پوشش دهی چند مرحله ای سطح 
غلتک با آندهای متفاوت استوار دانســت و گفت: قطعات و ابزارهای 
صنعتی همواره در معرض خوردگی، سایش، فرسایش و ضرب دیدگی 
هستند و به همین دلیل تعمیرات ســطحی با چسبندگی، خواص 
فیزیکی و مکانیکی مشابه نمونه اصلی در تمامی قطعات، ضروری است.
مدیرعامل شرکت فناور و مجری این طرح، وجود کوچک ترین نقص در 
سطح چنین غلتک هایی به ویژه در الیه های مس و کروم را برکیفیت 
ورق های تولیدی در فرآیند نورد تاثیر گذار دانســت و گفت: اکنون 
برای رفع این نواقص، بخش عمده ای از پوشش مسی غلتک حذف و 
تجدید می شود که هزینه های بسیار باالیی از جمله از مدار خارج شدن 
قطعات، حذف پوشش عمدتا سالم، تجدید پوشش بدون نقص و حمل 
و نقل را به شرکت تحمیل می کند. آرش فتاحی افزود: سرعت باالی 
پوشش دهی در حدود نیم میلی متر در ساعت با قابلیت بیش از 60 برابر 
سریع تر از روش متداول، چسبندگی و سختی بسیار باال و همچنین 

امکان انجام فرآیند در محل، از مهم ترین مزیت های این طرح است.

صنعت

اخبار

کاهش 45 درصدی ارزش صادرات محصوالت باغی در اصفهان
مدیرکل گمرک اســتان اصفهان گفت: ارزش صادرات محصوالت باغی از گمرک 
 استان اصفهان در ســه ماهه نخســت امســال بیش از 45 درصد کاهش داشته

 است.

محصوالت فلزی نیازمند تشکیل 
اتحادیه صادرات است

کارشناس ارشــد صادرات شــرکت ذوب آهن اصفهان 
معتقد اســت برای انسجام بیشتر شــرکت های داخلی 
جهت حضور بیشــتر در بازارهای بیــن المللی و تقویت 
جایگاه این شــرکت ها در بازارهای جهانی، به تشــکیل 
اتحادیه صــادرات محصوالت فلزی نیــاز داریم. مهدی 
سرلک اظهارکرد: تشــکیل اتحادیه صادرات محصوالت 
فلزی، از افت قیمت محصوالت فلزی کشورمان از جمله 
آهن و فوالد در بازارهای بین المللی به ویژه در کشورهای 
همســایه جلوگیری می کند. وی تصریح کرد: متاسفانه 
بســیاری از تجار، به این دلیل که شــرایط مناسب تری 
در بازارهای کشورهای همســایه داشته باشند، دست به 
اقداماتی می زنند که موجب افت بهای محصوالت فلزی 
در بازارهای کشورهای همسایه می شود. این کارشناس 
صادرات محصــوالت فوالدی تاکید کــرد: برای تقویت 
جایگاه شــرکت های داخلی در بازارهــای بین المللی، 
نیازمند تشکیل اتحادیه صادرات محصوالت فلزی هستیم 
تا از تصمیم های جزیره ای برای صادرات محصوالت فلزی 
جلوگیری کنیم. وی ادامه داد: متاسفانه ارزش گذاری برای 
فروش محصوالت فلزی کشورمان در بازارهای بین المللی 
به ویژه کشورهای همسایه متولی ندارد و نبود این متولی 
موجب شده تا محصوالت ایرانی در مقایسه با محصوالت 
مشابه خارجی، با کیفیت یکسان در بازار کشورهای همسایه 
با قیمت پایین تری به فروش برســد. سرلک تاکید کرد: 
محصوالت فوالدی شرکت های داخلی از جمله ذوب آهن 
اصفهان، توان رقابت با مشابه خارجی در بازارهای جهانی را 
دارد و باید برای تقویت جایگاه این محصوالت در بازارهای 

بین المللی، به صورت جدی برنامه ریزی کرد. 

جریمه سه میلیارد و 200 میلیون 
ریالی قاچاقچیان تلفن همراه

قاچاقچیان تلفن همراه در کاشان به حدود سه میلیارد و 
200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده 
قاچاق 310 دســتگاه تلفن همراه به ارزش بیش از سه 
میلیارد و 199 میلیون و 386 هزار ریال که ازیک دستگاه 
خودرو کشف شده بود، به شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق 
کاال و ارزتعزیرات حکومتی کاشان ارسال شد. غالمرضا 
صالحی افزود: متهمــان پرونده دراین شــعبه، عالوه بر 
جمع آوری کاال به نفــع دولت، به پرداخت حدود ســه 
میلیارد و 200 ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت 

محکوم شدند.

مدیر اداره جهاد کشاورزی آران و بیدگل طی گفت وگویی به فعالیت ۷0 
واحد مرغداری در شهرستان اشاره کرد و گفت: این واحدها در پرورش 
مرغ های گوشتی و تخم گذار فعالیت می کنند که سالیانه چهار هزار و 
500 تن تخم مرغ و شش هزار و 500 تن گوشــت سفید در آن تولید 

می شود.
حسین فتاحی ادامه داد: 80 هزار دام سبک و 20 هزار دام سنگین در 
شهرستان نگهداری می شود که ساالنه 30 هزار تن شیر از آنها به دست 

می آید.
وی با بیان اینکه ۷50 نفر شــتر نیز در آران و بیدگل پرورش داده شده 
است تصریح کرد: نزدیک دو هزار تن گوشت قرمز به صورت ساالنه در 
شهرستان تولید می شــود که تولید دام و طیور را به حدود 42 هزار تن 

در سال می رساند.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: قصابان بابت خدمات جانبی 
مربوط به گوشت از جمله جداکردن گوشــت از استخوان، خرد و تکه 
کردن و چرخ کردن گوشــت از مردم هزینه ای دریافت نمی کنند و در 

اصل خدمات رایگان است.
رضا انصاری با اشاره به اینکه اعضای صنف گوشت قرمز به صورت روزانه، 
دام را از میدان دام خریداری می کنند، افزود: در این شرایط مطابق آنچه 
قانون گفته باید حاشیه سود ما 8 درصد باشد در حالی که تاکنون هیچ 
یک از قصابان به این حاشیه سود دست نیافته اند؛ چرا که حجم گوشت 
بعد از یک روز افت پیدا می کند. وی با بیان اینکه خوشبختانه در اصفهان 
کمبود کشتارگاه نداریم، گفت: در حال حاضر چهار کشتارگاه صنعتی 
فساران، نوشین حالل، نقش جهان و کشتارگاه شهرستان لنجان برای 

تامین دام مورد نیاز قصابان فعالیت می کنند.

تولید ساالنه ۳0 هزار تن 
شیر در آران و بیدگل

اصفهان کمبود کشتارگاه 
ندارد

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در زمینه تولید 
قطعات خودرو توانمندی های زیادی در کشور وجود دارد که 
متاســفانه به دلیل نبود ارتباطات موثر، نتوانسته ایم از تمام 
توان موجود در این صنعت بهره مند شویم. قاسم علی جباری 
اظهار داشت: در کشور واحدهایی وجود دارند که فعالیت آنها 
در سطح بین المللی اســت، اما به دلیل مشکالت سال های 
گذشته و نوسان اقتصادی، هم اکنون با بخشی از ظرفیت خود 
کار می کنند. وی افزود: اتــاق بازرگانی تالش دارد ارتباطات 
تولیدکنندگان را تقویت کرده و همچنین با شناسایی و حمایت 
از مجموعه هایی که می توانند بــا مجموعه های بین المللی، 
همکاری و مشارکت اقتصادی داشته باشند، در زمینه افزایش 
صادرات، بهینه کردن تولیدات و تامین نیاز بازارهای خارجی 
اقداماتی انجام دهد. رییس کمیسیون جذب سرمایه گذاری 
خارجی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی، به شرایط خاص 
صنعت خودرو در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: سرمایه های 
صنعت خودرو در ایران پراکنده است و سرمایه های اصلی نیز 
در اختیار چند شرکت قرار دارد، به همین دلیل امکان رشد و 
توسعه از برخی مجموعه ها گرفته شده است.وی بیان داشت: 
تعدد خودروسازهای کوچک در کشور باعث شده ایران در این 
صنعت، برندی در سطح جهانی نداشته باشد.جباری یادآور 
شد: تحریم ها باعث شد بیش از یک دهه از دانش و تکنولوژی 
روز جهان عقب باشیم و این موضوع در صنایعی مانند خودرو، 

شدت بیشتری داشت.وی با بیان اینکه انحصار اقتصادی ما را 
از رقابت در عرصه جهانی باز می دارد، تاکید کرد: انحصارها باید 
از ریشه رفع شود؛ در غیر این صورت، به جای درمان اساسی و 
ریشه ای، تنها درمان مقطعی داشته ایم و به اعتقاد من صنعت 
قطعه سازی به درمان ریشه ای نیاز دارد. عضو هیئت رییسه 
اتاق بازرگانی اصفهان از استان اصفهان به عنوان قطب صنعت، 
تولید و تجارت کشور نام برد و گفت: در استان بیش از هشت 
هزار و 500 واحد صنعتی خصوصی و 160 موسسه آموزش 

عالی و دانشگاهی وجود دارد.

معاون توسعه سرمایه انسانی شــرکت مخابرات ایران،  
برای شفافیت و اطالع رســانی به مخاطبان و کارگزاران  
گفت: این شرکت بنا به الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی 
خود تاکنون هیچ یک از کارگزاران روستایی را تعدیل و 
یا به اجبار با آنها قطع همکاری ننموده است و برابر شرح 
وظایف ابالغی به استناد طرح طبقه بندی مشاغل شرکت 
مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

این کارگزاران  از حقوق مربوطه  برخوردار هستند.
دیانی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 5800 کارگزار را 
در دفاتر روســتایی به خدمت گرفته است، تصریح کرد: 
بیش از 80 درصداز آنان در دفاتری مشغولند که دارای 
مراکز کــم ظرفیت تلفنی بوده و با تحــول تکنولوژی از 

کارآیی و بهره وری الزم برخودار نیستند.
وی با اشاره به ماده83 قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( )کــه طبــق 
آن شــرکت متولی )شــرکت مخابرات ایران( مکلف به 
استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران 
و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط 
و ضوابط مقرر در قانون کار است( گفت: از آنجا که ماده 
83 قانون مذکور، این شرکت را مکلف به استمرار بیمه و 
قرارداد مستقیم با اشخاص حقیقی مذکور نموده است، 
بدیهی است هر یک از افراد پیش بینی شده در قانون که 

قبل از تصویب آن، از هر نوع قراردادی برخوردار بوده اند،  
بایستی این قوانین در حق آنها استمرار یابد و الغیر.

آقای دیانی برای آگاهی بیشتر کارگزاران و اطالع  رسانی 
به آنان افزود: تشــخیص انطباق  قانون با اصول حقوقی، 
با قانون گذار اســت . از همین رو اصل ۷3 قانون اساسی 
شــرح و تفســیر قوانین را در صالحیت مجلس شورای 
اسالمی مقرر نموده است. لذا برای حفظ حرمت قوانین، 
 ضروری است از تعبیر و تفسیر سلیقه ای قوانین پرهیز 

شود.

معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران مطرح کرد:

ضرورت همکاری شرکت مخابرات ایران با کارگزاران روستایی 

بازرگانی
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

انحصار اقتصادی؛ مانع رقابت در عرصه جهانی 

ارتباطات

نماینده مردم ســمیرم درمجلس با بیان اینکــه تعادل بازار 
لبنیات با خرید تضمینی مناسب شیر توسط دولت عملیاتی 
می شود، گفت: ثبات بازار دامداری، با خرید شیر به نرخ واقعی 

از دامداران امکان پذیراست.
اصغرسلیمی درباره وضعیت دامداری های کشور اظهار داشت: 

برای ثبات بازار لبنیات، باید نگاه ویژه ای به  نرخ  خرید شیر از  
دامداران  داشت تا در زمینه تقویت بنیه اقتصادی دامدار در 
عرصه تولید فرآورده های لبنی، هم بتوان به خودکفایی رسید 
و هم تبدیل به صادر کننده درجه یک درعرصه بین الملل شد.

نماینده مردم ســمیرم در مجلس با بیان اینکه عدم تطابق  

هزینه ها مابین تولیدکننده وکارخانه داران، مانع خرید شیراز 
دامدار به نرخ واقعی می شود، تصریح کرد: آشوب گرانی هزینه 
تولید، انگیزه دامدار را برای ماندگاری در صنعت تولید شــیر 
کاهش می دهد. سلیمی افزود: نرخ لبنیات باید طبق قدرت 
خرید شــهروندان تعیین شــود و نباید به اصطالح به سمت 
خیزش گرانی حرکت کند؛ زیرا  لبنیات به طور مســتقیم با 
افزایش ســرانه ســالمت جامعه ارتباط دارد. نماینده مردم 
ســمیرم در مجلس با بیان اینکه تعادل بازار لبنیات با خرید 

تضمینی شیر توســط دولت عملیاتی می شود، گفت: ثبات 
بازار دامداری به ویژه در دامداری های شــیرده، با خرید  شیر 
به نرخ واقعی از دامدار امکان پذیراست. وی یادآورشد: کلید 
تفاهم میان کارخانه داران و دامدار برای فروش شــیر را باید 
در ارزانی نرخ نهاده های دامی جســت وجو کرد؛ زیرا زمانی 
که دامدار با  نرخ باال شیر را تولید می کند، مشخص است که 
برای کارخانه دار به صرفه نیست شــیر را با نرخ نازل در بازار 

توزیع کند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس عنوان کرد:

ارزانی نرخ نهاده های دامی؛ نقطه تفاهم میان کارخانه داران و دامداران

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

6،510،000 ریالنیم سکه

3،800،000  ریالربع سکه

2،530،000 ریالسکه یک گرمی

1،159،330 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

CCTV دوربین مدار بسته

بازار

 HikVision هایک ویژن
DS-2CE16D7T-IT

 1,990,000
ریال

 2,610,000
ریال

HikVision هایک ویژن
DS-2CE56D0T-IRM 

 1,390,000
ریال

 1,790,000
ریال

HikVisio هایک ویژن
n DS-2CD2620F-I IR

 6,540,000
ریال

 7,150,000
ریال

تعمیر عیوب موضعی غلتک های 
شرکت فوالدمبارکه

رییس کل بانک مرکزی با ارائه توضیحاتی در مورد 2رقمی 
شدن تورم خرداد گفت: این مســئله حاکی از ریسک های 
موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار 
تورم و لزوم هوشــیاری مجموعه سیاست گذاری کشور در 

این زمینه است.
ولی ا... سیف اظهار داشــت: نظام بانکی با تنگناهایی همراه 

است که نیازمند توجه و مراقبت جدی است.
وی با بیان اینکــه بانک ها ضمن حرکــت تدریجی در رفع 
نارسایی ها، نقش موثری در اقتصاد داشته اند، تصریح کرد: 
مدت زیادی از انتخابات ریاست جمهوری نگذشته و در حال 
حاضر مهم ترین اقدام، برنامه ریــزی برای ادامه تصمیمات 
و سیاست های مناســب به منظور فاصله گرفتن از روندهای 
منفی گذشته اســت که در شــرایط فعلی مهم و ضروری 

به نظر می رسد.
سیف با اشاره به اینکه تالش برای حفظ ثبات مالی و ایجاد 
بسترهای مناســب رشــد اقتصادی پایدار که در این دوره 
به عنوان موضوع همایش سیاست های پولی و ارزی انتخاب 
شده است، از جمله سرفصل های اصلی وظایف قانونی بانک 
مرکزی در حوزه سیاست گذاری است، ادامه داد: ثبات پولی، 
ثبات ارزی و کمک به بهبود اقتصاد، از اقدامات خوبی بوده 

که بانک مرکزی در چهار سال گذشته اجرا کرده است.
رییس کل بانک مرکــزی با تاکید بر اینکه دســتاوردهای 
تورمی این دولت در تاریخ جمهوری اســالمی قابل توجه 
است، افزود: با وجود موفقیت های حاصله در زمینه کاهش 
مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، 

افزایش نرخ تورم به 10/2درصد در خرداد ماه سال جاری، از 
ریسک های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در 
زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاست گذاری 
کشــور در این زمینه حکایت دارد و امید اســت با تقویت 
انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد 

بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم.
سیف با اعالم اینکه بانک مرکزی تالش می کند مستقل از 
افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای 
برون زا عمل کند، گفت: این بانک سعی دارد سیاست های 
ارزی خود را در تناســب و هماهنگی با ســایر حوزه های 
سیاست گذاری و حفظ رقابت پذیری تولیدات داخلی تنظیم 
و اجرا کند؛ لذا بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه 
هیجان و سفته بازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز 
را باید متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب 
اولویت های سیاســت گذار درخصوص کنترل نرخ تورم و 

تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت کند.
رییس شورای پول و اعتبار، یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی 
مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی خواند و گفت: 
انتظار می رود این مهم در آینده ای نزدیک و با هدف صیانت 
از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه های فساد در نظام 
تخصیص ارز به سرانجام برسد. الزم به ذکر است که اهمیت 
حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز 
اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان سازی 
نرخ ارز، از مهم ترین دالیل توضیح دهنده حساســیت های 

موجود در پیاده سازی این سیاست به شمار می روند.

سیف بخش مهمی از مشکالت پیش روی اهداف مقام ناظر 
پولی را معطوف به مجموعه ای از کاستی ها و نارسایی های 
ساختاری و سیاست گذاری گذشته و نیز متغیرهای برون زای 
خارج از کنترل بانک مرکزی دانست و گفت: به عنوان نمونه، 
عواملی ازجمله رکود در فعالیت های بخش حقیقی که ریشه 
آن خارج از سیستم بانکی بوده )نظیر تحریم های بین المللی، 
رسوب بدهی های انباشته دولت و شــرکت های دولتی در 
ترازنامه بانک ها، درجه نقدشــوندگی پایین این دارایی ها، 
مکلف کردن بانک ها به سرمایه گذاری در پروژه های کم بازده 
و به طورکلی کیفیت پایین دارایی های بانک ها(، سبب شده  
است جریان نقدی ناشــی از دارایی ها تقلیل یابد و اجرای 

ماموریت های بانک ها با مشکل مواجه شود.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه، رقابت های مخرب بانک ها 
را ماحصل فعالیت موسسات غیرمجاز و سیاست های غلط 
اعالم کرد و گفت: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و 
انتشار بی رویه این ابزارها، ابعاد تازه ای به خود گرفت و برآیند 
این اثرات موجب شــد در درجه اول وضعیت سودآوری 
شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص هایی نظیر 

کیفیت و کمیت سرمایه، تحت تاثیر قرار گیرد.
وی در ادامــه افزود: در چنین شــرایطی، 
ارتقای ســالمت بانکی بــا ابزارهای 
نظارتــی، فرآینــدی پیچیده و 
دشــوار بوده و بیش از هرچیز، 
به ایجاد هماهنگــی میان اجزای 
شبکه ای وســیع از نهادهای اجرایی، 

قانون گذاری، نظارتی و قضائی مربوط می شود.
سیف در ادامه مهم ترین سرفصل های اقدامات بانک مرکزی 
در حوزه نظارت را برشمرد و گفت: شفاف سازی صورت های 
مالی بانک ها و موسسات اعتباری و عملیاتی کردن سیستم 
گزارش گیری مالی همگرا با استاندارد IFRS، پایش عملکرد 
بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار 
غیرمتشــکل پولی، بررسی مستمر نرخ ســود سپرده ها و 
تسهیالت، تاکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای 
کیفیت آن در بانک ها، تاکید بر اجــرای معیارهای »گروه 
ویژه اقدام مالی درخصوص مبارزه با پولشویی و تامین ملی 
تروریســم«، از جمله مهم ترین اقدامات حوزه نظارت بانک 

مرکزی است.
رییس شــورای پول و اعتبار با ابراز اینکه مجموعه اقدامات 
انجام شده تصویر قابل  قبولی از ابعاد مختلف سالمت مالی 
بانک ها ارائه می کند، تصریح کرد: تــالش  برای بهبود آنها 
کماکان ادامه خواهد داشت؛ همچنین ساماندهی بدهی های 
دولت و شــروع فعالیت صندوق ضمانت سپرده ها، از جمله 

مهم ترین این اقدامات هستند.
ولی ا... سیف با اظهار اینکه مباحث مرتبط با رشد اقتصادی، 
فصل مشــترک دولت و بانک مرکزی اســت، گفت: بانک 
مرکزی طی چند ســال گذشــته عالوه بر پیگیری اهداف 
کالن اقتصادی در حوزه کنترل نرخ تورم، اقدامات موثری 
 را برای حمایت از تولید و رشــد فعالیت های تولیدی انجام 

داده است.

پشت پرده رقابت بانک ها بر سر نرخ سود
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دعوت از کارگردان ایرانی برای عضویت در آکا
آکادمی اسکار از 774 چهره از جمله 9سینماگر ایرانی همچون رخشان بنی اعتماد فیلم نامه نویس 
وکارگردان معتبر سینمای ایران در شاخه نویسندگی برای عضویت در این سازمان سینمایی)آکا( 

دعوت کرد.

سینما

علیرضا رضاداد مطرح کرد:

 رتبه دوم کشوری اصفهان 
در جذب مخاطب سینما

به نقل از ستاد خبری سی امین جشــنواره بین المللی 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانان،علیرضارضاداد اظهار 
داشت:دلبســتگی من بیشــتر و پیشــتر از برگزاری 

جشنواره، به بحث تولید است.
وی افزود:می توان فیلم های تولیــدی در اصفهان را به 
جشنواره هایی مانند جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه 
ارســال کرد تا در آنجا برای اولین بار نمایش داده شود. 
این گونه جشنواره ها می تواند جایی باشد تا فیلم ها در آن 

پرده برداری و بهره برداری شود.
دبیر سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان ادامه داد: اگر در برگزاری چنین جشنواره ای 
یا در هر رویدادی دارای تئوری نباشیم، شاید در میانه 
راه بمانیم،به همین دلیل بایــد بدانیم که به کجا پیش 

خواهیم رفت.
رضاداد بابیان اینکه داشتن یک افق برای فعالیت ها بسیار 
مهم است،اضافه کرد: در تئوری برگزاری جشنواره،حلقه 
اتصال بین تولید و نمایش از اهمیت بسیاری برخوردار 

است.
وی خاطرنشان کرد:اگر در جشنواره فیلم های کودک 
ونوجوان،تولید و نمایش درست مدیریت وسازمان دهی 
نشود،جشنواره برگزار خواهد شد اما تاثیرگذاری آن به 

حداقل خواهد رسید.
مشاور ارشد سازمان سینمایی فارابی همچنین گفت: 
تصدی مســئولیت بااینکه همه کارها را خودمان انجام 
دهیم فــرق می کند؛ درنتیجــه بایــد مواظب تحقق 
مســئولیت ها باشیم؛همه شــهرهای کشــور توانایی 
یاری رساندن برای برگزاری جشــنواره را دارند و باید با 

همیاری هم از ظرفیت تمام شهرها استفاده کنیم.
رضاداد گفت: بســیار خرسند می شــویم که اصفهان 
پایتخت فیلم های کودکان و نوجوانان به لحاظ مدیریت 
باشــد، چراکه در ارزیابی عالقه در این حوزه، اصفهان 
جزو شهرهایی است که ظرفیت های زیادی را داراست.

به عنوان نمونه اصفهان در سهم اقتصاد سینما و جذب 
مخاطب در سینما در کشور در رتبه دوم قرار دارد.

وی اضافــه کرد: امــروز می تواند روز میثاقمان باشــد 
برای تحقق اینکه اصفهان پایلوت ســینمای کودکان و 

نوجوانان در کشور باشد.
دبیر سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان گفت:اگر بتوان از این فرصت به درستی استفاده 

کرد، دیگر التهابات به سراغ جشنواره نخواهد آمد.

اینستاگردی

مدیر کتابخانه مرکزی ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان، از تاثیرات قابل توجه برگزاری همایش»کنکوری ها« 

و استقبال قابل توجه دانش آموزان از این همایش خبر داد.
حمیدرضا میرپویا، مدیر کتابخانه مرکزی سازمان فرهنگی 
تفریحی شــهرداری اصفهان، با اشــاره به برگزاری همایش 
»کنکوری ها« گفت: این همایش برای دانش آموزان و داوطلبان 
کنکور کارشناسی برنامه ریزی شــده بود و دکتر نیکراهان از 
اساتید برجسته دانشگاه اصفهان و از مشاوران تحصیلی معروف 

اصفهان، در این برنامه به سخنرانی پرداخت.
مقابله با استرس در همایش » کنکوری ها«

وی بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن زمان کنکور، هدف اصلی 
از این برنامه مقابله با استرس دانش آموزانی بود که برای این 

امتحان بزرگ آماده می شوند.
میرپویا با بیان اینکه این برنامه در دو نوبت از ساعت 8 تا 10 

ویژه دختران و 11 تا 13 ویژه پســران برگزار شد، افزود: تمام 
افراد متقاضی می توانستند به صورت آزاد و رایگان در این برنامه 
شرکت کنند؛ ضمن اینکه افراد نیز می توانستند از کانال تلگرام 
کتابخانه مرکزی و حتی بنرهای نصب شده در سطح شهر، از 
اخبار و برنامه های کتابخانه مرکزی مطلع شده و با ثبت نام، در 

این برنامه ها حضور یابند.
افزایــش اعتماد به نفــس و نقــش آن در موفقیت 

کنکوری  ها
وی با اشاره به افزایش نگرانی و استرس دانش آموزان با نزدیک 
شدن به کنکور، اظهارداشــت: دکتر نیکراهان در این برنامه 
به بررسی عوامل زمینه ساز اســترس پرداخته و سعی کرده 
با روش های مختلف، تمرکــز دانش آموزان را در این چند روز 

افزایش دهد.
مدیرکتابخانه مرکزی به اهمیت این موضوع اشاره کرد و ادامه 

داد: اســترس فراوان داوطلبان کنکور موجب کاهش اعتماد 
به نفس و در نهایت عــدم تمرکز آنان در زمان پاســخ گویی 
به ســواالت می شــود. در این زمینه دکتر نیکراهان با بیان 
راهکارهای افزایش اعتماد به نفــس، موجب افزایش میزان 

بازدهی فرد در زمان امتحان گردید.
سال گذشته و استقبال فراوان از این برنامه

وی با اشاره به اجرای برنامه در سال گذشته در همین مکان، 
گفت: سال گذشته نیز این برنامه با نزدیک شدن به ایام کنکور، 
در همین مکان و با حضور فراوان داوطبان کنکور برگزار شد. به 
خوبی به یاد داریم که این همایش در بخش دختران به قدری 
مورد استقبال قرار گرفت که ناگزیر به اضافه کردن صندلی در 

بیرون از سالن و پخش سخنرانی به صورت مداربسته شدیم.
میرپویا ادامه داد: سال گذشته همایش »تکنیک های موفقیت 
در کنکــور سراســری«،  در دو بخش آمادگــی تحصیلی با 
محوریت تکنیک تست زنی و جمع بندی مطالب خوانده شده 

و همچنین آمادگی روانی با 
موضوع مدیریت اســترس و 
اضطراب و مدیریت جلســه 
کنکور برنامه ریــزی و انجام 

شد.
وی با اشاره به حضور استاد 
تفرشــی)پیروز(  بهــروز 
نویســنده کتاب »کنکورت 
را قــورت بــده« در برنامه 
سال گذشــته، گفت: کتاب 
»کنکورت را قــورت بده« با 
296 صفحه ویژه کنکوری ها  
مملو از  تجربه های کاربردی 
و روش های تــازه  و نو برای 
درس خوانــدن و موفقیــت 
در کنکور بــود که در آن روز 

 برای موفقیت بهتر و بیشــتر داوطبان کنکور، بــه آنان ارائه
 شد.

جناب خان از برنامه خندوانه جدا شد

کتاب هــای جدیــد از جــواد مجابــی بــا عناوین»آقای 
ذوزنقه«،»یادداشت های بدون تاریخ«، »یادداشت های آدم 
پرمدعا«و»شب نگاره ها«طی روزهای آینده توسط انتشارات 
»به نگار« با شــمارگان هزار نســخه و قیمت 120هزار ریال 
منتشر و راهی بازار نشر می شوند. مجابی کتاب»آقای ذوزنقه« 

را با نوشتن مطالبی برای ستون انتقاد روزنامه ای نوشت که به 
مسائل اجتماعی می پرداخت.

