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اصفهان بیشترین حافظ قرآن را دارد
مدیرکل اوقاف استان:

11

گره ترافیکی بزرگ شمال شرق شهر گشوده می شود
شهردار اصفهان : 

11

کشف 14 هزار نخ سیگار قاچاق در اصفهان
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان خبر داد:

8

پاتوق »کتاب باز«ها »کافی شاپ« نشود!
به بهانه چندساعت گشت و گذار در »شهرکتاب« تازه افتتاح شده اصفهان؛

با تصویب اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجلس مطرح می شود؛

مهر علیزاده خداحافظی می کند؟ 

فرمانده انتظامی استان مطرح کرد:

رشد 76 درصدی رضایتمندی مردم از نیروی انتظامی
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در حاشــیه کمیسیون 
تحــول کالنتری هــا و پاســگاه ها اظهار کــرد: یکی از 
اقداماتــی کــه در برنامه ویژه تحــول کالنتری ها و پاســگاه ها 

قــرار دارد تکریــم اربــاب رجــوع، خدمت رســانی بهتر و 
 ســریع تر به مراجعان و اهتمــام بــه رضایتمندی آنان

 است.مهدی معصوم بیگی سپس به افزایش 27 درصدی 
صفحه 8 تماس مردم استان با...
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مدیرکل راه آهن استان اصفهان:

11
قیمت بلیت قطار افزایش 

نداشته است

روز استفاده از وسایل نقلیه عمومی؛
امروز به خودت مدال حمایت از هوای پاک 
و شهر بی ترافیک را بده و با وسایل نقلیه 

عمومی اینور و اونور برو

نگارخانه صفوی/ مدیا: نقاشی
نمایش  نقاشی آبرنگ امیر صفایی 

 5 مرداد الی 10 مرداد ماه

تئاتر »هفت خوان هملت« 
نویسنده، طراح و کارگردان: 

محمدجواد سجادی
مجتمع فرشچیان/ 1 تا 19 مرداد

»فوتون« نام مجله ای علمی اســت که قرار است 
هرشب در زمان کوتاه 15 دقیقه ای از شبکه چهار 
پخش شــود. پرســش در محافل علمی، روایت و 
گزارش از رویدادهای علمی و هنری، بیان مهم ترین 
و جدیدترین اخبار و تازه های علمی و فناوری و ... 

از بخش های مختلف این برنامه به شمار می آید.

فوتون
هرشب ساعت: 19:45

آگهی مزایده »  نوبت اول «
شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 812 مورخ 96/12/13 شورای 

اسالمی زرین شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری قسمتی از قطعه زمین کنار 

محل بازی اسکیت واقع در پارک ساحلی زرین شهر جهت راه اندازی بازی 

اسکوتر شارژی به صورت اجاره برای مدت دو سال از طریق مزایده عمومی 

اقدام نماید ، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید . جهت دریافت اســناد 

مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری 97/05/20 

به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند .

میثم محمدی - شهردار زرین شهر
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»شفاف سازی« حلقه گمشــده ای است که طی 
ســال های گذشــته همواره در زاویه ای مبهم از 
مصلحت ها و اما و اگرها گم شــده است، اینکه هر 
کس به واسطه مقام و کاری که زمانی برای انقالب 
و ایران انجام داده اشتباهات امروزش با مسامحه و 
نادیده گرفتن، بخشیده شود؛ ضرری است که امروز 
نه تنها حکومت را درگیر فسادهای مالی گسترده 
کرده بلکه طیف وســیعی از بدبینی و بی اعتمادی 
در جامعه را پدید آورده اســت. این معضل نه تنها 
روند اقتصادی و اجتماعی در ایران را مختل کرده 
بلکه به ایجاد یک جو روانی بسیار شکننده و شایعه 
محور نیز دامن زده است. مسئله ای که موجب شده 
تا افراد با کوچک ترین خبر درســت یا نادرســتی 
واکنش های افراطی و خشنی در شبکه های مجازی 
از خود نشان دهند و یا به هر منبع داخلی و خارجی 
برای رسیدن به جواب سواالت شان اعتماد کنند. 
مطالبه گری در مورد شفافیت ها در حوزه اقتصادی 
و اجتماعی امروز به یک خواست همگانی و جدی 
تبدیل شده است؛ هر چند گاه و بی گاه دستوراتی 
مبنی بر شفاف سازی در مورد حیطه های اقتصادی 
و گاها سیاسی و اجتماعی از سوی دولت و یا سران 
دیگر قوا منتشر می شود؛ اما آنچه تاکنون صورت 
گرفته، جنبه هایی از یــک عملگرایی واقعی را در 

خود جای نداده است.
آقا زاده ها و مسئوالنی که همیشه در امان 

هستند
با وجود اخبار و شایعات بسیار در مورد شائبه های 
سوء استفاده از رانت های قدرت از سوی برخی از 
مسئوالن ســابق و فعلی و بعضا کسب اموال حرام 
و شــبهه ناک از این راه اما هیچ گاه شفاف سازی 
درست و واضحی در این زمینه صورت نگرفته است. 
حتی در برخی از موارد مانند همین موضوع واردات 
غیر قانونی خودرو که بی شــک طیف وســیعی از 
مسئوالن فعلی و رانت خواران سیاسی در آن دخیل 
هستند، اگر چه شفاف سازی و انتشار لیست صورت 
گرفته است؛ اما به رغم محرز شدن جرم و واردات 
غیر قانونی به نظر برخورد با متخلفان در پس پرده 
ای از سکوت مسئوالن دولت و حتی دستگاه قضا 
قرار گرفته است.حسین ساسانی، تحلیلگر توسعه 
پایدار درباره دســتور رییس جمهور برای مبارزه با 

تخلفات گفت: اینکه دستور داده شده جلوی تخلف 
گرفته شود و متخلفین معرفی شــوند گام بسیار 
مثبتی است؛ اما باید این مسئله به صورت ریشه ای 
حل شــود تا افراد به خودشان اجازه تخلف ندهند. 
وی با بیان اینکه به طورمعمول این موضوع در همه 
کشورها وجود دارد ،گفت: متاسفانه این مسئله در 
کشور ما بیشتر اســت و باید کاری کنیم تا جلوی 
رانت را بگیریم؛ بنابرایــن جلوگیری از خطاها کار 

درستی است.
وی با اشاره به اینکه کشــورهایی که دارای اقتصاد 
آزاد هستند کمتر با این مشکالت مواجه هستند، 
گفت: باید کاری کنیم تا مشکالت اقتصاد کشورمان 
با مکانیزم های اقتصاد آزاد حل و به سمتی حرکت 
کنیم تا اقتصاد دولتی کمتر شود. این نوع از برخورد 
با این طیف از قانون شکنی ها موجب شده است تا 
مردم همواره بر این باور باشــند که برخورد ها در 
سطح کالن و با مســئوالن متخلف صورت نخواهد 
گرفت که این باور می توانــد بدترین ضربه ها را به 

نظام اسالمی ایران وارد کند.

وقتی هیچ کس مصون نیست
چندی پیش یکی از طالب فعال در فضای مجازی 
تعدادی عکس و متنی را در مورد عروسی الکچری 
پسر یکی از سفیران منتشــر کرد. این موضوع سر 
و صداهای زیادی بــه پا کرد و البته بیشــتر افراد 
عادی جامعه آن را محکوم و البته طیف وســیعی 
از آقازاده ها و رجل سیاســی قدیــم و جدید آن را 
محکوم و نوعی دخالت در زندگی شــخصی افراد 
دانســتند. اینکه نفس عمل این افراد درســت یا 
نادرست بوده موضوع این نوشتار نیست، بلکه مهم 
آن اســت که این الیه ضخیم سانســور در جامعه 
برداشته شود و مســئوالن بدانند که هر لحظه زیر 
ذره بین افرادی هستند که داعیه خدمت به آنها را 
دارند. اینکه صندلی مدیریت و داشتن رابطه های 
سیاسی، مصونیت برای افراد ایجاد نکند به خودی 
 خود می تواند باعث کاســتن از فســاد در جامعه

 باشد.
نتایج تالش های این ســال ها برای حل مشکالت 
اقتصادی و اجتماعی، یک نکته را به خوبی روشن 

کرده است که فارغ از اینکه ریشه نابسامانی اقتصاد 
کشور، تیول داری باشد، اقتصاد نفتی یا دولتی و یا 
هر عامل دیگری، اگر هر اراده و تالشی برای مقابله 
آغاز شــود، یک عزم قوی و پنهان برای برهم زدن 
آن دســت به کار شــده و با تهدید و تطمیع، مانع 
پیشــرفت حرکت های اصالحی خواهد شد. رانت 
و امتیاز و ابهام، طی دهه های گذشــته باعث رشد 
شبکه های فساد و سودجویی شده و در نتیجه، نظام 
اقتصادی ما یک پیام را مکــررا به فعاالن اقتصادی 
می دهد که اگر به دنبال سود و درآمد کالن هستید، 
از تولید و فعالیت قانونی چیــزی عایدتان نخواهد 
شد و این معضلی است که این روزها اقتصاد ایران 
را بیشتر از هر زمان دیگری زمینگیر کرده و مردم 
را از اصالحات اقتصادی ناامید ساخته است؛ اما در 
نهایت آنچه می تواند مردم را به برخوردهای جدی 
با فساد امیدوار کند، حمایت از همین امور کوچک 
است اینکه مردم و افکار عمومی این اجازه را داشته 
باشند که خود را نقد کرده و حدود اختیارات و عمل 

مسئوالن را به آنها گوشزد کنند.

نواز شریف از زندان:
نتایج انتخابات سراسری 
پاکستان را قبول ندارم

 »نواز شریف« نخســت وزیر پیشین پاکستان که 
در زندان به ســر می برد، پنجشنبه در واکنش به 
انتخابات سراسری برگزار شده در پاکستان اعالم 
کرد که قدرت از مردم پاکستان ربوده شده است.
وی در جریان دیدار با رهبران حزب »مسلم لیگ« 
در زندان »آدیاال« در شهر »راولپندی« گفت که 
نتایج انتخابات سراسری پاکستان را قبول ندارد و 
تاکید کرد که عمران خان دیگر مواضعی که سال 
۲۰۱۳ داشته را دنبال نمی کند. نواز شریف که سه 
بار نخست وزیر پاکستان بوده است در پی پرونده 
مربوط به امالک خانواده شــریف در لندن و  سوء 

استفاده مالی به ده سال زندان محکوم شده است.

وزیر خارجه اکوادور:
پناهندگی »آسانژ« در سفارت 

اکوادور ابدی نیست
وزیر خارجه اکوادور در بحبوحه انتشــار گزارشاتی 
مبنی بر محرومیت احتمالی بنیانگذار سایت افشاگر 
»ویکی لیکس« از پناهندگی در سفارت این کشور، 
اعالم کرد که پناهندگی »آســانژ« در سفارتخانه 
ابدی نیست.»خوزه والنســیا« گفت که اکوادور در 
مورد وضعیت پناهندگی »جولیان آسانژ« )بنیانگذار 
سایت افشاگر ویکی لیکس( بسیار شفاف و صریح 
عمل کرده اســت.وی افزود که موضوع پناهندگی 
آسانژ در ســفارت اکوادور در لندن موضوعی است 
که باید در چارچوب حقوق بین الملل و از ســوی 
سه طرف مورد رسیدگی قرار گیرد: دولت انگلیس، 
دولت اکوادور و وکالی آسانژ.پیش از این نیز رسانه 
ها گزارش دادند که مقامــات انگلیس و اکوادور در 
حال انجام مذاکرات محرمانه برای اخراج آســانژ از 
سفارت این کشور در لندن هستند. الزم به ذکر است 
که جولیان آسانژ در سال ۲۰۱۲ پس از متهم شدن 
به تجاوز جنسی در سوئد به سفارت اکوادور در لندن 

پناهنده شد.  

هشدار» گوترش« درباره 
مشکالت مالی سازمان ملل

دبیر کل سازمان ملل متحد درباره کمبود مالی این 
سازمان هشدار داد. گوترش  در پیامی از مسئوالن 
این ســازمان خواســت در هزینه ها صرفه جویی 
کنند. آنتونیو گوترش با بیــان این که کمبود مالی 
به این دلیل است که کشورهای عضو سازمان ملل 
متحد به موقع پول های خود را به این سازمان بین 
المللی پرداخت نمی کنند، از آنها خواست در واریز 
سهم شان سریع تر اقدام کنند.سازمان ملل متحد 
دارای دو بودجه است، یک بودجه عمومی دو ساله 
5 میلیارد و 4۰۰ میلیون دالری، که ماه دســامبر 
به تصویب رســید و بودجه ای یک ساله به ارزش 6 
میلیارد و 7۰۰ میلیون دالر دیگر که برای عملیات 

صلح بانی استفاده می شود.

 واکنش ترکیه
 به تهدیدهای ترامپ

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفت: 
ترکیه هیچگاه تهدیدها را از جانب هیچ کسی تحمل 
نخواهد کرد.سخنگوی ریاســت جمهوری ترکیه 
گفت: واشــنگتن با تهدید) برای آزادی کشــیش 
آمریکایی( نتیجه دلخواهی به دست نخواهد آورد.  
آمریکا باید در قبال رویکرد خود تجدیدنظر کند و 
پیش از وارد آوردن آســیب بیشتر به منافع و اتحاد 
خود با ترکیه،   رویکردی سازنده تر در پیش بگیرد.

این واکنش ترکیه پس از آن صورت گرفت که دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر ترکیه 
یک کشیش آمریکایی زندانی در این کشور را آزاد 

نکند با تحریم های گسترده ای روبرو می شود.

