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فرماندار اصفهان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مطرح کرد:

مدرسه کپری در اصفهان نداریم
11

گالیه دبیر اجرایی خانه کارگر استان از قراردادهای موقت کارگران:

3

 امنیت شغلی  زیر خط صفر

 سبز پوشان
 به دنبال ادامه یکه تازی

ذوب آهن به استقالل خوزستان 
رسید؛

10

به دنبال تزیین زاینده رود با آب نیستیم
نماینده مردم اصفهان:

3

توجه به نگاه خاص حضرت زینب)س( در زندگی روزمره راهگشاست
در گفت وگو با  کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینی مطرح شد:

9
پرستاران در حاشیه روز پرستار قرار دارند؛

8 روزی برای یادآوری

سیاست مدیران، هنرمندان 
اصفهانی را خانه نشین کرد

4

داستان مرگ ناگهانی دانش آموز اصفهانی؛

مننژیت؛ متهم ردیف اول 
8

پیشکسوت فوتبال اصفهان:
 فقط مربی ایرانی

 به داد سپاهان می رسد
10

کارگردان اصفهانی:

روز میالد ُدّر درخشان مهر و عاطفه
پرستار زخم های به خون نشسته صحنه کربال 

و روز پرستار مبارک باد...
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سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: وزارت خارجه به خاطر امنیت ملی 
و مصالح ملی کشور تصمیم گرفت در مورد آنچه که در این برنامه مطرح 

شده شفاف سازی کند و در این ارتباط پاسخی را منتشر کرد.
وی ادامه داد: هدف وزارت خارجه از این پاسخ، برنامه مذکور و یا گوینده 
آن برنامه نبوده اســت. آنچه که مهم بود بحث محتوایی بود که در این 

برنامه در خصوص برجام مطرح شد.

ســخنگوی وزارت خارجه با بیان این که  سفر وزیر امور خارجه فرانسه 
در دستور کار است ولی دستور کار این سفر هنوز تنظیم نشده و نهایی 
نشده است، گفت: ما صحبت های زیادی با طرف فرانسوی در جریان این 
سفر خواهیم داشت  و دیدگاه های خود در مورد مسائل مختلف از جمله 

منطقه را بیان می کنیم و دیدگاه های آن ها را نیز می شنویم .
وی افزود: همواره تالش ایران در راستای ایجاد صلح و ثبات در منطقه 

بوده است.سخنگوی وزارت خارجه در ادامه صحبت های خود در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد ادعاهای اخیر عادل الجبیر، وزیر 
امور خارجه عربســتان مبنی بر اینکه ایران با هدف تعرض به عربستان 
موشک در اختیار حوثی های یمن می گذارد، گفت: من فکر می کنم آقای 
الجبیر برای اینگونه صحبت ها زنده است و اگر اینگونه صحبت ها را از وی 

بگیریم، هویتی برای او باقی نمی ماند.
وی با بیان اینکه تصور شخص من این اســت که جهان با این کاراکتر و 
شخصیت آقای جبیر تا حد زیادی آشناســت، ادامه داد: علیرغم تکرار 
اینگونه ادعاها باید به این موضوع توجه داشــت که عربســتان در حال 
حاضر در مشــکالت خود غوطه ور اســت و جبیر نمی تواند با اینگونه 
 ســخنان و ادعاها خود را تطهیر کند و مشــکالتی که وجــود دارد را

 بپوشاند.
ســخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت وگوی خود بــا خبرنگاران در 
پاسخ به اظهارات منتشر شده به نقل از وزارت امور خارجه فرانسه مبنی 
بر اینکه ما گفت وگوهایی با مقامات ایرانی در مورد بحث موشــک های 
بالستیک پیش از این داشته ایم، اظهار کرد: اگر چنین نقل قولی از ایشان 
مطرح شده است، تکذیب می شود ما مذاکراتی در مورد مسائل موشکی 
نداشته ایم. همانطور که پیش از این گفته ایم در ارتباط با مسائل دفاعی و 
موشکی مان مذاکره ای با هیچ کس نداریم این خط قرمز ماست و موضع 

ما در این ارتباط مشخص است.
بهرام قاسمی با بیان اینکه موضع جمهوری اسالمی ایران در این ارتباط 
تغییرناپذیر است خاطر نشان کرد: پیرامون برخی از مسائل منطقه ای 
می توانیم رایزنی ها و گفت وگوهایی داشته باشیم ولی همانطور که پیش 
از این نیز گفته ایم ما خط قرمزهایی داریم و اجازه ورود دیگران به این 

خط قرمزها را نمی دهیم.

 حاشیه های بارداری
 یک نخست وزیر

»جاسیندا آردرن« 37 ساله نخست وزیر نیوزیلند 
با اعالم اینکه باردار اســت و در ماه ژوئن 2018 
فارغ خواهد شد، توجه مقامات و سران جهان را 
به خود جلب کرده است.خانم آردرن، نخستین 
فرزند خود را به دنیا خواهد آورد و به همین خاطر 
سران برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی به 

او تبریک گفته اند.
آردرن گفته اســت که پــس از زایمــان، طبق 
قوانین کشــورش به مدت 6 هفتــه از مرخصی 
زایمان اســتفاده کرده و ســرکار خــود حاضر 
نخواهــد شــد. پارلمــان نیوزیلنــد در ســال 
میالدی گذشــته مرخصی زایمان زنان شــاغل 
و کارمنــد را از 18 هفته بــه 22 هفته افزایش 
داده اســت، امــا خانــم آردرن گفتــه تنها از 
6 هفته مرخصی اســتفاده خواهــد کرد.خانم 
 »آردرن« دومیــن نخســت وزیــر زن پــس از 
بی نظیر بوتو اســت که در دوران نخست وزیری 

خود وضع حمل خواهد کرد.

 دست برادر عبدا... صالح
 در دست منصور هادی

سرلشــکر علی صالح االحمر، برادر علی عبدا... 
صالح، رییس جمهور پیشین یمن سه هفته پس 
از ترک صنعا که تحت کنتــرل جنبش مردمی 
انصارا... بود از پیوستن به نیروهای دولت مستعفی 
یمن خبــر داد. االحمر از مقامات نظامی ارشــد 
و نخستین کسی اســت که اعالم کرد به دولت 
منصور هــادی، رییس جمهور مســتعفی یمن 
پیوسته است.این اعالم در دیدار االحمر با هادی 
در محل اقامت وی در ریاض مطرح شد.هادی با 
استقبال از این مسئله بر مواضع خود در مبارزه با 
انصارا... تاکید کرد.سرلشکر االحمر، برادر ناتنی و 
از فرماندهان برجسته نظامی در دولت برادرش و 
فرمانده نیروهای گارد ریاست جمهوری پیش از 

احمد، پسر صالح بود.

 انتقاد شاهزاده خانم سعودی
 از عجله ولیعهد 

یک شاهزاده زن سعودی از اصالحات شتاب زده 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در این کشور 

انتقاد کرد.
به گزارش اســپوتنیک؛ شــاهزاده »بسمه بنت 
سعود بن عبدالعزیز آل ســعود« عنوان داشت: 
تغییراتی که محمد بن ســلمان آن را در کشور 
محقق می کند به صورت بسیار سریع اتفاق می 
افتد و ممکن است عربســتان از لحاظ اجتماعی 
آماده پذیرش آن نباشد.وی در ادامه افزود: تمام 
تصمیمات در این خصوص به صورت فوری اتخاذ 
شد بدون آنکه قوانین الزم برای آنها به وجود آید. 
مثال اعطای مجوز رانندگی بــه زنان بدون مهیا 
کردن شرایط برای رانندگی آنها صورت گرفت. 
اعطای آزادی های بیشــتر به زنان بدون شرایط 
الزم باعث می شــود آنها نتوانند از این آزادی ها 
استفاده کنند.این شاهزاده سعودی در خصوص 
بازداشــت و نگهداری مســئوالن و شاهزادگان 
سعودی به اتهام فســاد مالی گفت: من با اتخاذ 
راهکارهای پیچیده در قبال تحوالت سیاســی 
و اقتصادی در هیچ کشــوری موافــق نبوده و به 

دیپلماسی و اقدامات گام به گام اعتقاد دارم.

 به آتش کشیدن تصویر
 معاون ترامپ در فلسطین

جوانان فلســطینی با برپایی تظاهراتی مقابل 
کلیســای مهد در بیت لحم، همزمان با ســفر 
»مایک پنس« معاون رییــس جمهور آمریکا 
به فلسطین اشــغالی، تصاویر او و ترامپ را به 

آتش کشیدند.
واکنش سخنگوی وزارت خارجه  به ادعای وزیر امورخارجه  فرانسه :

 اجازه ورود به خط قرمز ها را به هیچ کس نمی دهیم

سخنگوی وزارت خارجه صبح دیروز در نشست هفتگی خود در مورد پاسخ اخیر این وزارتخانه به اظهارات مطرح شده در یکی از 
برنامه های تلویزیونی در مورد بحث برجام، گفت: بحث پاسخگویی به این برنامه تلویزیونی از موضع برجام نبوده بلکه آنچه که در 

برنامه مذکور مطرح شده با منافع ملی و مسائل کشور در مقطع کنونی مغایرت داشت.

با دستور فوری روحانی؛ 
 دو وزیر 

راهی خوزستان شدند
حجت االسالم حســن روحانی صبح دیروز در 
جلسه ویژه بررسی وضعیت آلودگی هوا و مشکل 
ریزگردها در بخش هایی از مناطق جنوب غربی 
کشور، ضمن اخذ گزارش آخرین اقدامات انجام 
شده دستور داد کالنتری و حجتی برای نظارت 
بیشــتر و پیگیری فوری طرح ها و برنامه های 

دولت عازم این مناطق شوند.
رییس جمهور در جلسات اخیر هیئت وزیران 
ضمن بررســی آخرین وضعیت و علل توسعه 
ریزگردها و آلودگی هوا در بخش هایی از کشور، 
دستور داده بود عالوه بر برنامه های دراز مدت، 
اقدامات عاجل و کوتــاه مدتی برای مدیریت و 
کاهش آلودگی محیط زیســت در مناطق یاد 
شده انجام شوند.رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست و وزیر جهاد کشاورزی همچنین موظف 
شدند گزارش اقدامات و هر گونه موانع احتمالی 

را به روحانی ارائه دهند.

با حضور نوبخت؛
 عملکرد بودجه ۹۶  امروز 
در مجلس  بررسی می شود

عضو هیئت رییسه مجلس از بررسی عملکرد 
بودجه ۹6 در پارلمان با حضور رییس سازمان 

برنامه و بودجه خبر داد.
اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رییســه مجلس 
شــورای اســالمی در گفت وگو با تسنیم با 
اشــاره به دستورکار جلســه علنی پارلمان، 
گفــت: براســاس برنامه ریزی هــای انجام 
شــده، قرار اســت عملکرد بودجه سال ۹6، 
از ابتــدای فروردین تا پایان آذر، در جلســه 
علنی امروز)ســه شــنبه( پارلمان با حضور 
رییس مرکز پژوهش هــای مجلس، رییس 
کل دیوان محاسبات و رییس سازمان برنامه 
و بودجه کشور مورد بررسی قرار گیرد.عضو 
هیئت رییســه مجلس تصریح کرد: در  این 
جلسه و در جریان بررســی عملکرد ۹ ماهه 
بودجه سال ۹6، نمایندگان مجلس و رؤسای 
کمیسیون های تخصصی نیز پیرامون گزارش 
دیوان محاســبات درباره عملکــرد بودجه 

امسال بحث و تبال نظر می کنند.

 نماینده جنجالی مجلس 
تبرئه شد

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
گفت: شــکایت کتبی آقای احسان بداغی، 
خبرنگار روزنامه ایران از نــادر قاضی پور به 
دلیل ضرب و شتم، دوباره مطرح شده است، 
اما هیئت نظارت و ریاســت این هیئت اعالم 
کرده اند با توجه بــه مذاکراتی که به صورت 
حضوری با این خبرنگار داشــته اند و او هم 
اعالم رضایت کــرده؛ دیگر شــکایت بعد از 

رضایت منتفی می شود.
صحبت های سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان در حالی مطرح می شود که خود 
بداغی خبرنگار ایران که تابســتان سال ۹5 
مورد ضرب و شتم نماینده ارومیه قرار گرفته 
بود تاکید می کند در درخواست کتبی اعالم 
کرده ام که رضایت من به شــرطی است که 
قاضی پور به صورت رسمی عذرخواهی کند.

اما جمالی نوبندگانی در ادامــه گفته: چند 
جلســه قبل هم این موضوع دوباره به دلیل 
نامه کتبی که آقای بداغی ارســال کرده بود 
در جلسه هیئت نظارت بررسی شد و اعضای 
جلسه معتقدند که ایشان در صحبت هایی که 
با پزشکیان داشته اند رضایت خود را شفاهی 

اعالم کرده بودند.

سردار اسماعیل قاآنی
جانشین فرمانده سپاه قدس:

نیروهای مسلح

نماینده مردم مشــهد در مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به قرائت اســامی 100 نفر از مدیران دو 
تابعیتی کشور در نشســت کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شــورا اسالمی گفت: 
بنابه تقاضای هیئت تحقیــق و تفحص از مدیران 
دو تابعیتی کشور مقرر شــد که این اسامی منتشر 
 نشود؛ اما جهت رسیدگی به مراجع ذی ربط ارسال 

خواهد شد.
جواد کریمی قدوسی با تاکید براینکه تعداد مدیران 
دو تابعیتی کشور بیش از 100 نفری است که اسامی 
آنها در جلسه کمیســیون امنیت ملی قرائت شد، 
اظهار داشــت: این به آن دلیل است که بسیاری از 
دستگاه های دولتی هنوز اسامی مدیران دو تابعیتی 
خود را به تحقیق و تفحص کنندگان اعالم نکرده اند.

کریمی قدوســی با ذکر اینکه بیشترین مدیران دو 
تابعیتی در بدنه وزارت نفت قرار دارد، گفت: با این 
حال این وزارتخانه هنوز گزارشی از تعداد و اسامی 

این دسته از مدیران خود ارائه نکرده است.

بیشترین مدیران دوتابعیتی 
در وزارت نفت هستند

رییس کمیته تفحص از مدیران دو تابعیتی :

پارلمان

کافه سیاست

عکس  روز 

نفتکش ها هنوز با پرچم غیرایرانی تردد می کنند

پیشنهاد سردبیر:

جانشین فرمانده ســپاه قدس طی سخنانی 
در همایش »آزادی مسجد االقصی در سپهر 
پیروزی محور مقاومت« که در دانشگاه دفاع 
ملی برگزار شد، با بیان اینکه تاسیس رژیم 
اشــغالگر قدس در منطقه غرب آسیا به دو 
دوره قبل و بعد از انقالب اســالمی تقسیم 
می شود، گفت: هرچه تجاوز و گسترش این 
رژیم را به همراه داشته برای قبل از انقالب 
اســالمی ایران اســت، اما پیروزی انقالب 

موجب توقف آنها شده است.
ســردار اســماعیل قاآنــی افــزود: حضور 
جنگنده های رژیم صهیونیستی در آسمان 
یمن نشانه سست عنصری رهبران عرب در 
مقابل رژیم صهیونیستی است. ما این مطالب 
را به خوبی می دانیم، اما در راستای وحدت 

جهان اسالم سکوت کرده ایم.

در راستای وحدت جهان 
اسالم، سکوت کرده ایم

علی مطهری
نایب رییس مجلس شورای اسالمی: 

واکنش

یک فعال سیاسی اصالح طلب در ارتباط با ضرورت 
مبارزه با فساد، اظهار کرد: متاسفانه یکی از معضالت 
و مصیبت هایی کــه در عرصه مدیریت کشــور ما 
عارض شده اســت، مسئله عدم شــفافیت و عدم 
نظارت درســت و بی طرفانه بر مشــکالت به ویژه 

فسادهاست.
مرتضــی مبلغ با تاکیــد بر ضرورت شــفافیت در 
ساختارهای مدیریتی کشــور برای رفع مشکالتی 
همچــون فســاد، خاطرنشــان کــرد: نهادها و 
ســاختارهای ما به تدریج شفافیت خود را از دست 
دادند. از طرف دیگر رســانه ها یا مجبور به سکوت 
شدند و یا دست به خودسانسوری زدند. از این طریق 
بود که مردم از اتفاق هایی که در جامعه رخ می داد 

بی خبر ماندند.
این فعال سیاســی اصالح طلــب همچنین گفت: 
مســئولین باید پاسخگو باشــند. نظارت عمومی 
می تواند جلــوی رواج فســاد را بگیــرد. باید در 

سیستم های نظارتی تغییر رویه ایجاد شود.

نظارت عمومی می تواند 
مانع رواج فساد شود

فعال سیاسی اصالح طلب:

دیدگاه

علی مطهــری، نایب رییس مجلس با اشــاره 
به انتشــار ویدئویی از مجلس خبرگان مربوط 
به انتخاب رهبــری، گفت: فکــر می کنم که 
انتشار این فیلم مســئله مهمی نبوده و اینکه 
 مــردم از مباحثــات آن مجلس آگاه شــوند
 امر مثبتی است.وی تاکید کرد: ما چیز پنهانی 
نباید داشته باشیم و نداریم. بحث هایی هم که 
در آنجا مطرح شده بحث های خوب و درستی 
بوده اســت و فکر نمی کنم که مشکلی برای 
کشور داشــته باشــد.این نماینده مجلس در 
خصوص اینکه آیا انتشــار ایــن فیلم پیامدی 
داشته یا خیر، گفت: انتشار این فیلم پیامدی 
ندارد. چون در بازنگری قانون اساسی آمده که 
رهبر نیازی نیست، مرجع باشد و صرف اینکه 
مجتهد باشد کافی است و امام)ره( هم همین 

موضوع را فرموده بودند؛ لذا مشکلی نیست .

انتشار فیلم مربوط به انتخاب 
رهبری، پیامدی ندارد

پیشخوان

بین الملل

 نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به گذشت دو سال از 
آغاز اجرای برجام درباره وضعیت فروش نفت و محصوالت نفتی در این 
مدت به ویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
اظهار داشت: انتظاراتی که ما از برجام داشتیم و در ابتدا هم اعالم می 
شد، برآورده نشده و بخش عمده ای از آنها باقی مانده است.هدایت ا...
خادمی در توضیح این مسئله عنوان کرد: تصور ما از برجام این بود که 
تعهداتمان را انجام دهیم و در مقابل، مبادالت بانکی ما آزاد و آسان 

شود، تحریم ها لغو شود، اگر شرکت خارجی قصد سرمایه گذاری در 
ایران داشــت به راحتی و بدون ترس وارد شود، اگر یک ایرانی قصد 
مسافرت خارجی داشت مانند مردم سایر دنیا و بدون مشکل بتواند 
مسافرت کند و در حوزه نفت و گاز نیز سرمایه گذاری ها به خوبی و 
سهولت انجام شود.خادمی ادامه داد: در حوزه نفت و گاز آن انتظاری 
که داشتیم، محقق نشده و کسی برای سرمایه گذاری مراجعه نکرده، 
از آن طرف معلوم نیست پول فروش نفت را چطور دریافت می کنیم.

وی افزود: در حال حاضر هم شرایط به گونه ای است که کشتی های 
نفتکش ما همچنان باید با پرچم یک کشور دیگر رفت و آمد کنند؛ 
مانند کشتی سانچی که با پرچم پاناما ثبت شده بود. در واقع شرایط 
فعالیت حوزه نفت و گاز نسبت به دوران قبل از برجام فرق چندانی 
نکرده اســت، به گونه ای کــه اکثر نفتکش های ما بــه دلیل تداوم 
مشــکالت ناشــی از تحریم همچنان با پرچم های غیرایرانی تردد 

می کنند.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به دو سالگی برجام:
نفتکش ها هنوز با پرچم غیرایرانی تردد می کنند

 همه تقصیر ها را گردن 
دشمن خارجی نیندازیم

شــاخه زیتون علیه 
شکار گرگ

ایران پیوسته از عراق   
متحد و یکپارچه حمایت و 

پشتیبانی می کند

تظاهرات  بزرگ ترین 
اعتراضی آمریکا در اولین 
سالگرد  ریاست جمهوری 

ترامپ

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت:  پیشنهاد تشکیل 
شــورای گفت وگــوی احــزاب و وزارت کشــور مورد 
موافقت وزیر کشــور قرار گرفته است و باید آیین نامه و 
دستورالعمل آن تهیه شود.»بهرام سرمست«، مدیرکل 
سیاسی وزارت کشور، در نشست خبری خود با استقبال 

از گفت وگوهای سیاســی احزاب با وزارت کشور، اظهار کرد: وزارت کشــور بنا دارد که در قالب شورای 
گفت وگوی سیاسی نسبت به هم اندیشی با احزاب در خصوص مسائل سیاسی کشور اقدام کند. تشکیل 
این جلسات خوشبختانه مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفته است و وی تاکید دارد که این جلسات منظم 
ادامه یابد.وی در ادامه افزود: اخیرا نشست هایی با حضور دبیران کل احزاب عضو خانه احزاب با معاونت 
سیاسی وزارت کشور در خصوص مباحث روز و وقایع اخیر کشــور برگزار شده است و وحدت، انسجام و 

توجه احزاب به منافع ملی نشان داد که احزاب به بلوغ سیاسی مناسبی دست یافته اند.

بنیامیــن نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی از 
کشورهای اروپایی خواســت تا حرف های دونالد ترامپ 
رییس جمهور آمریکا درباره توافق هسته ای ایران و گروه 
1+5 را جدی بگیرند و پیشنهاداتی برای اصالح این توافق 
ارائه دهند.ترامپ هفته گذشــته همزمان با ادامه تعلیق 

تحریم های ایران گفت که اگر اروپایی ها آنچه وی نقاط ضعف توافق می خواند را اصالح نکنند، واشنگتن از توافق 
خارج خواهد شد.نخست وزیر رژیم صهیونیســتی در ادامه گفت:  من یک پیام برای کشورهای اروپایی دارم؛ 
به شما پیشنهاد می کنم که صحبت های رییس جمهور ترامپ را جدی بگیرید.نتانیاهو که در یک کنفرانس 
مشترک با سفیران در وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی سخن می گفت، افزود: اگر آنها می خواهند توافق 
با ایران را حفظ کنند باید اصالحاتی را پیشنهاد دهند که مانع از هسته ای شدن ایران شود، اتفاقی که هم آنها 

و هم تمام جهان را تهدید می کند.

موافقت وزیر کشور 
با تشکیل شورای 
گفت وگوی سیاسی

هشدار نتانیاهو به اروپایی ها:

حرف های ترامپ را 
جدی بگیرید
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امروز کشاورزان اصفهان به نان شب محتاج هستند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دیدگاه

متخصص حوزه آب:
آب، کاالی یک بار مصرف 

نیست
متخصص حوزه آب گفت: بازچرخانی و استفاده 
از پساب ها از راه های صرفه جویی در مصرف آب 
است، آب را نباید به عنوان کاالی یک بارمصرف 
نگاه کنیم؛ در برخی از کشورها نظیر سنگاپور 
و آمریکا، حتی از تصفیه کامل پســاب ها برای 

مصارف شرب و بهداشت نیز استفاده می شود.
حمیدرضا صفوی با اشاره به بحران خشکسالی 
امســال، اظهار کرد: هر چند سال های گذشته 
بارندگی ها در حد میانگین بــود، اما به دلیل 
بارگذاری های بیش از حد و برداشــت بی رویه 
از منابع آب، کم آبی را احســاس می کردیم اما 
امســال هر 2 پدیده با هم اتفــاق افتاده و این 
می تواند تامین آب در بخش های مختلف را با 

مشکالت جدی مواجه کند.
وی با بیان اینکــه به طور معمــول در چنین 
شــرایط بحرانی و کمبود آب بایــد از ذخایر 
استراتژیک مانند آب های زیرزمینی استفاده 
کرد، افزود: به دلیل برداشــت های بی رویه از 
منابع آب زیرزمینی سطح این آب ها به شدت 
کاهش پیدا کرده و در صورت برداشت بیشتر 
نشســت زمین و پیشــروی آب های شور را به 

همراه خواهد داشت.
رییس سابق پژوهشکده آب و فاضالب دانشگاه 
صنعتی اصفهــان ادامه داد: در کشــور 120 
میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب 
زیرزمینی صورت گرفته که مربوط به امروز و 
امسال و چند سال اخیر نیست، بلکه  طی چند 
دهه اخیر این موضوع رخ داده و بدون مدیریت 
رها شده بود. وی یادآور شد: به نظر می رسد در 
یک اقدام چندین ســاله و با نگاه استراتژیک 
و همانند یک حســاب بلند مدت باید احیای 
آب های زیرزمیــن را جدی بگیریــم و اجازه 

برداشت جدید دیگری در این حوزه ندهیم.

بازار

اتو مو

معاون فنی و زیربنایی راه آهن:
 برای حمایت از ریل ملی 

چه باید می کردیم که نکردیم؟!
ایسنا: معاون فنی و زیربنایی راه آهن معتقد است که 
این شرکت هرچه در توانش بوده برای نهایی شدن 
قرارداد ساخت ریل ملی از سوی شرکت ذوب آهن 
اصفهان اجرایی کرده و اکنون منتظر است نخستین 

محصول این قرارداد تحویل شود.
مازیار یزدانی اظهار کرد: قرارداد ابتدایی که راه آهن با 
ذوب آهن برای ساخت ریل ملی منعقد کرد تاکنون 
به درخواست این شرکت چند بار تغییر کرده و مفاد 
آن برای بهبود شرایط ذوب آهن جابه جا شده است، 
حتی در این راستا قرارداد ابتدایی که به شکل ریالی 
بسته شده بود به یک قرارداد ارزی تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه تمام قراردادهای اقتصادی اینگونه 
بسته می شوند که پس از تولید و تحویل جنس به 
مرحله تحویل منابع مالی می رســد، تصریح کرد: 
راه آهن به منظور حمایت از ساخت ریل ملی تمام 
تعهدات مالی خود را اجرایی کرده و حتی حاضر شده 
است طلب طوالنی مدت گذشــته اش را به منظور 
باز شدن دست ذوب  آهن در تامین مالی به عنوان 
بخشی از این قرارداد و پیش پرداخت در اختیار آنها 
بگذارد، رقمی که نزدیک بــه 100 میلیارد تومان 

تخمین زده می شود.