کتــاب بعدی مجابی که قرار اســت توســط به نــگار چاپ 
شود،»یادداشــت های بدون تاریخ« است که مطالبش، بین 
سال های ۵۵تا۵7هر شب جمعه،در صفحه اجتماعی فرهنگی 

روزنامه اطالعات چاپ شده است. کتاب دیگر،»یادداشت های 
آدم پرمدعا« اســت که برای اولین بار در سال 49چاپ شده. 
مطالب این کتاب از ســال 46تا49در مجله های جهان نو و 
خوشه چاپ شده اند.چهارمین کتابی هم که به نگار از مجابی 
چاپ می کند،»شب نگاره ها« نام دارد که تعدادی از مطالبش، 
دنباله همان»یادداشت های بدون تاریخ«هستند که البته در 

سال های اخیر چاپ شده اند.

کتاب های جدید مجابی منتشر می شود

تاثیرات قابل توجه همایش »کنکوری  ها« و رازهای موفقیت در کنکور؛

استرس، موجب کاهش اعتماد به نفس  موقع امتحان می شود

تابستان 94بود که عروسک جناب خان، برای اولین بار در برنامه طنز 
خندوانه رونمایی شد؛ عروسک پشمالوی بنفش رنگی که رفته رفته به 
یکی از مهم ترین کاراکترهای برنامه تبدیل شد و عالقه مندان زیادی 
پیدا کرد.آثار کاراکتر و شخصیت خاص جناب خان، در طول زمان 
به میان خانه های  مردم آمد و با آنها عجین شــد؛ تا اینکه در اواسط 
سری سوم برنامه، صاحب امتیاز این عروسک، بنا به برخی موضوعات 
پیش آمده مانع همکاری این شخصیت عروسکی با برنامه شد؛ عدم 
تفاهمی که با پادرمیانی چند تن از چهره های هنری نیز رفع نشد و 

درنهایت به جدایی کامل عروسک از برنامه انجامید.
کمی بعدازاین اتفاقات، رد پای جناب خان در تبلیغات اتوبوســی 
دیده شد؛ موضوعی که به گفته سعید ساالر زهی، صاحب امتیاز این 
عروسک، نوعی حمایت از تولید ملی به حساب می آمد و حمایت از 

محصولی محبوب در بین مردم داشت.
حاال اما پس ازاین ماجراها، بار دیگر شــایعات جدیدی درخصوص 
این عروسک محبوب شنیده می شود؛ شایعاتی که پاسخ  آن به طور 
کامل در پست اینستاگرامی محمد بحرانی، صداپیشه این عروسک 

بیان شده است.
محمد بحرانی در اینستاگرام خود نوشت:

»سالم و عرض ارادت.پاسخ به چند سوال: عروسکی به نام ملوان هرگز 
وجود خارجی نداشته است و بنده هرگز هیچ جا اسمی از عروسک 
ملوان نیاورده ام. رامبد عزیز به خاطر لطفی که به بنده داشته اند یکی 
دو بار صحبت از عروسک جدید با صداپیشگی بنده کرده اند اما ایشان 
هم هرگز نامی از ملوان نیاورده اند. بله، از ابتدای نبودن جناب خان، 
سفارش عروسک جدید مطرح بوده و هنوز هم منتفی نیست، بنده 
و دوستانم هم به عروسک جدید فکر کرده ایم و تست هم زده ایم؛ اما 
هنوز که هنوز اســت به هیچ نتیجه  روشن و قابل قبولی نرسیده ایم 
که البته شاید به خاطر دلبستگی بنده و همکارانم به کاراکتر جناب 
خان باشــد. به روشــنی می گویم از روز اول نبــودن جناب خان تا 
همین االن، حتی یک روز هم  دست از تالش برای بازگرداندن جناب 
خان برنداشته ام و کماکان امیدوارم که جناب خان را دوباره ببینیم.

دست بوس تک تکتان هستم که بعد از ماه ها نبودن جناب خان، هنوز 
و هرروز از محبتتان به بنده و جناب خان دریغ نمی کنید. هیچ چیز 
هنوز روشــن و مشخص نیســت. به هر نتیجه  روشنی که رسیدیم 
بالفاصله از همین جا به اطالعتان می رسانم. اما از ته دلم امیدوارم...

ارادتمند همه  شما: محمد بحرانی«

تحدید حدود اختصاصی
4/34 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک  4 فرعی از 9379 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اکبر طباطبایی خوراســگانی فرزند 
سید عباس در جریان ثبت است و رای شــماره 139560302027015729 مورخه 
1395/11/25 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حــدود ملک مرقوم در تاریخ 
96/05/16 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 
خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:9862 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

پرونــده:  شــماره   9310423623100082 اجرائیــه:  شــماره   4 /110
9209983623100646 شــماره بایگانی شــعبه: 920831 به موجب درخواســت 
اجرای حکم مربوطه به شــماره 9310093623100923 و شماره دادنامه مربوطه 
9309973623100066 محکــوم علیهم 1- شــرکت فرش تابان مهر بــه نمایندگی 
سیدمهدی کلید دار زاده به نشانی اردستان کیلومتر 15 مهاباد شرکت فرش تابان مهر 
2- سیدمحمد کلید دار زاده فرزند سید مغیث به نشانی تهران، تهران نو خ ابوریحان 
پالک 57 واحد 9، 3- ســینا مهرآراء فرزند محمد به نشانی تهران بزرگراه رسالت خ 
بنی هاشــم کوچه ابراهیمی پالک 11 زنگ B1 محکوم اند به پرداخت تضامنی مبلغ 
یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت  اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر از تاریخ 
سررســید )1392/9/4( لغایت اجرای حکــم و مبلغ3/123/000 ریــال بابت هزینه 
دادرسی در حق محکوم لهم: 1- بانک ســینا به نمایندگی آقای محمد تدین به نشانی 
اصفهان خ شمس آبادی جنب بیمارستان عیسی بن مریم 2- یاسمین عرب فرزند علی 
به نشانی اردستان بلوار امام جنب کتابفروشی دانش. و پرداخت نیم عشر دولتی در 
حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:146 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

اردستان )249 کلمه، 3 کادر(
مزایده

4 شــماره صورتمجلــس: 9609003623300049 شــماره پرونــده:  /111
9409983623101145 شــماره بایگانــی شــعبه: 950336 اجرای احــکام مدنی 
دادگســتری شهرســتان اردســتان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده 
کالسه 950336 مدنی که به موجب آن خانم اقدس فدایی فرزند عباس محکوم است 
به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته در حق محکوم له آقای 
جابر فدایی فرزند رحمت و پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان هزینه اجرا در 
حق صندوق دولت به انضمام سایر هزینه های مربوطه که متعاقبا محاسبه خواهد شد. 
با توجه به اینکه محکوم علیها طوعا درصدد اجرای مفاد  اجرائیه برنیامده است فلذا 
پالک ثبتی به شماره 1/12586 که طی وکالت تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی 
به خانم زهرا پور قیصر واگذار شده را به شــرح ذیل از طریق مزایده به فروش می 
رساند: ششدانگ پالک مذکور واقع در اردستان شهرک هفت تیر خ 20 متری کوی مهر 
مهر شرقی پالک 3 واقع در طبقه دوم به مساحت 86/61 مترمربع که 4/75 مترمربع آن 
تراس مسقف می باشد که در سمت شرقی و در طبقه دوم از یک ساختمان سه طبقه 
شامل طبقات همکف و اول و دوم و مجموعا با پنج واحد مسکونی و بدون آسانسور 
و قدمت 7 تا 8 سال واقع شده است دیوار و کف آشپزخانه از سرامیک و کابینت از نوع 
ام دی اف سیستم سرمایش از کولر و گرمایش بخاری دارای دربهای داخلی چوبی 
و نمای آجری می باشــد دارای برق و گاز مجزا و آب اشتراکی می باشد. با توجه به 
جمیع موارد مذکور ارزش ششدانگ ملک مذکور به مبلغ 765/000/000 ریال اعالم 
می گردد ضمنا ملک مذکور در رهن بانک مسکن می باشد که پس از برگزاری مزایده و 
پرداخت بدهی های بانکی نسبت به انتقال آن به نام خریدار اقدام خواهد شد. متقاضیان 
خرید می توانند در روز مزایده در جلســه مزایده حضور یافتــه و تا پنج روز قبل از 
تاریخ مزایده ملکی را که آگهی شده مالحظه نماید. ملک فوق به شخصی واگذار می 
گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده  مزایده باید 10% بها را فی المجلس به 

عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد ســپرده او پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 1396/04/24 روز 
شنبه ساعت 10 صبح مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
اردستان م الف: 147 شــعبه اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان اردستان/

قدیم)403 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/112 شــماره صادره: 1396/03/382031- 1396/4/1 نظر به اینکه سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 8482 فرعی از 1 اصلی اردستان 
بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 11584 در صفحه 581 دفتــر 222 امالک به نام مرحوم 
عباس بخشایش اردســتانی صادر و تسلیم گردیده است، ســپس آقای عبدالرضا 
بخشایش اردستانی احدی از ورثه نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 
960319681365537-96/03/27 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شــهود آن به گواهی کالنتری اردستان رسیده اســت و گواهی حصر وراثت و فرم 
19 مالیاتی مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف:145 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )229 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/140 درخصوص پرونده کالســه 95-705 خواهان جواد شفیع زاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت عبدالقاسم ایوز تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز سه شنبه مورخ 96/05/17 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر به ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان - ابتدای خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 10318 شعبه 45 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()117 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/141 درخصوص پرونده کالســه 960311 خواهان اکبر والهی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت اســماعیل بیگی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 
96/5/18 ســاعت 9/30 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان - ابتدای 
خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 10389 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()112 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/142 درخصوص پرونده کالســه 960121 خواهان نازیال بهادرانی دادخواستی 
مبنی بــر مطالبه به طرفیت فرهنگ کاویان تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای 
مورخ 96/05/18 ســاعت 9 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهــول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان - ابتدای 
خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 10329 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()111 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/143 در خصوص پرونده کالســه 96-240 خواهان حســین دیاقی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه بــه طرفیت مرتضــی فرهادی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی 
برای مورخ 96/05/21  ساعت 8/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان مراتب در جراید منتشــر تــا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شــعبه به نشــانی کنار اتوبان شــهید خرازی حدفاصل خ 
آتشــگاه و خ میرزاطاهر مجتمع شــماره 3 شــورای حل اختالف اصفهان  مراجعه 
و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماییــد. در صورت عــدم حضور 
وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:10346 
 شــعبه 52 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شماره سه(

 )104 کلمه، یک کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/144 در خصــوص پرونده کالســه 951530 خواهان ســید امیرحســین عقیلی 
دادخواستی مبنی بر جلب ثالث در پرونده 951440 به طرفیت نبی ا... قاسمی و محسن 
اشــرفی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 96/05/21 ساعت 8 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب روبروی مدرســه نیلی  پور جنب ساختمان صبا پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 9 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
10344 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره دو(

)122 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/145 در خصوص پرونده کالســه 960144 ش 5  خواهان مریم مفیدی کرچگانی 
فرزند مظفر دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- جمشــید رحیمی 2- فرشاد 
رحیمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 96/05/24  ساعت 
9 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:10330 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو()120 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351303152 ابالغنامــه:  شــماره   4 /146
9609980351300035 شماره بایگانی شعبه: 960043 خواهان منوچهر خداپرست 
فرزند علیرضا با وکالت خانم نســیم امیریان و آزاده ســلیمانی بطرفیت غالمرضا 
ماندگار و حیدر ســلیمانی شــهروئی و بهروز آقاجری فرزند حشمت اله بخواسته 
مطالبه خسارت و تاخیر تادیه دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 206 ارجاع و به کالسه 960998035130035 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/05/23 و ســاعت 10/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 10336 شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)182 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/147 در خصــوص پرونــده کالســه 95-743 ش 51 ح  خواهــان ســعید امینی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت فــرزاد آجودانیان تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 96/05/24  ســاعت 8/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی کنارگذر اتوبان شهید خرازی 
حدفاصل خ آتشگاه و خ میرزاطاهر مجتمع شــماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10383 شعبه 
51 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره سه( )110 کلمه، 

یک کادر(
حصر وراثت

4/161 حسن گلکار نارنجی دارای شناسنامه شماره 49177 به شرح دادخواست به 
کالسه  351/96  ح 54 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان فاطمه باقرزاده جوزدانی به شناسنامه 1146 در تاریخ 
95/9/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پســر و دو دختر 1- حســن گل کار نارنجی به ش.ش 49177 نسبت با 
متوفی )فرزند( 2- صدیقــه گل کار نارنجی به ش.ش 545 نســبت با متوفی )فرزند( 
3- اشــرف گل کار نارنجی به ش.ش 2216 نســبت با متوفی )فرزند( و الغیر. 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: 9546 شعبه 

54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه()152 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/167 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان مجتمع شوراهای حل 

اختالف اصفهان کالســه پرونده 251/96 ح 4 وقت رســیدگی ساعت 10 صبح روز 
چهارشنبه مورخه 1396/5/11 مشخصات خواهان: جمشید فریدونی فرزند غالمرضا 
با وکالت سمیه صهری مفید به نشانی خمینی شــهر خ بوعلی مجتمع کوثر طبقه اول 
واحد 1 مشخصات خوانده: محمدحسن رفیعی فرزند عقیل خواسته و بهای آن:مطالبه 
مبلغ صد و سی میلیون ریال وجه 4 فقره چک به شماره های 215251 - 95/5/20 و 
215252- 95/7/20 و 215253- 95/8/20 و 215254- 95/9/20 بــه انضمام مطلق 
خسارات دادرسی وارده هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل. 
دالیل خواهان: کپی مصدق چک+ کپی مصــدق گواهینامه عدم پرداخت. گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4067 شعبه چهارم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )217 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/151  عباس علی حبیبی دارای  شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کالسه  
116/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مجید حبیبی به شناسنامه 836 در تاریخ 95/9/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دختر و همسر و 
مادر و پدر 1- ویانا حبیبی ش.ش 1278194304 )فرزند متوفی( 2- زهره هادی پور 
قلعه تکی 514 )همسر متوفی( 3- فاطمه روزبهانی ش.ش 1)مادر متوفی( 4- عباسعلی 
حبیبی ش.ش 19 )پدر متوفی( 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 9572 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع 

شماره سه()144 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/131 خانم آمنه اسدی قفری دارای شناسنامه شماره 284 به شرح دادخواست به 
کالسه 198/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان میرزا یداله اسدی قفری به شناسنامه 128 در تاریخ 1363/08/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: سه پسر و 7 دختر و یک همسر 1- اسداله اسدی به ش.ش 191 ت.ت 1315/5/12 
)فرزند پســر( 2- عبدا... اســدی قفری بــه ش.ش 8 ت.ت 1325/9/1 )فرزند پســر( 
3- علی اسدی قفری به ش.ش 9 ت.ت 1330/8/12 )فرزند پسر( 4- آمنه اسدی قفری 
بــه ش.ش 284 ت.ت 1335/11/20 )فرزند دختر( 5- مریم اســدی قفری به ش.ش 
15 ت.ت 1346/04/5 )فرزند دختر( 6- معصومه اســدی قفــری به ش.ش 16 ت.ت 
1341/02/12 )فرزند دختر( 7- زینب اسدی قفری به ش.ش 30 ت.ت 1338/11/14 
)فرزند دختر( 8- زهرا اســدی قفری بــه ش.ش 16 ت.ت 1343/3/2 )فرزند دختر( 
9- فاطمه اسدی قفری به ش.ش 2 ت.ت 1318/3/20 )فرزند دختر( 10- خدیجه اسدی 
قفری به ش.ش 1 ت.ت 1323/02/14 )فرزند دختــر( 11- فاطمه خلیلی دره بیدی به 
ش.ش 532 ت.ت 1309/8/10 )همســر( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شــد. م الف 116 کاظمی رئیس شعبه حل اختالف بخش کرون

)234 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/132 آقای حسن تیموری دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 
3/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فضل اله تیموری به شناسنامه 41 در تاریخ 1396/02/09 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: یک پسر و 7 
دختر و یک همسر 1- حســن تیموری به ش.ش 1294 ت.ت 1356/4/1 )فرزند پسر( 
2- خدیجه تیموری به ش.ش 31 ت.ت 1358/6/9 )فرزنــد دختر( 3- منیژه تیموری 
بــه ش.ش 19 ت.ت 1360/03/11 )فرزند دختر( 4- ســکینه تیمــوری به ش.ش 55 
ت.ت 1362/5/28 )فرزند دختر( 5- سمیه تیموری به ش.ش 385 ت.ت 1366/1/28 
)فرزند دختــر( 6- هاجــر تیمــوری بــه ش.ش 5490053399 ت.ت 1372/2/12 
)فرزند دختر( 7- فاطمه تیموری بــه ش.ش 779 ت.ت 1367/11/16 )فرزند دختر( 
8- زهرا تیمــوری بــه ش.ش 33 ت.ت 1364/3/2 )فرزند دختر( 9- ســکینه باقری 
ش.ش 6 ت.ت 1340/2/27 )همســر( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شــد. م الف 117 کاظمی رئیس شعبه حل اختالف بخش کرون

)199 کلمه، دو کادر(

 با توجه به نزدیک 
شدن زمان کنکور، 
هدف اصلی از این 

برنامه مقابله با استرس 
دانش آموزانی بود 

که برای این امتحان 
بزرگ آماده می شوند.
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فناورانه

شــرکت چینی بوئری در  راســتای مبارزه با تولید گاز کربنیک، یک پروژه 
ساخت و ساز شــهری در منطقه لیوژو را آغاز کرده است که ظرفیت زندگی 

30 هزار نفر را خواهد داشت.
در این شهر بیش از یک میلیون گیاه نیز در کنار انسان ها زندگی می کنند که 
ساالنه توان جذب 10 هزار تن دی اکسید کربن و 57 تن انواع آالینده دیگر را 

دارند و در مقابل 900 تن اکسیژن نیز به بیرون پمپاژ می کنند.
این شهر برای گرمایش و سرمایش خود متکی به انرژی زمین گرمایی  است و 
حمل و نقل خصوصی و عمومی در آن با استفاده از خودروها و قطارهای برقی 
انجام می شود. انرژی برق نیز در این شهر با استفاده از هزاران پنل خورشیدی 

مخفی در ساخت و ساز تامین می شود تا شهری بدون آالیندگی پدید آید.
محلی که شهر جنگلی در آن واقع شــده هرگز با دماهای پایین هوا روبه رو 
نمی شود و باران خوبی نیز در طول سال دارد؛ پس رشد گیاهان و کار دائمی 
آنها یک فرآیند طبیعی  است و مشکالت دیگر نقاط دنیا در آن وجود ندارد. 
شرکت بوئری برنامه ریزی کرده است که شهر جنگلی تا سال 2020 آماده 

سکونت و خدمت رسانی به مردم باشد.

توسط یک شرکت هلندی؛ساخت شهر بدون آلودگی در چین

خودروی خورشیدی تا ۲۰۱۹ به بازار می آید

یک شرکت هلندی تصمیم دارد خودرویی الکتریکی بسازد که با نور خورشید 
حرکت می کند. این خودرو تا 2019 به بازار عرضه خواهد شد.

ایده تولید خودرویی که با نور خورشید کار می کند، طی سال های اخیر بارها 
ارائه شده؛ اما تالش برای ساخت چنین خودرویی موفقیت آمیز نبوده است. 
اما طبق اعالم شرکت هلندی Lightyear این روند تغییر خواهد کرد. این 
شرکت قصد دارد نخستین خودروی خود به نام One را به بازار عرضه کند. 

به گفته این شرکت، افرادی که در مناطقی با آب وهوای گرم و آفتابی زندگی 
می کنند، می توانند ماه ها بدون نیاز به شــارژ خودرویشان، از آن استفاده 
کنند. البته افرادی که در مناطق دیگر زندگی می کنند، همچنان با شــارژ 

خودرو به وسیله پریز برق، قادر به استفاده از آن خواهند بود.  
لکس هوف اسلوت مدیر ارشد اجرایی این شرکت می گوید: روزی فراخواهد 
رسید که One بدون نیاز به نور خورشید در روزهای ابری یا در شب حرکت 

خواهد کرد.
 البته هنوز جزئیات زیادی از طرح این خودرو آشکار نشده است. One  در 

201۸، ر ونمایی و یک سال بعد به بازار عرضه خواهد شد.

یک شــرکت فناوری قصد دارد پس از 30 ســال دوباره صفحه های ونیل 
موســیقی را به بازار عرضه کند. این درحالی است که عالوه براستقبال نسل 

جوان، پیش بینی می شود درآمد فروش این فرمت در آینده افزایش یابد.
شرکت ســونی قصد دارد دوباره صفحه موســیقی را زنده کند. این شرکت 
افزایش تقاضا بــرای این فرمت قدیمی پخش موســیقی را دلیل احیای آن 
پس از 30 سال وقفه اعالم کرده است. در همین راستا کارخانه ای در جنوب 
غربی توکیو، از مارس سال آتی صفحه های موسیقی جدید را به بازار عرضه 

خواهد کرد.
این شرکت در سال19۸9 میالدی تولید صفحه های موسیقی ونیل را متوقف 
کرد و به فناوری های جدیدتر روی آورد. جالب آنکه اکنون ســونی یکی از 

بزرگ ترین تولیدکنندگان سی دی در دنیاست.
 به هرحال افزایش تقاضا برای تولید صفحه های موسیقی ونیل فقط مربوط 
به مشتریان میانسال نیست؛ بلکه نسل جدید نیز تمایل زیادی به این فرمت 
قدیمی نشــان داده ا ند. البته احیای صفحه های ونیل فقط به ژاپن مربوط 

نمی شود؛ سال گذشته در انگلیس نیز صفحه های ونیل عرضه شدند.

علم پژوهی

دانشــگاه  محققــان 
»آیندهــوون« هلنــد و 
دانشگاه »کنت« آمریکا 
وسیله ای طراحی کردند 
که با دریافت انرژی از نور 

شروع به حرکت می کند.
گیزمگ نوشت: این پروژه 
 )Dick Boer(»تحت نظارت پروفســور »دیک بوئــر
استاد دانشگاه صنعتی »آیندهوون« هلند انجام شده و 
طی آن محققان موفق شدند اولین ماشین مکانیکی در 
دنیا را بسازند که می تواند انرژی نور را مستقیما به انرژی 

جنبشی تبدیل کنند.
این ماشین می تواند برای انتقال مواد و اجسام کوچک 

در فضاهای غیرقابل دسترس مورد استفاده قرار گیرد.
این ماشین که ضخامت آن به اندازه یک نوار باریک است 
از پلیمرهای کریستال مایع ساخته شده که در امتداد 

یک قاب مستطیلی نصب شده است.
از آنجا که قاب مستطیلی کوتاه تر از نوار است، پلیمر در 
یک سمت آن برآمده و در سمت دیگر کمی گود شده و 

شکل موج سینوسی به خود گرفته است.
زمانی که نور بنفش به این وسیله تابانده می شود، قسمت 
برآمده نور را دریافت می کند و قسمت گود هیچ نوری 

دریافت نمی کند.
مولکول های حســاس به نور در این پلیمر پس از جذب 
نور بنفش فعال شده و به حرکت درمی آیند. این تحرک 
سبب می شود که قسمت برآمده به گودی تبدیل شود 
و قسمت گود، به باال آمده و برآمده شــود و این روند تا 
زمانی که تابش نور ادامه داشته باشد، به صورت متناوب 

رخ خواهد داد.
به این ترتیب یک موج به طور مداوم از طریق نوار عبور 
می کند و باعث می شود که نوار با سرعتی در حدود نیم 

سانتی متر بر ثانیه حرکت کند.
به منظور حرکت به سوی منبع نور، کافی است کل نوار 

به صورت برعکس چرخانده شود.
در آزمایش های انجام شده با این وسیله مشخص شد که 
توانایی جابه جایی اجسام و ذرات بزرگ تر و سنگین تر از 

خود نوار پلیمری نیز با استفاده از آن وجود دارد.
از این وسیله می توان برای پاکسازی ذرات گرد و غبار از 

سطح سلول های خورشیدی نیز استفاده کرد.

با تالش محققان دانشگاه های »آیندهوون« و 
»کنت« صورت گرفت؛

 تبدیل مستقیم نور به جنبش 
با پلیمر کریستال مایع

مبارزه توییتر با اخبار کذب
توییتر مشغول کار روی قابلیت جدیدی است که به کاربران اجازه می دهد توییت های حاوی 
اخبار جعلی یا اطالعات گمراه کننده را مشخص کنند. این ویژگی هنوز در مرحله نمونه 
سازی است و در صورت ارائه، به شکل یک تب در فهرست کنار توییت ها قرار خواهد گرفت.

صفحه های موسیقی احیا می شوند

هوش سنج

یک مســابقه دو با مانع برگزار شــد. 5 دونده در آن 
شــرکت کرده و همه بدون خطا از خــط پایان عبور 
کردند. حمید جلوتر از بهشاد و پشت سر محسن بوده 
است. بیژن زودتر از کیوان از خط پایان عبور کرده؛ اما 
پشت سر بهشاد بوده است. رتبه بندی این 5 دونده را 

مشخص کنید.

او پیش از اینکه خودکشی کند تعدادی قالب یخ را در 
زیر پای خود قرار می دهد و به وسیله آنها طناب را به 
سقف وصل کرده و ســپس به گردن خود می آویزد و 
پس از آب شــدن قالب های یخ به تدریج اثری از آنها 
باقی نمی ماند و این قضیه باعث متعجب شــدن بقیه 

افراد می گردد.

  معمای شماره ۲۱74

  جواب معمای شماره ۲۱73

بارها شده که با تلفن هوشمند خود مشغول بازی، گشت و 
گذار در اینترنت یا کتاب خوانی هستیم و تماس تلفنی فردی 

ناشناس، مزاحم کار ما می شود.
در بیشتر تلفن ها به محض زنگ خوردن به سرعت اپلیکیشن 
قبلی بسته شده و وارد صفحه تماس می شود و تا پاسخ نگویید 
یا رد تماس ندهید، از صفحه خارج نمی شود. معموال کسی 
هم که تماس می گیرد تا پایــان محدودیت بوق خوردن، 

تماس را قطع نمی کند.
اما اپلیکیشن HandyCall شــرایطی را برای شما فراهم 
می کند که دیگر نیازی به بردن تلفن در حالت پرواز نیست 
و از این به بعد هیچ مزاحمتی حین کارهای شما در اثر زنگ 

خوردن ایجاد نمی شود.
هندی کال ابزاری اســت که تماس های ورودی شما را به 
صورت یک پنجره شناور کوچک یا به اصطالح پاپ آپ به 
روی صفحه نمایش می آورد. در آن پنجره شماره تلفن یا نام 
تماس گیرنده، دکمه های برقراری یا رد تماس، قطع شدن 

صدای زنگ و غیره دیده می شود که در صورت نیاز می توانید 
از آنها استفاده کنید.

ویژگی های کلیدی اپلیکیشن هندی کال:
- 2 استایل زیبا؛

- امکان جابه جا کردن پنجره پاپ آپ؛
- تنظیماتی جهت استفاده از هندی کال به عنوان اپلیکیشن 

اصلی تماس؛
- ظاهر جدید اندروید ال؛

- امکان تنظیم درجه شفافیت پنجره؛
- تنظیماتی جهت غیر فعال ســازی اپلیکیشن در ساعات 

خاص؛
-امکان نمایش پیامک و تاریخچه تماس های ورودی.

در استایل دایره شکل، ابتدا باید انگشــت خود را در مرکز 
دایره قرار داده و پس از ظاهر شدن دکمه های جدید، آن را 
در جهت دلخواه حرکت دهید. شما می توانید با استفاده از 
آدرس  goo.gl/WtDDqy   این اپلیکیشن را دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

با HandyCall بدون  خارج شدن از بازی تماس را جواب دهید

 واکنش مدیر تلگرام 
به توافق با دولت روسیه

پاول دروف، مدیر تلگرام، به همکاری با دولت روسیه و جلوگیری 
از عدم فیلترینگ این پیام رسان در کشــور روسیه واکنش نشان 

داده است.
پاول دروف، مدیر شرکت تلگرام در رابطه با قبول همکاری با روسیه 
به منظور دسترسی دولت روســیه به اطالعات این پیام رسان که 
خارج از قوانین این پیام رسان برای حفاظت از اطالعات کاربران در 
سراسر دنیاست، واکنش نشان داد و اعالم کرد: این سامانه، صفحات 
مربوط به تروریست ها و افراط گرایان ترویج کننده فساد اخالقی، 

خشونت و اعمال خالف قانون را می بندد.

