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مدیراجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجداستان  در واکنش به 
کمرنگ شدن نقش مساجد در مراسم عزاداری:

 
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

صفحه3

اصفهانی ها مصرف بهینه آب در پاییز و زمستان را جدی بگیرند
11

 خشکسالی خفیف 
در حوضه زاینده رود 3

حق بیش از 20هزار نیرو 
استخدامی فوالد ضایع شده است

ایجاد 414 فرصت شغلی برای 
مددجویان چهارمحال وبختیاری

7

بیمه سالمت در 103 نقطه استان 
اصفهان خدمات ارائه می کند

تذکر کتبی زهرا ســعیدی و ســید جواد 
ابطحی بــه وزیر آمــوزش و پــرورش که 
خواستار عزل و برکناری فوری محمدحسن قائدیها، مدیرکل 
آموزش و پرورش استان اصفهان شــدند، در هیاهوی تایید 
حکم شــهردار جدید اصفهان، آنچنان که باید دیده نشــد. 
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس شورای اسالمی در 
جلسه روز سه شنبه مجلس گفت: وزیر آموزش و پرورش از 
برخی مسائل خبر دارد، قائدیها باید عزل شود و ما نیز ساکت 
نمی نشــینیم؛ چرا که اداره کل آموزش و پرورش شــرایط 
مناسبی ندارد. ســید جواد ابطحی در گفت وگو با خبرنگار 
فارس در اصفهان در تشریح علت این تذکر بی سابقه اظهار 
کرد: سوءمدیریت و یک سری مســائل اخیر که نخواستیم 
بیش از ایــن آن را باز کنیم از جمله علت های اساســی این 
درخواست برای عزل مدیرکل آموزش و پرورش است.وی با 
بیان اینکه مدیرکل آموزش و پرورش توانایی مدیریتی ندارد، 
بیان کرد: وی از افرادی استفاده کرده که توانمند نیستند و 
قوانین و مقررات نیز در این اداره کل نقض می شود، گسترش 
بی رویه مدارس حامی آن هم در مناطقی که محروم نیستند 
یکــی از این مــوارد نقض مقررات اســت. نماینــده مردم 
خمینی شــهر در مجلس شورای اســالمی گفت: خود وزیر 
آموزش و پرورش از برخی مسائل خبر دارد، قائدیها باید عزل 
شود و ما نیز ساکت نمی نشــینیم چرا که آموزش و پرورش 

روی هواست.
وی ادامه داد:  در این چهار سال ما شــاهد ضعف مدیریت 
ایشــان بوده ایــم و از زمانی کــه وارد مجلس دهم شــدم 
 این مــوارد را به فانی، وزیر اســبق آموزش و پــرورش نیز 

گفتم.
گفتنی است تالش های خبرنگار ما برای ارتباط با مدیرکل 
آموزش و پرورش استان و شــنیدن توضیحات وی در روز 

گذشته با وجود پیگیری های فراوان بی نتیجه ماند. 

 »مسجـد«
 فقط محل عبادت است
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خبرآخر

ادامه در صفحه9

اولتیماتوم استاندار برای تکمیل باغ موزه دفاع مقدس؛

چشم مردم اصفهان روشن می شود
اســتاندار اصفهان در جلســه هیئت امنای مرکز فرهنگی و موزه دفاع   

مقدس استان با اشــاره به طرح های اجرایی در سطح استان، اظهار کرد: 
در اســتان اصفهان طرح هایی وجود دارد که از آغاز عملیات اجرایی آنها بالغ بر 
20 سال گذشته است.رســول زرگرپور با بیان اینکه به دنبال اتمام این پروژه ها 
بوده ایم، اظهار کرد: سالن گلستان شــهدا و طرح موزه بزرگ اصفهان نیز یکی از 

این طرح های قدیمی اصفهان محسوب می شود...

6

وقتی مدیریت شهری نیازمند کمک مردم است؛

عوارض شهرسازی

استاندار  در نشست خبری از اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا تا پایان سال جاری خبرداد: 

هوای پاک؛ مطالبه اصلی مردم اصفهان
3

معمای  درخواست عزل فوری 
مدیرکل آموزش و پرورش استان 

8
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حمید بقایی خواستار برگزاری علنی دادگاه شد
حمید بقایی با ارسال نامه به قاضی شعبه ۱۰۵۷ مدعی شد که شایعه هایی وجود دارد 
مبنی بر اینکه حکمش صادر شــده و برگزاری دادگاه برای ظاهر سازی است و بر این 

اساس وی رسما خواستار برگزاری علنی دادگاه شده است.

يادداشتيادداشت

عکس کمتر دیده شده از
 دیدار جالل طالبانی  با رهبرانقالب

عکس روز 

بین الملل

ريیس منطقه کاتالونیا: 

طی روزهای آینده اعالم 
استقالل می  کنیم

رییس منطقه خودمختار کاتالونیا ســه شنبه شب در 
گفت وگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی، از اعالم استقالل 

این منطقه از اسپانیا طی روزهای آینده خبر داد.
کارلوس پوجدمون رییس منطقه کاتالونیا ســه شنبه 
شب در گفت وگو با شبکه بی بی سی تاکید کرد که این 
منطقه طی چند روز آینده استقالل خود از کشور اسپانیا 

را اعالم خواهد کرد.
پوجدمون روز گذشته نیز در یک نشست خبری با تاکید 
بر اینکه مردم کاتالونیا حق جدایی از اســپانیا را کسب 
کرده اند، گفته این منطقه قصد جدایی ناگهانی از اسپانیا 
را ندارد. در پی همه پرســی جنجالی کاتالونیا، رییس 
دولت این منطقه خواســتار میانجی گــری بین المللی 
شده؛این در حالی است که پادشاه اسپانیا اخیرا در یک 
نطق نادر تلویزیونی در مورد بحران کاتالونیا خطاب به 
ملت اسپانیا، برگزاری همه پرسی را »خارج از قانون« و 

»غیر دموکراتیک« توصیف کرد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود بر لزوم حاکمیت 
قانون و احترام به قانون اساســی در این کشور از سوی 

همه تاکید کرد.

ضربه مهلک روسیه به 
تروریست های النصره 

ایســنا : وزارت دفاع روسیه از کشته شــدن ۱۲ تن از 
فرماندهان جبهه النصره در حمالت جنگنده های روسی 
به پایگاه هایشان در ســوریه خبر داد. همچنین اعالم 
شــده که »ابو محمد الجوالنی« سرکرده جبهه النصره 
در این حمالت به شــدت زخمی شــده و وضعیت وی 

بحرانی است.
مسکو این احتمال را نیز مطرح کرده است که الجوالنی 

در این عملیات هوایی دست خود را از دست داده است.
»ایگور کوناشنکوف« ســخنگوی وزارت دفاع روسیه 
گفت: »در نتیجه حمــالت هوایی اخیــر، »ابومحمد 
الجوالنی« سرکرده جبهه النصره چندین زخم سنگین 
برداشته و دست خود را از دست داده است. وی در حال 
حاضر در شــرایط بحرانی است و این مســئله را منابع 
مستقل تایید کرده اند.« وی افزود: »در کنار تعداد زیادی 
از محافظــان و اطرافیان ]جوالنی[ کــه حدود ۵۰ نفر 
بوده اند، ۱۲ نفر دیگر از سرکردگان جبهه النصره از جمله 

نزدیک ترین مشاور جوالنی به هالکت رسیدند.«

کافه سیاست

 حجت االسالم ناطق نوری
 با آیت ا... علم الهدی دیدار کرد

تسنیم : حجت االسالم ناطق نوری با آیت ا... علم الهدی، امام جمعه مشهد 
دیدار و گفت  وگو کرد. حجت االسالم ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام صبح دیروز با آیت ا... علم الهدی، امام جمعه مشهد دیدار 
و گفت  وگو کرد.پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت ا... علم الهدی با تایید این 
خبر نوشته اســت: این دیدار، اولین مالقات حجت االسالم ناطق نوری 
با آیت ا... علم الهدی بعد از انتخابات ریاســت جمهوری سال 84، دوره 
ریاســت جمهوری محمود احمدی نژاد و کناره گیری حجت االســالم 
ناطق نوری از فضای سیاسی کشور بود که در فضایی صمیمی و پشت 

درهای بسته صورت گرفت.

دومین کارت زرد به وزرای دولت 
دوازدهم در دو روز

نمایندگان در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی سوال ملی حسینعلی 
حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در پارلمان که از علی ربیعی 
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره در اختیار گرفتن بازار کار کشور 
و فرصت های شغلی آن از سوی اتباع بیگانه بود، با ۱۲6 رای موافق، 64 
رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجمــوع ۲۱3 نماینده حاضر در صحن 
پارلمان این سوال را وارد دانستند.  بر اســاس این گزارش علی ربیعی 
پس از رحمانی فضلی وزیر کشــور که روز گذشته از مجلس کارت زرد 
گرفته بود دومین وزیر کابینه دوازدهم است که از مجلس دهم کارت 

زرد دریافت می کند.

ماموریت ضد ایرانی پادشاه سعودی در 
سفر به روسیه

جام نیوز: گری کورین، سفیر رژیم صهیونیستی در روسیه گفت که در 
دیدار ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی در مسکو طی این هفته، 

سلمان در مورد نقش و برنامه ایران در سوریه گفت وگو خواهد کرد.
او مدعی شــد که اقدامات و برنامه های ایران در سوریه نیز برای اغلب 
کشورهای عربی بسیار نگران کننده است.  ممکن است شاه عربستان هم 

این موضوع را در دیدار خود با مقامات روسیه عنوان کند.

میزگرد سفیران اروپایی در دومین روز 
مجمع ایران و اروپا

ایرنا: سخنرانی هلگا اشمید دبیر کل بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا و 
میزگرد سفیران پنج کشور اروپایی در ایران ، مهم ترین برنامه های روز دوم 
چهارمین مجمع ایران و اروپا در زوریخ سوییس بود. از ساعت 9:۱۵ روز 
چهارشنبه به وقت محلی، هلگا اشمید به نمایندگی از اتحادیه اروپا درباره 
تعهد این اتحادیه به برجام سخنرانی کرد؛  سپس میزگردی با حضور 
سفیران کشورهای انگلیس، بلژیک ، دانمارک ، لهستان و هلند برگزار 
شد. در روز دوم از چهارمین مجمع ایران و اروپا در زوریخ، همچنین محمد 
سعیدی مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران درباره تقویت و 
توسعه ظرفیت های لجستیک ایران سخنرانی کرد. در ادامه میزگردی 
با موضوع ایجاد شبکه هوشمند حمل و نقل و لجستیک برگزار شد.  در 
جلسه بعدازظهر چهارشنبه نیز امیر فرمنش، مدیر موسسه نظرسنجی 
»ایران پل« درباره نتایج نظرسنجی با موضوع اعتماد تجاری و فعالیت های 
اقتصادی مطالبی را بیان کرد. همچنین دو میزگرد با موضوع گردشگری 
و سرمایه گذاری خصوصی برگزار شد و سرانجام این کنفرانس دو روزه با 

سخنان اسفندیار باتمانقلیج موسس مجمع ایران و اروپا به پایان رسید.

ريیس جمهور ترکیه در تهران؛

»کردستان«؛ دغدغه مشترک

سیاست خارجه

سیدمحمود علوی وزیر اطالعات درباره مطالب منتشره در 
فضای مجازی مبنی بر اتهام جاسوسی بعضی از بستگان رییس 
قوه قضائیه گفت: یگانه مرجع حرفه ای تشخیص اقدامات 
جاسوسی در کشور، معاونت ضدجاسوسی وزارت اطالعات 
است که این معاونت نیز هیچ گونه اثری از اقداماتی که حتی 
ظن جاسوسی در مورد آن وجود داشته باشد، درباره هیچ یک 
از اعضای خانواده آیت ا...آملی  الریجانی مشاهده نکرده است.

وی با بیان اینکه آنچه در فضای مجازی در این زمینه منتشر 
شده، صرفا تهمت بوده و با هدف وارد آوردن آسیب به اعتماد 
مردم نسبت به مسئوالن نظام طرح شده است، تاکید کرد: 
شایعات پیرامون دســتور رییس جمهور برای رسیدگی به 
موضوع اتهام جاسوسی یکی از بستگان رییس دستگاه قضائی 
نیز از اساس دروغ بوده و ناشی از خیال پردازی های طراحان 
چنین شایعاتی است. گفتنی است برخی کانال ها در فضای 
مجازی مدعی شــده اند که دختر صادق الریجانی برخی 

اطالعات کشور را به خارج انتقال داده است.

ایرنا : جهانبخش محبــی نیا نماینده مــردم میاندوآب 
در مجلس در اعتراض به گوش نکردن هیئت رییســه و 
نمایندگان به نطق میان دستورش، متن سخنان خود را 
پاره کرد و در مقابل هیئت رییسه قرار داد و اعتراض کرد 

که نمایندگان و هیئت رییسه به نطق او گوش نکرده اند.
احمد امیرآبادی عضو هیئت رییسه مجلس نیز خطاب به 
نماینده میاندوآب گفت: اتفاقا ما نطق میان دستور شما را 

گوش دادیم و حرف های خوب و مهمی زدید.
محبی نیا در بخشی از نطق خود با بیان اینکه تعادل طبقاتی 
در جامعه ما بروز ندارد، گفت: اگر این تعادل، جدی گرفته 
نشود انفجار پیش می آید و اگر طبقات اجتماعی و فرهنگی 
مطابق با نیازهای جامعه پیش نرود بحران ساز می شود؛ 
بحران و انفجاری که هیچ سامانی را بر نمی تابد. ضمن اینکه 
کشور نیاز به اصالح نظام مالی دارد، جابه جایی در اعتبارات 
و برداشت ها از صندوق خارج از دستورات پارلمان، تمامی 

امید نیروهای دلسوز را بر باد می دهد.

علوی: 

خانواده صادق الریجانی 
متهم به جاسوسی نیستند

حاشیه روزگذشته مجلس؛

حرکت اعتراض آمیز نماینده 
پشت تریبون مجلس

خبرگزاری تسنیم به نقل از يک منبع آگاه:

محکومیت عضو تیم مذاکرات 
هسته ای تایید شد

اخبار غیر رسمی حکايت می کنند؛

احتمال کاندیداتوری 
احمدی نژاد برای مجلس

محکومیت یک عضو تیم مذاکرات هسته ای که پیشتر 
دســتگیر و با قرار وثیقه آزاد بود، در دادگاه تجدیدنظر 
استان تهران تایید شد. این فرد به تحمل ۵ سال حبس 
محکوم شده است.مرداد سال گذشته بود که رسانه ها 
از دســتگیری یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای به 
اتهام جاسوسی خبر دادند؛ دهم خرداد ماه امسال بود که 
محسنی اژه ای از صدور حکم متهم این پرونده خبر داد 
و گفت: در ارتباط با این پرونده حکم دادگاه بدوی صادر 
شده اما قابل اعتراض است.به گفته یک منبع آگاه، شعبه 
۱۵ دادگاه انقالب اسالمی تهران برای این عضو دستگیر 
شده تیم مذاکرات هسته ای، ۵ سال حبس صادر کرده 
بود که پرونده با اعتراض متهم به رای صادره به دادگاه 
تجدیدنظر ارســال شــد. وی تصریح کرد: »پرونده در 
دادگاه تجدیدنظر نیز مورد بررسی قرار گرفت و شعبه 
دادگاه رای شعبه بدوی یعنی ۵ سال حبس را تایید کرد 

و حکم متهم این پرونده قطعی شد. «

انتخاب: اخبار غیررســمی از احتمــال کاندیداتوری 
محمود احمدی نژاد برای مجلس یازدهم از شهرستان 

گرمسار حکایت دارد. 
احمدی نژاد شب هشتم محرم را در منزل یکی از افراد 
متعلق به حلقه اول خود یعنی غالمحسین الهام  گذراند و 
گفته می شود این خبر را در همان شب اعالم کرده است. 

انتخابات مجلس یازدهم اواخر سال 98 برگزار می شود. 
احمدی نژاد اهل آرادان اســت؛ در حال حاضر آرادان و 
گرمســار یک حوزه انتخابیه را تشکیل می دهند و  یک 

نماینده در مجلس دارند. 
غالمرضا کاتب که نماینده فعلی گرمسار و آرادان است، 
در سال 94، با کســب ۲3 هزار رای، نفر اول این حوزه 
انتخابیه شد و  فاصله او با نفر دوم بیش از ۱۰ هزار رای 
بود. یعنی اگر قرار است احمدی نژاد در این حوزه کاندیدا 
شــود، به آرایی در همین  حدود و حتی کمتر از آن نیاز 

دارد تا به مجلس راه یابد. 

سازمان تامین اجتماعی شعبه نجف آباد به استناد ماده 16 آيین نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین 
 STAUBLI مستعمل دارای نقشه خوان S400 اجتماعی در نظر دارد 3 دستگاه بافندگی زاور

و تابلو برق، ساخت کشور فرانسه ) 2 عدد از دستگاهها دارای چله پیچ و توپی نخ می باشد ( را از طريق مزايده 
عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت اطالع از شرايط و شرکت در مزايده به واحد 

اجرائیات شعبه نجف آباد مراجعه نمايند. 
* قیمت پايه هر دستگاه:     000 / 000 / 160 ريال 

محل مزايده: سازمان تامین اجتماعی شعبه نجف آباد 
تاريخ و زمان مزايده:   1 / 9 / 1396     ساعت 9 الی 12

آگهی مزایده ) نوبت اول (

میزان:روزنامه گاردین نوشت: کشورهای اروپایی پس از شکست در ترغیب 
رییس جمهور آمریکا به اعالم پایبندی ایران به توافق هسته   ای، اکنون برای 

حفظ برجام به نمایندگان کنگره و مجلس سنا چشم دوخته اند.
بنا به گزارش پایگاه روزنامه »گاردین«، تالش دولت های انگلیس و فرانسه 
با شکست مواجه شده و پیش بینی می شود دونالد ترامپ در گزارش نیمه 
اکتبر خود به نمایندگان کنگره، نقض برجام از سوی ایران را اعالم کند اما 
مجلس سنا می تواند مانع برگشت تحریم های هسته ای علیه ایران شود که 

لغو کامل برجام را در پی خواهد داشت.

ترامپ نقض برجام از سوی ایران را 
اعالم می کند

به گزارش اســپوتنیک، اســرائیل بدون انحالل شــاخه نظامی جنبش 
 اســالمی حماس و قطع ارتباط با ایران، با فلســطینی ها آشتی نخواهد

 کرد.
نخســت وزیر اســرائیل در این خصوص گفت:»ما برای مصالحه ای که 
طرف فلسطینی به حســاب موجودیت ما مطرح می کند آماده نیستیم. 
در صورت قبول شرایط ما )انحالل شــاخه نظامی حماس، قطع ارتباط 
با ایران که به نابودی کشــور ما فرا می خواند( مــی توانیم به مصالحه با 

فلسطینی ها برسیم«.

نتانیاهو، شرايط مصالحه با فلسطینی ها را اعالم کرد:

قطع ارتباط با ایران

فردا : داوود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری برادرش محمود احمدی نژاد، ابتدا به ریاست بازرسی 
ریاست جمهوری منصوب شد اما در مرداد ۱38۷ از مقام خود کناره گیری کرد.

علت برکناری وی توسط برخی رســانه ها اختالفش با محمود احمدی نژاد بر سر انتصاب کردان به پست 
وزارت کشور و نیز تاثیرپذیری احمدی نژاد از مشایی بود.

داوود احمدی نژاد در یکی از سخنرانی هایش گفته بود: مشایی خود را نماینده امام زمان )عج( می داند.
گفتنی است که داوود احمدی نژاد، برادر محمود احمدی نژاد صبح دیروز در بیمارستان حضرت ولی عصر 

تهران درگذشت.

اختالف احمدی نژاد و برادرش بر سر چه بود؟

 در زمینه روابط دو کشور در بخش سرمایه گذاری، جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که تسهیالت 
الزم را برای کشور ترکیه در حوزه های گردشگری، پتروشیمی، زیرساخت و حمل و نقل فراهم می کند.

 در زمینه روابط نفت و گاز تصمیم بر این شد که طرف ترکیه گاز بیشتری از ایران برداشت کند و 
بیــن وزارتخانه های دو کشــور مذاکراتی صورت گیــرد و ایران اعــالم کرد که آماده اســتقبال از 

سرمایه گذاران ترکیه در بخش گاز است.
با توجه به مسائل حساس منطقه ما، به ویژه در سوریه و اقلیم کردستان،مذاکرات مفصلی انجام 
دادیم. هدف نهایی دو کشور ایجاد صلح و ثبات و امنیت در کل منطقه است. همکاری های بیشتر ترکیه، 
ایران و روسیه برای ایجاد ثبات و امنیت در ســوریه و همکاری های سه جانبه ایران، ترکیه و عراق در 

مورد مسئله اقلیم کردستان عراق، از جمله مباحث مطرح شده بود.
 دو کشور تشدید اختالفات قومی و مذهبی که از ســوی توطئه گران و بیگانگان برای منطقه ما 
طراحی شده و همچنین مســئله تجزیه طلبی در منطقه را به هیچ عنوان نمی پذیریم و از دیدگاه دو 
کشور، کشورهای سوریه وعراق کشورهای واحدی هســتند و ما تغییر مرزهای جغرافیایی را به هیچ 

عنوان نخواهیم پذیرفت.
 مردم کردستان عراق به عنوان همسایگان خوب و برادران عزیز ما هستند و ما نمی خواهیم فشاری 
را به مردم کردستان عراق وارد کنیم اما تصمیمات  اشتباهی که بعضی از سران این اقلیم اتخاذ کردند 
باید جبران شود. بنابراین سه کشور ترکیه، عراق و ایران ناچار هستند تا با اقدامات ضروری و جدی خود 

اهداف راهبردی شان را در منطقه دنبال کنند.
مبارزه با تروریسم  یکی از اهداف مهم دو کشور است و ما با هر گروه تروریستی هر جا که باشند 
باید مبارزه کنیم؛ چه به نام داعش باشد و چه جبهه النصره و پ ک ک و یا هر اسم و عنوان دیگری که 

داشته باشند.

 با همکاری بانک های مرکزی و بانک های دیگر دو کشور، بخش تامین 
خواهیــم  نجــام  ا را  گــذاری  ســرمایه   مالــی 

داد.
برای نجات روابط اقتصادی دو جانبه از فشار بازار ارز تصمیم به مالک 

قرار دادن پول ملی دو کشور گرفتیم.
تصمیم گرفته شــد احــداث شــعب بانک هــای ترکیــه در ایران
  و بانک هــای ایــران در ترکیه مورد تشــویق دســتگاه هــای ذی ربط 

قرار گیرد. 
همکاری وزرای گردشگری و فرهنگ دو کشور مورد توجه ویژه ماست.
مطمئنم که با تقویت همکاری ها از ترکیه ده ها هزار شهروند ما برای 

بازدید از ایران با تمدن کهن خواهند آمد.
نمی دانم اقلیم کردستان عراق چه می کند؟! در حال حاضر در سطح 
جهان به جز اســرائیل هیچ کشــور دیگری از رفراندوم اقلیم کردســتان 

حمایت نمی کند.
اقلیم کردســتان عراق به هیچ جا راه نخواهد بــرد و منزوی خواهد 

شد.
طرف حســاب ما دولت مرکزی عراق اســت و تدابیر شدیدتری علیه 

اقلیم کردستان در راه خواهد بود.

روحانی در نشست خبری رؤسای جمهور ايران و ترکیه: 

 ما نمی خواهیم به مردم کردستان عراق 
فشاری وارد کنیم

اردوغان در نشست خبری رؤسای جمهور ايران و ترکیه:

بعضی از سران اقلیم کردستان، تصمیمات 
اشتباهی اتخاذ کردند

ريیس جمهور ترکیه روز گذشته به ايران آمد و ديداری با ريیس جمهور کشورمان داشت. دو طرف در اين ديدار درباره مسائل مهم منطقه ای و گسترش  زاينده رود
روابط تجاری گفت و گو و مذاکره کردند و البته همان طور که پیش بینی می شد، »اقلیم کردستان« محور اين مذاکرات بود. رؤسای جمهور دو کشور در 

پايان گفت و گوها، نشست خبری برگزار کردند که گزيده سخنان روحانی و اردوغان در ادامه می آيد. 
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کافه اقتصاد

مهرماه؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان
معاون مالیات بر ارزش افزوده ســازمان امور مالیاتی کشــور، گفــت: ۱۵مهرماه، 
 آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه تابستان ۱۳۹۶

است.

برای سال آبی جاری پیش بینی شد؛

 خشکسالی خفیف 
در حوضه زاینده رود

مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوســته منابع آب حوضه 
آبریز فالت مرکزی گفت: براســاس گزارشات سازمان 
هواشناسی انتظار می رود برای سال آبی جدید در حوضه 
آبریز زاینده رود با خشکسالی خفیف مواجه باشیم و در 
مقایسه با سال آبی گذشته چشم انداز بهتری نخواهیم 
داشت. مهرزاد احسانی با تاکید بر اینکه خشکسالی های 
۱۰ سال گذشته و کاهش بارش ها در منطقه فالت مرکزی 
باعث شده تا سد و حوضه  آبریز زاینده رود در کمبود شدید 
آبی قرار گیرند، گفت: این منطقه که همواره به عنوان یکی 
از حوضه های مهم کشور مورد توجه مسئوالن استانی و 
ستاد آب کشور بوده است، در ســال آبی ۹۵-۹۶ شاهد 
بارش های متفاوتی در باال دست و پایین دست خود بوده 
است.وی حجم بارش های ســال آبی ۹۵-۹۶ در پایین 
دســت حوضه آبریز زاینده رود را ۵۴ میلی متر برشمرد 
و افزود: این اعداد و ارقام حکایت از کاهش ۴۰ درصدی 
ریزش های جوی این منطقه نسبت به متوسط بلندمدت و 

افت ۵۵ درصدی نسبت به سال آبی گذشته دارد.
مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوســته منابع آب حوضه 
آبریز فالت مرکزی، میزان بارش باالدست حوضه آبریز 
زاینده رود را هزار و ۳۵۰ میلی متر دانست و گفت: بررسی 
میزان بارش های سرشاخه های این حوضه آبریز کاهش 
چندانی را نسبت به سال آبی گذشــته نشان نمی دهد 
و نسبت به متوســط بلندمدت نیز برابری می کند.وی 
با تاکید بر اینکه شــرایط روان آب های منطقه در سال 
آبی گذشته نرمال نبوده است، تصریح کرد: در سال آبی 
۹۵-۹۶ ورودی به ســد زاینده رود هزار و ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب بوده اســت که نســبت به متوسط درازمدت 
کاهش ۱۳ درصدی داشته است. احسانی حجم مخزن 
ســد زاینده رود تا پایــان شــهریورماه را ۲۰۶ میلیون 
مترمکعب برشــمرد و افزود: در این بخش نیز رجوع به 
گذشته سد و حجم مخزن ۷۷۵ میلیون مترمکعبی آن 
در متوسط درازمدت حاکی از کاهش ۷۰ درصدی مخزن 

این سد فالت مرکزی دارد.

رسول زرگرپور، اســتاندار اصفهان در نشست خبری خود با 
خبرنگاران با اشــاره به اهمیت دو رویداد فرهنگی مذهبی و 
حماسی پیرغالمان و مراسم شهید محسن حججی در اصفهان 
و نجف آباد، تهدیدات داعش در این مراســم را نگران کننده 
اعالم کرد و افزود: برای مقابله با هرگونــه تهدید احتمالی، 
تمهیدات و برنامه ریزی های الزم اندیشــیده شده و مراسم 
با آرامش و امنیت کامل برگزار شــد. همچنین، ده روز ایام 
سوگواری محرم و عاشورای حسینی، با شکوه هرچه تمام تر 
به پایان رسید، ضمن آنکه امسال شاهد کاهش ۲۰ درصدی 
فعالیت های خرافاتی به دلیل اقدامات فرهنگی اخیر بوده ایم. 
اســتاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، اولویت 
اصلی استان را مسائل زیســت محیطی و آب و هوا عنوان و 
خاطرنشان کرد: در مقایسه با ۶ ماهه اول سال ۹۲ که هنوز 
طرح جامع کاهش آلودگی هوا اجرا نشده بود و تنها ۳۳ روز 
هوای سالم داشــتیم، در ۶ ماهه ســال جاری، از ۱۷۳ روز 
هوای سالم در نتیجه تحقق طرح جامع کاهش آلودگی هوا 
برخوردار شدیم. وی گفت: در سال ۹۷، رسیدن به هوای پاک 
به عنوان مطالبه اصلی و مهم مردم اصفهان هدف ماســت و 
تالش می کنیم تا پایان سال تعداد روزهای هوای سالم را به 

حداکثر برسانیم. زرگرپور در حوزه انتخاب شهرداران استان 
بیان داشت: ۱۰۷ شهرداری در استان اصفهان با بیش از 8۵ 
درصد جمعیت شهرنشین، برای ۷۵ شهر، احکام شهرداران 
صادر شده و مسئولیت شهرداری تعیین شده است. وضعیت 
۱۵ شهر در دست بررسی است و شورای شهر ۱۱ شهر هنوز به 

جمع بندی نرسیده اند. 
استاندار اصفهان با اشاره به موقعیت کشور در کمربند خشک 
منطقه ای و با یک ســوم بارش عادی دنیا، افزود: در استان 
اصفهان، به طور متوسط با یک ششم بارش دنیا، می توان به 
وضعیت خشــکی منطقه در اصفهان پی برد. ضمن آنکه ۱۰ 
سال متوالی است که با خشکسالی مواجه هستیم، اما با وجود 
کاهش بارش، به همت کشاورزان امسال ۲8۰ هزار تن تولید 
گندم داشتیم که تاکنون ۲۲۰ هزار تن خریداری شده است. 
 زرگرپور در حوزه اقتصادی، از تسهیالت صندوق توسعه ملی 
به بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات خبر داد و اظهار 
داشت: در سال ۹۵، ۳۳۵ طرح در استان اصفهان با اعتباری 
بالغ بر هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به بخش خصوصی از صندوق 
توسعه ملی اختصاص یافت و ۱۲ طرح بالغ بر ۱8۷ میلیون 
دالر، اجرا شد که در مجموع ۳۴۴ طرح با اعتباری بالغ بر 8 

هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تحقق یافت. وی ادامه داد: واحدهای 
بحران زده باالی ۱۰۰ نفر پرســنل، ۱۱ هــزار میلیارد ریال 

تسهیالت دریافت کرده اند. 
وی افزود: امسال تاکنون دو هزار و ۱۷۰ واحد در بخش های 
 صنعت، کشــاورزی، خدمات و اصناف در سامانه بهین یاب

 ثبت نام کرده اند که وضعیت آنها در دست بررسی است. 
 زرگرپور با مــروری بر اعتبــارات هزینه ای، بیان داشــت: 
در ۶ ماهه ســال جاری، ۲ هزار و ۲۰۰ میلیــارد ریال اعتبار 
تخصیص داده شــده اســت که در اعتبارات عمرانی، برای 
 طرح های اســتانی، ۳۶ درصــد و طرح های ملی-اســتانی

 ۴۶۲ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است. 
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه طرح بن-بروجن، بخشی 
از مجوزهــای الزم را ندارد، از اظهارنظر بیشــتر در این باره 
صرف نظر کرد و با اشــاره به معضل آب و زاینده رود، برخی 
از جریانات ملی و سیاســی را در این عامل دخیل دانست و 
بر استلزام حضور و جدیت مســئوالن ملی برای حل مشکل 

زاینده رود تاکید کرد. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از تالش و هدف گذاری 
به عنوان یک اولویت مهم بــرای کاهش نرخ بیکاری تا پایان 
سال و ایجاد ۹۰ هزار فرصت شغلی در استان اصفهان خبر داد.
استاندار اصفهان از آماده شــدن ۱۲۷ طرح سرمایه گذاری 
خارجی با اعتبار ۱۰ میلیارد یــورو  خبر داد و افزود: تاکنون 
بیش از ۱۰۰ هیئت خارجی برای انتخاب طرح ها به اصفهان 
آمده اند. وی در پاسخ به تشــریح وضعیت تخلفات اداری و 
غیراداری در استان اصفهان، با اشاره به عنوان پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران اســالمی و فرهنگی و مذهبی خواندن استان 
اصفهان، عامل بسیاری از قتل ها و دزدی هایی که در استان 
اصفهان اتفاق می افتد را  مربوط به غیراســتان دانست و در 
آسیب های اجتماعی، اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی و جرائم 
سازمان یافته، جایگاه اصفهان درمقایسه با سایر استان ها را، 

بهتر ارزیابی کرد. 
وی درباره فســاد اداری بیــان کرد: نمی توان منکر فســاد 
اداری شــد و اگر مدیران اســتان اصفهان برخورد جدی با 
فســاد اداری را مدنظر قرار دهند و با حساســیت بیشتر با 
این موضوع برخوردکنند، قطعا فســاد اداری به حداقل می 
 رسد؛ هرچند با افزایش مشکالت اقتصادی، اینگونه مسائل

 تشدید می شود. 
زرگرپور در حالی که اخذ شهریه از والدین را هنگام ثبت نام 
در مدارس دولتی غیرقانونی خواند، منکر این قضیه نشــد و 
گفت: در برخی از مدارس دولتــی به خاطر تامین هزینه ها، 
به شــیوه های مختلف برای اخذ شــهریه به والدین متوسل 
می شوند که این امر گاهی باعث انصراف دانش آموز از تحصیل 
شده است. حال این نکته مطرح است که پیامدهای اجتماعی 
و روانی دانش آموزی که به دلیل نداشتن شهریه از تحصیل 

محروم مانده، در آینده چه خواهد بود.