مدیرکل شرکت عمران و بهسازی شهری 
ایران اعالم کرد:

تخصیص نیمی از برنامه های 
عمرانی به بازآفرینی شهری

مدیر کل دفتر نظارت شرکت مادر تخصصی عمران 
و بهسازی شهری ایران گفت: 50 درصد از برنامه های 
عمرانی و بهســازی دولت تدبیر و امیــد به مقوله 

بازآفرینی شهری اختصاص دارد.
فرهاد قلی زاده اضافه کرد: باتوجه به رویکرد محله 
محوری برای احیا و بهسازی بافت های فرسوده الزم 
است تا از مشارکت مردمی و ســازمان های مردم 
نهاد بهره برد و باعث رونــق روابط اجتماعی در این 

محله ها شد.
وی که در جلســه ســتاد بازآفرینی پایدار شهری 
شهرستان شهرضا سخن می گفت، اضافه کرد: در 
این راستا الزم است که با تشکیل جلسات مرتب و 
با یک گفتمان صحیح به همفکری برســیم تا برای 
این موضوع برنامه ریزی و مشــکالت این بافت را 

برطرف کنیم.

 افزایش آموزش مصرف بهینه 
در خانه فرهنگ آب اصفهان

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای 
استان اصفهان گفت: در پاییز سال جاری بیش از ۳ 
هزار و ۳5۸ نفر در گروه های سنی مختلف از جمله 
مهد کودک، پیش دبستانی، دبستان و بزرگسال در 
بازدید از خانه فرهنگ آب تحــت آموزش مصرف 

بهینه آب قرار گرفتند.
ســید اکبر بنی طبا با بیان اینکه یکــی از اهداف 
اساسی تاســیس خانه فرهنگ آب، ترویج فرهنگ 
ســازی مصرف بهینه آب میان گروه های مختلف 
مردم بوده اســت اعالم کرد: از بدو تاســیس خانه 
فرهنگ آب تاکنون اقشار مختلف جامعه با بازدید 
از این مرکز تحت آموزش هــای مصرف بهینه قرار 
گرفتند به طوری که در این میان می توان به آموزش 
ضمن خدمت معلمان، آمــوزش مروجین مصرف 
آب، آموزش بانوان خانه دار، آموزش بانوان شاغل در 
دستگاه های اجرایی، آموزش کارکنان شهرداری، 
 آمــوزش مدیریت مصــرف آب برای کــودکان و 
دانش آموزان مقطع مهد کودک، پیش دبستانی و 

دبستان اشاره کرد.
وی خاطرنشــان ســاخت: در ماه های مهر، آبان و 
 آذر دانش آموزان بیش از ۶0 آموزشــگاه با مراجعه
  به خانــه فرهنگ بــا مباحث الگــوی مصرف آب

 آشنا شدند.

رییس مجمع نمایندگان اصفهان با تاکید بر اینکه 
مصوبه شــورای عالی آب باید توسط وزارت نیرو 
جدی تر گرفته شــود، گفت: در حالی که اکنون 
سهم آب شــرب مردم اصفهان بســیار کم شده 
است باید از سهم آب انتقالی به یزد نیز کم کنیم 
تا عدالت در توزیــع آب برقرار شود.ســیدناصر 
موســوی الرگانی ، در خصوص حقابه ها و کشت 
پاییزه کشــاورزان شــرق اصفهان، اظهــار کرد: 
استان اصفهان طی 10 سال گذشته با خشکسالی 
های پی در پی مواجه است، اما با ادامه دار شدن 
این وضعیت و کاهش بارش ها امســال وضعیت 
آب پشت ســد زاینده رود نســبت به سال های 
 اخیر که خشکســالی وجود داشــت، بحرانی تر

 شده است.
وی با بیان اینکه هیچ ســالی همانند امســال با 
کمبود آب مواجه نبودیــم، گفت: در حال حاضر 
ذخیره پشــت ســد زاینــده رود 1۴0 میلیون 
مترمکعب اســت در حالی که تنها بــرای تامین 
آب شــرب برای یک ســال اصفهانی هــا، ۴00 

میلیون مترمکعــب آب نیاز داریم کــه اکنون با 
کمبود 2۶0 میلیــون مترمکعبی بــرای تامین 
آب آشــامیدنی مواجه هســتیم.وی با تاکید بر 
اینکه امروز کشاورزان اصفهان به نان شب محتاج 
هستند، اظهار امیدواری کرد: بارش های اخیر تا 
پایان زمستان نیز استمرار داشته باشدتا عالوه بر 
تامین آب آشــامیدنی، آب مورد نیاز برای حفظ 

باغات نیز تامین شود.

رییس مجمع نمایندگان اصفهان :

امروز کشاورزان اصفهان به نان شب محتاج هستند
 هفتمین همایش ملی »ایده های نو در کشــاورزی«

 15 اسفند سالجاری در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان )خوراسگان( برگزار می شود.

این همایش با هدف ارائه راه  حل های مبتنی برخالقیت 
و نوآوری و تبادل ایده ها و یافته های پژوهشی در حوزه 
کشاورزی و مقابله با مشــکل های این حوزه به مدت 
یک روز با حضور پژوهشگران، استادان و کارشناسان 
برگزار می شود. همایش »ایده های نو در کشاورزی« 
2۶ محور کلیدی دارد که از جمله آنها می توان به تغذیه 
در کشــت های بدون خاک، تولید ارگانیک محصول، 
افزایش کارایی سطح زیر کشت جهت استفاده بهینه از 
آب و خاک، آلودگی منابع آب، خاک و هوا، نقش کاربری 
زمین، حفظ آب و خاک در کشاورزی پایدار و رو ش های 

نوین کم آبیاری اشاره کرد.
مدیریت آب های شور و نامتعارف در آبیاری، طراحی 
فضای ســبز شــهری، امنیت زیســتی دام و طیور، 
راهکارهای نوین اســتفاده از منابع غیــر متعارف در 
کشاورزی، به نژادی کالسیک و مدرن گیاهان زراعی، 
باغی و دارویی، تولید آزمایشگاهی دام  های با توان شیر 

و گوشت باال، کاربرد نانو فناری در حوزه های علوم دام 
و کشاورزی و اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی نیز از 
دیگر محورهای همایش ایده های نو در کشاورزی است.
مهلت ارسال مقاله به دبیرخانه همایش مذکور تا 25 
بهمن ماه جاری است.حوزه کشاورزی بویژه در استان 
اصفهان در سال های اخیر با مسائل و مشکالتی مانند 
کمبود منابع آبی، کشــت های جایگزین و روش های 

نوین آبیاری مواجه بوده است.

اسفند ماه سال جاری به میزبانی اصفهان؛

همایش ملی ایده های نو در کشاورزی برگزار می شود

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: بر اساس آخرین 
اطالعات دریافت شــده تاکنون هیچ شــرکت بازاریابی شــبکه ای خارجی مجوز فعالیت در داخل کشور را 
نگرفته،اما از سوی برخی افراد سودجو تبلیغاتی در این زمینه انجام شده است.محمد مجیری تصریح کرد: فقط 
شرکت هایی که مجوز بازاریابی شبکه ای وزارت صنعت را دریافت کرده اند، حق فعالیت و فروش محصوالت 
به صورت بازاریابی شبکه ای را دارند.وی بیان کرد: این مجوز از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و زیر 

نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت های بازاریابی شبکه های مجاز اعطا می شود.

معاون امور بازرگانی استان:

هیچ شرکت بازاریابی 
شبکه ای خارجی، مجوز 

فعالیت نگرفته است

نی
گا

زر
 با

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،471،000
تومان

739،000نیم سکه
تومان

437،000ربع سکه
تومان

284،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

144،259
تومان

      قیمت سکه و طال

S9600 اتو مو رمينگتون مدل

 403,000
تومان

PR101AT اتو مو پرينسلی مدل

 117,000
تومان

PR120AT اتو مو پرينسلی مدل

 90,000
تومان

حمل تخت خواب دو نفره و مبل 
هفت نفره با یک دستگاه »پی کی«!

عکس روز

خبرپارلمان

آب ورودی به ســد زاینده رود در 107 روز سال آبی 9۶ 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۶0 درصد کاهش یافته 
اســت.به نقل ازمسئوالن شــرکت آب منطقه ای استان 
اصفهان ، میــزان آب ورودی به مخزن ســد زاینده رود 

در107 روز نخست سال آبی امسال حدود 7۴ میلیون متر مکعب است و این در حالی است که در مدت مشابه 
سال قبل 1۸5 میلیون مترمکعب آب به مخزن این سد وارد شد.

این آمار برای یک دوره میانگین 10 ساله 1۳1 میلیون متر مکعب است که امسال در مقایسه با میانگین 10 
ساله، ۴۳ درصد کاهش نشان می دهد.همچنین ذخیره کنونی مخزن ســد زاینده رود حدود 1۴0 میلیون 
مترمکعب است در حالی که این رقم سال گذشــته حدود 2۴۴ میلیون مترمکعب بود که نشان می دهد این 

میزان نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد و نسبت به متوسط دراز مدت ۳7 درصد کاهش داشته است.

کاهش 60 درصدی 
 آب ورودی
 به سد زاینده رود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی گفت: بهتر 
 اســت نهادها و افراد گوناگون به جای آن که در فضاهای مجازی

 اظهار نظر کنند، طرح ها و پیشــنهادات خود را به ستاد احیای 
زاینده رود ارائه دهند.

حیدرعلی عابدی اظهار کرد: صالح نیست هر نهاد یا گروهی در 
موضوع آب زاینده رود وارد عمل شــود؛ چراکه میزان اطالعاتی 
که افراد و نهادهای مختلف در رابطه با مسائل و منابع آب دارند، 

محدود اســت و روش ها نیز متفاوت اســت؛ بنابراین گروه های 
مختلف به جای اظهار نظر، پیشنهادات خود را ارائه کنند.

وی با اشــاره به برخی از اقدامات و طرح های مطرح شــده برای 
زاینده رود، مطرح کرد: بعضی از طرح ها و پیشنهادات، طرح هایی 
است که قابلیت اجرا نداشته و منافعی هم برای مردم ندارد؛ برای 
نمونه در فضای مجازی تبلیغات گسترده ای برای یک طرح جهت 
چرخش آب در زاینده رود با استفاده از لوله کشی صورت گرفت و 

هدف این طرح گردش آب از زیر پل های تاریخی بود.
عابدی با بیان اینکه چنین طرح هایی که در فضای مجازی مطرح 
شده بسیار تخیلی اســت، ادامه داد: ما به دنبال تزیین رودخانه 
زاینده رود نیســتیم، بلکه به دنبال جبــران تدریجی منابع آب 
زیرزمینی از دست رفته اصفهان هســتیم که دچار نقصان شده 
است؛ با توجه به کاهش بارندگی ها نسبت به سال گذشته، منابع 

آبی استان اصفهان وضعیت خوبی ندارد.  

نماینده مردم اصفهان:
به دنبال تزیین زاینده رود با آب نیستیم

رییس اتحادیه چایخانه داران اصفهان گفت: در حال 
حاضر 211 واحد صنفی در شهر اصفهان دارای مجوز 
فعالیت بوده و حدود 50 واحد صنفی دیگر در اتحادیه 

چایخانه داران دارای پرونده صنفی هستند.
محســن فالح با بیان اینکه با توجه به مصوبه مجلس 

شورای اسالمی و همچنین در صورت موافقت دادستان و مســئوالن بهداشتی استان اصفهان، چایخانه های 
اصفهان فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز می کنند، اظهار کرد: رایزنی های الزم برای تحقق این امر در دستور 

کار اتحادیه چایخانه داران و اتاق اصناف اصفهان قرار دارد.
وی با بیان اینکه به دنبال بسته شدن چایخانه های اصفهان طی دو سال اخیر حدود 2500 نفر بیکار شده  بودند، 
افزود: همچنین تعدادی از واحدهای صنفی مجازی که طی دو سال گذشته در شهر اصفهان فعال بودند اجازه 

عرضه قلیان را نداشته و از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی نبودند.

رایزنی برای فعالیت 
رسمی ۲60 چایخانه دار 
در اصفهان

تسنیم: دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: قراردادهای موقت 
اداره کار تبدیل به معضلی عمومی شده و امنیت شغلی کارگران اصفهانی را 

کاهش داده و نیروهای کارخانه ها را با تعدیل مواجه کرده است.
اصغر برشان با بیان اینکه ریشه بسیاری از فقدان امنیت شغلی در قراردادهای 
موقت کار است، اظهار داشــت: کارفرمایان با اتمام قراردادهای کارگران، 
دیگر تمدید قرارداد نکرده و کارگران مشغول در این واحدها باوجود چند 
سال فعالیت از کار بیکار می شــوند و ابزاری هم نیست که کارفرما را بتوان 
زیر سوال برد.وی ادامه داد: این سوء استفاده ها هرساله گریبان گیر جامعه 
کار می شود و به همین دلیل ناامنی شغلی برای کارگران ایجاد می شود که 
ناامنی های اجتماعی و بزهکاری ها را در پی دارد. سالیان سال است که به 

مسئله قراردادهای موقت اعتراض کرده ایم، اما هیچ اثری نداشته، قرار بود 
الیحه ساماندهی وضعیت قراردادهای موقت در مجلس پیگیری شود، اما 
تاکنون متوقف شده اســت.وی پیرامون تعداد کارگران تعدیلی در استان 
اصفهان، بیان کرد: نمی توان آمار دقیقی از تعداد نیروهای بیکار شده از این 
صنایع ارائه کرد. هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط 
در استان به دلیل وضعیت نقدینگی، رکود و نداشتن بازار فروش با تعطیلی 

و ورشکستگی مواجه  شده اند.
سوءاستفاده از نیروی کار بدون تامین ابزار و امکانات کافی

وی میزان حوادث ناشی از کار در اســتان اصفهان را باال اعالم کرد و اظهار 
داشت: دستگاه های متولی از جمله اداره کار باید بازرسان کار که حکم ضابط 

دادگستری دارند را افزایش دهد تا میزان حوادث ناشی از کار در واحدهای 
تولیدی و صنعتی استان کاهش یابد.دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان 
با بیان اینکه کارگران ساختمانی از محروم ترین و آسیب پذیرترین مشاغل 
کشور هستند، افزود: حمایت مسئوالن از کارگران ساختمانی اصفهان باید 
اجرایی شود.وی پیرامون بیمه کارگران ســاختمانی و عدم ایمنی در این 
حوزه، بیان کرد: متولیان این امر دســتگاه های اجرایی بوده و خانه کارگر 
به عنوان اجراکننده آن مطرح است. تشکل های کارگری، کارفرمایی، خانه 

کارگر و سایران به دفاع از جامعه کارگری می پردازند.
برشان با اشاره به حوادث ناشی از کار، گفت: متولی این امر وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی است و متاسفانه وضعیت ما در حوادث ناشی از کار بسیار 
تاسف بار بوده و قابل قبول نیست. از عوامل ایجاد این موضوع، سوءاستفاده 
از نیروی کار بدون در اختیار گذاشــتن ابزار و امکانات کافی و انجام دادن 
هر کاری به هر قیمتی توسط کارگر است. دبیر اجرایی خانه کارگر استان 
اصفهان اظهار داشــت: فرهنگ اســتفاده از ابزار حفاظتی به نحو مطلوب 
برای کارگر تبیین نشده و از طرفی نیز دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت 
کار، ابزارهای الزم را برای کنترل و پیشــگیری در اختیار ندارد.وی یکی 
دیگر از معضالت استان اصفهان را بیکاری دانســت و بیان کرد: وضعیت 
بحرانی واحدهای تولیدی، رشد بی رویه واردات کاال    و افزایش حضور اتباع 
بیگانه در کشور از دالیل صعود نرخ بیکاری در استان است. برشان  گفت: 
رکود اقتصادی،  خشکسالی، عدم ارائه تسهیالت بانکی، نبود ساخت و ساز 
و واردات بی رویه کاالهای مشابه از جمله عوامل بیکاری کارگران در استان 
است.وی بر اینکه یکی از راه های معقول و منطقی که می تواند کشور را از 
رکود خارج کند باال بردن توان خرید برای جامعه عظیم کارگری است، اظهار 
داشت: جامعه کارگری به دلیل عدم تامین مناسب سبد زندگی با یک شغل 
 مجبور می شوند در جای دیگری کار کنند و این امر سبب تنزل بهره وری 

می شود.        

گالیه دبیر اجرایی خانه کارگر استان از قراردادهای موقت کارگران:

 امنیت شغلی  زیر خط صفر
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سیاست مدیران، هنرمندان اصفهانی را 
خانه نشین کرد

پیشنهاد سردبیر:

اعظم حاجی رضازاده

اصفهان از دیرباز قطب فرهنگ و هنر ایران اسالمی بوده و هنرمندان و بزرگانی را 
در عرصه های مختلف فرهنگ و هنر، نه تنها به کشــور بلکه به کل جهان معرفی 
کرده است که همچون خورشیدی، آســمان این مرز و بوم را روشن کرده  اند. اما 
این هنرمندان، بازیگران و پیشکسوتان عرصه ســینما و تئاتر، در چند سال اخیر 
 مورد بی مهری قرار گرفتند و نهایت این توجه، مالقات مســئوالن شــهر با آنها 

شده است.
اصفهان تا سال1392، جزو پرکارترین های ایران بود

 کارگــردان اصفهانی، در این خصوص و در پاســخ به ســوالی دربــاره وضعیت 
ســینماگران اصفهانی اذعان داشــت: با توجه به سیاســت بد تلویزیون شبکه 
 اصفهان و مدیران فعلی سازمان، تمام فیلم سازان، بازیگران و عوامل خانه نشین

 شده اند. 
به گفته محمدرضا ممتاز، اصفهان تا سال1392 جزو پرکارترین های ایران بود؛ به 
طوری که ضرغامی در سفر به اصفهان گفت: من تا به حال هیچ شهری را ندیده ام 

که این قدر پتانسیل کار داشته باشد.
وی در ادامه، از بی توجهی شــهرداری و اســتانداری به عنوان اتفاق بدتر در این 
خصوص یاد کرد و افــزود: ارگان های مذکور، هیچ بودجــه ای را برای تولیدات 

اصفهان اختصاص نمی دهند.
 کارگردان فیلم »چهار اصفهانی در بغداد«، در پاســخ به این سوال که در صورت 
حمایت شــهرداری واســتانداری، تولیدات جهت گیری پیدا نمی کنند، با اشاره 
به اینکه دغدغه شــهرداری نشــان دادن شــهر اصفهان به بهترین شکل ممکن 
است،گفت: وقتی کارگردان بزرگی مثل حسن فتحی، در فیلم خود اصفهان را به 
عنوان موزه معرفی می کند، آیا فیلم سازان اصفهانی نمی توانند این کار را انجام 

دهند؟ 
یا برگزاری جشــنواره فیلم کودک به میزبانی و بودجه شهرداری اصفهان، باعث 

جهت گیری این جشنواره به سمت ارگان مذکور شد؟
کارگردان فیلم »ویولن« گفت: با نگاه منعطف مدیران به فیلم ســازان اصفهانی، 

قطعا شاهد روزهای بهتری خواهیم بود.
وی دلیل بی توجهی مدیران را باور نداشــتن به فیلم ســازان اصفهانی دانســت 
و تصریح کــرد: به طور مثــال معیار مدیران ســازمان در انتخــاب مجری برای 

 برنامه زنده رود، گذر کردن اجداد این شــخص در 150 ســال پیش از اصفهان
 است!

مدیران، برای ساخت فیلم چهار اصفهانی در بغداد کمکی نکردند
کارگردان اصفهانی گفت: اگر این مدیران از هنرمندان خوش چهره و صدای این 

شهر استفاده کنند، افراد واسطه بی بهره می شوند.
ممتاز با اشاره به ساخت فیلم »چهار اصفهانی در بغداد« در سال 1393 بیان داشت: 
با اینکه برای این فیلم، از اسم و لهجه اصفهانی اســتفاده کردم که اکبر عبدی را 
ملزم به یادگیری این لهجه شیرین کرد و همچنین، در اتفاقی خاص موفق به ورود 
به باشگاه میلیاردی ها شد، یک نفر از مدیران اصفهان، برای کوچک ترین تابلو به 

ما کمکی نکرد.
وی راهکار حــل این مشــکل را ارائــه طرحی به شــهرداری اصفهــان عنوان 
و خاطرنشــان کرد: در این طــرح، به مدیران ایــن ارگان پیشــنهاد اختصاص 
بودجه ســاالنه فرهنگی بــرای هنرمندان و فیلم ســازان اصفهانــی را دادم که 
در قبــال ایــن کار، فیلــم ســازان را موظف به ســاخت مثــال 10 تــا 15 تله 
فیلم کننــد و از طرف دیگــر تلویزیــون را ملزم بــه پخش کند؛ چــرا که هیچ 
 چیز برای فیلم ســاز و بازیگر، لذت بخش تــر از دیدن فیلم خــود در تلویزیون

 نیست.
مالقات مدیــران از هنرمندان بیمار اصفهــان، دردی را از آنها دوا 

نمی کند
کارگردان فیلم »ویولن« از بیماری ســعادت نوری که هنرمند شــناخته شــده 
جامعه هنری اصفهان و کشــور اســت به دلیل بیکاری خبرداد و خاطرنشــان 
ساخت: مالقات مدیران این شــهر از وی و دادن هدیه قاب خاتم و... و انتشار این 
خبر در رســانه های مجــازی، دردی از وی دوا نمی کند؛ چرا که مشــکل اصلی 
 وی دور شدن از صحنه تئاتر و فیلم برداری اســت و نمی تواند نیاز روحی خود را

 برطرف کند.
ممتاز با اشاره به اینکه فیلم ویولن به تازگی از شبکه خانگی پخش می شود، اظهار 
داشت: موضوع این فیلم، اجتماعی و کامال درام بوده و از یک سوژه واقعی برگرفته 

شده است.
محمدرضا ممتــاز از جمله بازیگــران این فیلم به حســین مهــری، میرطاهر 
 مظلومی و مریم شــاه ولی نام برد و تصریح کرد: ویولــن، هفدهمین کار بلند من

 است.

کارگردان اصفهانی:

سیاست مدیران، هنرمندان اصفهانی را خانه نشین کرد

شاهد اجرای »سیندرال و منیژه« باشید رویدادهای فرهنگی

عالقه مندان از 12تــا29 بهمن ماه فرصت 

دارند هر شب رأس ساعت 19 در هنرسرای 

خورشــید، شــاهد اجرای »سیندرال و 

منیژه« باشند.

»مرگ« را با هم بخوانیم

نشست »با هم بخوانیم« با موضوع خوانش 

و معرفی کتاب »مرگ« اثر »تاد می«، فردا 

ساعت 17، در موسسه نقش قلم برگزار 
می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان:

فیلم و سینما، نسخه شفابخش 
مشکالت اقتصادی کشور است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
گفت: هنر تئاتر و نمایش در کشــور یک قدمت 
دیرینه دارد و نباید برای تفنن به کار برده شــود 
و این ظلم بــه هنر تئاتر است.حجت االســالم 
محمدعلی انصاری اظهار کرد: در عرصه فرهنگی 
باید به مقوله گذشته، حال و آینده توجه شود و با 
استفاده از تجربیات گذشته، باید از آن به عنوان 
یک پشتوانه قوی و ارزشمند اســتفاده کرده و 
آینده را بسازیم. وی با اشاره به اینکه باید در عرصه 
فرهنگ و هنر پیشرفت داشته باشــیم، افزود: 
رسالت حوزه فرهنگ و هنر، ساختن انسان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
با بیان اینکه مسئوالن باید به کار فرهنگی و هنری 
کمک کنند، گفت: باید بــا خدمت بی منت در 

عرصه فرهنگی و هنری، به این قشر کمک شود.
وی افزود: با هنر فیلم و ســینما می توان اقتصاد 
مقاومتی را  که نســخه شــفابخش مشکالت 
اقتصادی کشور است، در جامعه فرهنگ سازی 

کنیم.

 لیلی رشیدی بازیگر با ســابقه تئاتر و تلویزیون که در چند سال اخیر در سینما حضور کمرنگی 
داشته است، به زودی با فیلم »عرق سرد« ساخته سهیل بیرقی بار دیگر روی پرده نقره ای 

دیده می شود.
رشیدی در »عرق سرد« که اولین نمایش آن در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر 
خواهد بود، نقش پانته آ آل داوود، وکیل شخصیت اصلی فیلم )افروز اردستانی( را 

ایفا می کند.
این فیلــم درباره کاپیتان تیم ملی فوتســال بانوان اســت که در حــال اعزام به 
 مســابقات آســیایی متوجه می شود از ســوی همســرش ممنوع الخروج شده 

است.

عکس نوشت 

نخستین جشنواره تئاتر 
روح ا... رونمایی شد

نخستین جشــنواره تئاتر و نمایشــنامه نویسی 
روح ا... از امــروز بــا برپایی مراســم افتتاحیه در 

نگارستان امام خمینی)ره( آغاز به کار می کند.

بازگشت بازیگر زن به سینما بعد از سال ها
واکنش تند افشار درمقابل بدرفتاری با کودکان کار

کودکان بروجردی که به جرم »آب نبات فروشــی« دســتگیر شــده بودند و 
مانند مجرمان از آنها عکس گرفته شــده بود، بازتاب منفی زیادی در 
شبکه های اجتماعی داشت. این تصاویر را کانال تلگرامی شهرداری 
بروجرد منتشر کرد. مهناز افشار از برخورد با این کودکان انتقاد 

کرده است.
مهناز افشار بازیگر ســینما که به عنوان سخنگوی پویش 
»بدسرپرســت تنهاتر اســت« فعالیت می کند، در نامه 
سرگشاده به معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور 
زنان و خانواده، از برخورد با این کودکان انتقاد کرده است.

مهناز افشار در نامه خود با انتقاد از عملکرد نهادهای مسئول 
در برخورد مجرمانه با کودکان کار نوشته است: »حتما خبر دارید 
و حتما شنیده اید، شــاید هم آن تصویر موهن و سراسر اندوه را 
دیده اید؛ شــهرداری بروجرد در یک رفتار غیرانسانی، کودکان 
قربانی فقر و خشونت و آسیب دیده از کار در خیابان را دستگیر 
کرده و از آنها که به ردیف با سرهای پایین ایستاده اند، همچون 
مجرمان سابقه  دار عکس گرفته و با افتخار در کانال رسمی اش 
منتشــر کرده اســت؛ انگار نه انگار که فرد فرد مــا به عنوان 
شهروندان جامعه به خاطر به وجود آمدن فاجعه کودکان کار و 

آسیب دیده مقصر و گناهکاریم. 
فاجعه تر آنکه بالفاصله بعد از انتشــار این عکس و تقبیح آن 
ازسوی رسانه ها، نایب رییس شورای شهر بروجرد، البد برای 
حفظ آبرو مصاحبه ای کرده و گفته که با خاطیان که روابط 
عمومی شهرداری بروجرد باشــد برخورد خواهد شد؛ البته 
 نه به خاطر دســتگیری کودکان، که به دلیل انتشار تصاویر

 آنان!«

دورهمی دوستانه در پشت صحنه
کمند امیرسلیمانی،بازیگرســینما، عکســی از مجموعه 
»هیئــت مدیــره« را در اینســتاگرام منتشــر کــرد و 
نوشت:»روزای خوب در کنار یه گروه عالی و دوست داشتنی. 
سریال هیئت مدیره به کارگردانی آقای مازیار میری عزیز که 

از خوب های این گروه درجه یک هستن.«

 اداره کل هنرهای نمایشی 
از توقیف »روز عقیم« می گوید

اداره کل هنرهای نمایشی، پس از انتشار نامه حسین کیانی اعالم کرده 
است نمایش »روز عقیم« در جشنواره فجر اجرا نخواهد شد. 