موبایل های جدید شارپ؛ مجهز به 
صفحه نمایش بدون حاشیه

در سال 2017 گرایش طراحی موبایل ها به سمت کاهش حاشیه 
باال و پایین نمایشــگر دســتگاه ســوق پیدا کرد. با اینکه بیشتر 
موبایل های پرچمدار اخیر حاشیه ها را کاهش داده اند، ولی شارپ 
به تازگی دو موبایل جدید را معرفی کرده که تمام پنل های جلویی 

آنها را صفحه نمایشگر تشکیل می دهد.
شارپ نام هایی برای این دو موبایل در نظر گرفته که تا همیشه در 
ذهن تان حک می شــوند: FS8016 و FS8010. هر دو دستگاه 
دارای نمایشگر 5/5 اینچی هستند و صفحه نمایش آنها از رزولوشن 
20۴۸ در 10۸0 بهره می برد. تلفن های هوشمند از دو دوربین 12 
و ۸ مگاپیکسلی بهره می برند و حافظه رم آنها هم ۴ و ۶ گیگابایتی 

اعالم شده است.
بر اساس مشخصات فوق، می توان حدس زد که با موبایل های رده 
باال طرف هستیم. البته به قسمت چیپســت که برسیم، احتماال 
نظرتان کمی تغییر می کند. موبایل FS8016 از چیپست مجتمع 
اسنپدراگون ۶۶0 بهره می برد؛ در حالی که FS8010 میزبان یک 

اسنپدراگون 330 است.
البته امروزه چیپست های میان رده کوالکام تفاوت چندان زیادی 
با چیپست های پرچمدارش ندارند و بر اساس آزمایش های انجام 
شده، قدرت اســنپدراگون ۶۶0 ، خیلی هم از اسنپدراگون ۸35 

کمتر نیست.
اما آیا باید از معرفی موبایل هایی از سوی شارپ که بخش جلویی 
آنها صرفا به یک شیشه صفحه نمایش اختصاص یافته، تعجب کرد؟ 
پاسخ منفی اســت؛ چراکه اگر یادتان باشد، همین شرکت بود که 
در سال 201۴، موبایلی با نمایشگر بدون حاشیه در بخش فوقانی 
به نام »Aquos Crystal« را معرفی کرد؛ محصولی که سه سال 

پیش، عجیب و فوق العاده به حساب می آمد.
شارپ کمتر از یک ماه دیگر عرضه این دو موبایل را آغاز می کند، 
هرچند که هنوز قیمت نهایی آنها ذکر نشده است. البته، با نگاهی 
به محصوالت خاص شارپ در ســال های گذشته، می توان انتظار 

مبلغی معقول را از ساخته  جدید این شرکت داشت.

تسهیل به اشتراک گذاری؛

 »گوگل فوتوز« صورت افراد را 
در عکس شناسایی می کند

گوگل با استفاده از هوش مصنوعی قابلیت های جدیدی برای به 
اشتراک گذاری عکس های کاربران با کمک هوش مصنوعی ارائه 
کرده است. این خدمت می تواند به طور اتوماتیک صورت افراد در 

یک عکس را شناسایی کند.
خدمت »گوگل فتوز« قابلیت های جدیدی برای به اشتراک گذاری 
عکس ها ارائه کرده است؛ جالب آنکه این قابلیت ها به کمک هوش 
مصنوعی فعال می شوند. این شرکت فناوری اعالم کرده که خدمت 
Suggested Sharing را راه اندازی کرده است. این خدمت در 
حقیقت یک روبات است که با بررسی عکس های فرد، به دنبال افراد 

آشنا می گردد تا تصاویر را با آنها به اشتراک بگذارد.
 همچنین گــوگل از ویژگــی Shared libraries هم رونمایی 
کرده که هدف از طراحی این ویژگی، سهولت به اشتراک گذاری 

آلبوم های عکس با اعضای خانواده و دوستان است.
خدمت گــوگل فوتوز در حقیقــت ابزاری برای حفــظ و ذخیره 
عکس های کاربران در خدمت این ابر شرکت است. این برنامه دارای 
یک دستیار مجازی قدرتمند است که می تواند تصاویر را به کالژ، 
انیمیشــن و  فیلم تبدیل کند. همچنین گوگل فوتوز به کاربران 
اجازه می دهد استایل تصاویر خود را بسازند، رویدادهای خاطره 
انگیز را به کاربر، یادآوری  و تصاویر را در آلبوم های مختلف دسته 
بندی می کند. به هرحال هدف اصلــی از ایجاد این ویژگی جدید، 
تسهیل به اشــتراک گذاری تصاویر با دوســتان و خانواده است. 
همچنین افزودنی جدید  Suggested Sharing نیز با استفاده 
از ماشــین یادگیری به طور اتوماتیک تصاویر موجود درعکس را 

شناسایی و دریافت کنندگانی را برای عکس پیشنهاد می کند.

 افشای استراق سمع تلفن های
 3/3 میلیون آمریکایی

اســتراق ســمع فله ای و ضبط محتوای تماس های تلفن همراه 
3/3 میلیون آمریکایی در سال 201۶ دراین کشور جنجال به راه 
انداخته است.نکته قابل تامل و تکان دهنده این است که این حجم 
گسترده  جاسوسی و استراق سمع از مردم عادی این کشور، تنها 
با صدور یک حکم قضائی واحد صورت گرفته است. این جاسوسی 
سایبری به بهانه پیشــبرد تحقیقات قضائی در حوزه مواد مخدر 
صورت گرفته، اما نتیجه آن استراق سمع فله ای تماس های 3/29 
میلیون نفر از شــهروندان ایاالت متحده بوده کــه اکثریت آنها را 
افراد عادی تشخیص می دهند. نام نهاد دولتی درخواست کننده 
جاسوسی های سایبری مذکور افشا نشده است.حکم قضائی الزم 
برای این جاسوسی ها در اواخر ســال 2015 صادر شده و فرآیند 
استراق سمع در یک بازه زمانی دو ماهه صورت گرفته است. هدف 
از این حجم گسترده از جاسوسی های مخابراتی، ردگیری تماس 
های 2۶ فرد مظنون به مشارکت در خرید و فروش مواد مخدر در 

ایالت پنسیلوانیا بوده است. 
هزینه این اقدامات که در نهایت منجر به دســتگیری چند ده نفر 
شده، بالغ بر 335 هزار دالر بوده است. اما نکته جالب این است که 
فعالیت های نظارتی مذکور در نهایت به حتی یک مورد اســتراق 
سمع موفق و ثابت کننده فعالیت های مجرمانه منجر نشده است و 
هیچ یک از افراد دستگیر شده به علت کافی نبودن شواهد، درنهایت 
محاکمه یا محکوم نشــده اند. رسانه ها نتوانســته اند به جزئیات 
بیشتری در این زمینه دست یابند؛ ولی افشای این حجم گسترده 
از استراق سمع های تلفنی بی نتیجه، بازتاب های منفی در افکار 

عمومی مردم آمریکا داشته است.

دانشگاه های برتر دنیا به طور مداوم و مستمر در حال ارزیابی 
رشته های مورد ارائه خود و متناسب ســازی آنها با شرایط و 

نیازهای جامعه هستند.
این دانشگاه ها هر ساله شرایط بازار کار، نیازهای علمی و فنی 
مرتبط با مشاغل مورد نیاز بازار کار و محتوی رشته های خود را 
در رابطه با نیاز مشاغل مدنظر قرار می دهند و تالش می کنند 
با آموزش متمرکز، دانشجویان را متخصص بار آورند. در واقع 
دانشگاه ها تالش دارند با توجه به شرایط جامعه و احتیاجات 
بازار کار رشــته هایی را ارائه کنند که در قدم اول دانشجو در 
رشته خود صاحب نظر شده و با اســتفاده از مطالعات خود 
قدرت تجزیه و تحلیل مســائل مختلف را دارا باشد و در گام 

بعدی باالترین کارایی را در شغل آینده خود داشته باشد.
ضمن اینکه یکــی از مهم ترین عوامل تغییر 

و اصالح رشــته های دانشگاه های برتر 
دنیا، عالقه و استقبال دانشجویان 

و بازخوردی اســت کــه از آنها 
دریافت می کند.

در برخــی از کشــورهای 
پیشــرفته، میان شرکت ها 
و کارخانه هــای بــزرگ با 
دانشــگاه ها، برای بررسی 
نیازهای جدید بازار کسب 

و کار و ارائه و طراحی دوباره 
و ادغام رشــته های دانشگاهی 

تعامل وجود دارد و شــرکت ها با 
تشریح شرایط موجود زمینه بازنگری 

یا حذف رشته های منسوخ و ایجاد رشته های 
جدید را فراهم می آورند.

دانشگاه »نیو انگلند« )UNE( با اعالم اینکه به طور مستمر در 
حال بازنگری در رشته های مختلف خود است، 200 عنوان 

رشته جدید را برای سال 2017 معرفی و ارائه کرد.
بر اســاس اعالم این دانشگاه، معرفی رشــته های جدید در 
راستای مطابقت نیروی کار و با توجه به شرایط فعلی بازار کار 
انجام گرفته اســت تا تحصیالت دانشجویان بیشترین ثمر و 

کارایی را در آینده شغلی شان داشته باشد.
دانشگاه آکسفورد نیز بر اســاس همین سیاست رشته های 
جدیدی را در سال 2017 معرفی کرد و تعدادی رشته را هم 

مورد بازنگری و اصالح قرار داد.
هدف این دانشگاه تربیت دانشجویان بر اساس توانایی های 
خاص فردی هر دانشجو برای راه اندازی کار مستقل با استفاده 

از آموزش مهارت های الزم و دسترســی بــه پژوهش های 
مرتبط مختلف اســت. این دانشــگاه نخبه پرور تاکید دارد 
که دانشجویان با استفاده از قابلیت های فردی خود و کسب 
مهارت های الزم و استفاده از تحقیقات جامعه ممتاز علمی 
که توسط دانشگاه در اختیارشان قرار می گیرد، در رشته خود 

متخصص شوند و کارآفرین باشند.
دانشگاه آکسفورد در این راستا یک مشــاور تحصیلی را به 
صورت مستمر با دانشجو همراه می کند. مشاوران تحصیلی 
این دانشگاه همه از اعضای برجسته هیئت های علمی هستند 
که دانشــجویان را در مســیر تحصیل، مشــاوره عمومی و 

تخصصی و مشکالت تحقیقاتی و تحصیلی یاری می دهند.
دانشگاه »ادینبرو« نیز از این قاعده مستثنی نیست 

و هرساله بسیاری از رشته های 

خــود را مــورد بازنگری و 
اصالح قرار می دهد. در سال 2015 دانشکده 

تاریخ، ادبیات و باستان شناسی این دانشگاه شاهد بیشترین 
تغییرات در رشته های خود بود.

در کنفرانس سالیانه انجمن ارزیابی آموزش در آموزش عالی 
)AALHE( که طی هفته های اخیر در کنتاکی آمریکا برگزار 
شد، مســائل مختلف و مشــکالت پیش روی آموزش عالی 
مورد بررسی قرار گرفت و ســخنرانان صاحب نامی از جمله 
»رندی باس« معاون آموزشی دانشگاه »جورج تاون« در آن 

به سخنرانی پرداختند.
در این کنفرانس مسائلی از قبیل ارزیابی اکوسیستم جدید 
آموزشی، خالقیت آموزشی، ادغام و یکپارچه سازی رشته ها 

و استراتژی های ارزیابی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نتایج حاصل از این کنفرانس، منبعی ارزشمند برای ارزیابی 

سیستم آموزش عالی خواهد بود، چرا که حاصل به اشتراک 
گذاشتن بهترین تجربیات اعضا در این زمینه است.

بازنگری در رشته های منسوخ شده؛ فرشته نجات 
آموزش عالی

با توجه به برنامه های توســعه ای کشــور و به تبــع آن نیاز 
روزافزون بــه نیروی کار متخصص، به طــور مرتب جمالت 
ضد و نقیضی از طرف مسئولین به گوش می رسد که گاهی، 
از کمبود نیروهای متخصص به عنوان یک مانع مهم برســر 
راه توســعه اقتصادی ســخن به میان می آید و از طرفی نیز 
آمار باالی بیکاری فارغ التحصیالن مورد توجه قرار می گیرد 
که وجود این دوگانگی بیانگر این نکته اســت که بسیاری از 
رشته های دانشگاهی فعال از نظر کاربردی منسوخ شده 
و دانشگاه های ما نتوانسته اند نیروی انسانی 

متناسب با نیاز جامعه تربیت کنند.
بسیاری از کارشناسان و مسئوالن 
نظام آموزش عالی بر این باور 
هســتند که آموزش عالی 
کشور پاســخگوی تامین 
خواســته ها و نیازهــای 
جامعه نیست و این نظام 
به دلیل نداشــتن متولی 
مشــخص بخصــوص در 
دانشگاه های خصوصی، بدون 
توجه به نیازهای جامعه اقدام 
به پذیرش و جذب دانشــجو در 
رشته های غیرکاربردی کرده و فقط 
دانشجویانی را تربیت می کنند که حتی در 
دوره دکتری نیــز نمی توانند بعد از فارغ التحصیلی 
برای خود شغل پیدا کنند و اگر روند فعلی ادامه داشته باشد 
موجب بی اعتمادی جامعه به آمــوزش عالی،  افزایش تعداد 
فارغ التحصیالن بیکار و بیشتر شدن تعداد صندلی های خالی 

در دانشگاه ها خواهد شد.
بر اساس آمار اعالم شده از سوی وزارت علوم، در حال حاضر 
حدود 2530 رشته درمراکز آموزش عالی سراسر کشور فعال 
بوده و بسیاری از آنها چندین دهه است که نه تنها بازنگری 
نشده است بلکه ادامه آنها در جامعه امروز هیچ کاربردی ندارد 
و تنها فارغ التحصیالن بیکار را روانه جامعه می کنند و الزم 
است بیش از 50 درصد این رشــته ها )که بسیاری از آنها در 
بخش علوم انسانی منسوخ شده اســت(، مورد بازبینی قرار 

گیرند.

روند دانشگاه های برتر دنیا در بازنگری رشته های دانشگاهی
ایسنا:کشورهای توسعه یافته به لزوم بازنگری در ارائه و تدریس رشته های دانشگاهی واقف هستند و هر ساله دوره های مختلف دانشگاهی را با توجه به نیاز روز 

بازار کار و دانشجویان، مورد ارزیابی و بازنگری قرار می دهند.
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يادداشت
اعطای 1/5 میلیارد ریال تسهیالت بانکی به نیازمندان تیران و کرون 

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( تیران و کرون گفت: امســال یک میلیارد و پانصد میلیون 
ریال تسهیالت بانکی به نیازمندان این منطقه پرداخت شده است.

اخبار

 تبدیل ۴هزار پرونده قدیمی 
به اسناد الکترونیک در دهاقان

رییس دادگستری شهرســتان دهاقان از تبدیل 
۴هــزار پرونده قدیمی به اســناد الکترونیک در 

شهرستان خبرداد.
محمود باقری اظهار داشت: این تعداد از پرونده طی سال گذشته 
از طریق دادسرا و شــوراهای حل اختالف دهاقان رسیدگی شده 
است.وی باتوجه به فضای اداری دادگســتری شهرستان، اذعان 
داشت: باتوجه به مشکالت و مزاحمت هایی که دادگستری نسبت 
به همسایگان داشت، طی یک سال گذشته این مشکل رفع و فضای 

اداری دوبرابر افزوده شد.
رییس دادگســتری شهرســتان دهاقان گفت: باتوجه به شرایط 
شــوراهای حل اختالف در دهاقان، هم اکنون قاضی خاص و ویژه 

برای رسیدگی به پرونده ها در دادگستری مستقر شده است.
باقری بااشاره به اینکه بســترهای الزم برای دادسرای الکترونیک 
در شهرستان فراهم شده، خاطر نشــان کرد: سامانه ثبت ثنا برای 
افراد مجهول المکان و تمامی شــهروندان تعریف شده که امکان 
 رسیدگی به پرونده ها، شکایات و...آسان تر و ورود برای همه آزاد

 است.
وی از تبدیل ۴هــزار پرونده قدیمــی به اســناد الکترونیک در 
شهرســتان خبرداد و افزود: درصــدد الکترونیکی شــدن بقیه 
پرونده هاهستیم و اسناد گذشته جهت رسیدگی به مراجع قضائی 

ارسال شده است.
رییس دادگستری شهرســتان دهاقان تصریح کرد:پیشگیری از 
وقوع جرایم، اجرای قانون و احترام به مراجعه کنندگان از وظایف 

مهم دادگستری است.

حضور عروسک های غول پیکر 
بازیافتی در نطنز

دبیر اجرایی دومین جشنواره طبیعت گردی نطنز 
گفت: به منظور آشنایی کودکان با آیین های نمایش 
عروسکی، در نمایشگاه جشنواره مستقر در کاروانسرای کوهاب، از 

عروسک های غول پیکر ایرانی استفاده شد.
محمدرضا رشیدی اظهار کرد: در فضای نمایشگاه این جشنواره که 
در کاروانسرای کوهاب برپا شده است با همکاری موسسه توسعه 
هنرهای معاصر وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، عروسک های 
غول پیکر ایرانی به مدیریت حامد زارعان از کمپانی عروسک های 
غول پیکــر، برنامه های ویژه خود را هر شــب در این کاروانســرا 
برگزار می کنند.وی تصریح کرد: این عروســک های غول پیکر با 
نام های حاجی فیروز و پهلوان کچل که نمادی از عروســک های 
سنتی ایران هستند به دلیل ارتفاع زیاد و جذابیت های بصری، در 
 گروه های سنی مختلف مورد اســتقبال حاضران در این جشنواره 

قرار گرفته اند.
رشــیدی در ادامه افزود: نقطه عطف ایــن کار در دومین روز این 
جشنواره همزمان با برگزاری جشــن کودک و طبیعت به منظور 
آشنایی کودکان با آیین های نمایش عروسکی ایران بود و تا آخرین 

روز برگزاری جشنواره نیز ادامه خواهد داشت.
وی در پایان یادآور شد: عروســک های غول پیکر که هر کدام ۸۰ 
کیلو وزن دارنــد و از مواد بازیافتی مانند بطــری های آب معدنی 
ساخته شده اند، به همراه موسیقی سنتی اقوام مختلف و با اجرای 
حرکات موزون نمایشی در محوطه نمایشگاه، شور و شوق خاصی 
را به جشنواره طبیعت گردی طب ســنتی و گیاهان دارویی نطنز 

بخشیده اند.

پیشگیری از  قاچاق کاال نیازمند یک 
حرکت و جنبش ملی است

فرماندار آران و بیدگل گفت: پیشــگیری و 
یا کاهش قاچاق کاال نیازمند یک حرکت و 
جنبش ملی اســت و تعیین الگوی مصرف مناسب و ترویج آن در 
سطح جامعه دارای اهمیت ویژه ای می باشد.ابوالفضل معینی نژاد 
همچنین از پیگیری افتتاح جاده بخش مرکزی و ادامه تکمیل کنار 
گذر این شهرستان خبر داد و افزود: مرکز بهداشتی درمانی خیرساز 
کریم شــاهی طی چند روز آینده در بخش مرکزی افتتاح خواهد 
شد.وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به هفته مبارزه 
با مواد مخدر ضمن گرامیداشت شهدای این عرصه اظهار داشت: 
طبق اعالم ستاد مبارزه با مواد مخدر دو میلیون و ۸۰2 هزار معتاد 
در کشور وجود دارد و از این بین 1۰ درصد جمعیت معتادان را زنان 
تشکیل می دهند که نشان دهنده افزایش اعتیاد در بین زنان است.

معینی نژاد پیشگیری از اعتیاد را بهترین و به صرفه ترین راه مبارزه 
با اعتیاد ذکر کرد و افزود: هر معتاد در طول زندگی بطور متوسط 
1۰ نفر را معتاد می کند. وی زحمات دستگاه قضایی، پلیس مبارزه 
با مواد مخدر، اداره ها و سازمان های غیر دولتی در مبارزه با اعتیاد را 
قابل تقدیر خواند و یاد آور شد: سازمان های مردم نهاد و گروه های 

مردمی بیش از 9۰ درصد درمان اعتیاد را به دوش می کشند.
وی در ادامه با اشاره به فرارســیدن 12 تیرماه روز مبارزه با قاچاق 
کاال بیان کــرد: قاچاق کاال بر اقتصاد و سیاســت هــای اجرایی 
دولت ضربه وارد کرده و موجب کاهــش تولید داخلی و در نتیجه 
افزایش بیکاری و رکود اقتصاد کشور شده است.معینی نژاد افزود: 
پیشگیری و یا کاهش قاچاق کاال نیازمند یک حرکت و جنبش ملی 
است و تعیین الگوی مصرف مناســب و ترویج آن در سطح جامعه 
دارای اهمیت ویــژه ای می باشــد.فرماندار آران و بیدگل تصریح 
کرد: آماده کردن مردم برای مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و مصرف 
 کاالهای داخلی و کاهش تقاضای کاالی خارجی در سایه آموزش و 

فرهنگ سازی امکان پذیر خواهد بود.

با مسئوالن

فرمانــدار گلپایــگان گفــت: در 
ســال جاری 11 میلیــارد و ۸۰۰ 
میلیون تومــان اعتبار تملــک دارایی به شهرســتان 
گلپایــگان اختصــاص یافت که ایــن میــزان اعتبار 
 نســبت به ســال گذشــته حدود 1۸ در صد افزایش
 دارد.حسین فراست اظهارکرد: در سال جاری  از محل 
اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور بالغ بر 
۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مصوب شــده است که 
نسبت به سال قبل حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است.
وی با اشــاره به اینکه اعتبارات تملک دارایی  و سرمایه 
ای شهرستان برای ۴۰ دستگاه اجرایی در قالب  پروژه 
در بخش هــای مختلف اقتصــادی، اجتماعی، عمرانی 
و فرهنگی تعریف شــده اســت، افزود: رویکرد توزیع 
 اعتبار بر اســاس اولویت تکمیل پروژه های نیمه تمام
 است.فراست بر ضروت اهتمام و تالش مسئوالن دستگاه 
های اجرایی شهرســتان گلپایگان در زمینه پیگیری 

تخصیص و جذب اعتبارات این شهرستان تاکیدکرد. 

رییــس دادگســتری آران و 
بیــدگل از افزایش 1۴ درصدی 
پرونده های قضائی در دادگستری شهرستان نسبت به 
سال قبل خبر داد.حجت ا...تاج افروز، با اشاره به افزایش 
پرونده هــای قضائی شهرســتان آران و بیدگل، اظهار 
داشت: عدم توجه به قانون و پرونده های مالی و استفاده 
از افراد غیر برای وصول چک هــا از اصلی ترین دالیل 
افزایش پرونده ها بوده اســت.وی همچنین از افزایش 
چهار درصدی پرونده های طالق در آران و بیدگل خبر 
داد و افزود: استفاده بیش از حد از فضای مجازی، دخالت 
نا بجای خانواده ها و همچنین مهریه های باال از دالیل 
این افزایش است.رییس دادگستری آران و بیدگل در 
ادامه از راه اندازی ســامانه الکترونیکی ثبت و پیگیری 
شــکایات در آران و بیدگل نیز خبر داد و تصریح کرد: 
شــاکیان پرونده ها می توانند از این طریق به راحتی 
شکایت خود را مطرح و پاسخ خود را نیز استعالم کنند.

فرماندار گلپايگان خبر داد:

افزایش 18 درصدی اعتبار 
تملک دارایی در سال جاری

ريیس دادگستری آران و بیدگل مطرح کرد:

 افزایش پرونده های قضائی 
در آران و بیدگل

تعیین اســتراتژی برای مدیریت این بخش یکی از نیازهای 
اساسی کشور است که باید با کمترین خطا در برنامه ریزی ها 
رو به رو باشــد و اکنون دولت برای رفع این بحران به دنبال 
برنامه ای دقیق، مدون و قابل اجرا در برنامه ششــم توســعه 
است.از ســوی دیگر بیشــترین مصرف آب کشور مربوط به 
بخش کشاورزی است. به این اعتبار ضرورت دارد که در تدوین 
راهبرد کلی آب در کشــور، توجه ویژه ای به اصالح الگوهای 

کشاورزی صورت گیرد.
استراتژی، اصلی ترین و نزدیک ترین راه رسیدن به اهداف را 
مشخص می کند. برای رسیدن به راهبردها، تعیین نقاط قوت و 
ضعف وضع موجود یک ضرورت است. بر این اساس اکنون اگر 
قرار باشد برای رهایی از بحران آب یک استراتژی موثر اتخاذ 
کنیم ابتدا باید نقاط قوت و ضعف وضع موجود ما در کشاورزی 
و نحوه اســتفاده از آب برای آبیاری را تعیین کنیم. از طرفی 
دیگر برای تبیین راهبردها باید فرصت ها و تهدید هایی که در 

صحنه  عمل ما ایجاد شده بررسی و تدوین شود. 
اســتان اصفهان و به خصوص منطقه شــرق اصفهان جزو 

مناطق خشک و کم بارش اســت و به همین منظور باید در 
جهت کاهش و بهینه مصرف کردن آب، راه حل هایی اتخاذ 
شود. این در حالی است که الزم است رسیدگی جدی به اوضاع 
کشاورزی این مناطق داشــت و به سمت کاشت محصوالت 
با کمتریــن میــزان آب مصرفی حرکت کــرد. محصوالت 
اســتراتژیک همچون زعفران، گلرنگ و ... با توجه به مصرف 
کم آب، بهره وری بســیار باالیی دارند. جرقویه علیا در شرق 

اصفهان در این راستا گام های موثری برداشته است.
با توجه به ضرورت تغییر الگوی کشت در مزارع شرق اصفهان، 
کشــت گونه های گیاهی با نیاز آبی پایین و مقاوم به شوری، 
در ســال زراعی جاری از اراضی بخش جرقویه علیا به کشت 

گلرنگ اختصاص یافت.
مناطق کویری از جمله جرقویه مســتعد کاشــت محصول 
گلرنگ است و با توجه به کاشت این محصول در شرایط کم 
آب و استفاده اقتصادی از دانه روغنی گلرنگ توسط کشاورز، 
عاملی جهت گرایش به کاشت این محصول در سالیان گذشته 
است ولی پاره ای از مشکالت اعم از هزینه کارگر و سختی در 

برداشت گلرنگ، باعث بی انگیزگی برخی کشاورزان نسبت به 
کاشت محصول شده است.

با توجه به برداشت دو محصول از یک گیاه یکی گل و دیگری 
دانه و همچنین اســتفاده زیاد محصوالت این گیاه در جیره 
غذایی و صنعت می توان این گیاه را از نظر اقتصادی نسبت به 
سایر محصوالت این منطقه مقرون به صرفه دانست که نقش 

مهمی در اقتصاد مقاومتی ایفا می کند.
اگر در کاشت این گیاه اصول علمی رعایت شود و کشاورزان با 
هم در برداشت آن همکاری الزم را داشته باشند، برداشت این 

محصول نیز سخت نخواهد بود.
هر ساله برداشــت گلرنگ در اواخر خرداد یا اوایل تیرماه در 
منطقه جرقویه علیا انجام می گیرد. کشاورزان منطقه جرقویه 
علیا طبق سنوات قبل برداشــت گل زردی یا گلرنگ را آغاز 
کرده اند. ایــن گیاه جزو گیاهان دارویی به شــمار می رود و 

می تواند در درمان بعضی از بیمار ها موثر باشد.
ارتفاع این گیاه بین ۶۰ تا ۸۰ ســانتی متر، دارای برگ های 
خاردار و گل های آن به رنگ زرد مایل به قرمز بوده و برداشت 
این گیاه به دو صورت است: 1-برداشت گل بعد از کامل شدن 
گل دهی صورت می گیرد و چیدن گل ها در صبح زود یا عصر 
انجام می شود؛ چرا که اگر گل ها خشک باشند هنگام چیدن 
خرد شــده و از بین می روند به همین دلیل در صبح یا عصر 

برداشت شده و در سایه پهن کرده تا خشک شوند.
2- برداشت دانه که بعد از گل دادن انجام می گیرد و دانه های 
این گیاه به رنگ سفید بوده و  به آن کوشه می گویند که از این 
دانه ها روغن گلرنگ تهیه کرده و برای کشت مجدد آن، از بذر 

استفاده می کنند.
در طب قدیم ایرانی این گیاه گرم و خشــک بوده و مســکن 
و خاصیت مســهلی دارد و همچنین تقویت کننده اعضای 

عمومی بدن است.
از گل آن می توان در صنایع 
غذایی به جای زعفران برای 
رنگین کردن برنج استفاده 
کرد. گـــلرنگ ضمن اینکه 
چاشــنی ارزان تری نسبت 
به زعفــران اســت، تقریبا 
همان رنــگ را ایجــاد می 
کند و به دلیل وجود خواص 
شــگفت انگیز مــی توانــد 
جایگزیــن فوق العــاده ای 
برای بســیاری از رنگ های 
پرضرر مصنوعی باشد.رنگ 
استخراج شده از گلرنگ نه 
تنها برای بدن انسان تقریبا 
بی ضرر است، بلکه می تواند 

سودمند و گاهی حتی بســیار کاربردی تر از زعفران باشد.از 
گلرنگ هنگام پخت نان اســتفاده کــرده و از دانه آن روغن 

گلرنگ تهیه می کنند.