چالش شفاف سازی

پاسخ آمریکا به اظهارات 
سردار سلیمانی

کاخ ســفید سعی کرد از پاســخ به اظهارات 
سردار سلیمانی طفره رود. بی بی سی نوشت: 
وزارت خارجه آمریکا در پاســخی روتین که 
قبال هم در چنین مواردی داده، با عبارت »ما 
درباره همه اظهارنظرهــای مقام های ایرانی 
نظر نمی دهیم« در واقع از ابــراز واکنش به 
اظهارات  سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه 

قدس، خودداری کرده است.

 رای دادگاه الهه احتماال 
به نفع ایران صادر می شود

تحلیلگر مسائل بین الملل، نامه دیوان الهه به 
وزیر خارجه آمریکا را نشانه اهمیت و حساسیت 
این موضوع از نگاه حقوق بین الملل دانست و 
گفت: ایران به تعهداتش در برجام عمل کرده و 
احتمال می رود رای دادگاه به نفع ایران صادر 

شود؛ بنابراین بی توجهی کاخ سفید به نامه به 
سود آنها نخواهد بود.رییس دیوان بین المللی 
دادگستری در نامه ای رسمی خطاب به »مایک 
پمپئو« وزیر خارجه آمریکا، به واشنگتن هشدار 
داد طوری عمل کند کــه آرای آینده دیوان 
در مورد درخواســت های ایران بالاثر نشود.

بــه گفته »محســن محبی « رییــس مرکز 
حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، موضوع 
دادخواست ایران این اســت که اقدام آمریکا 
در برگرداندن تحریم های یک جانبه، خالف 
تعهدات بین المللی واشنگتن در عهدنامه سال 
۱۳۳4 اســت. به موجب این عهدنامه آمریکا 
متعهد شده بود با اتباع ایرانی رفتار منصفانه 
 داشته باشــد و مانع از مراودات پولی و بانکی

 نشود.

وزارت امور خارجه ایران:
ادعای سفیر ریاض علیه ایران 

پوچ و بی ارزش است
 روابط عمومی وزارت امور خارجه در مطلبی 
ادعای پوچ مطرح شــده به نقــل از وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران از سوی سفیر 
عربســتان در آمریکا که در الشــرق االوسط 
منتشر شده اســت را مضحک و رسواتر از آن 
خواند که ارزش هر گونه پاســخگویی داشته 
باشــد.در ادامه این مطلب آمده است :صرفا 
باید  متذکر شــد که تــالش مذبوحانه برای 
ایجاد شک و شــکاف و تداوم فضا سازی های 
روانی کانون های ضد ایرانــی برای اخالل در 
انسجام داخلی و اتحاد دولت، ملت و مسئوالن 
کشور موضوعی نیست که آنها و سفیر تازه کار 
و جویای نام سعودی بتوانند روی آن حساب 
کنند؛ ملت ایران هرگز بــه این گونه اتهامات 

و دروغ سازی های جاهالنه  وقعی نمی نهند.

»طیب نیا« ریاست سازمان 
برنامه و بودجه را تکذیب کرد

علی طیب نیا، خبر انتصاب خود بر ریاســت 
ســازمان برنامه و بودجــه را تکذیب کرد و 
گفت این گمانه زنی ها صحیح نیست.برخی 
خبرها حکایــت از این دارد که قرار اســت 
علی طیــب نیا وزیر اقتصــاد دولت یازدهم، 
راهی ســاختمان ســازمان برنامه و بودجه 
شــود و برخی خبرگزاری ها نیــز از قطعی 
شــدن این موضوع خبر می دهنــد.وی در 
این مورد مبنی بر اینکه آیا حضور شــما در 
سازمان برنامه و بودجه و ریاست این سازمان 
 صحت دارد، پاســخ داد: این موضوع صحیح

 نیست.

سیدعباس صالحی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

رییــس مجلس خبــرگان رهبری گفت: مســائل 
اقتصادی مسئله روز اســت، امروز در شرایط جنگ 
اقتصادی قرار داریم و همه باید متحد باشیم.آیت ا... 
جنتی با برشــمردن مؤلفه هــا و راهکارهایی برای 
تقویت بنیه اقتصادی کشور تصریح کرد: درآمدهای 
نفتی کشور باید صرف زیرساخت ها شود، نه هزینه ها؛ 
همچنین باید از خام فروشی در انرژی جلوگیری به 
عمل آید. عالوه بر اینها توجه به صنایع اصلی مانند 
صنایع غذایی، دارویی و بنیه دفاعی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.آیت ا... جنتی با اشاره به مسئله مبارزه 
با مفاسد اقتصادی گفت: باید همه دستگاه های دیگر 
در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضائیه کمک 
کنند و ضروری است تا ســریعا عامالن گرانی ها و 
فسادها شناسایی و محاکمه شوند.وی افزود: مردم 
باید بدانند که نظام نســبت به این قبیل مسائل بی 
تفاوت نیست و با متخلفان و مفسدان برخورد قاطع 
به عمل می آورد. امیدواریم آیت ا...آملی الریجانی در 
این امر با همان قاطعیتی که از ایشــان سراغ داریم، 

عمل کند.

 عامالن فساد
محاکمه شوند

آیت ا... جنتی:

کافه سیاست

عکس  نوشت 

 دیدار رییس جمهور چین 
و والدیمیر پوتین

تحریــم هــای ایــران و چگونگــی پذیرش 
درخواست های آمریکا یکی از محورهای اصلی  

دیدار روسای جمهور چین و روسیه بود.

عامالن فساد محاکمه شوند

پیشنهاد سردبیر:

ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در پاسخ به ســوالی پیرامون عدم 
پاســخگویی برخی دســتگاه ها در سامانه 
انتشــار و دسترســی آزاد به اطالعات یک 
ســال پس از راه اندازی آن اظهار داشــت: 
دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد 
به اطالعات به طور جدی فعال است و یکی 
از کارهایــی که در حال انجام آن هســتیم 
این اســت که به افکار عمومی اطالع رسانی 
شود که چه دســتگاه هایی حضور دارند و 
چه دســتگاه هایی حضور ندارند.وی افزود: 
نامه های پیوسته ای به دستگاه هایی که در 
این سامانه پاسخگو نبوده اند فرستاده شده 
و در مرحله بعد اگر این دستگاه ها پاسخگو 
نباشند پیگیری های جدی تری را از طریق 
دولت برای پیوستن آنها به سامانه خواهیم 

داشت.

 از طریق دولت 
پیگیری می کنیم

 آصفی
سخنگوی وزارت خارجه دولت اصالحات: 

معــاون رییــس جمهور گفــت: حــدود ۱۰۰۰ 
پســت ســازمانی وجــود دارد کــه ۱۱۰ نفر از 
 بازنشستگان در این پست ها مشــغول به فعالیت 

هستند.
جمشــید انصاری با اشــاره به طرح اصالح قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان اظهار کرد: 
رییس جمهور  در هیئت دولت تاکید کرده اســت 
که دولت به این مصوبه مجلس شــورای اسالمی 
به عنوان یک فرصت نــگاه می کند.معاون رییس 
جمهور بــا بیان اینکــه نزدیک به ۱۰۰۰ پســت 
ســازمانی وجود دارد و ۱۱۰ نفر از بازنشســتگان 
در پست های سازمانی مشغول به فعالیت هستند، 
افزود: آمارهای مطرح شــده در خصــوص تعداد 
مدیران بازنشسته دولت واقعیت ندارد.وی با اشاره 
به اینکه دولــت از نیروهای توانمند و مســئولین 
برای سمت های اجرایی استفاده کرده است،گفت: 
سیاســت رییس جمهور بهره بــردن از ظرفیت و 
پتانســیل نیروهای جوان و بانوان شاغل در دولت 

است.

 آمارهای مطرح شده 
واقعیت ندارد

معاون رییس جمهور:

ســخنگوی وزارت خارجه دولت اصالحات 
اظهار کرد: راهبرد آقای روحانی نســبت به 
سال های گذشــته بدون تغییر بوده و فقط 
ادبیات ایشان تغییر کرده است. این هم ربطی 
به آقای روحانی نــدارد، بلکه از اقدامات غلط 
دولت آمریکا ناشی می شود.آصفی در پاسخ به 
اینکه افزایش قیمت دالر بعد از توئیت ترامپ 
چقدر با تهدیدات او مرتبــط بود، می گوید: 
بخشــی از آن افزایش قیمت بــه خاطر این 
بود که در ابتدا اعالم شــد ارز مسافری قطع 
می شود؛ اما بانک مرکزی این خبر را اصالح 
کرد. مضاف بر این بعد از موضع گیری آقای 
روحانی، ترامپ اظهارات تندی بر زبان آورد؛ اما 
دوباره تغییر لحن داد و لحن مسالمت جویانه 
به کار گرفت. سخنگوی وزارت خارجه دولت 
اصالحات می گوید: من بار ها این را گفته ام که 

ترامپ عاشق مذاکره با ایران است. 

ترامپ عاشق مذاکره با 
ایران است

پیشخوان

بین الملل

 وقتی هیچ کس از نگاه تیز بین جامعه 
در امان نباشد؛

ســومین متهم ثامن در 
خیابان گاندی

نبرد با تحریم در سه جبهه

لفاظی مذاکره با لشکر 380 
نفری تحریم!

چتر حمایتی صهیونیست ها 
برای تروریست ها

استعفابازی

چهره ها

کمیسیون قضائی مجلس به رهبر انقالب نامه نوشت
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، گفت: با توجه به اظهارات مختلف در خصوص نظر رهبری 
نسبت به لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، نامه ای به ایشان ارسال کردیم تا تکلیف مجلس تعیین شود.حسن 
نوروزی ادامه داد: کمیسیون قضائی و حقوقی الیحه پالرمو را در دستور کار خود قرار داده است؛ اما مقام معظم 
رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی بر تصویب قوانین داخلی تاکید کردند.وی افزود: در 
جریان بررسی مجدد، دو نظریه در رابطه با الیحه پارلرمو مطرح شد که نخست اظهارات مقام معظم رهبری 
بود و از سوی دیگر عنوان شده که رییس جمهور از طرف سران سه قوه به مقام معظم رهبری نامه نوشتند و 
ایشان دستور ورود مجلس به رسیدگی لوایح چهارگانه را داده اند. نوروزی یادآور شد: جهت بررسی موضوع و 
شفافیت نص صریح رهبری در مقابل موضوع عنوان شده، نامه ای از طرف کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس 

به مقام معظم رهبری نوشتیم تا تکلیف مجلس در این زمینه تعیین شود.

ورود وزارت اطالعات به ماجرای دفتر غیرقانونی صدور ویزای اروپا
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: با مسئوالن وزارت خارجه و اطالعات، ماجرای دفتر غیرقانونی صدور 
ویزای اروپا را بررســی خواهیم کرد.محمد جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره 
فعالیت یک مرکز صدور ویزا برای کشورهای اروپایی به صورت غیر قانونی گفت: چنین مسئله ای وجود دارد 
و در حال بررسی ابعاد آن هستیم.وی ادامه داد: معموال کشورهای اروپایی و عموم کشورها بنا نیست مستقیما 
برای نمایندگی شان ویزا صادر کنند از این رو موسســه ای بین المللی خدمات ارائه می دهد.گفتنی است؛  
همانطور که در رسانه های مختلف مطرح شده است، اخیرا دفتری در میدان هروی تهران با مجوز واردات و 
صادرات به صورت غیرقانونی اقدام به صدور ویزای کشورهای اروپایی به متقاضیان می کند.طبق گزارش های 
منتشر شده در برخی از رســانه ها، این دفتر توسط فرزند یکی از سفرای ســابق ایران و یک تبعه غیرقانونی 

سریالنکایی تاسیس شده است.

مرضیه محب رسول
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نرخ تورم 2 رقمی شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

نهادینه سازی فرهنگ مالیاتی 
نویدبخش آینده ای روشن

الزم به ذکر است، اگرچه اراده و خواست مردم، 
عمده ترین نقــش را در اجرای قانون مالیات ها 
ایفا می کند، ولی موثرترین عامل موفقیت در 
اجرای این قوانین، همــان »فرهنگ مالیاتی« 
جامعه خواهد بود. نظام مالیاتی بدون اعتالی 
فرهنگ مالیاتی و پذیرش آن از سوی مودیان 
مالیاتی، کارایی و اثربخشــی مناسبی نخواهد 
داشت. بنابراین الزم است با گسترش فرهنگ  
مالیاتی در جامعه و شناســایی اهمیت آن در 
توزیع درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی و از میان 
بردن فاصله های طبقاتی، »مالیات« جایگزین 

پول »نفت« شود.
از طرف دیگر، ایجــاد و تغییر فرهنگ به زمان 
نیاز دارد. باید در جامعه این باور ایجاد شــود 
که هر نســلی مکلف اســت در دوره حیاتش 
هزینه های اداره امور کشور را خود تامین کند. 
برای ایجاد این فرهنگ بایــد زمینه ای فراهم 
شود تا مردم با اطمینان و با مشارکت ملی وارد 

عرصه فعالیت های اقتصادی شوند.

باور عمومی؛ مهم ترین پشتوانه 
اجرای سیاست های اقتصادی 
توجه به لــزوم پرداخــت مالیات بــه عنوان 
یک امر فــردی و اجتماعی، اهمیت بســزایی 
دارد؛ اما از آنجــا که ترویج مالیــات، نیازمند 
آگاهی آحاد مــردم با مســئله مالیات و نقش 
آن در اقتصاد ملی اســت، لذا با اشاعه فرهنگ 
مالیاتی عمیق و گســترده، می توان پرداخت 
مالیــات را در جامعــه نهادینــه کرد.به بیان 
 دیگر، باور عمومی مهم ترین پشــتوانه اجرای
  سیاســت های اقتصادی اســت و بــدون آن
 نمی تــوان به کارایــی و اثربخشــی مطلوب 

سیاست های اجرایی امیدوار بود. 