با مسئوالن

 معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب
 استان اصفهان:

اصفهانی ها مصرف بهینه آب در پاییز 
و زمستان را جدی بگیرند

معاون بهره بـرداری شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان گفت: 
صرفـه جویـی در مصـرف آب مختـص بـه فصـول گرم نیسـت و 
مصرف بهینه مـا در تمـام طول سـال و پاییز و زمسـتان نیـز باید 

اسـتمرار داشـته باشد.
 حسـن غالمی با اشـاره به اینکه اگـر به طور اسـتاندارد بـرای هر 
نفر در شـبانه روز ۱۵۰ لیتـر مصـرف آب در نظر بگیریـم و هر نفر 
۱.۵ لیتر یعنـی معادل یک بطری نوشـابه خانـواده از مصرف خود 
بکاهـد در طول شـبانه روز ۶ میلیون لیتـر آب در اسـتان اصفهان 
صرفه جویی می شـود، تاکیـد کرد: کاهـش مصرف آب بـه اندازه 
روزانـه ۱.۵ لیتـر برای هـر نفر بـه راحتی امـکان پذیر اسـت و هر 
شـخص می توانـد در زمـان اسـتحمام، شسـت وشـوی ظـرف و 
لباس، آبیاری باغچـه و هر نوع فعالیـت روزمره از پـس آن و حتی 

بیشـتر از آن برآید.
وی با اشـاره به اینکه با فرهنگ سـازی مناسب و مشـارکت مردم، 
میزان سـرانه مصرف آب کاهش یافته اسـت، تصریح کرد: سـرانه 
مصـرف آب در بخـش مسـکونی بـه ازای هر نفـر در شـبانه  روز از 
۱8۹ لیتر در سـال ۹۵ به ۱۵۱ در سـال ۹۶ لیتر رسـید و این آمار 
بیانگر این اسـت کـه شـهروندان نیز در راسـتای کاهـش مصرف 

خود را مسـئول مـی دانند.

 دبیر انجمن صنفی
 کارفرمایان نساجی استان اصفهان انتقاد کرد:

 سود واردات پارچه چادر مشکی
 در جیب خارجی ها

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نسـاجی اسـتان اصفهان بـا انتقاد 
بر اینکه کشـورهای خارجـی از تولیـد پارچه چادری سـود خوبی 
حاصل می کننـد، گفـت: سـود واردات پارچه چادر مشـکی، مانع 

از تولید آن در کشـور شـده است.
مظفـر چلمقانـی بـا اشـاره بـه اینکـه در صنعت نسـاجی بیشـتر 
واردکننـده هسـتیم، اظهـار داشـت: بـا سـودده بـودن صنعـت 
نسـاجی بـه دلیـل بی توجهـی در ارائه مـواد اولیـه بـه کارخانه ها 
امـروز واردات مصنوعـات نسـاجی بـا قـوت بیشـتری در کشـور 

انجـام می شـود.
وی همچنین بـه گفتـه دبیر انجمن نسـاجی ایـران اشـاره کرد و 
بیان داشـت: بـه گفته حائـری، ۹۵ درصـد چادر مشـکی مصرفی 

کشـور وارداتی اسـت.
دبیـر انجمن صنفـی کارفرمایان نسـاجی اسـتان اصفهان بـا ابراز 
تاسـف از اینکه بـا پتانسـیل بـاالی صنعت نسـاجی در کشـور به 
جـای صـادرات؛ بیشـتر واردکننـده مصنوعـات قاچاق به کشـور 
هسـتیم، تصریـح کـرد: کشـورهای ترکیـه، چیـن و هندوسـتان 

رقبـای نسـاجی ایران هسـتند.

استاندار  در نشست خبری از اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا تا 
پایان سال جاری خبرداد؛

هوای پاک؛ مطالبه اصلی مردم اصفهان

استاندار اصفهان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، مطلع محرم امسال را مصادف با دو رویداد 
بزرگ و باشکوه اجالس پیرغالمان در اصفهان و مراسم تشییع پیکر شهید حججی عنوان کرد که 

حضور هرچه بیشتر مردم و به ویژه نسل سوم و چهارم، حاکی از تاثیر این دو رویداد فرهنگی، مذهبی و انقالبی است. 

آگهی مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران  استان اصفهان
بانک ملـی ایـران در نظـر دارد قسـمتی از امـالک تخلیـه شـده و متصـرف دار و حـق و کسـب و پیشـه و تجارت و سـرقفلی 
محل های اسـتیجاری  مـازاد خـود را از طریق مزایـده کتبی بـر مبنای قیمـت پایه مزایـده،در وضعیـت موجـود و به صورت 
نقدی، نقد و اقسـاط)اجاره به شـرط تملیـک( به فـروش برسـاند.متقاضیان می تواننـد برای کسـب اطالعات بیشـتر، بازدید 
از امـالک، دریافت اسـناد مزایده ) برگه هـای شـرایط در مزایده( و تسـلیم پیشـنهادات خود تا سـاعت ۱۲ روز  شـنبه  مورخ   
۹۶/۰۷/۲۲  بـه محل ایـن اداره امـور واقـع در اصفهان-میـدان امـام حسـین )ع(- ابتـدای چهارباغ پائیـن طبقه سـوم دایره 

سـاختمان مراجعـه نمایند.
توضیحات: 

۱-بانک ملی ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
۲-پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط مردود است.

۳-رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.

۴-سـپرده )ودیعه( شـرکت در مزایده معـادل ۵% قیمت پایه مزایده اسـت کـه متقاضیان بایـد طی یک فقره چـک تضمینی 
بانک ملی ایـران در وجـه اداره امور شـعب بانک ملی اسـتان اصفهـان به همراه پاکـت حاوی برگه شـرایط شـرکت در مزایده 

تحویـل دهند.
۵-کلیه پاکات حاوی پیشـنهادات متقاضیـان خرید امالک در سـاعت 8صبح روز یک شـنبه مـورخ۹۶/۰۷/۲۳ در محل اداره 
امور شـعب بانک ملی ایران اسـتان اصفهـان واقع در میـدان امام حسـین )ع( ابتـدای چهارباغ پائین بازگشـایی خواهد شـد. 

لذا متقاضیان مـی توانند در موعد یاد شـده بـا ارائه کارت شناسـایی در جلسـه مذکور شـرکت نمایند.
۶-امـالک دارای متصـرف بصورت وکالـت بالعـزل و تقبل کلیـه هزینه هـای مربوط به اخـذ اسـتعالمات ماخـوذه در ارتباط 

با نقـل و انتقال و سـایر مـوارد بر عهـده خریـدار واگذار مـی گـردد.) هزینه تنظیـم وکالـت نامـه بالمناصفه خواهـد بود.(
۷-برای کلیـه امـالک، بازدید الزامـی اسـت و در وضعیت موجـود واگذار مـی گردد و بـرای امـالک متصـرف دار تخلیه ملک 

بر عهـده خریدار اسـت.

8-هزینه جلـب رضایت مالک جهـت تغییر شـغل و در صـورت لزوم تغییـر کاربری راجـع امالک سـرقفلی دار یـا دارای حق 
کسـب و پیشـه بر عهده خریدار اسـت.

۹-امالکی که بصورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.
۱۰-هزینـه آگهی و کارشناسـی بر عهـده برنده مزایده اسـت و مشـارالیه می بایسـت این هزینه را بر اسـاس اعـالم نظر بانک 

قبـل از انعقاد قـرارداد نقدا در وجـه بانک واریـز نماید.
۱۱-متقاضیـان خرید میبایسـت مبلغ دویسـت هزار ریـال بصورت نقـدی در هنگام خریـد اسـناد مزایده پرداخـت نمایند و 

رسـید آن را به همـراه پاکت حـاوی برگه شـرایط شـرکت در مزایده تحویـل دهند.
۱۲-در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدی است.

۱۳-نحـوه فروش امـالک مازاد بانک بشـرح ذیـل اعالم می گـردد و خریـدار می بایسـتی ردیف مربـوط به نحـوه خرید ملک 
را صراحتـاً به صـورت مکتوب در برگه شـرایط شـرکت در مزایده اعـالم نماید.

شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدی ۱۰ درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد )برای کلیه کاربری ها به استثناء 1
موارد ذکر شده در توضیحات(

امالک متصرف دار فقط به صورت نقدی و با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش می رسد.2

کاشان خیابان شـهید بهشـتی- خیابان ایمان شرقی ۲۳
۵,۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودمتصرف دار۱۴۳/8۵۱۹۶۲/۳۶۳۵--مسکونییک باب آپارتمانحد فاصل خیابان شـهید بهشـتی و شهید مفتح

کاشان خیابان شـهید بهشـتی- خیابان ایمان شرقی ۲۴
۳,88۰,8۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودمتصرف دار۹۳/۰۵۱۹۶۲/۳۶۳۶--مسکونییک باب آپارتمانحد فاصل خیابان شـهید بهشـتی و شهید مفتح

زواره خیابـان امـام ) ره ( ضلـع غربـی شـهرداری و ۲۵
۱,۱۹۲,8۶۷,۲۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۹۴۳۱۳۰۳۴۹مسکونییک باب خانهبخشـداری پـالک ۲۰

خیابـان کاوه میـدان ۲۵ آبان کوچـه امید  نبـش کوچه ۲۶
مسکونی و یک باب خانهمحمد 

8,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۲۰۶/۵۵۲۷8۱۳۳۹۰تجاری

۷,8۰8,۶۳۳,۲8۰مشاع سه دانگ فروش با وضع موجودمتصرف دار۴۴۰۹۲۰۲۳/۲۳۵/۱۱۶۱مسکونییک باب خانهکاشان نبش خیابان نواب صفوی ۲۷

کاشـان خیابان شـاهد چهـار راه شـاهد نبـش کوچه ۲8
8,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱۲/۹ و ۲۶۹۴8۹۱۲/۱۰مسکونییک باب خانهشـهید سـید مهدی جـان نثار

کاشـان نبش خیابـان درب اصفهـان پامنـار روبروی ۲۹
۵,۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۳۴۰۴۷۳۴۱8۳/۴مسکونییک باب خانهکوچه فـردوس ۹

۷,8۶۲,۴۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱۹۳/۴۴۷۱۱/۲۲--مسکونییک باب آپارتمانخاقانی کوچه چهار سوق بن بست هما پالک ۳۰۳8

نطنـز شـهرک صنعتـی شـجاع آبـاد شـرکت اسـبق ۳۱
میسـان تجـارت

کارخانه و 
ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود. تخلیه۴۰۰۰۶۴۰۴۲/۴۴۵۱صنعتیماشین آالت

۵,۷8۷,۰۴۰,۰۰۰درصورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف نمی گردد.

خیابـان مردآویـج  خ جابـر ابـن حیـان کوچـه پنجم ۳۲
۱۵۵۲8و ۱۰8/۶۲--مسکونییک باب آپارتمانپـالک ۱۰8 مجتمـع آفتـاب طبقـه دوم واحد سـه

۵,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱۵۵۳۵

۳,۵۷8,۴۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودمتصرف دار۲۳۶۴۳۲۴۶۵۰مسکونییک باب خانهکاشان خیابان فاضل نراقی کوچه شهید بزرگی۳۳

اصفهـان خ بعثـت خیابـان برازنـده کـوی گلشـن ۳۴
۲,۲۶8,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱۲8/۲۱۴8۷۴/8۷۳۹--مسکونییک باب آپارتمانبن بسـت میخـک پـالک ۶۵۹

8,8۷8,8۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۴۱۲۵۱۳۶۷۲۱۳۹صنعتییک باب کارخانهکاشان شهرک صنعتی امیرکبیر خیابان یاس ۳۵۴

اصفهـان خیابـان برازنـده خیابـان صفائیـه کوچـه ۳۶
۲,۱۲8,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱۰۶۱۵۱8۲/۴۷۱۶--مسکونییک باب آپارتمانشـرکت نفت مجتمع پردیس طبقه پنجم واحد ۵۰۵

اصفهان خیابـان خواجو محـل مکینه خواجـو کوچه ۳۷
۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱۴۳۲۳۲8/۶--مسکونییک باب آپارتمانمیرزا کریـم  پـالک ۱۱ طبقه دو

اصفهان خیابـان عالمه مجلسـی نبش میـدان قدس ۳8
بهداشتی یک باب مسکونی بن بست شـیبانی  پالک ۲

۶,8۳۲,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۳۰/۹۲۲۴_۱8۳درمانی

اسـفرجان بلـوار شـهیدان حـاج هاشـمی )خیابـان ۳۹
چهاربـاغ( 

یک باب مسکونی  
تجاری

تجاری
۳,۴8۰,۵۱۲,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۵۷۲۳88۲۲۵/۲۶۲۵مسکونی

عرصه دارای قرارداد اجاره با سازمان جهاد کشاورزی تخلیه۳۴۰۰۹۳8۱/۲۲۳صنعتییک باب سولهفریدون شهر ناحیه صنعتی سنگباران۴۰
۴,۲۳۴,۷۲۰,۰۰۰می باشد. فروش با وضع موجود.  بازدید از ملک الزامی است

عرصه دارای قرارداد اجاره با سازمان جهاد کشاورزی می تخلیه۲۷۰۰۶۳۴۲۴/۲۲۶صنعتییک باب سولهفریدون شهر ناحیه صنعتی سنگباران۴۱
۳,8۴۱,۶۰۰,۰۰۰باشد. فروش با وضع موجود.  بازدید از ملک الزامی است

اصفهـان حبیـب آبـاد برخـوار بلـوار شـهید بهشـتی ۴۲
روبـروی صـدا و سـیما

سوله- مغازه- 
اداری

تجاری
8,8۴8,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱۶۶۵8۲۹۵8۳/۵۱۰صنعتی

نحوه فروش با 
شرایط نقد

نحوه فروش با 
شرایط نقد و اقساط

مساحت کاربرینوع ملکآدرس ردیف
عرصه

مساحت 
وضعیت پالک ثبتیاعیانی 

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتکنونی

۱
شـهرضا بلوار آیـت اهلل مطهری کوچه مسـجد امام 
حسـین ) ۳8( کوچـه شـهید بهرامـی بـن بسـت 

قائم پـالک ۶۱
۲,۱۹۷,۴۴۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۲۶۹۲۱۲۲/۴۱۶۴مسکونییک باب خانه

بهارسـتان خیابان ولیعصر)عـج( جنوبـی  خ زمزم ۲
۴,۴۵۷,۶۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۲۷۰۱۷۷/۷۲۱8۷/۵۷۹۷مسکونییک باب خانهکـوی زمزم ۶ پـالک ۳۰۳

داران روسـتای نهـر خلـج روبـروی پایـگاه بسـیج ۳
۵۱۶,۶۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودمتصرف دار۲8۳۱۹۶۱۴/۱۴۲مسکونییک باب خانهکوچـه حجت الـه صادقـی

مبارکـه نکوآباد کوچه شـهید حبیب الـه کریمیان ۴
8۷۱,۹۲۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودمتصرف دار۴۶۳۱۹۵۳8۷/8۱۴مسکونییک باب خانهپالک ۲۰

دفترچه شرکت  ۲۰۰۰۶۴۵صنعتیکارخانهنطنز شهرک صنعتی شجاع آباد خیابان گلها ۵
۴,۲۷8,۴۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیهشهرکها ۴۲

مسکونییک باب خانهبادرود خیابان امام نبش خیابان کشاورز ۶
۹۹۷,۹۲۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱۰۶/۳۵۴۵۱۵۹/۷۲۱۴و تجاری

بـادرود خیابـان امـام خیابـان کشـاورز انتهـای ۷
۱,۳۰۰,۳۲۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۲۶۷/۵۲۲۳۱۵۹/۴۲۷۷مسکونییک باب خانهبـن بسـت دوم 

8
خیابـان امـام خمینـی )ره( خیابـان درخشـان 
 A روبـروی  دبسـتان درخشـان مجتمـع صـدف

طبقـه سـوم واحـد ۱۴
۲,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱۴۱/۱۵۱8/۶۶۰۲--مسکونییک باب آپارتمان

۱,۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است  فروش با وضع موجودمتصرف دار۳۲۰۲۱۷۱/۲۹۹۴مسکونییک باب خانهسمیرم خیابان قدس کوچه مفتح ۹

۲,۱۹۶,۷۴۱,۶8۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است   فروش با وضع موجودتخلیه۱8۷۴/۱۷۶۱۲۱۴۴/۳۵صنعتی یک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر سپید۱۰

۲,۲۶۵,۲8۵,۶8۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه۱8۷۴/۱۷۶۱۲۱۴۴/۲۹صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر گلدیس۱۱

۲,۲۳۱,۰۱۳,۶8۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱8۷۴/۱۷۶۱۲۱۴۴/۳۲صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر زمرد۱۲

۲,۱88,۳۶۰,۲۷۲ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱8۷۴/۱۷۶۱۲۱۴۴/۳۶صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر نسترن۱۳

۲,۱۳۳,۷۶۹,۵۶8ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱8۷۴/۱۷۶۱۲۱۴۴/۳۷صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر محال۱۴

۲,۱۶8,۰۴۱,۵۶8ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱8۷۴/۱۷۶۱۲۱۴۴/۳۳صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر کوثر۱۵

۲,۱۶8,۰۴۱,۵۶8ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱8۷۴/۱۷۶۱۲۱۴۴/۳۱صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر شکوفه۱۶

۲,۱8۹,۰۳۲,۲۷۲ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱8۷۴/۱۷۶۱۲۱۴۴/۳۰صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر خرداد۱۷

۲,۱۳۳,۷۶۹,۵۶8ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱8۷۴/۱۷۶۱۲۱۴۴/۳8صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر الله۱8

۲,۲۱۶,۰۲۲,۳۶8ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱8۷۴/۱۷۶۱۲۱۴۴/۲8صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر شقایق۱۹

۲,۱۳۳,۷۶۹,۵۶8ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱8۷۴/۱۷۶۱۲۱۴۴/۳۴صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر بنفشه۲۰

۲,۱۳۳,۷۶۹,۵۶8ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجودتخلیه۱8۷۴/۱۷۶۱۲۱۴۴/۶8صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر صباح۲۱

۲۲
کاشـان خیابـان شـهید بهشـتی- خیابـان ایمـان 
شـرقی  حـد فاصـل خیابـان شـهید بهشـتی و 

شـهید مفتـح 
۵,۵8۴,۳۲۰,۰۰۰ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار۱۶۱/۶۱۹۶۲/۳۶۳۴--مسکونییک باب آپارتمان

شرایط اقساطمدتکاربریردیف

دو ساله ) ۲۴ ماهه(تجاری،مسکونی،اداری1
۵۰% نقد+۵۰% اقساط ماهیانه بدون سود

۳۰% نقد +۷۰% اقساط ماهیانه با سود %۲۰

۳۰% نقد + ۷۰% اقساط ماهیانه بدون سوددوساله )۲۴ ماهه(صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی2

اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان

فرزانه افسرطه

م الف: 92257
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 فقدان سند مالکیت
7/244 چون آقای مسعود اعلمی فر فرزند رضابه شماره شناسنامه 1921 و شماره ملی 1287672809 
صادره از اصفهان با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود گواهی شده و به تایید دفتر 
78 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ آپارتمان پالک 15191/16047 
واقع در طبقه یک و پارکینگ شماره 6 واقع در طبقه همکف و انباری قطعه 2 واقع در پشت بام واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به نام نامبرده طی شماره الکترونیکی 139520302027012440 و سند برگی 
شماره 473052 سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک در رهن یا وثیقه قرار 
ندارد.به علت جابه جایی مفقود گردیده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به 
آن یا سند مالکیت مزبورنزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 21663 هادیزاده رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  
فقدان سند مالکیت

7/245 چون خانم زهرا اعلمی فر فرزند رضا به شماره شناسنامه 909 با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضا شهود گواهی شده و به تایید دفتر 78 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت 
تمامت ششــدانگ آپارتمان پالک 15191/13996 واقع در طبقه دوم بانضمام ششدانگ یک واحد 
پارکینگ به شماره15191/14000 واقع در طبقه همکف واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام نامبرده 
نامبرده در صفحه 94 دفتر 413 ذیل ثبت 84821 دارای سابقه ثبت و سند به شماره چاپی 210371 
الف /87 دارد و طبق گواهی دفتر امالک در رهن یا وثیقه قرار ندارد.به علت جابه جایی مفقود گردیده 
است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبورنزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 

21664 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  
فقدان سند مالکیت

7/247 شماره صادره: 964202511488489- 96/7/11سند مالکیت شش دانگ پالک ثبتی شماره 
2260فرعی از 2248 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 48442 در صفحه 400 دفتر 194 بنام 
آقای جلیل شیخ زاده فرزند هاشم سابقه ثبت و صدور سند داشته و تحت شماره چاپی 250495 دفترچه 
ای ثبت و صادر تسلیم شده است و سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه 
که امضاء شهود آن ذیل شماره 33928 - 96/7/11 که به گواهی دفترخانه 137 اصفهان رسیده مدعی 
است که سند مالکیت آن بعلت جا به جایی مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات خواهد شد. م الف: 21670قویدل ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/248 چون خانم نازآفرین شهنامی فرزند خلیل با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 12 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت یکدانگ مشاع 
از ششــدانگ پالک 15194/8076 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 482979 که در 
صفحه 527 دفتر 576 امالک  ذیل ثبت 11521به نام نامبرده فوق ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و 
طبق گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشت نمی باشد. به علت جابه جایی سند مالکیت مفقود گردیده 
است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 21674 

هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  
تحدید حدود اختصاصی

7/218شــماره صادره:96/25025138 -96/7/6 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 
شماره 32/1226 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام افسانه بقائی 
زاده رنانی فرزند علی در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز پنج شنبه مورخ 96/08/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 

آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های متعرضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.م الف: 21581 حیدری 

رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/211 شــماره صادره: 960705841401490- 96/6/7 بنا به درخواست خانم خدیجه هوازاده  به 
استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند 
مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ می باشد که به موجب ســند قطعی انتقال گرفته است پالک 
شماره 402 فرعی از 111 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 242 دفتر 
509 امالک ذیل ثبت 110207 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی 
دفترخانه رسمی خمینی شهر به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند 
بانک مسکن رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. م الف: 5106 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
اخطار اجرایی

7/210 شماره: 398/96 به موجب رای شــماره 613 تاریخ 96/4/28 حوزه 4 شورای حل اختالف 
شهرستانخمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه سید حسام الدین رضوانی راد فرزند سید 
ضیاء الدین به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 120/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 95/6/31 تا زمان اجرای حکم در حق 
محکوم له علی ستاره پور فرزند عبدالعلی با وکالت حسین حاج حیدری به نشانی خمینی شهر خیابان 
شریعتی شمالی روبروی رســتوران نمونه و پرداخت 2/475/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له .رای صادره غیابی و پرداخت نیم عشردولتی در صندوق 
دولت . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:5075 شعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر
اخطار اجرایی

7/229 شماره: 1006/95ح2 به موجب رای شماره 145 تاریخ 96/2/16 حوزه 2 شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیهم شرکت پدیده باطری )مدیر عام محکوم 
علیه ردیف اول به نشانی اصفهان خ شــیخ صدوق شمالی جنب پل هوایی میر ساختمان 257 طبقه 
چهارم )ضامن چک( 2- حسینعلی هنرمند 3- اکبر هنرمند به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به نحو تضامنی محکوم هستند به  پرداخت دویست میلیون ریال وجه چک به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رســید چک لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له مهدی کربالیی به نشانی خمینی شهر بلوار 
پاسدارن خ آزادگان فرعی 7 پالک1 به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت .ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:5127 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
7/243 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهر 
بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان کالسه پرونده 1110/96 
ح 4 وقت رسیدگی ساعت 10صبح روز شنبه مورخه 1396/8/13 مشخصات خواهان: مسعود عباسی 
فرزند حسن با وکالت آقای سید محسن هاشمی مقیم خمینی شهرخ شریعتی شمالی نرسیده به سه 
راه معلم ک 136 پ2 طبقه3 مشخصات خوانده: زهرا نائی خواسته و بهای آن: مطالبه وجه چک به 
شماره 8724/049371 -90/5/30به مبلغ 40/000/000ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی 
اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک لغایت اجرای حکم 
دالیل خواهان: کپی مصدق چک و عدم برگشــت 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 دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 

با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 5037 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/225 شماره ابالغنامه: 9610103749105850شماره پرونده: 9609983749100322 شماره 
بایگانی شعبه: 960564 خواهان سعید عبادی دهاقانی فرزند حسین دادخواستی به طرفیت خوانده 
رامین صالحی به خواســته الزام به فک پالک خودروی پراید تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
دهاقان نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان واقع در دهاقان ارجاع 
و به کالسه 960564 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/08/29 و ساعت 9صبح تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. م الف: 96/207شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان
ابالغ وقت رسیدگی

7/230 شماره ابالغنامه: 9610113633101105 شماره پرونده: 9609983633100287 شماره 
بایگانی شعبه:  960292 از دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده مطروحه 
کالسه 960292 ح 1به آقایان و خانمها 1. ملک آغا آقاجانیان فروشانی فرزند محمد ابراهیم 2. حیدر 
3.حسین 4. ناصر 5.محمد6.حسن7.بهرام 8.رضوان 9.ایران همگی زمانی فرزندان یداله ورثه مرحوم 
یداله زمانی 10.محمدرضا 11.فرشته 12.فاطمه 13.پری 14.علیرضا 15.حمیدرضا 16.رضا 17. مریم 
18. مهری 19.طاهره 20.شکوفه 21. مهین همگی علیرضایی فرزندان مرحوم مصطفی علیرضایی 
خواندگان پرونده مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای مرتضی صرامی با وکالت احمد 
سعید پور به خواســته اثبات مالکیت یک قطعه زمین بر روی پالک ثبتی 159 و در جریان رسیدگی 
می باشد اخطار می نماید که برای روز یک شــنبه 96/09/26 ساعت 10/30 صبح در ددادگاه شعبه 
اول محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از 
موعد مقرر به دفتر مربوطه اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر 
خواهد نمود. جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه 
نماید.این آگهی وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیر النتشار درج می شود. م الف: 5132 شعبه اول حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر.
ابالغ وقت رسیدگی

7/231 شماره ابالغنامه: 9610113633101164 شماره پرونده: 9609983633100586 شماره 
بایگانی شعبه:  960595از دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده مطروحه 
کالسه 960595 ح 1به آقایان سید جالل .سید جعفر خانمها ناهید و شهناز دادگر فروشانی فرزندان 
مرحوم سید مرتضی و سید امیر حســین فاطمی فرزند سید علی .صدیقه حسینی فرزند سید اسداله . 
مهرداد ملکوتی ورنوسفادرانی فرزند محمد حسن . علی محمد بابایی فرزند غالمعلی خواندگان پرونده 
فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده اند و خواهان آن آقای مرتضی صرامی فروشانی به قیمومیت 
از خانم الناز صرامی به خواسته الزام به انتقال یک قطعه  پالک ثبتی 156 و در جریان رسیدگی می 
باشد اخطار می نماید که برای روز یک شنبه 96/10/03 ساعت 9/30 صبح در دادگاه شعبه اول محاکم 
عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به 
دفتر مربوطه اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود. جهت 
دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید.این آگهی وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه 

های کثیر النتشار درج می شود. م الف: 5133 شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر.
ابالغ وقت رسیدگی

7/232 مرجع رســیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی 
شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان کالسه 
پرونده 79/96 ح 2 وقت رســیدگی ســاعت 5/15 بعداز ظهر روز دوشــنبه مورخــه 1396/8/15 
مشــخصات خواهان: محمد پیر نجم الدین فرزنــد احمد مقیم خمینی شــهرکهندژ- نبش کوچه 
شــماره 59- آریا چوب مشــخصات خوانده: امبد نجاتی فرزنــد مهر علی خواســته و بهای آن: 
مطالبه دالیل خواهان: - گــردش کار: خواهان خوانده را مجهول المــکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقــت مقرر فوق جهت 
 رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5117 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( 
حصر وراثت

7/233 شوکت خلیلی مشهدی دارای شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به کالسه  556/96 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سوار علی امیر حاجلو 
به شناســنامه 34 در تاریخ 1395/9/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- شوکت خلیلی مشــهدی فرزند صفر ش.ش 10 )همسر( 2- علی اصغر 
امیر حاجلو فرزند سوار علی ش.ش 370 )فرزند( 3- حسن امیر حاجلو فرزند سوار علی ش.ش 1862 
)فرزند( 4- اکبر امیر حاجلو فرزند ســوار علی ش.ش 457 )فرزند( 5 -طاهره امیر حاجلو فرزند سوار 
علی ش.ش 1637 )فرزند( 6- زهرا امیر حاجلو فرزند سوار علی ش.ش 1-009944-113 )فرزند( 
7- زینب امیر حاجلو فرزند ســوار علی ش.ش 15542 )فرزند( 8- لیال امیر حاجلو فرزند سوار علی 
ش.ش 1432 )فرزند( 9- طیبه امیر حاجلو فرزند ســوار علی ش.ش 1385 )فرزند( والغیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5115 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک(
ابالغ وقت رسیدگی

7/242 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهر بلوار 
پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان کالسه پرونده 1108/96 ح 
4 وقت رسیدگی ساعت 10/30صبح روز شنبه مورخه 1396/8/13 مشخصات خواهان: مسعود عباسی 
فرزند حسن با وکالت آقای سید محسن بنی هاشمی مقیم خمینی شهرخ شریعتی شمالی نرسیده به 
سه راه معلم ک 136 پ2 طبقه3 مشخصات خوانده: نادر علی میرزایی فرزند امراله خواسته و بهای 
آن: مطالبه وجه چک به شماره 387906مورخ96/3/10 به مبلغ 80/000/000ریال به انضمام مطلق 
خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک 
لغایت اجرای حکم دالیل خواهان: کپی مصدق چک و عدم برگشت گردش چک 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 دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می 
گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5036 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 
حصر وراثت

7/224  حمید اسماعیلی نیه دارای شناسنامه شماره 478 به شرح دادخواست به کالسه  332/96 از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا اسمعیلی نیه 
به شناســنامه 6 در تاریخ 1396/3/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- حمید اسماعیلی نیه شناسنامه شماره 478 نسبت با متوفی فرزند 2- وحید 
اسماعیلی شناسنامه شماره 100 نسبت با متوفی فرزند 3- طلعت اسمعیلی نیه شناسنامه شماره 571 
نسبت با متوفی فرزند 4- مجید اسمعیلی نیه شناسنامه شماره 557 نسبت با متوفی فرزند 5- سمیه 
اسمعیلی نیه شناسنامه شماره 34141 نسبت با متوفی فرزند 6- سعید اسمعیلی نیه شناسنامه شماره 2 
نسبت با متوفی فرزند 7- محمد اسماعیلی نیه شناسنامه شماره 1637 نسبت با متوفی فرزند8- علی 
اســمعیلی نیه شناسنامه شــماره 3416 نســبت با متوفی فرزند)درتاریخ 81/8/8 فوت شده است( 
9- فاطمه جعفرطرقی شناسنامه شماره 51 نسبت با متوفی همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
 او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 321 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک(
حصر وراثت

7/228  اکبر جانعلی دارای شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کالسه  96/485 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خسرو جانعلی به شناسنامه 
189 در تاریخ 1393/4/10 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- رقیه رمضانیان فرزند رضا شناسنامه شماره 125 متولد1328 صادره از دهاقان 
)همســر( 2- منصور جانعلی فرزند خسرو شناسنامه شــماره 249 متولد1348 صادره دهاقان )پسر 
متوفی( 3- اکبر جانعلی فرزند خسرو شناسنامه شماره 19 متولد1352 صادره دهاقان )پسر متوفی( 
4- رسول جانعلی فرزند خسرو شناسنامه شماره 96 متولد1360 صادره دهاقان )پسر متوفی( 5- محمد 
جانعلی فرزند خسرو شناسنامه شماره 304 متولد1364 صادره دهاقان )پسر متوفی( 6- زهرا جانعلی 
فرزند خسرو شناسنامه شــماره 150 متولد1355صادره دهاقان )دختر متوفی( متوفی وراث دیگری 
ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
 تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/203 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف

 شهرستان دهاقان 

برگزاری کارگاه  انتقال تجربه در اصفهان
عالقه مندان برای شرکت در کارگاه یک روزه انتقال تجربه با موضوع آشنایی با اصول پخش 
بین المللی فیلم کوتاه می توانند تا ۱۵ مهر ماه با مراجعه به دفتر تخصصی سینما نسبت به 

ثبت نام خود اقدام کنند.