حفر چاه عمیق برای تامین آب چهار روستای بخش پادنای بزرگ از توابع شهرستان سمیرم آغاز شد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی اســتان اصفهان درباره این پروژه گفت: پروژه آبرسانی به 
مجتمع چهار روستای کیفته گیویسین، قنات، دیده جان و سعادت آباد سمیرم با اعتبار اولیه چهار میلیارد ریال انجام 
خواهد شد.محمد حسین قرائتی، ابراز امیدواری کرد که حفر این چاه مشکل سال های اخیر و به ویژه خشکسالی های 
دنباله دار این منطقه را حل و فصل کند و به موضوع تامین آب شــرب و 
بهداشتی این محل خاتمه دهد.قرائتی با یادآوری اینکه بیش از ۶۴۵ هزار 
نفر در استان اصفهان تحت پوشش آبفار هستند اظهار کرد: فعالیت های 
شرکت آب و فاضالب روستایی شامل روستاهایی است که جمعیت آنها 

بیش از 2۰ خانوار هستند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی اســتان اصفهان، بیان کرد: 
مجموع مشترکان شــرکت آبفار 2۳2 هزار مشترک است که ۸9 درصد 

مشترکان خانگی و 11 درصد دیگر نیز مشترکان غیر خانگی هستند.
نماینده مردم ســمیرم در مجلس نیز در این آیین خاطر نشان کرد: حفر 
چاه این مجتمع با جمعیتی بالغ بر دو هزار و ۳2۰نفر را پوشش خواهد داد.
اصغر سلیمی، خاطر نشان کرد: جمعیت روســتایی با احداث این مجتمع و حفر چاه در این مجموعه روستایی، از آب 

بهداشتی وپایدار بهره مند می شوند.

به منظور تامین آب شرب و بهداشتی سمیرم صورت گرفت؛

آغاز حفر چاه عمیق در چهار روستای پادنای سمیرم 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان تیـران و کـرون از آغـاز خریـد تضمینـی غـالت و 
جـو در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: خریـد تضمینـی غـالت شـامل گنـدم، جـو 
 و کلـزا بـا هـدف حمایـت از کشـاورزان بـا قیمـت مصـوب دولتـی در مراکـز خریـد ایـن شهرسـتان انجـام 

می شود.
محسـن حـاج عابـدی اظهارکـرد: گنـدم بـا قیمـت یـک هـزار و ۳۰۰ 
تومان، جـو با قیمـت یـک هـزار و ۳۰ تومـان و کلزا بـا قیمت 2 هـزار و 
7۸۳ تومان از کشـاورزان خریـداری و در بـازار عرضه می شـود که این 

کار همزمـان بـا آغـاز برداشـت غـالت انجام می شـود.
وی بـا اشـاره بـه آغـاز برداشـت غـالت از مـزارع ایـن شهرسـتان ادامه 
داد: نزدیـک به سـه هـزار هکتـار از زمیـن های کشـاورزی شهرسـتان 
تیـران و کرون زیر کشـت غالت اسـت کـه یـک هـزار و ۸۵۰ هکتار آن 
 گندم دیم و آبـی، 9۵۰ هکتـار جو دیم و آبـی و بیـش از 1۵1 هکتار آن 

کلزاست.
عابـدی ادامـه داد: باتوجـه بـه انجـام برداشـت غـالت از زمیـن هـای 

 کشـاورزی ایـن شهرسـتان، هفـت هزارتـن گنـدم، 2 هـزار و ۸۵۰ تـن جـو و بیـش از ۳۰۰ تـن کلـزا برداشـت 
می شود.

مدير جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون خبر داد:

آغاز خرید تضمینی غالت در شهرستان تیران و کرون 

موضوع آب يکی از محوری ترين برنامه های دولت در دو سال گذشته بوده و در آينده نیز خواهد 
بود؛ به طوری که قرار است در برنامه ششم توسعه، آب يکی از اصلی ترين محورها باشد. علت آن 

هم محدوديت های جدی و چالش هايی است که در مقطع فعلی در بخش منابع آب وجود دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرکز جامع 
خدمات سالمت روستایی ابیانه نطنز را افتتاح کرد.

سید حســن قاضی زاده هاشــمی در آیین افتتاح این مرکز با اشاره به 
برگزاری دومین جشنواره طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان دارویی 
در نطنز، نقش این منطقه را در توسعه و رونق تولید گیاهان دارویی مهم 
عنوان کرد و گفت: با افتتاح مرکز جامع خدمات ســالمت در روستای 
تاریخی و زیبای ابیانه، عالوه بر مردم این روســتا به گردشــگران هم 

خدمات بهداشتی درمانی ارائه می شود. 
مرکز جامع خدمات ســالمت ابیانه در دو طبقه و زمینی به مســاحت 
7۵۰ متر مربع و با هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال ساخته و تجهیز 
شده است.این مرکز دارای واحدهای خدمات مامایی، مراقبت سالمت 
مردان و زنان، واکسیناسیون، پزشک خانواده، داروخانه، دندانپزشکی و 

بهداشت محیط و خانواده است.

فرماندار شهرستان تیران و کرون گفت: بیش 
از 2۰۰ واحدصنعتی در این شــهرک ها فعال 
هستند که در سال های گذشته به دلیل سوء مدیریت و رکود تعطیل 
شــده بودند و اخیرا با بســته های حمایتی دولت فعال شده اند.علی 
رحمانی اظهارداشت: اشتغال در شهرک های صنعتی شهرستان تیران 
و کرون 2۰ درصد رشد داشته که این روند در سال جاری هم پیش بینی 
می شود. وی با اشاره به اختصاص تسهیالت بانکی به واحدهای صنعتی 
ادامه داد: سرمایه در گردش، زمینه را برای رشد تولید و فعالیت اقتصادی 
آنها فراهم می کنــد و از نیازهای بخش صنعت شهرســتان بوده که با 
بسته های حمایتی و تسهیالت بانکی این نیاز تامین شده است.رحمانی 
اضافه کرد: دریافت تسهیالت بانکی بررسی شده و رفتارهای سلیقه ای 
بانک ها تذکر داده شده و سعی شده شرایط تسهیل شود و صنعتگران به 

راحتی و با کمترین دغدغه تسهیالت دریافت کنند.

افتتاح مرکز جامع 
خدمات سالمت روستایی 

ابیانه

رشد ۲۰ درصدی اشتغال 
در شهرک های صنعتی 

تیران و کرون 

تغییر الگوی کشت در مزارع شرق اصفهان؛

کشاورزی در دوران کم آبی

اصفهان

 دهاقان

گلپايگان

 آران و بیدگل

 نطنز تیران و کرون

سمیرم

 نطنز

 تیران و کرون

 محصوالت 
استراتژيک 

همچون زعفران، 
گلرنگ و ... با توجه 
به مصرف کم آب، 

بهره وری بسیار 
بااليی دارند

قاب روز

برگزاری نمایشگاه خیابانی 
 پیشگیری از اعتیاد 

در خوانسار
کمیته فرهنــگ روابط اجتماعــی و خانواده 
شــهرداری خوانســار در اقدامــی فرهنگی 
به مناســبت روزجهانی مبارزه بــا مواد مخدر 
نمایشگاه خیابانی پیشــگیری از اعتیاد و آثار 
سوء مواد مخدر را در حاشــیه پیاده رو برگزار 

کرده است.

 آران و بیدگل
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ذبیح ا... غریب رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
۹هکتار فضای گلخانه ای به کشت توت فرنگی اختصاص می یابد، اظهار کرد: این میزان 

فضای گلخانه ای در شهر بلداجی چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود.

۹هکتارفضایگلخانهایدراستانبهکشتتوتفرنگیاختصاصمییابد
شهرستان

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی 
در منطقه عشایر برگزار شد

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در منطقه عشایر استان چهارمحال 
و بختیاری برگزار شــد. حاتم خالدی رییس آموزش و پرورش عشایر 
چهارمحال و بختیاری، از برگــزاری آزمون مدارس نمونه دولتی برای 

ورود به پایه های هفتم و دهم در منطقه عشایری استان خبر داد.
وی گفت: این آزمون با شرکت ۱۷۹ دانش آموز دختر و پسر عشایری 
در دو حوزه شهرستان لردگان و منطقه مشایخ شهرستان کیار، با رشد 

۸۰درصدی نسبت به سال گذشته برگزار شد.
خالدی اضافه کرد: دانش آموزان عشایری در صورت قبولی در این آزمون 
در مدارس نمونه شهرستان لردگان و کیار مشغول به تحصیل می شوند.

ارتقای مرتبه علمی 6 نفر از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

بر اساس تصمیمات هیئت ممیزه دانشگاه شهرکرد، شش نفر از اعضای 
هیئت علمی این دانشگاه، در مرتبه علمی ارتقا یافتند.  به نقل از روابط 
عمومی دانشگاه شهرکرد، جلسه هیئت ممیزه دانشگاه شهرکرد تشکیل 
شد و براساس تصمیم اعضای این جلسه، اعضای هیئت علمی دانشگاه 
شهرکرد دکتر حسین گلستانیان در رشته مهندسی مکانیک و دکتر 
عبدالکریم  زمانی مقدم در رشته علوم درمانگاهی، از مرتبه دانشیاری 
به استادی ارتقای مرتبه یافتند. همچنین دکتر سعید حقوقی اصفهانی 
در رشته مهندسی برق)قدرت- کنترل ( ،   دکتر شهرام کیانی در رشته 
علوم و مهندسی خاک، دکتر فرزانه حسینی در رشته علوم درمانگاهی و 
دکترمحسن مبینی دهکردی در رشته علوم پایه- ژنتیک، از استادیاری 

به دانشیاری ارتقای مرتبه علمی پیدا کردند.

 انهدام باند سارقان احشام 
با 6 فقره سرقت در بروجن

فرمانده انتظامي شهرستان بروجن، از انهدام باند سارقان به عنف احشام 
با شش فقره سرقت و کشف ۱۱۹ رأس حشم در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ غالمعلي شکري در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در 
پي وقوع چند فقره سرقت به عنف احشام در برخي مناطق شهرستان 
بروجن، کارآگاهان پلیس با بررسي سرنخ هاي به جامانده و یک سري 
اقدامات اطالعاتي، باند شش نفره ســارقان احشام را که در شهرستان 
بروجن اقدام به ســرقت مي کردند، شناسایي و با هماهنگي قضائي در 

یک عملیات ضربتي در مخفیگاه خود دستگیر کردند.
سرهنگ شــکري ادامه داد: متهمان در بازجویي هاي فني کارآگاهان 
پلیس، به شش فقره ســرقت احشــام اعتراف کردند و در بازرسي از 
مخفیگاه آنان ۱۱۹ رأس حشم کشف شد. فرمانده انتظامي شهرستان 
بروجن در پایان خاطرنشــان کرد: شش سارق دســتگیر شده پس از 

تشکیل پرونده مقدماتي تحویل مراجع قضائي شدند.

رییس اتحادیه نانوایان بروجن:

  نانوایان بروجن مخفیانه از جوش 
شیرین و جوهر قند استفاده می کنند

 رییس اتحادیه نانوایان بروجن گفت: در شرایط فعلی که کیفیت آرد در 
بروجن بسیار نامساعد است، به صورت مخفیانه از افزودنی های غیرمجاز 
جوش شــیرین و جوهر قند در نانوایی ها استفاده می شود و متاسفانه 
اداره بهداشــت هیچ گونه نظارتی بر نان نانوایی ها ندارد و در بازدیدها 
فقط از سوی نانوایان کارت بهداشت ارائه می شود و خود نان اصال مورد 
آزمایش قرار نمی گیرد. نانوایان هم با سوءاستفاده از این مسئله برای 
جبران بی کیفیتی آرد، از افزودنی های غیرمجاز و مضر استفاده می کنند.

ابراهیم حقیقت اظهار کرد: عمده ترین مشــکل نانوایان شهرســتان 
بروجن سستی بیش از حد و کیفیت نامطلوب آرد است. بارها مسئولین 
به کارخانه سرکشی کرده و طی بازدیدها مشاهده نمودند کارخانه ای 
که سهمیه آرد نانوایان بروجن از آن تهیه می شود از دانه گندم نول کشی 
کرده و در نهایت آردی بسیار سســت به نانواخانه های این شهرستان 
تحویل می دهد. وی افزود: سال گذشته از همین کارخانه آردی کپک زده 
میان نانوایان بروجن توزیع شده بود که بابت این مسئله شکایت کردیم 
اما متاســفانه در نهایت نتوانستیم این مســئله را ثابت کنیم و به نفع 

کارخانه تمام شد.
حقیقت ادامه داد: باوجود مشکالتی که تمام نانوایان کشور با آن روبه رو 
هستند، اصلی ترین و عمده ترین مشکل خبازان بروجن کیفیت آرد است 

که در صورت رفع شدن آن بار بزرگی از دوششان برداشته می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری:

تسهیالت احداث مسکن به 
سیل زدگان در لردگان اعطا شد

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: اعتبار 
تسهیالت احداث واحدهای مسکونی خسارت دیدگان سیل در روستای 

سید محمد از توابع شهرستان لردگان تامین شد.
سهراب رییسی با اشاره به واگذاری یک قطعه زمین جهت جابه جایی 
این روستا افزود: قطعه زمینی به مساحت ۱5 هکتار برای تخصیص ۱5۰ 
پالک به منظور جابه جایی روستای سید محمد در نظر گرفته شده که 

طرح تفکیکی آن در دست بررسی و تهیه است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
در اسرع وقت با تصویب طرح و واگذاری زمین از سوی منابع طبیعی 
استان به این نهاد، عملیات اجرایی و جابه جایی روستای سید محمد آغاز 
می شود. رییسی با بیان اینکه طرح ایمن سازی روستاهای در معرض 
خطر از اولویت های بنیاد مسکن اســت، تصریح کرد: برآورد اعتبارات 
الزم در خصوص ایمن سازی روستاها صورت گرفته و به سازمان برنامه 

و بودجه استان ارسال شده است.

عبدا... موســوی پیش از خطبه های نماز جمعه شهرکرد با 
اشاره به عملکرد دســتگاه های قضائی استان اظهار داشت: 
سال گذشته اداره  کل بازرسی ۸۰۰ مورد شکایت را بررسی 
کرده و به نتیجه رســانده است. براســاس قانون، اداره  کل 
بازرسی باید در معامالت حضور داشــته باشد  که در همین 
راستا سال گذشته در 6۹۰ معامله  حاضر شد و به4۰ معامله  

که مغایر با قانون  بود، رسیدگی کرد.
رییس دادگســتری چهارمحال و بختیاری بیــان  کرد: در 
معامالت معوق شرکت  شهرک ها ۱6 میلیارد تومان تخلف 

صورت گرفت که براساس قانون  این  پول به دولت بازگردانده 
شد ه است .

موسوی با اشاره به تخلفات بانکی خاطرنشان  کرد: در راستای 
پرداخت تسهیالت بانکی ۱5۰ میلیون تومان تخلف از سوی 
بانک های عامل صورت گرفت که با بررسی تخلفات، پول  به 

حساب مشتریان باز گردانده  شد  .
وی گفت: تعــداد گزارش های اداره بازرســی در خصوص 
بخشنامه های دســتگاه های اجرایی ۱4 مورد مغایر با قانون 

بود که به آنها رسیدگی شد .

رییس دادگســتری چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به 
اقدامات پزشکی قانونی اســتان تصریح  کرد: سال گذشته 
بیش از 2۸۹۰ معاینه  پزشــکی توســط پزشــکی قانونی 
استان و 323کمیسیون کارشناســی و 4 هزار و ۹۰۱ مورد 
 آزمایش مختلف از جمله آزمایشــات آسیب شناسی انجام 

شد.
موسوی ادامه داد: سال گذشــته در راستای اجرایی کردن 
فعالیت های پزشکی قانونی، پزشک های مورد نظر در پزشکی 

قانونی شهرستان لردگان و بروجن فعال شدند .
وی با اشاره به عملکرد اداره ثبت اسناد و امالک استان افزود: 
سال گذشته بیش از 3۰ هزار و 4۷۰ فقره سند کاداکاستر  و 
3 هزار و ۷4۰ فقره ســند مالکیت روستایی در استان صادر 
 شد و ۹۱ میلیارد تومان درآمد، کسب و به خزانه دولت واریز 

شد .
رییس دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به عملکرد 
دادگستری استان گفت: سال گذشته از مجموع ۱5۰هزار 
پرونده تجدیدنظر،۱4۰ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شد ؛ 
همچنین جهت رسیدگی به مشکالت مردمی سال گذشته 

25۰۰ مالقات عمومی در دوشنبه هر هفته انجام شد .
موسوی بیان  کرد: برگزاری 54 دوره آموزشی ویژه قضات  و 
مشــاوره های پیش  از ازدواج   برای زوجین ، از  دیگر اقدامات  
دادگستری بود که این دوره ها سبب شد آمار طالق در استان 

6 درصد کاهش یابد .
وی با بیان اینکه ۱36 شعبه شورای حل اختالف و 5 قاضی 
در این شوراها وجود  دارد، خاطرنشان  کرد: سال گذشته در 
شــوراهای حل  اختالف 53 هزار پرونده رسیدگی   مختومه  

اعالم شد و با تالش قضات 6 قتل  عمد به سازش ا نجامید.
وی با اشــاره به عملکرد اداره زندان ها بیــان  کرد: در زندان 
استان 54 دوره قرآنی برگزار شد و تا پایان سال ۱56 حافظ 

و قاری داشتیم .

با مسئوالن

 وقوع ۵ فقره آتش سوزی
در اراضی منابع طبیعی استان

 علی محمــدی مقــدم، مدیــرکل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری چهارمحــال و بختیاری گفــت: از ابتدای 
امسال، ۷ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان بر اثر وقوع 
5 فقره آتش سوزی، طعمه حریق شــد. وی افزود: این 
آتش سوزی ها با کمک نیرو های مردمی و دستگاه های 
دولتی استان و بدون نیاز به کمک استان های همجوار 
اطفا شد و خوشبختانه هیچ کدام به مرز بحران نرسید 

و به اطفای هوایی )از طریق هواپیما و بالگرد( نیاز نبود.
محمدی مقدم اضافه کرد: سال گذشته هم ۱5۸ هکتار 
از اراضی منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری طی ۷۰ 
فقره آتش سوزی طعمه حریق شد. محمدی مقدم گفت: 
چهارمحال و بختیاری در خصوص پیشگیری و اطفای 
حریق، در بین استان های زاگرس نشین، رتبه برتر کشور 

را از آن خود کرده است.

زنبورداری در چهارمحال و 
بختیاری توسعه می یابد

ذبیح ا... غریب مدیرکل جهاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری، از تصویب سند توســعه پرورش زنبور عسل 
در اســتان خبر داد و گفــت: پیگیر افزایــش ۱۰ هزار 
کلنی زنبور عسل در استان هستیم. غریب با بیان اینکه 
چهارمحال و بختیاری یکی از اســتان های توانمند در 
پرورش زنبور عسل است اضافه کرد: شرایط آب و هوایی 
مساعد و استفاده از مراتع سرســبز استان برای توسعه 
زنبورداری باید مــورد توجه قرار گیرد. بــه گفته وی، 
هم اکنون ۱4۹هزار کلنی زنبور عسل در چهارمحال و 
بختیاری وجود دارد که ساالنه بیش از یک هزار تن عسل 
تولید می کنند و زمینه اشتغال مستقیم یک هزار و 4۰۰ 

بهره بردار را فراهم کرده است.

معرفی رییس جدید هیئت 
کاراته چهارمحال و بختیاری

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: 
طی آیینی، زهرا مردانــی به عنوان رییس جدید هیئت 
کاراته استان انتخاب و معرفی شد. عبدالرحمان قاسمی 
ادامه داد: زهرا مردانی با کسب ۱4 رای از ۱5 رای مأخوذه 

به عنوان رییس هیئت کاراته استان انتخاب شد.
وی اضافه کرد: امیدواریم با انتخاب رییس جدید هیئت، 

روزهای پرفروغی را در این رشته شاهد باشیم.

رییس دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: در معامالت معوق شرکت  شهرک ها ۱۶ میلیارد تومان 
تخلف شد  که براساس قانون  این  پول به دولت بازگردانده شد ه است .

رییس دادگستری چهارمحال و بختیاری خبر داد:

گزارش۱۶میلیاردتومانتخلفدرشرکتشهرکهایاستان

صبح دیروز مجــددا جمعی از کارگــران صبا فوالد زاگــرس در مقابل 
استانداری چهارمحال و بختیاری تجمع کردند.گفتنی است تجمع دیروز 
چهارمین تجمع این کارگران است. کارگران صبا فوالد زاگرس در تاریخ 
سوم تیرماه سال جاری در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت گرد هم 
آمده و خواستار رسیدگی به اخراج خود از سوی کارخانه شدند، کارگران 
با شعارهای »اســتاندار حمایت حمایت« و »مسئوالن حمایت حمایت« 

خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. 
همچنین این کارگران برای رســیدن به خواســته های خــود در مقابل 

استانداری استان تجمع کردند. 
الزم به ذکر است خبرگزاری فارس چهارمحال و بختیاری کماکان منتظر 
جوابیه رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان پیرامون اخراج 

کارگران صبا فوالد زاگرس و برفاب است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در جمع اعضاي 
هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد گفت: تقاضا براي استخدام 

نیروي جدید در حوزه بهداشت و درمان نامعقول است. 
دکتر علي اکبرسیاري درخواست استخدام جدید در مجموعه بهداشت 
و درمان را درخواستي نامعقول عنوان کرد و ادامه داد: ظرفیت گسترش 
دولت وجود ندارد و ما باید تالش کنیم تا در مدت زمان کوتاه به تحوالت 
بزرگي در بخش بهداشت و درمان برسیم و این مسئله باید با استفاده از 

امکانات موجود صورت پذیرد.
وي با بیان اینکه استان ها دیگر به دنبال دریافت امکانات بیشتر در زمینه 
بهداشت و درمان نباشند، افزود: ما هیچ برنامه اي براي افزایش نیروي کار 
در دولت نداریم و هنر مدیریت این است که از امکانات موجود از جمله 

آمبوالنس و مراکز بهداشت فعلي به بهترین نحو استفاده شود.

در پی اخراج کارگران؛

تجمع کارگران صبا فوالد  
به روز چهارم رسید

معاون بهداشت وزارت بهداشت: 

استخدام نیرو  در بهداشت و 
درمان نامعقول است

64 درصد جمعیت 
چهارمحال و بختیاری 
در شهرها ساکن هستند

معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری گفت: حدود 64 درصد جمعیت استان در شهرها ساکن است. 
عبدا... اسدپور، روز گذشته در شورای راهبری جمعیت استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹5، مشخص شد که جمعیت استان 
۹4۷ هزار و ۷63 نفر است که از این تعداد 4۸2 هزار و 365 نفر مرد و مابقی زن هستند. وی افزود: جمعیت کل کشور نیز بر اساس این سرشماری ۷۹ میلیون و ۹26 هزار و 
2۷۰ نفر اعالم شد که از این تعداد 4۰ میلیون و 4۹۸ هزار و 2۷۰ نفر مرد  و مابقی زن هستند. فدایی خاطرنشان کرد: حدود 64 درصد جمعیت استان در شهرها ساکن هستند.

معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان، جمعیت استان در سال 65 را 63۱ هزار و ۱۷۹ نفر معادل ۱۱4 هزار و 3۰3 خانوار گزارش کرد و گفت: این جمعیت در 
سال ۹5 به ۹4۷ هزار و ۷63 نفر، معادل 2۰۷ هزار و 436 خانوار افزایش یافته است. وی خاطرنشان کرد: طبق این سرشماری جمعیت گروه سنی صفر تا ۱4 سال در استان، 
کاهش و بالعکس جمعیت باالی 65 سال رشد داشته است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز برگزاری همایش ملی جمعیت، پخش پیام ها و  شعارهای 
سیاست های جمعیتی در تلویزیون و ارائه آموزش های هنگام ازدواج در راستای تحکیم بنیان خانواده را از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی استان در خصوص سیاست های کلی 

جمعیتی برشمرد. عبدالمجید فدایی خاطرنشان کرد: به منظور اجرایی کردن بهتر مصوبات این شورا، تعامل بین دستگاهی ضرورت دارد.

همزمان با آغاز جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان 
در اصفهان، دو اثر از هنرمنــدان چهارمحال و بختیاری در 
ایران جشنواره اکران می شود. فیلم سینمایی » اسکی باز« به 
کارگردانی فریدون نجفی، از هنرمندان فیلمساز چهارمحال و 
بختیاری، در بخش مسابقه و بین الملل جشنواره بین المللی 

فیلم کودک و نوجوان اصفهان حضور دارد.
این فیلم در ســه ســانس برای عالقه مندان فیلم کودک و 

نوجوان در سینماهای اصفهان اکران می شود.
یکی از عوامل فیلم سینمایی اســکی باز گفت: این فیلم به 
تهیه کنندگی محمد احمدی، به بخش مســابقه سینمای 
ایران جشــنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان 

راه یافته است.
ناصر قائدی افزود: فیلم اسکی باز داستان یک پسر بختیاری 
در شهرستان کوهرنگ است که در زندگی با مشکالتی دست 

و پنجه نرم می کند.
فریدون نجفی در بخــش فیلم کوتاه نیــز تاکنون موفق به 
دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر و جوایز مختلف 

جشنواره های بین المللی شده است.
همچنین در بخش فیلم کوتاه جشنواره بین المللی اصفهان 
فیلم »جوجه پر« به کارگردانی فرشاد صالحی و تهیه کنندگی 

حوزه هنری استان در جشنواره اکران می شود.

اکران دو اثر از هنرمندان چهارمحال و بختیاری در جشنواره فیلم 
کودک

مدیــر گمــرک چهارمحــال و 
بختیاری اظهار کرد: در ســه ماه 
ابتدای سال جاری 2۷ میلیون و 
3۷4 هزار دالر کاال به وزن بیش 
از ۱۱ هــزار و 233 تن از گمرک 
اســتان به خارج از کشور صادر 

شده است. 
اســماعیل اهلل دادی افــزود: عمــده کاالهــای صادراتی، 
لوازم خانگی، مصنوعات پالســتیکی و فلــزی و مغز بادام 
بوده که به کشورهای امارات، هند، عراق و افغانستان صادر 

شده است. 
وی گفت: طی سه ماه ابتدای ســال جاری، صادرات کاال از 

لحاظ ارزشی پنج درصد کاهش داشته است. 
مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این مدت 
3۷ میلیون و 46۰ هزار دالر کاال به وزن سه هزار و 35۰ تن 
به گمرک استان وارد شده است. اهلل دادی با اشاره به اینکه 
میزان واردات کاال از لحاظ ارزشی نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته، ۹5 درصد رشد داشته اســت، خاطرنشان 
کرد: کاالهای وارد شده مربوط به مواد مورد نیازخط تولید 
کارخانجات بوده که از کشورهای ایتالیا، چین، ازبکستان و 

پاکستان وارد شده است.

صادرات بیش از 11 هزار تن کاال 
از استان به خارج از کشور

مجتبی ســرداری مدیر شــرکت 
ملی پخــش فرآورده هــای نفتی 
منطقه چهارمحــال و بختیاری، از 
استانداردسازی بیش از ۸3 درصد 
از جایگاه های CNG اســتان خبر 
داد و گفت: اســتاندارد سازی سایر 

جایگاه ها نیز در دست اقدام است.
وی اظهار داشت: در یک ســال گذشته حدود ۸۸ میلیون و 
۱34 هزار متر مکعب گاز طبیعی فشــرده CNG در سطح 
اســتان عرضه شــد که به ازای این مقدار مصرفی، حدود 

۸۸میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شده است.
سرداری افزود: در سال ۹5 گاز طبیعی فشرده CNG حدود 

2۷ درصد سبد سوخت استان را به خود اختصاص داد.
وی اضافه کرد: در دو ماهه نخست سال جاری نیز ۱5 میلیون 
و 25۱ هزار متر مکعب گاز طبیعی فشرده در چهارمحال و 
بختیاری عرضه شده است که نسبت به بازه زمانی مشابه در 

سال قبل 5 درصد رشد را نشان می دهد.
سرداری همچنین از عملیات عمرانی و نصب کامل تجهیزات 
جایگاه سوخت دشتک شهرســتان اردل خبر داد و گفت: 
جایگاه CNG جونقان شهرســتان فارســان نیز با دریافت 

تاییدیه های الزم در دست احداث است.

 استانداردسازی ۸۳ درصد
از جایگاه های CNG استان

حجت ا... شیروانی رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری 
نیز به ایرنا گفت: فیلم جوجه پر، روایت دختری است که در 
جدال بین مــرگ و زندگی جامعه پیرامــون خود، به دنبال 

کودکی خویش می گردد.
سی  امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 

که از ۹ تیر شروع شده، تا ۱5 تیرماه در اصفهان ادامه دارد.