بازار

ترازو

مدیر بازرگانی شرکت پخش فرآورده های 
نفتی ایران:

 محدودیت عرضه 
»بنزین سوپر« موقتی است

مدیر بازرگانی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی ایــران گفــت: محدودیت ایجادشــده 
در عرضــه بنزیــن ســوپر در کشــور، طبــق 
اعالم رســمی شــرکت ملی پاالیــش  و پخش 
فرآورده هــای نفتی موقت اســت، از طرفی هیچ 
محدودیتــی در عرضــه بنزیــن معمولی وجود 
ندارد.»علیرضارجب پور« افزود: افزایش بی رویه 
مصرف بنزیــن در تعطیالت تابســتان و اولویت 
قراردادن تامیــن بنزین مصرفی عمــوم، عمده 
دلیل محدودشــدن عرضه بنزین سوپر است. در 
این بین برخی از مشــترکان بعد از اســتفاده از 
بنزین معمولی، اقدام به استفاده از »اکتان افزاها« 
می کننــد؛ درحالی کــه مســئوالن بارها اعالم 
 کرده اندکه اســتفاده از این اکتــان افزاها مورد 
تایید نیســت.رجب پور در این خصــوص اظهار 
کرد: ازدحام موجود در برخــی جایگاه ها مربوط 
به تعطیــالت تابســتانی و افزایش ســفر های 
برون شهری اســت و توزیع بنزین در جایگاه های 
عرضه ســوخت، بی وقفه ادامه دارد. او با اشــاره 
به اینکه ســوخت کافی در انبار های شرکت ملی 
پخش فرآورده هــای نفتی وجــود دارد، گفت: 
در این خصــوص نباید به شــایعات توجه کرد و 
 افزایش مصرف بنزین در این ایام از سال به دلیل 
مسافرت ها، گرمای هوا و اســتفاده از کولر قابل 
پیش بینــی اســت. در این میان شــرکت ملی 
پاالیش  و پخش فرآورده های نفتی در جدیدترین 
اطالعیــه خــود درخصوص محدودیــت عرضه 
بنزین ســوپر، اعالم کرد: هم اکنون توان تولید 
بنزین سوپر در پاالیشــگاه های »امام خمینی« 
)ره( »شــازند«، »اصفهــان«، »بندرعباس« و 
»ســتاره خلیج فارس« وجــود دارد؛ اما به دلیل 
محدودیت انتقال فرآورده هــای تولیدی تنها از 
طریق یک خــط لوله و افزایــش مصرف بی رویه 
بنزین در ایام تعطیالت، تولید بنزین ســوپر در 
 پاالیشــگاه های یادشــده به طور موقت محدود

 شده است. 

معاون استانداری اصفهان:
باید شان مردم در فرودگاه 

اصفهان رعایت شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتانداری اصفهان گفت: بخش های مختلف و 
متفاوتی در فرودگاه مشــغول خدمات رسانی به 
مسافران هســتند. برای ارائه بهتر و به موقع این 
خدمات، به یک مدیریت منســجم نیاز اســت. 
»محمدعلی شــجاعی« تصریح کرد: باید شــان 
و منزلت مــردم در فرودگاه اصفهــان رعایت و با 
اطالع رسانی دقیق برای ارائه خدمات به مسافران 
تالش شود. او اظهارداشــت: برای ارائه خدمات 
بهتر به مسافران و رعایت شــان اصفهان جهت 
میزبانی از گردشــگران داخلــی و خارجی، باید 
رویکرد مدیران و مســئوالن فرودگاه اصفهان و 
دســتگاه های مرتبط با این موضوع، تغییر کند 
و رضایت مــردم و گردشــگران در ارائه خدمات 
فرودگاهی حاصل شــود. شــجاعی اضافه کرد: 
فرودگاه بین المللی »شــهید بهشتی« اصفهان 
همانند ســایر فرودگاه های کشــور، خدماتی را 
به مردم و مســافران ارائه می کنــد؛ اما به دلیل 
گردشــگرپذیر بودن اصفهان، باید ارتقای سطح 
کیفی خدمات فرودگاهی در این اســتان به طور 
خاص مــورد توجه قرار گیــرد. وی مطالبه گری 
مسافران و گردشگران برای ارائه خدمات مطلوب 
از سوی مسئوالن فرودگاه و ســایر دستگاه های 
مرتبط را حق آنها دانســت و تصریح کرد: باید در 

قبال نیازهای مردم پاسخگو باشیم. 

بر اساس گزارش های»بریتیش پترولیوم«؛
ایران درفهرست بزرگ ترین 

مصرف کنندگان انرژی 
بــر اســاس گزارش های منتشرشــده از ســوی 
»بریتیش پترولیوم«، ایران در فهرست بزرگ ترین 
مصرف کننــدگان انــرژی در ســال 2016 قرار 
دارد. »چیــن« و »ایــاالت متحده آمریــکا« به 
ترتیــب در جایگاه اول و دوم قــرار دارند. گزارش 
»بریتیش پترولیوم« نشان می دهد که چین رشد 
قابل توجهی در زمینه تولید انرژی های تجدیدپذیر 
داشته است. این کشور در سال 2016، حدود ۴0 
درصد از انرژی های تجدیدپذیر در جهان را تولید 
کرده و به این ترتیب موفق شــده در این زمینه، از 
ایاالت متحده ســبقت بگیرد. »ایران« در جایگاه 

دهم این فهرست قرار دارد.

ترازو دیجیتال تن زیب کد 90137

 86,000
تومان

ترازو دیجیتال رزمکس 
WB100 مدل

 189,000
تومان

Flora ترازو دیجیتال باریکو مدل

 165,000
تومان

علیرضا کریمیان

زنان درجامعــه، قابلیت های بالقوه اما خاموشــی 
هستند که می توانند ســالیانه بخش مهمی از بار 

اقتصادی جوامع را به دوش بکشند.
 براساس آمار منتشر شده از سراسر جهان، جمعیت 
رو به رشــدی از زنان در حال راه اندازی کسب وکار 
جدید خود هستند. در کشــورهای عضو »سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی«، زنان بیشتری نسبت 
به مردان، کســب و کار خود را شروع کرده اند. این 
موضوع در آینــده می تواند بســیاری از معادالت 
اقتصادی را در جهان دســتخوش تغییرات زیادی 

سازد.
چرا زنان در اقتصاد فعال تر شده اند؟

تعداد زنان تحصیل کرده در ســطح دانشــگاهی و 
سطوح باالتر، در ســطح بین المللی افزایش یافته 
است. با آغاز »بهار عربی« و افزایش توجه به حقوق 
زنان در جهان، قدرت اقتصادی زنان و تشــخیص 
اهمیت آنهــا نیز تا حدود زیادی، پیشــرفت کرده 

است. 
راه انــدازی کمپین های موفق حمایــت از حقوق 
زنان و اجرای برنامه هــای کارآفرینی و حمایتی به 
خصوص در برخی از کشــورهای آسیایی، موجب 
شده آمار زنان موفق و تحصیل کرده در جهان رو به 
افزایش باشد. با وجود این، هنوز گره ها و چالش های 

متعددی بر سر راه وجود دارد که باید باز شود.
براساس داده های گزارش سال 2017 در رتبه بندی 
»اکوسیستم های جهانی کارآفرینی«، امروزه شمار 
زنان کارآفرین بیشــتر از تعداد آنان  طی سال های 

گذشته است.
براســاس تحقیقات دانشگاه »آســتون« انگلیس، 
موقعیــت جغرافیایی می توانــد در تصمیم زنان و 
مردان جهان برای راه انــدازی کارآفرینی از جمله 
استارت آپ ها تاثیر بگذارد. مطابق مطالعاتی درباره 
60 کشور  جهان، یافته ها حاکی از آن است که در 
بسیاری از کشورهای درحال  توسعه، نرخ کارآفرینی 

زنان بیش از کشورهای  توسعه یافته  است.
زنان کارآفرین در کشــورهای »آمریکای التین« 

و »جنوب شــرق آسیا«، 
رتبه هــای باالیــی را به 
خود اختصــاص داده اند. 
در »اکوادور« بیش از 30 
درصد از زنان، کارآفرین 

هستند.
»تبعیض جنسیتی« 
در اقتصاد پررنگ است

»کریستین الگارد« مدیر عامل صندوق بین المللی 
پول، می نویســد: در اقصی نقاط دنیــا تعداد زنانی 
که در نیروی کار هســتند، بســیار کمتر از مردان 
است؛ تنها نیمی از زنانی که در سن کار هستند به 
استخدام درآمده اند. زنان، تشکیل دهنده بسیاری از 
کار های بدون دستمزد هســتند و وقتی حقوقی به 
آنها پرداخت می شود، در بخش های غیر رسمی و در 
میان فقرا قرار می گیرند. این دیدگاه نشان دهنده 

وسعت تبعیض علیه کار زنان در دنیاست.
درست اســت که هیچ کشــوری در جهان، به باور 
»تســاوِی درآمد« میان دو جنس زن و مرد، دست 
نیافته اســت، با این همه شــواهد نشــان می دهد 
امکان دارد در کشــورهای در حال توسعه، شکاف 
پرداخت برحسب جنســیت، باالتر باشــد. به هر 

جهت، ایــن تبعیض در 
مقایسه با بسیاری از نبود 
تساوی هایی که زنان با آنها 
رو به رو هستند؛ به نسبت 
بی اهمیت است.  احتماِل 
در فقر زندگی کردن زنان، 
دو برابر بیشــتر از مردان 

است.
دو نفر از سه فرد بی سواد در دنیا زنان هستند و کمتر 
از 2درصد زمین ها در جهــان در مالکیت زنان قرار 
دارد! این واقعیت های غیرقابل کتمان، نه تنها برای 
خود زنان و خانواده های آنان، بلکه برای ســالمت 
و رفاه کل جامعه نیز نامطلوب اســت. نبود تساوی 
و برابری، ریشه در بســیاری از سیستم های عدالت  
»خوانش هــای جنســیتی« دارد. همان گونه که 
گزارش توسعه 2012 بانک جهانی تایید می کند، 
در دنیای امروز، هم چنان احتمال بیشــتری وجود 
دارد که زنان بیکار باشــند یا در صورتی که شاغل 
هستند، مجبور باشــند در بخش غیررسمی بدون 

امنیت شغلی کار کنند.
درجایی که زنان می خواهند شرایط اقتصادی خود 
را تغییر دهند، در دسترسی به مهارت ها، شبکه ها 

و تامین مالی و تحصیل، نسبت به مردان مشکالت 
به مراتب بیشتری دارند.

کســب و کارهایی که معــدودی از زنــان، آنها را 
مدیریت می کنند احتمال دارد کوچک تر باشــند و 

در توسعه آن با مشکل مواجه شوند.
اهمیت زنان در اقتصاد جهانی چیست؟

مطالعات نشان داده است که زنان برخالف مردان، 
90 درصــد درآمد خــود را به خانــواده و جامعه، 
بازمی گردانند. آنها قدرت دارنــد تصمیمات مالی 
اتخاذ کنند و تمرکز و توجه بیشــتری روی زندگی 

خود و فرزندانشان داشته باشند.
در یــک کالم: زنــان قدرتمند می تواننــد جوامع 
خود را تغییــر دهند؛ اما عموما ایــن فرصت از آنها 
گرفته می شود یا دست آنها برای گشودن گره های 

جوامع شان به قدر کافی باز نیست.
ظرفیت های زنان شــاغل در جوامع مــی تواند به 
عنوان یک موتور محرک ثانویه، فرصت های جدیدی  

راپیش روی اقتصاد کشور ها باز کند.
تحقیقــات و مباحث سیاســِی کشــورهای عضو 
سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی، به صورتی 
شفاف بر تنوع جنسیتی در جایگاه های رهبری و بر 

کارآفرینی، تمرکز دارد.
در شرایط اقتصادی فعلی، بیشتر از همیشه جهان 
به منابع جدید استخدام و ایجاد ثروت نیازمند است. 
روندها به گونه ای تغییر کرده که دیگر دیدگاه های 
تبعیض آمیز اجازه رشد در سطح کالن را نخواهند 
یافت؛ زیرا مزایای قدرت اقتصادی زنان، مشخص و 

شفاف است. 
همچنین با آنکه در اکثر کشورهای جهان، قوانین 
برای حضور زنان در حــوزه فعالیت های اقتصادی 
مناسب نیست و هنوز در توانایی زنان در کارآفرینی، 
تردید وجود دارد، اما روند نقــش آفرینی زنان در 
حوزه اقتصادی به خصوص کارآفرینی رو به رشــد 
اســت. مهارت های ارتباطی، مردمی، به کارگیری 
تفکر شبکه ای و برقراری توافق و توانایی در ایجاد و 
گسترش روابط حسنه، از جمله توانمندی های زنان 
کارآفرین است که از نظر برخی ، نقش آنها را در این 

حوزه برجسته تر می سازد.

قابلیت هایی که به کمک اقتصاد جهانی می آید
ظرفیت خاموش کارآفرینی میلیاردها  زن؛

تازه ترین آمار رسمی بانک مرکزی از محاسبه نرخ تورم تیرماه نشان می دهد که تورم محاسباتی این بانک، باردیگر 
دو رقمی شده اســت. نرخ »تورم« در پایان تیرماه، به 19/2 درصد رســید. نتایج به دست آمده از شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، براساس ســال پایه 100= 139۵ به این شرح است: شاخص 
بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شــهری ایران در تیرماه 1397 به عدد 126/8 رسید که نسبت به ماه 
قبل 3/۴ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در تیرماه 1397 نســبت به ماه مشابه سال قبل معادل 18 درصد 
افزایش داشته است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه 1396 

معادل 10/2 درصد رسید .