درحالی که یکشنبه شب رویا میرعلمی در حساب اینستاگرامی خود 
مدعی توقیف نمایش »روز عقیم« در فجر 36 شده بود، حسین کیانی 
نیز صبح روز گذشته در نامه ای این اتفاق را تایید کرده است. وی گفته 
است » مدیرکل مرکز هنرهای نمایشــی اعالم کرده است رویدادهای 
نمایش »روز عقیم« و خط سیر شخصیت ها و چارچوب روایی و تاریخی 
داستان، آنقدر تلخ و گزنده است که مناســب اجرا در جشن انقالب و 

جشنواره تئاتر فجر نیست.«
کیانی خطاب به مهندس پور، دبیر جشنواره نوشته است: »استاد عزیزم، 
من از دالیل و چند و چون کنار گذاشــته شــدن تئاتر »روز عقیم« از 
جشنواره سی و ششم تئاتر فجر، اطالع دقیق و پشت پرده ای ندارم. این 

را حتما باید مسئوالن این اتفاق، مسئوالنه پاسخ دهند.«
این گفتار کیانی بی پاسخ نمی ماند و پس از دقایقی از انتشار نامه حسین 
کیانی روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی نامه ای به مضمون زیر 
منتشرمی کند: »شورای ارزشیابی و نظارت بنا به تصریح قانون، مسئول 
صدور پروانه اجرای نمایش هاست. در مورد نمایش »روز عقیم« در زمان 
اجرای عمومی نکاتی از سوی شورای ارزشیابی و نظارت برای اصالح به 
گروه اعالم شد که در مواردی به صورت کامل اعمال نشد. ستاد جشنواره 
تقاضای حضور نمایش در جشنواره را براســاس اجرای عمومی آن در 
دستور کار قرار داد و اثر  برای حضور در بخش مرور انتخاب شد. به روال 
تمامی جشنواره ها، چنانچه اثری واجد نکات اصالحی در زمان اجرای 

عمومی باشد، پیش از جشنواره مجددا مورد ارزیابی قرار می گیرد.

جزئیات برگزاری جشنواره فجر مشخص شد؛
اصفهان؛ میزبان 14 فیلم از سی و ششمین 

سیمرغ
معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
در خصوص تعداد فیلم هایی که در جشنواره فیلم فجر امسال در اصفهان 
اکران می شود، اظهار کرد: تعداد فیلم قابل اکران در استان ها از 11 تا 14 
فیلم است که تمام تالشمان را می کنیم تا حداکثر فیلم ممکن یعنی 14 

فیلم را برای اکران به اصفهان بیاوریم.
پرویز طاهری افزود: باکس های مختلف فیلم در نظر گرفته شده است 
که انتخاب شده و در اســتان ها اکران می شود. سال گذشته نیز دو پک 
فیلم به اصفهان آوردیم که شامل 16 فیلم بود که برخی مورد 

ل  ستقبا قرار گرفت و برخی نه؛ اما امسال تعداد ا
فیلم ها کمتر است.

وی گفــت: در حــال 
اســامی  حاضــر 
کــه  فیلم هایــی 
اکران می شــوند 
و همچنیــن 
مبلــغ بلیت ها 
هنوز مشخص نیست.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از برنامه ریزی برای معرفی ظرفیت ها 
و جاذبه های جدید گردشگری اســتان اصفهان به گردشگران نوروزی در نوروز 
139۷ خبر داد. فریــدون الهیاری تصریح کرد: با توجه بــه وجود تنوع اقلیمی 
در استان اصفهان و وجود حداقل سه اقلیم کوهستانی، معتدل و گرم و خشک در اســتان اصفهان، در کنار تنوع آثار تاریخی، امسال در حال 
برنامه ریزی برای معرفی 2۸ مسیر گردشگری در محدوده استان اصفهان به گردشگران به ویژه گردشگران نوروزی 139۷ هستیم، تا آنها با 
مسیرهای جدید گردشگری استان آشنا شده و سفری لذت بخش را در ایام حضور در استان اصفهان تجربه کنند. این موضوع نقش مهمی در 
 افزایش تنوع در خدمات گردشگری و افزایش ماندگاری گردشگران در استان و به تبع آن افزایش بهره مندی اقتصادی جوامع محلی ایفا خواهد 
کرد.مدیر کل میراث فرهنگی استان به برنامه های این اداره کل در حوزه اطالع رسانی و تبلیغات سفرهای نوروزی در سال 139۷ اشاره کرد 

و افزود: امسال و در یک رویکرد جدید با توجه 
به پیشــرفت علم و فناوری، در حال تکمیل و 
به روز رســانی و همچنین تهیه نرم افزارهای 
اطالع رسانی به گردشگران هستیم که به زودی 
جزئیات این نرم افزارها کــه تمامی نیازهای 
گردشگران را در بر داشــته و روی گوشی های 
 هوشــمند نصب مــی شــود، ارائــه خواهد 

شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبرداد:
معرفی ۲۸ مسیر گردشگری برای نوروز۹۷
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طیبه معین زاده                                                                                 

بیش از 90 درصد مودم های وای فای  ایران بدون داشتن تخصص به راحتی قابل هک شدن 
هستند. با لمس یک دکمه و یک زمان کوتاه، نزدیک ترین وای فای به شما به راحتی قابل 

دسترسی و استفاده است .
نرم افزارهای جدید بــه کمک هکرها آمده و بدون روت کردن، امــروز  با  لمس دکمه در 
گوشی های اندرویدی 5 به باال و  نصب اپ هایی که به راحتی در دسترس و قابل دانلود است 
مثل Androdumpper   و...می توان دستگاه وای فایی که نکات امنیتی را رعایت نکرده 

باشد، به راحتی هک کرد .
در بهترین حالت اگر  می خواهید  مطمئن شوید کسی از وای فای شما استفاده  نمی کند  

زمانی که از منزل خارج می شوید یا نیازی به وای فای ندارید  مودم  را خاموش کنید.
 اگر مودم خود را امنیتی نکرده و اقدامات الزم  را انجام نداده باشــید، شــک نکنید که 

وای فای شما هک خواهد شد .
برای دسترسی به تنظیمات امنیتی سراغ  آدرس IP مودم 192.168.1.1 رفته و مهم 

ترین تنظیمات امنیتی را  انجام می دهیم .

پسورد 16 کاراکتری 
در قسمت Pre-shared key کلمه عبور یا رمز مورد نظر خود را وارد 

کنید که از 8 کارکتر شروع می شود .
برای امنیت، حداقل از 16 کاراکتر که از انواع حروف کوچک و بزرگ 
 و اعداد از المان های # و @ و... حتما اســتفاده کنیــد. کلمه عبور

 هر چقدر پیچیده تر باشد بهتر است .
فقط باید توجه داشته باشید که Authentication Type باید روی 

گزینه WPA-PSK/WPA2-PSK باشد.
 با این روش شما توانسته اید امنیت وای فای مودم خود را در برابر هک 

شدن حدودا 25 درصد  باال ببرید.

مخفی کردن نام وای فای 
روش دیگــری کــه مــی توانیــم بــرای جلوگیــری از هــک وای فــای در 
پیــش گیریم ایــن اســت کــه نــام وای فــای را مخفــی کنیم.با ایــن کار 
 همســایگان یا دیگر افراد نمــی توانند به خاموش یا روشــن بودن مودم شــما

 پی ببرند.
با این کار اگر شــما یا افراد دیگر بخواهید به وای فای  مودم متصل شــوید باید 
 Add و رمز عبــور را بدانید و با کلیــک روی گزینه SSID اســم وای فای یا همان
a network هــر دو مــورد را وارد کنید. تنها کافی اســت یک بار با دســتگاه تان 

به آن مودم متصل شــوید تا این موارد روی دســتگاه شــما به صورت خودکار 
 ذخیره شــوند و برای متصل شــدن دوباره دیگر نیازی به وارد کردن SSID و رمز

 عبور ندارید.
برای این کار تنها کافی است گزینه مقابل Broadcast SSID را روی No قرار دهید.

بهترین راه های جلوگیری

 از هک شدن وای فای
چک کردن افراد استفاده کننده از وای فای

اگر شــما نگــران این هســتید کــه فــردی در حــال اســتفاده از امــواج وای 
فــای شماســت و مــی خواهیــد از ایــن موضــوع اطمینــان حاصــل کنید، 
 مــی توانیــد از ابزارهــا و یــا نــرم افزارهایی بــرای فهمیــدن ایــن موضوع 

کمک بگیرید. 
ابــزار Who’s On My Wifi یکــی از نــرم افزارهایــی اســت کــه شــما 
می توانیــد دانلــود و نصــب کنید. ایــن نرم افــزار هم نســخه رایــگان و هم 
نســخه پولــی دارد که نســخه رایــگان بــرای ایــن کار کفایــت کــرده و به 
 شــما کمک می کند لیســت افرادی که از وای فای شــما اســتفاده می کنند را

 مشاهده کنید.
همچنیــن راهــکار بعدی و آســان تر بــرای اینکه متوجه شــویم چه کســانی 
از وای فای ما اســتفاده می کننــد صفحه تنظیمــات مودم اســت. وارد صفحه 
 DHCP Clients (Status > Local( تنظیمات مــودم شــده و بــه بخــش
Network مراجعه کنید. در این قســمت شــما مــی توانید نــام کامپیوترها و 
 دســتگاه های بی ســیمی کــه در حال اســتفاده از وای فای شــما هســتند را 

مشاهده کنید.

 حافظه انسان، به زودی با ایمپلنت مغزی
 تقویت خواهد شد!

گاهی اوقات همه ما در 
به خاطر آوردن رویدادها 
دچار زحمت می شویم، 
اما برای افرادی که دارای 
بیماری های شــدیدتر 
ماننــد دمانــس )زوال 
عقل( و بیماری آلزایمر 
هســتند، حــاد بودن 
مشکالت حافظه شان 
می تواند به معنی تغییر 

رویه عادی زندگی آنها باشد. دانشمندان طی چند سال اخیر به این نتیجه رسیده اند که 
ممکن است امواج الکتریکی بتوانند خاطره افرادی که دارای مشکالت حافظه هستند را 
بهبود بخشند. آنها در این زمینه به نتایج چشمگیری رسیده اند. برای اولین بار یک ایمپلنت 

مغزی در بیماران )انسانی(، عملکرد حافظه آنها را بهبود داده است
ایمپلنت مغزی راهکاری برای مبارزه با فراموشی

مغز های سالم ورودی های حسی را با ارسال ســیگنال های الکتریکی از طریق چندین 
منطقه در مرکز حافظه )که با نام هیپوکامپ شــناخته می شوند( به خاطرات تبدیل می 
کنند. این فرآیند مانند یک بازی تلفنی است: زمانی که یک سیگنال به هر منطقه می رسد، 
دوباره رمزگذاری می شود، پس هنگامی که آن را به مقصد نهایی خود می رساند، سیگنال 

کامال متفاوت از آن چیزی می شود که در آغاز سفر بود.

دید انسانی ماشین ها با دوربین های اینتل 
اینتل، دو دوربین جدید از سری »RealSense« را با نام های »D435« و »D415« معرفی کرده تا از این طریق دید سه بعدی واقعی را 

مشابه دید انسان برای ماشین ها فراهم کند.
به لطف پردازشگر عمق میدان دید جدید اینتل موسوم به D4، این دو ماژول دوربین می توانند دید سه بعدی و درک عمق تصاویر 
را به صورت لحظه ای برای انواع دیوایس ها و ماشــین ها فراهم کنند. ضمن اینکه ابعاد کوچک سخت افزار، امکان تامین انرژی 
مورد نیاز از طریق درگاه USB و قابلیت استفاده از آنها در شرایط نوری مختلف سبب شده تا بتوان از محصوالت جدید اینتل در هر 
ماشینی )از پهپادها گرفته تا روبات هایی با قابلیت ارسال محتوای واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده( و هر موقعیتی استفاده کرد. 
اینتل می گوید که مشتریان دوربین های سه بعدی جدیدش تنها توسعه دهندگان و سازندگان ماشین ها و روبات ها نخواهند 
بود، بلکه مراکز آموزشی، تحقیقاتی و حتی هنرمندان نیز می توانند از قابلیت های فناوری RealSense در کارهای خود بهره ببرند. 

به خصوص که استفاده از آنها دانش خاصی را طلب نمی کند و به محض اتصال به رایانه قابل بهره برداری هستند.

دوربین هاسل بالد با قابلیت ثبت چندگانه تصاویر 
دوربین 400 مگاپیکســلی هاسل بالد با نام H6D-400C MS معرفی شــد. مهم ترین ویژگی این 

دوربین ثبت چندگانه تصاویر و عکاسی تترینگ است. با بازگشت به ماه آوریل سال 2016، 
کمپانی سوئدی هاسل بالد از یک دوربین 100 مگاپیکسلی ثبت کننده 
تکی مدیوم به نام 100C-H6D پرده برداری کــرد. حال این کمپانی 
به سیستم دوربین خود قابلیت های سنســور شیفت و ثبت چندگانه 
تصاویر را اضافه کرده و آن را با نــام H6D-400C MSمعرفی کرده 
است. همانطور که از نامش پیداســت، این دوربین می تواند همراه با 

وضوح 400 مگاپیکسلی خود، تصاویری با جزئیات بسیار دقیق و فوق العاده حرفه ای را به ثبت برساند.

 WPS خاموش کردن
یکی از مهم ترین گزینه های که باید انجام شود خاموش یا غیر فعال 

کردن WPS مودم خود است .

 Use WPS برای این کار تنها کافی است در تنظیمات مودم گزینه مقابل
را روی No قرار دهید.

چــون اکثــر نــرم افــزار هــای هــک وای فــای مــودم فقــط در 
 صــورت روشــن بــودن WPS مــی تواننــد وای فــای مــودم را

 هک کنند.
  با این روش امنیت وای فای مودم شما تا 50 درصد افزایش می یابد.

معرفی کردن Mac Address دستگاه ها 
  در این روش بــرای جلوگیری از هک وای فای اگــر می خواهید امنیت 
وای فای مودم خود را تا صد در صد افزایش دهید و مطمئن شوید که دیگر 
کسی نمی تواند به وای فای مودم شما دسترسی داشته باشد باید این روش 

را پیش گیرید.
Wireless MAC Address Fil-  برای این کار کافی اســت در قســمت

ter گزینــه مقابــل Active را روی Activated قــرار دهیــد و گزینه 
مقابــل Action را بــرAllow Association قــرار دهید، ســپس مک 
آدرس دســتگاه های خــود را که بــرای هر دســتگاه مختــص خودش 
 اســت، وارد کنیــد و در آخــر روی گزینــه SAVE در پاییــن صفحــه

 کلیک کنید.
  با این روش اگر کســی حتی SSID و رمز عبور شــما را داشته باشد دیگر 

نمی تواند به وای فای مودم شما متصل شود.
  تنها ایراد این روش این است که شــما نمی توانی بیشتراز 8 دستگاه برای 

مودم خود  تعریف کنید.

ساخت قرص ضدباروری برای مردان
در  دانشــمندان 

تالش برای ساخت 
اولین قرص کنترل 

زاد و ولــد بــرای 
مردان، کشــف کردند 

که عصــاره گیاهی که 
قبال توسط جنگجویان 

و شــکارچیان آفریقایی 
و در تیرهــای کمــان به 

عنوان یک ماده که موجب 
ایست قلبی می شــد مورد 

اســتفاده قرار می گرفت، می تواند عنصر اصلی در رســیدن به این هدف باشــد. این ماده طبیعی 
 »acokanthera schimperi« نامیده می شود و در دو گیاه بومی آفریقا به نام های )ouabain(»اوابین«
یا »arrow poison tree« و »strophanthus gratus« یافت می شود. »اوابین« یک ماده سمی است که 
می تواند باعث آسیب به بافت های قلب و منجر به مرگ شــود، اما هنگامی که در دوزهای بسیار کم 
استفاده شود، در واقع در داروهای تجویز شده توسط پزشــکان به منظور کنترل فشار خون و درمان 
بیماران پس از حمله قلبی یافت می شود. محققان در »انجمن شیمی آمریکا« اظهار داشتند که اثبات 
شده است »اوابین« باروری را در مردان محدود می کند، اما سطوح باالی سمی بودن این ماده، حداقل 
تا االن آن را برای این منظور نامناسب می کرد. دانشمندان یک ماده مشابه با »اوابین« با تنوع ترکیب 
و ساختار مولکولی اندکی متفاوت ایجاد کرده اند که برای تاثیر روی پروتئین خاصی در اسپرم طراحی 

شده است و توانایی شنا کردن آن را کنترل می کند.
اگر سلول های اسپرم قادر به شنا نباشند، نمی توانند به تخمک برسند و بارور شوند. دانشمندان همچنین 
معتقدند که اثرات این قرص مانند قرص های ضدبارداری که به طور گسترده توسط زنان استفاده می شود، 
به طور کامل برگشت پذیر است؛ چرا که هنگامی که »اوابین« سیستم بدن موش ها را ترک کرد، سلول های 

جدید اسپرم تحت تاثیر قرار نگرفتند.

تولید آیفون X به زودی متوقف می شود!
تولید آیفون X )آیفون 10( متوقف خواهد شد. با اینکه این خبر بسیار عجیب است، اما به نظر می رسد که به حقیقت نزدیک تر است! پیش از عرضه آیفون X، بسیاری بر 
این باور بودند که این گوشی می تواند در بازار موبایل جهان قدرت نمایی کرده و فروش خوبی را برای اپل به ارمغان بیاورد، اما به نظر می رسد که داستان فروش آیفون 
X برای کوپرتینویی ها روایت غم انگیزی دارد! مینگ چی کو، تحلیلگر ارشد KGI Securities معتقد است که تابستان 2018، زمانی برای پایان عمر آیفون X خواهد 
بود. این تحلیلگر چندی قبل در یک گزارش دیگر نیز به این موضوع اشاره کرده بود که تولید آیفون X می تواند در اواخر 2018 و یا اوایل 201۹ برای جایگزینی با یک 
مدل آیفون ارزان تر، متوقف شود. با این حال، این پیش بینی به روند تقاضا برای خرید آیفون X بستگی دارد. اگر تقاضا همچنان روند نزولی داشته باشد، شاید اپل 
خط تولید آیفون X خود را تعطیل کند. این موضوع بر اساس پیش بینی های مینگ چی کو ،شکل گرفته که معموال پیش بینی ها او در اکثر مواقع درست بوده است!

گوشی نوستالژیک کشویی دهه ۹۰ در »سی ای اس« ۲۰1۸ 
کار کرده و Gemini یک گوشی کشــویی است که شــکل و شــمایل دهه ۹0  دارد، اما اجازه می دهد با اندروید 

قرار داد، اما لذت ببرید. PDA دستیار شخصی موســوم به Psion 5 در سال 1۹۹7 آمد و همگان را تحت تاثیر 
بودیــم که امسال در شوی فناورانه 2018 الس وگاس، شــاهد رونمایی از مدل جدید آن مجهز به اندروید 
ندرویــدی کمپانی انگلیســی Planet Computers آن را توسعه داده اســت. این محصول نوعی مینی لپ تاپ  ا

پیکسل است که پردازنده 10 هسته ای مدیاتک از نوع هلیو ایکس 27 دارد و اسکرین 5.۹ اینچی آن، رزولوشن   1080
روی آن داشــت. را در خود جای داده است. این محصول دو سیســتم عامله بوده و هم اندروید 7.1 و هم لینوکس را می توان 

دیگر مشخصات 64 گیگ حافظه داخلی، 4 گیگ رم، اتصال 4G، دو ســیم کارته )و e-sim(، وای فای و دو پورت یو اس بی تایپ سی از 
این گوشی نوستالژیک است.

ساخت قرص ضدباروری برای مردان
پیشنهاد سردبیر:
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معاون فرماندار تیران و کرون:
احداث ترمینال، نیاز به 

مشارکت بخش خصوصی دارد
معاون فرماندار تیران و کرون  تیران و کرون
گفت: ساماندهی ناوگان حمل و نقل بین شهری 
شهرستان تیران و کرون، با راه اندازی ترمینال و 

پایانه مسافربری انجام می شود.
عبدا... بنهری با اشاره به نبود ترمینال مسافربری 
در شهرستان  اظهارکرد: جابه جایی مسافران در 
دو گاراژ در شهر تیران انجام می شود که نارضایتی 
مردمی و اختالل در امور ترافیکی شهر را به دنبال 

دارد.
وی افزود: به دلیل مناســب نبودن مکان دو گاراژ 
مسافربری، مشکالت ترافیکی در سطح شهر ایجاد 
می شود که نارضایتی ها و مشکالت ترافیکی در 
شورای ترافیک همواره مطرح بوده و راهکارسنجی 
در این خصوص با نظر کارشناســان و پیشــنهاد 
رانندگان انجام شــده، اما به نگاهــی همه جانبه 

نیاز است.
معاون فرماندار شهرســتان تیران و کرون ادامه 
داد: بر اساس پیشنهاد کارشناسان باید ترمینال 
راه اندازی شده و محل های پارک سوار برای ناوگان 
حمل و نقل در سطح شــهر برای رفاه مسافران و 

تسهیل دسترسی به ایستگاه ها فراهم شود.
بنهری یادآورشــد: برای احداث ترمینال نیاز به 
مشارکت بخش خصوصی با شهرداری تیران است.

شهردار آران و بیدگل مطرح کرد:
ضرورت ایجاد محلی دائمی 

برای برگزاری نمایشگاه
شهردار آران و بیدگل گفت:   آران و بیدگل
ایجاد محل دائمی برای برگزاری نمایشــگاه های 
گوناگــون در آران و بیــدگل در برنامــه کاری 

شهرداری قرار دارد. 
رضا رمضانــی در گفت وگو با ایــن پایگاه خبری،   
بااشــاره به ضــرورت ایجاد محلــی دائمی برای 
برگزاری نمایشگاه های گوناگون در آران و بیدگل، 
اظهار کرد: احــداث این مــکان در برنامه کاری 

شهرداری قرار دارد. 
وی به جایگاه شهرستان آران و بیدگل در صنعت 
فرش کشــور اشــاره کرد و گفت: با ایجاد محلی 
مناســب می توان هــم نمایشــگاه های فرش و 
هم نمایشــگاه های مختلف در زمینه  مبلمان و 
دکوراسیون منزل را در شهرســتان  برگزار کرد و 

اقتصاد منطقه را رونق بخشید.
وی ضعف شهرستان در امور تشریفاتی را یادآور شد 
و ادامه داد: متاسفانه در شهرستان گروه متخصصی 
وجود نــدارد که بتواند تشــریفات مراســم ها و 

نمایشگاه ها را بر عهده بگیرد.
رمضانی گفت: در برگزاری نمایشگاه ها در سال های 
قبل به نــکات جزئی که تاثیــر فراوانی در جذب 
ســرمایه دارد اهمیتی داده نشــده که باید مورد 
بررســی قرار گیرد. وی از عدم همکاری اصناف 
ابراز نارضایتی کرد و گفت: اصناف باید در برگزاری 
نمایشگاه ها فعال تر شــوند تا با تعامل آنها اوضاع 

برگزاری نمایشگاه ها روز به روز بهتر شود.

معاون فرماندار برخوار مطرح کرد:
ضرورت استفاده از ظرفیت 
جوانان در مدیریت مدارس

معاون فرماندار برخوار، در دیدار  برخوار
با اعضــای شــورای دانش آموزی شهرســتان و 
کارشناســان آموزش و پرورش و رییس سازمان 
دانش آموزی شهرســتان گفت: مدارســی که از 
ظرفیت هــا و توانمندی های جوانان اســتفاده 

می کنند، قطعا موفق تر هستند.
قــدرت اله زارعــان، مدیــر آمــوزش و پرورش 
شهرســتان، در این دیدار ضمن گرامیداشــت 
هفتــه شــوراهای آمــوزش و پرورش، فلســفه 
شــورای دانش آموزی را تمرینی برای مشارکت 
اجتماعی در آینده دانست و واگذاری مسئولیت 
به دانش آموزان را بســتری برای ابــراز نیازها و 
اســتعدادهای دانش آموزان، به منظور تمرین و 
یادگیری مهارت هــای اجتماعی بــرای ورود به 

جامعه عنوان کرد.
هر یک از اعضای شــورای دانش آموزی، در ادامه 
گزارشــی از فعالیت های انجام شده، کمبودها و 
مشــکالت مدارس را در فضایی صمیمانه مطرح 
کردند. پس از آن محمود سلطانی، معاون فرماندار 
شهرستان، با بیان خوشحالی و خرسندی میزبانی 
شورای دانش آموزان، درخصوص نقش و جایگاه 
شورا و اهمیت دادن به دانش آموزمحوری مدارس، 
مطالبی را بیان کرده و مشــورت و هم اندیشــی 
را بسیار مهم دانســت و عنوان کرد: مدارسی که 
از ظرفیت ها و توانمندی های جوانان اســتفاده 

می کنند، قطعا موفق تر هستند.

مسئول امور پایگاه های اورژانس 
پیش بیمارستانی گلپایگان:

بیش از سه هزار ماموریت در 
۹ماهه نخست امسال انجام شد

مســئول امور پایــگاه های  گلپایگان
اورژانس پیش بیمارستانی گلپایگان با اشاره به 
اینکه در نه ماهه نخست سال جاری بالغ بر سه 
هــزار و ۵۹ مــورد ماموریت توســط اورژانس 
شهرستان انجام شــده، گفت: ۹۱۳ مورد از این 
تعداد مربوط به حوادث تصادفی ترافیکی و دو 

هزار و ۱۴۶ مورد غیر تصادفی بوده است.
ناصــر توانایــی اظهــار کــرد: اورژانــس 
پیش بیمارســتانی شهرســتان گلپایگان با دو 
پایگاه در مناطق مرکز شــهر گلپایگان و محله 
وداغ گلشــهر و با تعداد ۱۶ نفر نیرو به صورت 
2۴ساعته، آماده انجام خدمات بهداشتی درمانی 

به همشهریان عزیز هستند.
مســئول امــور پایــگاه هــای اورژانــس 
پیش بیمارســتانی گلپایگان تصریح کرد: ۱۳۴ 
مورد حادثه سقوط، 7۵ مورد مسمومیت، ۳7۱ 
مورد مشــکالت قبلی و ۱۶0 مورد مشــکالت 
تنفســی، از موارد غیر تصادفی است که توسط 
اورژانس گلپایگان در نه ماهه نخســت امسال 

خدمت رسانی شده است.
 توانایی عنوان کرد: پنج ماموریت ویژه توســط 
اورژانس در ایــن بازه زمانی انجام شــده و بالغ 
بر ده مورد شــرکت در مانورهایی که در سطح 
شهرســتان برگزار شــده، در کارنامه اورژانس 

گلپایگان ثبت شده است.