 در بخش فیلم کوتاه جشنواره بین المللی 
اصفهان فیلم »جوجه پر« به کارگردانی 

فرشاد صالحی و تهیه کنندگی حوزه هنری 
استان در جشنواره اکران می شود

فرماندار شهرکرد گفت: دوره گردهای جمع آوری پسماند در 
شهرکرد برای فعالیت در این حوزه ساماندهی و شناسنامه دار 

می شوند .
حمید ملک  پور در جلسه مدیریت پسماند با اشاره به بررسی 
نحوه اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در شهرکرد از سوی 
شهرداری اظهار کرد: مجری طرح، شــرکت یاران کوشک 
موظف به اجرای مصوبات و موارد مشخص شده برای اجرای 

هر چه بهتر طرح است .

وی افــزود: دوره گردها و کســانی که در گذشــته اقدام به 
جمع آوری پســماندها می کردند، می توانند بــا مراجعه به 
مجری طرح شرکت یاران کوشک شناسنامه دار شوند و تحت 

نظارت این شرکت به صورت قانونی فعالیت کنند.
فرماندار شهرکرد با بیان اینکه با متخلفان برابر قانون برخورد 
می شود، بیان کرد: نیروی انتظامی با افرادی که بدون مجوز 

فعالیت می کنند، برخورد قانونی می کند.
ملک پور با بیان اینکه طرح تفکیک زباله از مبدأ براســاس 

قانون و مصوب مجلس شورای اسالمی است، خاطرنشان کرد: 
این طرح در کارگروه پسماند شــهرکرد و با مصوبه شورای 

اسالمی از ۱۰ خرداد آغاز شده است .
وی تصریح کرد: از شهروندان درخواست می شود در راستای 
حفظ محیط زیســت و بهداشــت عمومی بــا اجرای طرح 
همکاری کنند . فرماندار شــهرکرد بیان کرد: در این طرح 
افراد با ماشین های مشخص به درب منازل مراجعه می کنند؛ 
همچنین کانکس هایی در سطح شهر برای جمع آوری پسماند 
قرار داده شده است تا زباله هایی که قابل بازیافت است، دفن 

نشود و بتوان دوباره از آنها استفاده کرد.

دوره گردهای جمع آوری پسماند در شهرکرد ساماندهی می شوند

سرپرست ســازمان بســیج جامعه پزشــکی اســتان گفت: اکیپ 
دندان پزشکی گروه جهادی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با برپایی 
کلینیک 4 روزه تخصصی درمنطقه دیناران شهرستان اردل به مردم 

خدمات رایگان ارائه می کنند. 
مهین غفاری افزود: در این کلینیک3۰ دندان پزشــک با استقرار ۱5 
یونیت سیار دندان پزشکی و ســایر تجهیزات مورد نیاز در آموزشگاه 
شبانه روزی قراب در منطقه دیناران از توابع شهرستان اردل، به مردم 
خدمات تخصصی دندان پزشکی ارائه می کنند. وی گفت: معاینه، ترمیم، 
کشیدن، جرم گیری و بروســاژ و خدمات آموزشی و ارجاع به سطوح 

باالتر، از خدمات رایگان ارائه شده به مردم است.

برپایی کلینیک تخصصی 
دندان پزشکی در منطقه دیناران

E-MAIL
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يادداشت
غرق شدن نوجوان 17 ساله در سد خمیران 

مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: 
نوجوان 17 ساله ای روز جمعه در آب های پشت سد خمیران در شهرستان تیران 

جان خود را از دست داد.

اخبار

محیط زيست

معاون پژوهشي و آموزشي ســازمان حفاظت محیط 
زیست با بیان اینکه درحال تهیه و تدوین اولویت هاي 
پژوهشي در حوزه محیط زیست براي امسال هستیم، 
گفت: پس از تدوین اولویت هاي پژوهشي، زمان بندي 
اجراي آنها با توجــه به امکانات، تخصیــص بودجه و 

اعتبارات صورت خواهد گرفت.
یوســف رشــیدي افزود: اولویت هاي پژوهشي براي 
بخش هاي مختلــف محیط زیســت از جمله »حوزه 
مشارکت هاي مردمي، آموزش، توسعه پایدار و اقتصاد 
محیط زیست، محیط زیست انســاني، ارزیابي زیست 
محیطي، هوا و تغییر اقلیم، آب و خاك، مقابله با پدیده 
گرد و غبار، محیط زیست دریایي، محیط زیست طبیعي 

و حقوقي و امور مجلس« تهیه و تدوین مي شود.
وي به انعقاد تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط 
زیست و وزارت آموزش و پرورش اشــاره کرد و گفت: 
در راستاي این تفاهم نامه مفاهیم محیط زیستي وارد 
کتاب هاي درسي شــد، همچنین طرح محیط بان در 
مدارس حاشیه و داخل مناطق حفاظت شده در حال 
اجراست که بسیار هم مورد استقبال قرار گرفته و اجراي 

طرح مدارس طبیعت نیز تاکنون موفق بوده است.
وي با بیان اینکه تاکنون چندین اولویت پژوهشي محیط 
زیستي مشخص شده اســت، گفت: بررسي شیوه هاي 
ارتقاي سواد و اخالق محیط زیســتي و بررسي نحوه 
بسترسازي مناسب براي افزایش انگیزه، نرخ مشارکت 
اجتماعي درحوزه محیط زیســت و بررسي شیوه هاي 
استقرار، توســعه، افزایش کارایي و اثربخشي مدارس 
جامع محیط زیستي، گوشــه ای از اولویت هاي حوزه 

آموزش و مشارکت مردمي سازمان است.
رشیدي به اولویت هاي حوزه ارزیابي زیست محیطي 
نیز اشاره کرد و گفت: بازنگري ضوابط استقرار صنایع 
و مراکز خدماتي با در نظر گرفتن عرصه هاي مناسب 
احداث صنعت در هر استان، تهیه و تدوین 
ضوابــط و دســتورالعمل ارزیابي 
راهبردي زیست محیطي و تهیه 
دســتورالعمل هاي 
جامــع و تخصصــي 
طــرح هــا و 
ي  ه هــا ژ و پر
مشــمول ارزیابــي 
زیســت محیطــي، از جمله 
اولویــت هاي پژوهشــي این 

حوزه است.

ريیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان: 

رشته های اعالم شده دارای مجوز 
قانونی است

رییس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهان گفت: داوطلبان 
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اســالمی می توانند برای انتخاب 
رشته محل های اعالم شده در سایت مرکز سنجش و پذیرش این 

دانشگاه )آزمون( اقدام کنند.
دکتر سید محمد امیری افزود: رشته های اعالم شده در سایت مرکز 
سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی، دارای مجوز قانونی است.

وی با اشاره به مســائل اخیردرباره رشــته های کارشناسی ارشد 
دانشگاه آزاد اســالمی در ســال تحصیلی 97-96 اظهار کرد: در 
اختالف ها، همیشــه قانون و قانون مداری فصل الخطاب بوده و در 

این مورد نیز باید به قانون رجوع کرد.
وی خاطر نشان کرد: قانون تایید رشته های دانشگاه آزاد اسالمی 
مصوب 67/2/14 مجلس شورای اســالمی و همچنین آیین نامه 
اجرایی قانون مذکور مصوب 68/8/12 در هیئت دولت، شیوه های 
کار و تســریع در روند این موضوع را مشــخص کرده و با توجه به 
استعالم انجام شده از مجلس، قانون مذکور پا برجا و الزم االجراست.

روایت فداکاری معلم اصفهانی 
برای نجات کودکی از مرگ

رحمت ا...انصاری، دبیر جغرافیا و از پرســنل موظف هنرســتان 
»رناســی« آموزش و پرورش ناحیــه 1 اصفهان، یکــی دیگر از 

جلوه های ایثار معلمی را به منصه ظهور رساند.
روایت فداکاری این آقای معلم که از ایثارگران دوران دفاع مقدس 
اســت، این طور رقم خورد که وی در هنــگام مراجعت به منزل و 
در خیابان امام خمینی)ره( شــاهین شــهر اصفهان، متوجه شد 
دختربچه ای 7 ســاله که به همراه مادرش در حال عبور از عرض 
خیابان بود، به ناگاه دست مادر را رها کرده و با حالت دویدن، قصد 
عبور از خیابــان را دارد و در این لحظه خودرویی با ســرعت به او 

نزدیک می شود.
این معلم فداکار قبل از وقوع تصادف اقدام به نجات دختربچه کرد؛ 
اما خود، با شــدت به خودرو برخورد کرده و از ناحیه دست چپ، 
ســر و لگن دچار آسیب شــد و حاال در حال گذراندن طول مدت 

درمان است.

 شناسایی 300 هزار ترنس
در کشور

300 هزار نفر در کشــور، ترنس دوجنســیتی هستند.متخصص 
روان پزشــک قانونی اصفهان گفــت: بیش از  300هــزار ترنس 
)تراجنسی،ترنسکچوال وترنسکشــوال( در کشور شناسایی شده  

که پیش بینی می شود دو برابر این آمار، هنوز ناشناخته باشد.
علی کریم زاده جراحــی را تنها راه درمان این اختالل دانســت و 
افزود : ساالنه در کشور 270جراحی تغییر جنسیت انجام می شود.

وی با بیان اینکه هنوز علت مشــخصی برای این عارضه شناخته 
نشده است گفت: ژنتیک یکی از عوامل بروز این بیماری است. 

کریم زاده تغییر نگاه جامعه را به این دسته از افراد ضروری عنوان 
کرد و افزود: بعد از تغییر جنسیت، پذیرفته شدن از سوی خانواده و 

اجتماع برای این افراد حائز اهمیت است.
ترنس یا تَراجـــنسی و یا ترنسکچوال به افرادی گفته می شود که 
دارای هویت جنسیتی متناقض هستند؛ به طور مثال ممکن است 
فردی اعضای جنسی مردانه داشته باشــد در حالی که شخصیت 

جنسیتی اش زنانه است.

حادثه رانندگی در جاده خوانسار به 
دامنه، هفت مصدوم برجا گذاشت

واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در جاده خوانسار به 
دامنه، موجب مصدوم شدن هفت نفر شد.

مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان گفت: این 
حادثه ســاعت 16 و 49 دقیقه روز گذشته به اورژانس 115 اعالم 
شد و به دنبال آن واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی به 
محل اعزام شدند. دکتر غفور راستین افزود: در این حادثه هفت نفر 
شامل پنج مرد و دو زن مصدوم شدند. هفت مصدوم این حادثه پس 
از دریافت خدمات درمانی اولیه در محل سانحه، به بیمارستان های 

فاطمیه خوانسار و شهید رجایی داران منتقل شدند.

 تجهیز 90 درصد بیمارستان ها
به دستگاه های بی خطرساز زباله

رییس مرکز ســالمت محیــط و کار وزارت بهداشــت، کیفیت 
استانداردهای بی خطرسازی زباله های بیمارستانی در کشور را از 

دید سازمان جهانی بهداشت مطلوب برشمرد.
خسرو صادق نیت، پسماندهای بیمارستانی را شامل سه قسمت 
دانست و گفت: 75 درصد پسماندها مشــابه پسماندهای خانگی 

هستند؛ مانند زباله های سیستم اداری، آشپزخانه و باغبانی.
وی حدود 20 تــا 25 درصد پســماندهای بیمارســتانی را جزو 
پسماندهای عفونی دانست و افزود: بین یک تا دو درصد از پسماندها 
نیز مانند داروهای شیمی درمانی، پسماندهای شیمیایی هستند.

صادق نیت با اشــاره به اینکه به طورکلی پســماندهای عفونی و 
شیمیایی، پسماندهایی هســتند که خطر زیست محیطی ایجاد 
می کنند افزود: زباله های شبه خانگی و معمولی باید از زباله های 
عفونی و خطرزا جدا شوند که این اقدام در قالب تفکیک زباله های 
بیمارستانی با کیفیت قابل قبولی در 90 درصد بیمارستان ها انجام 
می شود و پســماندهای تیز و برنده نیز در محفظه های جداگانه 

جمع آوری می شوند.
رییس مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت، در ادامه به 
بازدید ماه گذشــته نماینده WHO از سیســتم بی خطرسازی 
بیمارستان ها اشاره کرد و گفت: به گفته وی سیستم بی خطرسازی 
ما از آنچه که WHO در جهان توصیه کرده است، یک درجه باالتر 

بوده و کیفیت مطلوبی دارد.
وی با اشاره به اینکه بر کار تمام بیمارســتان ها نظارت می شود، 
گفت: بیمارســتان هایی که کار خود را به خوبــی انجام ندهند، 
مورد بازخواست قرار می گیرند و در حال حاضر دفع پسماندهای 
بیمارســتانی باکیفیت مطلوبی انجام می شــود و تنها 10 درصد 
بیمارستان ها در این زمینه نقص دارندکه از این تعداد نیز حدود 
6درصد بیمارستان ها دستگاه را خریداری کرده و درحال راه اندازی 

هستند.

اولویت هاي پژوهشي محیط 
زیستي سال 9۶ تدوین مي شود

رییس سازمان مدارس اســتثنایی کشــور گفت: 55 هزار نفر از دانش آموزان 
استثنایی در سیستم  آموزش تلفیقی تحصیل می کنند.

مجید قدمی با بیان اینکه در حال حاضر 130هزار دانش آموز با نیازهای ویژه داریم 
افزود: دانش آموزان آسیب دیده بینایی، شنوایی و جسمی حرکتی را به آموزش 
عادی دعوت می کنیم. معلم رابط برای آنان پیش بینی کرده ایم.برای معلمی که 
دانش آموز را می پذیرد امتیازهایی را درنظر گرفته ایم. وی در ادامه گفت: اگر به 
سمت جداسازی برویم، به تفاوت ها تاکید می کنیم و باید مشترك سازی کنیم؛ 
همچنین سیستم گلخانه ای ما باید کم شود. قدمی در پایان تصریح کرد: 73 هزار 
دانش آموز در مدارس خاص تحصیل می کنند. بچه های کم توان ذهنی ما 30 
نمره هوشی کمتر دارند و محتوای آموزشی آنان متفاوت است؛ درنتیجه نمی توان 
آنها را به مدارس عادی فرســتاد. در صورتی که معلم متخصص تر شود و تراکم 

کالس های درس کم شود، شاید این موضوع امکان پذیر شود.

 آخرین توصیه های 
رییس سازمان حج و 
زیارت به حجاج 9۶

 تحصیل ۵۵هزار 
 دانش آموز استثنایی

 در مدارس عادی

رییس سازمان حج و زیارت گفت: مدیران محترم کاروان ها، باید در جلسات 
توجیهی، حجاج را با سرفصل هایی آشنا کنند که به صورت کامال کارشناسی 
تدوین شده است. حمید محمدی تاکید کرد: رعایت مسائل بهداشتی با توجه 
به فصل گرما، تمرین وایجاد توانایی الزم برای ایام تشریق )حضور در عرفات، 
مشعر ومنا( امری ضروری است. باوجود همه محدودیت ها تالش های همکارانم 
در سازمان به بار نشست و در عرفات چادرهای اسکان مطلوبی نسبت به سال 
های قبل فراهم شده است. محمدی همچنین تاکید کرد: در خصوص لپ تاپ 
و تبلت وسایر لوازم الکترونیکی شخصی، موکدا توصیه می شود این گونه وسایل 
که ضروری نیست را به همراه نداشته باشید تا در بازرسی های فرودگاه مقصد 
دچار معطلی و مشکل نشوید. وی همچنین یادآور شد: با توجه به حساسیت 
های موجود، درخصوص ادعیه هم صرفا کتب ادعیه ای را که نشر مشعر در اختیار 

حجاج می گذارد، می توانید به همراه ببرید.

 عدم افزایش »نرخ« 
اسکان تابستانی فرهنگیان

معاون اداره کل پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش جزئیات اسکان تابستانی فرهنگیان را اعالم کرد وگفت: رزرو اینترنتی متقاضیان از 15 خردادماه جاری شروع 
شد. اکبر حاجیلو افزود: پذیرش مسافران تابستانی نیز از 25 خرداد شروع شده و تا 15 شهریورماه ادامه خواهد داشت تا در 15 روز باقی مانده مدارس بتوانند 
برای استقبال از مهرماه آماده شوند.وی با بیان اینکه تغییری در نرخ و شرایط اسکان صورت نگرفته و همانند اسکان نوروزی است گفت: افزایشی در نرخ اسکان 
تابستانی نداشتیم و اطالعات پایگاه های اسکان سراسر کشور در سایت اسکان به نشانی www.eskan.medu.ir قابل دسترسی است. حاجیلو ادامه داد: به 
سمت کیفی سازی کالس های درس مدنظر برای اسکان حرکت کردیم. البته از آنجاکه تابستان طوالنی است همانند ایام نوروز با ترافیک و حجم باالی مسافران 
روبه رو نیستیم و در واقع مسافرت ها در طول تابستان پخش شده است و اکنون بجز استان های گرمسیری  که کمتر مسافرپذیرند، سایر استان ها آماده خدمت به 

فرهنگیان هستند. به گفته وی، مسافران بیمه می شوند و به لحاظ  مالی و جانی در برابر حوادث احتمالی تحت پوشش قرار می گیرند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اصفهان با اشاره 
به فعالیت های جهادی این دانشگاه گفت: اردوهای جهادی 
تربیتی، آموزشــی و عمرانی دانشــگاه فرهنگیان اصفهان 

امسال در چادگان برگزار می شود.
علی کاظمی درباره فعالیت ها و اردوهای جهادی این تشکل 
دانشجویی اظهار داشت: در شهریور ماه سال گذشته بسیج 
دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اصفهان با برگزاری اردویی 
در روستای ارجنک خوانسار به مدت 10 روز به فعالیت های 
عمرانی و فرهنگی پرداخت، بعــد از آن نیز یک دوره طرح 
حیات طیبه را با همکاری نهاد رهبری دانشگاه برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه گروه جهادی شــهید باهنر هر ســاله به 
فعالیت های جهادی می پردازد، افزود: امسال نیز در شهریور 
ماه یک اردوی جهادی 10 روزه در روســتاهای چادگان از 
توابع اصفهان برگزار خواهیم کرد که طی آن به فعالیت های 

عمرانی، فرهنگی و تربیتی می پردازیم.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اصفهان با بیان 
اینکه تمرکز ما، بیشــتر روی بحث های تربیتی و فرهنگی 
اســت، گفت: در کنار فعالیت های تربیتی و آموزشــی، به 

فعالیت عمرانی نیز می پردازیم.
وی درباره طرح این دانشگاه برای برگزاری اردوی جهادی، 
ادامه داد: امســال نیز در نظر داریم طی تعامل با دانشــگاه 
علوم پزشــکی و با همکاری یکدیگر، تیمی شامل پزشک و 

دامپزشک نیز به محل برگزاری اردوی جهادی اعزام کنیم تا 
به سالمت افراد و دام نیز پرداخته شود.

کاظمی بیان کرد: اردوهای جهادی که رهبر معظم انقالب 
بارها بر آن تاکید کرده اند فعالیت های خودجوشی است که 
توسط دانشجویان، دانش آموزان، طالب و جوانان عالقه مند 
در مناطق محروم کشور برگزار می شود که این گروه ها با سفر 
به مناطق محروم بنابر قابلیت ها و ظرفیت های خود، خدمات 

مختلفی را به اهالی آن مناطق ارائه می دهند.
وی با بیان اینکه هدف اصلی از برگزاری این اردوها سازندگی 
است، گفت: جوانان با شــرکت در این اردوها به خودسازی 
درونی پرداخته و در کنار آن، توانایی خود برای ســازندگی 

کشور را نیز به نمایش می گذارند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: 
افزایش ورودی تیزهوشان در سال های گذشته تصمیم 

مدیریتی بود که پشتوانه علمی نداشت.
علی زرافشان با بیان اینکه طبق سند تحول بنیادین باید 
جداسازی دانش آموزان به حداقل برسد افزود:  نزدیک 
به 20 سال است که مصوبه ای درباره هدایت کودکان با 
نیاز ویژه با در نظر گرفتن الزامات به مدارس عادی داریم؛ 
این مصوبه در عین اینکه رویکرد فراگیر دارد، جداسازی 

را برای همه دانش آموزان استثنایی پیشنهاد نمی کند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح 
کرد: با دانش آموزانی برخورد کردم که از مدرسه خاص 
پذیرفته ایم اما محیط آماده پذیرش نبود و دانش آموزان 

دچار اختالتی شدند.
هدایت دانش آموزان با نیازهای خاص به مدارس عادی، 
باید با آماده سازی محیط و استلزامات فیزیکی و آموزش 

معلمان همراه باشد.
وی ادامــه داد: حــدودا 4/2دانش آمــوزان در مدارس 
تیزهوشــان تحصیل می کنند. طبق استاندارد جهانی 

باید 2 درصد در این مدارس تحصیل کنند.
وی با بیان اینکه دریک دوره زمانی، تحصیل در مدارس 
تیزهوشان افزایش بی رویه ای داشــت، گفت: این یک 
تصمیم مدیریتی در سال های گذشته بود. تصمیم بر این 

بود که با ورود بی رویه به مدارس استعدادهای درخشان, 
این مدارس پولی شود. در همان بازه زمانی مدارس شاهد 
و نمونه دولتــی نیز بدون هیچ پشــتوانه علمی، ورودی 

بی رویه ای داشتند.
زرافشــان خاطر نشــان کرد: برای اولین بــار با پرونده 
دانش آموزانــی که برچســب تیز هوش داشــتند روبه 
رو شــدیم که کِف نمره را نیاورند. هر ســال درخواست 
می شــود تا فرصت دوباره تحصیل در این مدارس برای 
آنان فراهم گــردد؛ با اینکه این دانــش آموزان حتی پر 

تالش هم نبودند.
وی تاکید کرد:  با آزمون جدا ســازی دانش آموزان در 

پایه ششم مخالف هستیم؛ چراکه آسیب زا خواهد بود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

افزایش مدارس تیزهوشان پشتوانه علمی نداشت

آموزش و پرورشدانشگاه

مسئول بسیج دانشگاه فرهنگیان اصفهان:

اردوهای جهادی دانشگاه فرهنگیان اصفهان برگزار می شود

مطمئنا در دنیای پرتالطم امــروزی، یکی از موضوعاتی که 
می تواند جوامع بشــری را از اختالفات شــخصی و جمعی 
در امان بدارد، »آشــنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و 
قانون« است که مهم ترین اثر این آشــنایی و آگاهی را می 
توان در پیشــگیری از وقوع بســیاری از مشکالت حقوقی 
دانست؛ بنابراین، امروز در تالشیم که موضوع »جرم مشهود 

و غیرمشهود« را بررسی کنیم.
رفتارهای خالف قانون در اماکن عمومی که در معرض دید 
ماموران نیــروی انتظامی اتفاق می افتد، »جرم مشــهود« 
نامیده می شــود. اما بر خالف این تعریف، جرم غیرمشهود 
زمانی کشف می شود که مدت زیادی از ارتکاب آن گذشته 
باشد و به همین دلیل به آسانی نمی شود آن را ثابت کرد. در 
این دسته از جرایم، ماموران نیروی انتظامی وقوع جرم را به 
دادستان اعالم می کنند تا وی پس از انجام بررسی های الزم، 
در مورد ادامه تحقیقات، دستورات الزم را به ماموران نیروی 
انتظامی ابالغ کند یا تصمیم قضائی الزم را بگیرد؛ در ادامه 
بیشتر با این دو شکل از جرم و حقوق شهروندی در ارتباط با 

آنها آشنا می شویم.
جرم مشهود انواع زیادی دارد که در ادامه بر اساس شماره با 

آنها آشنا می شویم.
برخی افراد در خیابان ها یا اماکن عمومی مثل پارك ها و مراکز 
خرید، رفتارهایی از خود نشان داده یا کارهایی انجام می دهند 

که خالف قانون اســت و جرم محسوب می شود. در مواردی 
این اقدامات در مقابل چشم ماموران نیروی انتظامی اتفاق 

می افتد که به آن جرم مشهود می گویند.
گاه جرمی واقع می شــود کــه بالفاصله مامــوران نیروی 
انتظامــی از وقــوع آن خبــردار و در محــل حادثه حاضر 
می شــوند یا اینکه پس از گذشــت مدت زمــان کوتاهی از 
 حادثه، این ماموران نشانه های باقی مانده از جرم را مشاهده 

می کنند.
داستان به اینجا ختم نمی شود و موارد دیگر را می توان وارد 
تیم جرم مشــهود کرد؛ آن هم مربوط به زمانی است که در 
موقع حادثه یا بالفاصله بعد از آن، قربانی یا افراد دیگری اعالم 
کنند که فردی با مشخصات معین، عملی خالف قانون انجام 
داده است. به عبارت ساده تر برای حادثه باید شاهدی باشد 

که خودش حادثه را گزارش دهد.
مورد دیگر آنکه بعد از دســتگیری متهم، وسایل یا شواهد 
ارتکاب جرم، همراهش باشد که به این ترتیب جرم مشهود 

خواهد بود.
گاهی نیز اتفــاق می افتد که متهم بالفاصلــه بعد از ارتکاب 
جرم از سوی ماموران دستگیر می شود؛ یعنی مانند بسیاری 
از برنامه ها و ســریال هایی که از تلویزیون پخش شده است، 
مجرم بعد از ارتــکاب جرم، طی یک تعقیــب و گریز به دام 

می افتد؛ به این مورد هم جرم مشهود می گویند.

جالب اســت این را هم بدانید که اگر ارتکاب جرم در خانه و 
به طور کلی محل سکونت فرد باشد، فرد قربانی می تواند در 
همان زمان یا پس از آن، از مامــوران نیروی انتظامی کمک 
گرفته و از آنها بخواهد در محل مورد نظر حاضر شوند که این 

مورد هم از جمله موارد جرم مشهود است.
نکته مهمی که در مورد جرایم مشهود وجود دارد این است 
که ماموران نیروی انتظامی با انجام اقداماتی تالش می کنند 
وســایل ارتکاب جرم و آثار و دالیل وقوع آن حفظ شود تا از 
این طریق،  از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی او با دیگری 
جلوگیری کننداگــر متهم ولگرد باشــد و در منطقه ای که 
حادثه در آن رخ داده است، به انجام کارهای خالف شهرت 

داشته باشد، جرم وی مشهود خواهد بود.
نکته مهمی که در مورد جرایم مشهود وجود دارد این است 
که ماموران نیروی انتظامی با انجام اقداماتی تالش می کنند 
وســایل ارتکاب جرم و آثار و دالیل وقوع جرم حفظ شــود 
تا از این طریق،  از فرار یا مخفی شــدن متهــم یا تبانی او با 
دیگری جلوگیری کنند. همچنین پــس از انجام تحقیقات 

مــورد نیــاز، بالفاصله 
نتایــج اقدامــات خود 
 را به دادســتان اطالع 

می دهند.
در خصــوص جــرم 
مشــهود نکته جالبی 
وجــود دارد؛ اینکــه 
اگــر مامــوران نیروی 
انتظامــی در بعضی از 
مــوارد مشــخص، در 
صحنه جرم مشــهود 
حاضر نشــوند یــا دیر 
برسند، همه شهروندان 
نند نقش ضابط  می توا
را بازی کننــد؛ یعنی 
براســاس قانون همه 
شــهروندان حاضر در 
صحنــه جــرم، مامور 
انتظامــی  نیــروی 
می شــوند و بــه ایــن 
ننــد  ترتیــب، می توا
مرتکب جرم را بگیرند 
یا از فــرار او جلوگیری 
کنند. از دیگر کارهایی 

که مردم می توانند انجام دهند، حفظ صحنه جرم تا رسیدن 
ماموران نیروی انتظامی است.

نکته مهمی که در 
مورد جرايم مشهود 
وجود دارد اين است 

که ماموران نیروی 
انتظامی با انجام 
اقداماتی تالش 
می کنند وسايل 

ارتکاب جرم و آثار و 
داليل وقوع آن حفظ 
شود تا از اين طريق،  

از فرار يا مخفی شدن 
متهم يا تبانی او با 
ديگری جلوگیری 

کنند

وقتی مردم می توانند به عنوان »ضابط دادگستری« عمل کنند!
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مقامات و حاالت در تصوف

جشنواره شعر »غدیر« فراخوان داد
ششمین جشنواره بین المللی شعر غدیر با عنوان »دوباره غدیر« فراخوان داد و از شاعران برای ارسال اثر 

به دبیرخانه این جشنواره فراخوان داد.