 سلفی بازیگران
 در مراسم عزاداری سید الشهدا )ع(

در شب های ماه محرم که همه مسلمانان مشغول عزاداری حضرت 
امام حسین)ع( هستند هنرمندان نیز با گذاشتن پست، ارادت خود 
را به ایشــان ابراز کردند. خاطره حاتمی، بازیگر سینما نیز سلفی 
 جالبی در کنار دوست خود که مربوط به یکی از شب های عزاداری

 سید الشهدا )ع( بود را به اشتراک گذاشت.

اینستاگردی

خبر

جمع آوری بیش از 42میلیاردریال 
کاالی قاچاق  در 6 ماهه نخست سال

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان اصفهان اظهارکرد: براساس 
آمار در 6 ماهه نخست امسال 42 میلیارد و ۱۱ میلیون و 400 هزار 
ریال کاالی قاچاق جمع آوری شده که عدد بسیار قالب توجهی است، 
اما متاسفانه همان طور که گفته شد واحدهای صنفی به دلیل حاشیه 

سود باال این کاالها را به فروش می رسانند.
محمدی بیان کرد: یکی دیگر از مشکالتی که وجود دارد این است که 
صنایع ماشینی وارد بازار شده و تحت عنوان صنایع دستی به فروش 
می رسد و مردم نیز به دلیل عدم اطالع از آنها استفاده می کنند، این 
 مسئله سبب می شود تا کارگاه های سنتی ما به آرامی رو به تعطیلی 

بروند.
وی گفت: واحدهای صنفی ما با خطری که در آینده برای آنها وجود 
دارد آشنایی ندارند و بازار صنایع دســتی را رو به نابودی می برند، 
کسانی که از اتحادیه صنایع دستی مجوز دارند حق فروش کاالی 
ماشــینی را تحت عنوان صنایع دســتی ندارند، تذکرها داده شده 
و از ابتدای آبان با این مســئله به صورت جدی برخورد می شــود، 
فروشندگان کاالی ماشــینی باید زیر نظر اتحادیه استیل فعالیت 

کنند.

در شهر

رییس اتحادیه هتلداران اصفهان:

 گردشگران، نظاره گر 
مراسم سوگواری بودند

رییس اتحادیه هتلداران اصفهان اظهار داشــت: درایام 
محرم و صفر، شــاهد حضور گســترده گردشگران در 
اصفهان هستیم. در این ایام هرچند از تعداد گردشگران 
کاسته می شود، اما در دو ماه عزاداری بیشتر شاهد حضور 
گردشگرانی هســتیم که با هدف تماشــای مراسمات 
سوگواری و فرهنگی مذهبی به اصفهان سفر می کنند.

مهدی نریمانی با بیان اینکه در دهــه اول محرم حتی 
شــاهد حضور خبرنگاران خارجــی در اصفهان بودیم، 
تصریح کرد: گردشــگرانی که به میدان امام)ره( آمدند 
در مراســمات عزاداری شــرکت کردند و شاهد حضور 
گسترده گردشگران در شهرستان های دیگر بودیم.وی 
تصریح کرد: در ایام محرم با توجه به اینکه شهرستان های 
اطراف اصفهــان برنامه های فرهنگی ویژه ســوگواری 
بومی مختلف دارند در نوع خود یک جاذبه گردشگری و 
فرهنگی است و بر همین اساس از شهرهای مختلف ایران 

به عنوان گردشگر به اصفهان سفر می کنند.
رییس اتحادیه هتلداران اصفهان ادامه داد: در مراسم های 
عزاداری شاهد حضور گردشــگرانی از ادیان مختلف به 
اصفهان بودیم و همین گردشــگران مبلــغ ما در دیگر 
کشورها خواهند بود و به جای اینکه ما سرمایه گذاری 
کرده و شهر و دین خود را به دیگر کشورها معرفی کنیم 
می توانیم با جذب گردشگر و معرفی برنامه های فرهنگی 

و مذهبی این خواسته را محقق کنیم.
نریمانی گفت: تصمیم سازان باید به تمام این وجوه دقت 
کنند و از ظرفیت گردشگری استفاده و فرهنگ، تاریخ 

و تمدن شهر اصفهان را به دیگر کشورها معرفی کنند.

 هشت فیلم در خانه خورشید
 به نمایش در می آید 

موسســه فرهنگی ادبی خانه خورشــید در نظر دارد از 
۱۷مهر ماه هر هفته روزهای دوشنبه، یک فیلم را در این 
موسســه برای عالقه مندان به نمایش بگذارد.بر اساس 
جدول منتشر شده از سوی این موسسه، فیلم هایی چون: 
»ربان سفید«، »تبعیدی«، »مردی از لندن«، »داگویل«، 
»زمانی برای مستی اسب ها«، »مکعب غواصی و پروانه«، 
»زیبا« و »بــادی بر مرغزارهای زرد« تــا 2۹ آذر ماه به 
نمایش در می آیند.عالقه مندان برای شــرکت در این 
برنامه تا ۱۵ مهر ماه فرصت دارنــد با توجه به اطالعات 
درج شده در جدول پخش فیلم های این موسسه، نسبت 

به ثبت نام اقدام کنند.

مســجد، اولین و مهم ترین پایگاه  اعظم 
عبادت خداســت و ضمــن اینکه حاجی رضازاده

مســاجد در فرهنگ اســالمی از 
جایگاه رفیعی برخوردار هستند، مکانی برای ساختن و تربیت 
انسان ها به شــمار می روند و همزمان با ایام عزاداری از این 
مکان ها استفاده می شود، اما چند سالی است که شاهد برپایی 
خیمه ها و حسینه ها برای این مراسم هستیم و این امر باعث 

کمرنگ شدن کاربرد مساجد شده است.

بازگرداندن هویت اصلی مساجد ضروری است
دبیر شــورای راهبردی الگوی پیشــرفت اســالمی با اشاره 
به اینکه امروزه هیــچ ارتباطی بین مســجد و زندگی مردم 
وجود ندارند، از اداره میراث فرهنگــی اصفهان گالیه کرد و 
ابرازداشت: اگرچه برخی مساجد اصفهان در فهرست میراث 
فرهنگی به ثبت رســیده اند و باید از آنها مواظب شــود ولی 
 مدل مواظبت نباید به گونه ای باشــد که این مساجد تعطیل

 شوند.
حجت السالم علی کشوری با بیان اینکه به منظور بازگرداندن 
هویت اصلی مساجد ضروری است که همچون گذشته هیئات 
مذهبی، جامعه القرآن، آموزش طب اســالمی، کالس های 
درسی و آموزشی و ... در مساجد تشکیل شوند، ابراز داشت: 
 با این روند می توان ارتباط زندگی مردم با مساجد را افزایش

 داد.

باید خود را  در حفظ مساجد مسئول بدانیم
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان نیز اظهار داشــت: در استان اصفهان به ویژه در شهر 
اصفهان با توجه به اینکه مهم ترین آثــار تاریخی مربوط به 
دوران اسالمی و بخش عظیم آنها مساجد هستند، باید برای 
حفظ این مساجد و اماکن مذهبی کوشید تا بتوان آنها را زنده 

و پویا نگه داشت.
فریدون الهیــاری با بیان اینکه باید امکان برگزاری مراســم 
مذهبی در بناهای قدیمی وجود داشته باشد، اظهار کرد: اگر 
مسجدی در گذشــته برای حجم جمعیت مشخصی ساخته 
شــده بوده و شــعائر دینی و مذهبی ما در آنجا حضور پیدا 
می کردند، به خصوص برای برپایی نماز جماعت و مراسم های 
سوگواری، واقعیت این اســت که امروزه هر گونه بارگذاری 
اضافی به وسیله بســتن داربســت ها، با توجه به اینکه عمر 
زیادی از این بناهای تاریخی می گذرد، موجب آســیب زدن 

به بناها می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با تاکید بر اینکه در 
این رابطه باید همه خود را مســؤل بدانند، افزود: داربست ها 
باری اضافه بر پیکره آثار تاریخی وارد می کند و تاکنون باعث 

ایجاد خسارت بر این آثار شده اند.
الهیاری اظهارکرد: بی شــک نصب و برداشــت داربست ها 
هزینه دارد و خسارت ایجاد می کند؛ به هر حال وقتی با این 
داربست ها بارگذاری جمعیتی بیشتری را انجام می دهیم این 

مستلزم آن است که سیستم بلندگوها هم تقویت شوند تا صدا 
به نقاط مختلف ساختمان برسد.

به گفته وی اگر بــه جای اینکه اضافه تــر از ظرفیت بناهای 
تاریخــی اســالمی بارگذاری هــای مختلف بــرای برپایی 
مراسم های ملی و مذهبی شــود، از بناهای تازه ساخته شده 
مذهبی استفاده شود و به نوعی برنامه های فرهنگی و مذهبی 
را به بخش های دیگر شهر منتقل کنیم تا تاثیرگذاری معنوی 
بیشتری هم داشته باشد، بناهای تاریخی مصون از تخریب و 
آســیب دیدگی خواهند بود؛ به عنوان مثال اگر مراسم های 
بزرگ ملی و مذهبی به سمت مصالی اصفهان برود بهتر است 
چون با گذشت زمان نگرانی ها از بابت اینکه هنوز مصلی برای 

مردم شناخته شده نیست هم برطرف می شود.
الهیاری خاطرنشان کرد: مردم اصفهان در مصالی بزرگ این 
شهر که از امکانات رفاهی و فضای متناسبی برخوردار است، 
آرامش بیشتری خواهند داشــت؛ البته جا دارد از حساسیت 
مردم در حفظ میراث فرهنگی و تاریخی شهر و استان اصفهان 
تشــکر کنیم؛ چرا که قطعا مردم ما بهترین حافظان میراث 

فرهنگی هستند.

مساجد باید ساده باشند
در ادامه این گزارش گفت و گویی داشــتیم با مدیر اجرایی 
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان. حجت االسالم 
محمدرضا صالحیان با اشــاره به اینکه مسجد محل عبادت 
و نماز اســت اذعان داشــت: بنده باید با حضور در مساجد از 
عالم ماده جدا شــود و در عالم معنویت و متافیزیک ســیر 
 کنــد و هیچ عامــل نباید موجب حــواس پرتــی او در این

 مسیر شود.
وی بیان  داشت: مســجد محل پرواز انسان به سوی خداوند 
محسوب می شود و هرآن چیزی که بخواهد موجب قطع این 

ارتباط شود حرام است.
مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان با 
اشاره به اینکه هواپیما باند مخصوص به خود و با کاربرد خود را 
دارد گفت: مسجد، باند اختصاصی و حساس بوده و محل اوج 

گرفتن بنده به درگاه خداوند است.
حجت االســالم صالحیان ادامه داد: بهتر اســت در مساجد 
کاشــی کاری و گل کاری و آیینه کاری و ماننــد اینها انجام 
نشود.مسجد باید ساده باشد و کسانی که تمایل به عزاداری در 
مساجد را دارند، می توانند به این مکان ها بیایند.مدیر اجرایی 
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان در جواب به این 
ســوال که آیا هیئت های عزاداری برای برپایی مراسم خود 
هزینه ای پرداخت کنند یا  خیر، پاسخ داد: نیازی به پرداخت 

هزینه نیست.

مدیراجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجداستان  در واکنش به کمرنگ شدن نقش مساجد در مراسم عزاداری:

»مسجد« فقط محل عبادت است

  اینجانب امیر دهقان چناري مالک خودرو وانت تویوتا به رنگ قرمز مدل 
 1983 شماره شاسي 144058 شماره موتور 2744241 و پالک انتظامي
 64-853 ص 21 به علت فقدان اسناد فروش )برگ سبز  و  سند قطعي( 

تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را دارم. 

آگهي مفقودي برگ سبز
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ویژه 

پیش بینی می شود الون ماســک  ۱۰۰ روز دیگر بزرگ ترین باتری دنیا را 
در جنوب استرالیا رونمایی کند. موسس تسال اعالم کرده ۵۰ درصد مراحل 
نصب یک باتری لیتیوم یونی ۱۰۰ مگاواتی )۱۲۹مگاوات ســاعتی( تکمیل 

شده است.
 این نوع باتری پس از تکمیل، ۳ برابر بزرگ تر از واحدهای فعال ذخیره برق 

خواهد بود.
جالب آنکه پروژه ساخت این باتری از یک زنجیره توییت میان الون ماسک و 
مایک کانون بروکز، میلیاردر استرالیایی، به وجود آمد. ماسک در این زنجیره 
توییت ادعا کرد که قابلیت ساخت بزرگ ترین باتری دنیا در ۱۰۰ روز را دارد.

از ســوی دیگر این باتری درحالی ساخته می شــود که به دلیل تندبادهای 
بزرگ، جنوب استرالیا با مشکل قطعی برق دست و پنجه نرم می کند.

شرکت تسال در  ماه جوالی مناقصه ساخت یک باتری ۱۲۹مگاوات ساعتی 
را در استرالیا برنده شد و طبق محاســبات این باتری در ماه دسامبر تکمیل 
 می شود. در این نقطه از سال در جنوب اســترالیا مصرف برق به نقطه اوج 

خود می رسد.

خانه ای خورشیدی از جنس کانتینرهای باریساخت بزرگ ترین باتری دنیا در استرالیا

یک طراح انگلیسی خانه ای از کانتینرهای حمل بار در کالیفرنیا ساخته که با 
کمک پنل های خورشیدی، برق مورد نیاز خود را تامین می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، چند سال قبل جیمز ویتاکر 
طراح انگلیسی، دفتر کاری از  کانتینرهای حمل بار طراحی کرد. هرچند این 
طرح هرگز ساخته نشــد اما یکی از تهیه کنندگان فیلم در آمریکا با الهام از 
این طرح از ویتاکر خواست تا یک خانه خورشــیدی مشابه برای او طراحی 

کرده و بسازد.
به هرحال این خانه در کالیفرنیا و در فضایی به مســاحت ۳۶ هکتار ساخته 
شده و فضای داخلی آن نیز حدود ۲۰۰ متر مربع است.  در این طرح کانتینرها 
به شکل زاویه دار کنار هم قرار داده شده اند تا حریم خصوصی فرد در هر یک 

از اتاق های خانه حفظ شود.
داخل سازه سه اتاق خواب  همراه حمام، آشپزخانه، اتاق ناهارخوری و اتاق 

پذیرایی نیز در نظر گرفته شده است.
 جالب آنکه روی ســقف گاراژ خانه، پنل های خورشیدی قرار گرفته اند که 

برق خانه را تامین می کنند.

یکی از مشــکالت رانندگان خودروها، خرابی ناگهانی باتــری و ماندن در 
جاده هاست که در این شرایط معموال از روش هایی مانند باتری به باتری یا 

هل دادن خودرو استفاده می شود.
مدتی است که عرضه دستگاه های شــارژ بی سیم باتری در بازار به حل این 
مشکل کمک کرده. با اتصال قطب های مثبت و منفی باتری های خالی شده 
به شارژرهای بی ســیم، می توان آنها را مجددا راه اندازی کرد تا خودرو به 

مقصد برسد و بتوان باتری آن را عوض کرد.
یکی از انواع این شارژرها BC۲WBD نام دارد که ظرفیت آن ۲ تا ۶ آمپر بوده 

و دارای سه پورت برای شارژ باتری های ۱۲ ولتی است. 
BC۲۵BS شارژر باتری بی سیم دیگری است که دو مدل آن از ظرفیت ۱۵ 
یا ۲۵ آمپر برخوردارند. این دستگاه در سه حالت سریع، متوسط و کند باتری 

را شارژ می کند و ۷۹ دالر قیمت دارد.
در نهایت شــارژر بی سیم خورشــیدی ســان وی با ظرفیت ۲ آمپر و وزن 
۶۸۰گرم، ۳۸ دالر قیمت دارد و با ذخیره سازی انرژی خورشیدی می تواند 

برق مصرفی خودرو را تامین کند.

علم پژوهی

زیرساخت های مورد نیاز برای دولت الکترونیک فراهم شده است
وزیر ارتباطات گفت: به نظر می رسد زیرســاخت های فنی مورد نیاز برای دولت الکترونیک 
به شکل قابل قبولی فراهم شده باشد. اکنون یکســری بانک های اطالعات در ثبت احوال و 

نشانی های پستی و نظام نقشه برداری کشور داریم؛ اما هنوز کاستی هایی وجود دارد.

شارژر بی سیم باتری خودرو از راه رسید

 جایزه نوبل فیزیک 
به سه آمریکایی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۷ به 
طور مشترک به راینر وایس از دانشگاه ام آی تی، بری 
سی باریش از دانشگاه برکلی کالیفرنیا و کیپ اس تورن 
از دانشــگاه پرینســتون و کلتک، برای تحقیق درباره 

LIGO و مشاهده امواج گرانشی اهدا شد.
این جایزه برای ســال ها تحقیق و مطالعه در مشاهده 
امواج گرانشی به ســه دانشــمند آمریکایی اهدا شد 
که مدت های طوالنــی، پژواک ناشــی از برخورد دو 
ســیاه چاله فضایی را مورد مطالعه قرار دادند. نتیجه 
 LIGO تحقیقات آنها به اکتشافاتی مهم در رصدخانه
)رصدخانه موج گرانشی تداخل لیزری( در لوییزیانا و 

واشنگتن منجر شد.
هر دوی این رصدخانه ها برای ردیابی امواج نامحسوس 
در فضا و زمان ســاخته شــده اند. جایزه نوبل فیزیک 
یکی از پنج جوایز نوبل اســت که هرســال از ســوی 
آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعطا می شود. این جایزه 
بزرگ ترین جایزه ای شناخته می شود که یک فیزیکدان 
می تواند آن را دریافت کند. هر ســال مراســم آن در 
۱۰ دسامبر در سالگرد درگذشــت آلفرد نوبل برگزار 
می شود. جایزه نوبل بر اساس وصیت وی شکل گرفته 

است.

کشف یخ در سیاره مریخ
محققان با بررســی دوباره یکی از ماموریت های ناسا 
در مریخ، مقادیر قابل توجهی یخ در محور استوای این 
سیاره کشف کردند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
اسپیس، بررسی دوباره محققان دانشگاه جان هاپکینز 
از اطالعات قدیمی نشان داد که احتماال در خط استوای 
سیاره مریخ،  مقداری یخ پنهان شده؛ این درحالی است 
که دانشمندان قبال گمان نمی کردند این ماده در آنجا 
وجود داشته باشد.دانشــمندان هنگام جست وجو در 
اطالعات مربوط به ماموریت فضاپیمای اودیسه مریخ  
)۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ میالدی( بــا مقدار زیادی هیدروژن 
مواجه شــدند. هیدروژن در ارتفاع باال نشــان دهنده 
یخ های مدفون است اما دانشــمندان ناسا گمان نمی 
کردند در محور استوای سیاره، یخ یا نشانی از آب وجود 
داشته باشــد.به هرحال وجود آب در این سیاره برای 
ماموریت های آتی انسان به مریخ بسیار کمک خواهد 
کرد؛ زیرا به این ترتیب فضانوردان مجبور به حمل آن 
با خود نخواهند بود و می توانند از آب موجود در سیاره 

استفاده کنند.

با این قاب، ظرفیت باتری گلکسی 
نوت ۸ را دوبرابر کنید

تا این لحظه قاب های مختلفی برای گوشــی های گلکسی اس ۸ 
و ال جــی G6 دیده ایم که شــرکت ZeroLemon آنها را تولید 
می کنــد؛ قاب هایی که باعث می شــوند ظرفیت باتری گوشــی 
هم افزایش پیدا کنــد. در واقع قاب هــای ZeroLemon نقش 
پاوربانک را هم ایفــا می کنند. حاال مدل جدیــدی از این قاب ها 
معرفی شــده که برای گلکسی نوت ۸ ساخته شــده اند. اگر فکر 
می کنید باتری این تلفن همراه هوشــمند بــرای صفحه نمایش 
 QHD+ آن مناسب نیست، شاید این قاب، گزینه مناسبی برایتان

 باشد.
قــاب ZeroLemon یک باتــری ۵۵۰۰ میلی آمپر ســاعتی را 
در خودش قرار داده اســت. البته این قاب ظاهــر زیبای نوت ۸ را 
خراب می کند و اندازه گوشــی را هم بزرگ تــر خواهد کرد. روی 
این قاب چهار چراغ LED قرار گرفته که وضعیت شــارژ باتری را 
نشان می دهد؛ LEDهایی به رنگ های ســفید، سبز، آبی و قرمز 
 که به ترتیــب از ظرفیت ۱۰۰درصد تا ۱درصد را نشــان خواهند

 داد.
این قاب باعث می شود بتوانید ۳۵ ساعت بیشتر تماس تلفنی برقرار 
کنید، ۱۳۸ ساعت بیشتر گوشی را در حالت آماده به کار قرار دهید، 
۷۵ ساعت بیشتر موســیقی گوش کنید، ۲۴ ساعت بیشتر ویدئو 

ببینید و ۱۶ ساعت بیشتر بازی کنید.
اگر زیاد به مســافرت می روید یا به شــارژ گوشــی در طول روز 
نیاز دارید، شــاید این قاب ها نظر شــما را به خــود جلب کنند. 
البته همیشه می توانید از پاوربانک هم اســتفاده کنید. این قاب 
در حالی بــا قیمت ۳۹/۹۹ دالر عرضه می شــود کــه می توانید 
 پاوربانک هایــی با همیــن ظرفیت و حتــی بیشــتر خریداری

کنید.

مدیر عامل پلی استیشن، پس از 
۲۷سال سونی را ترک کرد

 »جان کودرا« )John Kodera(، معاون فعلی پلی استیشــن یا 
همــان شــرکت Sony Interactive Entertainment، به 
عنوان مدیر عامل این کمپانی انتخاب شده است. »آندرو هاوس« 
)Andrew House(، مدیر ســابق پلی استیشــن از این پس به 
 Sony Interactive عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت
Entertainment فعالیت خواهد کرد. آندرو هاوس به مدت یک 
سال دیگر در سونی باقی می ماند تا مراحل تغییر مدیریت هرچه 

روان تر انجام شوند.
Sony In�  جان کودرا همچنین به عنوان مدیر عامل شعبه  ژاپن

teractive انتخاب شده است؛ ولی آندرو هاوس باز هم به عنوان 
مدیر در این استودیو باقی خواهد ماند. 

جان کودرا مدیریت تمام بخش های SCI، از بازی های آن گرفته 
تا سرویس ها و شبکه های مختلف را در تمام دنیا به دست خواهد 
گرفت. کودرا مستقیما به »کازوئو هیرایی«، مدیر عامل کل سونی 

گزارش خواهد داد.
آندرو هاس در یک پیغام درباره  تغییرات جدید چنین گفته است:

»بسیار از آنچه با سونی و پلی استیشــن ساخته ایم، یعنی سرگرم 
کردن میلیون هــا نفر و ســاخت بهترین بازی ها و یک شــرکت 
حوزه  سرگرمی دیجیتال، خوشحال هســتم. پلی استیشن بیش 
از ۲۰ ســال بخش بزرگی از زندگی من بوده؛ ولــی حاال که این 
شرکت توانسته اســت به موفقیت رکورد شــکنی برسد، بهترین 
 زمان برای من به نظر می رســد تا به دنبال چالش های جدیدتری 

بروم.«
جان کودرا هم نامه  کوتاهی نوشته و چنین گفته است:

»افتخار بزرگی اســت تا به عنوان مدیر عامل SIE انتخاب شوم و 
به خاطر اعتمادی که آندی و کاز در این موضوع به من داشــته اند 
از آنها تشــکر می کنم. می خواهم با اساس قرار دادن پیشرفتی که 
آندی به برند پلی استیشن آورده، با قدرت بیشتری ارزش آنچه با 

پلی استیشن ارائه می کنیم را ارائه دهم.«

گوشی وان پالس ۶ زودتر از انتظار 
راهی بازار می شود

شــرکت وان پالس قصد دارد گوشــی جدیدش را زودتر از زمانی 
که گوشــی وان پالس ۵ را راهی بازار کرد معرفی و عرضه کند. در 
واقع این شرکت، گوشی وان پالس ۵ را هم چند ماه زودتر از زمانی 
که وان پالس ۳T را عرضه کرده بــود، در اختیار کاربران قرار داد. 
شایعات جدید می گویند که شرکت وان پالس به جای اینکه امسال 
گوشــی وان پالس ۵T را معرفی کند، یک  راست به سراغ گوشی 

وان پالس ۶ می رود.
باید به این موضوع اشــاره کنیم که این شــایعات هنوز به صورت 
رسمی معرفی نشده؛ اما با توجه به اتفاقی که سال گذشته رخ داد، 
اصال دور از ذهن به نظر نمی رسد. گوشی وان پالس ۶ سال آینده 

راهی بازار می شود و نقش یک پرچمدار را ایفا می کند. 
گفته شده که این تلفن همراه هوشــمند به صفحه نمایش بدون 
حاشیه و بزرگی مجهز شده که این روزها به ترند اصلی بازار تبدیل 

شده است.
برخی دیگر از شــایعات به این موضوع اشاره می کنند که سنسور 
تشــخیص اثر انگشت این تلفن همراه هوشــمند به پشت گوشی 

منتقل شده است.
از نظــر ســخت افــزاری هــم بایــد انتظــار اســتفاده از یک 
صفحه نمایــش QHD را روی این محصول داشــته باشــیم. به 
احتمال زیاد از تراشــه اســنپ دراگون ۸۴۵ برای آن اســتفاده 
شــده و ۸ گیگابایــت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظــه داخلی دارد. 
 طبق شــایعات، این گوشــی به دوربیــن دوتایی مجهز شــده

 است.

فناورانه

قند بازی جدول جدیدی از توسعه دهندگان وطنی است 
که »ادبیات و فرهنگ فارسی« را محور معماهایش قرار 
داده و شما را به چالشی سخت و در عین حال شیرین و 

دوست داشتنی دعوت می کند.
مثل بازی »حدس بزن کلمه« که هفته گذشته به معرفی 
آن پرداختیم، قند هم از آن قبیل بازی های جدولی است 
که باید با مکانیزم ســوایپ، کلمات را در جای صحیح 

خود بنشانید.
روند بازی بدین صورت است که یک جمله یا قطعه ای 
دلنشین و زیبا از گلستان ســعدی برایتان به نمایش در 
می آید که یکی دو کلمه آن حذف شده و پیدا کردن این 

کلمات گمشده کاری است که شما انجام می دهید.
برای پیدا کردن پاســخ، جدولی از حروف به هم ریخته 
برایتان نمایان می شود که باید کلمه صحیح را با سوایپ و 
در حالتی که انگشت خود را از صفحه بر نمی دارید، وارد 

فیلد خالی کنید.
شاید ساده به نظر برسد، اما همه کلمات پشت سر هم قرار 
نگرفته اند تا با کشیدن یک خط صاف بتوانید معما را حل 
کنید؛ گاهی باید ســوایپ ضربدری انجام دهید یا برای 
رسیدن به پاسخ، ناچار به طی کردن یک مسیر زیکزاکی 

عجیب و غریب باشید.
این مکانیزم هر چند یافتن پاسخ ها را به کاری سخت و 
چالش برانگیز تبدیل کرده است، اما در بازی گزینه هایی 
هم برای راهنمایی شما در نظر گرفته شده؛ گزینه هایی 
مثل راهنمای غیر مستقیم، حذف کلمه یا نمایش پاسخ 
کامل که با پرداخت سکه آزاد می شــوند. قند )جدول 
آنالین( یک لیدربورد از رکوردهای کاربران شرکت کننده 
هم دارد که همین حاال رقابت بسیار داغ و نزدیکی در آن 
در جریان اســت؛ بنابراین تا دیر نشده و رکوردها دست 
نیافتنی نشده اند، توصیه می کنیم همین حاال بازی را 
نصب کرده و در رده هــای باالی جدول، جایگاهی برای 
خودتان دست و پا کنید. این بازی را می توانید با استفاده 

از لینک   goo.gl/Xv5fyW  دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

آیا می توانید صفحه ساعت زیر را به سه بخش چنان 
تقسیم کنید که مجموع اعداد هر بخش، با بخش های 

دیگر برابر باشد؟

  معمای شماره ۲۲51

  جواب معمای شماره ۲۲49

معرفی بازی قند )جدول آنالین(؛ 

یک چالش شیرین و دوست داشتنی

پاســخ معمای حدس زدن عدد دو رقمی، عدد  ۴۵ 
است.