 نرخ تورم 
2 رقمی شد

بانک مرکزی اعالم کرد:

خبر
    

  عکس روز

ظاهر کاری »وزیر راه« در فرودگاه امام!

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان، با بیان اینکه نمایندگان مجلس در زمان تدوین الیحه بودجه 
1397 در نظر داشــتند  اتکای به نفت را کاهش دهند، گفت: با وجود این حتی اگر اتکا به نفت را کاهش 
دهیم مجبوریم مالیات را افزایش دهیم؛ زیرا هزینه های کشور کم نمی شود.»موسوی الرگانی«خاطر نشان 
کرد: تاریخ برقراری قرارداد با پیمانکار »سد تونل سوم« از 17 فروردین سال جاری آغاز و مقرر شد، طی 
 دو سال این پروژه تمام شود؛ البته فشارها حاکی از آن است که طی یک سال و نیم  آینده این پروژه تمام

 شود.
موسوی الرگانی به موضوع انتقال آب از دریای خلیج فارس و عمان برای حل مشکالت  آب اشاره کرد و 
ادامه داد:  اقدامات برای اجرایی شدن این پروژه در حال اقدام اســت و در این صورت از دولت بودجه ای 

نخواهیم گرفت و مجتمع »فوالد مبارکه«، هزار و ۵00 میلیارد تومان کمک خواهد کرد.
البته در این راستا یک سرمایه گذار اصفهانی و چینی نیز کمک رسانی خواهند کرد. وی با اشاره به موضوع 
گردشگری در اصفهان، خاطرنشان کرد: اگر به درستی از پتانسیل گردشگری و میراثی اصفهان استفاده 
شود، دیگر مشکل اقتصادی نخواهیم داشت. البته زیر ساخت های الزم برای این منظور در اصفهان موجود 

نیست و حتی هتل به اندازه کافی  در اصفهان وجود ندارد.
موســوی الرگانی با بیان اینکه درحال حاضر 297 میلیون مترمکعب آب پشــت ســد ذخیره اســت، 
گفت: این نگرانی وجــود دارد که با ایــن میزان حجم آب و کاهــش بارندگی ها چگونــه به تامین آب 
بپردازیــم! رییس مجمع نمایندگان اســتان، بــه موضوع اصفهان ســتیزی در اصفهان اشــاره کرد و 
 گفت: این اســتان در رده بیست و هشــتمین اســتانی اســت که از اعتبارات و بودجه دولت استفاده 

می کند!

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان خبر داد:

کمک هزار و ۵۰۰میلیاردی مجتمع فوالد برای انتقال آب 

کسب و کارهایی که معدودی 
از زنان، آنها را مدیریت می کنند 
احتمال دارد کوچک تر باشند و در 
توسعه آن با مشکل مواجه شوند

مدیر کل استاندارد استان اصفهان:
تولیدکنندگان،استاندارد را مالک سطح کیفی محصوالت قرار ندهند

مدیر کل اســتاندارد اســتان اصفهان گفت: اســتاندارد به معنــای حداقل میزان کیفیت قابل اســت و 
تولیدکنندگان نباید سطح استاندارد را سطح کیفی محصوالت خود قرار دهند. »شفیعی«تصریح کرد: اداره 
کل استاندارد آمادگی دارد  با انجمن ها وارد تعامل شود و به منظور بازرسی و نمونه برداری از محصوالت 
تولیدی هر صنف و کمک به جلوگیری از تولید کاالی با کیفیت پایین تفویض اختیار کند. او گفت: از سال 
گذشته سازمان ملی استاندارد، پویشی با شعار »کاالی استاندارد ایرانی می خرم« را به راه انداخت اما اجرایی 
شدن این پویش و اطمینان دهی به مردم از اینکه کاالهای ایرانی از استانداردهای الزم برخوردار است، باید 

از طرف صنعتگران و تولیدکنندگان به مردم داده شود.

معاون  بازاریابی و فروش ذوب آهن:
 دومین محموله  1۰۰۰ تنی آماده تحویل به راه آهن  شد

معاون  بازاریابی و فروش ذوب آهن، از ساخت و آماده سازی یک هزار تن ریل U33 در قالب قرارداد ۴0 هزار تنی با 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران خبر داد.»احسان دشتیانه« ادامه داد: به تازگی یک هزار تن ریل U33 دیگر 
برای راه آهن تولید و آماده حمل شده است. معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن ادامه داد: به شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران هم اعالم کرده ایم که هر زمان آمادگی داشت، امکان بارگیری این ریل ها وجود دارد. وی با بیان اینکه 
سرعت تولید ریل در ذوب آهن مناسب شده و به سطح مورد نظر رسیده است، گفت: در تولید اخیر ریل، 98 درصد 
محصول تولیدی در مرتبه نخست باالترین استاندارد را اخذ کرد و از نظر کیفیت در باالترین وضعیت ممکن قرار 
گرفت. دشتیانه اضافه کرد: بابت بارگیری ریل تولیدشده به شرکت راه آهن اعالم کرده ایم که آماده بارگیری هستیم 

و راه آهن واگن های خود را ارسال کند.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,391,000
تومان

1,701,000 نیم سکه
تومان

861,000ربع سکه
تومان

461,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

269,370
تومان

      قیمت سکه و طال
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پاتوق »کتاب باز«ها »کافی شاپ« نشود!

پیشنهاد سردبیر:

پاتوق »کتاب باز«ها »کافی شاپ« نشود!
به بهانه چندساعت گشت و گذار در »شهرکتاب« تازه افتتاح شده اصفهان؛

 محب اهری: برای درمان بیماری خود
 متوسل به اهل بیت )ع( می شوم

»حسین محب اهری« بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص آخرین مراحل 
درمان خود گفت: هم چنان منتظر تزریق دور آخر آمپول ها برای ادامه روند 
درمانم هستم. متاسفانه زمان تزریق گذشته و امیدوارم تا دیر نشده بتوانم 
آنها را تهیه کنم. در حال حاضر تمام تالشــم را برای تهیه این آمپول ها 

انجام داده ام اما هنوز نتیجه ای نداده است.
وی درباره همزمانی مراحل درمان خود با اجرای نمایش »خسیس« 
در تئاترشهر ادامه داد: واقعیت امر، درمان بیماری و در کنار آن روی 
صحنه تئاتر رفتن، سخت است اما من سعی می کنم این سختی را 

به هر صورتی که هست تحمل کنم.
بازیگر نمایش »هملت« درباره رونــد موفقیت های خود طی 
این سال ها افزود: شاید چون همواره با درد، مقابله کرده ام سر 
پا مانده ام. هیچ گاه به بیماری اجازه حضور نداده ام و به جای 
استراحت مطلق، با روی صحنه رفتن، تسلیم بیماری نشده ام. 
عشق من بازیگری است و در این راه هرگز خسته نمی شوم. واقعیت امر، 
کار کردن را به استراحت ترجیح می دهم و شاید به همین دلیل هنوز 

هم پیشنهاد بازیگری دارم.
محب اهری با اشاره به ارادت خود به اهل بیت )ع( خاطرنشان کرد: از 
سویی توسل و تکیه به اهل بیت اعتقاد قلبی من از کودکی تا به امروز 
بوده است. توسل به ائمه برای من باالترین ذخیره انرژی برای مقابله 
با بیماری و حضور در عرصه بازیگری است. این روزها برای درمان 

بیماری همیشه متوسل به اهل بیت )ع( می شوم.

عکاسانی که فقدان »زاینده رود« را دیدند
نمایشــگاه گروهی عکس »فقدان« با محوریت »خشــکی زاینده رود« برگزار 
می شــود. در این نمایشــگاه آثار پانزده هنرمند از اعضای کانون عکس انجمن 

سینمای جوانان اصفهان به نمایش گذاشته می شود.
»شهرام احمدزاده ترکمانی« برای این نمایشگاه نوشته است: 

»فقدان، نبود آنی است که باید باشــد. می توانست باشد و نیست! گم یافتن و از 
دست دادن آنی اســت که همواره بوده و نیست و اکنون نیز می بایست که باشد 
و نیســت. زاینده رود، اصفهان و اصفهانی را چون مادری پرمهر می مانست که 
دامانش از دل و چهره  شــهر و مردمانش، غم زدایی می کرد. مالل را می شست و 

حیات را فریاد می زد.
زاینده رود، همان اویی است که بدون او، زمان و ایام طوالنی می گذرد و دلگیر...

چهره  نژند و خشکیده اش در میاِن جان و پیکر شهر، زخمی  است عمیق و طویل...
 و چه طوالنی می گذرد!«

این آثار که در قالب تک عکــس و مجموعه عکس در گالری »شــمیده« ارائه 
می شوند، به موضوع خشکی زاینده رود می پردازند. این نمایشگاه از روز گذشته 

افتتاح شد و بازدید از آن تا ۱۰ مرداد از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ادامه خواهد داشت.
از هنرمندان حاضــر در این رویــداد می توان بــه ملیحه امینی، زهــرا انالی، 
رخساره پورحیدر، حمید جمشیدیان، ســعیده حاجی رضایی، فرزانه خسروی، 
مرتضی شهشــهانی، ناهید طوقی عشــقی، فرزانه عبدی نیان، مریم فرخیان، 
فرانک کاشــی، مریم کرمی، مهرزاد مهدی پور، مریــم نکویی مهر و محمدجواد 

هادیان اشاره کرد.
گالری »شــمیده« در بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان ســنجابی )بهروز(، 

بن بست یکم، پالک ۸ طبقه اول واقع شده است.

بیژن نفیسی

نگاه مدیران بخش خبری صداوســیما، جامع 
و فراجناحی نیســت؛ تا زمانی هم که این نگاه 
جناحی وجود داشته باشد، صرفا بخشی از اخبار 
انعکاس داده می شــود که برای نگاه مدیریتی 
بیشتر حایز اهمیت است. البته این مشکل تنها 
شامل صداوسیما نمی شود و هر رسانه ای که این 
نگاه جامع و فراجناحی را نداشته باشد، درگیر 
مشکالت زیادی خواهد شد. شاید اگر از تمام 
جناح های مطرح، نمایندگانی در صداوســیما 
حضور داشته باشد، یا به آنها فرصت ابراز عقیده 
داده شــود، تا اندازه ای مشکل برجسته سازی 
اخبار در صداوســیما برطرف شــود. عملکرد 
صداوســیما باید به گونه ای باشد که مردم را از 
مراجعه به رســانه های خارجی برای دریافت 
اخبار و اطالعات بی نیاز کند. این در حالی است 
که عملکرد صداوسیما اصال به گونه ای نیست که 
مخاطبان را جذب کند و منعکس کننده تمام 
رویدادهای جامعه باشد. امروزه برای دریافت 
اطالعات باید به منابع دیگری جز صداوسیما 
رجوع کنیم تا جزئیات رویدادها را متوجه شویم 
و این اصال اتفاق خوبی نیست. حق مسلم افراد 
است که بدانند در جامعه شان چه اتفاقاتی در 
حال وقوع است. به عنوان مثال اگر قیمت اقالم 
گوناگون تغییر می کند، باید در صداوســیما 
به این موضوع پرداخته شــده، با کارشناسان 
گفت وگو شــود و تحلیل هایی نیز ارائه گردد. 
اما در این میان باید به این نکته نیز توجه کرد 

که در این تحلیل ها نباید همه یک نظر باشند؛ 
باید حتما موافــق و مخالف در کنــار هم قرار 
بگیرند و تشــخیص درســت یا غلط بودن هر 
موضوعی بر عهده مخاطبان گذاشته شود. امام 
خمینی )ره( فرمودند: صداوسیما باید دانشگاه 
باشد. حضور عقاید و جناح های فکری مختلف 
مخاطب را مجبور به تفکر می کند و همین امر به 
افزایش درک و سواد رسانه ای جامعه نیز کمک 
می کند و به نوعی شبیه سازی محیط دانشگاهی 

محسوب می شود.
هر اندازه که ما در رســانه های رسمی، به ویژه 
صداوسیما اطالع رسانی درستی داشته باشیم، 
ســازمان ها و نهادهای خارجی را از دستیابی 
به اهدافشــان دورتر می کنیم. در حال حاضر 
تلویزیون و رادیوهای زیادی به زبان فارســی 
در خارج کشــور در حال فعالیت هستند و به 
تازگی نیز خبرهایی شــنیده می شود مبنی بر 
اینکه قرار است شبکه ای ۲۴ ســاعته به زبان 
فارسی راه اندازی شود و روزنامه»ایندیپندنت« 
نیز می خواهد نسخه ای به زبان فارسی منتشر 
کند. قطعا اگر رســانه ای نتواند اطالع رسانی 
درست داشــته باشد، با مشــکالت زیادی در 
جامعه مواجه می شود. ما باید مردم خودمان را 
محرم بدانیم و بگذاریم آنها نیز در جریان امور 
قرار بگیرند. درســت همانند این است که پدر 
خانواده ای با مشکالت مالی زیادی مواجه باشد، 
ولی بخواهد به زور در مقابــل خانواده اینگونه 
 وانمود کند که انگار اصال هیچ مشــکلی وجود

ندارد!