                                                         

باتری
 این کلمه از واژه فرانسوی  batterie گرفته شده 
و البته بهتر است که با حروف » ت « و به صورت 
باتری نوشــته شــود هرچند که معموال آن را به 

صورت باطری می نویسند .
باتالق 

این کلمه ترکی است ) در اصل : باتاق ، به معنای 
»لجنزار «( و در فارســی گاهــی آن را به صورت 
باطالق می نویســند، اما زبان ترکی مخرج » ط« 
ندارد و امالی درست تر آن باتالق معادل فارسی 

این کلمه مرداب است .
باِد بروت 

بروت واژه فارســی و به معنای » سبیل« است و 
اصطالح باِد بروت کنایه از » نخوت و تکبر « است 

چند دعّوی و َدم و باِد بروت 
   ای تو را خانه چو بیت العنکبوت

 در تداول غالبا این ترکیب را با » واو عطف « و به 
صورت باد و بروت به کار می برند. 

بادیه / باطیه  
هر دو کلمه عربی است . بادیه به معنای » بیابان « 

و باطیه به معنای » کاسه « است :
برخیز هان ای جاریه ، می در فکن در باطیه 

آراسته کن مجلسی ، از روم تا ارمینیه
اما باطیه در تداول فارســی زبانــان، بادیه تلفظ 
می شــود و گاهی هم اشــتباها به همین صورت 
نوشته می شود. آن بیت معروف را باید به صورت 

زیر نوشت و خواند: 
آن یکی شیر است اندر بادیه 

وین دگر شیر است اندر باطیه 
به عقیده بعضی از محققان ، بادیه واژه فارسی است 

و باطیه معرب آن است .

درست بنویسیم

واهمه برم داشت که » نه بابا .کار ساده اي هم نیست ! « قبال فکر کرده بودم که می 
روم و فارغ از دردسر اداره  کالس ، در اتاق را روی خودم می بندم و کار خودم را می 
کنم، اما حاال می دیدم به این سادگی ها هم نیست . اگر فردا یکی از آنها زد سر اون 
یکي را شکست ، اگر یکی زیر ماشین رفت ؛ اگر یکی از ایوان افتاد ؛ چه خاکی به سرم 
خواهم ریخت ؟حاال من مانده بودم و ناظم که چیزی از 

الی درآهسته خزید تو .
 فراش مدرســه با قیافه ای دهاتی و ریش 
نتراشــیده و قدی کوتاه و گشــاد گشاد 
راه می رفت و دســت هایش را دور از 
بدن نگه می داشت. آمد و همان کنار 

درایستاد .
صاف توی چشمم نگاه می کرد.

حال او را هم پرسیدم . هر چه بود او هم 
می توانست یک گوشــه این بار را بگیرد 
.در یک دقیقه همــه درد دل هایش را کرد و 
التماس دعا هایش که تمام شد ، فرستادمش 
برایم چاي درست کند و بیاورد .بعد از آن من 

به ناظم پرداختم .
سال پیش ، از دانشســرای مقدماتی در 

آمده بود .
یک سال گرمســار و کرج کار کرده بود و امسال 

آمده بود اینجا .
پدرش دو تا زن داشته است .

از اولی دوتا پســر که هر دوتا چاقو کش از آب در 
آمده اند و ازدومی فقط اومانده بود که درس خوان 
شده و سرشــناس و نان مادرش را می دهد که مریض است و از پدر سال هاست که 

خبری نیست و...
یک اتاق گرفته اند به پنجاه تومان و صد و پنجاه تومان حقوق به جایی نمي رسد و 
تازه زور که بزند سه سال دیگرمي تواند از حق فني نظامت مدرسه استفاده کند ...بعد 

بلند شدیم که به کالس ها سرکشی کنیم .با ناظم به تک تک کالس ها سر زدیم در 
این میان من به یاد دوران دبستان خودم افتادم .در کالس ششم را باز کردیم .یکي از 

بچه ها صورتش مثل چغندر قرمز بود؛ قرائت فارسي داشتند .
معلم دست هایش توی جیبش بود و ســینه اش را پیش داده بود و زبان به شکایت 
باز کرد:» آقای مدیر ! اصال دوستي سرشــون نمي شه .تو سری مي خوان . مالحظه 
کنید بنده با چه صمیمیتي ....« حرفش را در تشدید » ایت « بریدم که : » صحیح می 

فرمایید.این بار به من ببخشید .«
و از در آمدیم بیرون .بعد از آن به اتاقی که در آینده مال من بود سرزدیم .بهتر از این 
نمی شد . بی سرو صدا ، آفتاب رو ، دور افتاده . وسط حیاط ، یک حوض بزرگ بود و 
کم عمق . تنها قسمت ساختمان بودکه رعایت حال بچه های قد و نیم قد در آن شده 
بود.دور حیاط دیوار بلندی بود درســت مثل دیوار چین .سد مرتفعی در مقابل فرار 
احتمالی فرهنگ و ته حیاط مســتراح و اتاق فراش بغلش و انبار زغال و بعد هم یک 

کالس .به مستراح هم سرکشیدیم .
 همه بی در وســقف و تیغــه ای میان آنهــا .نگاهي بــه ناظم کردم که پــا به پایم 

مي آمد .
گفت : »دردسر عجیبی شده آقا . تا حاال صد تا کاغذ به اداره ساختمان نوشتیم. می 

گند نمی شه پول دولت رو تو ملک دیگرون خرج کرد .«  
گفتم:» راست میگند.« 

دیگه کافي بود .آمدیم بیرون .همان توی حیاط تا نفسي تازه کنیم وضع مالی و بودجه 
 و ازین حرف های مدرسه را پرســیدم .هر اتاق ماهی پانزده ریال حق نظافت داشت.

 لوازم التحریر و دفترها را هم اداره فرهنگ می داد .ماهي بیست و پنج تومان هم براي 
آب خوردن داشتند که هنوز وصول نشده بود .برای نصب هر بخاری سالی سه تومان.
ماهی سي تومان هم تنخواه گردان مدرسه بود که مثل پول آب سوخت شده بود و 

حاال هم ماه دوم سال بود .
اواخر آبان ،حالیش کردم که حوصله این کارها را ندارم و غرضم را از مدیر شدن برایش 
خالصه کردم و گفتم که حاضرم همه اختیــارات را به او بدهم .» اصال انگار که هنوز 

مدیر نیامده .« مهر مدرسه هم پهلوی خودش باشد .
البته او را هنوز نمی شناختم .                                                            

ادامه دارد...

   رمان های مشهور معاصر)بخش چهارم(

از مباحث مهم و مشهور تصوف و سیر و سلوک صوفیانه، 
مقامات و حاالت یا احوال اســت که صوفــی و عارف در 
طریق وصول حق و کمال حقیقی  بایــد مقامات را طی 
کند و حاالت را که در درون او وارد می شود را دریابد و از 

آنها بهره گیرد . 
مقامات جمع مقام اســت و  در ترجمه »رساله قشیریه« 
درباره مقام چنین آمده اســت :»و مقام آن بود که بنده 
به منازلت متحقق گردد بــدو ، به طریقی از طلب و جهل 
و تکلف و مقام هرکس جای ایستادن او بود بدان نزدیکی 
و آنچه به ریاضت بیابد و شرط آن بود که از مقام به دیگر 
نیارد تا حکم این مقام به جایی نیارد « و درباره حال می 
نویسد » حال نزدیک قوم ، معنی ای است که بر دل در آید 

بی آنکه ایشان را اندر وی اثری باشد و کسبی و آن از شادی بود یا از اندوهی یا بسطی یا قبضی یا 
شوقی یا هیبتی یا جنبشی ، احوال عطابود و مقام کسب ، و احوال از عین جود بود و مقامات از بذل 
مجهود  و صاحب مقام اندر مقام خویش متمکن بود و صاحب حال برتر می شــود « مراد از حال 
نزدیک صوفیان واردی غیبی است که از عالم علوی گاه گاه به دل سالک فرود آید و در آمد و شد 
بَود تا آنگاه که اورا به کمند جذبه الهی از مقام پایین به باال کشد؛ مقام نیز مرتبه ای است از مراتب 

سلوک که تحت قدم سالک آید و محل استقامت او گردد و زوال نپذیرد. 
پس حال در تحت تصرف سالک نیاید بلکه وجود سالک تحت تصرف او بود ولی مقام محل تصرف 

سالک  است. 
خالصه آن است که مقام کسبی است و ســالک باید با ریاضت و مجاهده مقامی را به دست آورد 
و در آن بماند و چون شــرط های آن را به جای آورد به مقام دیگر رود، اما حال وارد غیبی است و 
حالتی است که در دل ســالک می افتد و مانند برقی می گذرد و دوام ندارد . در نزد صوفیه هفت 
مقام مشهورتر است و آن مقامات را ابو نصر سراج در کتاب خویش ذکر کرده و عبارت اند از : توبه، 

ورع ، زهد ، فقر وصبر ،توکل و رضا

    
قطره ای از 
دریای عرفان

ابابیل 
در قرآن ، در روایت اصحاب فیل » گروهی که به سر کردگی ابرهه سوار بر پیالن قصد ویرانی کعبه را داشتند « آمده است : خداوند 
بر ایشان پرندگانی را فرستاد فوج فوج که بر آنها سنگ انداختند و از میانشان بردند . در فرهنگ ها ابابیل را جمع ابال و اباله دانسته 
و نوشته اند که ابابیل به معنی دسته های پراکنده و گروهای متفرق یا دسته دسته است. بسیاری از فرهنگ های فارسی ، ابابیل را 
به معنی پرنده ای ضعیف و کوچک به نام پرســتو یا چلچله معرفی کرده اند. از مجموع روایات و تفاسیر بر می آید که ابرهه با پیالن 
متعدد به قصد خراب کردن کعبه وارد مکه شد ولی فیل بزرگ نجاشــی که وی بر آن سوار بود ، روی زمین خوابید و به جانب کعبه 
پیش نرفت . ناگاه پرندگانی عجیب از جانب دریا ظاهر شــدند که هر کدام دو سنگ در چنگال و یکی در منقار داشتند .سنگ ها را 
 فرو ریختند و همه آن قوم را هالک کردند. نام هرکسی که قرار بود هالک شود بر ســنگی که به منقار مرغان بود نوشته شده بود .

 بنابر یک روایت ، پاها و منقار ، سبز و تن آنها سفید بود و هر سنگی که بر پشت پیالن فرود می آمد از زیر شکمشان می گذشت.
 این قصه در شعر فارسی انعکاس یافته است : 

                       اضعف مرغان ابابیل است و او                      پیل را بدرید و نپذیرد رفو»مثنوی « 
                      در مکه دین ابرهه نفس علم زد                  تو طیر ابابیل ورا زخم حجر باش » سنایی« 

                   به گفته ای که ابابیل قوم ابرهه را                   به سنگ ریزه ی سّجیل ساخت زیرو زیر » قاآنی « 

اساطیر و داستان واره های ادبیات فارسی 

در طول تاریخ، اقالم خوراکی یکی از مهم ترین رکن های خانواده و یک جامعه را تشکیل می داده است.
انسان های بســیاری که در اثر فقر و کمبود غذا جان باخته اند و دیگرانی که با بهره بردن از نابسامانی یک مواد غذایی  برای خود 

ثروت اندوخته اند.
در عصر حاضر نیز شاهد این هستیم که گاهی یک جنس خوراکی چنان در بازار نایاب می شود که گویا دچار قحطی شده است.آشفتگی 

بازار اجناس خوراکی سبب می شود تا قیمت اجناس گران تر  شود و در این بین عده ای بهره برده و عده ای دچار ضرر شوند.
توجه به وضعیت معیشــت مردم و توازن اقالم خوراکی یکی از دغدغه های مهم بوده اســت.حاکمان دادگر به این امر توجه خاصی نشــان 
می دادند و سعی می کردند تا مواد غذایی مورد نیاز مردم بی دلیل گران نشود.در طرف دیگران ظالمان نیز با دست درازی به اموال مردم و رفتار 
 خودخواهانه راه را برای زیر دستان خود نیز می گشودند. سعدی حکایتی را در زمینه اهمیت قیمت اجناس مورد نیاز مردم در باب اول گلستان 

آورده است:
 آورده اند که نوشیروان عادل را در شکار گاهی صیدی کباب کردند ؛نمک نبود .غالمی به روستا رفت تا نمک آورد. نوشیروان گفت: 

نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد .
گفتند :از این قدر چه خلل زاید؟ گفت: بنیاد ظلم در جهان از اول اندک بوده ،هر که آمد برو مزیدی کرد، تا بدین غایت رسیده.

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی    
بر آورند غالمان او درخت از بیخ       

گلی از گلستان سعدی

ابوعبدا... جعفرابن محمد رودکي در تاریخ ادب به عنوان پدر  سعید 
شعرفارسي شهرت دارد. نریمانی

وي در قرن سوم هجري قمري، نیمه دوم قرن نهم میالدي 
در روســتاي پنج رودک، دوفرسنگي ســمرقند، زاده شــد و در همان روستاي 

زادگاهش از دنیا رفــت. وي از نوجواني، قرآن را از بر داشــت و با صدایي 
 دلکش مي خواند و از استادي به نام ابولعبک بختیار، درس نواختن بربط 

مي گرفت.
به زودي شــهرت خنیاگري و آواز خوش او با شــعرهایي که خود 

مي سرود، به همه جا رسید و امیر خراسان، نصربن احمد ساماني 
را واداشــت تا او را به دربار خویــش بخواند.رودکي در دربار 

ســامانیان که مردمان آزاد اندیش و هنرپــروری بودند، از 
مکنت و تجمل بسیار برخوردار شد. 

نوشته اند هنگامي که رودکي همراه نصربن احمد از هرات به 
بخارا مي رفت چهارصد شــتر زیربنه او بود. وي مرداني بزرگ 

چون امیر نصر ســاماني، ماکان کاکي از سرداران و امیران بزرگ 
دیلمي و ابوالفضل بلعمي، وزیر دانشمند دربار ساماني را که جایزه هاي 
کالن به او مي دادند، در اشــعار بســیار زیبا و اســتادانه خود ستوده 

 است. با این همه، رودکي شاعري ستایشــگر نبود. شعرش روان، ساده، 
 دل انگیــز و سرشــار از شــوق و ســتایش لــذات و شــادي هــاي زندگي

 است. 
اهمیت رودکي در تاریخ ادب ما نه تنها به سبب آن است که وي پیش از شاعران 
بزرگ دیگر به سرودن شعر فارســي روي آورد، بلکه از آن جهت نیز هست که 
انواع مختلف شعر فارسي را به زیباترین و رساترین صورت ابداع کرد. او نخستین 

شاعري است که قالب هاي گوناگون شعر فارســي را بر پایه اي استوار بنا نهاد و 
راه را براي ظهور بزرگاني چون فردوسي و سایر استادان عصر غزنوي هموار کرد. 

پیدایش رباعي را در شعر فارسي طي داســتان زیبایي به رودکي نسبت مي دهند. 
رباعي شعري است کوتاه، مرکب از چهار پاره یا مصراع به وزني خاص.

 نقل کرده اند که روزي رودکي چند کودک را دید که گردو بازي مي کردند. 
جمعي از مردم، شیفته ظرافت و هیجان کودکانه، دور ایشان گرد آمده بودند؛رودکي 
به جمع آنان پیوست. کودکي شیرین زبان ضمن غلتاندن گردو با سخناني موزون 
اشتیاق خود را براي افتادن آن در گودالي کوچک که به این منظور کنده بودند بیان 
مي داشت و مي خواند: » غلتان غلتان همي رود تا بن گود«  حرکت مالیم گردو به 
سوي گودال وانتظار و هیجان بازي و شیریني رفتار کودک که همه را فریفته خود 
ساخته بود، چنان در طبع نازک شاعر اثر گذاشت که از آن پس رباعي هاي بسیار بر 

این وزن و آهنگ سرود.
رودکي اشــعار خود را بــه آواز خویش همــراه نواختن چنگ و بربــط مي خواند. 
 تاثیر عظیم شــعر معروف او: » بوي جوي مولیان آید همي« در ادب فارســي مثل

 است.
نوشته اند که امیران و سپاهیان دربار امیر نصر ساماني از توقف طوالني او در هرات 
که حدود چهارسال به طول انجامید ملول شده بودند. ناچار به رودکي روي آوردند 

تا به طریقي امیر را به سوي پایتخت یعني بخارا روانه کند. 
رودکي بربط برگرفت و به حضور امیر رفت و به آوایي خوش برخواند:

بوي جوي مولیان آید همي
 یاد یار مهربان آید همي

ریگ آموي و درشتي هاي او
 زیرپایم پرنیان آید همي

آب جیحون با همه پهناوري
 خنگ ما را تا میان آید همي

میر سرو است و بخارا بوستان 
سر و سوي بوستان آید همي

این نغمه هاي خوش چنان در دل امیر موثر افتاد که نوشته اند حتي به قدر پوشیدن 
 کفش ها معطل نشد. بي موزه )چکمه( پاي در رکاب اسب نهاد و به سوي بخارا راه 
افتاد. وي اسماعیلي بود و نصر نیز نخستین امیري بود که این مذهب را پذیرفت و 
به مبلغین اسماعیلي اجازه داد تا در قلمروش آزادانه مذهب خود را تبلیغ کنند.پس 
از خلع نصر ساماني، عده اي در پي آزار و اذیت رودکي و سایر اسماعیلیان برآمدند، 

رودکي از دربار طرد شد و در فقر درگذشت.

زبان و ادبیات هر ملت، نماد هویت آن  محمد 
سرزمین محسوب می شود و همچون طالبی

آیینه ای اســت که چون در آن نیک 
بنگریم می توانیم چهره روح حاکم و فرهنگ کلی و سابقه آن 

ملت را در آن بیابیم.
زبان مادری فارسی شناسنامه شریف و نشان شخصیت اصیل 
در جغرافیای زیستی ماست که بیانگر فخر و یگانگی، تجمیع 
دل بســتگی، پویایی وفرهیختگی ادبیات و تمدن و سابقه 
کهن ما، درفراخنای تاریخ اســت که با خون دل ها و تحمل 
ســختی ها و مصایب و تالش های جانفرسای پیش قراوالن 
عرصه ادب همچون موالنا، سعدی، حافظ، نظامی و خاقانی به 
عنوان میراث و ودیعه ای گران سنگ به ما سپرده شده که باید 
این امانت مروارید گونه با حفظ ماهیت و اصالت و به گونه ای 

مطلوب از جانب ما به آیندگان سپرده شود. 
برای پاسداشت زبان فارسی چه باید کرد؟

بی تردید پیشرفت و غنی سازی و تقویت و حفظ زبان دیرپای 
فارسی مبتنی بر چند عامل مهم و ارزشمند است. اول این که 
حراست از زبان و ادب فارسی به حمایت آموزش سنجیده و 
برنامه ریزی شده فراگیر نیازمند است. طبیعی است آموزش 
و پژوهش الزم و ملزوم یکدیگر و در واقع دو روی یک سکه 
هستند؛ اما نکته مهم اینجاست که دانشوران و فرهیختگان 
کشور چنانچه اقامت و خدمت به هموطنان خود را در همین 
سرزمین وجهه همت خود قرار دهند و حاصل سال ها پژوهش 
یافته های خویش را به زبان فارسی گرد آورده و ارائه کنند 
و نتایج زحمات چندین ساله آنان به زبان شیوا و رسا تدوین 
گردد هم خودشان در جهت حفاظت زبان فارسی گامی مهم 
برداشته اند و هم بهره وران از دانش ازتجربه ای که اندوخته 
شده  استفاده خواهند کرد؛ چرا که یکی از معضالتی که هم 
اکنون فرا روی نویسندگان و مترجمان از یک سو و خوانندگان 
آثار و دانش آموختگان از سوی دیگر قرار دارد این است که 
تحقیق و پژوهش ژرف اندیشان با زبان فارسی تقارن و قرابتی 
ندارند. دوم ارتقا و اعتالی سطح تحقیقات و پژوهش های ادبی 
و علمی، از دستاوردهای آموزش سنجیده و بالنده این است 
که با کمک تفکر ادبی و علمی زمینه مناسب برای شکوفایی 
استعدادها فراهم می آید. می توان گفت تا این زمینه اراده 
نشود همچنان شاهد رکود پژوهش در عرصه فعالیت های 
ادبی و علمی خواهیم بود. ســوم ایمن سازی زبان فارسی، 
الزام ملی.برخی بر این باورند که شــاید در تبدیل جهان به 
یک دهکده جهانی، داشته های کشور و ملل به همان صورت 
اصیل بومی و ملی حفظ خواهد شد و فرهنگ وارداتی و واژگان 
بیگانه، ترکیب و فرهنگ زبان یک ملت را بر هم نخواهد زد، اما 
باید پذیرفت که زبان فارسی امروز از دو سو در معرض آسیب 

جدی است، هم از بعد داخلی و هم از بعد خارجی.
از بعد داخلی کلمات محــاوره ای، مبتذل و کوچه بازاری و 
طنزساز جایگزین کلمات پرمعنا می شوند و از بعد خارجی 
نیز تکرار و کثرت واژگان خارجی تبدیل به یک عادت غلط 
شده است که از ایستادگی حکیمانه در مقابل این دو عامل 
نیازمند یک هم بستگی ملی است که از یکسو بزرگان ادب 
وظیفه دارند که خوب بنویســند و خوب بخوانند و از سوی 
دیگر رسانه ملی و دیگر ابزارهای رسانه ای باید وظیفه حفظ 
سالمت و پایداری گفتار در ادبیات فارسی را بیشتر برعهده 
بگیرند و در فیلم ها و آثار فرهنگی خود به جایگاه رفیع زبان 

و ادب فارسی توجه و فرهنگ اصیل ایرانی را ترویج دهند.
رسانه ملی می تواند بازوی اجرایی فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی نیز واقع شود.  زیرا اگر فرهنگســتان زبان و ادب 
فارسی که موظف به واژه سازی و جایگزینی واژگان خارجی 
است برای اینکه آنچه تولید می کند در بین مردم کاربردی 
شود، نیاز به بازویی اجرایی دارد که رسانه ملی می تواند حتی 
واژه هایی را که در ابتدا نامأنوس هستند در جامعه و به طور 

عام ترویج کند.
عوامل تقویت زبان و ادب فارسی

درخت تناور زبان فارسی ریشه در اعصار تاریخ دارد. از دیرباز 
شاخ و برگ های سبزش سایبان ایمنی، پویایی و فرهیختگی و 
ایجاد برترین و عظیم ترین آثار ادبی و فرهنگی بوده و هست 

و خواهد بود.
سعدی لقب »افصح المتکلمین« و »استاد سخن« و فردوسی 
لقب »احیاگری زبان دیرپای و دیرمان فارسی« را با سرودن 
شاهنامه و در دوره معاصر بعضی از نویسندگان بزرگ با خلق 
آثار وزین و ثقیل و حصین خویش افتخارات باشــکوهی به 
دســت آورده اند و این القاب بدون تردید محصول قضاوت 
نسل ها و مورد تایید خوانندگان سخن سنج و نکته یاب است 
و به یقین این درخت عظیم و این نخل باسق قوی تر،سرزنده تر 
و جاودانه تر از آن است که مثال با تزریق واژگان خارجی برگی 

از سرشاخه هایش زرد شود.
 برای تقویت زبان فارسی باید، دانش آموزان و دانشجویان را 
در مدارس و مراکز آموزش عالی به مطالعه متون مکتوب اصیل 
فارسی ترغیب کرد؛  اطالع رسانی مناسب و زبان شناسی 
دقیق فارســی انجام  و  از رسانه ملی برای ترویج فرهنگ و 
ادب فارسی استفاده شود. اینها از راهکارهای ایمن سازی و 
تقویت زبان مادری ایران و ایرانیان به شمار می رود که تحقق 
آن مستلزم همدلی و همراهی اهل علم و قلم است. زیرا زبان 
پدیده ای اجتماعی است و به همه افراد جامعه تعلق دارد و 
پاسداشت،حفظ ، طراوت و ســرزندگی آن نیز وظیفه همه 

آحاد مردم است.

نقشی بر لوح جان 

رودکی؛
پدر شعر فارسی
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زالتکو واقعا موسی را نخواست
یکی از ابهامات بزرگ درباره عملکرد نقل و انتقاالتی ســپاهان این بود که چرا باشــگاه 
اصفهانی قرارداد موسی کولیبالی را تمدید نمی کند تا اینکه زالتکو کرانچار به صراحت 
اعالم کرد که این مدافع ۲۴ ساله اهل مالی جایی در برنامه های او برای فصل پیش رو ندارد.

آریا جعفری، ملی پوش قایقرانی اصفهان به عنوان قایقران سبز سال 
۹۶ انتخاب شد.

طی مراسمی در کمپ نخبه گزینی 
المپیک نوجوانــان، آریا جعفری از 
اصفهان و دانیال توحیدی از مشهد 
به عنوان قایقرانان ســبز سال ۹۶ 
انتخاب شــدند و مورد تقدیر قرار 
گرفتند.این انتخاب به دلیل فعالیت 
ســه ســاله این دو قایقران در حوزه 
محیط زیســت و حمایت از رودخانه 
ســپیدرود و تاالب بین المللی بوجاق بندر کیاشهر صورت گرفت.

آریا جعفری، قهرمان قایقرانی آب های خروشان، عالوه بر قایقرانی 
در عرصه عکاسی خبری نیز به افتخارات زیادی دست یافته است. 
فعالیت در خبرگزاری های ایمنا، ایســنا، روزنامه اصفهان امروز و 

آژانس عکس همشهری در کارنامه کاری وی دیده می شود.

از سوی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون قایقرانی؛

 ورزشکار و عکاس اصفهانی
 قایقران سبز سال ۹۶ شد

اتفاق روز

خبر روز

دردسر روز

دفاع روز

فوتبال جهان

خبر

علی پروین پیشکسوت فوتبال کشور به عنوان سفیر ورزش همگانی 
منصوب شد.

طی حکمی از ســوی علــی مجدآرا 
رییــس فدراســیون ورزش هــای 
همگانی، علی پروین پیشکســوت 
فوتبال کشور به عنوان سفیر ورزش 
همگانی منصوب شــد.مجدآرا در 
دیداری که در ایــن رابطه در محل 
کار علی پروین برگزار شد، گفت: ما 
بسیار خرسندیم که پیشکسوت بزرگ 
فوتبال کشور  را به عنوان ســفیر ورزش همگانی معرفی می کنیم. 
علی پرویــن از چهره های محبــوب و مورد عالقه مردم اســت  و 
امیدواریم بتواند با استفاده از محبوبیت و موقعیت شناخته شده ای 

که دارد همگان را به ورزش همگانی تشویق و ترغیب کند.

 مجتبی جباری یکی از جذاب ترین نقل و انتقاالت استقالل را شکل 
داد، اما مشکل اصلی اینجاست که هم 
اکنون لیست بزرگسال استقالل یک 
جا کم دارد و در واقع برای رســمی 
شدن این انتقال باید نام یک بازیکن 
بزرگسال از لیست این تیم خارج 

شود.
با این شــرایط مســئوالن باشــگاه 
استقالل قصد دارند نام هرایر مکویان 
را از لیســت این تیم خارج کنند، اما 
مشکل این است که این بازیکن یک سال دیگر با استقالل قرارداد 
دارد و جدایی او به این سادگی ها نیست. مکویان در طول 3 سالی 
که در استقالل بازی کرده 1 میلیارد از باشگاه طلبکار است و تنها در 
شرایطی حاضر است قراردادش را فسخ کند که باشگاه این مبلغ را 
نقدا به او پرداخت کند. در شرایط فعلی باشگاه استقالل با مشکالت 
مالی عدیده روبه رو است و گفته می شود به مکویان پیشنهاد شده 
است که پولش را در قالب ۲ فقره چک به او پرداخت کند که فعال 

این موضوع مورد موافقت قرار گرفته نشده است.

 »پل پوگبا« که مسلمان است در مصاحبه ای درباره حمله تروریستی 
شهر منچســتر صحبت کرد و گفت: 
حمالت تروریســتی ربطی به دین و 
مذهب ندارند و این اســالم واقعی 
نیست. پل پوگبا، ستاره فرانسوی 
تیم فوتبال منچســتر یونایتد بعد 
از یک ســال حضــور در انگلیس 
برای اولین بــار دربــاره زندگی در 
شهر منچستر به عنوان یک مسلمان 
مصاحبــه ای انجام داده اســت. او در 
این مصاحبه گفت که حمله تروریســتی در »کنسر آریانا گرانده« 
برای او لحظات ســختی را به بار آورده بوده، اما دنیا باید به مبارزه 
علیه تروریســم ادامه دهد. پوگبا گفت: واقعا لحظات سختی است 
که البته نباید تسلیم شد. نباید اجازه دهیم آنها به اذهان نفوذ کنند. 
باید برای رسیدن به این هدف بجنگیم. در زندگی همیشه اتفاقات 

ناراحت کننده هم می افتد، اما نباید زندگی کردن را متوقف کرد.

اسکای اسپورت نوشت: قرارداد زالتان ابراهیموویچ با منچستر یونایتد 
به پایان رسیده است.