رییس جمعیت هالل احمر نایین خبرداد:
 گرفتاری۹۵۰مسافر 
در برف و کوالک 

رییس جمعیــت هالل احمر  گلپایگان
شهرســتان نایین، از امدادرســانی و اســکان 
اضطراری ۹۵0 مسافر به دنبال برف و کوالک و 
مسدود شــدن راه مواصالتی اصفهان-نایین و 

بالعکس توسط این جمعیت خبر داد.
به نقل از روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان، ابراهیم عادل زاده نایینی با اشــاره به 
بارش شدید برف و مسدود شدن راه مواصالتی 
اصفهان-نایین و بالعکس به طول ۴0 کیلومتر 
افزود: در این مدت، مسافران 22 دستگاه اتوبوس 
و ۱۱7 خودروی سواری امدادرسانی شده و در 
پایگاه امداد و نجات بین شهری مالاحمد، مساجد 
بین راه، امام زاده و مدارس این شهر اسکان داده 
شــدند. رییس جمعیت هالل احمر شهرستان 
نایین با اشــاره به اینکه امدادرســانی ها شامل 
اسکان اضطراری، بستن زنجیر چرخ، رهاسازی 
خودروها و سرنشــینان از بــرف و کوالک بوده 
است، تصریح کرد: ۵ تیم امدادی در مجموع به 
تعداد ۱۵ نجاتگر و عوامل امدادی این جمعیت 
و ۵ خودروی امدادی در این عملیات شــرکت 
داشتند که تا ســاعت ۹ صبح نخســتین روز 
بهمن ادامه داشــت. وی افزود: مدیریت بحران 
فرمانداری شهرستان، راهداری و پلیس راه نیز 
در این عملیات با جمعیت هالل احمر همکاری و 

مشارکت داشته اند.

فرمانده انتظامی شهرضا خبرداد:
کشف محموله دریل و پرس 

خارجی به ارزش6میلیارد
فرمانده انتظامی شهرستان  شهرضا
شــهرضا از کشــف یک محموله دریل و پرس 
خارجی به ارزش۶ میلیارد ریال و دستگیری یک 
قاچاقچی خبر داد. ســرهنگ محمدحســین 
باباکالني گفت: ماموران انتظامي ایستگاه ایست 
و بازرسي شهید امامي شهرستان شهرضا، هنگام 
کنترل خودروهــاي عبوري به یک دســتگاه 
کامیون کشنده البرز که از جنوب کشور به مقصد 
تهران در حرکت بود مشــکوک شــدند و آن را 
متوقف کردند. وي ادامه داد: در بازرســي از این 
خودرو، یک هزار و 2۹ کارتن انواع دریل و پرس 
خارجي فاقد مدارک گمرکي، کشف و خودرو و 

محموله توقیف شد. 

مسئول روابط عمومی مدیریت 
حوادث اصفهان خبرداد:

گازگرفتگی خانواده سه نفره 
در فوالدشهر 

به دنبال مسمومیت ناشی از  فوالدشهر
مونوکســید کربن، اعضــای خانــواده ای در 

فوالدشهر راهی بیمارستان شدند. 
مســئول روابط عمومــی مدیریت حــوادث و 
فوریت های پزشــکی اصفهان گفــت: اعضای 
خانواده ای شــامل دو زن و یک مرد به ســبب 
نشت گاز از لوله بخاری، مسموم و با امدادرسانی 
اورژانس به بیمارســتان شهدای لنجان منتقل 

شدند.
عباس عابدی افزود: علت ایــن حادثه، رعایت 
نکردن اصــول ایمنی در نصب بخــاری اعالم 

شده است.

محسن کوهکن اظهار داشت: معتقدیم الیحه بودجه ای که توسط دولت 
نوشته می شود، نباید از نظر حجم کمی، درحدی باشد که بررسی آن از 
عهده نمایندگان مجلس، آن هم در مدت زمان محدودی که براساس 
آیین نامه در اختیار دارند، خارج باشــد و آنها نتوانند به درستی به آن 

ورود پیدا کنند.
وی افزود: امروز همچنان نمایندگان براساس اطالعاتی که دولت ارائه 
می دهد تصمیم گیــری می کنند؛ چراکه برای رســیدگی به اعتبارات 

شرکت های دولتی  زمان کافی ندارند.
کوهکن خاطرنشان کرد: اینکه ما درآمدی را پیش بینی کرده و بعد به 
علت عدم تحقق آن تا پایان ســال بعد، مثال اعتبارات تملک دارایی یا 

عمرانی را ۵0 درصد تخصیص دهیم، به معنای آن است که اجرای یک 
پروژه عمرانی به درازا کشیده و غیر اقتصادی شده است؛ از سوی دیگر 
لذت کاری که قصد اجرای آن را برای مردم داشــته ایم نیز از بین برده 
است.وی ادامه داد: شاید مردم در این خصوص صحبتی نکنند؛ اما این 

مسئله را پای ناکارآمدی نمایندگان می گذارند.
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس 
به جای اینکه چندین ساعت به گزارش های وزیر نفت، مرکز پژوهش ها 
و... بپردازد، باید به ماهیت قضیه وارد شود و با بررسی های دقیق مشخص 
کند که به طور مثال سال آینده چه اتفاقاتی در حوزه نفت خواهد افتاد 
که این مهم دارای دو بخش است.وی اظهار داشت: بخش اول آن است 

که به سراغ شرکت نفت برود که چه اقداماتی برای صیانت از ذخایر خود 
انجام داده و چگونه می تواند آن را حفظ کند و نکته دوم قیمت نفت است 
که چه قیمتی را پیش بینی می کند. هر چقدر این اطالعات نزدیک به 
هدف باشد، محلی که برای درآمد دولت از این محل می بیند به واقعیت 

نزدیک تر خواهد بود؛ البته این مسئله خود، کاری زمان بر است.
کوهکن بیان کرد: مردم باید ایــن واقعیت هایی را که در حال رخ دادن 
است، بدانند و قطعا با یکی دو جلسه نمی شود تشخیص داد که آیا روند 

اخذ مالیات در کشور، روندی صحیح بوده است یا خیر.
وی ادامه داد: همچنین باید بررسی شــود مالیاتی که از ارائه خدمات 
گرفته می شــود تا چه اندازه منطبق بر واقعیت هاســت؛ اما متاسفانه 
در حال حاضر ما به ایــن موضوعات نیز ورود پیــدا نمی کنیم؛ چرا که 
نمایندگان این فرصت را در اختیار نداشــته اند و نتوانســته اند در ریز 

اعتبارات شرکت های دولتی وارد شوند.
نماینــده مردم شهرســتان لنجان در 
مجلس شــورای اســالمی گفت: باید 
وقت کافی برای رســیدگی در اختیار 
داشته باشیم تا به سمتی حرکت کنیم 
که با تحلیل و بررسی بتوانیم به درک 
این موضوع برســیم که اگر بخشی از 
درآمدهای مالیاتی امســال یا ســال 
گذشــته تحقق پیدا نکرده، به  کجا باز 

می گردد؟ 
آیا آنچــه قانون گــذار تصویب کرده و 
ضریب و نرخی که داده، اشــتباه بوده 
یا شیوه های اجرا اشکال داشته است؛ 
یا مکانیزم محاسبه برای جلوگیری از 
فرار مالیات اشــکال دارد؟ که بررسی 
این گونه مسائل، نشانگر شأن نماینده 

است.

نماینده مردم لنجان در مجلس:

 نمایندگان نتوانسته اند در ریز اعتبارات شرکت های دولتی وارد شوند

نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: به جای اینکه بودجه  طوالنی چندهزار صفحه ای ارائه شود، باید در بودجه ریزی به سمتی  لنجان
مردم باید حرکت کنیم که تعداد صفحات الیحه به ۲ صفحه کاهش یابد.

واقعیت هایی را 
که در حال رخ 

دادن است، بدانند 
و قطعا با یکی دو 
جلسه نمی شود 

تشخیص داد 
که آیا روند اخذ 

مالیات در کشور، 
صحیح است یا 

خیر

اخبار

 نمایندگان نتوانسته اند در ریز اعتبارات شرکت های دولتی وارد شوند

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

رییــس کمیتــه امــداد امام  شهرضا
خمینی)ره( شــهرضا گفت: کارفرمایانی که برای 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شغل ایجاد 
کنند، می توانند از معافیــت حق بیمه کارفرمایی 

استفاده کنند.
عبدالــرزاق میرازیی با بیان اینکــه یکی از اهداف 
کمیته امداد، توانمندسازی خانواده های زیر پوشش 
است، اظهار داشت: یکی از راه های توانمندسازی، 

پرداخت تســهیالت اشــتغال زایی به مددجویان 
است.

وی با بیان اینکه توانمندســازی مددجویان مورد 
حمایــت کمیته امــداد در حوزه هــای فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی، از سیاست های اصلی این نهاد 
است، افزود: در همین راستا ارائه بسته های تشویقی 

برای کارفرمایان بــه منظور جــذب مددجویان 
درنظر گرفته شده است. رییس کمیته امداد امام 
خمینی)ره( شــهرضا بیان کرد: در صورت جذب 
مددجویان کمیته امداد، سهم حق بیمه کارفرما، 
سال اول به صورت ۱00درصد و سال دوم ۵0درصد 

توسط این نهاد پرداخت می شود.

معافیت پرداخت حق بیمه کارفرمایان با جذب مددجویان کمیته امداد

رییس اداره تامیــن اجتماعی  بادرود
شعبه بادرود گفت: در ارزیابی عملکرد شش ماهه 
اول ســال ۹۶، شــعبه تامین اجتماعــی بادرود 
 توانســت رتبــه پنجــم کشــوری را کســب  

کند.  
علــی توتونچــی اظهار کــرد: وصول بــه موقع 
مطالبات، پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان 
و ارائه خدمات به مســتمری بگیــران، از جمله 
 مالک های ارزیابی عملکرد برای کسب این رتبه

 بوده است.
توتونچی با بیــان اینکه هم اکنــون ۱۳هزار نفر 
تعداد کل بیمه شــده های تامیــن اجتماعی در 
شــعبه بادرود هســتند، اظهار کرد: در این آمار 
نســبت به ســال گذشــته چهار درصد افزایش 
بیمه شدگان را شاهد بودیم که تعداد بیمه شدگان 
 اصلی نیز در ســال۹۶ بــه چهار هــزار و ۳۹ نفر

 رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در طول یکسال گذشته تعداد 
۱۵2 کارگاه به کارگاه های این منطقه اضافه شده 

و تعداد مستمری بگیران شعبه بادرود به ۸۵0 نفر 
رسیده اســت که حکایت از رشد هشت درصدی 

مستمری بگیران دارد.
 رییس اداره تامین اجتماعی شعبه بادرود با بیان 
اینکــه در زمینه ایجاد اشــتغال عملکرد موفقی 
داشته ایم، گفت: در سال ۹۵ بیمه بیکاری به ۶۵ 
نفر تعلق می گرفت که این تعداد در سال ۹۶ به ۴7 

نفر رسیده است.

رییس اداره تامین اجتماعی بادرود خبرداد:

کسب رتبه پنجم کشوری تامین اجتماعی شعبه بادرود 
لنجان رییس هیئت ورزش های روستایی 
و بومی محلی شهرســتان لنجان اظهار کرد: ورزش 
مهم ترین عامل در بُعد افزایش نشاط اجتماعی و مقابله 
با انحراف های اجتماعی است و در این میان با توجه به 
اهمیت موضوع، باید به تقویت ورزش روستایی توجه 

ویژه داشت.
 امیرحســین صمدانی، با بیان اینکه جوان روستایی 
محور فعالیت های فرهنگی ورزشــی در روستاست، 
افزود: ما براین باوریم که ورزش در روســتاها باید به 
شکلی اصولی و هدفمند پیگیری شــود؛ چراکه در 
روستاها استعدادها و ظرفیت های نهفته فراوانی وجود 

دارد که نیازمند توجه هستند.
رییس هیئت ورزش های روســتایی و بومی محلی 
شهرســتان لنجان، توســعه ورزش های روستایی 
را ســرآغاز تحولی نویــن در بخش هــای مختلف 
ورزش دانســت و تصریح کرد: فراهم کردن امکانات 
ســخت افزاری و نرم افزاری، یکی از راه های توسعه 
ورزش در روستاهاســت؛ از ســوی دیگر برگزاری 
جشــنواره های فرهنگی ورزشی باعث توسعه ورزش 

و مشــارکت مردمی در روستاها می شــود که امروز 
در روســتاهای شهرســتان لنجان مورد توجه قرار 
 گرفته که البته باید در این زمینه برنامه ریزی مدونی 
انجــام شــود. وی ادامــه داد: در هنــگام برگزاری 
جشنواره ها و المپیادها و مســابقات، باید بکوشیم تا 
تفریحات سالم را در جامعه روستایی و عشایری معرفی 
کنیم و آنها را گسترش دهیم؛ همچنین باید کار را در 

روستا به دست خود روستاییان سپرد.   

رییس هیئت ورزش های روستایی لنجان تاکید کرد:

توسعه ورزش های روستایی؛ سرآغاز تحولی نوین در ورزش

دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه، در سومین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان  مبارکه

که در کشور امارات متحده عربی در حال برگزاری است، مقام دوم این رقابت ها را کسب کرد.
علی اردوان دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه اصفهان، عنوان نایب قهرمانی سومین دوره بازی های 
پاراآسیایی جوانان رشته تنیس روی میز را که به میزبانی کشور امارات در شهر دوبی برگزار می شود، به خود 
اختصاص داد. بر این اساس، وی پس از سه رقابت با کشور عراق، ســنگاپور و اندونزی به پیروزی رسید و در 

مرحله پایانی، در رقابت با ورزشکاری از کشور مالزی، بازی را واگذار و مقام دوم را کسب کرد.

کسب مقام دوم 
 دانشجوی مبارکه ای 

در بازی های پاراآسیایی

خبر

 ورزشتامین اجتماعی

مبارکه مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی 
استان اصفهان گفت: تصادف یک دستگاه خودروی سواری 
سرویس مدرسه با یک دستگاه سواری پژو در شهر مجلسی 
از توابع شهرستان مبارکه، به مصدوم شدن پنج دانش آموز 
منجر شــد. غفور راســتین اظهار کرد: پــس از اعالم به 

اورژانس ۱۱۵، واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی به محل اعزام شدند.
وی افزود: پنج کودکی که سرنشین خودروی پراید سرویس مدرســه بودند در این حادثه مصدوم شدند که 
با آمبوالنس های اورژانس به بیمارستان محمد رســول ا... مبارکه منتقل شدند. مدیر حوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: مصدومان آسیب دیدگی جدی نداشــتند و تنها به دلیل ضربه به سر و 
صورت به بیمارســتان منتقل شدند و حال هیچ یک از آنها وخیم گزارش نشــده است.علت وقوع این حادثه 

هنوز مشخص نیست.

مصدومیت ۵ کودک 
درنتیجه تصادف 
سرویس مدرسه

کاشان آتــش نشــانان کاشــانی، کودک 
چهارســاله محبوس در یکی از واحدهای ســاختمانی 
۶طبقه را نجــات دادند. مدیر روابط عمومی ســازمان 
آتش نشانی شهرداری کاشان گفت: این کودک در یکی 
از آپارتمان های شهرک خاتم االنبیاء»ص« کاشان در 

نبود والدینش و با شکسته شدن کلید قفل درب ورودی محبوس شده بود. روح ا... فدایی افزود: نیروهای 
آتش نشانی ایستگاه شماره ۵ شهدای آتش نشان کاشــان،  بالفاصله و تا قبل از وقوع  هرگونه حادثه به 
صحنه رســیدند و این کودک را نجات دادند. وي افزود: آتش نشــانان این کودک را با اســتقرار باالبر 
هیدرولیکی آتش نشــانی، از طریق بالکنبلوک در مســکن مهردر کمال صحت و سالمت نجات دادند و 
مادرنگران وی را به شادي و آرامش رساندند. به گفته وی، احتمال وقوع اتفاقات ناگوار و آسیب جسمانی 

کودک، یکی از مهم ترین تهدیدات وخطرات تنها گذاشتن کودک در خانه است.   

مدیر روابط عمومی سازمان 
آتش نشانی شهرداری کاشان:

نجات کودک ۴ساله 
کاشانی 
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مزایده اموال منقول
11/57  اجرای احکام حقوقی شعبه 20 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961940 ج / 20 له آقای محمدرضا مسعودی با وکالت آقای فرهاد 
تیموری و علیه آقای مجید پارســا اصل مبنی بر مطالبه مبلغ 10/854/690/500 ریال 
بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 96/12/2 ســاعت 
11/30 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رســمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده 
و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقــع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ 
مفید نرسیده به تقاطع اول ساختمان آسمان طبقه دوم واحد ششم نزد حافظ اموال آقای 
محمدرضا مسعودی مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد 
یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت بهای 
آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. لیست اموال 
 shioomi ساخت چین mi4 مورد مزایده: تعداد 2000 عدد گوشی تلفن همراه مدل
هیئت کارشناسان منتخب ضمن حضور در دفتر اجرا با مطالعه پرونده بررسی  آنها و مذاکره 
با خواهان با توجه به جمیع جهات و عوامل موجود و موثر در آن ارزش کارشناسی آن هر 
عدد 2/500/000 ریال و جمعا به ارزش 5/000/000/000 ریال به شرح ذیل اعالم می 
گردد. گوشی تلفن همراه mi4 تعداد 2000 عدد ارزش هر عدد 2/500/000 ریال و جمعا 
به مبلغ 5/000/000/000 ریال اعالم می گردد. م الف:33586  اجرای احکام شعبه 

20 حقوقی دادگستری اصفهان )281 کلمه، 3 کادر(
مزایده 

11/58  شــماره مزایده: 139604302121000025 آگهی مزایده امــوال غیر منقول 
پرونده اجرایی کالســه 9400190 و 9400191 و 9400192 تمامت شش دانگ پالک 
ثبتی 175 فرعی از 159اصلی واقع در خمینی شــهر بخــش 14 ثبت اصفهان به آدرس 
خمینی شــهر خیابان سلمان فارســی خیابان سعدی پالک 15 که حســب نامه شماره 
95070584907077-95/3/10  ثبت اســناد خمینی شــهر تمامت شش دانگ پالک 
مذکور به نام ســید علی میرشفیعیان خوزانی فرزند ســید رضا ذیل ثبت 21535 صفحه 
436 دفتر 27 نســبت به ششــدانگ ثبت و ســند صادر گردیده و محدود است: شمااًل: 
درب و دیواریســت به خیابان 16 متری به طول 11 متر شــرقًا: دیواریســت اشتراکی با 
ملک 198 به طول 26/55 متر جنوبًا: پی اشــتراکی اســت با ملک 172 به طول 12 متر 
غربًا: پی است اشــتراکی با ملک 174 به طول 28 متر حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر 
کارشناس به مساحت حدود 300 متر مربع عرصه و 520 مترمربع اعیانی به صورت بنای 
مسکونی )زیرزمین، همکف، روی همکف و سوئیت( اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک، 
درب و پنجره پروفیل آهنی ســقفها گچ و رنگ و کفها موزائیک می باشد سرویس ها و 
آشپزخانه کاشی و سرامیک، کابینتها ســنگ و فلز، سیستم گرمایش بخاری و سرمایش 
کولرآبی، نمای ساختمان آجری و سنگ گرانیت می باشــد پالک فوق دارای اشتراکات 
سه اشتراک گاز و سه اشــتراک برق و آب بوده و بنا به اعالم بســتانکار به موجب وارده 
شــماره 1396050021210001898- 96/10/17 فاقد بیمه می باشــد که ملکی سید 
علی میرشفیعیان خوزانی فرزند سید رضا به موجب ســند شماره 218970-92/6/12 و 
218972-92/6/12 و 218968-92/6/12 تنظیمی دفترخانه 73 خمینی شهر موضوع 
پرونده اجرایی کالسه 9400190 و 9400191 و 9400192 در بانک ملت مرکزی خمینی 
 شهر می باشد و به موجب گزارش کارشناس به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال

 ) 4/800/000/000 ریال( ارزیابی شده است. بدینوسیله شش دانگ پالک مذکور با جمیع 

توابع و لواحق ضمایم شرعیه و عرفیه از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 96/11/24 
در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شــهر از طریق مزایده حضوری به فروش می 
رسد. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراک  مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد  و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است  و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد 
ازتعطیلی در همان ساعت  و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  م الف:6550  اجرای اسناد 

رسمی خمینی شهر)281 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/59 شماره صادره:1396/04/458652-1396/10/30 چون تمامی ششدانگ قطعه 
زمین محصور پالک شماره 535 فرعی از 44- اصلی واقع در ابیانه بخش 10 ثبت نطنز که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد علی بیان فر فرزند ماشااله و غیره در جریان است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 
1396/11/28  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 صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:569 عباسعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز)139 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/60 مرجع رسیدگی: شــعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 2040/96 حل 4 ، وقت رســیدگی ساعت 9/30 صبح روز شنبه 
مورخه 1396/12/5، مشخصات خواهان: محســن کشاورزی فرزند رحیم با وکالت سید 
محسن بنی هاشمی، مشخصات خوانده:  احمد احمدی نژاد، خواسته و بهای آن:  مطالبه 
وجه چک شماره 9404/171117 به مبلغ 60/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات 
دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک، 
دالیل خواهان: کپی مصدق چک و عدم پرداخت چک، گــردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 6566 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/61 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1713/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 5 عصر  روز یکشنبه مورخه 1397/2/9، 
مشخصات خواهان: محسن کشاورزی فرزند رحیم به نشانی خمینی شهر خ شهید یزدانی 
گلستان 5 پ 9، مشخصات خوانده:  رامین جعفری سریزی فرزند عباس، خواسته و بهای 
آن:  مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و 

حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه، دالیل خواهان: کپی مصدق چک، کپی مصدق 
گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6570 شعبه هشتم 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )193 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/62 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 435/96 حل 11 ، وقت رسیدگی ســاعت 9/30 صبح  روز پنج 
شنبه مورخه 1396/12/10، مشخصات خواهان: ناصر هدایت نژاد فرزند جعفر به نشانی 
خمینی شهر خ پاسداران شرقی پ 30،  مشخصات خوانده:  محمد حسین لوالیی، 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 مســتندات 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: 6576 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/63 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2064/96 حل 4 ، وقت رســیدگی ساعت 9/25 صبح  روز دوشنبه مورخه 
1396/12/21، مشخصات خواهان: آقای ناصر هدایت نژاد فرزند جعفر به نشانی خمینی 
شهر خ پاسداران شــرقی پالک 30 با وکالت آقای سید محســن بنی هاشمی به نشانی 
خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به ســه راه معلم کوچه 136 پالک 2 طبقه سوم، 
مشخصات خوانده:  آقای قدرت صری،  خواسته و بهای آن:  تقاضای مطالبه 1 فقره وجه 
چک به شــماره 9501/866544-12 بانک ملی به مبلغ 80/000/000 ریال به انضمام 
مطلق خسارات دادرسی و اعم از هزینه حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه، دالیل 
خواهان: فتوکپی مصدق چک و عدم برگشت آن، 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: 6569 شعبه 
 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )227 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/64 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2121/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 11/10 صبح روز شنبه مورخه 

1396/12/12، مشــخصات خواهان: آقای حســین کوچکی فرزند احمدرضا به نشانی 
خمیی شهر خ شریعتی شمالی کوچه دبیرستان شهدا فرعی اول سمت راست، مشخصات 
خوانده:  آقای عیسی محبی نورالدین وند فرزند یوسف، خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 
36/500/000 وجه یک فقره چک 473299-95/9/27 بانــک ملی تاخیر تادیه هزینه 
دادرسی و متفرقات، دالیل خواهان:  کپی چک و عدم برگشت چک، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 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 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 6573 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/65 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 1912/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 9 صبح  روز شنبه مورخه 1396/12/19، 
مشخصات خواهان:  حســین کوچکی فرزند احمدرضا به نشانی خمینی شهر خ شریعتی 
شمالی کوچه دبیرســتان شهدا فرعی اول سمت راست، مشــخصات خوانده:  حجت آقا 
جانی دالور فرزند قدرت، خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک 318412-96/7/30 بانک ملی خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و 
متفرقات، دالیل خواهان: کپی چک و عدم برگشــت آن، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 6572 شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/66 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 1914/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 9/30 صبح  روز شنبه مورخه 
1396/12/19، مشخصات خواهان: حســین کوچکی فرزند احمدرضا به نشانی خمینی 
شهر خ شریعتی شمالی ک دبیرستان شهدا فرعی اول سمت راست، مشخصات خوانده:  
مجتبی برادران توکلی فرزند علی اصغر، خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 150/000/000 
ریال وجه چک 497414-96/8/30 به انضمام خســارت تاخیر تادیه هزینه دادرســی و 
متفرقات، دالیل خواهان: کپی چک و عدم پرداخت آن، گــردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 6571 شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )191 کلمه، 2 کادر(

احضار متهم
11/79 شماره نامه: 1396009000864690 شــماره پرونده: 9609983735600239 
شماره بایگانی پرونده: 960241 نظر به اینکه در پرونده کالسه 960241 و 960409 این 
شــعبه آقای مهدی کرمی )ظاهرا فرزند غالمعلی( به اتهام مشارکت در سه فقره سرقت 
حسب شکایت آقایان مرتضی رجبی و حســن محبوبی تحت تعقیب قرار گرفته است و با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به وی در اجرای مقررات ماده 174 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا 
ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد 
در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 570 

شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نطنز )191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

11/67 کالســه پرونده 96/1343 شــماره دادنامه: 1987 تاریخ رسیدگی: 96/10/20 
مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: ناصر هدایت نژاد 
فرزند جعفر با وکالت سید محسن بنی هاشــمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی 
نرسیده به سه راه معلم ک 136 پالک 2 ط 3،  خوانده: رحمت ا... محمد سلطانی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست تقدیمی آقای ناصر هدایت با وکالت آقای سید محسن بنی هاشمی  
به طرفیت رحمت اله محمد سلطانی به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه 
دو فقره چک به شــماره های 701548  مورخ 96/4/31 به مبلــغ 100/000/000 ریال 
و 701549 مورخ 96/5/31 به مبلغ 100/000/000 ریال  عهده بانک صادرات شــعبه 
سرپرستی مازندران به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده، دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به اظهارات وکیل 
خواهان  در جلسه رسیدگی مورخه 96/9/25 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا  
و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/9/25 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
دویست میلیون  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چکها تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 3/500/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس 
 ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد. م الف:6575 شــعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی 