دمت گرم »بهتاش«!
»کامبیــز دیربــاز« با انتشــار پســتی در صفحه 
اینستاگرام خود از اقدام جوانمردانه و خیرخواهانه 
»بهرام افشاری« تقدیر کرد. به نوشته کامبیز دیرباز، 
»آرمین« پسر بچه ۷ ساله ای است که این روزها به 
دلیل بیماری سرطان در بیمارستان بستری است. 
پدر آرمین که برای تحقق آرزوی کودک خود تالش 
می کرده، دیرباز را می بیند و به او می گوید: آرزوی 

پسرم دیدن »بهتاش« است.
دیرباز در تماسی با »بهرام افشــاری« آرزوی این 
کودک را بــه او منتقل می کند. بــه گفته دیرباز، 
»بهرام افشــاری« به فاصله نیم ســاعت از تماس، 
خود را به بیمارستان می رساند و آرمین را در آغوش 

می گیرد.

اینستاگردی

مدیرعامل موسسه »خانه کتاب« از واریز یارانه حمایتی »طرح عیدانه کتاب« به حساب 
کتاب فروشان در هفته آینده خبر داد.

»نیکنام حســینی پور« درباره زمان پرداخت یارانه حمایتی عیدانه کتاب به حســاب 
کتاب فروشان، گفت: یارانه حمایتی از کتاب فروشــی ها با همکاری معاونت فرهنگی 
وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، هفته آینده به حساب کتاب فروشی های عضو این طرح واریز می شود.
طرح عیدانه کتاب با شــعار »کتاب عیدی دهیم« از ۲۲ اسفندماه ۹۶ در شهرستان ها 

و از ۲۵ اســفندماه در تهران آغاز به کار کرد و با مشــارکت ۷۹۳ کتاب فروشــی تا ۱۵ 
فروردین ماه ۱۳۹۷ اجرا شد.  

در طرح عیدانه کتاب، اســتان های تهران با ۱۲۳کتاب فروشــی، خراســان رضوی با 
۹۳ کتاب فروشی، اصفهان با ۹۲ کتاب فروشــی، گیالن با ۲۴ کتاب فروشی، قم با ۸۶ 
کتاب فروشی، فارس با ۴۰ کتاب فروشی، آذربایجان شرقی با ۳۰ کتاب فروشی، مازندران 
با ۲۴ کتاب فروشی، خوزستان با ۲۱ کتاب فروشی و همدان با ۱۷ کتاب فروشی به ترتیب 

بیشترین خریداران کتاب را از آِن خود کردند.

نشــر »مرواریــد« مجموعــه داســتان »مردان 
بدون زن« اثــر »هاروکی موراکامــی« را با ترجمه 

»نیلوفرشریفی« منتشر کرد.
آثار موجود در مجموعه داستان »مردان بدوِن زن« 
موراکامی، به یکی از بزرگ ترین موضوعاِت زندگی 

به نام »عشق« پرداخته و نویسنده در آن توانسته با مهارتی خاص، به طور سیال و مفصل 
حاالت انسانی را، از تماِم جهات بررسی و به شکل داستانی زیبا آن را به تصویر بکشد.

موراکامی درباره داستان های کتاب مردان بدوِن زن می گوید: 
در مورد داستان های مرداِن بدون زن سعی کرده ام دنیای مردانی را به تصویر بکشم که 
مدام در زندگی شان به دلیل انتخاب های نادرســت و تصمیم گیری های غلط... شکسته 

و ترک دار شده اند.
مرداِن بدون زن، داستان مردانی افســرده و اندوهگین اســت. مردانی تنها و دردمند، 

مردانی بدون رنگ.
نشر مروارید این مجموعه داستان را در ۱۳۲ صفحه و با قیمت ۱۰ هزار تومان روانه بازار 

کتاب کرده است.

دولت »چین« در راســتای سیاســت های فرهنگی خود در ســال های اخیر، سرمایه 
قابل توجهی برای حفظ حیات کتاب فروشــی های این کشور اختصاص داده است. بنا بر 
تصمیم جدید دولت این کشــور، نزدیک به ۶میلیون پوند برای رونق کتاب فروشی های 
مستقل در نظر گرفته شده است. مقامات چینی اعالم کردند: در »پکن« بودجه دولتی 
برای کمک به کتاب فروشی ها در سال ۲۰۱۶ مبلغی معادل  دو میلیون پوند بوده است که 

این رقم در سال جدید ۴۰درصد افزایش یافته است.
دولت چین می گوید: در طول سه ســال گذشته تعداد کتاب فروشــی های پایتخت به 
۷۰۰ باب رسیده است. مقامات چینی امیدوار هستند تعداد کتابفروشی های شهر پکن 
را به ۱۷۰۰ باب برسانند که برای ۲۲میلیون جمعیت این شهر کافی است. قرار است به 
ازای هر ۱۶ محله در شهر پکن یک کتاب فروشی فعال وجود داشته باشد که به صورت 

شــبانه روزی فعالیت کنند. 
گفته می شــود این برنامه از 
ســال جدید به طــور جدی 
از سوی شــهرداری ها اجرا 

می شود.

مطالبات عیدانه »کتاب« پرداخت می شود

ترجمه و انتشار اثری تازه از »هاروکی موراکامی«

هر 16 محله »پکن«؛ یک کتاب فروشی شبانه روزی

سارا بهرامی

همین که تصمیم گرفت ســرمایه اش را در یک راه 
خوب فرهنگی خرج کند، قابل تحسین است؛ حاال 
بماند که برای همین کار فرهنگی هم کلی حاشیه 

درست کردند و حرف و حدیث درآوردند! 
جای قشنگی است. عصر یک پنجشنبه نه چندان 
دلگیر، فرصتی دست داد تا با تعدادی از اهالی قلم 
و مطبوعات اصفهان، میهمان »شهر کتاب« شویم. 
از »ســروش« و همسرش »ســارا« خبری نبود. از 
بچه های شهر کتاب سراغشــان را گرفتیم. گفتند: 
سه شنبه »سارا ساالر« به اصفهان می آید، اما هنوز 
نتوانسته اند برای »ســروش صحت« بلیت هواپیما 
رزرو کنند. خبر خوب بعدی حضور »علی دهباشی« 
در شهر کتاب است که شــنیدیم قرار است هشتم 
مردادماه میهمان اصفهانی ها شــود. شهرکتابی ها 
همین اول کار،  قــدم ها را محکم برداشــته اند و 
میهمانان و دعوت شدگان درجه یکی دارند. محل 
و مکان شــهر کتاب، جای دنج، آرام و سبزی است. 
درست نبش یک کوچه با یک تابلوی نارنجی رنگ 
تقریبا بزرگ، روبه روی کوچه تاج اصفهانی که کمک 

می کند راحت تر آدرس را پیدا کنی. 
ابتدا از داخل شــهر کتاب بگوییم که طبیعتا پر از 
کتاب است و انواع و اقسام کتاب ها را می توانی پیدا 
کنی. کتاب ها قفسه بندی شــده اند؛ از رمان های 
خارجی و داخلی قدیمی و جدید گرفته تا کتاب های 

تاریخی، سیاسی، روان شناسی و فلسفی. 
همه چیز هم پیدا می شود. هم »بامداد خمار« دارد 
که احتماال فصل مشترک کتابخوانی همه دخترکان 
این سرزمین در دوران نوجوانی است)دهه شصتی ها 
را می گویم(، تا »آتش و خشم« که مروری بر زندگی 
و روحیات شخصی »دونالد ترامپ« رییس جمهور 
آمریکاست . خیلی اتفاقی صفحه ای از همین کتاب 
را باز می کنیم و می خوانیم؛ قســمتی که مربوط به 
توصیف رییس جمهور آمریکا از کله پدرش است! 
باورکنید دقیقا همین بود. ترامپ کله پدرش و شیوه 
قرارگرفتن موهای پدرش روی کله اش را ترسیم و 
توصیف کرده بود! رمان های خواندنی زیادی به چشم 
مان خورد؛ از داستان »کالین هوور« تا داستان های 
»جوجومویز« که بــه تازگی در ایــران طرفداران 
زیادی پیدا کرده است. داستان زندگی »چه گوارا«، 
خاطرات »محمدعلی فروغــی« ، »ناتمامی« زهرا 
عبدی که ســراغش را گرفتیم و خانم فروشــنده 
می گفت: نخســتین نفری هســتید که سراغ این 
کتاب خیلی خوب را گرفتید. تقریبا اکثر کتاب ها 
را در کتاب فروشی های شهر یا کتابخانه های بزرگ 
شهر می توان پیدا کرد. یکی از همکاران می گفت: 
اگر سروش صحت توانســت کتاب هایی را که در 
پایتخت وجود دارد و هیچ کجای دیگر نیســت، به 
شهر کتاب بیاورد، هنر کرده اســت! البته چندان 
بیراه هم نمی گفت.  کســانی که تمایل به خواندن 
کتاب ها داشته باشند، در قسمت مخصوصی که به 

همین امر اختصاص داده شده، می توانند بنشینند 
وبا فراغ بال کتاب بخوانند. بیرون از کتاب فروشی نیز 
حیاط باز و دلگشای خانه قدیمی اما بزرگ، شیک 
و دوست داشــتنی قرار دارد که می گویند پیش از 
انقالب، با معماری مدرن ساخته شده و صاحب خانه 
آن را به شهر کتابی ها اجاره داده است. میز و صندلی 
گذاشته اند؛ کافی شاپ کوچکی هم در گوشه حیاط 
راه اندازی شده که منوی چندان گسترده و متنوعی 
ندارد، اما تا دلتــان بخواهد قیمت هــای باال دارد! 
پای گرانی »دالر« به اینجا هم کشــیده شده است! 
دم غروب که می شــود، کم کم جمعیت فوج فوج 
 به شــهر کتاب می آیند و دیگر جــای خالی پیدا

 نمی شود. ظاهر برخی افراد آن قدر عجیب و غریب 
و خارج از عرف است که یکی از همکاران نگران می 
شــود؛ نگران اینکه مبادا این سر و شکل ها موجب 
شوند چندی دیگر شهر کتاب را ببندند. مسئوالن 
امر روی مکان های فرهنگی حساسیت زیادی دارند. 
آن هایی که به شهرکتاب می آیند، حواسشان به این 
چیزها نیست؛ البته خود شــهرکتابی ها هم شاید 
خیلی حواسشان نباشد که شــهرکتاب قرار است 
پاتوقی برای »کتاب باز«ها باشــد نه کافی شــاپی 
برای قرارهای دوستانه و تجمعات غیردوستانه!  به 
هرحال جای خوبی است و چندساعت حضور در این 
مکان، آن قدر خوب بود و خوش گذشت که زمان از 
دستمان در رفت.  این شهر به چنین مکان ها یی نیاز 
 دارد. کاش »سروش صحت«های بیشتری داشتیم؛

حتی اگر ندانیم چطور به کسی که زادگاهش اصفهان 
است، نشان شهروند افتخاری اصفهان را می دهند!!

جایگاه انتقادهای مردمی در صداوسیما کجاست؟

کتاب باز

چهره 

یادداشت
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پنل نشکن نمایشگر موبایل ساخته شد

پیشنهاد سردبیر:

کوچک ترین ابزار چندمنظوره جهان تولید شد
ابزارهای چند کاره، این روزها در اشکال و اندازه های مختلفی تولید می شوند. شرکت 
» Malboro & Kane« موفق به تولید کوچک ترین ابزار جهان شد. این ابزار چند 
منظوره، بسیار کاربردی است و عالوه بر باز کردن دِر قوطی، موارد استفاده متعددی 
دارد. مهندسان موفق شدند یک ابزار چند کاره تولید کنند که با وجود اینکه کوچک 
تر از سه سانتی متر است، ولی می تواند موارد استفاده مختلفی داشته باشد. این وسیله 
ساخت شرکت » Malboro & Kane« است و از سکه یک پنی آمریکا نیز کوچک تر 
است؛ اما این وسیله یک ابزارچند منظوره است.لبه این ابزار به عنوان یک پیچ گوشتی 

کوچک استفاده می شود و می تواند 
دربازکن نیز باشد.این ابزار همچنین 
می تواند در باز کــردن و پاره کردن 
یک جعبه کمک کند و در روشــن 
کردن آتش نیز مفید باشد. با توجه به 
اندازه کوچک این ابزار، می توان آن 
را داخل جیب  قرار داد یا از موبایل 
آویزان کــرد. این وســیله ۲۹ دالر 
قیمت دارد و هم اکنون آماده عرضه 

در بازار است.

صنعت تولید »حافظه های فلش« در جهان، این روزها گام های رو به جلو برداشته اســت. این نوع حافظه ها در مقایسه با حافظه های »اس اس دی« محبوبیت بسیار زیادی کسب کرده اند.ظرفیت 
ذخیره سازی اطالعات با استفاده از حافظه های فالش نیز روز به روز در حال افزایش است؛ لذا می توان از این حافظه ها که به راحتی در جیب جای می گیرند، برای نگه داری بی دردسر کوهی از اطالعات بهره 

گرفت.در ادامه تعدادی از این حافظه های فلش را که با پورت های پرسرعت تر »یو اس بی« نیز سازگاری دارند، معرفی  می کنیم.