 هنــوز معلوم نیســت که زالتــان از 
منچستر یونایتد جدا می شود یا نه.این 
ستاره سرشناس شیاطین سرخ در 
صفحه اجتماعی خود پستی منتشر 
کرد و نوشــت: گفتم و عمل کردم.
معلوم نیســت که منظور این بازیکن 
سرشــناس از این پیامی که منتشــر 

کرد، چیست.

علی پروین سفیر ورزش همگانی شد

دردسرهای انتقال جباری

دفاع ستاره منچستر از مسلمانان؛

ترورها ربطی به اسالم ندارند

 پیام مبهم زالتان 
درباره مقصد بعدی اش

رییس سازمان ورزشی شــهرداری اصفهان در همایش 
دوچرخه سواری سی امین جشــنواره بین المللی فیلم 
کــودکان و نوجوانان، اظهــار کرد: برگــزاری چنین 
برنامه هایی می تواند در ترویج فرهنگ دوچرخه سواری 

در شهر بسیار موثر باشد.
علی قاسمی با بیان اینکه استفاده از دوچرخه می تواند 
از آلودگی های زیســت محیطی جلوگیری کند، افزود: 
کودکان و نوجوانان می توانند حداقل برای یک هفته و به 
منظور رفت و آمدهای روزانه خود از منزل تا سینما، برای 

تماشای فیلم های جشنواره از دوچرخه استفاده کنند.
رییس سازمان ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
با برگزاری همایش دوچرخه سواری قصد داریم تا هنر 
سینما را به فرهنگ عمومی جامعه گره بزنیم و صنعت 

سینما را با صنعت ورزش ممزوج کنیم.
وی با بیــان اینکه تعداد زیــادی از نوجوانان و کودکان 
اصفهان مسیر چهارباغ، پل خواجو و سی وسه پل و از آنجا 
به گلستان شهدا را با دوچرخه طی کردند، گفت: پیام این 

همایش، پیام فرهنگی و ارزشی است.
قاســمی در ادامه عنوان کرد: اگر امروز تئاتر و سینمای 
کشور در کمال آرامش و امنیت به کار می پردازد، همگی 
مرهون شهدای عزیزمان است که این هم نکته قابل توجه 

و مهمی است.
وی با اشــاره به اینکه جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودک و نوجوان، زمینه ساز و بستر مناسبی برای ظهور 
و بروز اســتعدادهایی از کــودکان و نوجوانان اصفهانی 
است که کمتر به آن پرداخته شــده است، ابراز کرد: به 
عنوان نمونه در این جشنواره، خبرنگاران ماهر، عکاسی 
و فیلم برداری و غیره پرورش می یابند و اســتعدادهای 

زیادی می تواند شکوفا شود.
رییس سازمان ورزشی شــهرداری اصفهان با اشاره به 
طرح سه شنبه های بدون خودرو افزود: قصد داریم تا در 
طول برگزاری جشنواره بچه ها را به استفاده از دوچرخه 
برای حضور در سینما ترغیب کنیم؛ این موضوع می تواند 
باعث فرهنگ سازی شود و در جلوگیری از آلودگی های 

شهری موثر باشد.
 وی در پایان گفت: شــهروندان می توانند از دوچرخه 
برای مسیرهای کوتاه استفاده کنند و خودروهایشان را 
از پارکینگ ها خارج نکنند و این موضوع عالوه بر اینکه در 
کاهش آلودگی هوا موثر واقع خواهد شد، در بهبود اقتصاد 
شــهری و اقتصاد خانواده نیز چاره ساز است؛ در نهایت 

همه این  موارد منتج به سالمت خانواده خواهد شد.

مدافع پیشین پرسپولیس و سیاه جامگان برای لیگ هفدهم 
به پدیده خراسان پیوست.تیم فوتبال پدیده خراسان در ادامه 
فعالیتش در فصل نقل و انتقاالت با محمدرضا خانزاده، مدافع 
پیشین پرسپولیس و سیاه جامگان قرارداد بست. خانزاده که 
سابقه حضور در جام جهانی ۲۰1۴ برزیل را در کارنامه دارد، 
پس از عقد قرارداد با پدیــده، در اردوی این تیم در ترکیه 

حاضر خواهد شد. 

مدافع پرسپولیس به پدیده پیوست

یکی از رســانه های یونان مدعی شــد که آقــای گل لیگ برتر 70
کشورمان در آســتانه جدایی از پرســپولیس قرار دارد و حتی 

گزینه های جانشینی او نیز مشخص شده است.
پانیونیوس در حال انجام مذاکرات با مهاجم ۲۴ ساله پرسپولیس 
اســت و هنوز کار ســختی برای انتقال او وجود دارد، اما این امر 
غیرممکن نیست. بنا بر گزارش های رسیده پرسپولیس در صورت 

جدایی طارمی جایگزینی را برای او در نظر گرفته است.

تیم اروپایی دست بردار طارمی نیست
کمال کامیابی نیا 1۰ روز ابتدایی تمرینات پیش فصل پرسپولیس 
را به دلیل طوالنی شدن مذاکراتش برای تمدید قرارداد از دست 
داد.  او که اواخر فصل گذشته به خاطر  مصدومیت زیر تیغ جراحان 
رفت باالخره پس از کش و قوس های فراوان قراردادش را به مدت 
یک فصل دیگر تمدید کرد . بر اســاس بررسی های کادر فنی 
پرسپولیس کامیابی نیا قطعا به بازی رفت سرخپوشان مقابل 

االهلی عربستان می رسد.

کامیابی نیا به  بازی با االهلی می رسد

رییس سازمان ورزشی شهرداری اصفهان:

کودکان با دوچرخه به 
جشنواره کودک بیایند

تیم ذوب آهن در حال تکمیل برای شروع مسابقات لیگ برتر است؛ با 
بازگشت ربیع عطایا و علی حمام دو بازیکن لبنانی این تیم، تقریبا شاکله 
اصلی سبزپوشان حفظ شد. از این تیم مهرداد قنبری، حجت حق وردی و 
جری بنگستون جدا شدند تا شاگردان امیر قلعه نویی با تغییرات کمتری 
پا به مسابقات لیگ هفدهم بگذارند؛ البته به نظر می رسد کار سبزپوشان 

در فصل نقل و انتقاالت به پایان نرسیده و مذاکرات آنها ادامه دارد.
در این فصل همه چیز برای ذوب آهن مهیاســت که حق خود را از 17 
دوره حضور در لیگ برتر بگیرد.نکته نگران کننده در تیم ذوب آهن عقد 
قراردادهای یکساله اســت که در صورت قهرمانی ذوب آهن و یا کسب 
سهمیه آسیایی، این بازیکنان را در فصل بعد به همراه نخواهد داشت و 

در صورت عدم قهرمانی و موفقیت کار دشواری برای تمدید با آنها دارد.

باشگاه سپاهان به دنبال این اســت تا با مشخص شدن قرعه کشی لیگ، 
بازی های تدارکاتی با تیم های لیگ برتر را هم برنامه ریزی کند و احتماال 
ادامه تمرین های این تیم در تهران دنبال خواهد شــد.همچنین مرتضی 
رمضانی، سخنگوی باشگاه، درباره وضعیت جذب جبارف توضیح داد: ما ابتدا 
باید مطمئن شویم پرونده جبارف با استقالل بسته شده و سپس وارد مذاکره 
با او شویم چون نمی خواهیم از شرایط اخالقی دور باشیم. ضمن اینکه وکیل 
این بازیکن هم برای مذاکره اعالم آمادگی کرده است. وی همچنین درباره 
حضور بازیکن برزیلی در تمرین های تیم توضیح داد: بازیکنان خارجی هم 
به زودی خواهند آمد، اما اینکه به چه شکل از سهمیه داخلی و خارجی ها 
استفاده کنیم، بستگی به سرنوشت مذاکره با جبارف دارد. اگر جبارف بیاید، 

قطعا در پست او، بازیکن دیگری نخواهیم گرفت. 

 قراردادهای یک ساله 
پاشنه آشیل سبزپوشان!

کرانچار؛ منتظر جذب 
جبارف

مسابقات انتخابی تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی برای 
حضور در رقابت های جهانی ۲۰17 فرانسه در روزهای 1۵ و 1۶ 
تیرماه در سالن 1۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران 
برگزار می شود. این در حالی است که شورای فنی به تمامی 
مدعیان واجد شرایط اولتیماتوم داده غیبت در این مسابقات 
برابر است با حذف از تیم اعزامی به جهانی و هیچ توجیهی در 

این خصوص پذیرفتنی نخواهد بود.
البته شــورای فنی برای غیبت  موجه و مصدومیت که با ارائه 
گواهی و تاییدیه پزشک همراه است، استثنا قایل شده و این 
مدعیان می توانند با این شــرایط از حضور در انتخابی معاف 
شوند. به هر حال به جز دو کشــتی گیر عنوان دار و باتجربه، 

خبری از عدم حضور مدعیان در انتخابی تیم های ملی کشتی 
آزاد و فرنگی نیست.

شوک بزرگ به فرنگی کار مدعی
رامین طاهری فرنگــی کار مدعــی وزن ۸۰ کیلوگرم هفته 
گذشته در آســتانه حضور در انتخابی در حین تمرین دچار 
مصدومیت شدید از ناحیه زانوی پای چپ شد. بعد از معاینات 
پزشکی و انجام MRI مشخص شــد، رباط صلیبی زانوی او 
دچار پارگی شده  که این مسئله باعث عدم حضور او در مصاف 
انتخابی شد. طاهری قرار است به زودی مدارک پزشکی خود 
را به فدراسیون پزشکی ارائه دهد تا وضعیتش روشن شود؛ اما 
هنوز امیدوار است بتواند در فاصله یک هفته مانده به انتخابی 

با انجام فیزیوتراپی و تمرینات ویژه، به رقابت ها برسد که البته 
بعید است به شرایط الزم دست یابد.

محمدی همچنان اسیر مصدومیت کهنه
دومین غایب بزرگ رقابت های انتخابی کشتی نیز سید احمد 
محمدی است. آزادکاری که دو مدال  نقره و برنز جهان را در 
کارنامه دارد و یکی از مدعیان اصلی وزن ۶۵ کیلوگرم محسوب 
می شد. محمدی که مدت هاست به دلیل مصدومیت و انجام 
جراحی از میادیــن دور بود، انگیزه زیادی بــرای حضور در 
رقابت های انتخابی اخیر داشت تا بتواند بار دیگر در مسابقات 
جهانی به میدان برود و کلکسیون مدال هایش را کامل تر کند، 
اما گفته می شود هنوز به شرایط مطلوب جسمی نرسیده است.
محمدی در این خصوص اعالم کرده به دلیل دوری یک ساله از 
کشتی که پس از عمل جراحی رباط پای راست، گریبانگیرش 
شد، توان الزم برای حضور در انتخابی را ندارد؛ البته او تمرینات 
خود را از یک ماه قبل آغاز کرده بود، اما انگار در این زمان اندک 
نتوانست به شرایط مطلوب برســد و ترجیح داد از حضور در 
رقابت های انتخابی انصراف دهد. بدیــن ترتیب این آزادکار 
عنوان دار نیز با اعالم اینکه نمی تواند در مسابقات انتخابی و در 
یک روز، ۵ مبارزه سنگین را پشت سر بگذارد از جمع مدعیان 

رقابت های جهانی امسال حذف شد.
غیبت احتمالی مدعی المپیکی

پس از غیبت دو مدعی کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور 
در مصاف انتخابی و رقابت های جهانی، گفته می شود یکی از 
آزادکاران المپیکی هم وضعیت چندان خوبی ندارد. حســن 
رحیمی که مدت هاست به دلیل مصدومیت نسبتا جدی زانو 
از تمرینات مطلوب خود دور است، وضعیت مشخصی برای 
حضور در انتخابی ندارد. برخی از نزدیکان او به طور غیر رسمی 
اعالم کرده اند شاید او در انتخابی کشتی نگیرد و برخی دیگر 
معتقدند وی می تواند همچنان بــا اقدامات درمانی و ویژه به 
میدان برود؛ البته خود رحیمــی در این خصوص اظهار نظر 
نکرده و بر این باور است تا حد امکان، شانس حضور در انتخابی 

را از دست نخواهد داد.

هفته اول لیگ برتر فوتســال در شرایطی برگزار شد که در اتفاقی 
عجیب، انجام چهار دیدار لغو و به زمانی دیگر موکول شد. در رأس 
این بی نظمی بی سابقه، اســتان قم قرار داشت که با برگزاری دو 
دیدار خانگی نمایندگان این تیم در سالن بهزیستی مخالفت کردند 
تا به تنهایی ســهم قابل توجهی در لغو دیدارهای هفته نخســت 
داشته باشــند.تیم آذرخش بندرعباس هم به دلیل آماده نبودن 
کارت سه بازیکن خود در دیدار با فرش آرا شرکت نکرد و دبیری 

تبریز هم همچنان بالتکلیف واگذاری امتیازش است.نکته عجیب 
و قابل تامل اینجاست که باوجود اتمام هفته نخست و گذشت چند 
روز از آغاز بازی های لیگ برتر، تعــدادی از این تیم ها هنوز بر بی 
نظمی پافشاری کرده و حتی از تحویل مدارک درخواستی و ثبت 
نام بازیکنانشان خودداری می کنند.شهرداری ساوه، هیئت فوتبال 
اســتان قم، آذرخش بندرعباس و تیم پارسیان شهر قدس چهار 
تیمی هســتند که نه تنها مبلغ ورودی لیگ را پرداخت نکرده اند 
بلکه حتی ثبت نام بازیکنانشــان را در اتوماسیون کمیته فوتسال 
با وجود گذشــت بیش از 1۰ روز از مهلت نهایی، انجام نداده اند 
و مشخص نیســت چرا با این وضعیت در مسابقات شرکت کرده 
اند؟مشخص نیست تیمی که نمی تواند ورودی چند میلیونی لیگ 

برتر را بپردازد، چطور می خواهد با دو تا ســه میلیارد در فوتسال 
تیمداری کند؟ 

سرپرستی کمیته فوتسال به عهده علی کفاشیان است و مشخص 
نیســت چرا این کمیته زودتر از اینها برخورد قاطعی با متخلفین 
نداشته است؟قرار است هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال امروز 
تشکیل جلسه بدهد و در این نشست به بررسی اتفاقات هفته اول 
پرداخته شود. همچنین در این جلسه تکلیف تیم هایی که مدارک 
ثبت نام را تحویل نداده اند، معلوم می شود و احتمال کنار گذاشتن 
آنها از لیگ وجود دارد.باید دید هیئت رییسه که در آن افراد مدعی 
برای نجات فوتسال کم نیســتند، کار را تمام می کنند و مماشات 

با متخلفین را کنار می گذارد یا زور تیم ها همچنان بیشتر است؟

شروع جنجالی لیگ فوتسال؛ 

هیئت رییسه کار را تمام می کند؟

غیبت کشتی گیران عنوان دار  در مسابقات  انتخابی؛ 

مدعیان، حذف می شوند

پیشکسوت داوری فوتبال ایران گفت: بدون شک اینکه تیم داوری ایران 
توانسته در مسابقات مختلف بین المللی تا این حد بی نقص باشد افتخار 

بزرگی برای ورزش ایران است.
محسن قهرمانی در خصوص عملکرد تیم داوری ایرانی در مسابقات جام 
کنفدراسیون ها اظهار کرد: تنها می توانم بگویم که داوران ایرانی حاضر در 
این رقابت ها افتخاری بزرگ را برای کشورمان رقم زدند. درست است که 
تیم ملی فوتبال کشورمان بدون ذره ای حرف و حدیث و نگرانی، رهسپار 
جام جهانی روسیه شد، اما شک نکنید که عملکرد تیم داوری ایرانی کم 

از ملی پوشان نداشت.
وی افزود: باید بپذیریم امکانات، اردوهــا، پاداش و ... که برای تیم ملی 
فوتبال در نظر گرفته شده بود سبب شد این تیم بتواند با استفاده از آنها، 
در کنار دانش باالی کی روش به رقابت های جهانی راه یابد، اما ســوالم 
این است که برای داوران ایرانی چه کردیم که حاال این قدر خوب عمل 

می کنند و مورد تحسین واقع می شوند؟
قهرمانی در ادامه گفت: فغانی، ســخندان و منصوری در سخت ترین 
شرایط و به تنهایی تمرین کردند. هم اکنون می شنویم که بسیاری از 
تیم های لیگ برتری یا تیم ملی راهی اردوهای برون مرزی می شــوند 
اما یک بار شد که بشنویم اردویی برون مرزی برای داوران افتخارآفرین 
کشورمان در نظر گرفته شده  است؟ در شش سال اخیر این تیم به تنهایی 

تمرین کرد و به تنهایی افتخارآفرین شد.

پیشکسوت داوری کشورمان تصریح کرد: قضاوت در فینال مسابقاتی 
چون المپیک، جام باشگاه های آسیا، جام ملت های آسیا، جام باشگاه های 
جهان و ... آیا افتخار کمی اســت؟ چرا برای این عزیزان که توانستند 
همچون مدال آوران المپیک برای کشورمان در ریو افتخارآفرینی کنند 
پاداشی در نظر گرفته  نشد؟ شاید برخی از حمایت های معنوی از گذشته 
تا حال وجود داشته، اما واقعیت این است که باید عالوه بر این، در مبحث 
پاداش نیز خدمات خوبی به این داوران تاریخ ســاز ارائه شود. درست 
نیست که برای داور در اردوی داخلی حتی غذا را از پیش انتخاب کنند!

وی با اشــاره به اینکه قطعا تیم ایرانی در مسابقات جام جهانی حضور 
خواهد داشت، تصریح کرد: کمتر از یک سال وقت داریم تا تیم داوری 
کشورمان را آماده تر از همیشه و در فضایی مناسب و خوب روانه مسابقات 
جهانی کنیم. همانطور که برای تیم ملی فوتبال کشورمان باید انواع و 
اقسام حمایت ها در نظر گرفته شــود و در جام جهانی مقابل رقبایی از 
سراسر دنیا زنگ تفریح نباشیم، کاش قدری هم برای داوران ارزش قائل 

شویم و امکانات را برایشان فراهم آوریم. 
قهرمانی در خصوص لیگ برتر هفدهم نیــز گفت: من به جای کمیته 
داوران باشم این تیم را الی زر ورق نگه می دارم و نهایتا در هر ماه یکی دو 
رقابت حساس را به آن می سپارم. ضمن اینکه خواهشم از تمام تیم های 
لیگ برتری و لیگ یکی این اســت که برای بازیکنان و کادرفنی خود، 
کالس های توجیهی مناسبی برگزار کنند تا با قوانین جدید داوری آشنا 
شوند. داوران، مظلوم ترین قشر هستند. در چهار سال اخیر حق الزحمه 
داوران فوتبال هیچ تغییری نکرده است و اتفاقا چند روز قبل که با داوران 
فوتســال صحبت می کردم، متوجه شــدم که حقوق این عزیزان نیز 

پرداخت نشده است. 

درحاشیه
پیشکسوت داوری فوتبال ایران: 

داوران مظلوم ترین قشر فوتبال هستند

قاب روز

سپاهانی ها در جشن ازدواج دروازه بان تیم ملی 
مراسم ازدواج دروازه بان ملی پوش گیتی پســند با حضور برخی از چهره های سرشناس فوتبال و 
فوتســال اصفهان برگزار شد.سپهر محمدی آخر هفته قبل جشــن ازدواج خود را برگزار کرد. در 
مراسم عقد او سپاهانی های سابق و فعلی مانند محمدرضا ســاکت، حسین پاپی، میالد سرلک و 

حسین فاضلی حضور داشتند.
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رضا امینی افزود: وهابیون متعصب در همان سال به کربالی 
معلی حمله کردند و ضریح مطهرحضرت امام حســین)ع( را 
کندند و جواهرات و اشــیای نفیس حرم مطهر را که اکثرا از 
هدایای سالطین و بسیار ارزشمند و گران بها بود، غارت کردند 
و قریب به 7 هزار نفر از علما، فضال و سادات و مردم را کشتند و 
سپس به سمت نجف رفتند که موفق به غارت نشدند و شکست 

خورده برگشتند. 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن تبریک به مناسبت 
پیروزی بزرگ نیروهای مردمی عراق در آزادسازی شهر موصل 
عراق گفت: آرزو می کنیم که به زودی شاهد آزادسازی سایر 
شهرهای کشور عراق و ســوریه از وجود کثیف داعش و همه  

گروه های تروریستی باشیم.
وی با اشاره به 12 تیر، سالروز حمله ناوگان آمریکا به هواپیمای 
مسافربری ایران یادآور شد: پرواز مسافربری شماره 655 شرکت 
هواپیمایی ایران ایر از بندرعباس به مقصد دبی در 12 تیر 67، 
3 ژوئیه 1998 میالدی در حرکت بود که با شــلیک موشک 
هدایت شونده از ناو یواس اس وینسنس متعلق به نیروی دریایی 
ایاالت متحده آمریکا بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و تمامی 

290 سرنشین آن که شامل 46 مسافر غیرایرانی و 66 کودک 
بودند، جان باختند.

امینی خاطرنشان کرد: دولت آمریکا مبلغ 61/8 میلیون دالر به 
خانواده های قربانیان و همچنین 70 میلیون دالر برای خسارت 
ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری پرداخت کرد، این مبالغ 
به صورت بالعوض و بدون قبول مسئولیت حادثه پرداخت شد؛ 
آمریکا هرگز عذرخواهی نکرد و هیچ کدام از خدمه ناو وینسنس 
تحت پیگرد قرار نگرفتند و حتی ویلیام راجرز فرمانده ناو جنگی 
آمریکا در پایان خدمت خود مدال شجاعت گرفت.وی با اشاره 
به 11 تیر شــهادت آیت ا... صدوقی، چهارمین شهید محراب 
بیان داشت: در روز 11 تیر 1361 آیت ا... شیخ محمد صدوقی، 
امام جمعه و نماینده حضرت امام خمینی)ره( در یزد هنگامی 
که از محراب نماز در مسجد مالاســماعیل یزد برخاسته بود، 
توسط جوانی 25 ساله که بعد ها معلوم شد وابسته به سازمان 
مجاهدین خلق)منافقین( بوده است، به شهادت رسید.رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: روز چهاردهم تیر ماه 
به پیشنهاد انجمن قلم ایران و تصویب شورای فرهنگ عمومی 
در سال 1381 ، به عنوان روز قلم در تقویم رسمی جمهوری 

اسالمی ایران به ثبت رسید؛ قلم، زبان عقل و معرفت و احساس 
انسان  ها و بیان  کننده اندیشه و شــخصیت صاحب آن است 
که ضمن تبریک این روز بزرگ به همه نویســندگان صادق و 
اصحاب قلم به ویژه اصحاب رسانه و تقدیر از همه آنان که در 
این جهاد مقدس با آزادگی و شــرافت انسانی سعی در انجام 
رسالت خود دارند و با نقد منصفانه و برخواسته از دغدغه های 
مشروع  و خداپسندانه می نویســند و ضمن ایجاد زمینه های 
وحدت و همدلی در مدیــران و خدمت گذاران، در بزنگاه ها به 
تشخیص صحیح آنان کمک می کنند. وی با اشاره به 14 تیر 
روز شهرداری و دهیاری تصریح کرد: امروزه نگاه سنتی به اداره 
شهرها و روستاها که در گذشته به ایجاد معابر و خیابان، ساخت 
مسکن و جمع آوری زباله خالصه می شــد متحول شده و به 
شهرها و روستاها تنها به عنوان مجموعه ای کالبدی و متشکل 
از ساختمان ها و خیابان ها نگاه نمی شود بلکه آنها غیر از کالبد، 
روح و هویتی دارند که شهروندان و روابط اجتماعی و فرهنگی 
میان آنان، این هویت را می ســازند و برای حل مشکالت این 
حوزه ها، راه حل ها صرفا کالبدی نبوده و جنبه های مدیریتی 
و نرم افزاری آن نیز باید مد نظر قــرار گیرد. امینی اضافه کرد: 
هم اکنون وظایف شهرداری ها با توجه به گسترش شهرنشینی 
و افزایش درخواست های گوناگون شــهروندان و سازمان ها 
برای ارائه خدمات مختلف، روز به روز گســترده تر می شود و 
شهرداری ها بیش از گذشته نیازمند برنامه ریزی های علمی و 
در عین حال عملی برای اداره موفق شهرها، ارتقای شاخص های 
شهر و شــهروندی، قوانین و مقررات روزآمد، ماشین آالت و 
تجهیزات جدید، ارتقای ســطح ایمنی، تردد آســان، تحقق 
شهرداری الکترونیک، شناســایی و جذب درآمدهای پایدار، 
نیروی انسانی متعهد و متخصص، مشارکت مطلوب شهروندان 
در برنامه های شهرداری و ... است. وی عنوان داشت: آسایش و 
آرامش شهروندان در فضای شهری نتیجه فعالیت های خالصانه 
خادمان مــردم در عرصه های مختلف شــهرداری و مدیریت 
شهری است، تمامی خادمین مردم در شهرداری ها شبانه روز 
در حال فعالیت هستند تا از طریق برنامه ریزی و اجرای اقدامات 
جدید، شــهرها را مناســب زندگی و کار مردم کنند؛  انتظار 
می رود دســت اندرکاران مدیریت شهری با تجلیل از خادمان 
عرصه  این مدیریت و همچنین افزایش همدلی و تعامل مردم 
و خانواده مدیریت شهری در راستای آشــنایی با رویکردها،  
سیاســت ها و برنامه های مدیریت، برنامه ریزی های الزم را به 
عمل آورند.رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با تاکید بر 
ضرورت بودجه ریزی عملکردی در شهرداری متذکر شد: برای 
حرکت مدون و توأم با برنامه ریزی دقیق جهت برآورد و انجام 
هزینه های اداره و توسعه و پیشرفت شهر نیازمند بودجه ریزی 

عملکردی در شهرداری اصفهان هستیم.

توزیع بلیت  رایگان جشنواره در بین کودکان کم بضاعت شهر
شهرداری اصفهان در ایام برگزاری جشنواره کودک و نوجوان، بن رایگان تهیه بلیت سی امین  دوره 
برگزاری  این جشنواره را با هماهنگی سمن ها و خیریه ها در حوزه حمایت از کودکان، بین کودکان 

و نوجوانان کم بضاعت توزیع می کند .

ویژهاخبار

همزمان با آغاز سی امین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان ونوجوانان؛

 تولید 40 فیلم کودک ونوجوان
 در اصفهان آغاز شد

همزمان با آغاز سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان، تولیــد 40 فیلم کوتاه و نیمه بلند در اصفهان، شــهر 
دوســتدار کودک کلید خورد.دبیر اجرایی ســی امین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: این فیلم ها به تهیه 
کنندگی شهرداری اصفهان در حوزه کودک و نوجوان تا شهریور 
امســال تولید می شود.حسینعلی شهیدی ، شــهر اصفهان را در 
حوزه تولیــد فیلم های کوتاه و نیمه بلند فعــال بیان کرد و افزود: 
این درحالی است که هنوز اســتانداردهای ساخت فیلم های بلند 
و ســینمایی در حوزه کودک در این شــهر فراهم نشده است.وی 
رفت و برگشت جشنواره فیلم کودک و نوجوان را سبب وقفه یک 
ساله تولیدات حوزه کودک در اصفهان دانست و گفت : با توجه به 
برگزاری پنج دوره آتی جشنواره در اصفهان امید است که تولیدات 

سینمایی حوزه کودک در اصفهان افزایش یابد.
دبیر اجرایی سی امین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان افزود: تالش می شــود در آینده اصفهان به عنوان قطب 
تولید فیلم کودک و نوجوان فعالیت کند و اکنون زیرساخت های 
آن در حال فراهم شدن بوده و می توانیم در آینده به تولید فیلم های 

بلند در اصفهان هم بپردازیم.

با مسئوالن

مشاور شهردار اصفهان:

 از قدس تا آزادی
 سوار مترو شوید

مشاور شــهردار اصفهان گفت: شهروندان تا سه هفته 
آینده که تست های فاز سوم خط یک مترو تکمیل شد، 
می توانند از ایستگاه قدس در خیابان امام خمینی)ره( 
تا میدان آزادی از مترو اســتفاده کنند. جواد شعرباف 
اظهارکرد: طبق قولی که به مردم اصفهان داده شده بود 
فاز سوم خط یک قطار شهری در زمان خود محقق شد.