شهر )402 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

11/68 سید مجتبی رضوی دینانی  دارای شناسنامه شــماره 25 به شرح دادخواست به 
کالسه  924/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان فاطمه تقیان دینانی به شناســنامه 1008 در تاریخ 1396/7/13 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سید ذبیح 
اله رضوی دینانی فرزند ســید جالل، ش.ش 1299 )فرزند( 2- سید رضا رضوی دینانی 
فرزند سید جالل، ش.ش 63 )فرزند( 3- ســید مجتبی رضوی دینانی فرزند سید جالل، 
ش.ش 25 )فرزند( 4- سید ذبیح اله رضوی دینانی فرزند سید جالل، ش.ش 58 )فرزند( 

5- اقدس رضوی دینانی فرزند ســید جالل، ش.ش 46 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 6586 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/69 آقای محمد ابراهیمی درچه  دارای شناسنامه شماره 360 به شرح دادخواست به 
کالسه  919/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان آمنه خاتون پناهی درچه به شناسنامه 207 در تاریخ 1396/7/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مجید ابراهیمی 
درچه فرزند غالمعلی، ش.ش 19 )فرزنــد( 2- مصطفی ابراهیمی درچه فرزند غالمعلی، 
ش.ش 29 )فرزنــد( 3- محمد ابراهیمــی درچه فرزند غالمعلــی، ش.ش 360)فرزند( 
4- عزت ابراهیمی درچه فرزند غالمعلــی، ش.ش 6641 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 6584 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

11/70 شماره پرونده: 139604002003000509/1 شماره بایگانی پرونده: 9601028/1 
شماره ابالغیه: 139603802003000284 بدینوســیله به 1- علی سلمانی دستجردی 
فرزند مجید به شناسنامه شماره 1270768131 به نشــانی اصفهان بلوار کشاورز کوی 
آزادگان کوی وحید بن بســت انوری کدپســتی 8177814411 و 2- حســین رمضان 
یزدی فرزند محمد علی به شناسنامه شماره 11 به نشــانی اصفهان باغ دریاچه بن بست 
گل ســرخ مجتمع نگار طبقه 2 کد پســتی 8176887713 بدهکاران پرونده کالســه 
1396040020030000509/1 که برابر گزارش اداره پســت نشــاط اصفهان شناخته 
نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی 10488/2144-92/11/15 بین شما و 
بانک قوامین شعبه شیخ بهائی مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل، مبلغ 46/002/137 
ریال بابت سود و مبلغ 2/278/900 ریال بابت خسارت تاخیر تا تاریخ 95/08/01 و از آن 
به بعد روزانه مبلغ 58000 ریال بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق 
دراین اجرا مطرح می باشــد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما 
ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شــد. م الف: 34189 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)227 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ اجرائیه

11/71 شــماره پرونــده: 139604002003001260/1 شــماره بایگانــی پرونــده: 
9602517/1 شــماره ابالغیه: 139605102003006741 بدینوسیله به  آقای مهدی 
غازی اصفهانی فرزند فضل ا... ســاکن بخش چهار اصفهــان مرداویج که برابر گزارش 
مامور مربوطه محل اقامت شما به شــرح متن سند شناســایی نگردیده است ابالغ می 
شود که باستناد ســند ازدواج شــماره 9709-1367/10/10 تنظیمی دفترخانه ازدواج 
شــماره 191 اصفهان بابت مهریه مبلغ پنج هزار ریال هدیه قرآن و دویســت و شصت 
و دو و نیم ریال مهرالســنه و مبلغ ده میلیون ریــال بابت طال و مبلــغ ده میلیون ریال 
بابت بهای خانه و مبلغ ده میلیون ریال بابت ســکه بهار آزادی تماما مبلغ ســی میلیون 
و پنجهزار و دویســت و شــصت و دو ریال و نیم به خانــم پریســا داوری بدهکار می 
باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده،   پس از 

تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالســه 139604002003001260/1 دراین اداره 
 مطرح می باشــد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رســمی به شما ابالغ

می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه  زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شــد. م الف: 34188 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)221 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ اجرائیه

11/72 شماره پرونده: 139604002003001013/1 شماره بایگانی پرونده: 9602024/1 
شــماره ابالغیه: 139605102003006486 بدینوســیله به آقای علی غفرالهی فرزند 
رحیم، شماره شناسنامه 361 شماره ملی 1286389739 ســاکن اصفهان خیابان آبشار 
دوم ســاختمان 882 کدپســتی 8157933946 که برابر گزارش مامور مربوطه آدرس 
شما شناسایی نگردیده اســت ابالغ می گردد که باستناد چک شــماره 639380 مورخ 
1396/5/14 عهده بانک ملی شــعبه گمرک اصفهان و گواهینامه عدم پرداخت شماره 
1920424524-96/5/15 صادره بانک قوامین شعبه توحید مبلغ هفتصد میلیون ریال به 
بانک قوامین شعبه توحید اصفهان بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و پرونده اجرائی به 
کالسه 139604002003001013/1 در این اداره مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
 بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف: 34190 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)186 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610460365300035 درخواســت:  شــماره   11 /73
9609980365301116 شماره بایگانی شعبه: 961160 نظر به اینکه آقایان رضا اخوت 
کار فرزند محمد و جالل محمدی فرزند محمدرضا به اتهام مشارکت در کالهبرداری به 
میزان 4/183/768 ریال، حسب شکایت عباس عموئی فرزند رحیم از طرف این دادسرا در 
پرونده کالسه 961160 د 34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امر کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
 اقدام قانونی معمول خواهد شــد در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت 
می گردد. م الف: 33609  شعبه 34 دادیاری مجتمع شــماره دو دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان )150 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ 

11/78 شماره ابالغنامه: 9610100350511068 شماره پرونده: 9609980350500208 
شماره بایگانی شــعبه: 960252 مهلت حضور: 7 روز ، نوع علت حضور: مالحظه نظریه 
کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا، خواهان ایمانه شکرچیان دادخواستی به طرفیت 
خواندگان اصغر قرانی، نعمت اله حمامی، محمد عبداللهی، اکبر زارعی، رسول موسوی، 
مهدی ناظر وی، احمد اناری اصفهانی، حسن جواد زاده، پرویز قرانی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شــهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه دوم اتاق شماره 221 ارجاع و به کالسه 
9609980350500208 ثبت گردیده که با توجه به وصول نظریه کارشناسی و به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویــز 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 خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ظرف 7 روز جهت مالحظه نظریه 
کارشناسی و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا اقدام نمایید. م الف: 33564  شعبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )195 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610460362200029 درخواســت:  شــماره   11 /74
9509980362200608 شــماره بایگانی شــعبه: 950617  نظر به اینکه آقای ابراهیم 
وثوقیان سرچشمه فرزند حسین به اتهام خیانت در امانت نسبت به 20 میلیون تومان وجه 
نقد حسب شکایت 1- خانم زهره اکبری فرزند اسداله و 2- خانم مژگان مهرابی کوشکی 
فرزند حسینعلی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 950617 د 3 تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 3 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاسخ گویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 33607  شعبه سوم 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )143 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610460362200030 درخواســت:  شــماره   11 /75
9509980362200068 شماره بایگانی شــعبه: 950069  نظر به اینکه آقای داودخانی 
فرزند ذبیح اله  به اتهام توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک حسب  شکایت آقای محمد 
باقر شریعتی فرزند محمد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 950069 د 3 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در 
اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 3 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاسخ گویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 33608  شعبه سوم 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )131 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ 

11/76 نظر به اینکه در پرونده کالسه 960726 بنا به درخواست آقای رمضانعلی انگیزه 
جونقانی به طرفیت آقایان شهرام فصل اللهی و بهرام فصل اللهی با موضوع مطالبه وجه با 
توجه به ارجاع امر به کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی، لذا بدینوسیله به خواندگان فوق 
الذکر که مجهول المکان می باشند اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رویت نظریه 
کارشناســی و اعالم نظر به آدرس اصفهان خیابان ارباب مجتمع شماره یک شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه نمایید. م الف: 33578  شعبه نهم مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )90 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610460360400020 درخواســت:  شــماره   11 /77
9609980360400284 شماره بایگانی شــعبه: 960410 در پرونده کالسه 960410 
ب 25 این بازپرسی، آقای ایرج یاوری بمی فرزند احمد به اتهام جعل امضای رئیس جهاد 
کشاورزی جیرفت و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب می باشد نظر به اینکه متهم فوق 
مجهول المکان می باشد و وقت رسیدگی پرونده یک ماه پس از نشر آگهی تعیین گردیده 
است بدین وسیله به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد 
تا در وقت مذکور )یک ماه پس ازنشر آگهی( جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این 
 بازپرسی حاضر شــوند در غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
م الف: 33554  شعبه 25 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )122 کلمه، 

2 کادر( 
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 رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
خبرداد:

جلوگیری از تولید خودروهای 
غیراستاندارد

رییس سازمان حفاظت محیط زیست، از تصویب 
آیین نامه اجرایی قانون هواي پاک تا پایان امسال 
خبر داد و گفت: بر اساس این قانون، سال آینده 
از تولید خودروهاي غیراســتاندارد در کشــور 
جلوگیري مي کنیم. عیسی کالنتری در حاشیه 
جلســه کارگروه آلودگی هوای تهران در جمع 
خبرنگاران افزود: قانون هوای پاک درحال اجرایي 
شدن است و طبق این قانون، با خودروسازاني که 
خودروي غیراستاندارد تولید مي کنند، برخورد 

خواهد شد. 
وی تصریح کــرد: کارخانه های خودروســازی 
برمبنای پول و قدرتی که دارنــد، بر قانون غلبه 
می کنند؛ ولــی ما بایــد محکــم در مقابل آنها 

بایستیم.
معاون رییس جمهــوری همچنین درباره تامین 
حقابه های زیســت محیطی براي جلوگیري از 
آلودگي هوا گفت: بر اســاس اعــالم وزارت نیرو 
حقابه محیط زیست کشور در حدود ۱۱میلیارد 
مترمکعب اســت که عمدتا مربوط به تاالب ها و 
رودخانه هاست و در تهران حقابه زیست محیطي 
زیادی نداریم. کالنتــری همچنین درباره طرح 
انتقال آب خزر به ســمنان گفــت: با اصل طرح 
مخالفتی نداریم، اما اجازه شیرین سازی آب دریا 

در شمال را نمي دهیم. 

 سرشماری زمستانی 
حیات وحش موته

بر اســاس آمار، پرجمعیت ترین زیستگاه آهوی 
غرب آسیا هیچ تغییری نکرده؛ اما واقعیت غیر از 
این است. سرشماری زمستانه گونه های جانوری 

در حیات وحش موته پایان یافت.
این پناهگاه با وســعت ۲۲۰هزار هکتار، دارای 
478گونه گیاهــی، ۲5گونه حیوانــات درنده و 
88گونه از پرنــدگان، قوچ و میــش، کل و بز و 
باالتریــن جمعیت آهوی غرب آســیا در بخش 

میمه قرار دارد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان با 
بیان اینکه همه ساله این سرشماری در اواخر آذر 
و اوایل دی انجام می شود گفت: متاسفانه امسال 
به دلیل نبود بارش برف، این سرشماری تا اواخر 
دی ماه به تاخیر افتــاد؛ در صورتی که اگر بارش 
برف انجام می شد پراکندگی حیوانات کمتر و آمار 

به صورت دقیق به دست می آمد.
مرتضی جمشــیدیان هــدف از سرشــماری را 
دستیابی به وضع کنونی جمعیت حیات وحش 
شاخص در مناطق برای باال بردن مدیریت بهینه 
و همچنین سطح حفاظت در مناطق عنوان کرد 
و افزود: این سرشماری را   ۱3 گروه  در مدت دو 
روز با همکاری سازمان های مردم نهاد و گروه های 
کوهنوردی و افراد عالقه مند انجام داد که سه گونه 
اصلی قوچ و میش، کل و بز و آهوی این پناهگاه 

را با روش مشاهده مستقیم سرشماری کردند.

معاون سازمان دامپزشکی کشور خبرداد:
کنترل بحران آنفلوآنزای حاد 

پرندگان در ۸ استان
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 8 استان بحرانی 

کشور کنترل شده است.
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی 
کشور، در نشست کارشناســان بهداشت طیور 
کشور در اصفهان گفت: بیماری آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان که به صورت گسترده واحدهای مرغ 
صنعتی را درگیر کرده بود، با اجرای برنامه های 
کنترل بهداشــتی مهار شــده؛ اما عمده مشکل 
شیوع این بیماری در مرغداری های استان های 

تهران و قم است.
دکتر علی صفــر ماکنعلــی آمار تلفــات را در 
مرغداری های صنعتی تا هفدهم دی، ۱7میلیون 
و 3۰۰هزار قطعه اعالم کــرد و افزود: تاکنون در 
457واحد مرغداری صنعتی تخم گذار، عملیات 
معدوم ســازی اجرا شــده و فقط چهار مورد از 
مرغداری های گوشتی به بیماری آنفلوآنزای فوق 

حاد پرندگان آلوده شده اند.
وی افزود: اســتان هــای آذربایجان شــرقی، 
قزوین، البرز، تهــران، مرکزی، اصفهان، فارس و 
خراسان رضوی بیشترین آمار تلفات را در شیوع 
بیماری آنفلوآنزای فــوق حاد پرندگان در بخش 

مرغداری های تخم گذاری صنعتی داشته اند.
معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی 
کشور تاکید کرد: تاکنون حدود ۱4میلیون قطعه 
مرغ تخم گذار معدوم شده که ۱۰میلیون قطعه 

در واحدهای صنعتی جایگزین شدند.

بسیاری از صاحبان مشاغل و حرف گوناگون چنین ادعایی دارند؛ آیا شما 
هم تا به حال چنین تصوری داشته اید که یک روز لباس سفید پرستاری 
را بپوشید و در میان سالن های بیمارســتان مشغول خدمت رسانی به 
بیماران شوید؟ پرستاران در حین انجام وظیفه، برای صحبت کردن های 
حاشیه ای با خبرنگاران فرصت چندانی ندارند؛ از این رو یک روز صبح با 
پرستاران یکی از بیمارستان های شهرمان همراه شدیم تا گفت وگویی 
با وی داشته باشیم.تاکنون پیش آمده است که یک روز بخواهي پرستار 
باشي؟ به این فکر کردی که باید روزت را با دیدن دردکشیدن آدم ها آغاز 
کني؟ در حالی فشــار خون بگیري و ضربان قلب و تب بیماران را چک 
کنی که نگاه های نگران همراه بیمار در تمام لحظات، سنگینی مضاعفی 

را برای انجام مسئولیتت به همراه خواهد داشت؛ مجبور باشي سوزني را 
به دست هاي نحیف کودک بیماري فرو کني که ممکن است تا ساعت ها 
باعث گریه و حتی تنفر او نسبت به خودت باشی؟ تا حاال به این موضوع 
فکر کرده ای که تیمارداری یک فرد میانسال را به عهده داشته باشی و 
بعد از گذشت چند روز با مرگ او مواجه شوی؟ تمام این مسائل می تواند 
تشکیل دهنده یک روز کاری روتین و تکراری پرستاران باشد که سبب 
می شود عده بسیاری، آنها را انسان هایی با طاقت زیاد و حتی سنگدل 
بدانند؛ اما واقعیت فراتر از این ماجراست. سوده صالحی پرستاری است 
که تنها سه سال دیگر مانده تا بازنشسته شــود؛ اما از همین حاال بعد 
از اتمام شــیفت خود دلش برای محیط کار و حتی بیمارانش تنگ می 

شود. او می گوید با تمام مشکالت و مصائب موجود، دعاهای شبانه یک 
بیمار یا صدای گریه نوزاد تازه متولد شده که در سالن های بیمارستان 
می پیچد، نویدبخش این امید است که راهم را درست انتخاب کرده ام.

وقتی آرام در البــه الی فعالیت های روتین به چهره خســته آنها نگاه 
می کنی، با خودت چنین می اندیشــی که آیا مسئوالن حوزه سالمت 
و بهداشــت یک روز خود را به جای این افراد قرار می دهند تا متوجه 
شوند که اگر کمبود نیرو وجود داشــته و بیمار زیاد باشد، چه پاسخی 
برای چشم های نگران همراه بیمار خواهند داشت؟ اما باید گفت که ما 
آموخته ایم به هر موضوعی تنها برای جلب توجه و به دور از اهمیت آن، 
درقالب جمالت زیبا و فریبنده بپردازیم و خود را همدرد آالم کســانی 

بدانیم که حتی کوچک ترین تجربه یا احساسی از درد آنها نداریم.
حیدرعلی عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درخصوص 
مسائل پرستاران می گوید: پرســتارانی که در شرایط سخت همه توان 
خود را جهت مراقبت از مردم و جامعه و کاهش آالم آنها وقف کرده اند 
شایسته آن هستند که مسئولین نظام و همچنین وزیر محترم بهداشت 
و آموزش پزشکی، در جهت رســیدگی به خواسته ها و رفع کمبودهای 
آنها تالش کنند؛ از جمله اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری، کاهش 
فشار کار پرستاران در بیمارستان ها، جذب نیروهای الزم با ایجاد شرایط 

قابل قبول و پرداخت معوقات پرستاران در اسرع وقت.
از سوی دیگر رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان چندی پیش، از 
6 هزار پرســتار اصفهانی که حدود 7۰ درصد آنها در بیمارستان های 
دانشگاه علوم پزشکی مشغول فعالیت هســتند خبر داد و اضافه کرد:  
نسبت تعداد بیماران به پرستاران در اصفهان با استانداردهای حرفه ای 
همخوانی ندارد. در شاخصه تراکم پرســتار و ماما، به ازای هر هزار نفر 
جمعیت ۱/4پرستار و ماما داریم که متاسفانه از بسیاری کشورها عقب 
هستیم. پرستاران قشری هستند که درآستانه روزی که به نام آنهاست، 
مورد تاکید همه قرار می گیرند؛ از باالترین مقام مسئول کشور گرفته 
تا همه مردم و وعده های مختلف است که سرازیر می شود برای بهبود 
کیفیت زندگی آنها؛ اما پس از یک روز همه وعده ها به فراموشی سپرده 
می شود. سال هاست پرســتاران از حقوق های خود گله دارند و راه به 

جایی نمی برند. 
کمبود پرستار در بیمارستان های این شــهر، دیگر به قصه هزار و یک 
شــب تبدیل شــده و تنها به ارائه آماری می پردازیم کــه نه می تواند 
ساعت های شیفت پرستاران را کم کند و نه حقوقی را افزایش دهد؛ تنها 

مشکالتشان را هر روز چون بیلبوردی به آنها گوشزد می کند.

پرستاران در حاشیه روز پرستار قرار دارند؛

روزی برای یادآوری

پرستاری تنها یک شغل نیست؛ بلکه عشقی است که خداوند در بین تعداد خاصی از بندگانش به ودیعه نهاده است. اگر چه این 
جمله کمی شعاری و کلیشه ای به نظر می رسد اما واقعیت دارد.

عکس  روز 

جلوگیری از تولید خودروهای غیراستاندارد

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیر عامل موسسه حامی نخبگان علمی گفت: 5۰۰ 
دانش آموز تحت پوشش خیریه حمایت از نخبگان 
علمی هســتند. محمدرضا یزدان پناه با بیان اینکه 
بیش از 8۰۰ خیریه در اصفهان مشــغول فعالیت 

هستند، اظهار داشت: تعداد زیادی از دانش آموزان 
و دانشجویان نخبه، اســتعداد خدادادی دارند؛ اما 
بنا به دالیلی در جامعه از مدار عدالت خارج شده و 
در فقر به سر می برند. وی افزود:طبق اعالم ریاست 

جمهوری در کشور بیش از ۱۰ میلیون فقیر مطلق 
داریم که این خیریه به ســهم خود در نظر دارد تا با 
کمک خیران، بخشی را تا چند سال آینده از زیر خط 
فقر به خط فقر برساند. مدیر عامل موسسه خیریه 
شــجره طیبه با تاکید بر اینکه این موسسه خیریه 
گداپروری نمی کند، گفت: در حال حاضر با وجود 
نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی )ره( و 

بهزیستی، همچنان افراد فقیر و بی بضاعت زیادی در 
جامعه داریم که یکی از دالیل آن عدم سازماندهی 

آنهاست.
یزدان پناه گفت: در این خیریه 5۰۰ نفر تحت پوشش 
هستند؛ اما باتوجه به اینکه درآمد آن یک سوم شده 
اســت، برای حمایت از دانش آمــوزان نیازمند وام 

می گیریم و خرج بچه ها می کنیم.

مدیر عامل موسسه حامی نخبگان علمی:
۵۰۰ دانش آموز، تحت پوشش خیریه حمایت از نخبگان علمی هستند

در آخرین روزهای هفته گذشته خبری همچون بمب در شهر اصفهان 
صدا کرد؛ مرگ مشوک دانش آموز اصفهانی در یکی از مدارس ناحیه پنج 
اصفهان، عنوان خبری بود که  بسیاری از والدین را تحت تاثیر قرار داد.

بالفاصله پس از اعالم این خبر، ضدعفونی کردن مدرســه جای تامل 
داشت؛ در حالی که مسئوالن آموزش و پرورش علت مرگ دانش آموز 

را مربوط به مدرسه ندانستند.
این امر سبب شد تا بازار شایعات داغ داغ شود و بسیاری از والدین عنوان 
کرده بودند که تا علت اصلی مرگ دانش آموز اعالم نشود، حاضر نیستند 
فرزندان خود را به این مدرسه بفرستند؛ از سوی دیگر شنیده ها حاکی از 
مرگ مشکوک این دانش آموز بود. برخی می گویند مرگ وی ریشه در 
یک بیماری خاص دارد و برخی دیگر بر این باور هستند که عدم نظافت 
کافی مدرسه توسط خدمه و اجبار دانش آموزان به نظافت مدرسه، منجر 

به مرگ این دانش آموز شده است.
در این بین محمد قندهاری، رییس اداره ناحیه پنج آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان نیز در خصوص مرگ این دانش آموز می گوید: مسلم 
اســت که فوت دانش آموز ربطی به مدرسه نداشته و او بیمار بوده و در 
منزل فوت شده است. با توجه به اینکه احتمال می رفت فرد دیگری در 

این مدرسه به بیماری این دانش آموز آلوده باشد، با درخواست تیم های 
پزشکی از مرکز بهداشت شــماره دو اصفهان، وضعیت سالمت دیگر 

دانش آموزان را بررسی کردیم.
وی اضافه می کند: در بررســی تیم های پزشکی مشخص شد که هیچ 

یک از دانش آموزان به بیماری مبتال نبودند؛ اما به منظور برطرف شدن 
نگرانی اولیا، به همه دانش آموزان واکسن مننژیت تزریق شد.

به گزارش ایمنا کمال حیدری، معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان نیز درخصوص مرگ این دانش آموز اظهار می کند: علت مرگ 

این دانش آموز مننژیت است.
وی با بیان اینکه مننژیت نوعی از بیماری اســت که از راه تنفسی قابل 
انتقال است، اضافه می کند: مننژیت ویروسی اســت که با استقرار بر 
سیســتم مغزی در بازه زمانی مختلف، منجر به مرگ افراد می شود و 
هرچه فرد ضعیف تر و جوان تر باشــد، با توجه به ضعف بدنی که دارد 

زودتر به مرگ نزدیک می شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه هنوز ریشه 
انتقال مننژیت به دانش آموز فوت شــده مشخص نشده است، تصریح 
می کند: ما بــرای جلوگیری از آلوده شــدن دیگــر دانش آموزان این 
مدرســه به مننژیت، همه آنها را واکسینه کرده ایم و در حال حاضر نیز 
کارشناسان بهداشتی به دنبال ریشه یابی این بیماری، در حال معاینه 

اقوام و دوستان این دانش آموز هستند.
وی درخصوص تاثیر وجود فضوالت حیوانی بر تشدید بیماری مننژیت 

نیز اضافه می کند: این امر تاثیری در تشدید بیماری مننژیت ندارد.
به هر حال باید پذیرفت در مســائلی از این دست، روشنگری و عنوان 
کردن واقعیت ها برای مردم بسیار راهگشاتر است تا اینکه مسائل را در 

هاله ای از ابهام قرار دهیم تا با کوهی از شایعات روبه رو شود.

داستان مرگ ناگهانی دانش آموز اصفهانی:

مننژیت؛ متهم ردیف اول 

حال دانش آموز بابلی خوب است؛
ترخیص با دستور پزشک معالج

 طرحی که خاک  می خورد 
و خاک پس  می دهد!

مدیر مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی بابل، در خصوص آخرین وضعیت اسحاق ادبی، دانش آموز بابلی که سه شنبه هفته گذشته 
به علت سقوط از روی سی و سه پل مصدوم شد و در حال حاضر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان آیت ا... کاشانی اصفهان بستری است، 

اظهار کرد: اسحاق عصر پنجشنبه به صورت کامل هوشیاری خود را به دست آورده و در حال حاضر نیز در این بیمارستان بستری است. محمدرضا باباجانی با 
بیان اینکه مچ دست راست اسحاق نیز در این حادثه شکسته بود که آتل بندی شد، افزود: حال عمومی وی خوب است و هر زمانی که پزشکان تشخیص دهند، 
از بیمارستان ترخیص می شود. وی در خصوص لکه خونی که بر اثر سقوط از سی و سه پل در سر اسحاق مشاهده شده بود نیز گفت: بنابر گزارش پزشک معالج 

این لکه خون جذب بدن این دانش آموز شده و هیچ گونه مشکلی ندارد.

حادثه

جا ماندن پنس 2۵ سانتی متری 
در شکم بیمار 

ولی صادقی، بیماری اهل زواره اســت که طی 
یک عمل جراحی، پنس پزشــک در شکمش 
جا مانده بود و با عمل جراحی دیگر از شکم او 
بیرون آورده شد. به گزارش خبرگزاری فارس 
از اردستان، چند روز گذشته توسط همراهان 
یک بیمار، اخباری مبنی بر جاماندن یک پنس 
پزشکی ۲5 سانتی متری داخل شکم یک بیمار 
طی عمل جراحی مطرح شــد. پس از پیگیری 
خبر، با ولی صادقی بیمار مذکور گفت وگویی 

انجام شد که در ادامه می خوانید.

صادقی گفت: در تاریخ 7 اردیبهشــت ۱396 
به علت ســانحه ای که برای بنده به وجود آمد 
مجبور به اولین عمل ریه خود شدم که این عمل 
با موفقیت به اتمام رسید؛ اما پزشک اعالم کرد 

باید عمل دیگری روی شکمم انجام شود.