با پرظرفیت ترین »حافظه های فلش« آشنا شوید
فناوری

پژوهشگران ناسا خوراکی های مریخی ها را یافتند!
پژوهشــگران معتقدنــد برخــی از اســرار را یافتــه اند کــه حکایــت از وجود 
 برخــی از موجــودات فرازمینــی دارد. این یافته هــا وجود برخــی خوراکی ها را 

تایید می کند.
پس از بررســی های متعدد در حوزه فناوری های فضایی، مشخص شده است که 
مریخی ها دارای آب آشامیدنی هستند. درواقع مریخی هاحتی دارای دریاچه آب 
شیرین نیز هستند؛ چراکه به تازگی، برای نخستین بار یک دریاچه آب مایع به قطر 
۲۰ کیلومتر روی مریخ کشف شده است. این دریاچه بزرگ زیر کالهک یخی جنوبی 
سیاره سرخ قرار دارد. درواقع این نخستین بار است که َمد بزرگ پایدار آب مایع روی 
مریخ کشف شده است.کشف مذکور  پیامدهای عمده ای را به لحاظ احتمال بقای 
حیات در شــرایط مریخ دارد. موضوعی که حیات در مریخ را اثبات می کند درواقع  
به وسیله یک کاوشگر مدارگرد اروپایی با استفاده از رادار نفوذکننده در زمین انجام 
شد.پروفسور »روبرتو اوروسئی« از »انستیتو ملی اخترفیزیک ایتالیا« که سرپرست 
این بررســی بود، گفت: »این جایی روی مریخ است که بیشــترین شباهت با یک 
»زیستگاه«، محلی که زندگی می تواند در آن دوام پیدا کند، دارد.«به گفته او: گرچه 
شرایط در این محل ایده ال نیست، اما در روی کره زمین ارگانیسم هایی هستند که 
در محیط های مشابه می توانند به زندگی ادامه دهند؛ مانند میکرو ارگانیسم هایی یا 

باکتری هایی قابلیت زندگی حتی روی یخ را دارند.

پنل نشکن نمایشگر موبایل ساخته شد
شرکت »سامسونگ« پنل نمایشگر نشکنی ساخته که حتی پس از ۲٦ بار افتادن از ارتفاِع 

٤ فوتی آسیب ندیده است.
شــرکت Underwriters Laboratories  UL، پنل نشــکن  نمایشگر متعلق به 
سامسونگ را تایید کرده است. این پنل می تواند  آزمایش های مقاومت نظامی  را پشت سر 
بگذارد. این آزمایش ها شامل ۲٦ بار انداختن پنل از ارتفاع ٤ فوت  و قرار گرفتن در برابر 

دمای باالست. این پنل حتی در مقابل افتادن از ارتفاع ٦ فوتی نیز آسیبی ندید.
 UL یک شــرکت مشــاوره 
ایمنــی و صــدور گواهینامه 
جهانی اســت که مقر آن در 
Northbrook ایلینــوی 
است. این دفاتر در ٤٦ کشور 
اداره می شوند. دلیل مقاومت 
و ماندگاری این پنل،  طراحی 
انعطاف پذیر  بــا الیه هایی از 
مواد نشکن است.  چنین پنلی 
در تولید موبایل و ساعت های 

هوشمند کاربرد دارد.

نخستین »ارز مجازی« بومی طراحی شد
رمز »ارز ملی« پایه  »ریال« بر بســتر زنجیره بلوک با تالش متخصصان شرکت 
خدمات انفورماتیک، توســعه یافته و آماده  بهره برداری آزمایشــی اســت. این 
زیرســاخت قابلیت آن را دارد که رمز »ارز ملی« را به پشــتوانه  پول ملی کشور 
صادر کرده و در فاز اول، در اختیار بانک های تجاری کشــور قــرار دهد تا از آن 
 به عنوان  ابزار پرداخت برای تبادالت، تســویه بین بانکی و توسعه خدمات خود

 بهره گیرند.
به این ترتیب، بانک ها قادر خواهند بود با تعریف انواع قراردادهای هوشــمند در 
این بستر، به توسعه و بهبود زیرســاخت خدمات مالی و پرداخت خود، از جمله 
خدمات مبتنی بر کیف پول و پرداخت های ُخرد، اقدام کنند. نســخه عملیاتی 
این زیرســاخت پس از طی دوران آزمون و کســب بازخورد، در سه ماه آینده به 
صورت یک اکوسیستم باز در اختیار بانک ها، شرکت های حوزه فناوری و فعاالن 
نظام پولی و بانکی قرار می گیرد. گفتنی است، بهره گیری از پیشنهادها و تجارب 
تمام فعاالن و عالقه مندان این حوزه در غنابخشــی و ارتقای ســطح کیفی آن 
به هنگام عملیاتی شدن، بســیار راه گشــا و مغتنم خواهد بود. از این  رو شرکت 
خدمــات انفورماتیک، به عنوان بــازوی فناورانه بانک مرکــزی، از تمام فعاالن 
 دعوت می کند با بررسی و آزمون این زیرســاخت، در بهبود عملکرد و توسعه آن

 مشارکت نمایند.

  عکس روز

عکس روز »ناسا«؛ ابرهای یخی بر فراز اروپا در 
روزهای داغ تابستان!

اپلیکیشن

 لیوانی که
 کولر شخصی می شود!

به تازگی لیوانی بــه نام Airwirl ســاخته شــده که عالوه 
برنگه داری مایعات گرم و سرد، به دســتگاه تهویه نیز تبدیل 
می شــود. این لیوان می تواند با بیرون دادن هوای خنک، در 

گرما به کاربر کمک کند.
بــرای ایــن کار، کافــی  اســت داخل لیــوان قطعــات یخ 
ریختــه، دِر آن را بســت و لیوان خنــک کننده را روشــن 
کرد تا بــاد خنک از آن خارج شــود. برای خروج بــاد گرم از 
آن می تــوان با یک پک گرمایشــی، همین فرآینــد را تکرار 
 کرد. داخل لیــوان یک فوم ایزوله وجــود دارد که دما را ثابت

 نگه می دارد.

در گروه های »واتس آپ« 
صوت بفرستید تا تبدیل به پیام متنی شود 
 »واتس آپ« نسخه جدیدی را برای کاربران »آیفون« منتشر 
کرده که توســط آن قادر خواهند بود با بهره گیری از دستیار 
صوتی سیری، برای گروه های واتس آپ پیام بفرستند. شرکت 
»فیس بوک« با دراختیارگرفتن و تصاحب شــرکت واتس آپ 
در ســال ۲۰۱٤، نوزده میلیارد دالر کســب کرد و از آن زمان 
تاکنون نیز با معرفــی و افزودن قابلیت هــای جدید، به دنبال 
جذب و حفظ طرفداران این پیام رسان محبوب بوده است. این 
پیام رسان محبوب در ماه سپتامبر سال گذشته ۲۰۱۷ میالدی 
به رکوردی بی سابقه در میان شبکه های اجتماعی دست یافت 
و آن هم جای دادن بیش از ۸۰۰ میلیون کاربر فعال در ماه بود.

اگر شما نیز جزو آن دسته از کاربران  iOS اپلیکیشن پیام رسان 
 واتس آپ هستید، نســخه به روزرسانی شــده این اپلیکیشن

 می تواند در تسهیل انجام کارهای روزمره شما کمک کرده و 
خبر خوشایندی برایتان محسوب شود؛ چراکه تاکنون کاربران 
قادر بودند تنها در چت و مکالمات خصوصی، از دستیار صوتی 
سیری Siri اپل اســتفاده کنند و پیام خود را به صورت صوتی 

ارسال و تبدیل به پیام متنی کنند.

 صدای »خورشید« 
به »موسیقی« تبدیل شد

محققان با کمک اطالعاتی که طی ۲۰ سال جمع آوری شده  
است، قابلیت شنیدن صدای »خورشید« را فراهم کرده اند! آنها 
این اطالعات مربوط به فعالیت ها و ارتعاشات خورشید را به یک 
قطعه موسیقی تبدیل کردند. در حقیقت دانشمندان  با کمک 
اطالعات مربوط به  حرکت های دینامیک اتمسفر خورشید،  
شنیدن صدای فوران ها و امواج این ستاره را ممکن ساخته اند. 
  Stanford Exprimental Physics Lab به هر حــال
اطالعات SOHO  را به یک قطعه موسیقی تبدیل کرده است. 
دانشمندان به وسیله ارتعاشــات طبیعی خورشید که ضرب 

ستاره را نیز شامل می شود، این قطعه را ساخته اند.

درمان کمردرد با اپلیکیشن هوشمند ویژه فیزیوتراپی
اپلیکیشــن The Kaia: Back Pain Relief at Home بــا کمک هوش مصنوعی، 
کمردرد کاربران را درمان مــی کند. این اپلیکیشــن با همکاری فیزیوتراپیســت ها و 

روان شناسان ساخته شده است.
این اپلیکیشن تاکنون بخشی از پژوهش های کلینیکی مختلفی بوده که می تواند تا ٤۰ 
درصد از کمر درد میان کاربران بکاهد. اپلیکیشن مذکور با استفاده از ترکیب ۱۲۰ تمرین 
فیزیوتراپی و استراتژی های روان شناختی مانند تمرکز و تکنیک های آرام بخشی عضالت، 
از درد می کاهد. اپلیکیشن Kaia با همکاری فیزیوتراپیست ها، پزشکان، جراحان ارتوپد و 
روان شناسان طراحی شده است. طبق گفته سازندگان اپلیکیشن، هوش مصنوعی 

به کار رفته در آن، درمان هایــی مخصوص برای هر یک از کاربران 
ارائه می کند. این اپلیکیشن  دارای ویژگی چت است که کاربران را 

با فیزیوتراپیست ها یا متخصصان دیگر مرتبط می سازد.

DataTraveler Ultimate GT  
این »حافظه فلش« با دو ترابایت ظرفیت برای ذخیره سازی اطالعات ۱٦۵۰ دالر قیمت دارد و در سال ۲۰۱۷ روانه بازار شده است. ابعاد کوچک 
حافظه یادشده که در کف دست جا می شود باعث جلب نظر کاربران به آن شده است. پشتیبانی از یو اس بی ۳.۱، سرعت قرائت و نگارش داده ۳۰۰ 

و ۲۰۰ مگابایتی در هر ثانیه، پشتیبانی از ویندوزهای ۷، ۸، ۸.۱ و ۱۰، مک، لینوکس و کروم از جمله قابلیت های این حافظه فلش است.

DataTraveler HyperX Predator ۳.۰ USB  
حافظه فلش مذکور، با یک ترابایت ظرفیت ذخیره ســازی اطالعات، یک محصول کوچک تلقی می شود که حدود ۷۰۰ دالر قیمت دارد. به نظر 

می رسد خرید این محصول نیز مانند حافظه فلش قبلی، برای همگان امکان پذیر نباشد.

Corsair Flash Voyager GS USB ۳.۰ 
این حافظه فلش که از نظر ظاهری به اندازه یک انگشت فضا اشغال می کند، ۵۱۲ گیگابایت ظرفیت داشــته و قیمت آن ۲۵۰ دالر است. این محصول که 

توسط شرکت Corsair تولید شده، سریع ترین »حافظه فلش« تولیدی این شرکت  به حساب می آید. سرعت قرائت و نگارش اطالعات در این حافظه فلش به 
۲۹۰ مگابایت در ثانیه می رسد. این سرعت در مورد نسخه ۲۵٦ گیگابایتی برابر با ٤۵۰ مگابایت در ثانیه است.

:Super Sonic Rage ۳.۰  
این حافظه فلش تولیدی شــرکت »پتریوت« با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایتی ۱٦۵ دالر قیمت دارد. سرعت نگارش و قرائت اطالعات این حافظه به ترتیب ٤۰۰ و ۳۰۰ مگابایت در 

ثانیه است و به نظر می رسد برای خرید، گزینه ای کم و بیش مناسب باشد.

: PNY Pro Elite  
این  حافظه فلش نیز ۵۱۲ گیگابایت حجم دارد که با پورت »یو اس بی ۳« سازگار است و تنها ۱۵۰ دالر قیمت دارد. سرعت قرائت و نگارش اطالعات در این حافظه به 

ترتیب ٤۰۰ و ۲۵۰ مگابایت در ثانیه است و گزینه ای مناسب برای ذخیره سازی فایل های ویدئویی محسوب می شود.
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رییس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل 
خبر داد:

آغاز مرمت عصارخانه شهید 
عصاری در آران و بیدگل

رییس اداره میراث فرهنگی،  آران و بیدگل
صنایع دستی و گردشــگری آران و بیدگل از آغاز 
مرمت عصارخانه شهید عصاری در محله تاریخی 
بازار این شهرســتان خبر داد.مجید نوری اظهار 
داشت: مرمت این اثر تاریخی در مساحت یک هزار 
و ۵۰۰ متر مربعی با اعتبار اولیه ۱۱۰ میلیون ریال 
و در مدت یک ماه انجام می شود.وی تصریح کرد: 
آواربرداری، خاک برداری، اســتحکام بخشــی و 
زیربندی پایه های باربر، اجرای کف فرش بام و لکه 
گیری ایزوگام از بخش هــای مهم مرمتی این اثر 
تاریخی است.رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری آران و بیدگل تاکید کرد: 
عصارخانه شهید عصاری مربوط به دوران قاجاریه 
است که در ســال ۱۳۹۵ به شــماره ۳۱۵۲۱ در 

فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

شهردار زاینده رود:
توسعه شهر زاینده رود از مسیر 
تقویت گردشگری می گذرد

شهردار زاینده رود گفت: شرایط  زاینده رود
آب و هوایی مساعد و سرســبزی شهر زاینده رود 
زمینه مناسبی را برای جذب مسافر و ایجاد اشتغال 
مهیا کرده و قطعا با مدیریت می توان این مهم را به 
یک فرصت برای توسعه همه جانبه این شهر تبدیل 
کرد.ابوالفضل توکلی با اشاره به مسائل و مشکالت 
اقتصادی که امروز شــهرداری ها بــا آن مواجه 
هستند،  اظهار کرد:  شهرداری ها برای کسب درآمد 
پایدار، راهی جز شناسایی مزیت های شهر و جذب 
سرمایه گذار بخش خصوص برای رونق اقتصادی 
ندارند.شهردار زاینده رود تصریح کرد: شهرداری 
زاینده رود با انعقاد این تفاهم نامه به دنبال آن بوده 
تا با فراهــم کردن و توســعه زیرســاخت های 
گردشگری، به سمت ایجاد درآمد پایدار و گسترش 
فرهنگ اجتماعی و معرفی منطقه و به ویژه محالت 
مختلف شهر زاینده رود گام بردارد.وی با بیان اینکه 
محله کله مســیح یکی از محالتی اســت که از 
ویژگی های خاصی برای ایجاد منطقه گردشگری 
برخوردار است، ادامه داد: موقعیت ویژه جغرافیایی 
شــهر زاینده رود، وجود پنج محله و جاذبه های 
طبیعی به همراه میراث فرهنگی منحصر به فرد 
این محالت سرمایه مناســبی برای ایجاد درآمد 

پایدار برای شهر و شهرداری به شمار می آید.