دیجیاتو: شــرکت ایرانی »جی ال ایکس« اخیرا موبایلی 
پرچمدار به نام »آریا ۱« را معرفی کرده که با توجه به وجود 
یک نمونه چینی مشابه، هویت و ساخت ایران بودن آن تا 
حدی زیر سوال رفته است؛ موبایلی که »حمید سعیدی«، 
مدیرعامل جی ال ایکس آن را محصولی مونتاژ شــده در 

کشورمان معرفی می کند.
آریا ۱ تلفن همراهی با مشخصات سخت افزاری مناسب 
است و از نمایشگری ۵.۵ اینچی با رزولوشن Full HD و 
یک چیپست مجتمع ساخت مدیاتک که به پردازنده ای 
۸ هســته ای )کورتکس A53( مجهز شده، بهره می برد. 
۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی به 
همراه یک سنسور خوانش اثرانگشت در آن به کار گرفته 
شده که قیمت حدود ۱ میلیون تومانی آن را تا حد زیادی 

توجیه می کند.
این محصول که از سوی شرکت ایرانی جی ال ایکس مونتاژ 
می شود، از یک سنســور تصویربرداری ۱۶ مگاپیکسلی 
برای دوربین اصلی و یک سنســور ۸ مگاپیکسلی برای 
دوربین ســلفی بهره می برد. اما قابلیــت کلیدی آریا ۱، 
باتری آن اســت که از ظرفیت ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت 

برخوردار است.
با نگاهی به مشخصات فنی، می توان دید که با محصولی 
میان رده روبه باال در دنیای کنونی موبایل رو به رو هستیم 
و اگر این دستگاه به شکل کامل در ایران طراحی و ساخته 

می شد، می توانستیم به آن افتخار کنیم.
 اما مســئله اینجاســت که یــک موبایل چینــی به نام 
»Oukitel K6000 Plus« وجود دارد که دقیقا با همین 
مشخصات ســخت افزاری، طراحی و حتی وزن یکسان 

عرضه می شود و برچسب قیمتی ۱۶۵ دالری دارد.
شــباهت بســیار زیاد دو دســتگاه  ازلحــاظ طراحی و 
ســخت افزاری، باعث شد با حمید ســعیدی، مدیرعامل 
جی ال ایکس، گفت وگویی صورت گیــرد که وی در این 

رابطه می گوید:
»محل تامین قطعات دو شرکت از یک منبع است، اما برد 
آنها کامال فرق دارد. برای مثال برد آریا دارای سنسورهای 
کامل است در حالی که مدل خارجی این قابلیت را ندارد. 

ما قطعات این موبایل را داخل ایران مونتاژ می کنیم.«
سعیدی البته متذکر می شــود که مدل های آریا، عنوان 
»ســاخت ایــران« را به خــود اختصــاص نمی دهند و 
محصوالتی مونتاژی هستند؛ با این حال وی خبر می دهد 
که موبایل های کالسیک و غیر 
هوشــمند، ۱۰۰ درصد 
تولیــد داخــل ایران 
هســتند و برای تولید 
این گونــه موبایل های 
ســاده، نیازی به منابع 

خارجی وجود ندارد.
مدیرعامل جی ال ایکس 
البتــه عنوان کــرد که 
در صــورت اســتقبال 
امــکان  خریــداران، 
بومی ســازی قطعــات 
تولیــد  و  خارجــی 
موبایل هــای هوشــمند 
نیز در ایران وجود خواهد 

داشت. سعیدی روند پیشــرفت بومی سازی محصوالت 
جی ال ایکس را مطلوب توصیــف می کند؛ چراکه اکنون 
بیشــتر قطعات موجود در مدل هــای قدیمی تر در ایران 

ساخته می شوند.
ســعیدی معتقد اســت که بازار تلفن های همراه ایرانی 
نیازمند حمایت خریداران و مسئوالن است. او در این باره 

می گوید:
»نمی تــوان انتظار داشــت که ایــران در زمینــه تولید 
محصوالت »های تک«، یک شــبه ره صد ســاله را طی 
کند و در آینــده نزدیک یک تلفن همــراه ایرانی مطابق 
با اســتانداردهای جهانی داشته باشــیم؛ اما در صورت 
ایجاد بازار مناسب برای موبایل های ایرانی و وجود صرف 
اقتصادی، در زمینه بومی سازی این کاال می توان گام های 

بلندی برداشت.«
تحقق تکنولوژی های رده باال در کشــور، آرزوی کاربران 
ایرانی اســت و طبیعتا آنهــا نیز عالقه دارنــد تا به جای 
محصوالتی از سامسونگ، اپل یا هوآوی، موبایلی ساخت 
داخل را با همان ســطح از کیفیت تهیه کنند که قیمت 

تمام شده اش نیز از محصوالت رقیب پایین تر باشد.
با این حال، شرکت مورد بحث ایرانی که در زمینه توسعه 
و تولید موبایل فعال است، هنوز گام بلندی در این راستا 
برنداشته و مشخص نیست که چه زمانی قصد انجام چنین 
کاری را دارد. این درحالی است که شرکت  جی ال ایکس 
چندی پیش هم موبایلی به نام »آریــا« ارائه داده بود که 
شباهت بســیاری به یک موبایل چینی درجه دوم به نام 
»Umi plus« داشت. مونتاژ موبایل در ابتدای راه، برای 
افزایش دانش درراستای ســاخت موبایلی بومی، اشتباه 
نیست؛ اما شرکت جی ال ایکس سال هاست که به همین 
شکل به فعالیت خود ادامه  می دهد و به گفته مدیرعاملش، 
تعداد کارمندان این شــرکت از ۲۰۰۰ نفــر به ۲۰۰ نفر 
تقلیل یافته اســت. اینک باید ببینیم قیمت »آریا ۱« که 
از ۸۹۹/۰۰۰ الی ۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان تعیین شده )قیمت 
در بازه های زمانی مختلف تفاوت می کند(، این جذابیت 
را برای کاربران ایجاد می کند تا از مونتاژ داخلی حمایت 
کرده و این شــرکت را به یک سازنده موبایل هوشمند در 

آینده ای نامشخص تبدیل کنند؟

پشت پرده مونتاژ آخرین 

GLX موبایل هوشمند
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يادداشت

اتومبیل به ورودی شــهر می رسد، تابلوی 
خوشامدگویی به شــهرضا با چهره خندان 
شهید همت و چند دانه انار نمایان می شود، اولین پل ورودی 
را که رد می کنی، بزرگ نوشته شده »به یونانچه ایران خوش 
آمدید« و سپس تمثال علمایی هر چند با اندازه کوچک رخ  
می نماید که اگر قدری با فلسفه و کالم آشنا باشی نام تمام 

آنها برایت خاطره سازی می کند.
جلوتر که می روی، چشمت به یک گنبد فیروزه ای و صحن 
بزرگ امامزاده ای می رســد که به خوبی نمایانگر معماری 
اصیل در منطقه است و در گوشــه و کنار مغازه های فروش 
سفال و سرامیک، خودروهای مسافران صف بسته و در حال 
انتخاب سوغات هستند. سراغ بازار مرکزی شهر را از یکی از 
اهالی می پرســی و با  آدرس های او به سمت میدان تاسوعا 
که در زبان محــاوره ای به آن »فلکه مرکــزی« می گویند، 
حرکت می کنی. مقصدت بناهای تاریخی مرکز شــهر است 
که بسیاری از آنها به دلیل جنگ های متعدد و به ویژه چند 
واقعه مهم آخر، یعنی حمله افغان ها و ورودسربازان خارجی 
در زمان قاجاریه، دچار خسارت های جبران ناپذیر شده اند، 
اما هنوز آثاری از دوره ســلجوقی، آل بویه و صفویه برجای 
مانده است. وقتی به مرکز شــهر می رسی، بازار سرپوشیده 
و تاریخی شــهر، با وجود غوغای رفت و آمد شــهروندان و 
اتومبیل ها رخ نمایی می کند و از ســردر زیبای بازار مسرور 
می شوی که با ورود به بازار، خاطره آبادی دوران سلجوقی و 

صفویه زنده می شود.
اما برخالف ورودی بازار آن هم در ســمن مرکز شهر، حال و 
روز فضای داخلی بازار چندان خوب نیســت و هر گوشه ای 
را که می بینی، تخریب های شدید معماری سنتی به چشم 
می خورد. در برخی از نقاط، این تخریــب ها به حدی بوده 
که شهرداری برای حفظ جان مردم از ریزش ناگهانی بازار، 

داربست های فلزی زده است تا تکیه گاه دیوار شود.
این وضع نامناســب محدود به بازار نیســت و مسجد جامع 
شهر نیز که یادگاری از دوران سلجوقی است، به سبب عدم 
رسیدگی حالی نزار دارد و وضعش به گونه ای خراب است که 
نیمی از کتیبه تاریخی، مشخصات و سال ساخت بنا در پشت 
دیواری گچی )که برای نصب درب ورودی ساخته اند( پنهان 

شده و اثری از آن نیست.
شهرستان شهرضا به عنوان سومین شــهر تاریخی استان، 
پس از اصفهان و کاشان دارای بیشترین حجم آثار تاریخی 
و میراث ثبت شده ملی است و تاریخ خود را به دوران پیش 

از اسالم می رساند.
شهرضا در زمان پهلوی اول و همزمان با اولین دوره تغییرات 
کشوری، جزو اولین شهرستان های کشور محسوب شده و 

این نام برایش انتخاب می شود.
اما این ســابقه طوالنی و پرافتخار از جان فشانی های مردم 
که از معماری و ســنت های دیرینه آنها باقــی مانده، رو به 
اضمحالل بوده و تخریب بازار، مسجد جامع و بناهای به جا 

مانده از دوره صفویه و قاجار گواه این حرف است.
این تمام درد میراث فرهنگی شهر نیست و مدیریت ضعیف 
شهر موجب شده سهم شهرضا از مجموع 160 طرح مرمتی 
پربودجه استان در سال جاری، تنها هشت طرح مرمتی برای 
کل شهرستان باشد که قسمتی از آن هم برای روستاها درنظر 

گرفته شده است.
ازطرفی در زمینه ایجاد مناطق گردشــگری و اقامتگاه های 
بوم گردی نیز وضعیت شهرســتان چندان مناسب نیست و 
بسیاری از شهرستان های بسیار کوچک استان مانند نایین 

از شهرضا جلو زده اند.
نکته بعدی در ضعف مدیریت میراث فرهنگی شهرستان، به 
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و توریست برمی گردد 
که آمار آن هیچ گاه به صورت رســمی اعالم نشده ولی نبود 
هیچ خبری در این زمینه و بازار داغ شهرستان های همجوار 
در این عرصه، گواه کارنامه غیرقابــل قبول در عرصه جذب 

توریست است.
حال این سوال مطرح اســت که چگونه مدیریت شهرستان 
دم از توجه به ظرفیت های بومی درجذب گردشگر می زند 
و هر روز خبر از ثبت ملی ســفال شــهرضا به عنوان میراث 
ناملمــوس و ثبت جهانــی آن در آینده ای نزدیک اســت؛ 

اما آمارهــا و ارقــام و رتبه 
شهرستان در استان، عکس 
حرف های جناب فرماندار 
و دیگــر مســئوالن دخیل 
در امر میــراث فرهنگی از 
جمله اداره میراث فرهنگی 

شهرستان را ثابت می کند.
ســاخت اتوبــان اصفهان-
شــیراز و حذف شــهرضا 
از مســیر این اتوبــان، به 
خــودی خود میــخ آخر را 
بر تابوت صنایع دســتی و 
میــراث فرهنگی شــهرضا 
خواهــد زد و بایــد دید که 
آیا مســئوالن دست از ارائه 
آمارهای خوش رنگ و لعاب 
می کشند و حداقل به اندازه 
شهرستان های همجوار برای 

این ســومین قطب میراث فرهنگی اســتان کار می کنند؟ 
یااینکه طبق روال گذشــته می نشینند و اوج گیری شتابان 
دیگر شهرها در زمینه جذب گردشگر و ثبت هنرهای بومی 

این منطقه به نام دیگران را مشاهده می کنند.

تصادف سواری با تریلی 5مصدوم به جا گذاشت
عباس عابدی، مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی استان 
اصفهان گفت: روز گذشته یک دســتگاه خودروی سواری با یک دستگاه تریلی 

تصادف کرد و براثر آن پنج نفر مصدوم شدند.

چهره ها

فرماندار آران و بیدگل:

اعتبار نفت و گاز، جزئی از اعتبارات 
تملک دارایی است 

فرماندار آران و بیدگل با بیان اینکه اعتبار نفت  و گاز جزئی از اعتبارات تملک دارایی محسوب آران و بیدگل
می شود بیان کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی، اعتبار 
نفت و گاز از 2درصد در ســال گذشــته به 3درصد در سال جاری 
افزایش پیدا کرده است.ابوالفضل معینی نژاد افزود: اعتبار نفت و گاز 
شهرستان در سال گذشته حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان 
بود که امسال چهار میلیون تومان به این مبلغ افزوده شد. وی با اشاره 
به محرومیت بخش کویرات شهرستان اظهار کرد: این مبلغ می تواند 
در تغییر چهره شهر ابوزیدآباد و توسعه بخش بهداشت شهر کمک 
کند.معینی نژاد اضافه کرد: ۵0 درصد این مبلغ از محل اعتبارات 
وزارت بهداشت و درمان و مابقی آن از سوی خود شهرستان تامین 

می شود.

ريیس شبکه دامپزشکی دهاقان خبرداد:

اجرای واکسیناسیون تب برفکی 
دام های سنگین تا 30مهر

بیماری تب برفکی یک بیماری بســیار عفونی و  به شــدت واگیر دام اســت که به لحاظ شــدت دهاقان
خسارت های اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت، تولید 
دام و فرآورده های دامی محسوب می شود. بیماری تب برفکی سبب 
کاهش شــدید تولید دام شــده و نقش اساســی در تجارت دام و 
فرآورده های خام دارد.تب برفکی، بیماری بومی منطقه خاورمیانه 
اســت که مهم ترین تهدید برای تجارت دام محسوب می شود. این 
بیماری از جمله بیماری های مقاوم در محیط بیرون است به گونه ای 
که حتی در دوران نهفته نیز این بیماری به راحتی منتقل می شود.

محمدرضا قاسمی رییس شــبکه دامپزشکی شهرستان دهاقان با 
اشــاره به اینکه تقریبا تمامی دام های زوج سم از جمله گونه های 
نشخوارکنندگان اهلی نظیر گاو، گاومیش، گوسفند و بز مورد هدف 
ویروس عامل بیماری قرار می گیرند، گفت: فاز دوم واکسیناسیون 
تب برفکی دام های ســنگین از جمله گاو و گوساله، دامداری های 
صنعتی، نیمه صنعتی و روستایی شهرستان از تاریخ دهم مهرماه 
13٩6 بــه مــدت 30 روز کاری انجام می شــود.رییس شــبکه 
دامپزشکی شهرستان دهاقان افزود: واکسیناسیون تب برفکی توسط 
بخش دولتــی و انعقاد قرارداد با بخــش خصوصی به صورت کامال 
رایگان صورت می گیرد.محمدرضا قاسمی خاطرنشان کرد: واکسن 
مورد استفاده در طرح واکسیناســیون تب برفکی، واکسن روغنی 
است و تزریق آن نیز به صورت عمیق عضالنی انجام می شود.وی از 
دامداران به ویژه دامداران روســتایی خواســت همکاری موثر با 
اکیپ های مایه کوبی بخصوص در مورد مقید کردن دام ها در هنگام 
تزریق واکسن داشته باشند تا با ایمن سازی جمعیت حساس دامی 
بر علیه بیماری تب برفکی، از وقوع بیماری و بروز خسارت اقتصادی 

پیشگیری شود.

نماينده مردم مبارکه در مجلس:

حق بیش از 20هزار نیروی 
استخدامی فوالد ضایع شده است

نماینده مردم مبارکه 
در مجلــس اظهــار مبارکه

داشــت: شــهرک های صنعتی باید 
تقویت شــوند تا ســرمایه گــذار به 
ســرمایه گذاری رغبت داشته باشد؛ 
همچنین بحث آب، جاده، برق و دیگر 
مشکالت این شهرستان باید حل شود.

زهرا سعیدی  افزود: در حال حاضر ما در دو شهرک صنعتی مبارکه و 
ده سرخ حدود ۵ میلیارد تومان اعتبار تزریق کردیم که 3/۵میلیارد 
تومان آن برای اصالح زیر ساخت ها محقق شد که در این راستا بحث 
آب شهرک صنعتی با کمک صنعتگران به مرحله کلنگ زنی رسید.

وی با بیان اینکه در زمینه ارتقای ســطح نیروی انســانی نیروی 
انتظامی پیگیری هایی صورت گرفت، تصریح کرد: در این راســتا 
چند دستگاه خودرو به نیروی انتظامی شهرستان اضافه شده است. 
ارتقای نیروی انسانی، امنیت سرمایه گذاری را فراهم خواهد کرد 
چرا که بخشی از دغدغه سرمایه گذاری امنیت سرمایه گذاری است.

ســعیدی بیان کرد: تالش کرده ایم که امنیت در این شهرســتان 
برقرار شود که امیدواریم شاهد تعامالت بسیار گسترده ای با مدیران 
عامل صنایع و شرکت ها باشیم. در بحث فوالد جلسه ای ۵ ساعته 
با معاون نیروی انسانی و مدیر منابع انسانی داشتیم و سعی کردیم 
با جابه جایی ها آمار جذب را باال ببریم. نماینــده مردم مبارکه در 
مجلس اضافه کرد: همیشه حق شهرستان مبارکه در استخدام های 
فوالد و صنایع ضایع شده است که در این راستا گزارش نهایی این 
پیگیری ها را به مردم خواهیم داد تا بدانند نسبت به آمار سال های 
گذشته جذب چه میزان بوده است. وی خاطرنشان کرد: 21هزار نفر 
برای استخدام فوالد و صنایع امتحان دادند که از این تعداد حدود 
400 نیرو امکان جذب داشتیم و مسلما 20هزار و 700نفر معترض 
هستند که حق آنها ضایع شده است ولی ما پیگیری کردیم که سهم 

جذب شهرستان نسبت به تمامی دوره ها باال برود.

با مسئوالن

شهرستان شهرضا 
به عنوان سومین 

شهر تاريخی 
استان، پس از 

اصفهان و کاشان 
دارای بیشترين 

حجم آثار تاريخی 
و میراث ثبت شده 

ملی است

شهردار نطنز اظهار داشت: نمایشگاه وسایل و تجهیزات آتش نشانی و ایمنی و همچنین اطفاء حریق  نطنز
و پیشگیری، تا امروز در محل آتش نشانی شهرداری نطنز برپاست. 

علی پیراینده افزود: در این نمایشــگاه 200 قطعه از وســایل و تجهیزات امداد و نجات به نمایش گذاشته شده که 
شهروندان می توانند از ساعت 7 الی 14 از این نمایشگاه بازدید کنند. وی اضافه کرد: آتش نشانی شهرداری نطنز طبق 
روال گذشته آمادگی دارد جهت ترویج و اشاعه فرهنگ ایمنی در 
بین کودکان و نوجوانان، آموزش های الزم در این رابطه را به دانش 

آموزان کلیه مقاطع تحصیلی ارائه کند.
پیراینده خاطرنشان کرد: امسال این شهرداری همچون سال های 
گذشته مسابقه نقاشــی و رنگ آمیزی با موضوع آتش نشانی و 
خدمات ایمنی را برای کودکان در محل نمایشگاه برگزار می کند 
که دانش آموزان می توانند همزمان با بازدید از نمایشگاه در این 

مسابقه شرکت کنند.
وی افــزود: در ایــن نمایشــگاه تصاویــر برنامه هــا و خدمات 
 آتش نشانی و همچنین نقاشی کودکانی که سال گذشــته در این مسابقه شــرکت کرده بودند، به نمایش گذاشته 

می شود.

تا امروز برپاست؛

نمایشگاه وسایل و تجهیزات ایمنی در نطنز

نمایشگاه یافته های باستان شناسی محوطه »استرک«، شــامل ۸ قطعه شیء تاریخی است که از  محوطه باستانی استرک و جوشقان کشف شده و این قطعات منتخبی از قطعات کشف شده از این کاشان
محوطه باستانی است و مراحل کاوش در این مرحله ادامه دارد. اما جای تأمل است که با وجود کشف تعداد بسیار بیشتری 
در محوطه باستانی استرک و جوشقان ازجمله کوزه و کاسه، رشته مهره از جنس صدف و عقیق، فنجان های دسته دار، 

درپوش با نقش کنده هندسی، مهر ســلیندری، کوزه های دسته دار و 
تغارهای بزرگ سفالی، همه آنها قدمت عصر آهن 2 یعنی 2۸00 تا 3200 
سال پیش را دارند، اما تنها ۸ شــیء در نمایشگاه موزه هنرهای تزئینی 

نمایش داده شده است.
گفتنی است روستای استرک در کنار روستای جوشقان، از روستاهای 
بخش مرکزی کاشان است. در سال ٩3 گزارشاتی مبنی بر تخریب شدید 
محوطه استرک و جوشقان ارائه شده است که توسط رییس اداره میراث 
کاشــان مورد بازدید قرار گرفته و به اهمیت این محوطه پی برده شد و 

مراحل کاوش باستان شناسی در این محوطه آغاز شد.
عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه یافته های باستان شناسی محوطه »استرک« می توانند تا 17 مهرماه از ساعت ٩ 

تا 14 به موزه هنرهای تزئینی اصفهان، واقع در خیابان استانداری مراجعه کنند.

تا ۱۷ مهرماه برپاست؛

نمایشگاه یافته های باستان شناسی محوطه »استرک«
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 مديرجهادکشاورزی 
شهرستان تیران و کرون خبرداد:

آغاز برداشت ۹ هزار تن انگور 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 

تیــران و کرون با بیــان اینکه تیران و کرون
کشت و برداشــت محصول انگور یکی از ظرفیت های 
کشاورزی و اقتصادی شهرستان تیران و کرون محسوب 
می شود، اظهارکرد: برداشت ٩ هزار تن انگور از باغات 
شهرستان آغاز شده و این محصول در حال عرضه به بازار 

است.
محسن حاج عابدی افزود: بیش از  هزار هکتار از باغات 
شهرستان تیران و کرون به کشت انگور اختصاص یافته 
که در یک طرح یکپارچه ســازی بزرگ ترین تاکستان 
این شهرستان در شهر عسگران احداث شده و به زودی 
شاهد برداشت محصول از آن خواهیم بود. وی با اشاره 
به موقعیــت و ظرفیت های باغات این شهرســتان در 
برداشــت انگور بیان کرد: خاک مناســب و باکیفیت و 
آب و هوای مساعد برای رشــد انگور در این شهرستان 
عامل مهم موفقیت در کشت این میوه است. وی پایان 
تابستان و اوایل پاییز را موقع برداشت این محصول اعالم 
و خاطرنشان کرد: فراورده های انگور مانند سرکه، شیره و 
کشمش در این شهرستان، انجام و به بازار عرضه می شود.

حاج عابدی تجاری سازی و برندسازی این محصول را 
مهم خواند و یادآور شد: احداث تاکستان های بزرگ و 
تشــکیل تعاونی تولید و عرضه انگور و فراورده های آن 
منجر به رشــد اقتصادی و برندســازی این میوه برای 

کشاورزان این شهرستان می شود.

آتش سوزی کارخانه حالجی 
الیاف در یک ساعت مهارشد

مدیرروابط عمومی سازمان آتش نشاني  وخدمات ایمني شــهرداري کاشــان کاشان
گفت: با اعالم آتش سوزی به ستاد فرماندهی سازمان، 
10 نفــراز ماموران ایســتگاه هــای 1،3 و4 عملیاتی 
آتش نشانی کاشان با اســتفاده از 4 خودروی اطفائیه و 
پشــتیبانی به محل اعزام شــدند.روح ا... فدائی افزود: 
آتش نشــانان باتالش موثر و همکاری عوامل سازمان 
خدمات موتوری با اعزام خــودروی لودر، موفق به مهار 
کامل عملیات حریق پس ازیک ســاعت شدند. وی به 
بررسی علت این حادثه توسط کارشناسان سازمان تاکید 
کرد و گفت: تمامی متصدیان واحدهای صنعتی با رعایت 
اســتانداردها، توصیه هاو ضوابط ایمنی الزم االجرا در 

پیشگیری از وقوع این گونه حوادث جلوگیری کنند.

شهرستان شهرضا؛ سومین شهر تاريخی استان

مسئوالن در اندیشه گسترش گردشگری روی کاغذ!

اخبار

شهرضا

 مراسم عزاداری سومین روز شــهادت امام حسین)ع( در 
مبارکه

آيین سومین روز شهادت سیدالشهدا)ع( در خوانسار

 عزاداری باشکوه مردم شهر هرند 

مراسم سنتی دوازدهم محرم در گلپايگان

کاشان دبیرهمایش بین المللــی میراث جهانی 
قالی شویان و توسعه گردشگری فرهنگی، 
آیینی و مذهبــی گفت: این همایش که از ســوی دبیرخانه 
توســعه گردشــگری اســتان های اصفهان، قــم و مرکزی 
برنامه ریزی شده اســت با همکاری اداره میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کاشان و موسسه فرهنگی اکو از 
ســاعت 16 تا 1٩:30 امروز در مجتمع گردشگری خورشید 
اردهال در مجاورت آستان مقدس سلطانعلی بن امام محمد 

باقر)علیهماالسالم( برگزار می شود.
مجتبی حمیدی افزود: معرفی آیین قالی شــویان به عنوان 

یک میراث جهانی به کشورهای اسالمی و کشورهای دوست، 
جذب گردشگران خارجی با همکاری موسسه فرهنگی اکو، 
معرفی و ایجاد زیر ساخت ها برای ترویج گردشگری فرهنگی 
و آیینی در ایران، معرفی یک ایده و برند جدید گردشــگری 
فرهنگی و آیینی ویژه مشــهداردهال و معرفــی و تقدیر از 
فعاالن و کارآفرینان گردشــگری منطقه فرهنگی کاشــان، 

ازجمله اهداف مهم برگزاری این همایش است.
وی به تولید برند گردشــگری مذهبی در کاشان و استفاده 
هر چه بهتر از ظرفیت آیین قالی شــویان برای شناسایی هر 
چه بیشتر گردشــگری مذهبی تاکیدکرد و گفت: سخنرانی 

باالترین مسئول استانی میراث، رونمایی از کتاب »کارآفرینی 
برتر« از کارآفرین دکتر سید علی ضیایی ، پخش  فیلم مستند 
قالی شــویان، تقدیر از کارآفرینان برتر، اجرای پرده خوانی و 
نقاره زنی و تجلیل از اعضای دبیرخانــه همایش و میهمانان 

خارجی، از جمله برنامه های این همایش است.
به گفته وی، برپایی نمایشــگاه عکس قالی شــویان، از دیگر 
برنامه های جنبی برگزاری همایش بین المللی میراث جهانی 
قالی شویان و توسعه گردشــگری فرهنگی، آیینی و مذهبی 

است.
دبیر همایش میراث جهانی قالی شویان و توسعه گردشگری 

فرهنگی و آیینی، برگزاری این همایش را برای سومین سال 
متوالی یادآورشد و گفت: برگزاری هفته فرهنگی قالی شویان، 
از دیگــر تصمیمات و برنامه هــای قابل اجــرا و پیش بینی 

شده است.

امروز برپا می شود؛

همایش بین المللی میراث جهانی قالی شویان در مشهد اردهال 
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ذبیح ا... غریب، رییس جهاد کشاورزی استان در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه چهار واحد 
صنعتی فرآوری محصوالت کشاورزی درچهارمحال وبختیاری افتتاح شد، اظهار داشت: این واحد های 

صنعتی فرآوری محصوالت کشاورزی با سرمایه گذاری ۱۲۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده اند.

افتتاح ۴ واحد صنعتی فرآوری محصوالت کشاورزی استان
اخبار کوتاه

به گزارش ایسنا؛ مجید روحی با اعالم این خبر، اظهار کرد: به 
دنبال ابالغ ماموریت تهیه سند راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی 
استان توسط شورای توسعه قرآنی استان، جلسات متعددی از 
بهمن ماه ۹۵ با حضور جمعی از اساتید، فعاالن و صاحب نظران 
قرآنی در دانشگاه شهرکرد تشکیل شد که نتیجه آن تهیه سند 
راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی اســتان در اواخر شهریورماه 

۹۶ بوده است .
وی عنوان کرد: این ســند راهبردی به طور خالصه در چهار 
بخش شامل تدوین ســرمایه ها و ویژگی های قرآنی استان، 
تهیه اهداف عملیاتی در چهار حــوزه آموزش عمومی قرآن، 
فعالیت های تبلیغی  و  ترویجی قرآنی، پژوهش  و  آموزش عالی 
قرآنی و مدیریت امور قرآنــی، تهیه اقدامات متناظر با اهداف 
تعیین شده و در نهایت تهیه شناسنامه اقدامات مذکور آماده 

شده است .
عضو هیئت علمی دانشــگاه شــهرکرد در توضیــح اهداف 
پیش بینی شــده در این ســند بیان کرد: در بخش آموزش 
عمومی قرآن چهار هدف راهبردی شامل ارتقای سطح کمی 
مراکز قرآنی از ۱۷۰ مرکز رسمی کنونی به ۲۵۰ مرکز تا افق 
۱۴۰۰ و به ۳۲۰ مرکز تا افق ۱۴۰۴ و ارتقای کیفی آنها، ارتقای 

سطح  کمی و کیفی مدرسان قرآن، تاسیس سه مدرسه قرآنی 
در شهرستان های استان تا افق ۱۴۰۰ و جمعا شش مدرسه 
قرآنی تا افق ۱۴۰۴، بازآموزی و توانمندسازی معلمان ابتدایی 
برای تدریس قرآن، توانمندسازي اساتید روش تدریس قرآن 
در دانشگاه فرهنگیان استان در حوزه فعالیت های تبلیغی و 
ترویجی قرآنی سه هدف شامل افزایش محافل قرآنی از ۳۱۰ 
محفل در سال به ۳۸۰ محفل در سال تا افق ۱۴۰۰ و به ۴۲۰ 
محفل در سال تا افق ۱۴۰۴ و توزیع زمانی برگزاری محافل 
با توجه به مناسبت های مرتبط، توســعه و ترویج آموزش ها 
و معارف قرآنی در فضای مجازی، ارتقای کیفی نشــریات و 
مکتوبات قرآنی منتشر  شونده در سطح استان و انتشار منظم 
آنها با همکاری سازمان تبلیغات و ارشاد اسالمی و دانشگاه ها 

پیشنهاد و تدوین شده است. 
روحی ادامه داد: در حوزه پژوهش و آموزش عالی قرآنی ســه 
هدف شامل دایر کردن مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در 
رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهرکرد و مقطع کارشناسی 
ارشــد تفســیر در حوزه علمیه خواهران و برادران شهرکرد، 
آسیب شناسی فعالیت های قرآنی استان و احصای موجودیت 
حقیقی و حقوقی قرآنی اســتان و تشــکیل شورای نخبگان 

قرآنی استان در حوزه مدیریت امور قرآنی استان پیشنهاد و 
تدوین شده است . 