هکر اینترنتی در اصفهان 
شناسایی و دستگیر شد

رییس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: فردی 
که اقدام بــه هک ایمیل شــهروندان می کرد 
توســط ماموران پلیس فتای استان شناسایی 

و دستگیر شد.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: 
در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه 
فردی ناشناس به ایمیل شخصی وی نفوذ کرده 
و برای دوستان و آشنایان وی ایمیل ارسال می 
کند، بررسی موضوع در دســتور کار ماموران 
پلیس فتا قرار گرفت. وی افزود: ماموران پس 
از انجام یکسری کارهای تخصصی موفق شدند 
متهم را شناســایی و پس از هماهنگی با مقام 
قضائی دســتگیر کنند. رییــس پلیس فضای 
تولید و تبادل اطالعــات فرماندهی انتظامی 

اســتان اصفهان ادامه داد: متهــم در مواجهه 
با مدارک و مســتندات پلیس، صراحتا به بزه 
انتســابی اعتراف و انگیزه خود را کنجکاوی و 

سرگرمی اعالم کرد.

انهدام باند میلیاردی سارقان 
منزل در اصفهان

رییــس پلیــس آگاهی اســتان اصفهــان از 
دستگیری اعضای یک باند 3 نفره سارقان منزل 
و کشف ۱5 میلیارد ریال اموال مسروقه توسط 

کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان خبر داد.
سرهنگ ستار خسروی با اعالم این خبر اظهار 
داشــت: در پی وقوع چندین مورد ســرقت از 
منازل شــهروندان در جنوب شــهر اصفهان، 
شناســایی و دســتگیری عامل یا عوامل این 
ســرقت ها به طور ویژه در دستور کار ماموران 
اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی اصفهان قرار 
گرفت.وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس 
از انجام یکسری کارهای تخصصی موفق شدند 
3 سارق را که ســاکن یکی دیگر از استان های 

کشور بودند، شناسایی و دستگیر کنند.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان بیان کرد: 
افراد دستگیرشــده هنگامی که با مستندات 
پلیس روبه رو شدند، به سرقت ۱5میلیارد ریالی 
اموال از منازل شهروندان اصفهانی با همدستی 

یک مالخر اعتراف کردند.

اخبار

ویژه

تاکنــون 4۲۰ صفحه اینترنتی فــروش داروهای تقلبی و 
مضر چاقی و الغری در اصفهان مسدود و گردانندگان آن 
دستگیر شــده اند. رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان گفت:عالوه بر کانال های ماهواره ای،صفحات 
اینترنتی و کانال های تلگرامی در حــوزه فروش داروهای 

تقلبی مخصوصا داروهای چاقی و الغری فعال شده اند که از این محل سود خوبی عاید گردانندگان این صفحات و 
کانال ها می شود. سرهنگ مرتضوی با بیان اینکه خانم ها بیشترین مشتریان و فریب خوردگان این داروها هستند 
افزود:در پی کشفیات پلیس و رصد این صفحات اینترنتی، در طرحی چند روزه توانستیم داروهای تقلبی را به 
ارزش بیش از ۱47 میلیون تومان کشــف و جمع آوری کنیم.کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی 
اســتان اصفهان هم گفت: با همکاری پلیس، تاکنون حدود 6 هزار کانال تلگرامی فروشنده داروهای غیر مجار 

چاقی،الغری، آرایشی و بهداشتی، پرورش اندام و تقویت قوای جنسی و غیره فیلتر شده است.

مسدود شدن 420 صفحه اینترنتی 
فروش داروهای تقلبی؛ 
بانوان؛ قربانی اصلی این 
سایت ها

مدیرکل ثبــت احوال اســتان اصفهان با اشــاره به طرح 
حذف کپی مدارک در اداره ها اظهار داشــت: بر اســاس 
بخش نامه دولت به سازمان ثبت احوال، به صورت پایلوت 
در استان های قم، سمنان و خوزستان دریافت کپی مدارک 
در ادار ه ها بــرای احراز هویت حذف می شــود و بعد از آن 

قرار است به زودی در سطح کشــور انجام شود.حسین غفرانی با اشــاره به ظرفیت باالی سازمان ثبت احوال 
بیان کرد: در ثبت احوال، پایگاه اطالعات جمعیت کشــور وجود دارد که مهم ترین پایگاه داده کشــور است. 
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان افزود: بر اساس بخش نامه دولت از بخش اســتخدامی به سازمان ثبت 
احوال، این سازمان متعهد شد به صورت پایلوت در استان های قم، ســمنان و خوزستان حذف کپی مدارک 
 انجام شــود. ضمن اینکه طرح اشــاره شــده پس از اجرای پایلوت به زودی در سراسر کشــور اجرا خواهد

 شد.

حذف اخذ کپی مدارک 
در اداره های سراسر کشور 
توسط دولت

فاطمه کاویانی
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 با این تکنیک های موفقیت، زندگی خود را 
دگرگون کنید

پیشنهاد سردبیر:

حكم ذكر »كذلك ا... ربى «بعد از سوره  
سوال: آيا در ركعت دوم پس از هر سوره اى گفتن 
ذكر »كذلك ا... ربى« درســت است يا فقط بعد از 
سوره اخالص بايد باشد؟پاسخ: در هر ركعتى كه بعد 
از حمد، سوره اخالص خوانده شــود، مستحب است بعد ازتمام شــدن 
آن، ذكر » كذلك ا... ربى« را يك يا دو يا سه مرتبه گفت؛ بنابراين اين 

ذكر فقط بعد از سوره اخالص گفته مى شود.]1 ] توضيح المسائل

يقين فرد وسواسى
 سوال: آيا علم و يقين فرد وسواســى، در پاكى و نجاست اعتبار دارد؟ 
وظيفه او در اين زمينه چيست؟ پاسخ همه مراجع: خير، علم و يقين 
وسواســــى در پاكى و نجاست معتبر نيست؛ يعنى در تطهير اشياى 
نجس، الزم نيســــت يقين به طهارت آنها برايش حاصل شود؛ بلكه 
بايد ببيند افراد معمولى در چه مواردى يقين به طهارت پيدا مى كنند، 
همان مقدار براى حكم كردن او به طهارت، كافى اســت. همچنين به 
گفتار چنين شــخصى درباره نجس شدن چيزى، اثرى بار نمى شود. 
منبع: امام، سيســــتانى، نورى، مكارم، فاضل، گلپايگانــى: عــروه 
الوثقــى، ج 1 ،فصل فى طريــق ثبوت النجاســه، م 1؛ رهبرى: اجوبه 
االســتفتائات، س 312؛ خويى: صراط النجاه، ج 1 ،ص 73؛ تبريزى: 
صراط النجــاه، ج 5 ،س .222 بر گرفته از كتاب »احــكام كاربردى؛ 

نجاسات و مطهرات«، اسماعيل زارعى، ص3

احكام

امام باقر )ع(:

سخن نيك را از گوينده آن برگيريد، اگر چه به آن عمل نكند.

تحف العقول ص291

فتونكته

سميه مصور

نقش بى بديل و برجسته حضرت زينب كبرى )س( در 
زنده نگه داشتن و بقاى قيام امام حسين)ع( بر هيچ كس 
پوشيده نيست. حركت جهادگونه عقيله بنى هاشم بود كه 
پرچم حقانيت اباعبدا... عليه السالم را باال نگه داشت و در 
آن عصر ظلمانى كه آفاق عالم تاريك شد همچون نورى 
درخشيد و پرده از  حقيقت چهره خاندان اموى برداشت. 
از ايــن رو توجه بــه ابعاد گوناگون شــخصيت حضرت 
زينب)س( بايد مورد توجه قرار بگيرد و زنان مســلمان 
ايشــان را به عنوان يك نمونه كامل از زن مسلمان الگو 
قرار دهند؛ چرا كه  سيره و روشى كه  ايشان  در زندگى 
و به  خصوص در آن لحظات سخت به كارگرفته اند همه 

برگرفته از تعاليم قرآنى بود .
فرا رسيدن والدت دخت گرامى امير المومنين على )ع( 
فرصت مناســبى را ايجاب مى كند تا با تحليل زندگى 
اين بانوى بزرگ، امكان تبعيت از آن حضرت را بررســى 
كرده و نكات كليدى حاصل از شناخت زندگى حضرت 

زينب)س( را در زندگى روزمره خويش به كار بگيريم.
كارشناس مركز ملى پاســخگويى به سواالت دينى در 
اين بــاره در گفت و گو با زاينده رود مى گويد: نقــــش 
حضرت زينــب كبرى )سالم ا... عليها( در ماندگارى راه 
سيدالشهدا )عليه الســالم( و رساندن پيام قيام ايشان 
به جهانيان و تاريخ بــراى ما بزرگ ترين الگو و بهترين 
ميراث از واقعه كربالســت؛ چرا كه عملكرد ايشان چه 

در هنگام واقعه كربال و روز عاشــورا و چــه در 
كوفه و در جمع مردم 

و حضور در داراالماره و مقابل ابن زياد و نيز در شــــام و 
مجلــس يزيد، باعث شــد جامعه تكان سختى بخورد و 

از عمق فاجعه اى كه رخ داده، بر خود بلرزد.
حجت االسالم يزدان رضوانى مى افزايد: يكى از جمالت 
كليدى حضرت زينب)س( در مجلس عبيدا... بن زياد كه 
به كرات ما در مجالس روضه خوانى ابا عبدا... الحســين 
عليه السالم شنيده ايم» َما َرأَيُْت إاَِلّ َجِمياًل« بود كه اگر 
ما به آن دقت ويژه اى داشــته و آن را مورد بررسى قرار 
دهيم، مى بينيم توجه به نگاه خاص حضرت زينب)س( 
كه منجر به بيان اين كالم شد، مى تواند در زندگى روزمره 

ما راهگشا باشد.
كارشــناس مركز ملى پاســخگويى به ســواالت دينى 
ادامه مى دهد: بى ترديد در نــگاه ظاهرى، در اين ماجرا، 
 هيچ صحنه زيبايى وجود نداشــت ولى  حضرت زينب 

سالم ا... عليها ، حقيقت ديگرى را 
در وراى اين ظاهر مى ديد، 

ايشان، خداي متعال را در همه چيز و همه جا مي ديدند 
يعني در هر اتفاقي كه رخ مــي داد، خدا را در آن اتفاق و 
حادثه با چشم دل مشاهده مي كرد و فرقي هم نمي كرد 
كه آن اتفاق، آسان و خوشايند باشد يا سخت و مصيبت 
بار، ولي چون هــدف خدا بود و در ســختي ها هم، خدا 
را مشــاهده مي كرد و خود را به او نزديك مي ديد، اين 
سختي ها نيز براي او  زيبا و گوارا بود و لذا حضرت فرمود 

همه آن مصيبت ها و حادثه هاي تلخ براي ما زيبا بود. 
حجت االسالم رضوانى با اشــاره به اينكه هر چه در عالم 
جهان رخ مى دهد تحقق آيات الهى و قوانين خداســت 
مى گويد: ازاين رو هر كه از او تبعيت كند عزيز است ولو 
اينكه ظاهرا شكســت بخورد و زير دست و پا بيفتد و هر 
كه نافرمانى او كند، ذليل است اگر چه صاحب مال و مقام 

باشد. پس به طور خالصه بايد بگوييم كه هر كس كاري 
را به عنوان و ظيفه انجــام دهد و يا در آن كار و يا 

اتفاق فقط خدا را مورد نظر 
داشته باشد آن كار 
و اتفاق براي 

او شــيرين و زيباست و اين معنا و تفســير همان جمله 
معروف حضرت زينب )س( است.

اين كارشــناس مذهبى تصريح مى كند: همان طور كه 
حضرت زينب ســالم ا...عليها  توانست با خدا محورى و 
تكليف گرايى به اين جايگاه برســد كه در پس آن همه 
مصيبت، زيبايى ديد مــا هم بايد توجــه كنيم كه اگر 
مصيبتى در زندگى ما رخ مى دهد در كنار آن خيرى نيز 
نهفته است و بايد بدانيم از آنجايى كه ما به حكمت خداوند 
متعال در تمام وقايعى كه در عالم هستى رخ مى دهد آگاه 
نيستيم شايد با قرارگيرى در مصيبت هاى مختلف ميدان 
را خالى كنيم ولى  همان طور كه خداوند متعال در سوره 
انشراح مى فرمايد : »إِنَّ َمَع الُعســِر يُسًرا« با هر سختى 
آسانى اســت و حضرت زينب)س( به خوبى اين مسئله 

را نشان دادند.  

در گفت وگو با  كارشناس مركز ملى پاسخگويى به سواالت دينى مطرح شد:

توجه به نگاه خاص حضرت زینب)س( در زندگی روزمره راهگشاست 

 آخرین وضعیت اعتبارات قرآنی 
بررسی می شود

پنجمين نشست هماهنگى نمايندگان شوراى توسعه 
فرهنگ قرآنى با دبيرخانه شــوراى توســعه فردا برگزار 

مى شود.در اين جلســه كه به ميزبانى اســتان فارس است، به 
بررسى و تبيين انتظارات ستاد راهبردى طرح ملى حفظ از استان ها، 
انتخاب نمايندگان نشست در مجمع و كميسيون هاى سه گانه و بررسى 

آيين نامه مربوطه پرداخته مى شود.
همچنين ارائه گزارشــى از آخرين وضعيت اعتبارات قرآنى سال هاى 
1395 تا 1397 استان ها و اقدامات صورت گرفته، پيگيرى رفع موانع 
تكميل سند استانى، اجراى منشور توسعه فرهنگ قرآنى در استان ها 
و بررسى پيشرفت اجراى تصميمات نشست چهارم از ديگر دستورات 
اين جلسه اســت. چهارمين نشســت هماهنگى نمايندگان شوراى 
توسعه فرهنگ قرآنى با دبيرخانه شوراى توسعه در استان البرز برگزار 
شد و در اين جلسه عالوه بر پيشــنهادات ملى هر استان، گزارشى از 
عملكرد قرآنى آنها ارائه و وضعيت سنجى فعاليت هاى قرآنى شوراى 
قرآن استان ها، شناســايى و رفع موانع پيش روى اين شوراها و رصد 

ظرفيت هاى بالقوه مورد بررسى قرار گرفت.

 شرکت حافظان ۳ جزء 
در آزمون دریافت مدرک تخصصی حفظ

عالوه بر حافظــان 5 جزء قرآن كريم از اين پــس حافظان 3 جزء نيز 
مى توانند در آزمون آمادگى براى دريافت مدرک تخصصى حفظ 1۰ و 

2۰ جزء و حفظ كل قرآن كريم شركت كنند.
دبيرخانه آزمون اعطاى مدرک تخصصى به حافظان قرآن كريم كه در 
سازمان دارالقرآن الكريم مستقر است، پيش از اين در كنار آزمون هاى 
اصلى كه در رشــته هاى حفظ 1۰ و 2۰ جزء و حفظ كل قرآن كريم 
برگزار مى شود، آزمونى را با هدف آشــنايى با سواالت و آمادگى براى 
حافظان 5 جزء تعريف كرده بود كه از دوره سيزدهم اين امكان را براى 
حافظان 3 جزء نيز در نظر گرفته است.به قبول شدگان رشته هاى 5 
و 3 جزء از سوى اداره كل تبليغات اسالمى استان ها گواهينامه قبولى 
اعطا خواهد شــد.ثبت نام ســيزدهمين دوره آزمون اعطاى مدرک 
تخصصى به حافظان قرآن كريم از 7 بهمن ماه از طريق سايت تالوت 

صورت مى گيرد.

اخبار 
قرآنى  يكى از اهداف قرآن مجيد با دستورات ســازنده و مفيد خود اين است كه 

به ما قانون زندگــى را بياموزد؛ قانونى كه با عمل كــردن به آن مى توانيم 
به قله ســعادت و خوشبختى دســت پيدا كنيم؛ چراكه زندگى ما آدم ها 
نيز مانند بســيارى از كارهاى ديگر براى خودش قوانينــى دارد كه اگر 
آنها را اجرا نكنيم مجبور هســتيم كه روزى زانوى شكســت را بر زمين 
 بگذاريــم و يك عمر را در حســرت به خوشــبختى و موفقيت ســپرى

 كنيم.
 يكى از آياتى كه امروز مورد بررســى 
قرار مى دهيم آيه 77 ســوره قصص 
اســت تا با چهار تكنيك موفقيت و به 
عبارتى ديگر سبك زندگى در اين آيه 
آشنا شــويم: » و با آنچه خدايت داده 
ســراى آخرت را بجوى و سهم خود 
را از دنيا فراموش مكن و همچنان كه 
خدا به تو نيكى كــرده نيكى كن و در 
زمين فساد مجوى كه خدا فسادگران 

را دوست نمى دارد«.
 تكنيك اول: بايد به فكر آينده 

باشيم 
آيات الهى همه انســان ها را توصيه مى كنند تا عالوه بر اينكه از زندگى 
درحال نهايت استفاده را مى برند، به فكر آينده خود نيز باشند و توشه اى 

مناسب براى آينده مهيا كنند.
 اين آينده نگرى هم مى تواند نسبت به سراى آخرت باشد) كه اين قسمت 
از آيه به آن اشاره دارد( و هم مى تواند نسبت به دنيايى كه در آن زندگى مى 
كنيم، اشاره كند بدين صورت كه ما  از هم اكنون براى زندگى خود برنامه 
ريزى كنيم و اهدافى را كه قرار است به آنها برسيم، تعيين كنيم و در مرحله 

بعد براى رسيدن به آن اهداف، نهايت سعى و تالش خود را به كار ببنديم.
تكنيك دوم: زيبايى های دنيا را از دست نده )سهم خود را  از دنيا 

فراموش مكن(
تا مى توانيم از لذت هاى مشــروع دنيا اســتفاده كنيم و خودرا محروم از 
آنها نكنيم؛ چرا كه خداوند متعال در آيه 32 سوره اعراف مى فرمايد:» اى 
پيامبر! بگو زيورهايى را كه خدا براى بندگان پديد آورده و نيز روزى هاى 
پاكيزه راچه كســى حرام گردانيده؟ 
بگو اين نعمت ها در زندگى دنيا براى 
كسانى است كه ايمان آورده اند و روز 
قيامت نيز خاص آنان مى باشــد. اين 
گونه آيات خود را براى گروهى كه مى 

دانند به روشنى بيان مى كنيم«
تكنيك ســوم: بيا و خوبى كن 
)همچنان كه خدا به تو نيكى كرده 

نيكى كن(
همان طور كه  دوست داريد در مواقع 
نياز كسى به فرياد شما برسد  و دست 
شما را بگيرد شما نيز نسبت به ديگران 

اين گونه عمل   كنيد. 
همان طور كه دوســت داريد ديگران نسبت به شــما رفتار خوبى داشته 

باشند، شما نيز نسبت به ديگران همان رفتار را از خود بروز دهيد.
تكنيك چهارم: نمك بخور نمكدان نشكن )در زمين فساد مجوی 

كه خدا فسادگران را دوست نمى دارد( 
 و آخرين قانون اينكه نعمت ها و امكاناتى را كه در اختيار داريد هميشه در 
راه درست و صحيح استفاده كنيد كه اين امرسبب مى شود تا به امكانات 

بيشترى درزندگى دست يابيد. 

حساب کار خودت را بکن
مرحوم آيت ا... شــاه آبادى درباره ذخيره كردن حسنات براى  آخرت 
گفته  است: »بدان كه تو هستى و نمى ميرى. بدن است كه مى ميرد، 
تو هســتى و زنده. حســاب كار خودت را بكن كه چه تهيه ديده اى  
براى زندگى آخرت. ببين براى اين دو روزه، كه مى دانى ثباتى در آن 
نيست، چه كوشش ها مى كنى. براى آنجا كه به  حكم فطرت هستى 
و زندگى ابدى است، چه كوششى كرده و چه تهيه ديده اى؟ در آنجا 
زندگى انفرادى است، احتياجات را  خودت منفردا بايد رفع كنى؛ باب 
 استقراض و استعداد مسدود اســت. اينجا آمده اى كه تهيه براى آنجا 

ببينى.«

حیف از من که در دست شما هستم!
آيت ا... بهجت )ره( گفته اند: آيا قرآن با زبان حالش نمى گويد: حيف از من كه در دست شما هستم؟! آيا ما قدردان قرآن هستيم؟! ما كه حاضر نيستيم قرآن 

را حفظ كنيم. در صورتى كه درباره حفظش در روايت آمده است: 
»َمْن َقَرأَ ]يا: َخَتَم[ الُْقرآَن، َفكَأنما أُْدِرَجِت النُبوُة بَيَن َجْنَبيِه َو لكنُه ال يوحى إِلَيِه؛ هركس قرآن را بخواند ]يا: ختم كند[ گويى كه نبوت در وجود او گنجانده 

مى شود، با اين تفاوت كه به او وحى نمى شود«.)1(
آيا معناى اين حديث آن اســت كه َمْن َقَرأَ الُْقرآن، َفَقْد َقَرأَ الُْقرآن! )هر كس قرآن را بخواند، قطعا قرآن را خوانده است!(، يا اينكه مى خواهد بفرمايد: چنين 

شخصى كماالت نبوت و قرآن را داراست و قرآن انسان را به غايت كمال انسانى مى رساند. ما قدردان قرآن و عديل آن، اهل بيت عليهم السالم نيستيم.
آيا عامه كه اسمى از اهل بيت عليهم السالم نمى برند قدر قرآن را مى دانند؟! البته حافظ قرآن در ميان آنها وجود دارد، شايد خيلى زياد هم باشد. ابن زبير و 
عبدالملك يا على عليه السالم و معاويه كه با هم مى جنگيدند، مگر قرآن در دست نداشتند؟! معناى باالى نيزه كردن قرآن، اين است كه به حكميت قرآن 

راضى هستم، آيا معاويه حكميت قرآن را قبول داشت يا على عليه السالم؟!
در محضر بهجت، ج2، ص227
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سبك زندگى قرآنى؛
به جای تظاهر کردن، قلب را باید  با این تکنیک های موفقیت، زندگی خود را دگرگون کنید

صاف کرد
زمانى حضرت موسى)ع( ياران خود را پند و اندرز مى  داد 
كه ناگاه مردى برخاست و پيراهن خود را پاره كرد. خداوند 
به موسى )ع( وحى كرد: »اى موسى به او بگو كه پيراهن 

خود را پاره نكن، بلكه دلت را براى )محبت و عشق به من( بگشاى«.
آيت ا...مجتهدى در شــرح اين حديث مى گويد: يك روز حضرت موسى)ع( 
اصحابش را موعظه مى كرد كه ناگهان يك نفر از جايش بلند شد و در حالى 
كه ناراحت شده بود، پيراهنش را پاره كرد. بعضى ها هستند كه وقتى موعظه 
مى شنوند، حالشان منقلب مى شود؛ من شصت سال پيش ديدم كه »آميرزا 
چلويى« مشغول موعظه بود كه يك نفر غش كرد؛ ما قديم ديده بوديم افرادى 

را كه غش مى كردند.
ايشان ادامه دادند: خدا فرموده »پيراهنت را پاره نكن، قلبت را صاف كن«، 
يعنى در پيشگاه من به گناهانى كه انجام داده اى، به بدى هايى كه در قلبت 
مخفى كرده اى اعتراف كن. همه چيز را بگو؛ حاال بايد از مردم حالليت بطلبى، 
پيراهن پاره نكن و تظاهر ننما. بعضى ها در هيئت تظاهر مى كنند، داد و فرياد 
مى كنند، نمى گذارند مردم به روضه گــوش كنند و حال آنكه وقتى تحقيق 

مى كنى مى بينى همين آدم، نصف مالش حرام است.
آيت ا...مجتهدى تهرانى بيان كرد: حديث خوبى اســت، مرحوم مجلسى در 
شــرح اين حديث مى گويد: »هدف از اين حديث، توبيخ آن شــخص بود، 
خداوند مى خواهد اين شــخص به خاطر گناهانى كه در باطن خود پنهان 

كرده، توبيخ كند«.
وى در پايان گفت: بايد ريشــه اى درست شــويم، نه اينكه دو ميليون خرج 
كنيم تا بر ديوار خشــتى، رنگ روغن بزنيم. اگر اصالح شويم، آن وقت است 
كه گريه ما فايده دارد، پيراهن پاره كردنمان فايده دارد؛ درحالى كه تظاهر 
 به مقدســى كه خوبى ها را نمايش دهيم و بدى ها را مخفى كنيم، فايده اى

 ندارد.

اندكى تامل
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سبز پوشان به دنبال ادامه یکه تازی

 سردارآزمون
 با لباس ترکمن و دوتار

به گزارش مشرق؛ ســردار آزمون، فوتبالیست 
ملی پوش کشورمان و تیم روبین کازان روسیه 
عکسی از خود در حال دوتار زدن در اینستاگرام 

منتشر کرد.

سبزپوشــان اصفهانی به فاصلــه تنها پنج روز 
پس از دیدار بــا صنعت نفت آبــادان از هفته 
بیستم، در چارچوب بیســت و یکمین هفته از 
لیگ برتر به مصاف دیگر نماینده خوزســتان 
خواهند رفت. دلیل این فاصله نســبتا کم بین 
دو دیدار لیگ برتری ذوب آهن این اســت که 
تیم اصفهانی هفته آینده یک دیدار آســیایی 
از مرحله پلی آف لیگ قهرمانان در برنامه دارد. 
به عبارت دقیق تر، ذوب آهن درست یک هفته 
پس از مصاف با استقالل خوزستان در ورزشگاه 
غدیر باید در اســتادیوم اختصاصــی خود در 
فوالدشهر به مصاف آیزاول هند برود.شاگردان 
امیر قلعه نویی که چهار دیدار اخیر خود در لیگ 
برتر را با برد پشت سر گذاشته اند امیدوارند تا در 
هفته بیست و یکم نیز به این روند ادامه دهند 
تا با روحیه ای خوب، ماموریت آسیایی خود را 

کلید بزنند.
سبزپوشــان اصفهانی که نیم فصل نخست را 
در نیمه پایینی جــدول به پایان رســاندند و 
دور برگشت لیگ هفدهم را هم با یک تساوی 
ناامیدکننده خانگی برابر تیم قعرنشین جدول 
آغاز کردند، با ســه برد پیاپی ظرف سه هفته 
پنج پله در جدول صعود کردند و به رده چهارم 
رسیدند. آنها که هفته گذشته با کسب چهارمین 
پیروزی متوالی خود جایگاه جدیدشــان را از 
دست چهار تعقیب کننده محفوظ نگه داشتند 
اکنون ســودای صعود هرچه بیشتر در جدول 
را در ســر دارند.در هفته بیستم توقف خانگی 
پارس جنوبی و لغو بازی فــوالد از یک طرف و 
پیروزی ذوب آهن برابر صنعت نفت از ســوی 

برای ژن خوب ، کارت مربیگری صادر شد!