پروژه گردشگری »پارک 
وجین« تیران اجرایی می شود

شــهردار تیــران گفت: پــروژه  تیران
گردشگری و تفریحی پارک وجین تیران با اعتبار دو 
هزار میلیارد ریال و با مشــارکت بخش خصوصی 
اجرایی می شود.پیمان شــکرزاده اظهار کرد: این 
پارک در منطقه شمال شهر و با قابلیت های طبیعی 
و گســتردگی زمین و همچنین در موقعیت تردد 
مسافران و گردشگران قرار گرفته که فرصت خوبی 
در زمینه گردشــگری و تفریحی ایجــاد می کند.
شهردار تیران اعتبار سرمایه گذاری این پروژه را دو 
هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با اعالم آمادگی 
سرمایه گذار بخش خصوص برای اجرای این پروژه، 
موضوع در کمیته اقتصادی شهرستان بررسی شد که 
برای انجام مراحل واگذاری زمیــن و مطالعات آن 
نیازمند همکاری میراث فرهنگی، محیط زیست، 
منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی، صنعت، معدن و 
تجارت و فرمانداری و استانداری هستیم.شکرزاده 
اضافه کرد: اجرای پروژه گردشگری و تفریحی پارک 
وجین تیران فرصت اشــتغال برای یک هزار نفر از 

جوانان  شهرستان را فراهم می کند.

اکران فیلم کوتاه »ماه و آهو« 
اثر هنرمند کاشانی

فیلــم کوتــاه »مــاه و آهو«به  کاشان
نویسندگی و کارگردانی مجید هاشمی مسگر به 
جهت ارادت و عشــق این هنرمند کاشانی به امام 
رضا)ع( در دهه کرامت و همزمان با والدت حضرت 
امام رضا)ع( به نمایش در آمد.فیلم  »ماه و آهو« در 
تایم ۹ دقیقه روایت زنی است که عاشق زیارت امام 
رضا )ع( است و آرزوی زیارت ایشان را به دل دارد و 
در نهایت با حمایت تعدادی از معتمدان محل به 
پابوس امــام رضا)ع( می رود.ایــن فیلم در محله 
قدیمی پامنار و خانه تاریخی اقامتی صادقی واقع در 
خیابان علوی با صدابرداری وحید خســروی نیا و 
بازیگری مرضیه خندان و جواد سقاپوالدی توسط 
روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 

کاشان تولید شده است.

بامسئوالن

افزایش ۳۳ درصدی طالق در نجف آباد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

رییس اداره جهاد کشاورزی چادگان 
مطرح کرد:

ترویج کشت گیاهان 
دارویی در چادگان

برداشت گیاه دارویی موسیر  چادگان
از ۴۵هکتار مزارع شهرســتان چادگان آغاز 
شد.رییس اداره جهاد کشــاورزی چادگان 
گفت: این گیاه دارویی نخستین بار در مزارع 
این شهرســتان کشت شــده و پیش بینی 
می شــود تا پایان فصل برداشــت، ۳6۰تن 
موسیر از مزارع کشــاورزی برداشت شود.

بختیار حاجتی افزود: از ابتدای سال تاکنون 
۱۲میلیارد ریال به کشاورزان تسهیالت کم 
بهره اعطا شده و ارائه تسهیالت برای کشت 
این گیاهان ادامه دارد.وی همچنین گفت: 
وسعت زیر کشت این محصول در شهرستان 
 چادگان بــه ۱۰۰هکتــار در ســال آینده 

می رسد.

رییس هیئت ورزش بانوان استان: 
40 درصد ورزشکاران 

خمینی شهر بانوان هستند
رییـس هیئـت ورزش  خمینی شهر
بانوان اسـتان اصفهان گفـت: از مجموع ۱6 
هـزار ورزشـکار سـازمان یافتـه شهرسـتان 
خمینـی شـهر، بیـش از ۴۰ درصـد آنـان را 
بانوان و دختران تشـکیل می دهند.نسـرین 

شاکری در حاشیه جشـنواره ورزشی بانوان 
و تجلیـل از قهرمانـان و رتبه هـای برتـر 
شهرسـتان خمینـی شـهر گفت: جشـنواره 
ورزشـی بانوان و تجلیـل از مقام هـای برتر و 
قهرمانـان ورزشـی در مسـابقات اسـتانی و 
ملـی و بین المللی شهرسـتان خمینی شـهر 
بـا حمایـت فرمانـداری و بـه همـت اداره 
ورزش و جوانـان شهرسـتان برگـزار شـد .

رییس هیئـت ورزش بانوان اسـتان اصفهان 
بـا اشـاره بـه اینکـه در فصـل تابسـتان،پر 
کـردن اوقـات فراغـت کـودکان و نوجوانان 
مهم تریـن دغدغه خانـواده هاسـت، تصریح 
کـرد: خانواده هـا تمام وقـت خـود را بـرای 
هدایـت فرزنـدان بـه سـمت فعالیت هـا و 
مراکـز ورزشـی مصـرف می کننـد از این رو 
برگزاری جشـنواره ورزشـی بانـوان بهترین 
تبلیـغ و راهـکار جـذب جوانـان و نوجوانان 
دختر به سـمت رشـته های مختلف و اماکن 
ورزشـی عمومـی و خصوصـی اسـت.وی 
بانـوان  ورزش  جایـگاه  اینکـه  بابیـان 
شهرسـتان خمینی شـهر جـزو پنـج رتبـه 
برتـر ورزش بانـوان اسـتان اصفهـان اسـت 
گفـت: شهرسـتان خمینی شـهر موفـق بـه 
پرورش قهرمانان و ورزشـکارانی شده که در 
مسـابقات مختلف، رتبه های مهم کشوری و 
جهانی کسـب کرده اند. شـاکری با اشـاره به 
اینکه رشـد و توسـعه ورزش همگانی در بین 
بانـوان و دختران اسـتان مهم تریـن موضوع 
اسـت، تصریح کرد:ورزش همگانـی به عنوان 
محسـوب  قهرمانـی  ورزش  زیرسـاخت 
می شود.شـاکری با اشـاره حمایت مسئوالن 
اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان از ورزش 
بانـوان در اسـتان تصریح کرد: طبـق آخرین 
آمار در حدود 6 هزار نفر از بانوان شهرسـتان 
خمینی شـهر به صـورت سـازمان یافته و در 
حدود ۲ هزار نفـر به صـورت آزاد از ۲۱ مرکز 
عمومـی ورزشـی و ۳۰ باشـگاه ورزشـی 
خصوصی تحت نظارت اداره ورزش و جوانان 
شهرسـتان در رشـته های مختلـف ورزشـی 

فعالیت دارند .

رییس دادگســتری شهرستان  نجف آباد
نجف آباد گفت: در یک سال گذشته بیش از ۳۷۰۰ 
پرونده خانوادگی در دادگستری شهرستان تشکیل 
شده و نزدیک به ۹6۰ مورد نیز حکم طالق توافقی 
یا غیرتوافقی صادر شده است.حجت االسالم سید 
حسین حسینی اظهار کرد: در حالی که به صورت 
متوسط نزدیک به ۳۳درصد پرونده های وارد شده 
به سیستم قضائی کشور به سازش و اعالم رضایت 
طرفین منجر می شود، در شهرستان نجف آباد با 
وجود حجم کاری بسیار باالی قضات، ۳۰ درصد از 
پرونده های وارد شده به شوراهای حل اختالف به 

سازش ختم می شوند.
وی افزود: بیشــترین فراوانی پرونده های کیفری 
شهرســتان مربوط به ضرب و جــرح و پس از آن 
تصادفات رانندگــی اســت و در رده های بعدی 
نگهداری مشــروبات الکلــی، رانندگــی بدون 
گواهینامــه رانندگی، نزاع های دســته جمعی، 
خیانــت در امانــت، مزاحمت تلفنــی، تخلفات 
کارفرمایی و صدور چــک بالمحل قرار گرفته اند.

حســینی با بیان اینکه نزاع هــای خانوادگی  به 
صورت جداگانه بررسی می شوند و آمار پرونده های 
مربوطه در صــورت ورود به ایــن رده بندی، در 
باالترین رتبه قرار خواهند گرفت، تصریح کرد: در 
یک سال گذشته بیش از ۳۷۰۰ پرونده خانوادگی 
در دادگستری شهرستان تشکیل شده و نزدیک 

به ۹6۰ مورد نیز حکم طالق توافقی یا غیرتوافقی 
صادر شــده که این میزان نســبت به مدت زمان 
مشابه سال قبل ۳۳درصد رشد داشته است.رییس 
دادگســتری نجف آباد اقتدار و قاطعیت، انصاف و 
دســتگیری از مظلوم و دقت نظر در اجرای دقیق 
قانون را سه شــاخصه مهم برای دستگاه قضائی 
برشــمرد و ادامه داد: در ماه هــای اخیر اقداماتی 
همچون توســعه فضای پارکینگ، ساماندهی و 
کنترل دقیق ترددها به دادگســتری، رفع مشکل 
کمبود فضای فیزیکی، نصــب دوربین های مدار 
بسته، برگزاری جلسات مســتمر آموزشی برای 
ضابطین و توســعه روند ابــالغ الکترونیک اوراق 
قضائی شــامل احضاریه و احکام در کنار ثبت نام 

شهروندان در سامانه ثنا، صورت گرفته است.

رییس دادگستری شهرستان نجف آباد خبر داد:

افزایش ۳۳ درصدی طالق در نجف آباد
حضــور وزیــر ورزش و جوانــان در  نطنز
شهرستان نطنز منحصر به بازدید بسیار کوتاه از دو سالن 
ورزشی آماده و شنیدن سخنان یکی از اعضای شورای 
شهر آن هم به صورت شتاب زده شد.مسعود سلطانی فر 
وزیر ورزش و جوانان در حاشــیه بازدید از پروژه های 
شهرستان اظهار کرد: شهرستان نطنز خوشبختانه به 
نسبت جمعیت از سرانه و اعتبار خوبی در حوزه ورزش و 
جوانان برخوردار است؛ البته به رفع نواقص کمک می 
کنیم.وی افزود: با توجه به اینکه این شهرستان دارای 
استعدادها و ظرفیت های خوبی است، امیدواریم بیش 
از پیش شاهد رشد نطنز در عرصه های مختلف باشیم.

مرتضی صفاری نطنزی، نماینده مردم نطنز، بادرود و 
قمصر در مجلس شورای اسالمی در این بازدید با اشاره 
به نواقص موجود در سالن های ورزشی شهرستان از وزیر 
ورزش و جوانان درخواست کرد: باید اعتبار الزم برای 
رفع کمبودها در شهرستان اختصاص یابد.وی با اشاره 
به ضرورت تخصیص فضای ویژه بــه ورزش بانوان در 
شهرستان افزود: توجه ویژه به ورزش بسیاری از آسیب 
های اجتماعی را از بین می برد و به طور حتم اگر امکانات 
الزم در اختیار قرار گیرد جوانان شهرستان را نیز در برابر 
این آسیب ها بیمه خواهیم کرد.علیرضا عراقی، عضو 
شورای شهر نطنز در حضور وزیر ورزش با گالیه از این 
شــتابزدگی در سفر وزیر به شهرســتان، به مشکالت 
عدیده ســالن های ورزشــی از جمله نبود سرویس 
بهداشتی مناســب در سالن های نطنز اشــاره کرد و 

خواســتار اختصاص اعتبارات به ورزش در شهرستان 
نطنز شد.وی گفت: خیران در شهرستان نطنز وظایفی 
چون ساخت مسجد و مدرسه و بیمارستان را به عهده 
گرفته اند و اختصاص بودجه در امر ورزش دیگر بر عهده 
آنها نیست.متاســفانه حضور وزیر ورزش و جوانان در 
شهرستان نطنز منحصر به بازدید بسیار کوتاه از دو سالن 
ورزشی آماده و شنیدن سخنان یکی از اعضای شورای 
شهر آن هم به شکل شتاب زده شد؛ البته هیئت همراه 
وزیر دلیل شــتاب در بازدید وزیــر ورزش و جوانان از 
شهرستان نطنز را برگزاری یک جلسه فوری در تهران 
عنوان کردند.در این سفر آیین افتتاح چمن مصنوعی، 
دفتر هیئت فوتبال و بازدید از کلوپ شــهید کریمی 
نطنز، همچنین بازدید از مجموعه ورزشی خالد آباد و 

شهید فیروزی زاده بادرود کنسل شد.

 گالیه مردم نطنز
 از حضور شتابزده وزیر ورزش و جوانان

خبر دادگستری

وضعیت آب در شهرستان ها هرروز بغرنج تر 
از روز قبل می شود. 