وی تهیه اقدامات متناســب و متناظر با اهداف ذکر شــده و 
تدوین شناسنامه این اقدامات را از دیگر بخش های این سند 
دانست و افزود: اقدامات تدوین شــده در این سند بر اساس 
اهداف تهیه شده و اقدامات پیش  نویس اسناد راهبردی ملی 

تهیه شده است .
دبیر کارگروه پژوهش و آموزش عالی قرآنی استان عنوان کرد: 
در مجموع ۲۱ اقدام عملیاتی به همراه شناسنامه این اقدامات 
برای محقق شــدن اهداف در سند راهبردی توسعه فرهنگ 

قرآنی استان پیشنهاد و تدوین شده است .
وی اضافه کرد: متن تهیه شــده پس از بررسی و تصویب در 
شورای هماهنگی و توسعه فعالیت های قرآنی استان رسمیت 

پیدا می کند و به دستگاه  های مربوطه ابالغ می شود.
وی تهیه و تصویب این سند را نقطه عطفی در تحقق چشم انداز 
توسعه فرهنگ قرآنی استان و نوید دهنده تحول چشمگیری 
در توسعه فعالیت های قرآنی استان دانســت و رفع موانع و 
چالش ها، تامین منابع مالی برای انجام فعالیت های پیش بینی 
و التزام مسئوالن اجرایی و نهادهای مردمی استان به اجرای 

مفاد سند را  شرط الزم برای اجرایی شدن آن دانست .
روحی اظهار امیدواری کرد که پس از بررســی و تصویب این 
ســند، تصمیم گیری ها، جهت گیری ها و هدایت امور قرآنی 
اســتان در بخش های قرآنی از جمله دســتگاه ها و نهادهای 
دولتی، عمومی و مردمی بر اســاس محتوای ســند مذکور 
صورت گیرد تا از اعمال سلیقه ها و موازی کاری در امور قرآنی 

جلوگیری شود .
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد از تمامی صاحب نظران و 
اعضای شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی استان درخواست 
کرد نظرات و پیشــنهادات خود در خصوص متن سند را به 
دبیرخانه کارگروه در دانشــگاه شــهرکرد به شماره تماس 
۳۲۳۲۱۶۳۶ انعکاس دهند تا با رفع نقایص احتمالی مراحل 
تصویب و ابالغ این ســند در نزدیک ترین زمان ممکن انجام 

شود.
روحی در پایــان از تمامی اعضای کارگروه و اشــخاصی که 
خالصانه و جهادگرانه در تهیه این سند همکاری کردند از جمله 
دکتر حمیدرضا عزیزی، معاون فرهنگی اجتماعی دانشــگاه 
شهرکرد، استاد مســعود داوری، دکتر افراســیاب صادقی، 
حجت االسالم موسوی )معاون نهاد رهبری دانشگاه شهرکرد(، 
مهدی پرتویی، محمدتقی حســین پور، دکتر امرا... معین و 

حجت االسالم البرز رییسی تقدیر و تشکر  کرد .

دبیر توسعه فعالیت های قرآنی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تدوین سند راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی در استان

خبر

به منظور خدمت رسانی به ۲۲۰ هزار زائران اربعین؛

مردم چهارمحال و بختیاری 
سه موکب برپا می کنند

مردم استان چهارمحال و بختیاری، امسال برای خدمت 
رسانی به زائران اربعین حســینی )ع(، سه موکب برپا 

می کنند.
به گزارش گروه خبرنگاران جوان از شهرکرد؛ سید جعفر 
موسوی، مسئول دفتر ستاد بازسازی عتبات عالیات در 
چهارمحال و بختیاری، از برپایی و پشتیبانی سه موکب 
در مراسم اربعین حسینی توسط مردم استان در شلمچه، 

نجف و کربال خبر داد.
وی گفت: یک موکب در مرز شــلمچه و یک موکب در 
موقعیت عمود ۲۸۵ در مســیر نجف به کربــال برپا و با 
توزیع غذای گرم از زائران حســینی پذیرایی می شود. 
موســوی افزود: موکب دیگر نیز در کربالی معلی برپا 
خواهد شد که عالوه بر پذیرایی، دارای امکانات اسکان 

برای زائران است.
وی با بیان اینکه امسال در مجموع مردم چهارمحال و 
بختیاری اسکان و پذیرایی ۲۲۰ هزار زائر اربعین حسینی 
را به مدت ۱۰ روز عهده دار شــده اند، ادامه داد: از این 
تعداد ۱۰۰ هزار نفر در کربال، ۷۰ هزار نفر در موکب واقع 
در عمود ۲۸۵ مسیر نجف به کربال و ۵۰ هزار نفر در مرز 

شلمچه خدمات رسانی می شوند.
موسوی با بیان اینکه ۳۰ تن آرد، ۲۰ تن گوشت قرمز و 
دو تن روغن برای این سه موکب تهیه شده است گفت: 
مهم ترین نیاز های مراسم اربعین حسینی شامل شش 
دستگاه تریلر آب معدنی، دو کانتینر یخچال دار، تانکر 
آبرسان و سوخت به همراه ظروف یک بار مصرف و مواد 
شوینده می باشد. وی  به تهیه تعدادی سرویس بهداشتی 
و دوش حمام برای زائران اربعین توسط مردم استان هم 
اشاره و اضافه کرد: این موکب ها به سه دستگاه نانوایی 
سیار، یک دســتگاه خودروی آتش نشانی، ۲۰ دستگاه 
کپسول آتش نشانی و دو دستگاه آمبوالنس با تجهیزات 

کامل و تیم پزشکی نیازمند است.
مسئول دفتر ستاد بازسازی عتبات عالیات در چهارمحال 
و بختیاری خاطرنشان کرد: خیران می توانند کمک های 
نقدی را از طریق شماره حســاب ۳۳۳۶ بانک صادرات 
و کمک های غیرنقدی از جمله مواد خوراکی، پوشاک 
را با مراجعه به دفتر مرکزی ســتاد بازســازی عتبات 
عالیات در شــهرکرد به نشــانی خیابان ورزش، کوچه 
 ۳۶، پــالک ۳۳ و یا دفاتر ائمه جمعه در شهرســتان ها

 تحویل دهند.
موســوی، کمک های نقدی مردم این استان در اربعین 

سال گذشته را پنج میلیارد ریال اعالم کرد.

دبیر کارگروه پژوهش و آموزش عالی شورای هماهنگی و توسعه فعالیت های قرآنی استان چهارمحال و بختیاری 
از تدوین و نهایی شدن سند راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی این استان برای بررسی و تصویب نهایی خبر داد . 

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: طی شش ماه نخست 
سال جاری میزان مصرف گاز طبیعی ۴۴۰ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۶۹ متر 
مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه ســال گذشته رشد ۱۹ درصدی 

داشته است.
سیامک حیدری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: طی شش ماه نخست 
سال جاری میزان مصرف گاز در بخش صنایع ۱۱۰ میلیون و ۵۶۴ هزار 
و ۹۲۶ متر مکعب بوده که این میزان مصرف در این بخش نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۳۶ درصد رشد داشته است. 
حیدری گفت: متوسط روزانه مصرف گاز طبیعی در شهریور ماه سال 

جاری در استان دو میلیون و ۱۶ هزار و ۷۲۶ متر مکعب بوده است.
وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد از جمعیت شــهری و 

روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

سرپرست شهرداری شهرکرد از پیشرفت ۵۵ درصدی عملیات ساخت 
بازارچه ولی عصر)عج( در مرکز استان خبر داد.

به گزارش جهانبین نیوز؛ نورا... غالمیان دهکــردی در بازدید اعضای 
شورای اسالمی شهر از این طرح عمرانی اظهار داشت: این بازارچه باهدف 
ســاماندهی برخی از صنوف مزاحم و نیمه مزاحم واقع در خیابان ولی 

عصر)عج( جنوبی شهرکرد در حال ساخت است.
وی کل اعتبار مورد نیاز برای ساخت این مرکز خرید را ۱۰ میلیارد عنوان 

کرد و گفت: تاکنون ۵ میلیارد ریال هزینه شده است.
سرپرست شهرداری شهرکرد زیربنای ساخت بازارچه ولی عصر)عج( را 
یک هزار و ۱۵۰ متر مربع عنوان کرد و گفت: در این بازارچه ۱۸ دهانه 
مغازه در نظر گرفته شده است.غالمیان دهکردی خاطر نشان کرد: این 

پروژه عمران شهری تا دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

 رشد 19 درصدی
  مصرف گاز طبیعی

 در استان

پیشرفت ۵۵ درصدی 
عملیات عمرانی بازارچه 
ولی عصر)عج( شهرکرد

مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری از بارور شــدن ۲۰ هکتار از۹۰ هکتار باغ پسته 
شهرستان لردگان خبر داد و گفت: نخســتین بار حدود 
۸۰ تن پســته مرغوب محلی این شهرســتان وارد بازار 

مصرف شد.
ابراهیم شیرانی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به شروع طرح 
مطالعاتی و تحقیقاتی کارشناسان جهادکشاورزی به منظور 
توسعه باغات پسته افزود: با توجه به مستعد بودن هوا، خاک 
و آب منطقه، امکان توسعه باغات پسته تا یکهزار هکتار در 

شهرستان لردگان امکان پذیر است.
وی  نیاز اندک به آب، داشتن ارزش افزوده باال و بازارپسندی 
این محصول و حمایت مســتقیم دولت در توسعه آبیاری 
نوین، آموزش و ترویج را علت افزایش و توسعه باغات پسته 

طی چند سال گذشته دانست. 
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری  احمد آقایی، فندقی و کله قوچی را از ارقام پسته 
تولیدی شهرســتان لردگان ذکر و تصریح کرد: با توجه به 
مرغوبیت این محصول، امکان صادرات به خارج از کشور نیز 
در دست بررسی است. وی از پرداخت تسهیالت بالعوض 
به کشاورزان برای توسعه آبیاری نوین در لردگان خبر داد و 
افزود: به ازای هر هکتار برای تجهیز زمین های کشاورزی به 
آبیاری روش »تیپ«۸۰ میلیون ریال و برای هر هکتار باغ 

۷۰ میلیون ریال به کشاورزان پرداخت می شود.

جواد کارگران دهکردی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان  در نشست برگزاری همایش عمان سامانی گفت:  
طی مصوبه ای که پیش تر در نشســت شــورای فرهنگ 
عمومی شهرستان ســامان مطرح شــد، روز تولد شاعر 
فرهیخته »عمان سامانی« را روز خاصی در این شهرستان  
می دانیم و در این راستا با برگزاری یک همایش استانی در 
 اسفندماه، با عنوان همایش عمان سامانی این روز را گرامی

  می داریم.
گفتنی است؛ » میرزا نورا... عمان سامانی « مشهور و ملقب 
به » تاج الشــعراء « و متخلص به » عمان «، از شــاعران 
صاحب نام و پرآوازه آیینی در نیمه دوم ســده ۱۳ و اوایل 
سده ۱۴ هجری و از شــاعران نامدار و مرثیه سرای عصر 
قاجار است که در ســال ۱۲۵۸ ه. ق در ســامان  از توابع 
فعلی شهرستان شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری 

متولد شد.
» گنجینه االســرار « شــاهکار و در ردیف مهــم ترین و 
معروف ترین آثار عمان ســامانی اســت که مشــتمل بر 
اشعاری در رثای امام حســین )ع( و اهل بیت عصمت و 

طهارت )ع( است.
کیست این پنهان مرا در جان و تن/ کز زبان من همی گوید 
ســخن/ این که گوید از لب من راز کیست؟/ بنگرید این 

صاحب آواز کیست؟

 پسته لردگان
به  بازار آمد

 همایش عمان سامانی
 اسفند ماه برگزار می شود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جــاده ای چهارمحال و 
بختیاری گفت: در نیمه نخست امسال ۲ میلیون و ۵۵۴ 
هزار مسافر در این اســتان با ناوگان حمل و نقل عمومی 

جابه جا شدند.
احمد جمشــیدی در گفت و گو با ایرنا اظهــار کرد: این 
 تعداد مسافر در قالب ۲۶۴ هزار سفر درون و برون استانی 

جابه جا شدند.
به گفته وی، از این تعداد مسافر ۹۲۳ هزار و ۵۶۸ مسافر 
طی سفر برون اســتانی و یک میلیون و ۶۳۰ هزار مسافر 
 طی ســفر درون اســتانی با ناوگان حمل و نقل عمومی 

جابه جا شدند.
جمشــیدی ادامه داد: ۴۳ شــرکت حمل و نقل مسافر با 
۲۷۴ دستگاه اتوبوس، یکهزار و ۸۲ دستگاه مینی بوس و 
 ۹۱۳ دستگاه سواری کرایه در چهارمحال و بختیاری فعال

 است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جــاده ای چهارمحال و 
بختیاری افزود: در همین مــدت نیز ۱.۷ میلیون تن کاال 
توسط ناوگان باربری اســتان در قالب ۱۴۹ هزار بارنامه 
 و توســط ۵۲ شــرکت حمل کاال ، درون و برون استانی 

جابه جا شد.
جمشــیدی تصریح کرد: ۴۹ میلیــون و ۲۹۲ هزار تردد 
وسایط نقلیه در محورهای ارتباطی استان در نیمه نخست 

امسال ثبت شد.

فرماندار کوهرنگ از برپایی بیمارستان صحرایی به منظور 
خدمات رسانی امدادگران جمعیت هالل احمر در روستای 

»خویه« دهستان موگویی خبر داد.
مرتضی زمانپور در گفت وگو بــا ایرنا اظهار کرد: یک گروه 
پزشک عمومی، ماما، کارشناس بهداشتی و درمانی به مدت 
۲ روز در این دهســتان حضور یافته و به ویزیت و بررسی 
بیماری احتمالی مردم ۱۵ روستای این دهستان دور افتاده 

و سخت گذر خواهند پرداخت.
وی افزود: تحویل دارو و بسته بهداشتی رایگان، برگزاری 
کارگاه آموزشی سالمت خانواده و پیشگیری از بیماری های 
محیط زیست از دیگر خدمات این اکیپ درمانی و سالمت 

جمعیت هالل احمر است.
فرماندار کوهرنگ با اشاره به اینکه هر سال با بارش نخستین 
برف در چهارمحال و بختیاری، راه ارتباطی بیش از چهار 
هزار نفر از ساکنان دهســتان موگویی و روستاهای صالح 
کوتاه، خویه، سرآقاســید، چین، دره تــوت، زرک، الوه، 
ای ناز، ســوه و بی آبه مسدود می شــود، توضیح داد: این 
گروه قبل از انسداد مسیر دهستان به چکاب سالمت مردم 
این خطه شــتافتند. به گزارش ایرنا، دهستان موگویی از 
توابع شهرســتان کوهرنگ مرز بین استان های لرستان و 
چهارمحال و بختیاری اســت که با مسدود شدن راه های 
ارتباطی از پاییز تا بهار، تردد مردم روستاهای این منطقه از 

طریق استان لرستان انجام می شود.

 جابه جایی ۲.۵ میلیون مسافر 
در چهارمحال و بختیاری

برپایی بیمارستان صحرایی در 
دهستان »موگویی« کوهرنگ

دعوت از والیبالیست های 
چهارمحالی به اردوی تیم ملی

سه نفر از والیبالیست های چهارمحال و بختیاری به اردوی انتخابی 
تیم ملی جوانان دعوت شدند. مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: 
نگار فرهنگیان، هانیه رحمانی و نگین حیدری سه بانوی والیبالیست 
چهارمحال و بختیاری به دعوت فدراسیون والیبال در اردوی انتخابی 
تیم ملی جوانان حضور یافتند. قاســمی افزود: اردوی انتخابی تیم 
ملی والیبال از ۲۲ تا ۲۴ مهر در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار 
می شود و سه ورزشکار دعوت شده از چهارمحال و بختیاری در این 
اردو توانایی های خود را برای راهیابی به مراحل بعدی اردوهای تیم 

ملی به نمایش می گذارند.

 کشف و ضبط سکه های تاریخی
 در شهرستان بن

سکه های تاریخی در شهرستان بن از حفاران میراث فرهنگی کشف 
و ضبط شد.فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اســتان افزود: چهارنفر که قصد حفاری در محوطه 
تاریخی شهرســتان بن را داشــتند با هماهنگی نیروی انتظامی 
شهرستان در یک عملیات قبل از هرگونه حفاری دستگیر شدند. 
سرهنگ محسن زمانی گفت: ازعوامل حفاری یک دستگاه فلزیاب 
نیز کشف، ضبط و تحویل مقامات قضائی شد. براساس ماده ۵۶۲ 
قانون جرایم علیه میراث فرهنگی، هرگونه حفاری و کاوش به قصد 
سرقت اموال تاریخی ممنوع بوده و متخلف به حبس از ۶ ماه تا سه 
سال محکوم و اشیای مکشــوفه و آالت و ادوات حفاری نیز به  نفع 

دولت ضبط می شود .

 درخشش دانش آموزان استان 
در المپیادهای علمی کشور

سه دانش آموز چهارمحال و بختیاری مقام برتر المپیادهای علمی 
کشور را از آن خود کردند. مدیر کل آموزش وپرورش استان گفت: 
سه دانش آموز مرکز تیزهوشان شهید بهشتی دوره دوم متوسطه 
شهرکرد در المپیادهای علمی کشور یک مدال طال و دو مدال نقره 
کسب کردند.بهروز امیدی افزود: رضا کیانی پور مدال طالی رشته 
زیست شناســی، عرفان مظفری مدال نقره رشته فیریک و کورش 

صادقی مدال نقره رشته ادبی را کسب کردند.

 افتتاح مدرسه خیریه 1۲ کالسه 
در شهرکرد

مدرسه خیریه »آریو مصلی نژاد« در ناحیه یک شهرکرد افتتاح شد. 
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: خیر مدرسه 
ساز »عباس مصلی نژاد « برای ســاخت این مدرسه ۱۲ کالسه از 

مرداد سال گذشته تا کنون، ۴۵ میلیارد ریال هزینه کرده است . 
بهروز امیدی افزود: این مدرسه پســرانه متوسطه دوم با چهارهزار 
مترمربع مساحت ، در دو طبقه ساخته شده است و دو هزار و ۱۰۰ 
متر مربع زیربنا دارد. وی افزود: این مدرســه مجهز به یک ســالن 
ورزشی سرپوشیده با مساحت ۷۰۰ متر مربع، نمازخانه، آزمایشگاه 

مجهز، سایت رایانه و سرایداری است.

 توزیع 1۸۰۰ بسته آموزشی 
در بین دانش آموزان محروم استان

معــاون آمــوزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
چهارمحال و بختیاری از توزیع یک هزار و ۸۰۰ بســته آموزشی و 
بهداشتی در بین دانش آموزان محروم چهارمحال وبختیاری خبر 
داد. عوضعلی حبیبــی در گفت و گو با مهر با اشــاره به توزیع یک 
هزار و ۸۰۰ بسته آموزشی و بهداشتی در بین دانش آموزان محروم 
چهارمحال وبختیاری، اظهار داشــت: این بســته های آموزشی و 
بهداشتی شــامل لوازم التحریر و لوازم بهداشتی است.وی عنوان 
کرد: این بسته های حمایتی در مدارس شبانه روزی چهارمحال و 
بختیاری توزیع شده است. معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش 
و پرورش استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: خیران نقش مهمی 

در کمک به دانش اموزان محروم چهارمحال و بختیاری دارند.

ایجاد 414 فرصت شغلی برای 
مددجویان چهارمحال وبختیاری

امسال ۴۱۴ فرصت شغلی برای مددجویان چهارمحال وبختیاری 
ایجاد شده است. معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد استان 
گفت:اشــتغال زایی و توانمندســازی مددجویــان از مهم ترین 
اولویت های کمیته امداد اســت که درکنارکمــک های حمایتی 

ومعیشتی،توانمندسازی وخودکفایی انجام شده است.   
نوذرحیدری افزود:شــش میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
اشــتغال زایی درقالب۹طرح کارانگیزی، ۶۸ طرح تــوان افزایی 
و۳۳۷ موردخودکفایی به مددجویان جویای کاراستان چهارمحال و 
بختیاری پرداخت شده است.وی باتاکید بر اینکه مددجویان دریافت 
کننده تسهیالت اشتغال زایی باتوانمندشدن ازچرخه حمایت خارج 
می شــوند،افزود: با توجه به شــرایط اقلیمی و جغرافیایی استان 
بیشــترین طرح های ایجاد شــده در زمینه دامپروری، خدمات، 
صنایع دستی و کشاورزی  است.معاون اشتغال وخودکفایی کمیته 
امداد استان گفت: بابرنامه ریزی و آموزش مددجویان فرصت های 
شغلی خوبی برای آنها فراهم می شود،که از ابتدای امسال ۲۲۵ مرد 
و ۱۸۹ زن آموزش های الزم را گذرانده و مجری طرح های اشتغال 

و خودکفایی بوده اند.

 برپایی ۲1 نمایشگاه فرهنگی
 در چهار محال و بختیاری

مدیرکل کانــون پرورش فکــری چهارمحال و بختیــاری گفت: 
همزمان با هفته ملی کودک، ۲۱ نمایشگاه فرهنگی در چهار محال 
و بختیاری برپا می شود.فرزاد رحیمی در گفت وگو با تسنیم اظهار 
داشت: در این نمایشگاه ها آثار فرهنگی، هنری و ادبی اعضای مراکز 
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان طی هفته ملی 
کودک در مراکز کانون به نمایش گذاشــته می شود.وی با اشاره به 
توانمندی های کودکان و نوجوانان استان در زمینه های فرهنگی، 
هنری و ادبی و فعالیت های اعضا در مراکز کانون افزود: طی هفته 
ملی کودک در ۲۱ نمایشگاه فرهنگی در استان بیش از ۸ هزار اثر از 

کودکان و نوجوانان  به نمایش گذاشته می شود.
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خبر

باند کالهبرداری از شرکت های تولیدی اصفهان شناسایی و منهدم شد.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: اعضای این باند با شگردی خاص از 
شش شــرکت تولیدی در اصفهان بیش از 10میلیارد ریال کالهبرداری کرده 
بودند. سرهنگ ستار خسروی افزود: اعضای باند مستقر در دفتری اداری، با جعل 
نامه ها، قراردادها و سربرگ های یک سازمان دولتی، پس از شناسایی شرکت های 
تولیدکننده اقالم صنعتی، در پوشش خریدار کاال به آنها، مراجعه و با استفاده از 
اسناد جعلی، از آنها  پورسانت های کالن اخذ می کردند. وی افزود: با دستگیری 
اعضای باند چهار نفره، تعدادی اسناد و مدارک، قراردادها، سربرگ و نامه های 
جعلی سازمان های دولتی و قراردادهای جعلی کشف شد. سرهنگ خسروی با 
بیان اینکه متهم اصلی به کالهبرداری 10میلیارد ریالی به این شیوه از 6شرکت 
تولیدی اعتراف کرده است، افزود: خودروی لکسوز، موتورسیکلت سنگین، دو 

رأس اسب، دو باغ و سایر اموال متهم با دستور مقام قضائی توقیف شد.

اعزام ۲۴۰ مددجوی 
کمیته امداد به کربال

انهدام باند کالهبرداری 
از شرکت های تولیدی

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان اصفهان گفت: کمیته امداد اصفهان 
زمینه سفر ۲۴0 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت را به سفر زیارتی 
کربال فراهم کرده است. کریم زارع با بیان اینکه برگزاری اردوهای زیارتی 
و ســیاحتی از برنامه های فرهنگی این نهاد است، اظهار داشت: این اردوها 
به منظور تقویت بنیه دینی، مذهبی و ارتقای سطح فرهنگی خانواده های 
تحت حمایت، در قالب اردوهای دانش آموزی، دانشجویی و خانوادگی برگزار 
می شود. معاون فرهنگی کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به برنامه های 
مختلف کمیته امداد در حوزه فرهنگی بیان کرد: سال گذشته بیش از یک 
هزار نفر از مددجویان، با هزینه ای بیش از 186میلیون تومان به کربال اعزام 
شدند. تقویت باورهای دینی، ایجاد روحیه نشاط و شادابی معنوی و دینی 
در بین خانواده های مددجــو، از اهداف اجرای طرح شــوق زیارت و اعزام 

مددجویان به عتبات عالیات است.

مدیر درمان تامین اجتماعی 
استان خبر داد:

کنترل هزینه های 
بیمارستان های تامین 

اجتماعی

دکتر عابدی نماینده مردم اصفهان، در دیدار با مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: عدم تعادل منابع و مصارف موجب تحمیل هزینه های جبران ناپذیر به 
گیرندگان خدمت می شود و عالوه برآن بر مشکالت سازمان خواهد افزود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان گفت: تامین اجتماعی باید درهزینه های بیمارستان های ملکی و تحت پوشش خود بسیار کنترل شده عمل کند، یعنی نباید هزینه ها 
بر منابع بیمه ای تحمیل شود؛ زیرا مشکالت پیش آمده دراین شرایط را نمی توان به آسانی حل کرد.

علی اعتصام پور افزود: کنترل منابع و کاهش هزینه های غیر ضروری، یکی از راه های درست برای پیشــرفت درحوزه سالمت است که با هماهنگی دانشگاه طرح های 
عملیاتی درحال اجراست. انتظار داریم با اعمال کنترل ها و جلو گیری از هزینه های غیر ضروری و جلوگیری از جراحی ها و بستری های غیر ضروری، هزینه ها به حداقل 

برسد که سازمان تامین اجتماعی بتواند همچنان به خدمات رسانی خود ادامه دهد.

ثبت نام ۶ هزار نفر اصفهانی  برای راهپیمایی اربعین
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشاره به اینکه ثبت نام از متقاضیان برای حضور 
در راهپیمایی اربعین از نیمه مرداد ماه در سایت »ســماح« آغاز شده است، اظهار 

داشت: تاکنون از استان اصفهان شش هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند.

بدعت های عاشورایی؛ زخمی بر پیکر 
اسالم

عزاداری ایام محرم پیشینه ای دور و   سیاوش پاک سرشت
دراز دارد؛ پیشینه ای به قدمت عشق 
این مردم به امام حسین)ع(. اگر در این ایام به مناطق مختلف کشور 
سفر کنید با آیین ها و رسومی روبه رو می شوید که به زیبایی تمام برگزار 
می شود. برگزاری آیین های گوناگون برای عزاداری ساالر شهیدان، 
حتی توجه گردشگران خارجی را نیز به خود جلب کرده است.گاه با عبور 
دسته های عزاداری می توان مســافران خارجی را مشاهده کرد که با 
دوربین های خود مشــغول ثبت این لحظات زیبا هستند.بدون شک 
بسیاری از این آیین ها پیشینه ای تاریخی دارد که برخی از آنها به ثبت 
ملی و جهانی رسیده  است.تعزیه خوانی، عبور قافله اسرای کربال،آیین 
نخل گردانی و... از جمله آیین های مرســوم در مناطق مختلف ایران 
است. با وجود برپایی آیین های باشکوه در این ایام، شاهد برپایی رسم ها 
و رفتارهایی هســتیم که با وجود منســوب بودن به عــزاداری امام 
حسین)ع(، هیچ سنخیتی با عزاداری ایشان ندارند. امروزه به کمک 
گوشی های هوشمند و البته صفحات مجازی و برنامه های اجتماعی و 
پیام رسان ،کوچک ترین حرکات جالب توجه، توسط حاضرین ضبط و 
منتشر می شود. با اندکی جست وجو در این صفحات می توان تصاویر و 
فیلم هایی را مشاهده کرد که به نام دین و عزاداری امام حسین)ع( آه از 

نهاد هر عاشق ساالر شهیدان بلند می کند.
مدل موی امام حسین)ع(

در حالی که تا پیش از این مرســوم بود عزاداران به حرمت سوگواری 
امام حسین )ع( از پیرایش و اصالح مو خودداری  کنند، حضور مدل 
موهای مخصوص محرم بدعتی نو به آیین های محرم وارد کرد. برخی 
از صفحات مجازی با انتشار تصاویری، استفاده از نام امام حسین)ع( را 
به عنوان یک مدل موی جدید و مخصوص محرم، به نمایش گذاشته اند.

برخی نیز از دریافت هزینه قابل توجه آرایشگران برای انجام این مدل 
موی محرمی خبر داده اند.آشکار است که حک شدن نام مبارک ساالر 
شهیدان روی  ســر برخی از بدعت آوران، الهام گرفته از مدل موهای 

غربی است.
نوشته های نابهنجار

چندسالی می شود که عمل شیشه نویسی در گوشه و کنار خیابان ها 
توسط نقاشانی انجام می شــود که به خط خوش و با استفاده از الگو 
نام امام حســین)ع( و جمالت دعایی مخصوص این ایام را بر پشــت 
شیشه اتومبیل ها می نویسند. هر چند نوشتن هرگونه شعار بر شیشه 
عقب اتومبیل خالف قوانین رانندگی است ولی یاد امام حسین)ع( و 
 اصحاب ایشان ایرادی ندارد. حرکت شیشه نویسی فقط به ذکر خاندان 
رسول ا...)ص( ختم نشد و برخی از رانندگان با نوشتن جمالتی، اسباب  
خنده و تاسف دیگران را فراهم کردند؛ جمالتی با مفهوم توهین آمیز به 
دشمنان امام حسین)ع( که به جای آشکار کردن زشتی های لشکریان 
سعد، زیبایی یاد امام حسین)ع( و اصحاب ایشان را از خاطرها زدوده 
است. برخی پا را از این حد نیز فراتر گذاشته و چهره ای خیالی از امام 
حسین)ع( بر بدنه اتومبیل خود نقاشی کرده اند که این نیز جای تامل 

و تاسف دارد.
مداحی های ترانه ای

مداحان  و واعظان، یکی از حســاس ترین وظایف را برای برپایی هر 
چه بهتر مراسم عزاداری امام حسین )ع( بر دوش خود دارند. صدای 
سوزناک مداحان و اشعار جگر سوز آنها اشــک های بی شماری را از 
دیدگان عزاداران روان می ســازد و چه چیز برای برپایی یک مراسم 
باشکوه، از حضور یک مداح یا سخنگو مهم تر است؟ هنوز در بسیاری 
از هیئت ها می توان نوحه و اشعار خاطره انگیز دهه های قبل را شنید؛ 
اشعاری که با زیبایی هرچه تمام تر گوشه ای از مظلومیت کربالئیان 
را برای ما آشکار می ســازد.با وجود پیشینه طوالنی اشعار مخصوص 
محرم،امروزه انجام برخی مداحی ها سبب حیرت عزاداران شده است؛ 
مداحی هایی که بیشتر الگو گرفته از ترانه های برون مرزی و سبک های 

رپ و ... است.
همه می دانند که از قدیم ســینه زنی و زنجیر زنی مرسوم ترین آیین 
های عزاداری بوده که امــروزه این آیین ها نیز از دســتبرد نوآوران 
در امان نمانده و دچار تغییر شــده اســت. ورود برخی از بدعت های 
خشــونت آمیز که توســط مراجع تقلید نیز نفی شــده است، تنها 
چهره اســالم و محرم را مخدوش و مکدر می کند. حضور باشــکوه 
عزاداران در مراســم عزا، امری تحسین برانگیز اســت ولی برخی از 
حاضــران، آن را نوعی میهمانی و مجلس ســرگرمی فرض کرده اند؛ 
عزادارانی که حتــی در این ایام نیز دســت از حرکاتی مثل ســلفی 
 گرفتن با غذاهای نــذری)!( برنداشــته و این مجالس را به ســخره 
گرفته اند. بدعت های محرم به همین جا ختم نمی شود و آشکار است 
که در بروز برخی از این حرکات، دست های غیر اسالمی و غیر ایرانی در 
کار است. با این اوصاف، هوشیاری عزاداران و قرارگرفتن ایشان در مسیر 

درست سوگواری، از مهم ترین وظایف عزاداران امروز است.

امنیت اجتماعی؛این بار در واحدهای 
صنفی لوازم التحریر و نوشت افزار

رییس پلیس امنیت عمومی اســتان اصفهان گفت: در راســتای 
ارتقای امنیت اجتماعی، طرح بازدید و کنتــرل واحدهای صنفی 
لوازم التحریر و نوشــت افزار در شهر اصفهان توســط ماموران اداره 
نظارت بر اماکن عمومی اجرا شــد. اکبر عاصمــی افزود: در همین 
راستا ماموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس، طی این طرح از 515 
واحد صنفی لوازم التحریر بازدید کردند. رییس پلیس امنیت عمومی 
اســتان اصفهان، از پلمب ۲3 واحد صنفی متخلف خبر داد و گفت: 
برای 91 واحد صنفی دیگر اخطاریه پلمب، صادر و از 7۲ واحد دیگر 
تعهد کتبی گرفته شد. وی با اعالم تداوم و تشدید این گونه برنامه ها 
و اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از عموم شــهروندان خواســت 
درصورت مشــاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های 

پلیسی 110 اطالع دهند.