وی افزود: با همت همه دســت اندرکارانی که در این 
عرصه فعالیت می کنند و همانطور که گفته شده بود در 
31 خرداد ماه، صدای بوق قطار به صدا درآمد و در اول 
تیرماه به اتفاق استاندار، شــهردار و تعدادی از اعضای 

شورا از خط بازدید شد.
مشــاور شــهردار اصفهان ادامه داد: هــم اکنون در 
راه اندازی آزمایشی تســت هایی از جمله تست گرم، 
مخابراتی ، ســیگنالی ، ترن ها ظرف دو تا ســه هفته 
 انجام می شــود تا خط آمادگی پذیرش مسافر را پیدا

 کند.شعرباف خاطرنشان کرد: فاز سوم مترو از ایستگاه 
تختی تا میــدان آزادی به طول پنــج کیلومتر و پنج 
ایستگاه شامل ایســتگاه امام حســین)ع(، ایستگاه 
انقالب،سی و سه پل ،شــریعتی و میدان آزادی است 
که در این میان سه ایستگاه  سی و سه پل، شریعتی و 
میدان آزادی آماده است ولی 2 ایستگاه دیگر تا پایان 
سال تکمیل می شود؛ البته سعی بر آن است که یکی از 

این 2 ایستگاه تا دی ماه به بهره برداری برسد.
وی اظهارکرد: بــا توجه به اینکه فاز ســه خط یک از 
چهارراه تختی تا میدان آزادی به دلیــل اینکه از زیر 
محور تاریخی اصفهان یعنــی چهارباغ با وجود آثاری 
همچون سردر خیمه گاه، مدرسه چهارباغ، سی و سه 
پل عبور کرده، میراث فرهنگی از ابتدا درخواست داشت 
تمهیدات مربوطه اندیشیده شــود که با پیگیری های 
مکرر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور با الزامات 

خاصی این خط از این محور عبور کرد.
مشاور شــهردار اصفهان ادامه داد: یکی از دالیل عبور 
خط مترو از این محور این بود که چهارباغ به پیاده راه 
تبدیل شود که در آینده  این قسمت هیچ نوع ترافیکی 
نخواهد داشت. شعرباف اضافه کرد: بنابراین شهروندان 
در این منطقه به یک وســیله نقلیــه عمومی مطمئن 
نیاز داشتند که خط یک با تمهیدات خاصی به خوبی 
از محور عبور کرد همچنین در این بخش 2  ایســتگاه 
پیش بینی شده است.مشاور شهردار اصفهان اعالم کرد: 
شهروندان تا سه هفته دیگر که تست های الزم انجام 

گرفت می توانند از مترو استفاده کنند.

رییس شورای شهر اصفهان:

نیازمند بودجه ریزی عملکردی در شهرداری اصفهان هستیم

معاون امور جوانان هالل احمر استان اصفهان گفت: طرح غنی ســازی اوقات فراغت تابستانه جمعیت هالل احمر به 
صورت همزمان از 8 تیرماه در 30 پایگاه این جمعیت در سراسر استان اصفهان، اجرا شد.

خانبازی اظهار کرد: برنامه ریزی برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان می تواند زمینه ساز رشد بسیاری از توانمندی های 
آنان شود که براین اساس طرح »شوق رویش« برنامه ریزی شد تا از تیرماه 
لغایت پایان شهریورماه در تمام شعبات جمعیت هالل احمر اجرایی شود.
معاون امور جوانان هالل احمر اســتان اصفهان تصریــح کرد: در طرح 
»شــوق رویش« که در 30 مرکز در سراســر اســتان با بیــش از 310 
مربی، 30 کارشــناس اجرایی و 8 کارشناس ســتادی اجرا خواهد شد، 
فعالیت در زمینه آموزش کمک های اولیــه، آموزش های حرفه آموزی، 
مســابقات و برنامه های مختلف در حوزه پیشگیری از اعتیاد و خدمات 
 عام المنفعه و بشــر دوســتانه در کانون هــای مختلف اجــرا خواهد

 شد.
وی بهینه سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان عضو سازمان جوانان هالل احمر را به عنوان یکی از برنامه های اصلی 

این سازمان عنوان کرد .

معاون امور جوانان هالل احمر استان اصفهان خبر داد:

اجرای طرح شوق رویش در ۳0 مرکز هالل احمر استان اصفهان

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان گفت: از شهروندان تقاضا داریم تا با احساسات و عواطف 
خود، فریب گدایان و متکدیان خیابانی که نمی شناسند، نخورند و به آنها کمک نکنند.

مسعود مهدویان فر در خصوص حضور کودکان کار و خیابانی در شهر اصفهان اظهار کرد: عمده مراکز پراکندگی متکدیان 
در مناطق مفرح نشــین، مراکز خرید و اطراف مراکز پزشــکی است؛ چرا 
که این افراد می خواهند از توان اقتصادی مردم و هم اســتفاده از مباحث 
احساسی از مردم اخاذی و گدایی کنند.وی افزود: اگر 12 دستگاهی که با 
موضوع تکدی گری در ارتباط هستند به خوبی وظایف خود را انجام دهند 
و شاهد یک چرخه کامال قوی از مبارزه تکدی گری در شهر اصفهان باشیم 
اما مردم اطالعات الزم را نداشته باشند و متکدیان بتوانند مردم را با تحریک 
احساسات، استفاده از انگیزه های مذهبی و مراجعات به مساجد فریب دهند؛ 
فایده ای ندارد.مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: مردم صرفا از سر دلسوزی و حس ترحم نسبت به متکدیان به 

آنها کمک می کنند، اما این اقدام اصال صحیح نیست؛ چرا که باعث گسترش تکدی گری می شود.
وی تاکید کرد: اگر مردم ارگان ها را همراهی نکنند مبارزه با تکدی گری در کالن شهری مانند اصفهان مفید نخواهد بود.

برای جلوگیری از گسترش تکدی گری در شهر؛

لطفا ترحم نکنید!

در حاشیه سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان_ اصفهان

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در جلسه علنی شورای اسالمی با اشاره به  8 شوال، سالروز تخریب قبرستان 
بقیع به دست وهابیون اظهار کرد: وهابیون خبیث در سال 1343 هجری قمری در مکه گنبدهای قبر حضرت 
عبدالمطلب )ع(، حضرت ابی طالب )ع(، خدیجه)س( و زادگاه پیامبر)ص( و فاطمه زهرا)س( و »خیزران« عبادتگاه سری 

پیامبر)ص( را با خاک یکسان کردند و در جده نیز قبر »حوا« و دیگر قبور را تخریب کردند.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهرداری اصفهان گفت: به دلیل گرمای هوا 
افزایش تخلفات رانندگان نسبت به ماه های گذشــته افزایش پیدا کرده 
اســت.همایون یزدان پناه اظهار کرد: دمای باالی هوا باعث شده تا صبر و 
تحمل رانندگان کم شــود و برای فرار از گرما با سرعت بیشتری در سطح 

شهر تردد کنند.
وی ادامه داد: طبق آمار در 2 ماه اخیر تخلف ســرعت خودروها  نسبت به 

ماه های گذشته افزایش پیدا کرده است.
مدیر مرکز کنترل ترافیک در ادامه  اضافه کرد: ممکن است رانندگان با عبور 
از چراغ قرمز، افزایش سرعت بیش از حد مجاز و پارک دوبل احساس کنند 
مشکلی به وجود نمی آید، اما آنها باید بدانند طبق آمار این گونه تخلفات 
باعث اخالل در نظم عمومی شهر و ایجاد حوادث ناگوار رانندگی می شود.

یزدان پناه خاطرنشان کرد: رانندگان باید برای جلوگیری از حوادث ناگوار 
آستانه تحمل خود را در برابر هوای گرما تابستانی افزایش دهند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: شاخص ترین 
برنامه هایی که تاکنون داشته ایم، شهرســازی الکترونیک است که 
درجهت روان سازی، شفاف سازی و تسهیل در امور حتی صرفه جویی 

در وقت مردم، کاهش آلودگی هوا و غیره موثر است.
سید جمال الدین صمصام شریعت با اشاره به اینکه ساعت کار اداری 
که 8 ساعت است، در شهرســازی الکترونیک 24 ساعت می باشد، 
افزود: امکان اینکه فرد بتواند درخواست خود را در  طول 24 ساعت 
شبانه روز ارائه و پاسخ آنها را از طریق سیســتم دریافت کند وجود 
دارد.معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان به راه اندازی 
نرم افزار ســرای 8 اشــاره کرد و ادامه داد: نرم افزار »سرای 8 « هم 
پیشرفت خوبی داشته و تا یک ماه آینده به صورت کامل تحقق پیدا 
می کند و امکان رویت کلیه طرح هــای تفصیلی را برای آحاد مردم، 

جامعه دانشگاهی و ادارات مهیا می کند.

مدیرمرکز کنترل ترافیک شهرداری 
اصفهان مطرح کرد:

افزایش تخلفات رانندگی 
در فصل گرما

 معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
خبر داد:

  اجرای نرم افزار» سرای 8«
 به صورت کامل در شهرداری

درشهر سفر کنید
شــهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ 
جهان اسالم، همواره محل رفت و آمد چهره های 
هنری فرهنگی بوده و برنامه های فرهنگی متنوعی در طول سال، 
در شهر جاری است. فصل تابستان فرصت خوبی است برای آنکه 
در اصفهان سیر و سفر کنید. از کنسرت خوانندگان مطرح گرفته 
تا گالری های عکس و نقاشــی و برگزاری نشست های مختلف، 
هرچیزی بخواهید در این شهر دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه 
باشــید تا از تازه ترین برنامه هایی که در سطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

ارکستر ملی ایران
رهبر ارکستر: فریدون شهبازیان

خواننده : علی اصغر شاهزیدی
زمان: 11 تیــر- ســاعت ورود 20- اجرا 

ساعت 21
مکان: عمارت چهلستون 

خبر

زاینده رود

+  اصفهان

معاون حقوقی اوقاف استان مطرح کرد:

اختصاص بیش از ۹8 هکتار از اراضی 
ملی برای توسعه امامزادگان استان

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
در گفت و گویی اظهار کرد: در راستای خدمت رسانی به امامزادگان 
عظیم الشأن استان اصفهان و همچنین به جهت حفظ حریم این 
اماکن متبرکه و براساس قوانین و دستور العمل های اجرایی تبصره 
6 قانون الحاق، دو تبصره به قانون ابطال اســناد فروش رقبات، آب 
و اراضی موقوفات تفاهم نامه ای بین اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان و اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان منعقد شد که در همین راستا 
کارگروه مشترکی با حضور کارشناسان و متخصصان در این حوزه 
از تمام ادارات مذکور تشکیل و براساس قوانین مسائل و اختالفات 

طرفین مطرح و مورد بررسی قرار گرفته شد.
حجت االسالم محمود نصر اصفهانی ادامه داد: در همین رابطه  نیز 
43 بقعه متبرکه استان در شهرستان های بن رود، کوهپایه، برخوار، 
نطنز، اردستان، نایین، خوانسار، گلپایگان، فریدن، سمیرم و شهرضا 
در جوار زمین های اراضی ملی قرار دارند که با طرح مسئله و بررسی 
مواد قانونی موجود و با اخذ مجوزهای الزم، تمام این اماکن متبرکه 

تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: پس از بحث و بررســی های کارشناســی به عمل آمده 
981 هزار و 455 متر مربع از زمین هــای اراضی ملی که در جوار 
بقاع متبرکه استان بودند برای توسعه و عمران بقاع متبرکه به این 
 اماکن واگذار شدند که ارزش این زمین های واگذار شده نیز بیش از

 100 میلیارد ریال برآورد شده است.
حجت االسالم نصر از همکاری کلیه همکاران ادارات منابع طبیعی 
سراسر استان و تمامی اداره های اوقاف و امور خیریه سراسر استان 
و همچنین از همکاری مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان و مدیر 
کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان که در طول ماه های گذشته  
همکاری خوبی را با اداره کل اوقاف و امور خیریه داشتند، تشکر کرد.

وی همچنین یادآور شد: بیشــتر این امامزادگان جلیل القدر برای 
توسعه دچار مشــکالت فراوانی بودند که با واگذاری این زمین ها 
زمینه برای توسعه آنان مهیا شد تا اعضای هیئت امنا و اداره اوقاف 
و امور خیریه نیز بتوانند برای پذیرایی از زائران این اماکن متبرکه 

اقدامات الزم را در این راستا انجام دهند.
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امام محمد باقر عليه  السالم :
 به راستی که خداوند شخص بد زبان بيهوده گوی را دشمن 

می دارد.
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افقی
1- نام وزیر دارایی ونزوئال

2-  رود مقدس آلمان - گندزدایــی - از محصوالت 
صادراتی ایران

3- هیكل - لباس نازک بافت ،سفید و ظریف - گیاه
4- در یوزه گر - ماده بیهوشی - از شهرهای كردستان 
كه قرار است به زودی در آنجا منطقه ویژه اقتصادی 

تاسیس شود
5- از تك رقمی ها - ندا داده شــده - آبله ای كه در اثر 

سوختن روی پوست می زند
6- ضربان بازی های المپیــك 2008 - مردن در اثر 

حادثه - دختر كارتونی - آفت گیاه
7- آنچه كه فرو ریزد - نوعی كفش و پنجره - خرید 

و فروش
8-  روز آینده - غذای نیمروز - افزونه پول

9- طریق - برج معروفی در شیكاگو كه سال 1973 
به بهره برداری رسید و جالب اینكه این برج در مقابل 
توفان های بسیار شــدید به هر طرف 90سانتی متر 
خم می شود - از جمله شش كشور شورای همكاری 
خلیج فارس كه نیمی از ذخایر اثبات شده نفت اوپك 

را در اختیار دارد
10- مخفف »یوغ« به معنای طوقه اسارت - گشوده 

- كله - نوعی پارچه براق
11- جاری و روان - كشــوری در منتهی الیه شمال 

غربی آفریقا - ناشنوا
12- ســازمان هواپیمایی جهانی - غــزال و مارال - 

ناسیونال
13- كشوری با نرخ رشــد اقتصادی 11/1درصد كه 
رتبه سوم را در جهان دارا می باشــد - موش خرما - 

بنیان گذاری
14- خوب - حمام اتومبیل - بدل از وضو

15- كتابــی به قلــم »پل.ام.ســویزی« اقتصاددان 
آمریكایی متولد 1910میالدی

عمودی
1- اقتصاددان نروژی متولد 1895میالدی كه جایزه 

علوم اقتصاد را دریافت كرد - شكم بند طبی
2- طردشده - اسب آزموده مناســب حمله - اشعه 

مجهول
3- اندک و ناقص - تكه های دنبه سرخ شده - ماورا

4- قله زاگرس - الیه ای روی دنــدان - آوای صاف و 
روشن هنگام خواندن

5- شــبیه و مثل - دارای خاصیت ســایندگی - از 
ویتامین ها

6- تصدیق آلمانی - حرف فاصله - خوش گوار - بدون 
عقیده

7- توسعه یافته - عموی حضرت ابراهیم)ع( - مرتبه 
و دفعه

8- زه كمان - روزنامه ای در مصر - منفك
9- بخشنده - اجاره خانه - شهری در استان سیستان 

و بلوچستان
10- سرخ رگی كه از بطن چپ قلب خارج می شود - 

منزل - سودای ناله - آزمندی
11- گرفتنی از هوا - آهنگساز مشهور یونانی - عالم 

فرشتگان
12-داستان كوتاه - آسودگی - پدر تركی

13-شانس - دیوار قلعه - گذرگاه
14-پیچك - نام كوه طور - پیرو حضرت موسی )ع(

15-عریان - از اصلی ترین منابع درآمدزایی در قبرس
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تصاویر روز

شکل های عجیب و غریب صندوق های پستی

 پیرمردی
 که لقب سلطان پرنده ها را گرفت

»ســوامیجی« پیرمرد هندی بود كــه به دلیل عالقه زیــاد در نگهداری 
از پرنده ها، بیــن اهالی منطقه لقب ســلطان پرنده ها را گرفت. عشــق 
و عالقه ای كه شــروع آن به یك اتفاق مربوط بوده اســت؛ گویا ســال ها 
پیش مــرد هندی در یكــی از جنگل هــای اطراف محــل زندگی خود، 
دچــار حادثه شــده و مجبور به ســپری كردن شــب در همــان مكان 
می شــود. صبح روز بعد، صدها پرنــده او را احاطه كــرده بود، صحنه ای 
فوق العاده زیبــا و رویایی كــه جرقه  تاســیس یك مركز توانبخشــی 
 برای پرنــدگان مجــروح و حادثه دیــده از طــرف این پیرمــرد هندو 
شد. بیمارستان دامپزشكی او با داشتن یك مركز توانبخشی مجهز، ده ها 
اتاق مخصوص و تمامی امكانات الزم برای نگهداری از گونه های مختلف 
پرنــده، در كتــاب جهانی 
گینس ثبت شــده و هر روز 
كارشناسان و عالقه مندان 
زیادی را برای بازدید به این 

مركز می كشاند.
مركز Shuka Vana حاال 
بیش از 1500 نــوع پرنده 
را در خود جــای داده؛ انواع 
طوطــی، ماكائوها، كوكتوو، 
سایك ها و لوریكیت ها تنها 
بخشــی از 468 گونه پرنده 

مجموعه است. 

 قدیمی ترین
 موزه جواهرات جهان

زرادخانه كرملین، عنوان موزه ای است كه در شهر مسكوی روسیه واقع شده و 
امروزه به عنوان قدیمی  ترین موزه جواهرات جهان شناخته می شود.این موزه 
بخشی از كاخ كرملین را به خود اختصاص داده و از عناوین دیگر آن می توان 
به اتاق زره اشاره كرد؛ البته این اتاق فقط محل نگهداری زره نیست.بنا بر این 
گزارش، از وسایلی كه در زرادخانه كرملین نگهداری می شوند، می توان به 
الماس اورلوف اشاره كرد. اورلوف، الماسی سیاه رنگ با منشأ هندی بوده كه 
تاریخ اولیه آن به اندازه خود الماس ناشناخته است. این الماس از 195 قیراط 

وزن تشكیل شده است.
شــایان ذكر اســت؛ تخت عاج ایوان مخوف یكی دیگر از آثاری اســت كه 
در زرادخانه كرملین نگهداری می شــود. از آثار دیگر نگهداری شــده در 
قدیمی ترین موزه جواهرات 
جهان می توان از 10تخم مرغ 

»فابرژه« نام برد.
تخم مرغ های فابرژه توسط 
پیتر كارل فابرژه ســاخته 
شده اند و به عنوان هدیه عید 
پاک در دســترس همسران 
یا مادران تزارهای روســیه 
قرار گرفته اند.خاطرنشــان 
می شــود زرادخانه كرملین 
از  بــزرگ  مجموعــه ای 

جواهرات به شمار می آید.

اهمال كاری می تواند دالیل متعددی داشته باشد 
كه در بسیاری از مواقع خود فرد از وجود آنها مطلع 

نیست. 
اینهــا دالیــل معمــول و عمومــا ناخــودآگاه 
به تعویق انداختن تكالیف هستند:نیاز غیرطبیعی به 
احساس مسئولیت؛ مانند:»من باید همیشه احساس 
مسئولیت كنم.« »الزم است كار بر اساس روش من 
انجام شــود.« »نباید كارهایی كه الزم نمی دانم را 
انجام دهم.« »چون فرد دیگــری این كار را از من 
خواسته است، الزم نیست به انجام برسد.« »همه 

مسئولیت كار با من است، من خسته شده ام.«
شــك و عدم اطمینان به نتیجه؛ مانند:»باید یقین 
داشته باشم چه پیش خواهد آمد.« »الزم است برای 
بدترین نتیجه آمادگی داشــته باشم.« »نمی توانم 
تحمل كنم كه ندانم چــه اتفاقی می افتد.« »هیچ 

كاری انجام ندادن، بهتر از ریسك كردن است.«
ترس از ناتوانی و شكست؛ مانند:»من باید همیشه 
كارها را كامل انجام دهم« »نباید شكست بخورم و 

اگر خیلی تالش كنم، شكست می خورم.«
لذت طلبی؛ مانند:»زندگی كوتاه تر از آن است كه 
مجبور به انجام كار كسل كننده باشم.« »لذت از هر 
چیز مهم تر است.« »كاری كه دوست نداشته باشم 

را انجام نمی دهم.«
اعتمادبه نفس كم؛ مانند:»مــن ناتوانم، نمی توانم 
انجامش دهم.« »اگر اقدام بــه انجام كنم، ناتوانی 
من مشخص خواهد شد.«»وقتی فكر می كنم كه 

نمی توانم، نباید انجامش دهم.«
بی انرژی بودن؛ مانند:»در حال حاضر تحت استرس 
هستم. بعدا انجام می دهم.« »در حال حاضر انرژی 
ندارم. باید پرانرژی تر از این باشم.« »وقتی استرس 

دارم، هر كاری كه انجام دهم بدتر می شود.«
واقعیت این اســت كه اهمــال كاری پس از مدتی 
به شــكل یك روند ثابت در زندگی فرد در می آید 
و به تدریج هــر به تعویق انداختنــی خود موجب 
اهمال كاری بیشــتر و تقویت این رفتار مخرب در 

فرد می شود.
همان طور كه  در این دالیل مشــاهده می كنیم، 
عموم دلیل تراشی ها ســاختار »من باید...«، »من 
نباید...«، »من الزم اســت...«، »من نمی توانم...«، 
یا »اگــر...، پس...« دارند. همان طور كه مشــاهده 
می شود، هیچ كدام از این نوع دلیل تراشی ها دقیق 
نیستند و انعطاف الزم را برای تصمیم گیری و اقدام 
به انجام كارها ندارند؛ به همین دلیل به آنها عقاید 

ناكارآمد گفته می شود. 
وجود این افــكار ناكارآمد، عالوه بــر اینكه باعث 
كاهش احساس گناه در فرد وكاهش  اهمال كاری 
می شود؛ تقویت و تشدید مشــكل را نیز با خود به 

همراه دارد.

گوناگون

چگونه در انجام وظایف 
خود تنبلی نکنیم؟)2(

یادداشت

حاال كه فصــل كتاب و كتابخوانی اســت بد 
نیســت كه ما هم راجــع به علــم و دانش و 
اطالعات حرف بزنیم. مثال شــما علم خود را 
هر چند وقت یك بار نو می كنید؟ بگذارید مثالی بزنم تا قضیه روشن 
شــود. علم ما درباره فواید و مضرات چای تقریبا هفته ای دوبار نو 
می شود. اول هفته اخبار علمی شبكه چهار می گوید كه چای برای 
سالمت قلب خیلی مضر است و آخر هفته اخبار علمی شبكه یك، 
نظر اخبار علمی شــبكه چهار را رد می كند می گوید كه اگر روزی 
سه وعده چای لب دوِز لب سوِز قند پهلو نخورید، اصال زندگی نكرده 
اید. دنیای علم اســت دیگر، گاهی بین دانشــمندان اختالف می 
افتد و حرفشان دو تا می شــود. مهم این است كه ما هر چند وقت 
یك بار اطالعات خود را نو كنیم و ببینیم چیزی، جایی تغییر نكرده 
اســت. یك لحظه فكر كنید كه از دوره راهنمایی به بعد اطالعات 
جغرافیایی تان را نو نكرده باشید، در این صورت احتماال خبر ندارید 
كه چندتایی استان جدید داریم كه قبال نداشتیم. اصال اینها هیچ! 
فكر كنید بشــر هیچ وقت به فكر نو كــردن اطالعاتش نمی افتاد! 
آن وقت ما هنوز باید برای ضد عفونی كردن زخم، رویش زردچوبه 
می مالیدیم یا برای جلوگیری از انتشــار بیمــاری طاعون داخل 
جیبمان 4 نوع ادویه می ریختیم. داشتم فكر می كردم اگر قرار بود 
به جای تایپ كردن روی سنگ حكاكی كنیم، نوشتن همین چند 
خط، چند روز طول می كشید؟خب حاال اگر متقاعد شدید كه بشر 
باید علم و اطالعاتش را نو كند بهتر است سراغ سوال بعدی برویم و 

بپرسیم كه بشر به چه صورت  باید اطالعاتش را نو كند؟ 
كارهای دنیا این روزها ساده شده و دست و بال ما پر از اطالعات نو 
است. بعضی وقت ها نتایج تحقیقاتی كه هنوز كامل نشده به اسم 
دستاورد پزشكی پخش می شود و هرچه بشر در این چندساله رشته 
كرده است را یك شبه پنبه می كند. ما در عصر ارتباطات و اطالعات 
زندگی می كنیم اما انگار هرچه ارتباطاتمان بیشتر می شود، امكان 
اشتباه در اطالعاتی كه به هم می  دهیم هم بیشتر می شود. بعضی 
اطالعاتمان را نو نمی كنیم و برای نو كردن اطالعات دیگر هم دست 

به دامن منابعی می شویم كه معلوم نیست درست هستند یانه؟! 
اطالعات غلط به ظاهر بی ضرر، همین طور ســاده بین ما دست به 
دست می شود غافل از اینكه اینها آجرهایی است كه ما ساختمان 
اطالعات عمومی مان را به وسیله آنها می سازیم و وای از آن روزی 
كه چشم باز كنیم و ببینیم كه ساختمان كج و معوج باال رفته است. 

باغ 
کاغذی

کتاب تاریخ کالم امامیه )حوزه ها و جریان های کالمی(، تالیف 
حجت االسالم والمسلمین »رسول رضوی«، از سوی انتشارات 
»دارالحدیث«،چاپ شد. در این کتاب ســعی شده ضمن ارائه 
خالصه ای از چگونگی پیدایش حوزه ها و مکاتب علمی امامیه، 
مسائل، دانشمندان و جریان های موجود در آن حوزه ها را معرفی 

کرده و به دسته بندی ویژگی های هر یک از آنها بپردازد.
 بر اســاس گزارش های تاریخی، شــیعیان و پیــروان اهل بیت 
علیهم السالم با وجود پراکندگی جغرافیایی و تفاوت های نژادی، 
اهتمام و اتفاق ویژه ای به لزوم یاد گیری آموزه های دین،آموزش 

به دیگران و نیز به کار بستن احکام مترتب بر این آموزه ها داشتند.
گواه بر این مدعا، وجود حلقه های درســی متعــدد و متنوع در 
مناطق مختلف ممالک اسالمی است که بعدها همین حلقه های 
درسی پراکنده و کوچک، باعث پیدایش مراکز علمی و در نهایت 
حوزه های علمی امامیه شد. از آنجایی که مراکز و حوزه های ایجاد 
شده  در گذر زمان و بر اثر عوامل و دالیل گوناگون به اختالف در 
روش های استنباط، تقریر و اثبات مباحث علمی دچار می شوند، 
این امر باعث می شود تا مکاتب و مسالک گوناگون نیز در میان آنها 

پایه ریزی و ایجاد شوند.

تاریخ کالم امامیه 

عصر اطالعات

خرده فروش ها
خستگی كار، كاهش نسبت فروش و سودآوری اندک این 
 شغل را در لیست بدترین مشاغل امســال قرار می دهد.
 به عالوه درآمد حاصل از آن با متوسط ساالنه $22,206 
یكی از كمترین درآمدهاســت. همانطور كه شبكه های 
اجتماعی هم مراكز تجاری و شــركت ها را كمك كرده تا 
مستقیما كاالهای خود را به مشتریان عرضه كنند بدون 
آنكه به واســطه ای برای انجام این فرآیند احتیاج داشته 

باشند، تعداد خرده فروشان امروزه در حال كاهش است.
راننده تاکسی 
شاید راننده تاكسی 

بودن شغل ایده آلی 
برای كسانی 
باشــد كــه 
جا بــه جایی 

و حركــت را 
دوســت دارند و از 

شنیدن حرف های مسافران لذت می برند، اما در حقیقت 

تعامل برقرار كردن با افراد مختلف و با شــخصیت های 
متعدد این شغل را با مشــكل مواجه كرده است. به عالوه 
پس از بازگشایی شركت هایی همچون »اوبر« و »لیفت« 
زمینه برای رقابت در این عرصه بیش از پیش شده است. در 
ضمن متوسط درآمد ساالنه یك راننده تاكسی $23,218 
است كه باعث شده تا این شغل در فهرست سخت ترین 
مشاغل ســال 2017 قرار بگیرد. )اوبر و لیفت دو شركت 
رقیب آمریكایی هســتند كه هر دو یك هدف دارند: ارائه 

خدمات تاكسیرانی به مردم از طریق اپلیكیشن موبایل.(
آتشنشانی

با وجود اینكه شــغل آتشنشــانی از جمله مشاغل مورد 
احترام مردم است، اما درآمد اندک آن برای كسانی كه در 
این زمینه كار می كنند این شغل را جزو بدترین مشاغل 

دنیا قرار داده است. 
متوســط درآمد ســاالنه آنها 46,368$ است و  
با تالش های بی وقفــه ای كه انجــام می دهند و 
 خطراتی كه زندگیشــان را در طول كار تهدید می كند 

تناسبی ندارد.

بدترین شغل ها و درآمدها برای سال 2۰۱۷ )2(
دانستنی ها

حرف حساب

تو زندگیت نقشه داشته باش

آینده به حال و حال به گذشته و گذشته به یك 
ندامت جاودانه تبدیل می شــه اگه تو زندگیت 

نقشه نداشته باشی .

»باغ وحش شیشه ای«
تنسی ویلیامز

 ندا
 شاه نوری
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