پیشنهاد سردبیر:

پیشکســوت قدیمــی فوتبــال اصفهــان درباره 
ناکامی های اخیر ســپاهان گفت: متاسفانه دو سه 
سالی می شــود که باشگاه ســپاهان با مشکالت 
زیادی دست و پنجه نرم می کند و از قالب یک تیم 
مدعی تبدیل به تیمی بحران زده شده که در جدول 

شرایطی خطرناک دارد. با توجه به اتفاقات رخ داده 
وقت آن رســیده که مدیران باشگاه فکری اساسی 
برای حل مشــکالت کنند وگرنــه برکنار کردن 
کرانچار و آوردن مربی جدید و اخراج او بعد از چند 
ماه دردی از سپاهان دوا نمی کند. با ادامه روند فعلی 

سپاهان نه تنها به شــرایط خوب خود برنمی گردد 
بلکه بدتر هم می شود و این موضوع برای هواداران 

این تیم و پیشکسوتان هرگز قابل  قبول نیست.
حسین چرخابی افزود: زمانی که محمدرضا ساکت، 
مدیرعامل ســپاهان بود، همه چیز در این باشگاه 
ثبات داشــت و دلیل موفقیت هــای پی در پی این 
تیم هم همین نحوه مدیریت ساکت بود. تا جایی 
که من اطالع دارم کارخانه فوالد مبارکه هم هیچ  

کم وکاستی برای باشگاه نگذاشته؛ اما تصمیم های 
عجوالنه مدیران باعث شده ســپاهان به این روز 
بیفتد. به اعتقاد من در حال  حاضــر مربی ایرانی 
بهترین گزینه برای ســپاهان اســت، چون فقط 
١٠ بازی تا پایان لیگ باقــی مانده و انتخاب مربی 
خارجی ریسک است. مسئوالن سپاهان برای ادامه 
لیگ مربی ایرانی انتخاب کنند و برای  سال آینده 

مربی خارجی مناسبی را در نظر بگیرند.

پیشکسوت فوتبال اصفهان:
فقط مربی ایرانی به داد سپاهان می رسد

اینستاگردی

ناجی سپاهان از اروپا می آید؟
 خبرگزاری فارس مدعی شــده که» الکســاندر 
نوری« ســرمربی ســابق 
وردبرمــن در کنــار 
فلیکــس مــاگات 
مربی، سرشــناس 
آلمانی گزینه های 
اصلی مدیران سپاهان 
برای هدایــت این تیم 
هستند، اما در کنار این دو نفر صحبت از یک مربی 
دیگر هم برای حضور در اصفهان مطرح شــده. 
مربی که البته اصفهانی ها نامش را لو نداده اند و 
فقط کدهای مربوط به او را رسانه ای کردند. ورزش 
سه از قول تابش، سرپرست سپاهان نوشته »گزینه 
خارجی ما یک مربی صاحب نام اروپایی است که 
سال گذشته نیز در یکی از تیم های ملی عضویت 
داشت. او مربی بنامی است و باید ببینیم شرایط 

برای آمدنش فراهم است یا خیر.« 

خبر روز

چراغ سبز مالکان جدید نفت 
برای پرداخت بدهی ها

در دو سال اخیر همیشه چالش بین طلبکاران 
باشــگاه نفت و مالکان 
متعدد وجود داشت. 
با آمــدن مالکان 
یعنــی  جدیــد 
شــرکت تهــران 
کاررســا، طلبکاران 
باشگاه نفت امیدوار هستند 
که باالخره مطالباتشــان پرداخت شود.پیرو 
همین موضوع محسن ســیدی و غالمحسین 
حســنوی روز یکشــنبه به عنــوان نماینده 
حدود ۲٠ تــن از طلبکاران نفــت به مالقات 
ســمیعی، مدیرعامل جدید نفت تهران رفتند 
 تا در مورد پرداخت مطالبات شان با او صحبت

 کنند.
پس از صحبت های ایــن دو مدیرعامل جدید 
باشگاه نفت اعالم آمادگی کرد که با هماهنگ 
کردن جلســه ای بــا نمایندگان یا شــخص 
طلبکاران برای پرداخت مطالبات آنها به توافق 
برســند.با این اوصاف، مالکان جدید باشــگاه 
نفت چراغ ســبز خود را برای پرداخت کردن 

بدهی های این باشگاه نشان دادند.

اتفاق روز

 خالد شفیعی بعد از پیوستن به ذوب آهن در اولین اظهار نظرش 
گفت: ابتدای فصل صحبتی با  امیرخان داشتم ولی ایشان به دلیل 
شرایط تراکتور سازی به من گفت بهتراست در این تیم بمانم و به 
آنها کمک کنم و من هم تصمیم گرفتم در صورت ماندن در ایران 
همین کار را انجام دهم ولی پیشنهاد خارجی به من رسید و برای 

همین تصمیم گرفتم بروم.

امیرخان به من گفت در تراکتور بمانم

04
برانکو ایوانکوویچ از همین حاال روی بعضی از بازیکنان نظر دارد 
و می خواهد تیمش را برای فصل آینده قدرتمندتر کند. آخرین 
خبرها حکایت از آن دارد که این مربی کروات رضا اسدی، بازیکن 
تیم سایپا را می خواهد. اسدی امســال در پست هافبک دفاعی 
عملکرد خوبی داشــته و در بازی برگشت هم گل تساوی تیمش 

مقابل استقالل را به ثمر رساند.

برانکو به دنبال بازیکن علی دایی!

14

گالیه فتح ا... زاده؛
 از فرهاد به فرزاد

فرهــاد مجیدی اخیــرا مصاحبه ای کــرد و در 
آن از بدهی های فتح ا...زاده در اســتقالل ایراد 
گرفت. این مسئله باعث شد تا مدیرعامل سابق 
آبی ها به شدت از این مســئله ناراحت شود. در 
همین اثنا، تصویری از فتح ا... زاده در کنار فرزاد 
 مجیدی برادر فرهاد منتشر شد. شنیده می شود
 فتح ا... زاده پیش فرزاد گالیه فرهاد را کرده است. 
این مسئله هم طبیعی اســت. فتح ا...زاده گالیه 
دارد که فرهاد نباید برای دوستی با افتخاری، این 

حرف ها را علیه او می زد.

 برای ژن خوب
 کارت مربیگری صادر شد!

کارت مربیگری »ساشا شــفر« از سوی سازمان 
لیگ صادر شــد و او مشــکلی برای حضور روی 
نیمکت اســتقالل نخواهد داشت.ساشا شفر به 
عنوان آنالیزور به تیم اســتقالل معرفی شــده و 
عادل فردوسی پور در گزارش یکی از بازی های 
استقالل گفته بود احتماال او ژن خوب است که به 
کادر فنی تیم استقالل راه پیدا کرده! جالب اینکه 
بیشــتر کارهای مربوط به آنالیز تیم استقالل را 
مربیان ایرانی و ساناک انجام می دهد و ساشا شفر 
بیشتر به پدر تز می دهد. بی شک اگر او پسر شفر 
نبود کار سختی برای حضور در کادر فنی تیم های 

لیگ برتری داشت. حتی همین استقالل.

ترانسفر درهم عرب ها به اللیگا؛ 
بدون پول؛ بدون افتخار

در فاصله چند مــاه تا رقابت هــای جام جهانی 
۲٠١8 روســیه، فدراســیون فوتبال عربستان 
در توافقــی دوجانبه بــا بنیاد اللیگا )مســئول 
 برگزاری رقابت های قهرمانی اسپانیا( زمینه کوچ 
دسته جمعی ملی پوشان سعودی به رقابت های 
قهرمانی اســپانیا را فراهم کرد تا این بازیکنان با 
تجربه حضور در فوتبــال اروپا، در جام جهانی به 
داد عربستان برسند. نکته کلیدی در انتقال دسته 
جمعی این 9 بازیکن به باشــگاه هایي همچون 
ویارئال، لگانس، ختافــه، رایووالکانو و ... به عدم 
دخالت باشــگاه ها در این نقل و انتقال براساس 
قوانین فیفا برمی گشــت، به نحوی که توافق بر 
سر پوشــیدن پیراهن این تیم ها بین فدراسیون 
عربستان و بنیاد اللیگا بسته شد تا به این ترتیب 
باشــگاه ها هیچ ضمانتی در راه بــازی دادن یا 
 عقد قرارداد مالی با بازیکنان ســعودی نداشته 

باشند.
 به این ترتیب تمام مسائل مالی و حقوق بازیکنان 
از خود عربستان تامین می شود و باشگاه هایی که 
میزبان بازیکنان هستند حتی به منافع مالی در 
قبال حضور این ملی پوشــان در اردوی خود نیز 
می رسند که به نظر قرارداد جالب توجهی برای 
آنها خواهد بود. سعودی ها این اقدام را بعد از اقدام 
مشابه قطر در فرستادن ستاره های خود به اللیگا 
در دستور کار قرار دادند به این امید که در روسیه 

نتایج بهتری کسب کنند.

در حاشیه

شوخي رونالدو: 
مسي بدترین است!

بازی رئال مادرید برابر دپورتیوو الکرونیا در هفته 
بیســتم اللیگا، حواشی 
جالبــی داشــت که 
یکی از آنها در تونل 
ورزشگاه سانتیاگو 
برنابئو پیش از آغاز 
بازی بود. در حالی که 
بازیکنان رئال مادرید 
منتظر بودند تا با گروهی از پسربچه های طرفدار 
این تیم وارد زمین بازی شوند، یکی از آنها خطاب 
به رونالدو جمله ای را عنوان کرد که به مذاق این 
ستاره پرتغالی خوش آمد و او را شاد کرد. طرفدار 
کم سن وســال رونالدو به او گفت: » به نظر من 
تو بهترین بازیکِن...هان؟ آهان دنیایی و مســی 
هم...« ناتمام ماندن جمله این پسر بچه رونالدو 
را وسوسه کرد که خودش آن را کامل کند او به 
شوخی گفت: »)مسی هم( بد است.« در همان 
حال سایر پسر بچه هایی که در تونل منتظر بودند 
دست در دست بازیکنان رئال مادرید وارد زمین 

بازی شوند، گفتند: »)مسی( بدترین است.« 

فوتبال جهان

پیشخوان

جانشــین جبــاری
 از اللیگا می آید 

شــانس ابراهیم زاده 
بیشتر اســت، اما کلمنته 

گزینه سپاهان شد

درخشش در لیگ باعث شده تا مدافع پرسپولیس امیدوار 
به حضور در جام جهانی باشد.شجاع خلیل زاده نخستین 
فصل حضور خود در پرسپولیس را پشت سر می گذارد.او 
استحکام خاصی به خط دفاعی پرسپولیس داده و توانسته 
در کنار سید جالل حســینی، بازی های درخشانی را به 

نمایش بگذارد و چند گل حساس هم وارد دروازه حریفان کند.خلیل زاده با توجه به درخشش در پرسپولیس 
امید زیادی دارد که بار دیگر به تیم ملی دعوت شود و در جام جهانی ۲٠١8 روسیه به میدان رود.خلیل زاده به 
خاطر بی انضباطی از تیم ملی کنار گذاشته شده است، اما او چندین بار رسما از کی روش عذرخواهی کرده و 
بازهم اعالم کرده که از سرمربی تیم ملی عذرخواهی کرد تا حضور در جام جهانی را تجربه کند.خلیل زاده این 

شایستگی را دارد که در تیم ملی فوتبال ایران به میدان برود.

 هدف بزرگی 
 که خلیل زاده
  در سر دارد

دیگر دست به دست هم داد تا تیم اصفهانی به 
یک امتیازی تیم های دوم و سوم جدول برسد. 
با این اوصاف، در هفته بیست و یکم پیشروی 
بیش از پیش ذوب آهن در جدول محتمل است 
و این امکان وجــود دارد که ایــن تیم چالش 
آســیایی خود در دوره جدید لیگ قهرمانان را 
 به عنوان تیم ســوم یا حتی دوم لیگ برتر آغاز 

کند.
در دیــدار رفت ذوب آهن با شــش 

گل اســتقالل را در ورزشــگاه 
فوالدشهر شکســت داد. 

نتیجه ای کــه اگر با 
حداقل اختالف 
در اســتادیوم 

غدیر تکرار شــود 
سبزپوشــان اصفهانی 

را در بهترین شرایط ممکن 
راهی آوردگاه آسیایی شان خواهد 

کرد.
در سوی مقابل، استقالل خوزستان برای 

فرار از منطقه خطر تالش می کند. آبی های 
اهواز اگرچه هفته گذشــته موفق شدند پارس 
جنوبی را در خانه این تیــم متوقف کنند، اما 
همچنان در رده ماقبل آخر جدول جای خوش 
کرده اند و خطر ســقوط به دســته پایین تر را 
احســاس می کنند. آنها امیدوارند تــا با واریز 
امتیازات ایــن دیدار خانگی به حســاب خود 
ضمن گرفتن انتقام باخت تحقیرآمیز بازی رفت 
 از ذوب آهن، حتی االمکان از منطقه خطر فاصله

 بگیرند.

 دراگان اســکوچیچ، بــرای اولیــن بــار روی نیمکت 
خونه به خونه نشست و اولین پیروزی را دشت کرد.

 اسکوچیچ که در گذشته سابقه مربیگری در ملوان و فوالد 
را در فوتبال ایران داشت، بعد از وقفه ای نه چندان بلند 
بار دیگر به ایران برگشته تا خونه به خونه بابل را هدایت 

کند.او  که جایگزین جواد نکونام در خونه به خونه شده امیدوار است تا بتواند در لیگ دسته اول و جام حذفی 
روزهای خوبی را با تیم بابلی پشت سر بگذارد.این مربی کروات برای اولین بار در بازی با صبای قم روی نیمکت 
خونه به خونه نشست و اولین پیروزی را هم با نتیجه دو بر یک جشن گرفت.خونه به خونه نه تنها در نیمه 
نهایی جام حذفی قرار دارد که در لیگ دسته اول نیز از شانس خوبی برای قرار گرفتن در بین دو تیم صعود 

کننده برخوردار است و بی تردید با حضور اسکوچیچ نگاه ها به این تیم افزایش یافته است.

بازگشت 3 امتیازی 
 اسکوچیچ
 به فوتبال ایران

ذوب آهن به استقالل خوزستان رسید؛

سبزپوشــان اصفهانی امیدوارند 
تا با تداوم بخشیدن به روند خوب 
اخیرشان، ضمن ارتقای رتبه فعلی خود در 
جدول لیگ برتر در بهترین شرایط ممکن 
به استقبال دیدار پلی آف لیگ قهرمانان 

بروند.

  کــی روش مثــل  
وینچستره

 بخشــندگی چهــار 
میلیاردی زالتکو جلوی 

اصفهانی ها 

 قهرمانی جام حذفی 
فقط برازنده استقالل است

رسول خادم:

خطر تعلیق کشتی همچنان وجود دارد
 رسول خادم،  رییس فدراسیون کشــتی در مورد سرانجام 
بحث تعلیق کشتی ایران گفت: به هرحال کمیته بین المللی 
المپیک از طریق اتحادیه جهانی کشــتی بحث تعلیق را به 
خاطر موضــوع کریمی در رقابت های زیر ۲۳ ســال جهان 

پیگیری می کند و هنوز این موضوع برطرف نشده است. 
جلساتی را با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک داشته ایم، 
ولی تعلیــق هنوز ما را تهدیــد می کند. هر آنچــه در توان 
مجموعه مدیریتی کشتی بوده و هر آنچه از طریق دیپلماسی 

کشتی جمع کرده بودیم را در این مورد خرج کرده ایم.

سرمربی تیم ملی نوجوانان تکواندو : 

حال تکواندو خوب نیست
سرمربی تیم ملی نوجوانان تکواندو راجع به عملکرد تیم ملی 
تکواندو در مسابقه های جایزه بزرگ )گرند اسلم( چین اظهار 
کرد: عملکردی که از ملی پوشــان شاهد بودیم، می توانست 

بهتر از اینها باشد. 
محمدرضا زوار ادامه داد: از نظر من نمی توان تنها کادر فنی 
را مقصر اصلی نتایج کسب شده دانست؛ هرچند که کمی و 
کاستی هایی نیز از نظر فنی وجود دارد. به طور کلی حال تیم 
ملی بزرگساالن خوب نیست که اگر منتقدان اجازه دهند و 
با حمله کردن به ســوی کادر فنی آرامش را از آنها نگیرند، 

می تواند در کوتاه  مدت برطرف شود.

رییس فدراسیون والیبال:

 امیدوارم روزی از ایران، مربی صادر کنیم
احمد ضیایی ، رییس فدراسیون والیبال در سیمنار تخصصی 
تاکتیک های پیشرفته دفاعی که با حضور بیش از 7٠ مربی  
مرد و زن والیبال در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک تهران 
برگزارشد،ضمن خوشامد گویی به مربیان شرکت کننده در 
این سمینار گفت: افتخاری است که در خدمت شما هستم. 
وی به ضــرورت برنامه ریزی برای اســتفاده جهان از مربیان 
والیبال ایران اشاره کرد و گفت: امیدوارم روزی شاهد حضور 
شایسته مربیان والیبال ایران در تیم های مردان و زنان جهان 
باشیم و به نوعی در صدور مربی به دیگر کشورها موفق عمل 

کرده باشیم.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2339 | January  23,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



مهال هاشمی، به نقش مدیریت شهری در احقاق حقوق شهروندی اشاره و 
اظهارکرد: چنانچه نظام مدیریت شهری را شامل فرآیندهای سیاست گذاری، 
برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری 
بدانیم و نظام حقوق شــهری را همچون روند قانونمندکردن فرآیندهای 
چندگانه نظام مدیریت شــهری و نیز قانون مدارکــردن وظایف و تکالیف 
متقابل و دو سویه شهرداری به شــهروند محسوب کنیم، به خوبی اهمیت 
نقش و جایگاه نظام حقوق شــهری در مدیریت شهر مشخص می شود؛ در 

این میان ســهم و نقش شــهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت 
شهری و نظام حقوق شــهری اســت، اهمیت خاصی دارد.این کارشناس 
مطالعات و برنامه ریزی شهری اصفهان افزود: اهمیت حقوق شهری را باید 
در تدوین قواعد و مقررات مربوط به برنامه ریزی شهری، مدیریت شهری و 
تاثیرات مثبت ناشــی از قانونمندکردن زندگی شهری جست وجو کرد. به 
طور معمول مقامات و مسئوالن شهری، با مسائل و مشکالتی مواجه هستند 
که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکالت محلی و شهری، منوط 

به تدوین قوانین و مقررات برنامه ریزی شده است. قانونمندکردن این روند 
کمک شایانی به مدیریت شهری، شهروندان و مشارکت در تصمیم گیری ها 
می کند، البته آنچــه اکنون به عنوان قانون شــهرداری در پیش رو داریم، 
نیازمند به روزرسانی و کارآمدی بیشتر اســت. هاشمی تصریح کرد: برای 
بررسی رویکرد جلب مشارکت مردم در برنامه ریزی، مدیریت، مشارکت و 
نظارت شهری، باید توجه خاصی به شوراهای اسالمی شهر داشته باشیم که 
نهادی تصمیم ساز و تصمیم گیر، ناظر و مشاور، طراح و مجری در امور شهری 
است. وی با بیان اینکه »شهروندی« به عنوان یکی از مشتقات شهر ارتباط 
تنگاتنگی با »شهرنشینی« داشته و به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان 
هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت های خویش در 
قبال شهر و اجتماع عمل کنند، به »شهروند« ارتقا یافته اند، گفت: زندگی 
اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه های مختلف جامعه 

است و این روابط اجتماعی باید در قالب نظم و قاعده  درآید.
رییس کتابخانه تخصصی معاونت شهرســازی شهرداری اصفهان، یکی از 
مطالبات جدی در جوامع مدنی را مبحث »حقوق شــهروندی« دانست و 
اظهارکرد: این موضوع از مدتی قبل مورد توجه صاحب نظران مسائل شهری، 
اجتماعی، حقوقی و... قرار گرفته؛ تا آنجــا که تامین، رعایت و اجرای آن به 
عنوان یکی از دغدغه های اصلی جوامع بشری تلقی شده و به شاخصی قابل 
توجه و تاثیرگذار در بررسی کارآیی، اثربخشی و بهره وری عملکرد و رفتار 
سازمانی تبدیل شده است. هاشمی با بیان اینکه برای ورود به مبحث حقوق 
شهروندی و روشن شــدن موضوع، باید به این نکته اساسی توجه کرد که 
بین شهرنشینی و شهروندی تفاوت بسیاری وجود دارد، خاطرنشان کرد: 
کارشناسان شهری، تفاوت هایی را بین شهرنشینی و شهروندی قائل هستند 
که به حقوق شهروندی و بایدها و نبایدهای زندگی شهری مربوط می شود. 
یک شــهروند، قوانین زندگی شــهری و وظایف متقابل مدیریت محلی و 
شهروندان را می داند و می پذیرد و خود را ملزم به رعایت آنها می کند؛ درحالی 
که شهرنشین ها تنها در یک شهر زندگی می کنند، بدون آنکه به قوانین و 
الزامات زندگی شــهری احترام بگذارند و خود را متعهد، معتقد و مقید به 

رعایت آنها بدانند.               

یک کارشناس برنامه ریزی شهری:

اصفهان به سند چشم انداز فرهنگی اجتماعی نیاز دارد

ایمنا: یک کارشناس برنامه ریزی شهری اصفهان گفت: شوراهای اسالمی شهر همان گونه که سند چشم انداز و برنامه عمرانی ۵ ساله برای 
شهرداری ها تنظیم و تصویب می کند، در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز باید سند چشم انداز و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت 

و بلندمدت  راتعریف و  تعیین تکلیف کند.

اصفهان به سند چشم انداز فرهنگی اجتماعی 
نیاز دارد

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

یک کارشناس مدیریت پسماند:
دولت از »تولید برق از 

پسماند« حمایت کند
یک کارشناس مدیریت پسماند بر حمایت های 
دولتی در خصوص تولید برق از پسماند تاکید 
کرد و گفت: خرید انرژی برق از ســوی وزارت 
نیرو باید تضمین شود، زیرا باید تبدیل پسماند 
به برق برای ســرمایه گذاران توجیه اقتصادی 

داشته باشد.
محمودرضا ســابقی اظهارکرد: در حال حاضر 
کالنشهرها هیچ برداشــتی از زباله های خام و 
قابل ســوخت ندارند؛ در حالی کــه می توانیم 
روشــی به غیر از مکانیزم جاری برای تفکیک 

زباله از مبدأ انجام دهیم.
وی با بیــان اینکه اصفهان نســبت به ســایر 
کالنشهرها در زمینه تفکیک زباله از مبدأ موفق 
بوده است، افزود: اینکه به مردم اعالم شود که 
در یک ســاعت زباله های تر و در ساعتی دیگر 
پسماند خشک را به شــهرداری تحویل دهند، 
روش مناسبی برای تفکیک زباله از مبدأ نیست، 
می توان با تعبیه مخازن مخصوص پسماند تر و 
خشک در محالت، مردم را به تفکیک از مبدأ 

ترغیب کرد.

 مدیر حوز ه های علمیه خواهران 
استان اصفهان:

 خانم های جلسه ای 
سازماندهی می شوند

 مدیر حوز ه هــای علمیــه خواهران اســتان
 اصفهان گفت: بودجه ای کــه دولت برای کل 
حوزه هــای علمیه خواهران و برادران کشــور 
اختصاص می دهد، به بودجه دانشگاه اصفهان 

نمی رسد.
حجت االســالم ســید مهدی ابطحــی اظهار 
کــرد: پذیرش سراســری حوزه هــای علمیه 
خواهــران از امــروز تــا 28 بهمن  مــاه آغاز 
 می شود و متقاضیان می توانند از طریق سایت 
whc.ir یا مراجعه حضوری به مدارس علمیه 
 خواهران برای سال تحصیلی 97- 98 ثبت نام 

کنند.
ابطحی درباره ساماندهی بانوانی که در جلسات 
زنانه شرکت کرده و به بیان احکام و روضه خوانی 
می پردازند نیز گفت: به سازمان تبلیغات نامه 
زدیم که خانم های جلســه ای را سازمان دهی 
کرده و آنهــا را ضابطه مند کننــد؛ چراکه اگر 
اشــتباهی مرتکب شوند به اســم  حوزه تمام 
می شــود؛ اما هنــوز هم شــاهدیم خواهرانی 
در جلســات می روند که خوش صدا هســتند 
و مســئله می گویند امــا فارغ التحصیل حوزه 
نیســتند و ما هم نظارتی بر آنهــا نداریم؛تنها 
روی کســانی که خودمان بفرســتیم به طور 
کامل نظارت می کنیم  و حتی نوار ســخنرانی 
 آنها را گوش می دهیم تا اگر مواردی بود، تذکر 

داده شود.

عضو شورای شهر اصفهان تاکید کرد:
پروژه های زیست محیطی 
نیازمند حمایت های دولت

عضو شورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: 
اســتفاده از روش های هضم بــی هوازی برای 
بخش آلی و تولید سوخت جایگزین برای بخش 
غیرآلی، یکی از الزاماتی است که بتوانیم در افق 
اصفهان ۱۴۰۰ در زمینه مدیریت پســماند به 

شهر بدون دفن پسماند برسیم. 
عباسعلی جوادی اظهارکرد: امروزه بیماری های 
غیر واگیر، عامل بیش از 7۵ درصد مرگ ها در 
سراسر دنیا محسوب می شود. مهم ترین عوامل 
خطری شــامل متابولیک، عوامــل رفتاری و 
عوامل محیطــی و عوامل خطــر محیطی که 
ســبب ایجاد بیماری های غیر واگیر می شود، 
دارای اثرات چشمگیر مستقیم و غیرمستقیم 

بر سالمت انسان است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان جهانی 
بهداشت، حدود ۱9 تا 2۵ درصد از بار بیماری ها 
در منطقه خاورمیانه، منتسب به عوامل محیطی 
نظیر آلودگی هــوا، آب و ســایر عوامل نظیر 

پسماندهاست.

 
راه اندازی سامانه خدمات رایانش 
ابری در شهرک علمی و تحقیقاتی

ســامانه خدمات رایانش ابری به عنــوان یکی از 
نخستین ســامانه های رایانش ابری یکپارچه در 
مراکز داده داخلی و خارجی کشــور، در شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان راه اندازی شد.
روابط عمومــی شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
اصفهان اعالم کرد: یکی از شــرکت های مستقر 
در این شهرک، موفق به راه اندازی سامانه خدمات 
رایانش ابری به عنوان یکی از اولین ســامانه های 
رایانش ابری یکپارچه در مراکــز داده داخلی و 
خارجی شــد. این ســامانه به متخصصان حوزه 
فناوری اطالعات اجــازه می دهد تــا با آخرین 
 فنــاوری روز دنیــا، روی بســتر اوپن اســتک 
OpenStack(، میزبانــی سیســتم های  (
اطالعاتی، ســرورهای نرم افزاری، پردازش ها و 
داده های رایانه ای خود را به سامانه ابری بسپارند.