یادداشت

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: اداره کل بیمه 
سالمت استان به موجب تحقق اصل دولت الکترونیک و با 
عقد قرارداد با دفاتر پیشــخوان خدمات دولت، زمینه ارائه 
خدمات بیمه ای به مردم در 103 نقطه جغرافیایی استان 

اصفهان را فراهم کرده است.
حسین بانک در گفت و گویی اظهار کرد: افرادی که دارای 
دفترچه بیمه ســالمت روستایی هســتند، می توانند در 
بیمارستان های دولتی دانشــگاهی، از خدمات بستری و 
بستری موقت در قالب نظام ارجاع با سهم پرداختی 5درصد 
و سایر بیمه شــدگان با ســهم پرداختی معادل 10درصد 

استفاده کنند.
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: به منظور ارائه 
خدمات سالمت و ارتقای عدالت در دسترسی عادالنه مردم 
به خدمات بهداشــتی درمانی و بر اساس قرارداد فی مابین 
اداره کل بیمه ســالمت استان و دانشــگاه علوم پزشکی، 
بیمه شدگان روستایی و ساکنین شهرهای زیر ۲0 هزار نفر 
می توانند از خدمات سرپایی و بســتری با رعایت سیستم 

ارجاع و نظام پزشک خانواده بهره مند شوند.
وی افزود: براساس سیاست های دولت و با اجرای طرح بیمه 
سالمت همگانی، کلیه افراد فاقد پوشش بیمه ای، از خدمات 
سازمان بیمه سالمت بهره مند شدند که در حال حاضر در 
کشــور بیش از 10 میلیون نفر بیمه شده اند و سهم استان 

اصفهان 500هزار نفر بیمه شده است.
عضو سازمان نظام پزشکی اصفهان در ادامه گفت: درحال 
حاضر هزینه های درمانی بیمه شدگان این استان در هر ماه 

حدود 60 میلیارد تومان است.
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان درخصوص استفاده 
اتباع خارجی از دفاتر بیمه ســالمت افــزود: اتباع خارجی 
دارای کارت اقامت معتبر، بر اســاس قرارداد بین سازمان 
بیمه سالمت و وزارت کشور و کمیساریای عالی پناهندگان، 
از ابتدای سال جاری زیر پوشش قرار گرفته اند. وی تاکید 
کرد: اتباع خارجی برای دریافت خدمات بســتری، بستری 
موقت و سرپایی می توانند فقط به بیمارستان های دولتی 
دانشگاهی مراجعه کرده و از خدمات مذکور بهره مند شوند.

مدیر کل امور عشایر استان اصفهان گفت: دانش آموزان 
ایل بختیاری در اصفهان به دلیل عدم همراهی معلمان 

با آنها در دوران کوچ، از ادامه تحصیل باز می مانند.
مختار اسفندیاری با اشاره به اینکه در حال حاضر کوچ 
قشالقی عشایر از اســتان اصفهان در حال انجام است، 
اظهار داشت: عشایر بختیاری به شهرستان های شوشتر، 
مسجد سلیمان، دزفول، شوش، سردشت و اللی کوچ 
می کنند. وی افزود: عشایر قشــقایی نیز به استان های 

فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد کوچ می کنند.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان با اشاره به اینکه در 
این ایام 53 هزار نفر از عشــایر در قالب 9 هزار  و 605 
خانوار از اســتان اصفهان کوچ می کننــد، اضافه کرد: 
این عشــایر یک میلیون رأس دام را نیز با خود جابه جا 
می کنند.وی با بیان اینکه در استان اصفهان همکاری 
خوبی بین دســتگاه های انتظامی، خدماتی و درمانی 
برای کوچ عشایر فراهم شده اســت، تصریح کرد: تمام 
خدمات مورد نیاز عشایر در استان اصفهان محقق شد و 
این در حالی است که هنوز بدهکاری زیادی درخصوص 

برآورده کردن این نیازها داریم.
اســفندیاری در ادامــه با اشــاره به اینکــه تحصیل 
دانش آموزان به ویژه عشــایر بختیاری، چالش عشایر 
استان اصفهان است، افزود: باید توجه داشته باشیم که 

حدود هفت ماه دانش آموزان ایل بختیاری در خوزستان 
تحصیل می کنند و برای ادامه تحصیل در فریدونشهر 
و چادگان معلمــی ندارند. وی با بیــان اینکه معلمان 
خوزستان برای ادامه تحصیل دانش آموزان ایل بختیاری 
از خوزســتان به اصفهان نمی آیند و آموزش و پرورش 
اصفهان نیز در این زمینه مســئولیتی نــدارد، افزود: 
برای این امر اســتاندار اصفهان با اســتاندار خوزستان 
نامه نگاری هایی انجام داده و قرار اســت در سال آینده 

این مشکل  برطرف شود.
مدیرکل امور عشــایر اســتان اصفهان در پایان گفت: 
متاسفانه درصد بی ســوادی بین ایل بختیاری با روند 

فعلی رو به افزایش است.

مدیر کل امور عشایر استان اصفهان:

عشایر اصفهان بعد از کوچ به دلیل نبود معلم از تحصیل باز می مانند

بامسئوالنسالمت

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان:

بیمه سالمت در ۱۰۳ نقطه استان اصفهان خدمات ارائه می کند

محیط زیست

احتمال عدم صدور پروانه 
شکار به دلیل شیوع آنفلوآنزا

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شــکار و صید سازمان 
حفاظت محیط زیست با اشــاره به گزارش هاي سازمان 
دامپزشکي مبني بر شیوع آنفلوآنزاي مرغي گفت: تاکنون 
به جمع بندي نهایي براي صدور دستورالعمل شکار و صید 

پرندگان وحشي نرسیده ایم.
علي تیمــوري درخصــوص تصمیم این ســازمان براي 
صدور پروانه شکار پرندگان وحشي در سال جدید گفت: 
باتوجه به اینکه سازمان دامپزشکي در برخي از استان ها 
گزارش هایي مبني بر شــیوع آنفلوآنزای مرغي را اعالم 
کرده، ممنوعیت شــکار پرندگان را در دســتور کار قرار 

داده ایم.
وي افــزود: تاکنون بــه جمع بندي نهایي بــراي صدور 
دستورالعمل شکار و صید نرســیده ایم.تیموري با اشاره 
به اینکه صدور پروانه شکار در مهرماه صورت مي گیرد، از 

نتیجه گیري نهایي تا پایان این ماه خبر داد. 
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شــکار و صید سازمان 
حفاظت محیط زیست  اظهار داشت: اگر بحث آنفلوآنزای 
مرغي به صورت همه گیر در کشــور مطرح شود، با ابالغ 
محدودیت هاي شــکار، تمامي دستگاه هاي مسئول باید 
به کمک یگان حفاظت سازمان محیط زیست بیایند تا از 
شیوع بیماري کمک کنند. وي تاکید کرد: با حضور تمامي 
دستگاه ها باید از فروش و عرضه پرندگان شکاري قاچاق 

هم براي تامین امنیت سالمت عمومي جلوگیري شود.

کاهش ۷ درصدي حجم 
روان آب هاي کشور

میزان روان آب هاي کشور در سال آبي 96-95 در مقایسه 
با سال آبي قبل از آن )95-9۴(، به میزان ۴.3 میلیارد متر 

مکعب معادل 7 درصد کاهش داشته است.
مجموع روان آب هاي کشور در ســال آبي 95-9۴ برابر 
59 میلیارد و 107 میلیون متر مکعب بود که در سال آبي 
96-95 با 7 درصد کاهش، به 5۴ میلیارد و 780 میلیون 

متر مکعب رسیده است.
بنابراین گزارش، حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال آبي 
96-95 در مقایسه با ســال آبي 95-9۴ باالترین میزان 
کاهش روان آب ها را داشــته اســت. این حوضه در سال 
آبي گذشته 38 درصد کاهش را نسبت به سال آبي ماقبل 
)که حدود ۴ میلیارد و 956 میلیون مترمکعب بود( تجربه 
کرد و درمجموع حدود 3 میلیارد و 85 میلیون متر مکعب 

جریان  سطحي در این حوضه ثبت شده است.

ســازمان جهانی غذایی، همواره یکی از دغدغه های خود را 
تامین مواد غذایی مورد نیاز برای گرسنگان برشمرده است؛ 
گرسنگانی که از دیرباز در مناطق جنگ زده و محروم ازجمله 
کشورهای فقیر آفریقایی وجود داشته اند. در گوشه دیگری 
از جهان اما اوضاع متفاوت است.کشورهای صنعتی و متمول 
اروپایی درگیر رنج گرسنگی و سوءتغذیه نیستند و دسترسی 
مناســبی به مواد غذایی دارند؛ با این وجود این وفور نعمت 
سبب نشــده تا آنها از آســیب های غذایی در امان بمانند و 
آسیب ها و بیماری های ناشی از چاقی و پرخوری بالی جان 
این مردم راحت طلب شده است. در کشورهای صنعتی که 
فرآورده های گوشتی و خوراکی های صنعتی به طور بی شمار 
تولید می شود و مردمانش میل به تناول آنها دارند، مشکل 
سوءتغذیه بیداد می کند. از کشورهای اروپایی که بگذریم، 
در کشور خودمان هم شــاهد مصرف ناصحیح مواد غذایی 
خواهیم بود. ایران؛ کشــوری که از هرگونه مواد غذایی غنی 
بوده و بیراه نیست اگر بگوییم یکی از مناطق پربار از نظر تنوع 
مواد غذایی است. روزگار کنونی ایران، یکی از پر رونق ترین 
روزگار از نظر مواد غذایی اســت. اگر چه بهای سرســام آور 
برخی از مواد غذایی، راه را برای دستیابی مردم به آنها دشوار 
ساخته است، اما اکثر مردم ایران از نظر تامین آنها در وضعیت 

مناسبی به سر می برند. به طور کلی بررسی ها نشان می دهد 
که ایرانیان مردمانی هستند که به شکم خود بها می دهند و 
به قول معروف از نظر غذایی بر خود سخت نمی گیرند. چه 
بســا این بریز و بپاش ها گاهی از حالت عادی خارج شده و 
به سمت اســراف پیش می رود. مواد غذایی و خواص مربوط 
به آن اگرچه برای هر گروه ســنی اهمیت جداگانه ای دارد 
ولی مشخص اســت که کودکان و نوجوانان به طور جدی تر 
درمعرض تهدیدهــای غذایی قرار دارند. بــه همین جهت 
متخصصان تغذیه همواره نظارت دقیقی بر وضعیت غذایی 

کودکان و نوجوانان داشته اند.
مصرف شیر؛ معضل اصلی نوجوانان

سخن گفتن از خواص شــیر امری تکراری و مالل آور است.
کیســت که نداند این مــاده لبنی چه اثر مهمی بر رشــد و 
سالمت انسان وبخصوص کودکان و نوجوانان دارد.کشور ما 
با وجود فعالیت زیاد شرکت های مختلف در زمینه لبنیات و 
تولید شیر، همچنان در مصرف این ماده غذایی دچار مشکل 
است.طبق آمار منتشر شــده تنها ۴0درصد دانش آموزان 
کشور روزانه شــیر مصرف مي کنند. آموزش و پرورش یکی 
دوسالی است که طرح توزیع شیر رایگان را درمدارس اجرا 
می کند؛ لیوان هایی با داشتن کمترین شباهت به طعم شیر 

که البته عمل مناســبی بود؛ ولی این طرح نیز پس از مدتی 
به ســبب بدهکاری آموزش و پرورش بــه دامداران متوقف 
شد.امروزه شیرهای طعم دار متعددی در فروشگاه ها وجود 
دارد که انتخاب را برای افراد با ســلیقه های مختلف آسان 
کرده است. ولی باید گفت که این شیرهای طعم دار هرچند 
به مصرف بیشــتر شــیر نزد نوجوانان دامن زده است ولی 
مصرف کنندگان خود را درگیر بیماری های ناشــی از قند 

موجود درخود می کند.
فرزند تپل مپل

خانواده های ایرانی از روزگاران قدیم به دنبال این بوده اند که 
خداوند متعال فرزندی تپل مپل به آنها عنایت کند؛ زیرا آن را 
نشانه سالمتی می دانند. اصوال بچه های الغر با برچسب های 
بیماری و خطرهای آن روبــه رو بوده اند. این آرزوی قدیمی، 
امروزه به معضلی برای دانش آموزان تبدیل شده است. طبق 
آمار منتشر شــده ۲1 درصد دانش آموزان کشور چاق بوده 
و اضافــه وزن دارند و  16/1درصد آنها الغر هســتند. درک 
این موضوع چندان سخت نیســت که چاقی و الغری مفرط 
هرگز مناسب دانش آموزان درحال رشــد نبوده و نیست و 
دالیل مختلفی برای این عدم تناســب اندام وجود دارد: کم 
تحرکی و زندگی ماشــینی، وعده های غذایی نامناســب، 
عوامل ارثی و ژنتیکــی و البته مصرف غذاهای نامناســب. 
معموال اکثر دانش آموزان از مصرف صبحانه گریزان هستند 
و خانواده ها تصور می کنند با تغذیــه های اهدایی خود در 
زنگ های اســتراحت، می توانند مشکالت ناشی از نخوردن 
صبحانه فرزند خود را رفع کنند. در کنار رعایت نکردن وعده 
های غذایی، مصرف بی رویه فســت فودها و نوشابه یکی از 
مشــکالت غذایی دانش آموزان اســت. بنا بر آمار در طول 
هفته، ۲7/5درصد دانش آموزان  یعني 1 نفر از ۴ نفر غذاهاي 
غیر مفید، ۲5/7درصد نوشابه و 15درصد فست فود مصرف 
مي کنند. حتما در توصیه های مادران به فرزندانشان با این 
جمله معروف آشنا هســتید:»این پول را بگیر یه چیز بخر 
بخور«. به نظر شما چند کودک از طعم خوب فست فودها و 

نوشابه ها صرف نظر می کنند؟
مصرف نمک

محال است که از مواد غذایی نامناسب سخن بگوییم و یادی از 
این ماده نکنیم. متاسفانه ایرانیان در این زمینه نیز رکورددار 
هستند. طبق آمار مصرف نمک نزد ایرانیان 5 برابر استاندارد 
جهانی اســت و۴3 درصد دانش آموزان هنگام خوردن غذا 
از نمک اســتفاده مي کنند. عالوه بر این باید به مصرف مواد 
غذایی شــور مانند چیپس ها و پفک ها نیز اشــاره کرد که 
طرفداران پر و پا قرصی دارند. مشــکالت ناشــی از مصرف 
ناصحیح غذا نزد دانش آموزان به همین جا ختم نمی شود و 
بنا بر آمار منتشر شده، ۲7درصد دانش آموزان تري گلیسیرید 
یا چربي باالیي دارند که بسیار نگران کننده است. حال و روز 
دانش آموزان امروز و خطرات مواد غذایی مصرفی آنها، روزگار 
گذشته را به خاطر می آورد؛ روزگاری که خوراکی ها و تغذیه 
های کودکانه نان و پنیر و خرما یا ســبزی بود و جیب های 

دانش آموزان معموال با خشکبار پر می شد.

تغذیه و رژیم صحیح غذایی همواره یکی از دغدغه های انسان بوده است.با کمی جست و  سعید فردوسی
جو در کشورهای مختلف جهان می توان فهمید که تعادل و توازن غذایی در همه نقاط جهان 

وجود ندارد و انسان های بی شماری یا از فرط پرخوری درمانده شده اند یا به سبب گرسنگی، بیمار.

تغذیه ای که سالمت دانش آموزان را نشانه گرفته است؛

سالمتی در حاشیه
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پایداری 

اولتیماتوم استاندار برای تکمیل باغ موزه دفاع مقدس؛

چشم مردم اصفهان روشن می شود

قاب روز

شهید »محمد جاودانی« آخرین شهید از تصویر پیش رو است که همزمان با شب عاشورای 
حسینی به شهادت رسید.

همزمان با شب عاشورای حسینی، رزمنده مدافع حرم »محمد جاودانی« در دفاع از حریم 
آل ا... در منطقه دیر الزور سوریه به شهادت رسید. وی با نام جهادی میثم پس از چند دوره 
اعزام به جبهه های مقاومت عراق و سوریه سرانجام پس از حضور هشت ماهه در سوریه 

به همرزمان شهیدش پیوست.
 تصویری از این شهید در کنار شهیدان محمد اسدی، جواد کوهساری و شهید مصطفی 

عارفی وجود دارد که با شهادت محمد جاودانی تصویر این شهدا در یک قاب کامل شد. 
شهید جواد کوهساری از بسیجیان اهل مشهد بود که تیرماه سال 94 در سن 29 سالگی در 
فلوجه عراق به شهادت رسید. وی از دوستان و همرزمان نزدیک شهید مصطفی عارفی بود 
که او نیز از رزمندگان جبهه مقاومت در عراق و سوریه بود و در کسوت فرماندهی گروهان 

امام رضا)ع( در 12 اردیبهشت سال 95 در سوریه به شهادت رسید.
شهید محمد اسدی نیز با نام جهادی غالمعباس از دیگر شهدای حاضر در این تصویر است 
که اول ماه مبارک رمضان سال 95 در حلب سوریه به شهادت رسید و پیکرش مدتی پیش 

در منطقه شناسایی و در ششم مهرماه سال جاری در مشهد مقدس به خاک سپرده شد.
از راست به چپ: شهید اسدی، شهید کوهساری، شهید عارفی و شهید جاودانی 

تصویر کامل شده چهار شهید مدافع حرم در یک قابسقایی که ظهر عاشورا با تیر مستقیم توپ، تکه تکه شد

  استاندار اصفهان در جلسه هیئت امنای مرکز فرهنگی و موزه دفاع 
مقدس استان با اشاره به طرح های اجرایی در سطح استان، اظهار 
کرد: در اســتان اصفهان طرح هایی وجود دارد که از آغاز عملیات 

اجرایی آنها بالغ بر 20 سال گذشته است.
رســول زرگرپور با بیان اینکه به دنبال اتمام این پروژه ها بوده ایم، 
اظهار کرد: سالن گلستان شهدا و طرح موزه بزرگ اصفهان نیز یکی 

از این طرح های قدیمی اصفهان محسوب می شود.
وی ادامه داد: در برخی از پروژه ها از قبیل ورزشگاه نقش جهان به 
موفقیت دست یافتیم به طوری که در یک سال حدود ۳5 میلیارد 
تومان هزینه شد در حالی که در ســال های قبل یک یا دو میلیارد 

تومان برای این پروژه هزینه شده بود.
زرگرپور با اشــاره بــه تکمیل ســالن اصلی مصالی بــزرگ امام 
خمینی)ره( اصفهان، افزود: دیگر پروژه ها نیز در حال تکمیل است 
و درباره پروژه مترو نیز با استقرار کمیته مربوطه در محل کارگاه، 
15 کیلومتر از خط یک مترو آماده شد و تا پایان سال، جنوبی ترین 
نقطه شهر اصفهان به شمالی ترین نقطه این شهر متصل خواهد شد.

استاندار اصفهان با اشاره به فعالیت در پروژه کنارگذر شرق اصفهان 
خاطرنشــان کرد: تمامی این پروژه ها بیش از مشکالت اجرایی با 
مشکالت حاشیه ای مواجه بودند که خوشبختانه با تدابیر صورت 

گرفته برطرف شدند.
وی به موزه دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: نبود موزه  دفاع مقدس 

در اصفهان در شأن این استان با این همه شهید، ایثارگر و جانباز و 
با وجود دو لشکر و چند تیپ در جبهه به عنوان ستون فقرات دفاع 

مقدس نیست.
زرگرپور با اشــاره به طراحی موزه به صورت متحرک، عنوان کرد: 
ساخت موزه نیاز به اعتبار ملی بوده و از اعتبارهای استانی بودجه ای 

برای آن در نظر گرفته نشده است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه پیشــنهاد استفاده از بودجه استانی 
برای ساخت این موزه را به سردار کارگر داده ایم، تصریح کرد: فاز 
نخست موزه دفاع مقدس باید در دهه فجر به بهره برداری برسد و 
هیئت امنا این اختیار را بدهد که هماهنگی هــای الزم برای این 

منظور فراهم شود.
وی با بیان اینکه باید تدابیر الزم برای تامین منابع مورد نیاز تکمیل و 
تجهیز فاز یک این پروژه انجام شود، افزود: امیدوارم که شهردار جدید 

به عنوان اولین امضا، اعتبار خوبی را برای این موزه اختصاص دهد.
سردار مجتبی شیروانیان نیز در این جلسه با بیان این موضوع که در 
بدو مسئولیتش به علت عدم نقدینگی، پروژه مرکز فرهنگی حدود 
2 سالی بود که تعطیل شده بود، افزود: بر اساس پیشنهاد استاندار 
و تدابیر هیئات امنا، مجموعه مرکز فرهنگی دفاع مقدس اســتان 
به ۳فاز تقسیم شده و مقرر شد که در اولویت نخست فاز اول مرکز 

فرهنگی تکمیل، تجهیز و آماده بهره برداری قرار گیرد.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان 
ادامه داد: با توجه به بازدید مراکز فرهنگی دفاع مقدس سایر استان ها 

و بررسی های مکرر و آسیب شناسی که از موزه های موجود به عمل 
آمد، مقرر شد مرکز فرهنگی اصفهان از حالت یک نمایشگاه دائمی 
و ایستا به حالت پویا در آمده و با توجه به بهره مندی بخش عمده 
این مرکز از فناوری دیجیتال، قابلیت تنوع بخشــی و بروز رسانی 
در موضوع ها و ســوژه های مختلف را داشته باشد لکن برای ایجاد 
بسترها و زیرســاخت های مناســب و مورد نیاز به زمان بیشتری 

نیازمند شدیم.
سرتیپ دوم پاســدار مجتبی شیروانیان ضمن تشــکر از اقدامات 
استاندار، شورای اسالمی شهر اصفهان،شهرداری اصفهان، مجتمع 
فوالد مبارکه و ســازمان برنامه و بودجه اســتان افــزود: از جمله 
مشکالت ما در راستای تکمیل پروژه مرکز فرهنگی اصفهان جذب 
منابع کافی و عدم اختصاص بودجه های مربوطه استانی است که 
با توجه به پیشرفت 90 درصدی فاز اول  تا تکمیل و افتتاح این فاز 
یک »یاحسین« دیگر الزم است که ان شاءا... به برکت خون شهدای 
کربال، شهدای دفاع مقدس و شــهدای مدافع حرم و با همت همه 

مسئوالن این امر به زودی میسر خواهد شد.
مدیر کل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان 
در انتها با اشاره به این موضوع که قرار اســت در دهه مبارک فجر 
امســال حدود 10 مرکز فرهنگی دفاع مقدس در سراســر کشور 
افتتاح شود، گفت: تمام تالشمان  را خواهیم کرد تا فاز اول محوطه 
 مرکز فرهنگی دفاع مقدس اصفهان نیز در دهه فجر سال جاری به

 بهره برداری برسد.

 فرمانده ارشدحزب ا... لبنان
 به شهادت رسید 

 یکی از فرماندهان ارشد حزب 
ا... لبنان در جبهه های نبرد 
سوریه به شهادت رسید.حزب 
ا...لبنان با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد کــه »علی الهادی 
العاشــق« )حاج عبــاس( از 
فرماندهان ارشد مقاومت در 
جبهه های نبرد در سوریه به 

شهادت رسیده است.

 ورود پیکر ۱۱۹ الله به خون خفته 
به کشور

پیکر مطهر 119 شــهید دوران دفاع مقدس  امروز وارد کشور می شود.پیکر 
مطهر این شــهدا که طی عملیات اخیر تفحص، توسط کمیته جست وجوی 
مفقودین ستادکل نیروهای مسلح کشف شده اند، امروز  از طریق مرز شلمچه 
در جنوب کشور وارد کشــور خواهند شد.مراسم استقبال از این شهدا در مرز 

شلمچه با حضور عموم مردم برگزار می شود.

 روایتی از زندگی شیر سامرا در رادیو صبا
مستند »مالزمان حرم« با نگاهی به زندگی و شخصیت شهید مهدی نوروزی 

از رادیو صبا ارائه خواهد شد.
مســتند »مالزمان حرم« برنامه ای تامینــی از رادیو صباســت که زندگی 
و خاطــرات »شــهیدان مدافــع« حــرم حضــرت زینــب )س( را از زبان 
همسرانشــان روایت می کند. امروز در این برنامه با همســر شــهید مهدی 
 نوروزی درباره شــخصیت و خصوصیات اخالقی این شهید بزرگوار گفت وگو 

می شود.
»شهید مهدی نوروزی« به علت نبوغ نظامی و شجاعت کم نظیرش به عنوان 
فرمانده عملیات ویژه سامرا برای دفاع از حرم حضرت زینب )س( انتخاب شد 

که در همین مقام به فیض شهادت نائل آمد.
مستند مالزمان حرم  ساعت 15:00 به مدت ۳0 دقیقه روی موج اف ام ردیف  

105.5 مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.

چند دقیقه با یک کتاب؛

نویسندگانی که پرسیدند »کجا بودی الیاس« 

کتاب »کجا بودی الیاس« مجموعه 12 داستان کوتاه از 12 نویسنده کشور با 
موضوع گرامیداشت یاد و نام شهدای غواص عملیات کربالی چهار است.کتاب 
»کجا بودی الیاس« به همت موسسه انتشاراتی شهرستان ادب چاپ و توزیع 
شده است.علی محمد مودب، مدیر انتشارات شهرستان ادب که ناشر این کتاب 
است می گوید: انقالب اســالمی ما پر از حادثه ها و اتفاقات است که اغلب این 
حوادث در قالب داســتان درنیامده است. در کشــورهای دیگر، از ترور رییس 
جمهور چندین فیلم، کتاب و اثر هنری تهیه می کنند؛ اما در کشور ما، در رابطه 
با این حجم از اتفاقات متنوعی که در چهار دهه پس از انقالب رخ داده، به قدر 

کفایت آثار هنری تولید نشده است. الیاس ها بودند و هستند و این ما هستیم که 
نبودیم و گاهی نیستیم.گفتنی است پیش از این در انتشارات شهرستان ادب، 
در حوزه شعر اثری درباره شهدای غواص منتشر شد و این بار، در حوزه ادبیات 
داستانی و در قالب داســتان کوتاه  مجموعه داســتان هایی از شهدای غواص 

جمع آوری شد.
کتاب »کجا بودی الیاس« می تواند کشــف جدیدی از این شــهدا باشــد. در 
خصوص موضوع شهدای غواص، تعداد 175 شهید باِر خبری بسیاری داشتند 
و از طرف دیگر، برای مــردم، غواص بودن هم مقوله جذابی اســت و بر حجم 
دراماتیک کردن ماجرا اضافه کرده است. متاسفانه به دالیل مختلف، از جمله 
نزدیک بودن به واقعه، به طور طبیعی یک روایت ثابت از فضای جبهه و جنگ 
داریم اما امروز و در سال 95 به قدری از فضای جنگ تحمیلی فاصله پیدا کردیم 

که یک پرونده بسته شده را روایت کنیم و الیه های جدیدش را نقل کنیم.
داستان نویس و شاعر جوان ما، چون در فضای جنگ حضور نداشته، می تواند 
چیزهایی ببیند که دیگران نمی بینند و روایت متفاوتی از آن روزها ارائه کند و از 
این جهت، کتاب »کجا بودی الیاس« می تواند کشف جدیدی از شهدای غواص 
باشد.175 غواص در جریان عملیات کربالی 4 با دستانی بسته توسط نیروهای 

بعثی به شهادت رسیدند.
کتاب »کجا بــودی الیاس« بــا 12 داســتان از 12 نویســنده توانای حوزه 
 داســتان نویســی، در 146 صفحه با قیمــت 10000 تومان در بــازار کتاب 

موجود است.

دست نوشته شهیدحججی درباره جنگ  نرم

یادداشت شهید محســن حججی درباره جنگ نرم که همسر شهید به رؤیت 
رهبر انقالب اسالمی رساند.

برای فرهنگ
 جنگ ، جنگ است چه سخت باشد و چه نرم... عده ای را با جسمشان می کشند 

و عده ای  را با فرهنگشان...
  هشــت ســال زدند زدند زدند... خواســتند ریشــه اســالم را بزنند ، بیشتر 

رشد کرد. 
چندین سال است از شاخ و برگ ها شروع  کرده اند، کمر بسته اند  کل درخت 

را بسوزانند. از جنگ نرم غافل نشوید...
 جنگ نرم ، مرد می خواهد، محکم و استوار... شاید گلوله و ترکشی نباشد، اما 
طوری ذهنت را هدف گرفته اند که حواســت نباشد خوردی. اگرفشنگ بزنند 
می شوی الگو، مایه افتخار، اما اگر نیرنگت بزنند چه...؟ خواهرم ، برادرم ... خیلی 
حواست به سنگر باشد. چادرت، غیرتت،  ایمانت ، درست همه و همه  را هدف 

گرفته اند... همه را...
دشــمن جنگ نرم را از جنگ سخت جدی تر گرفته اســت ... مبادا تو به بازی 
بگیری که با ...... فرهنگ تو، ایمان تو ، عقیده تو همه و همه برای توست و دشمن 

فقط به فکر گرفتن آن از توست...
 ایمانت را ازت بگیرند چه چیزی دیگر داری؟ خیلی حواســت باشد. دشمن تو 

جلوی خدای خودش ایستاد چه برسد به تو...
جنگ نرم، جنگ نرم، جنگ نرم را جدی بگیرید.

محمد یزدانی، سقایی بود که ظهر عاشورا در حال آبرسانی به بچه ها  با  گلوله مستقیم  توپ ، تکه تکه شد. رزمندگان  
تکه های  بدن شهید را جمع کردند و پشت سرش نمازظهر عاشورا خواندند. جالب اینجا بود که یکی از بچه هایی که از 

این مراسم عکس می گرفت می گفت: تعداد نمازگزاران را شمردم دقیقا 72 نفر بودند .
چند روز بعد از شهادت محمد، تعدادی از نیروهای دشمن خودشان را تســلیم رزمندگان اسالم کردند. وقتی دلیل 
کارشان پرسیده شــد گفتند: ما تا قبل از ظهر عاشورا شما را کافر و مجوس می دانســتیم ولی با دیدن این صحنه که 

ایستادید و بعد از شهادت رفیق تان نماز ظهرتان را خواندید ، فهمیدیم شما مسلمان هستید . 

                              مهدی زرگر / زاینده رود
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جشنوارهورزشیزایندهروددر۶شهرستاناصفهانبرگزارمیشود
 حمید رضا غزنوی، رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان گفت: جشنواره ورزشی 
زاینده رود به صورت دوره ای در ۶ شهرستان اســتان اصفهان پس از ماه های محرم و صفر 

برگزار می شود.

خبر روز

چهاردهمین دوره رقابت های ووشوی قهرمانی بزرگساالن جهان 
کــه از روز جمعه به میزبانی شــهر »کازان« 
روسیه آغاز شده بود، سه شنبه شب 
با قهرمانی فراموش نشدنی تیم 
کشــورمان در بخش ســاندا 
به پایان رســید تا موفقیتی 
به یادماندنی در ســرزمین 
تزارها برای ورزش کشورمان 
ثبت شود.در تمامی 13 دوره 
گذشته این مسابقات تیم چین 
که مهد ووشوی جهان محسوب 
می شــود در بخــش ســاندا به 

رسیده بود.ســانداکاران تیم ملی قهرمانی 
ووشوی ایران با کسب هفت مدال طال و یک نقره بر سکوی قهرمانی 
جهان تکیه زدند تا با کوالک خود در روسیه به حکومت چینی ها 
پایان دهند.چین با هفت طال به نایب قهرمانی رسید و روسیه با ۲ 
طال؛ یک نقره و ۲ برنز سوم شد.در بخش ساندا برای تیم ایران الهه 
منصوریان،شهربانو منصوریان، مریم هاشمی، محسن محمدسیفی، 
یوســف صبری، معین تقوی و میالد عارفی مقام مدال طال کسب 
کردند و حمیدرضا قلی پور نقره گرفت.در مجموع دو بخش تالو و 
ساندا نیز تیم ایران با هشت نشان طال، یک نقره و دو برنز  و یک پله 
صعود نسبت به دوره گذشته در جایگاه دوم ایستاد.چین با 1۵ طال 
قهرمان شد و هنگ کنگ با پنج طال، سه نقره و سه برنز بر سکوی 

سومی ایستاد.

قهرمانی تاریخی ووشوی ایران در آوردگاه جهانی؛

  درخشش دوباره خواهران اصفهانی 

باخت های عجیـب فوتبـال ایران همـواره دالیـل جالـب و غیرعادی 
داشـته اسـت. باخت سـنگین پرسـپولیس به الهالل در نیمـه نهایی 
لیگ قهرمانان آسـیا یکی از همین باخت هاسـت کـه نیازمند واکاوی 
اسـت.تیم فوتبال پرسپولیس در نمایشـی ضعیف در دور رفت مرحله 
نیمه نهایـی لیـگ قهرمانـان آسـیا برابـر الهـالل ۴ بر صفـر متحمل 
شکسـت شـد تـا سـنگین ترین شکسـت دوران مربیگـری برانکـو 
ایوانکوویـچ در فوتبـال ایران رقـم بخـورد، اما بـه دور از مسـائل فنی 
به نظـر می رسـد این دیـدار درگیـر حواشـی خاصی بـوده که شـاید 
همین حواشـی روی عملکـرد بازیکنـان و در ادامـه  نتیجه  بـازی نیز 
تاثیر گذاشـته اسـت.بر اسـاس گزارشـات موثق، مشـخص شـده که 
در شـب قبل از بازی پرسـپولیس مقابل الهالل، تعـدادی از بازیکنان 
به همراه یکـی از کارکنـان باشـگاه محل هتـل اقامت تیـم را به قصد 
تفریـح تـرک و تـا پاسـی از شـب بیـرون از هتـل بوده اند.ایـن اتفاق 
در حالـی رخ می دهـد کـه ظاهـرا برای بار نخسـت نیسـت کـه چند 
بازیکن پرسـپولیس بدون اطالع سـرمربی محل اردوی تیم را ترک و 
به گشـت و گـذار رفته اند. در سـفر قبلی پرسـپولیس به دوبـی )بازی 
االهلی( نیـز ۴ بازیکـن این تیـم بـدون اینکـه از برانکو اجـازه گرفته 
باشـند شـبانه محـل اردوی پرسـپولیس را ترک کـرده و به گشـت و 
گذار پرداختنـد. زمانی کـه برانکو از موضـوع باخبر شـد در نامه ای به 
باشـگاه درخواسـت کرد که هر یـک از بازیکنـان مبلغ ۵۰ هـزار دالر 

جریمه شـوند؛ البته اینکه این جریمه از سـوی باشـگاه اعمال شده یا 
خیر، اطالعی در دسـت نیسـت.در فوتبـال حرفه ای قاعده این اسـت 
کـه بازیکنـان، شـب ها علی الخصـوص شـب قبـل از بـازی بـه موقع 
اسـتراحت می کننـد تا بـا تمرکـز کامل و رفـع خسـتگی و بـه دور از 
اسـترس برای انجام مسـابقه آمـاده شـوند، امـا اینکه چرا شـب قبل 
از بـازی مهـم و حسـاس پرسـپولیس برابر الهـالل یکی از مسـئوالن 
باشـگاه به همراه چند تن از بازیکنان تا پاسـی از شـب بیـرون از هتل 
حضور داشـته اند، سـوال های زیـادی را در ذهن ایجاد می کنـد. ورود 
جدی  و سـختگیرانه  کمیته اخالق و مدیران باشـگاه ها بـرای کنترل 
و نظارت بیشـتر در جهت نظم دهـی تیم ها و همچنیـن تعهد مدیران 
عامـل بـرای برخـورد بـا خاطیـان از جملـه مـواردی اسـت کـه باید 
جدی تـر گرفته شـود وگرنـه دور تسلسـل ناکامی های فوتبـال ایران 
متاثـر از حاشـیه ها باردیگـر دامـن فوتبـال کشـور را خواهـد گرفت. 
در موضـوع اتفاقـات ناخوشـایند حضـور پرسـپولیس در دوبـی نیـز 
ضروری اسـت تمـام زوایای ایـن اتفاق بررسـی شـده و کمیته اخالق 
فدراسـیون فوتبـال و نهادهـای نظارتی بـا خاطین در هر سـطحی به 
صورت جدی برخـورد کنند؛ چـرا کـه گام اول موفقیت باشـگاه های 
فوتبـال، علی الخصـوص دو باشـگاه اسـتقالل و پرسـپولیس کـه بـا 
 هزینـه بیت المال امـرار معاش می کننـد، ایجاد نظـم و انضباط تیمی 

است.

وقتی مدیراِن مدعی خواب  هستند؛

اقدام پسندیده تکواندوکار گلستانیخوشگذرانی بدموقع پرسپولیسی ها در امارات!
احسان امینی با پوشیدن پیراهن مزین به نام اباعبدا... الحسین )ع( در مسابقات جهانی پیونگ یانگ 

روی سکو رفت و مدال برنز خود را به گردن آویخت.

در حاشیه

آن سوی خبر

 این چه وضع »ورزش«
 در »وزارتخانه« است؟

این روزها حال ورزش خوب نیســت، اما برخی ســعی 
می کنند رنگ آرامش را به دیوارهای بحرانی آن بزنند تا با 
ظاهرسازی های کوتاه مدت، بقای خودشان را در صندلی 
مدیریتی وزارت ورزش، فدراسیون ها یا هیئت های ورزشی 

تحکیم بخشند.
نمونه های زیادی برای این موضوع وجود دارند که یکی از 
آنها، به فراموشی سپردن عملکرد ضعیف تیم ملی کشتی 
ایران در رقابت های جهانی در سایه عملکرد جوانان ایران 
در رقابت های پنجمیــن دوره بازی های داخل ســالن 
آسیاست.پرونده ناکامی تیم ملی کشــتی آزاد ایران که 
در رقابت های جهانی فرانســه به عنوان نهمی ســقوط 
و ضعیف ترین نتیجــه چهار دهه اخیر را کســب کرد تا 
زمینه ســاز درگیری مدیران این فدراسیون با مسئوالن 
وزارت ورزش و جوانان شود، نباید به راحتی بسته شود اما 
انگار برخی دوست دارند، موفقیت های کوچک را بزرگ و 

ناکامی  های بزرگ را کوچک جلوه دهند.
موضوع دیگر مشکالت اخیر در فوتبال و نتیجه فساد در 
این رشته ورزشی پرطرفدار است. در چنین وضعیتی اگر 
بخواهیم چشم روی فساد در آن ببندیم، به آیندگان خیانت 
کرده ایم و اگر بخواهیم برخی مسائل را مطرح کنیم، متهم 

حاشیه سازی می شویم.
فوتبالی که به قول رییس آن »وقتی مناسبات فوتبالی را 
رعایت نکنیم و برابر مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
استانداردهای الزم نتوانیم پیش برویم، بهتر است تعداد 
تیم های حاضر در لیگ خود را کاهش داده و مانند برخی 
کشورهای دنیا و متناسب با امکانات موجود کنیم« شرایط 
1۶ تیمی بودن را هم ندارد، نشان می دهد که روز به روز 
در حال پسرفت است.اینکه این روزها دست به قلم شده و 
نامه ای برای مهدی تاج نوشته و خواستار بررسی دقیق و 
همه جانبه و ریشه یابی حکم فیفا درباره باشگاه پرسپولیس 
شده اید، اتفاق خوبی است، اما این بررسی ریشه ای نباید 
همراه با محرومیت و جریمه سنگین برای خاطیان باشد؟

اینکه شــما در این نامه با صراحت به این موضوع اشاره 
می کنید:»متاسفانه طی یک سال گذشته شاهد صدور 
احکام تنبیهــی و مجازات هایی از ســوی فدراســیون 
بین المللی فوتبال )فیفا( علیه تعدادی از باشگاه های بزرگ 
و پرطرفدار کشور بودیم که در شأن جایگاه فوتبال ایران 
و هواداران عزیز و ارزشمند این باشگاه ها نیست« نشان 

می دهد خیلی دیر دست به قلم شده اید...
متاسفانه دراین یک سال مدیریت ضعیف مدیران انتخابی 
شما برای دو باشگاه استقالل و پرسپولیس، فوتبال ایران را 
در آسیا و حتی جهان بی آبرو کرده و شاید هرلحظه حکم 

جدیدی برای این دو باشگاه صادر شود.

قاب روز

تیم ملی توگو با ۲1 بازیکن خود برای دیدار با شاگردان کارلوس کی روش 
به ایران سفر کرده است. در فهرست ۲1 نفره تیم ملی توگو، نام یک بازیکن 
دورگه فرانسوی- توگویی به نام »دوسیوی متئو« به چشم می خورد که 
سابقه بازی کنار رضا قوچان نژاد را داشته است. متئو ۲9 ساله که در فرانسه 
متولد شده و سابقه بازی در تیم ملی زیر ۲۰ سال و زیر ۲1 سال این کشور را 
نیز داراست، از سال ۲۰1۴ به واسطه مادر توگویی اش به عضویت تیم ملی 
بزرگساالن در آمد و تاکنون برای این تیم آفریقایی به میدان می رود.متئو 
اکنون عضو تیم متز فرانسه است، اما در سابقه فعالیتش حضور در تیم هایی 
مانند المپیاکوس یونان، النس فرانســه و اســتاندارد لیژ بلژیک نیز دیده 
می شود. نکته قابل توجه همبازی بودن این وینگر راست پا با رضا قوچان نژاد 

مهاجم تیم ملی ایران در سال ۲۰1۵ با پیراهن استاندارد لیژ است. 

وینفرد شفر،  سرمربی جدید آبی ها پس از امضای قراردادش با استقاللی ها 
در نشست خبری اش بارها از اینکه در نظر دارد جایگاه استقالل را تغییر 

دهد، سخن گفت.
این مربی در بدو ورود چنین ادعایی را دارد، باید دید در دیدار های پیش رو 
چه تکنیکی را برای آبی ها در نظر خواهد گرفت تا آنها به یک باره از جایگاه 
یازدهم به باالی جدول برسند. به هر ترتیب شفر مربی با تجربه ای است و  
شاید بتواند اســتقالل بحران زده را جمع و جور کند و آبی پوشان را باالی 
جدول برساند، اما هواداران اســتقالل از این نوع وعده ها زیاد شنیده اند و 
یادمان نمی رود که افتخاری، مدیر عامل استقالل هم در بدو ورود به این تیم 
از اتفاقات خوب برای استقالل خبر داد، اما به جز محرومیت و بدهی، عملکرد 

دیگری را نظاره گر نبودیم.

دورگه تیم ملی توگو 
رفیق قدیمی گوچی 

ادعای عجیب سرمربی 
جدید استقالل

سوال روز

فدراسیون وزنه برداری آمریکا رد شدن درخواست ویزای تنها یکی 
از وزنه برداران ایرانی را تایید کرد.فیل اندروز، 
مدیر اجرایی فدراسیون وزنه برداری 
آمریکا در این بــاره، اعالم کرد: 
طبق قانــون b ۲1۴  یکی از 
ورزشــکاران ایران نتوانسته 
است ویزای آمریکا را دریافت 
کند. طبق این قانون افرادی 
که درخواست ویزای آمریکا 
می کنند باید تاییــد کنند که 
بعد از مســابقات قهرمانی جهان 
قصد بازگشــت به خانه را دارند. 
در صحبت با بخش صدور ویزا ما دریافتیم که این ورزشکار مدارک 
کافی برای ثابت کردن این مسئله را نداشت. سه نفر دیگر از تیم   ملی 
ایران که جزو نمایندگان و تراپیست های تیم بودند نیز نتوانستند 
ویزا دریافت کنند. این افراد از کمیته  برگزاری مسابقات دعوت نامه 
نداشتند.اندروز در ادامه  درباره اینکه فدراسیون وزنه برداری ایران 
دوباره برای این ورزشکار درخواست ویزا داده است، گفت : ما مطمئن 
هستیم که این یک ورزشکار با ارائه مدارک الزم می تواند ویزا دریافت 
کند. این در حالی است که بنا بر اخبار منتشر شده صالح چراغی و 
ایوب موسوی که در وزن های ۸۵ و 9۴ کیلوگرم وزنه  می زنند،  ویزا 
دریافت نکرده اند. مدیر اجرایی فدراسیون وزنه برداری آمریکا درباره 
این مسئله، گفت  که هیچ کدام از این دو وزنه بردار در لیست اولیه 
ایران نبوده اند و نامه های مربوط به دعوت به گرفتن ویزا را نداشتند.

چرا ویزای وزنه برداران ایرانی 
صادر نشد؟

الیک روز

اتفاق روز

زندگی حرفه ای »فرانک ریبری« تحت تاثیر جنجال هایی قرار گرفته 
که اغلب آنها از جمله متهم شــدنش به 
تالش برای برکناری کارلو آنچلوتی از 
سرمربیگری بایرن مونیخ، منفی 
بوده اســت. این بار اما ریبری 
مســبب یک کار خیر شده 
است، کاری که تا پیش از این 
جز خودش و مدیر برنامه هایش 
شخص دیگری از آن مطلع نبود.

به گزارش نشــریه مارکا، ریبری 
با پرداخت ۴۰ هــزار یورو به یک 
باشگاه دسته دومی در فرانسه به نام آویرون 
بایون، به برادرش استیون کمک کرده است به دوران بازیگری اش در 
این تیم ادامه دهد. در کتابی به قلم کریستوف هوتو، مدیر برنامه های 
فرانک ریبری، او به اقدام خیرخواهانه هافبک فرانسوی باواریایی ها 
پس از آنکه تیم قبلی استیون به دلیل ورشکستگی با او قطع همکاری 
کرده بود، اشاره داشته اســت. »هوتو« با فاش کردن این موضوع که 
فرانک ریبری از او خواسته برای برادرش یک تیم جدید پیدا کند، به 
نقل از هافبک پیشین تیم ملی فرانسه نوشته است: من از اوضاع برادرم 
به شدت ناراحتم. برادر من برای اینکه زندگی آبرومندی داشته باشد 

حداقل باید ۲ هزار و ۵۰۰ یورو در ماه درآمد داشته باشد.

حرکت تحسین برانگیز »ریبری« 
برای نجات زندگی برادرش

هر چنــد در ایــران برخــی از بازیکنان 
خواننده شده اند،اما بعد از »جیرئیل 
سیســه« فوتبالیســت هــای 
فرانسوی نشــان دادند به این 
معقوله عالقــه دارند و آنتوان 
 گریزمان با گروه موســیقی

 Les Enfoires قرارداد امضا 
کرد. مهاجم اتلتیکومادرید به 
این گروه موســیقی ملحق شده 
اســت. Les Enfoires از سال 
 19۸۶ تشکیل شــد تا به نفع انجمن خیریه

 Restos du Coeur بخوانند. 
آهنگ مهاجم فرانسوی ضبط شده است و می توان آن را در سوم نوامبر 
در مراسم La Chanson des Restos شنید. احتمال دارد گریزمان 

در یکی از کنسرت ها در ژانویه این آهنگ را بخواند. 

با امضای قرارداد با یک گروه موسیقی؛

یک فوتبالیست دیگر خواننده شد
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مطرح شــدن نام هایی مانند علی کریمی و علیرضا منصوریان 
برای سرمربیگری سپاهان حتی در حد گمانه زنی رسانه ای نیز 
در شأن پرافتخارترین تیم لیگ برتری نبوده و معلوم نیست به 
میان آمدن چنین بحث هایی، با هدف تامین منفعت چه افرادی 
صورت گرفته است.تیم ســپاهان به  عنوان یک مدعی، لیگ را 
شروع کرد، اما در حال حاضر که هشــت هفته از این مسابقات 
سپری می شود، رتبه چهاردهمی این تیم به خوبی گواه نتیجه 

ضعیف کسب شده است.
پس از کسب چند نتیجه ضعیف سپاهان در هفته های ابتدایی 
لیگ، اعتراض  نسبت به عملکرد کادر فنی این تیم و در رأس آن 
زالتکو کرانچار از سوی هواداران بلند شد، اما برد در دربی باعث 

شد تا موج اعتراضات کاهش پیدا کند.
تداوم نتایج دور از انتظار ســپاهان موجب شــده تا هواداران 
همچنان نسبت به عملکرد کرانچار معترض باشند، اما مدیریت 
باشــگاه ســپاهان تالش کرده با اعالم حمایت از سرمربی این 
تیم، مانع از ورود حواشی شود با این  وجود با تجربه گذشته تیم 
ســپاهان و کم طاقتی هواداران برکناری یا استعفای اجباری 

کرانچار دور از ذهن نیست.
این مسئله موجب شده تا در رسانه ها گمانه زنی هایی در خصوص 
گزینه های احتمالی هدایت تیم ســپاهان مطرح شود که علی 
کریمی و علیرضا منصوریان دو نامی هســتند که در روزهای 

اخیر مطرح شده اند.
در این میان شایعه پیشنهاد احتمالی سپاهانی ها به علی کریمی 
تا جایی قوت گرفت که وی در مصاحبه ای مدعی شد بهتر است 
سپاهانی ها به جای اینکه به دنبال به توافق رسیدن با او باشند، 
محرم نویدکیا را انتخاب کنند که البته معلوم نیست کریمی بر 
مبنای چه استداللی این شــایعه را باور کرده که تازه تواضع به 

خرج داده و گزینه دیگری را معرفی کرده است.

سپاهان عنوان پرافتخارترین تیم لیگ برتری را یدک می کشد 
که ســابقه پنج دوره قهرمانی در ادوار لیــگ را دارد و انتخاب 
ســرمربی برای این تیم با تیمی مانند نفت تهران سابق و نفت 

طالئیه فعلی تفاوت دارد.
علی کریمی در دوران بازیگری خود، بازیکن سرشناسی بوده 
اســت، اما در حوزه مربیگری، نه دوره های الزم را سپری کرده 
و نه تجربه چندانی دارد و دلیل انتخاب وی برای سرمربیگری 
تیم نفت، بیش از آنکه فنی باشد، شاید دالیلی از جمله استفاده 
تبلیغاتی داشته و در شــرایط فعلی قاعدتا نه در سپاهان که در 
هیچ تیم لیگ برتری دیگری هم نمی تواند یک گزینه مناسب 

به شمار بیاید.
البته منصوریان برخالف کریمی ســابقه مربیگری دارد، اما با 
نتایجی که وی با تیم پرمهره اســتقالل کسب کرد و حواشی 
متعددی که به وجود آمد، گزینه مناســبی برای تیم سپاهان 

محسوب نمی شود و مطرح شدن نام وی هم جالب نیست.
اگر شرایط ســپاهان به تغییر مربی انجامید، باید گزینه هایی 
مدنظر قرار بگیرند که شایستگی سکانداری زردپوشان را داشته 
باشند و نباید موقعیت فعلی این تیم به  عنوان یک تیم فانوس 
به دست، مبنای انتخاب گزینه هایی باشــد که در حد و اندازه 
سپاهان نیستند. حاال و قبل از اینکه بحث تغییر مربی در تیم 
سپاهان جدی شود، مسئوالن و تصمیم گیرندگان این تیم باید از 
جوسازی رسانه ای و برخی جریان های داللی وابسته  به رسانه ها 
دوری گزیده و با اعمال نظر کارشناســی و بجــا مانع از تکرار 
اتفاقاتی شوند که زمانی استیماچ را به تیم سپاهان وصل کردند و 
حاال تالش دارند برای دو مربی ناکام لیگ، تیمی دست و پا کنند.
محســن طاهری البته به خبر مذاکره با علیرضــا منصوریان 
واکنش نشــان دادو تاکید کرد که گزینه اول و آخر ســپاهان 

زالتکو کرانچار است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در این باره به مهر گفت: واقعا خودم 
هم تعجب می کنم این شــایعات چطور در فضــای مجازی و 
رسانه ای مطرح می شــود. من بارها اعالم کرده ام گزینه اول 
و آخرمان کرانچار است و حمایت قاطعانه ای نیز از وی داشته 
و داریم. دلیلی ندارد در روزهایی که تیممان ســرمربی دارد و 
می تواند روند رو به رشدی پیدا کند سراغ گزینه هایی نظیر آقای 

منصوریان برویم.
وی در ادامه راجع به اولتیماتوم دو هفته ای به زالتکو کرانچار و 
احتمال حضور محرم نویدکیا در کادر فنی سپاهان تصریح کرد: 
هیچ صحبتی مبنی بر اینکه به کرانچار هشدار بدهیم و برایش 
زمان تعیین کنیم تا اســترس به تیم وارد شود نداشتیم. آقای 
نویدکیا هم یکی از مفاخر باشگاه سپاهان است، اما باز هم تکرار 
می کنم که هیچ مذاکره ای برای جانشین آقای کرانچار نداشته 
ایم. آنهایی که شیوه و مدل مدیریتی بنده و مجموعه سپاهان را 
می شناسند خیلی خوب می دانند که شفاف سازی می کنیم و 

اهل البی گری در پشت پرده نیستیم.
مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان افزود: متاسفانه هر روز که از 
خواب بیدار می شوم کارشناسان دنیای مجازی، آنقدر درباره 
تیممان اظهار نظر می کنند که اگر بخواهم به صحبت های آنها 
که هیچ ارزشی هم ندارند توجه کنم باید تمام کارهایم را تعطیل 
کنم و به تک تک شایعات و فرضیه های پوشالی آنها جواب بدهم. 
کرانچار با تمام قدرت در ســپاهان به کارش ادامه خواهد داد و 

مطمئن هستیم اتفاقات خیلی خوبی در انتظار تیم خواهد بود.
هرچند طاهری دوباره از کرانچار حمایت کرده ولی مسئوالن 
باشــگاه ســپاهان باید بدانند که در ایران جو رسانه ای باعث 
تغییرات زیادی در تیم های ایرانی شــده و ایــن روز ها که جو 
رسانه ای نیمکت زرد پوشان را احاطه کرده است مسئوالن این 

باشگاه باید مراقب باشند تا اتفاقات گذشته تکرار نشود.
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اختصاص بیش از ۴ میلیارد تومان اعتبار برای مناسب سازی معابر شهری
ایرج مظفر، معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان  از اختصاص  بیش از ۴ میلیارد تومان 

اعتبار برای مناسب سازی معابر شهر در سال جاری خبر داد.

چهره ها

مدیر کمیته امداد استان اصفهان گفت : تعداد خانوار معیشت بگیر تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان پنج درصد 
نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ کاهش داشته است.حمیدرضا شیران بابیان اینکه ۳۱میلیارد و ۶۶۲ میلیون تومان کمک 
معیشت طی شش ماهه ابتدای سال جاری به مددجویان تحت حمایِت نیازمند پرداخت شده است، گفت:۸۹ هزار و ۶۸۵ 
خانوار از خدمات کمک معیشت کمیته امداد استان اصفهان بهره مند می شوند.وی با اشاره به خدمات ارائه شده کمیته امداد 
استان اصفهان به مددجویان تحت حمایت افزود: ارائه خدمات فرهنگی 
آموزشی، تامین کمک هزینه جهیزیه و ازدواج، ارائه خدمات بهداشتی - 
درمانی و توسعه و بهسازی مسکن مددجویان، ازجمله فعالیت های این 
نهاد در حمایت از خانواده های تحت حمایت و اقشار نیازمند جامعه است.

شیران بابیان اینکه توانمندســازی مددجویان و کاهش آمار افراد تحت 
حمایت ازجمله سیاست های مهم کمیته امداد است، گفت: تعداد خانوار 
معیشت بگیر تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان پنج درصد نسبت 

به مدت مشابه در سال ۹۵ کاهش داشته است.
مدیر کمیته امداد استان اصفهان در پایان بابیان اینکه ساالنه سرفصل های 
خدماتی بسیاری به مددجویان کمیته امداد ارائه می شود، گفت: رویکرد این نهاد، ارائه خدمات هدفمند بر اساس نیازهای 

مددجویان و درنهایت توانمندسازی و خروج تدریجی آنان از چرخه حمایتی است. 

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در حاشیه همایش اســتانی آینده بهتر با مشارکت سالمندان گفت : سیاست ها و 
برنامه های پیوستن شهر اصفهان به شبکه جهانی شهرهای دوستدار سالمند تدوین شده است.

سعید صادقی داشتن زیر ســاخت های مناسب شــهری و ســکونتگاهی ،ارائه خدمات درمانی و بهداشتی ،ایجاد 
 شرایط ارتباط بین نســلی و توســعه ورزش در بین ســالمندان را از جمله شرایط پیوســتن به این شبکه جهانی

 دانست.
دبیر شورای ساماندهی سالمندان استان، همچنین  ایجاد شغل های آسان 
برای سالمندان را الزمه پیشگیری از مشــکالت روحی این قشر جامعه 
دانســت و گفت: ۱0 درصد جمعیت این استان شامل  ۵00 هزار سالمند 

و  باالی ۶0 سال است.
معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان هم دراین همایش با بیان اینکه 
حدود نیمی از سالمندان استان از خدمات مراقبتی رایگان دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان بهرمند می شوند گفت: ۴0 درصد سالمندان از خدمات 
آموزشی تغذیه ســالم و ۶0 درصد از خدمات تفریحی و ورزشی معاونت 

بهداشتی دانشگاه استفاده می کنند.
پژمان عقدک افزود:ســالمندان این اســتان می توانند با مراجعه به مراکز ،خانه ها و پایگاه ها از این خدمات رایگان 

استفاده کنند .

مدیر کل بهزیستی استان:

اصفهان به شبکه جهانی شهرهای دوستدار سالمند پیوست
 مدیر کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

مددجویان تحت پوشش کمیته امدادکاهش یافته اند

دیدگاه

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

تقوا، علم و مجاهدت، رمز تعالی 
جامعه اسالمی است

رییس دفتــر تبلیغات اســالمی اصفهــان در جمع 
مسئولین و پرسنل بیمارستان سوانح و سوختگی امام 
موسی کاظم علیه السالم اصفهان، با بیان شاخصه های 
طبقه بندی انسان ها از دیدگاه آیات و روایات اظهار کرد: 
اولین شاخص، تقوا و تدین نام دارد و آیه معروف »إِنَّ 
أَْکَرَمُکْم ِعْنَد الَلِ أَتَْقاُکْم« به این شاخص اشاره می کند. 
هرچه فرد تقوا و تدین بیشــتری داشــته باشد، رتبه 

باالتری پیدا می کند.
 حجت االسالم محمد قطبی افزود: شاخص بعدی، علم 
و دانش است، چنانکه در قرآن کریم آمده:»هل یستوی 
الذین یعلمون والذین ال یعلمون«؛ البته علم به تنهایی 
کافی نیست و باید با خرد و اندیشــه، بسته ای به هم 
پیوسته را تشکیل دهد، لذا هرچه علم و معرفت انسان 

بیشتر باشد، درجه باالتری پیدا می کند.
 حجت االسالم قطبی با بیان اینکه آنچه در رابطه با علم 
در جامعه ما اتفاق می افتد، بخشــی از نیاز جامعه و نه 
تمام ضرورت ها را پوشش می دهد، گفت: عرصه های 
علمی بیش از اینها نیازمند توجه اســت. از یک طرف 
باید روز به روز در مجموعه های دانشــگاهی تحوالتی 
رخ دهد تا در نتیجه آن، رتبه علمی کشــور ارتقا یابد 
و از طرف دیگر، باید بــرای مطالعات انفرادی اهمیت 
قائل شویم، این مطالعات تابع سطوح تحصیلی نیست 
 و هر فردی می تواند سیر مطالعاتی برای خود تنظیم 

کند.
 وی تصریح کرد: هم آموزه های دینی و هم تجربه های 
بشری ثابت کرده است که اگر علم از جامعه ای رخت 
بربندد، اگرچه در آن تدین وجود داشــته باشــد، آن 

جامعه دچار زوال خواهد شد.
 وی اضافه کرد: شاخص سوم »مجاهدت« نام دارد که 
به معنای سخت کوشی و تالش بیش از آن چیزی است 
که مرسوم است. کســی که حرکت، کوشش و جهاد 
می کند، نسبت به کسی که مجاهدت نمی کند، فضیلت 
باالتری دارد؛ چنان که خداونــد در قرآن می فرماید: 

َل الَلُ الُْمَجاِهِدیَن َعلَی الَْقاِعِدیَن أَْجًرا َعِظیًما «. »َوَفضَّ
 حجت االســالم قطبی تصریح کرد: زمانی یک جامعه 
به تعالی و عظمت می رسد که این سه شاخص را با هم 
داشته باشــد، ولی اگر یکی از اضالع این مثلث ناقص 
شود، دو ضلع دیگر را نیز با خود به انحطاط می کشاند. 
ما گاهی مواقع تمام این شاخص ها را نادیده می گیریم 
که ضعف بزرگ ماســت و گاهی نیز فقط به یک یا دو 

ضلع این مثلث توجه می کنیم.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 شهردار جدید به شایسته ساالری توجه 
داشته باشد

نایب رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان در رابطه با برگزاری 
مراسم معارفه شهردار اصفهان اظهار داشت: 

جزئیات مراسم تجلیل و معارفه شهردار 
جدید اصفهان هنوز مشخص نیست.
علیرضا نصر اصفهانی با بیان اینکه 
هماهنگی های الزم برای این مراسم 
در حال انجام است، افزود: شهردار 

جدید از امــروز کارش را آغاز کرده 
و دیرتر برگزار شــدن مراسم معارفه، 

مانعی در این مسیر نیست.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: احتماال مراسم 
تجلیل و معارفه شــهردار اصفهان اوایل هفته آینده با حضور مهدی 

جمالی نژاد شهردار سابق و مسئوالن استانی برگزار می شود.
نصر اصفهانی در پاسخ به سوالی پیرامون نقش اعضای شورا در انتصابات 
شهرداری گفت: شورای شهر کلیاتی را در زمان ارائه برنامه شهردار 
جدید مطرح کرده؛ از جمله دقت در شایسته ساالری و توانمندی، اما 

طبق قانون کلیه انتصابات با شخص شهردار است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد:

 بیکاری هفت هزار نفر در اصفهان 
نماینده مردم اصفهــان در مجلس در جمع خبرنــگاران پیرامون 
وضعیت صنایع و مشکالت صنعتگران اظهار داشت: در استان اصفهان 

۹۲00 واحد صنعتی داریم که می توان گفت 
۲۵درصد آنها به صورت کامل تعطیل 

هستند، همچنین حدود 7 هزار نفر 
تعدیل نیرو داشتیم که ۶0 درصد 
آنها از بیمه تامین اجتماعی استفاده 
می کنند و ۴0 درصد مشمول بیمه 

تامین اجتماعی نمی شوند.
حجت االسالم احمد سالک همچنین 

بانک هــا را موانــع ســر راه صنعتگران 
ن عنوان کــرد و افزود: بیمه و مالیــات و مهم تر از  آ

بخشنامه های متفاوتی که از وزارتخانه های مختلف برای صنایع ابالغ 
می شود ســردرگمی را میان آنها به وجود آورده است. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس گفت: محیط زیست یکی از مشکالت سر راه صنایع 
است که باید با کارخانه ها مدارا کند، خوشبختانه با وجود آقای کالنتری 
در محیط زیست که در جلســه ای بحث مفصلی در ارتباط با محیط 
زیست و صنایع داشتیم مشخص شد وی برای حل معضالت صنایع به 

ویژه بحث آالینده ها در تالش است.