اوپن استک، مجموعه ای از بسته های نرم افزاری 
است که باهم برای کنترل مجموعه ای از رایانش، 

ذخیره سازی و منابع شبکه کار می کنند.

با نیت تامین هزینه های مسجد و حسینیه 
صورت گرفت؛

 وقف دو قطعه زمین مزروعی 
در شهرستان اصفهان

دو قطعه زمین مزروعی از واقفی نیک اندیش در 
شهرستان اصفهان، وقف امور خیریه شد.

رییــس اداره اوقــاف وامورخیریــه ناحیــه دو 
شهرستان اصفهان گفت: رمضان عباسی دو قطعه 
زمین زراعی به مســاحت هــزار و 2۰۰ و هزار و 
36۰مترمربع با سهم آب را در محله کلمه خواران 

اصفهان وقف امور خیریه کرد.
حجت االسالم ســیدمحمدهادی روح االمینی 
افــزود: ارزش ایــن دو موقوفــه جدیــد بیش 

از۱۰میلیارد ریال برآورد شده است.
وی گفت: براســاس وقف نامه، عواید حاصل از 
این موقوفه ها برای تامین هزینه های مســجد و 
حسینیه امیرالمومنین)ع( در خیابان مشتاق دوم 
روبه روی پل شهید چمران در محله کلمه خواران 

صرف می شود.

رییس اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ 
خبرداد:

ضرورت راه اندازی اورژانس 
خدمت رسانی در شهر

رییس اداره ارتباطات مردمی ۱37شــهرداری 
اصفهان گفت: باتوجه به اینکه برخی از تماس های 
شهروندان در ارتباط با موارد اضطراری ازجمله 
ترکیدگی لوله آب اســت، راه انــدازی اورژانس 

خدمت رسانی ضروری به نظر می رسد. 
حامد سحاریان اظهارکرد: ســامانه های تلفنی 
مشابه ۱37 همچون سامانه ۱888 در بعضی از 
شهرهای کشــور از جمله تهران راه اندازی شده 
و الزم اســت در مجموعه شــهرداری اصفهان 
نیز این سیســتم نظارتی برای کمــک به ۱37 
وجود داشته باشــد؛ زیرا در برخی مواقع ممکن 
اســت پیگیری های ۱37 به نتیجه نرسد و الزم 
باشد سیستم بازرسی شــهرداری به طریقی بر 
موضوع نظارت کند. وی با بیان اینکه راه اندازی 
ســامانه نظارت تلفنی ۱888 در دستور کار قرار 
دارد، افزود: ۱37 ســازمان اجرایی نیست؛ بلکه 
تماس های مردم درخصوص معضالت شــهری 
را به مناطق شــهرداری اعالم و موارد را پیگیری 

می کند.

عکس خبر

بازدید شهردار اصفهان از کارخانه تولید اتوبوس عقاب افشان

کشف  بیش از 2 تن مواد مخدر در اصفهان

فرماندار اصفهان گفت: در جلســه شورای آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان طبق گزارش ارائه شده، 
در منطقه فریدون شــهر مدارس کپری وجود دارد 
 امــا در شهرســتان اصفهان هیچ مدرســه کپری

 وجود ندارد.احمد رضوانی با بیان اینکه با همکاری 
اداره نوســازی مدارس و اعتبارات بنیاد برکت در 
بسیاری از مناطق شهرســتان اصفهان بخصوص 
شرق اصفهان، مدارس نوساز در حال افتتاح و کلنگ 
زنی هستند، افزود: در جلسه نیز عنوان شد که ۵۰ 
درصد از مشکالت آموزش و پرورش استان به مسائل 
آموزش و پرورش شهرستان اصفهان مربوط است و 
گزارشــی نیز درخصوص مبادی انسداد بی سوادی 

ارائه شد.
تشدید بحران کمبود معلم در اصفهان

مدیر گــروه طــرح و برنامــه اداره کل آموزش و 
پرورش استان، در این نشســت با انتقاد از اجرای 
عجوالنه نظــام آموزشــی »6.3.3« گفت: اجرای 
این طــرح بدون فراهــم کردن زیرســاخت های 

الزم به ویــژه دربخش نیروی انسانی،مشــکالتی 
را به وجــود آورد.علیرضا عابدی با اشــاره به اینکه 
در6 ناحیه مدارس شهرســتان اصفهــان بیش از 
79۵ هزار دانــش آموز تحصیل مــی کنند افزود: 
 آموزش این دانش آموزان بر عهده بیش از 29 هزار

 معلم است.
وی با بیان اینکــه بیش از ۱۴8 هــزار دانش آموز 
در مقطع ابتدایی در اصفهــان تحصیل می کنند 
گفت:این دانش آموزان در ســال آینده به بیش از 
۱۵۱ هزار نفر می رســند و با وجود 768 نفر کسر 
 نیــرو در این مقطع با مشــکالت فراوانــی روبه رو 

می شویم.
عابدی بااشاره به بیش از چهار هزار نیروی غیررسمی 
که حقوق بگیر آموزش و پرورش هستند گفت: باید 

برای متخصص شدن این نیروها تالش کرد.

فاجعه ای به نام دانش آموزان طالق
در ادامه، دبیر انســداد مبادی بی سوادی آموزش و 
پرورش شهرســتان اصفهان، با بیان اینکه در اکثر 
موارد انسداد مبادی بی سوادی با نهضت سواد آموزی 
اشــتباه گرفته می شــود، گفت: بســتن راه های 
بی ســوادی در کشــور هدف اصلی ماست و دانش 
آموزان 6 تا ۱۱ ســال، جامعه هدف ما هستند که 
برای جلوگیری از ترک تحصیل و منع تحصیل آنها 

اقدام می کنیم.
 لیال زینالی افزود: مســئوالن بــه خوبی همکاری 
نمی کنند؛ چون آگاهی کاملی ندارند و الزم است 
جلسات مشترک و هماهنگی بین آموزش و پرورش 

و دیگر دستگاه ها برگزار شود.
دبیر انسداد مبادی بی ســوادی آموزش و پرورش 
شهرســتان اصفهان، با بیان اینکه تا پایان دی 96، 

بیش از 98 درصد کودکان الزم التعلیم جذب شدند، 
درباره مشکالت این مسیر اظهار کرد: بدسرپرستی 
و اعتیاد، بیماری و معلولیت ذهنی، مهاجرت بدون 
اطالع، اشتغال و ازدواج زودهنگام، فقر و مشکالت 
ناشی از آن و کبر سن، از جمله مشکالتی است که 
در مسیر شناسایی وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: 
در بهارستان ۱۰۰ دانش آموز، بچه طالق هستند که 
فاجعه ای بزرگ است. همچنین درصد مهاجرت به 

خارج از کشور نیز باالست.

فرماندار اصفهان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مطرح کرد:

مدرسه کپری در اصفهان نداریم

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
یکی از رویکردهای این نهــاد، تقویت بخش فرهنگی 
اجتماعی خانوارها ست، گفت: در 9 ماهه امسال بیش 
از یک میلیاردو 96۴ میلیون تومان صرف کمک هزینه  
امور تحصیلی ۱7هزار و 8۰۰ دانشجو و دانش آموز تحت 

حمایت شده است. 
حمیدرضا شیران با اشــاره به اینکه خدمات حمایتی ارائه شده به دانشجویان، شامل شهریه دانشجویی، 
کمک هزینه تحصیلی دانشــجویان دولتی، طالب علوم دینی، هزینه ایاب و ذهاب وکمک هزینه تقویت 
بنیه تحصیلی است، افزود: در 9 ماهه ســال جاری بیش از یک میلیارد تومان کمک هزینه دانشجویی و 
شهریه دانشگاه مددجویان شده است. مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان عنوان کرد: 9۵۵میلیون تومان 

صرف هزینه های دانش آموزی شد.

مشاور اســتاندار اصفهان گفت: باید پای خیران را برای 
تشویق و مســتمری ماهیانه به دانش آموزان نیازمند باز 
کرد تا به صورت برنامه ریزی شده کمک به دانش آموزان 

در سبد خانوار قرار گیرد.
حسین سیستانی در همایش بزرگ خیران موسسه خیریه 

شجره طیبه )نخبگان علمی( با اشــاره به اینکه مردم بی بضاعت نیازمندی های مختلفی دارند، گفت: وجود 
خیریه ها و سازمان های مردم نهاد، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که برای رفع نیازهای مردم بی بضاعت 
ایجاد می شود. وی با تاکید بر این نکته که توجه خیریه شــجره طیبه به دانشجویان نخبه بی بضاعت است، 
افزود: استعداد خدادادی برخی از این دانش آموزان و دانشجویان، ممکن است به دلیل فقر مالی از بین برود و 
این خیریه به این مهم کمک می کند تا افراد واجد شرایط را تحت پوشش قرار دهد. در ۱7 شهرستان استان 

اصفهان خیریه شجره طیبه فعال است.

کمک 2 میلیاردی 
کمیته امداد به 18هزار 
دانش آموز و دانشجو

کمک به 
دانش آموزان نیازمند 
در سبد خانوار 

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان با بیان اینکه اطلس 
نیازسنجی شهر به روز می شود، گفت: اطلس نیازسنجی، ابزاری 
مناسب در ایجاد تصویر واقعی از نیازهای شهروندان بوده و سرعت 

تصمیم گیری در حوزه  برنامه ریزی و اجرا را افزایش می دهد.
سعید ابراهیمی اظهارکرد: معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان 
هر دو سال یکبار نیازسنجی از شهروندان را به تفکیک ۱۵ منطقه 
در حدود 2۰۰ محله شهر انجام می دهد که در این طرح نیازهای 

هر محله در زمینه هــای مختلف از قبیل توســعه کمی و کیفی 
معابر، پارک و فضای سبز، حمل و نقل عمومی، زیباسازی شهری، 
پارکینگ، مناســب سازی معابر، مســائل فرهنگی و... مشخص 
می شود. وی با بیان اینکه نتیجه نظرسنجی از شهروندان در قالب 
اطلس نیازسنجی شهر تهیه شــده و در اختیار مناطق مختلف 
شهرداری و معاونت های ستادی قرار می گیرد، افزود: در اطلس 
نیازسنجی، خروجی داده ها در قالب نقشه ارائه می شود، به عنوان 

مثال نیاز به پارک و فضای سبز را در نقشه با رنگ بندی که شدت 
نیاز را نشــان می دهد، می توان مشــاهده کرد. مدیر مطالعات و 
پژوهش شــهرداری اصفهان با بیان اینکه اطلس در 3۰ موضوع 
شــهری مربوط به شهرداری به روز می شــود، گفت: این اطلس 
مبنایی مهم در جلسات بودجه ریزی ســاالنه شهرداری دارد که 
مناطق به عنوان یکی از ورودی های جلسات برنامه و بودجه، در 

تخصیص اعتبارات از آن استفاده می کنند.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان خبرداد:
اطلس نیازسنجی شهر اصفهان به روز می شود
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پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله   :
هرکه درختی بنشاند و آن درخت به بار نشیند، خداوند به اندازه اى که 

آن درخت میوه دهد، او را پاداش عطا فرمايد.
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قبل از اینکه دیگران برایتان برنامه ریزی 
کنند، خودتان پیش قدم شوید

آیا هرشب خســته از کارهای بیشــتری به خانه 
بر می گردید و به این فکر می کنید که واقعا چه به 
دست آورده اید؟ شــاید از جلسات بیش از حدتان 
در عذاب هستید. دوای درد تان این است: طوری 
با تقویم تان برخورد نکنید که انگار برگه ای است 
که هر  کســی حق دارد در آن چیزی بنویسد. سه 
ساعت را در طول روز ببندید و هیچ جلسه ای قبول 
نکنید. این باعث می شود بدون برگزاری جلسه ای 
در اتاق کنفرانس، کارهای مهــم را انجام دهید تا 
وقتی در مقابل پروژه های مهم تر قرار می گیرید، 
زمان کافی داشته باشــید که بر آنها تمرکز کرده 
و به خوبی از پسشان بر آیید. سعی نکنید به شکل 
نا منظم روی پروژه تان کار کنید؛ زیرا بدین شکل 
سطح بازدهی  پایین می آید و زمان بیشتری را نیز 

از دست خواهید داد.
فقط در جلساتی شرکت کنید که ضروری 

هستند
به طور مرتب جلســاتی را که دیگر نیازی به آنها 
نیست از برنامه تان حذف کنید. گزینه »رد کردن« 
دقیقا کنار گزینه  »پذیرفتن« قرار دارد. همیشه از 
خود بپرسید: »آیا این بهترین راه است که بتوانم 
در جهت اهداف اصلی شرکت گام بردارم؟« جسور 
باشید، بعضی از جلســات را نپذیرید و فقط دلیل 
آن را توضیح دهید. زمانی که در جلسات شرکت 
می کنید، حتی جلساتی که خودتان آنها را برگزار 
نکرده اید، هر جا الزم است، کمک کنید که جلسه 
به سمت بهره وری پیش برود. دقت کنید که حتما 
همه  جلسات از دستورجلسه شفاف و متمرکزی 
برخوردار باشند. اگر به هدف اشاره ای نشده، این 
ســوال را مطرح کنید: »امروز قرار اســت به چه 
چیزی دست پیدا کنیم؟« زمانی که یک تصمیم 
کلی گرفته می شود، ســعی کنید آن را به سمت 
عملیاتی شدن پیش ببرید و بپرسید: »خب، فقط 
برای شفاف سازی می خواهم بدانم چه کسی و در 
چه زمانی قرار اســت چه کاری انجام دهد؟« اگر 
متوجه شدید کسی برای خالصه برداری از نکات 
اصلی جلســه انتخاب نشــده، خودتان داوطلِب 
انجام این کار شوید. داشــتن یک خالصه شفاف 
به همراه وظایف و تاریخ های تعیین شده، تضمین 
می کند که شرکت کنندگان در جلسه وارد عمل 

خواهند شد.

مهارت زندگی

 چطور با کار کمتر 
نتیجه بیشتری بگیریم؟)2(

 ســخاوت از اخالق انبیا، ســتون ایمان و شــعاع نور یقین است. 
پیامبر)ص( فرمــود: »اولیاء خــدا از جهت فطرت و ذات ســخی 
هستند«؛ پس مومن برای شباهت به این فضیلت، با همت عالی به 
بذل و بخشــش، آن هم در راه خدا به مستحقان و خویشان و امثال 
اینها بپردازد. بهتر است سخاوت تعلق بگیرد به چیزی که مورد عالقه 
انسان است. مانند خوردنی ها و پوشــیدنی ها و اموال و... و در عطا 
هیچ منت بر قابل مگذارد و خود را همانند امانت دار ببیند که اینها 
از خداست و به اهلش می رســد و از بخل و نگه داشتن امانات الهی 
دوری کند، که گذاشتن برای بعد از خود معلوم نیست نفعی داشته 

باشد و ورثه آیا بجا مصرف کنند یا نه؟
جواب امام زمان را چه بدهم؟

 شیخ زین العابدین مازندرانی، از شــاگردان صاحب جواهر و شیخ 
انصاری ساکن کربال بوده اســت. در مورد سخاوت و انفاق او نوشته 
اند  تا می توانســت قرض می کرد و به محتاجان می داد و هر چند 
وقت که بعضی از هند به کربال می آمدند قرض های او را می دادند. 
روزی بینوایی به در خانه او رفت و از او چیزی خواست. شیخ چون 
پولی در بساط نداشت، بادیه مسی منزل او را  برداشت و به او داد و 
گفت: این را ببر و بفروش. دو سه روز بعد که اهل منزل متوجه شدند 
بادیه نیست، فریاد کردند که  بادیه را دزد برده است. صدای آنان در 
کتابخانه به گوش شیخ رسید، فریاد بر آورد که دزد را متهم نکنید، 
بادیه را من برده ام. در یکی از سفرها که شیخ به سامرا می رود، در 
آنجا سخت بیمار می شــود. میرزای شیرازی از او عیادت می کند و 
او را دلداری می دهد. شیخ می گوید: من هیچ گونه نگرانی از موت 
ندارم و لیکن نگرانی من از این است که بنا به عقیده ما امامیه، وقتی 
که می میریم روح مارا به امام عصر عرضه می کنند. اگر امام ســوال 
بفرمایند: زین العابدین، ما به تو بیش از این اعتبار و آبرو داده بودیم 
که بتوانی قرض کنی و به فقرا بدهی، چرا نکردی؟ من  چه جوابی به 
آن حضرت می توانم بدهم؟ گویند میرازی شیرازی پس از شنیدن 
این حرف متاثر می شود، به منزل می رود و هر چه وجوهات شرعی 

در آنجا داشته، میان مستحقین تقسیم می کند.

باغ 
کاغذی

 گفتارهای آیت ا... حائری شــیرازی در بــاب نماز، در کتاب               
»نماز« از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد. 

کتاب نماز مجموعه ای از چند گفتار حضرت آیت ا... حائری 
شیرازی درباره نماز و فسلفه و آثار آن است که این اندیشمند 
به زیبایی، آثار فــردی و اجتماعی این عمــود خیمه دین را 

بررسی کرده است. 
موضوعاتی که در این کتاب بیان شده عبارت است از: معنای 
ذکر بودن نماز، تفاوت ذکر با تلقین و تقلید والقا، نماز؛ عامل 

تبدیل ایمان به یقین، نماز برای ســلب عادت اســت، نماز؛ 
شــوینده غفلت های اجباری، کارکردهــای مختلف ذکر در 
انســان ها، رابطه داخل و خارج نماز، نمــاز؛ هماهنگ کننده 
اعتقاد  و عمل، تفاوت تاثیر نماز و ســایر عبادات بر انســان، 
ریشه های عدم حضور قلب در نماز،  نماز و والیت، هدف از جعل 
والیت اقامه نماز است، نماز عامل تحکیم والیت و والیت عامل 
نتیجه بخش بودن نماز است و نمازی که برمبنای حب وعشق 

و والیت الهی باشد می تواند انسان را هدایت کند.

نماز سخاوت

بیشترین تعداد آدم جا شده در یک خودرو
در ۲۰۱۵، تعداد کل ۴۱ نفر )دانشــجویان دانشگاه فدرال 
سیبری( موفق شدند در کراسنویارسک روسیه، خودشان را 

در یک خودرو تویوتا راو۴ بچپانند.
ترکاندن سه هندوانه با ران ها در سریع ترین زمان

در ۲۰۱۵، اولگا لیاشــاک از کیف اوکراین به یک رکورددار 
گینس تبدیل شــد؛ به خاطر آنکه ســه هندوانه  را با فشار 

ران هایش ظرف ۱۴ثانیه خرد کرد.
 بلندترین صدای آروغ

پائول هان، »ســلطان آروغ« از بریتانیا، در ۲۰۰۹ آروغی با 
فرکانس ۱۰۹.۹ دسی بل زد و از آن زمان عنوان رکوردهای 
جهانی گینس را برای بلندترین صدای آروغ به نام خود کرده 
است. صدای این آروغ رکوردشــکن، از صدای یک ارکستر 

بزرگ بیشتر بود.
 بیشترین مسافت بیرون پاشیدن شیر

در یکی از جنون آمیزترین رکوردهای تاریخ، مرد ترکیه ای 

ایکر ییلماز از گوشــه  چشــمان خود شــیر را تا فاصله ی 
۲۷۹.۵سانتی متر بیرون پاشــید. ییلماز قبل از آنکه شیر را 
از گوشه  چشمش بیرون بپاشد، آن را از طریق بینی اش باال 

کشیده بود.
بیشترین سوسک های خورده شده در یک دقیقه  

در ۲۰۰۱، یک موش گیر بازنشسته و بازیگر نیمه وقت، کن 
ادواردز از بریتانیا در یک دقیقه ۳۶ سوسک را خورد.

 بزرگ ترین شیء خارج شده از جمجمه  انسان
در ۱۹۹۸، یک چاقوی بزرگ را در سر میشل هیل آمریکایی 
فرو کردند و نزدیک بود بمیرد، اما نجات پیدا کرد و آن چاقوی 

۲۰ سانتی متری بزرگ را از جمجمه اش خارج کردند.
بو کشیدن بیشترین پا و زیر بغل  

مادلین آلبرشت که کارگر یک آزمایشــگاه است، صاحب 
یکی از مشمئزکننده ترین رکوردهای جهان است. در طول 
۱۵ سال خدمتش در آزمایشگاه های تحقیقاتی هیل تاپ در 

اوهایو، حدودا ۵.۶۰۰ پا و تعداد نامعینی زیربغل را بو کرد.

عجیب ترین رکوردهای جهان)2(
دانستنی ها

حرف حساب

آدم با گریه به آرامش می رسد
کســی که گریه می کنــد به آرامشــی هرچند 
نامحســوس دســت می یابد؛ اما کسی که بغض 
گلویش را می فشرد و اشک در پشت پلک هایش 
لمبر می خورد و اجازه گریستن به خود نمی دهد، 
بیشــتر در خودش می شــکند و مچاله می شود.

حال اگر بخواهد تسلی بخش دیگران هم باشد، 
دشــواری اش صدچندان می شــود. مثل عمود 
خمیده ای که بخواهد خیمه ای را سرپا نگه دارد. 

نگاه می دارد؛ اما به قیمت شکستن خود.
»پدر، عشق و پسر«
سید مهدی شجاعی

پادشاهی مرد برزیلی با زندگی در قلعه شنی!

اجاره نشــینی آن هم با هزینه های ســنگین، امان خیلی ها را بریده؛ 
تاجایی که فردی در برزیل برای فرار از اجاره نشــینی، به ساختن قلعه 
ای شنی پناه برد. مارسیو مییزل ماتولیاس ۴۴ ساله، ۲۲ سال از عمرش 
را در قلعه ای در نزدیکی یکی از ســواحل برزیل سپری کرده است. او 
بزرگ شده خلیج گوانابراســت و تا حدودی با زندگی در کنار ساحل 
آشناست. مساحت این قلعه شنی که او ساخته، سه متر مربع و داخل 
آن پر از کتاب است. مارسیو برای حفظ این قلعه کارهای طاقت فرسا ی 
بسیاری انجام داده است. زندگی در این قلعه بسیار دشوار است؛ حتی 
گاهی اوقات به علت گرمای شــدید خوابیدن در آن ســخت می شود. 
مهم ترین سرگرمی این مرد برزیلی مطالعه، ماهی گیری و گلف است. 
ســاکنان بومی این منطقه لقب پادشــاه را به او داده اند؛ اما او همانند 
پادشاهان زندگی نمی کند و همه کارهایش را خودش انجام می دهد. 
او از زندگی خود در این قلعه 
با همه ســختی هایش راضی 
و خوشحال است. این تصویر 
مربوط به این پادشــاه قلعه 
شنی در ساحل ریودوژانیروی 

برزیل است.
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افقی 
۱- شهري در استان اصفهان- میوه اي به رنگ 

قرمز با هسته اي دراز و طعم گس
۲- شــهر روي آب ایتالیا - از جنــس چوب - 

حمل کننده
۳- گوژ پشت - پناهگاه - از ژانرهاي سینمایي

۴- ماه بهاري - از بین رفتن - مادر عرب
۵- جشني که به مناسبت هزارمین سال تولد برپا 

مي شود - آستانه
۶- ضمیري عربي- همســایه سودان و اتیوپي- 

مرتعش
۷- نمک هاي شیمیایي - خارج - بهانه، دستاویز

۸- کلیه در دام و طیور - وقوف - اندیشه
۹- ظرف زمان - خواننــده تصنیف »الهه ناز« - 

کم ارزش و بي اهمیت
۱۰- پر جمعیت ترین شهر کشورمان- رشتن- از 

غروب تا طلوع آفتاب
۱۱- شهري در اتریش- آوردن

۱۲- یادداشت - افسرده و غمگین- رمان جاودانه 
»آن ماري سلینکو«

۱۳- دریاچــه اي در آفریقــاي جنوبــي- ذکر 
مصیبت و نوحه سرایي- منفک

۱۴- گریــه و زاري - هنرمندي با دوربین- زین 
و یراق اسب

۱۵- بیماري نرمي استخوان - قاره سیاه

عمودی 
۱- باز خواست - زور گو و خشن - فساد

۲- شهر ساحلي - همان مادر است - کرم کدو
۳- مستقبل - رگ بســیار باریک بدن - زاد گاه 

»علي اسفندیاري«
۴- گل سرخ - از بین بردن - ایده ال

۵- به نرمي رفتار کردن - شهر مقدس برهمائیان
۶-  دردســر و مخمصه- از سبزي هاي خوردني 

خوشبو - به یاد آوردن
۷-خوب رویي - جعبه حروف ســربي چاپخانه- 

شخص، فرد
۸- نوعي شیریني دراز - مرد عارف و خداشناس- 

نمایش ماجراهاي غم انگیز و خنده دار
۹- گمراهي - شهري در مصر - چرب زبان

۱۰-شــاعر ایراني قرن ششم - معاینه پزشکي- 
روشنایي

۱۱- مایع ضد عفونــي کننده زخم و وســایل 
جراحي- آنچه اتفاق مي افتد یا وجود دارد

۱۲- حالــت انســان در لحظه مــرگ - نامي 
دخترانه- راز

۱۳- محافظ گل - رفتار توأم با ادب- فنا
۱۴- خواهش - همسایه آلمان - درگاه

۱۵- دانه خوشبو - پیش نویس- مجمع الجزایري 
در آمریکاي مرکزي
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کشف آتشفشان زیر دریایی 50 میلیون ساله!

دانشمندان زیر آب های جنوب استرالیا آتشفشان هایی چند میلیون 
ساله کشــف کرده اند. محققان دانشگاه آدالید، دانشــگاه آبردینو، 
ســازمان کامن ولث علمی و تحقیقات صنعتی، ۲۶ آتشفشان کشف 
کرده اند که در ۲۴۰ متری زیر رسوبات کف اقیانوس مدفون شده اند.

ارتفاع برخی از آتشفشــان ها به حــدود ۶۰۰ متر هم می رســد و 
اطرافشان نشــانه هایی از گدازه های خشک شده نیز دیده می شود. 
نیک اسکوفیلد، یکی از محققان می گوید: فناوری استفاده شده برای 
کشف آتشفشان ها، شباهت زیادی به تصویربرداری اولتراسونیک از 
جنین در شکم مادر است. محققان معتقدند قدمت این آتشفشان ها 

به ۳۳تا ۵۰ میلیون سال قبل می رسد.
به هر حال آنان با اســتفاده از اطالعات لرزشــی توانســتند جریانی 
از گدازه های خشک شــده را کشــف کنند که طول آن بیش از ۳۳ 
و عرضــش۱۴ کیلومتر بوده 
اســت.گدازه های خشــک 
شــده اطراف آتشفشــان ها 
حــدود ۳۵ میلیون ســال 
 قبل هنگام فــوران به وجود

 آمده اند.

  قاب روز

باور کنید این یک اتوبوس است

سیره بزرگان
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