معاون تعلیم و تربیت سپاه صاحب الزمان اصفهان خبر داد:

مشارکت 11 هزار نوجوان اصفهانی 
در حلقه های صالحین

معاون تعلیم و تربیت ســپاه صاحب الزمان اســتان اصفهان اظهار 
داشــت: مجموعه معاونت تعلیم و تربیت 

ماموریت های متعــددی را در عرصه 
فرهنگ سازی و تربیت نیروی کارآمد 
به عنوان مسئولیت اصلی خود دارد 
که تشکیل حلقه های صالحین در 
بین گروه های سنی مختلف یکی 
از این برنامه هاست.حجت االسالم 

محسن مظاهری افزود: عمده برنامه 
حلقه های صالحین، رشد و تعالی ایمانی، 

معنوی، اخالقی، بصیرتی، علمی، فنی و مهارتی است که مهارت های 
اجتماعی از جنبه شخصیتی و صفات الزم برای ورود به جامعه متر بیان 
را غنی کرده و این افراد از رده سنی نونهال و نوجوان وارد این حلقه ها 

می شوند و دوره تربیتی ۶ تا ۱۲را می گذرانند.
 وی با اشاره به تشکیل ۱7 هزار حلقه صالحین در سطح استان اصفهان 
و مشارکت ۱۱ هزار نفر در رده ســنی نوجوان اضافه کرد: حلقه های 
صالحین ارتباط صمیمانه و دوســتانه ای را در مســجد ایجاد کرده 
 و فضای پایگاه مقاومت بسیج و مســجد را برای ارتباط گیری مهیا 

می کنند.

رشد جمعیت شهری و گسترش مهاجرت از روستا به شهر و 
همچنین مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و 
کالن شهرها و تحوالت جمعیتی، افزایش زاد و ولد و کاهش 
مرگ و میر، به دلیل باال رفتن ســطح بهداشت مستقیما بر 
شهرها تاثیر گذاشــته و این افزایش جمعیت باعث افزایش 
مشکالت عدیده ای برای شهرداری های کشور شده است؛ از 
آنجا که اداره  مطلوب شهرها و ارائه خدمات مناسب و کنترل 
و هدایت پروژه های عمرانی، عالوه بر اعمال مدیریت صحیح 
مستلزم کسب اعتبارات کافی و هزینه صحیح آن است، لذا 
شــهرداری ها به عنوان ســازمان های محلی، جهت انجام 

وظایف خود باید از امکانات مناسب مالی برخوردار باشند.
شهرداری ها در کشــورهای پیشــرفته جهان با هماهنگی 
کامل دســتگاه های ذی ربط اداری به انجام وظایف گسترده 
در خصوص مدیریت شــهری می پردازند.در این کشــورها 
شهرداری و شهرداران از منزلت واالیی برخوردارند و دارای 
اختیارات ویژه ای هســتند، در حالی که در کشور ما اتکای 
بیشتر شهرداری ها به درآمدهای حاصل از مسکن و عوارض 

تراکم است.
نیاز شهرها روز به روز افزایش پیدا می کند و نمودار توقعات 
و نوع ســطح انتظارات شــهروندان نیز در حال تغییر است، 
بنابراین ضروری است که منابع درآمد شهرداری ها متناسب 

با این نیازها گسترش یابد.
فروش تراکم ساختمانی، تخلفات ساختمانی و صدور پروانه 
ســاخت مهم ترین درآمدهای ناپایدار هســتند و دریافت 
عوارض نوسازی، توســعه عمران و عوارض مشاغل، عوارض 
پسماند و عوارض خودرو نیز از ســرفصل های درآمد پایدار 
به شــمار رفته که در مجموع از منابع درآمدی شــهرداری 

محسوب می شوند.
در واقع امروزه که شــهرداری از یک نهاد صرفا خدماتی به 
یک ارگان اجتماعی تبدیل شــده اســت، از عناصر مهمی 
که می تواند مدیریت شــهر را در انجام ماموریت ها تضمین 
کند، برخورداری از منابع درآمدی پایدار است تا در سایه آن 

پاسخگویی به نیازها انجام شود.
مدیریت شــهری نیازمند یک نظام پایدار درآمدی است تا 
از طریق آن بتواند به وظایف ذاتی خود، اداره مطلوب شــهر 
و ارائه خدمات مناسب به شــهروندان و هدایت پروژه های 
عمرانی عمل کند. منابع درآمد پایدار، حلقه مفقوده ای است 
که فقدان آن، عملکرد مدیریت شهری را به شدت تحت تاثیر 
قرار می دهد و آن را حتی برای برنامه ریزی های میان مدت، 

خلع سالح می کند.
ســال ۱۳۶۲ وزارت کشــور مکلف شــد طرح خودکفایی 
شــهرداری ها را تهیه کند، ولی با وجود تالش شهرداری ها 

مبحث تامین منابع درآمد پایدار در ســال های گذشته به 
سرانجام نرســید و این گونه شد که شــهرداری ها در مسیر 
اســتفاده از درآمد حاصل از عوارض تراکم و تکیه بر عوارض 
ساخت و ساز حرکت کردند و منابع درآمدی شان دچار عدم 

تعادل شد.
اما پس از گذشت ۳۲سال، باالخره درآمدهای پایدار شهری 
مورد توجه دولت قرار گرفت و در فصل »مالی و اقتصادی« 
الیحه در دست تدوین مدیریت شهری به آن پرداخته شده 

است.
شــهرداری ها به عنوان مهم ترین عامل ایجــاد مؤلفه های 
زندگی شهری برای انجام وظایف و ارائه خدمات مطلوب، نیاز 

به تامین اعتبار و تامین منابع مالی مناسب دارند.
در شــرایط کنونی و با گســترش هرچه بیشتر شهرنشینی 
به ویژه در شهرهای بزرگ، تامین هزینه های خدمات عمومی 
متنوع و متعدد، دشوار گشته است و نیز به دلیل قطع منابع 
مالی دولتی برای کمک به شــهرداری ها، ایــن نهاد تمامی 
تالش خود را بــه منظور حداکثر اســتفاده و بهره برداری از 
منابع موجود خود و همچنین مدیریــت صحیح این منابع  

به کار می بندد.
شهرداری اصفهان ۲۷ ردیف درآمدی پایدار دارد

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان در این باره به 
ایمنا می گوید: طی سال های گذشته ما با مباحث درآمدهای 
پایدار )به دلیل اینکه درآمد قابل اتکایی است(، بیشتر درگیر 
بودیم؛ اما درآمدهای شهرداری اصفهان طی سال های اخیر 

دچار افت زیادی شده است.
 مهدی زارعی با بیان اینکه مشکالت اقتصادی کالن کشور 
هم در کاهش درآمدهای شهرداری دخیل بوده است، ادامه 
می دهد: به همین دلیل توجه زیــادی به درآمدهای پایدار 
شهرداری شده است چرا که از یک ســو شرایط درآمدهای 
پایدار برای شهر و شهروندان ثابت بوده و از سوی دیگر برای 
اجرای پروژه ها مثمر ثمر اســت.وی خاطرنشــان می کند: 
شــهرداری اصفهان در حال حاضر ۲7 ردیف درآمدی را در 
قالب درآمدهای پایدار خود در نظر گرفته و تالش کرده است 
به گونه ای حرکت کند که ســهم وصولی شهرداری افزایش 
یابد تا با برنامه بهتر و دقیق تــری پروژه های جاری و آینده 

شهر را اجرایی کند.
شهروندان اصفهانی در پرداخت عوارض همکاری 

نمی کنند
زارعی با ابراز تاســف از اینکه شهرداری اصفهان در برخی از 
ردیف ها همچنان عملکرد پایینی دارد که بخش عمده آن به 
ضمانت های اجرایی باز می گردد، اضافه می کند: متاسفانه 
شــهروندان در پرداخت عوارض آنگونه کــه باید، همراهی 
و مشــارکت ندارند. وی اظهارمی کنــد: در بخش »عوارض 
نوســازی« که یکی از درآمدهای پایدار شهرداری به شمار 
می رود، متاســفانه به میزان دلخواه و مطلوب نرسیده ایم 
و شهروندان در پرداخت عوارض نوســازی فقط ۴0 درصد 
مشارکت داشــته اند که نزدیک ۴ دهم درصد وصولی از کل 

بودجه شهرداری را شامل می شود.

همزمان با دوازدهمین روز ماه محرم و شــب شهادت  اعظم 
حضرت امام سجاد)ع(، همایش رهروان زینبی در ۴۵ حاجی رضازاده

امامزاده شــاخص اســتان اصفهان ازجمله حرم مطهر حضرت زینب)س( بنت 
موسی بن جعفر)ع(، با حضور مسئولین، تعدادی از خانواده های مدافع حرم، زائرین 

و شهروندان برگزار  شد.
در ابتدای این مراسم، حجت االسالم ناصر رفیعی اظهارکرد: حضرت امام سجاد)ع(، 

کربال را به دنیا معرفی کرد.
وی بااشــاره به لزوم توجه، شــناخت و درس گرفتن از خصوصیات رفتاری خود 
حضرت زینب)س(، گفت:  در مجالــس و عزاداری ها، این حضــرت را به خوبی 

نشناخته و فقط از گریه ها و مصیبت های او صحبت شده است.
به گفته این کارشناس مذهبی، حضرت سجاد)ع(، زینب)س( را عالم و دانشمند 
خطاب می کرد. رفیعی در ادامه، با اشاره به اینکه حضرت زینب)س(، تنها کسی 
است که شهادت پنج تن آل عبا)ع( را دیده، خصوصیت بارز این حضرت را عبادت و 
بندگی خداوند دانست و افزود: اهمیت این خصوصیت را می توان از درخواست یاد 

کردن یک امام معصوم در نماز شبش فهمید.
حجت االسالم رفیعی، ویژگی دیگر حضرت زینب)س( را عفاف و حجاب ایشان 
ذکر کرد و اذعان داشت: وقتی حضرت زینب)س(، بعد از طی کردن مسیر کربال 
تا شام در بیست روز با شرایط سخت و آسیب های فراوان در مجلس یزید حاضر 

می شود، به جای درخواست آب، غذا و... از حجاب سخن به میان می آورد و از اینکه 
زنان یزید در پشت پرده، اهل بیت پیامبر)ص( را می دیدند، با ذکر این جمله که 

»آیا این عدالت است؟« اعتراض کرد.
استاد حوزه و دانشگاه، این ســخن حضرت زینب)س( را نشانه ای از میزان توجه 
ایشان به موضوع عفاف دانست. رفیعی دلیل به وجودآمدن داعش را ترس آنها از 

گسترش دین اسالم در کشورهای اروپایی به عنوان دین دوم ذکر کرد.
وی ویژگی سوم حضرت زینب)س( را رضا و تسلیم در برابر مشکالت و سختی ها 
دانست و افزود: این ویژگی به معنای آن است که انسان نباید خود را در مواجهه با 

این مشکالت ببازد؛ چرا که جزع و فزع در برابر مشکالت از بدترین صفات است.
به گفته این استاد حوزه و دانشگاه، حضرت زینب)س( چاره ساز عالم بودند و بعد از 

واقعه کربال، بجز در مدینه، هیچ کجا شکایت نکردند.
وی مخاطب قرار دادن حضرت زینب)س( با عنوان »بیچاره« را توسط بعضی از 

مداحان نادرست دانست و با اشاره به یکی از روایات گفت: »هر کس بعد از مصیبتی 
آیه »انا لل و انا الیه راجعون« را بخواند و صبر کند، خدا عوض مصیبت را به او خواهد 
داد. کارشناس مذهبی ادامه داد: چهارمین ویژگی حضرت زینب)س(، صبر است؛ 
چرا که ایشان با صبوری و بدون حضور بر سر پیکر فرزندان خود، کنار پیکر همه 
شهدای کربال حاضر شدند. به گفته رفیعی، »شــجاعت« ویژگی پنجم حضرت 
زینب)س( اســت؛ چراکه بعد از دیدن مصیبت های زیاد وقتی در مجلس یزید 
حاضر شد، فرمود: »جز زیبایی چیزی ندیدم«. وی گفت: شهادت باالترین دعای 
ائمه اطهار)ع( بود و دلیل این امر را با اشاره به روایتی از پیامبر)ص( با این مضمون 
بیان کرد که »وقتی کسی شهید می شود، خداوند جانشین او در خانه اش می شود«.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان ساخت: باتوجه به اینکه شهدای کربال از همه 
اقشار بودند، شهادت به یک قومیت و ملیت محدود نمی شود؛ امام حسین)ع( نیز 

بین هیچ کدام تفاوتی قائل نشد.

حجت االسالم دکتر رفیعی، در همایش رهروان زینبی اصفهان :

حضرت امام سجاد)ع(، کربال را به دنیا معرفی کرد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با 
اشاره به احیای حمام خسرو آقا اظهار داشت: احیای حمام خسرو آقا در 
طرحی مشترک توسط سازمان نوسازی بهســازی شهرداری اصفهان 

شروع شده و درحال پیگیری است.
فریدون اللهیاری افزود: روند احیای پروژه مرمت حمام تاریخی خسروآقا 
کند است که باید  دلیل کند بودن آن را پیگیری کنیم. مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: پیش از این 
در تامین منابع مشکل داشتند که احتماال در تثبیت بودجه جاری این 
مورد در نظر گرفته می شود. اللهیاری بیان کرد: احیای این حمام به عنوان 
یکی از نگین های معماری و مهندسی حمام های تاریخی کشور بر اساس 
شواهد، عکس و نقشه های تاریخی و بقایای به جا مانده از این اثر صورت 

می گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

دلیل کند بودن مرمت 
حمام خسروآقا بررسی شود

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های شهرداری اصفهان اظهارکرد: شهرداری 
اصفهان در چند سال گذشته با راه اندازی ستاد فرهنگ سالمت در زمینه آموزش 
و پیشگیری، گسترش فرهنگ خودمراقبتی در بین شهروندان اصفهان را رقم 
زده است.مسعود مهدویان فر افزود: همچنین طی چند سال اخیر شهرداری 
اصفهان هم در بخش فرهنگ سالمت با هدف ارتقای سواد سالمت شهروندان 
اقدامات چشمگیری انجام داده اســت. وی عنوان کرد: در همین راستا جاده 
های سالمت، خانه سالمت و کانون سالمت در سطح شــهر احداث شد.وی  
اظهارکرد: تاکنون ۱۶ خانه ســالمت در مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان با 
هدف ارتقای مشارکت های مردمی در حوزه سالمت راه اندازی شده است.وی 
اضافه کرد: همچنین ۱70 کانون سالمت در محالت مختلف شهر راه اندازی 
شده که امیدواریم تا پایان سال جاری  ۳0 کانون سالمت دیگر در محالت شهر 

ایجاد شود.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های شهرداری: 

 30کانون سالمت در محله های 
شهر راه اندازی می شود

ناجا

برگزاری همایش بزرگ 
دوچرخه سواری پلیس راهور در اصفهان 
همزمان با هفته نیــروی انتظامی، در ویژه برنامه ای مشــترک با 
همکاری پویش مردمی ترافیک شــهر اصفهــان، پلیس راهور، 
سازمان ورزش شهرداری اصفهان و هیئت دوچرخه سواری استان 
اصفهان، همایش بزرگ دوچرخه سواری پلیس راهور اصفهان با 
حضور شهروندان اصفهانی برگزار می شود. این همایش ویژه آقایان 
از ساعت هفت  صبح روز جمعه ۱۴ مهرماه)فردا(، با حضور کارکنان 
پلیس راهور اصفهان و اقشار مختلف مردم و با شعار »پلیس برای 
امنیت، امنیت برای همه« برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان در 
این همایش مسیر گلستان شهدا به ســمت پارک آبشار را رکاب 

خواهند زد.

ایجاد شهرها و پیدایش شهرنشینی در کشور دارای سابقه طوالنی اســت؛ ولی سابقه اداره شهرها توسط 
سازمان های محلی )شهرداری ها( مبتنی بر قوانین مکتوب و مشخص به کمتر از یک قرن می رسد.

وقتی مدیریت شهری نیازمند کمک مردم است؛

عوارض شهرسازی
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امام سجاد علیه السالم:
هر کس که  به واجبات الهی عمل کند از بهترین مردم است.
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 چگونه خشم خود را 
در خیابان کنترل کنیم؟)2(

درگیری هایی لفظــی در خیابان یکــی از عوامل 
تاثیرگذار در دعواهای فیزیکی است. اتفاقی که اگر 
با کنترل خشم همراه نباشــد گاه می تواند عواقب 

جبران ناپذیری را به بار بیاورد.
هیچ آدمی در دنیا وجود ندارد که طی ســال های 
عمرش در کوچــه، خیابــان و مکان های عمومی 
هرازگاهی به خاطر پیش پا افتاده ترین موضوعات 
دچار درگیری های لفظی نشــده باشد. حرف ها و 
عبارتی که اگر از جانب دو طــرف ادامه پیدا کند 
ممکن اســت به درگیری فیزیکی نیز منجر شود 
و گاه عواقبی داشــته باشــد که نتیجه یک خشم 
غیرارادی است. خشــمی که اگر فقط و فقط برای 
چند ثانیه کنترل می شــد تلخی آن می توانســت 
یک حس ناخوشــایند زودگذر باشد. برای همین 
اگر در بین رفت وآمدهایتان چه سواره و چه پیاده 
مورد توهین های لفظی افــراد غریبه قرار گرفتید 
می توانید روش هایی را به کار بگیرید که هم برایتان 
دردسرساز نیســت و هم به طرف مقابلتان گوشزد 

می کند که کاری به کار شما نداشته باشد.
از آن محل دور شوید

بعد از اینکه تصمیم به بی خیالی گرفتید برای تمدد 
اعصاب و ثبات حال و هوایتان تا جایی که می توانید 
خودتان را از فرد و محل مورد نظر دور کنید. چون 
این واکنش شما نشان دهنده این است که نسبت 
به آن شــخص و رفتار او بی اهمیت هستید. چون 
خشمگین شدن و واکنش تند شــما دقیقا همان 

چیزی است که طرف مقابل از شما انتظار دارد.
اگر توانستید وارد گفت وگو شوید

در کنار همه این درگیری های لفظی به طرف مقابل 
هم نگاه کنید چون فارغ از افــرادی که بی محابا و 
بی منطق شروع به توهین و اهانت می کنند می توان 
افرادی را پیدا کرد که رفتارشــان نســبت به شما 
صرفا عصبانیت و خشم است؛ بنابراین در برخورد با 
این گونه افراد خوب است که شرایط و فرد موردنظر 
را بررســی کنید و ببینید که آیا می توانید با او وارد 
گفت وگو شوید یا نه! چون گاه همه این درگیری ها 
ناشی از سوءتفاهم های ســاده ای است که با یک 

صحبت و شفاف سازی مختصر قابل حل است.
به عواقب کار فکر کنید

همیشه سعی کنید که خشم خود را کنترل کنید. 
به این فکــر کنید که اگر در جــواب فرد موردنظر 
وارد درگیری شوید شــاید این میزان از عصبانیت 
شما خســارت های جبران ناپذیری داشته باشد از 

درگیرهای فیزیکی تا ضرب و شتم یا حتی قتل.
 بســیاری از حوادث بــزرگ از همیــن لحظات 
 و عصبانیت هــای بــه ظاهــر کوچــک اتفــاق 

افتاده اند.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

استقامت
 سراج الدین سکاکی 

»سراج الدین سکاکی« از علمای اســام و درعصر خوارزمشاهیان 
زندگی می کرده است. سکاکی، مردی آهنگر بود. روزی صندوقچه ای 
بسیار کو چک و ظریف از آهن ســاخت  که در ساختن آن رنج بسیار 
کشید. آن  را به رسم تحفه برای سلطان وقت برد. سلطان و اطرافیان 
به دقت به صندوقچه نگاه کرده  و او را مورد تحسین قرار دادند. در آن 
وقت که منتظر نتیجه بود مرد دانشمندی وارد شد و همه او را تعظیم 
کردند و دو زانو پیش روی وی نشستند . سکاکی تحت تاثیر قرار گرفت 
و گفت : او کیست؟ گفتند : او یکی ازعلماست. از کار خود متاسف شد و 
پی تحصیل علم شتافت. سی سال از عمرش گذشته بود  که به مدرسه 
رفت و به مدرس گفت: می خواهم تحصیل علم کنم. مدرس گفت: با 
این سن و ســال فکر نمی کنم به جایی برسی، بیهوده عمرت را تلف 
مکن ولی او با  اصرار مشغول تحصیل شد. به قدری حافظه و استعدادش 
ضعیف بود که استاد به او گفت: آن مسئله  فقهی را حفظ کن » پوست 
سگ با دباغی پاک می شــود« بارها آن را خواند و فردا در نزد استاد 
چنین گفت:» سگ گفت: پوست استاد با دباغی پاک می شود « استاد 
و شاگردان همه خندیدند و او را به باد مسخره گرفتند. ده سال تحصیل 
علم نتیجه ای برایش نداشت و دلتنگ شد و رو به کوه و صحرا نهاد . به 
جایی رسید که قطره های آب از بلندی روی تخته سنگی می چکید و 
براثر ریزش مداوم خود، سوراخی در دل سنگ پدید آورده بود. مدتی 
با دقت نگاه کرد، ســپس با خود گفت: دل تو از این سنگ، سخت تر 
نیست، اگر استقامت داشته باشی. بعد از آن از چهل سالگی با جدیت 
و حوصله وصبر مشغول تحصیل شد تا به جایی رسید که دانشمندان 
عصر وی در علوم عربی و فنون ادبی با دیده اعجاب می نگریســتند. 
کتابی به نام مفتاح العلوم مشتمل بر دوازده علم از علوم عربی نوشت 

که از شاهکارهای بزرگ علمی و ادبی به شمار می رود. 

باغ 
کاغذی

             
کتاب»آسیب شناســی تک فرزندی از دیدگاه اسالم و علوم 
اجتماعی« اثر»کریم دژبرار« را نشر »بوستان کتاب« چاپ 
کرده اســت.تک فرزندی کــه ارمغان تفکر فمینیســتی و 
توطئه های سلطه جویان در بشریت است نه تنها از دیدگاه 
اسالمی مورد تایید نیست بلکه به شدت مورد نکوهش واقع 
شده و از دیدگاه علوم اجتماعی آسیب های غیر قابل جبران 
را برای فرد، خانواده و جامعه ایجاد خواهد کرد.  از بعد روانی 
تک فرزندان افرادی گوشــه گیر، منزوی، بی اراده و زودرنج 

هستند. توجه زیاد و حساسیت های مراقبتی از اساسی ترین 
موانع رشد شخصیت به شمار می آید. خانواده تک فرزند نیز 
در زمینه های مختلف، جســمی، عاطفی، روحی، اخالقی و 
مدیریتی، دچار چالش های مختلفی می شوند. تک فرزندی که 
یکی از عوامل هسته ای کاهش جمعیت است در صورت شیوع 
می تواند بنیان جامعه را هدف قرار داده و در ابعاد سیاســی، 
اقتصادی، فرهنگی و مذهبی آسیب زا باشد. این کتاب را نشر 

بوستان کتاب  به چاپ رسانده است.

آسیب شناسی 
تک فرزندی از دیدگاه 
اسالم و علوم اجتماعی

حروف الفبا چگونه به وجود آمدند؟

دانستنی ها

کمکم کن کوچک نباشم

خیلی برایم دشــوار اســت که توی این دنیای 
بزرگ، آدم کوچکی باشــم. کمکم کن کوچک 

نباشم.

»آخرین انار دنیا«
بختیار علی

به وجود آمدن حروف الفبا، فرآیندی بسیار پیچیده است حرف حساب
و قدمت آن به ده ها هزار سال قبل برمی گردد؛ زمانی که 

تمدن بشری در حال شکل گرفتن بود.
انســان های اولیه در ابتدا، نمادهایی را درون غارها حک 
می کردند. این نمادها اشــیا و نفرات را نشــان می داد. 
به عنوان مثال یک شکل از یک انسان به فرد خاصی اشاره 
داشــت،  اما اگر یک کاه بر ســر همان نقاشی کشیده 
می شــد، فرد موردنظر تغییر می کرد. انســان های اولیه 
بسیار ساده زندگی می کردند و نیازهای ساده ای داشتند.

یکی از مهم ترین نیازهای بشــر در آن زمــان و حتی در 
زمان ما غذا خوردن بود.انســان های اولیه قبل از اینکه 
بتوانند کشــاورزی کنند، دانه ها را جمــع می کردند و 
دسته جمعی به شکار حیوانات می رفتند. برای اینکه به 
یکدیگر بگویند چگونه حیوانات را شــکار کنند و یا کجا 
آنها را پیدا کنند، نمادهایی را درون غارهایی که زندگی 

می کردند می کشیدند.
انســان های اولیه به زودی سیستم کشــت و کار خود را 

توسعه دادند و از نمادهای بیشتری برای اشاره به چیزهای 
مختلف استفاده  کردند. 

نمونه ای از این سیستم خط »هیروگلیف« بود که در مصر 
باستان استفاده می شــد. مردم مصر به خدایان مختلفی 
اعتقاد داشــتند و هر خدا نمادهای مربــوط به خود را 
داشت. مصریان برای اشاره به آب و انواع غذا نیز نمادهای 
مخصوص به خودشان را داشتند، اما این نمادها کلمات را 
نشان می دادند  نه صداها؛ پس چگونه حروف الفبا به وجود 
آمدند؟ ۵۰۰۰ سال پیش، مردم ســومر، نخستین زبان 

نوشتاری را به وجود آوردند.
بعدها چینی هــا و هندی ها نیز زبان نوشــتاری را ایجاد 
کردند. مورخان بر این باورند که نخســتین حروف الفبا 
توسط مصری ها و ۱۸۰۰ سال قبل از میاد مسیح به وجود 
آمد. رومی ها نیز بنیان گذار حروف الفبا به ســبک نوین 
خود هستند. بیشتر شکل های حروف الفبای امروزی از 
زبان رومی است. در آســیا نیز چینی ها، پیشگام اختراع 

حروف الفبا بودند.

چاق ها حق عبور از این خیابان را ندارند!
در میان هزاران خیابان و کوچه در سراسر جهان، خیابانی در شهر روتلینگن 
آلمان، عنوان باریک ترین خیابان جهان را از آن خود کرده است؛ کوچه ای 
باریک که به طور میانگین 4۰ سانتی متر عرض دارد و در برخی قسمت ها 
این عدد به 3۱ سانتی متر می رسد! طول خیابان 3 متر و ۸۰ سانتی متر است. 
مانع بعدی خیابان، ارتفاع آن است؛ تنها کسانی حق عبور از این کوچه ویژه 
را دارند که قد آنها زیر ۱ متر و ۸۰ سانتی متر باشد. برخی از مردم به شوخی 
نام این کوچه را کوچه  رژیم گذاشته اند! زیرا کوچک ترین تغییر در وضعیت 
ظاهری فرد ، عبــور و مرور او را در کوچه با مشــکل خواهد کرد، در نتیجه 
عملکردی شبیه ترازو دارد. گویا چندین بار هم چند عابران چاق و چله در 
خیابان گیر کرده اند! به گفته محلی ها آنها اصرار داشــتند که می توانند از 
خیابان عبور کنند، اما در نهایت در میانه کوچه گیر می افتند و محلی ها به زور 

صابون و کف آنها را بیرون می کشند.

اواخر ماه گذشته ایرالین »سوت وســت« چند لحظه قبل از بلند شدن هواپیما 
متوجه شد که پسر یکی از مسافران به کما رفته و چون تلفن همراه او خاموش بوده 
امکان خبر دادن وجود نداشته است. این مسافر پس از ترک هواپیما،بدون پرداخت 
هیچ هزینه ای وسیله های خود را دریافت و حتی یک بلیت مجانی به سوی خانه 
برای او صادر شد.یکی از ایرالین های دیگر  برای مسافر 4 ساله خود »مازی مارزانو« 
که به »اسپینا بیفیدا« )بیرون زدگی نخاع( مبتاست،جشن تولدی غیر منتظره 
برگزار کرد.خلبان مسیر هوایی فیادلفیا به آتانتا به خاطر جبران تاخیر پیش آمده 
در پرواز ، برای مسافران پیتزا خرید. »ویرا« و »استفان« هنگامی که برای پرواز با 
ترکیش ایرالین آماده بودند با یکدیگر آشنا شدند.یک سال بعد ترکیش ایرالین در 
آسمان ها میزبان عروسی آنها به همراه میهمانانشان بود. مسافران پرواز داالس به 
ممفیس با یک گروه موسیقی همسفر بودند که به درخواست خلبان،مسافران به 

کنسرتی مجانی در طول پرواز طوالنی مدتشان دعوت شدند.

هدیه خلبان برای مسافران

تصاویر روز

نقاشی مینیاتوری روی اشیای ریز

افقی
۱- از روش های فعاالن بازار سرمایه برای تحلیل و 

ارزش گذاری سهام - شکیبایی
2- اهل یمن - باتوقف - خروشان

3- روادید - یدی - نخســت وزیر انگلیس که دفتر 
محلی بازار بورس لندن را در چین افتتاح کرد

4- پولی نقره ای که واحد وزن و ارزش آن در هر دوره 
متغیر بود - خوش قامت - تصدیق روسی - مرغابی 

بزرگ
۵- زوج هنری لــورل - از اعضای دائمی شــورای 

امنیت
6- نوع موسیقی جاز - عشق فرنگی - غذای مجردها 

- از ضمایر انگلیسی
7- خرید و فروش - آلمانی - سیاه خام

۸- عاج کردن - حرف ندا - صحنــه تئاتر - حقه 
و کلک

9- دانه سحرآمیز - غذای نیمروزی - کرنای
۱۰- مخفف آتش - به اقتصادی که با ســطح ثابت 
قیمت ها و مقادیر وســیع منابع بهره برداری شده 
مواجه است، اطاق می شــود - از گل های سفید و 

خوشبو - حرف همراهی
۱۱- لقمه خوراکی - کشانیدن

۱2-  ویتامین انعقاد خون - رفــوزه - از معضات 

امروز اقتصاد ایران - ناامیدی
۱3- از هفت کشــور شــریک ایران در صادرات - 

آموزشگاه - سازمان فضایی آمریکا
۱4- سهل - پسوند آراینده - آغشته به خون

۱۵- از محصوالت نفتی صادراتی-کمیسیون

عمودی
۱- از اقتصاددانان آمریکایی متولد ۱9۰2میادی 
که جایزه نوبل اقتصادی را دریافت کرد - سقف اتاق

2- نام قبیله ای در یمن که تا نزدیک ظهور اســام 
در آنجا زندگــی می کردند - مانند پــری - مرکز 

فرمانروایی کشور
3- موردنیاز - آموختنی لقمــان - صدمه دیده و از 

کار افتاده
4- شهر شرقی آلمان - طایفه - قدرت و توان - پول 

قدرتمند آسیا
۵- قدم یک پا - ترس - باغبان و کشاورز

6- پایتخت رسمی تانزانیا - فرزند - سفید ترکی
7- هاکت و مرگ - آتیه - جنگ

۸- متحد - جدید و تازه - حرف درد - نشان
9- غمگین تر - مونث رییس - سرعت بخشیدن

۱۰- مروارید درشــت - از اعــداد ترتیبی - بورس 
معروفی در آمریکا

۱۱- زمین کشت - سرخی به زردی آمیخته - نیمه 
دیوانه

۱2- جنس مذکر - واحد پول چیــن - عدد ماه - 
منقار کوتاه

۱3- عبارت اســت از ســندی که شرکت حمل به 
صاحب کاال تحویل می دهد و طــی آن از گمرک 
درخواست می شود که کاال را به دارنده پس از انجام 
تشریفات گمرکی تحویل دهد - منزلت - الهه شکار 

در یونان باستان
۱4-  ظرف خمیرسازی - آب شور و پرنمک - گرفتار 

و در بند
۱۵- منتها - از مهم ترین عوامل تولید
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