امام جمعه شــهر ورزنه گفته، اســتاندار چند ماه 
قبل وعده ۴۵۰ میلیارد حق نکشت داد که با اما و 
اگرهایی مواجه شده در حالی  که در جلسات مدعی 
بودند اعتبار آن در نظر گرفته شــده اما با توجه به 
طوالنی شدن زمان پرداخت به نظر می رسد ادعای 
صحیحی نبوده یا حداقل این تلقی را برای عده ای 

به وجود آورده است.
حجت االســالم شــامحمدی می گوید: وضعیت 
معیشتی کشــاورزان در شرایط نامساعدی است و 
تعدادی از آنها از تهیه نان شــب هم عاجز شده اند 
و نیاز شدید به حمایت های مسئوالن ونیکوکاران 
دارند، برخی با یارانه زندگــی می کنند و برخی به 
علت بدهــکاری به مغازه داران سالهاســت کارت 

یارانه خود را ندیده اند.
سخنان امام جمعه شــهر ورزنه، ســخنان تازه و 
جدیدی نیســت. شــبیه اینگونه اظهارات را این 
روزها زیاد از زبان مســئولین و بعضا ائمه جماعات 
شهرســتان های استان می شــنویم. کشاورزانی 
که به نان شب شــان هم محتاج شده اند و دغدغه 
عده ای هنوز »رفــع حصــر« و »آزادی زندانیان 

سیاسی« است! 
حاال آب و خاک را با هم می برند و می زنند! شاهد 
این ادعا سخنان امام جمعه ورزنه است که می گوید:  

»در هفته های اخیر شاهد 
اعتراضات مردمی در شهر 
ورزنه نســبت به برداشت 
و انتقال از کوه ســیاه که 
نشــان تــاالب بی رمق 
محســوب  گاوخونــی 
می شود هستیم؛  کوهی 

که هزاران ســال نماد این منطقه و شهر بوده  واز 
زیبایی خــاص خود برخوردار اســت مورد تعرض 
قرار می گیرد در شرایطی که مردم معتقدند به آب 
کشاورزی آنها تعرض شــده که البته ادعای بحقی 

است به ناگاه شاهد تعرض 
به خاک شــان باشــند 
که طبیعتــا قابل تحمل 

نیست.«
خردادماه امســال بود که 
قائم مقام جهادکشاورزی 
گفت:» استاندار اصفهان 
تالش خوبی را برای رسیدگی به مطالبات کشاورزان 
انجام داد ولی می طلبد تا مصاحبه کلی مطبوعاتی 
در خصــوص موضوعــات کشــاورزان و پرداخت 
خسارت داشته باشند تا کشاورزان از زبان شخص 

استاندار رســیدگی های انجام شــده را دریافت 
 کنند و در این رابطه هر کــس موضوعی را مطرح

 نکند«.
استاندار اما هنوز چنین نشســتی را ترتیب نداده 
و هرروز شــاهد یک اظهارنظر و یا هشدار از سوی 
یک مقام مســئول در استان و درخصوص وضعیت 
 آب هســتیم. هرچند شــخص اســتاندار هم در 
گفت و گوهای خبری خود به صورت ویژه و مرتب 
درباره وضعیت آب اصفهان صحبت می کند؛ اما در 
نهایت مشخص نیست در چه وضعیتی قرار داریم! تا 
می خواهیم به آب فکر کنیم، برق مان قطع می شود 

و برق که می آید ، آب می رود!
درحالی که همه از وضعیت بد کشــاورزان شــرق 
اســتان می گویند، نماینده فالورجان در مجلس 
می گوید باید فکری هم به حال کشــاورزان غرب 
استان کرد. موسوی الرگانی گفته بود که اگر قرار 
است خسارتی برای نکشت به کشاورزان پرداخت 
شود، باید این خسارت به کشاورزان غرب استان نیز 

پرداخت شود.
خسارت نکشــت اما مثل باد بهاری گاهی هست و 
گاهی نیست و فعال هم که می گویند پرداخت نشده 
است. در چنین شرایطی کشــاورزان شرق و غرب 
استان باید منتظر باشند شاید معجزه ای رخ دهد. 
شاید هم باید به قول رییس سازمان محیط زیست 
بنشینند و دعا کنند که باران بیاید. مسئوالن فعال 
 راهکاری ندارند اگر هم دارند، در حال حاضر جواب

 نمی دهد!

وقتی همه خوابیم!

بهارسـتان نخسـتین کلینیـک مـددکاری اجتماعـی شـهر 
بهارسـتان شهرسـتان اصفهان افتتاح شـد.معاون امور اجتماعی 
اداره کل بهزیسـتی اسـتان اصفهان گفـت: کلینیـک مددکاری 
»وصـال« بـا مسـاحت ۱۲۰مترمربـع و مشـارکت یـک میلیارد 
ریالـی بخـش خصوصـی در شـهر بهارسـتان بـه بهـره بـرداری 

رسـید.مجتبی ناجـی افـزود: در ایـن کلینیـک تخصصـی چهار 
مددکار اجتماعی به حدود ۱۵زن سرپرسـت خانـوار، معلوالن و 
سـالمندان خدمات ارائه می دهند.وی گفـت: همچنین پژوهش 
های کاربـردی و نظری در حوزه آسـیب های اجتماعـی، اجرای 
طـرح هـای جامعـه محـور و آمـوزش مهـارت هـای اجتماعـی 

و پیـش ازدواج از دیگـر خدمـات ایـن کلینیـک تخصصـی بـه 
متقاضیان  اسـت.ناجی از کمبود بیـش از ۱۰کلینیک مددکاری 
دراین اسـتان هم خبر داد و افـزود: مردم برخی شهرسـتان های 
اسـتان از جملـه ناییـن، نطنـز، اردسـتان و سـمیرم از اسـتفاده 

خدمـات مشـاوره و مـددکاری بـی بهره هسـتند.

به منظور ارائه خدمات مددکاری صورت گرفت؛
راه اندازی کلینیک مددکاری در بهارستان

از وعده 450  میلیاردی استاندار درباره حق نکشت در استان چه خبر؟

استاندار اما هنوز چنین نشستی را ترتیب 
نداده و هرروز شاهد یک اظهارنظر و 
یا هشدار از سوی یک مقام مسئول در 
استان و درخصوص وضعیت آب هستیم

فرماندار مبارکه:
مسئوالن بیمارستان ها باید تا بهبود بیماران نظارت داشته باشند

فرماندار شهرستان مبارکه گفت: توجه به مراحل درمان بیماران تا بهبودی کامل باید جزو  مبارکه
اولویت های اصلی مسئوالن وپزشکان بیمارستان ها باشد.حمید عصارزادگان در بازدید سرزده از بخش های 
مختلف بیمارستان محمد رسول ا... )ص( شهرستان مبارکه بر لزوم خدمات رسانی مطلوب و ایجاد رضایت مندی 
بیشتر تاکید کرد و گفت: مسئوالن بیمارستان ها باید تا بهبودی کامل بیماران به مراحل درمان توجه و نظارت 
داشــته باشــند.وی با بیان اینکه توجه به مراحل درمان بیماران تا بهبودی کامل باید جزو اولویت های اصلی 
مسئوالن و پزشکان بیمارستان باشد، افزود: اقدامات خوبی در این دولت در بحث درمان و سالمت انجام گرفته 
و امیدواریم بتوانیم با همکاری مسئوالن استان کمبودها و کاســتی های درمانی شهرستان را جبران کنیم.

عصارزادگان با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در بخش بهداشت و درمان اقدامات خوبی انجام داده است، گفت: 
دولت، تدابیر خوبی برای تقویت بخش بهداشت و درمان و تامین سالمت جامعه اندیشیده و ما هم در بعد اجرا 

باید سعی  کنیم این امکانات  به خوبی در اختیار نیازمندان قرار گیرد و در جهت مناسب هزینه شود.

امام جمعه اردستان:
مرکز پاسخگویی به سواالت شرعی در اردستان راه اندازی می شود

امـام جمعه اردسـتان گفت: مرکز پاسـخگویی به سـواالت شـرعی بـه صورت ۲۴ سـاعته  اردستان
در اردسـتان راه اندازی می شود.دهشـیری با بیان اینکه مـردم بهترین قاضی برای سـنجش کارها و اقدامات 
هسـتند، خاطرنشـان کرد: برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی و راه اندازی مرکز پاسـخگویی به سـواالت 

شرعی از دیگر برنامه های هفته نماز جمعه در اردستان است. 
وی تصریح کـرد: ارتباط و تعامل باید دوسـویه باشـد. دهشـیری به برگزاری ۱۲ جلسـه سـتاد نمـاز جمعه 
طی یک سـال گذشـته اشـاره کرد و افزود: سـتاد نماز جمعه اردسـتان متشـکل از ۴۰ نفـر بـرادر  و ۲۰ نفر 

خواهر اسـت و میانگین شـرکت در نمازهـای جمعه 8۵۰ نفر اسـت.
وی با بیـان اینکـه نمـاز جمعـه اردسـتان از معـدود شـهرهایی هسـتند کـه در دو مـکان برگزار می شـود، 
 افـزود: تکمیل مصـالی نماز جمعه اردسـتان بـا ۳۰ درصد پیشـرفت فیزیکی نیازمند مسـاعدت مسـئوالن

 است.

سمانه زاغی نژاد

عکس  روز 

 کاشت هندوانه دیم
 در چاله سمبک آران و بیدگل
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مفاد آراء
5/94 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم مــردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هــای زاینده رود و اصفهان 
زیباچاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند)الف( بمدت 2 
ماه و نسبت به بند)ب( بمدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
بند الف(

بخش یک ثبتي شهرضا
یکم : شماره هاي فرعي از 1- اصلي ابنیه

1 - رای شــماره 139760302008001775 -  24 / 03 / 97 - نســرین دادفر فرزند 
عبدالرســول ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 149 فرعی به مساحت 
یکصدوبیست وهشت متروبیســت وهفت صدم مترمربع درازاء انتقال عادي مع الواسطه 
ششــدانگ ازطرف امان اله ، نصراله وامیرقلي بالسویه نسبت به سه دانگ مشاع وحسین 

وسلطان محمدبالسویه نسبت به سه دانگ مشاع همگي احتشامي هونجاني 
2 - رای شماره 139760302008001783 -  24 / 03 / 97 - جنت یوسفیان فرزند قدرت 
اله ششدانگ یک باب ساختمان سه طبقه مجزي شــده ازپالک 157 فرعی به مساحت 

یکصدوبیست ویک مترونودوپنج صدم مترمربع
3 - رای شــماره 139760302008001737 -  22 / 03 / 97 - محمدرضاصادقي علي 

آبادي فرزند ناصر ششدانگ :
 الف( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده از پالک 1515 فرعی به مساحت 
یکصدوچهل وپنج متروبیست وهشت صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 4247 

فرعي جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده از پالک 4247 فرعی به مساحت ده 
متروهشتادوهشت صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 1515 فرعي جمعاً تشکیل 

یک باب خانه نیمه تمام را داده است
4 - رای شــماره 139760302008001739 -  23 / 03 / 97 -  افسرخانم رجائي فرزند 
عبدالحسین نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ قسمتي ازیک باب خانه مجزي شده 
ازراهرواشتراکي بین پالک هاي 2158 و 2536 فرعی به مساحت شصت وپنج متروچهل 
صدم  مترمربع که به انضمام ششــدانگ پالک 2162 فرعي جمعًا تشکیل یک باب خانه 

راداده است 
5 - رای شــماره 139760302008001740 -  23 / 03 / 97 -  محمدحســین رجائي 
فرزند اسداله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ قسمتي ازیک باب خانه مجزي شده 
ازراهرواشتراکي بین پالک هاي 2158 و 2536 فرعی به مساحت شصت وپنج متروچهل 
صدم  مترمربع که به انضمام ششــدانگ پالک 2162 فرعي جمعًا تشکیل یک باب خانه 

راداده است 
6 - رای شــماره 139760302008000317 -  28 / 01 / 97 -  زهــره ترابــي فرزند 
عبدالحسین نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1. 

2687 فرعی به مساحت یکصدوهشتادوچهارمتروهفتادصدم مترمربع 
7 - رای شــماره 139660302008006351 -  29 / 11 / 96 -  مهدیه قبادي شهرضا 
فرزند اکبر ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 3527 فرعی که به شماره 8249 

فرعي تبدیل شده به مساحت هفت متروده صدم مترمربع
8 - رای شــماره 139760302008002170 -  20 / 04 / 97 -  محمودرضااســالمی 
شهرضائی  فرزند رضا ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 3. 3937 فرعی به 
مساحت یکصدونودوشــش متروده صدم مترمربع درازاء ششدانگ انتقال عادی ازطرف 

سیدمصطفی میرزاده قمشه
دوم : شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

9 - رای شماره 139760302008000318 -  28 / 01 / 97 -  سیدابراهیم موسوي فرزند 
سیدعبدالمطلب نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

74 فرعی به مساحت دویست وشصت ونه متروهفتادصدم مترمربع 
10 - رای شماره 139760302008000319 -  28 / 01 / 97 -  صفیه اقبالي فرزند عوض 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 74 فرعی به 

مساحت دویست وشصت ونه متروهفتادصدم مترمربع
11 - رای شماره 139660302008002875 -  28 / 05 / 96 -  سیدمحمدشریفي  فرزند 
ولي اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک های 113 فرعی که به شماره 13507 
فرعي تبدیل شده و 12494 فرعي که به شــماره 13508 فرعي تبدیل شده به مساحت 

یکصدوسي وهشت متروشصت وسه صدم مترمربع 
12 - رای شماره 139760302008001732 -  22 / 03 / 97 -  حمیدآسال فرزند رضا 
نسبت به سه  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 517 فرعی به 

مساحت یکصدوبیست ونه متروپنجاه ودوصدم  مترمربع 
13 - رای شــماره 139760302008001733 -  22 / 03 / 97 -  حمیده آســال فرزند 
رجبعلی  نسبت به سه  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 517 

فرعی به مساحت یکصدوبیست ونه متروپنجاه ودوصدم  مترمربع
 14 - رای شماره 139760302008001726 -  22 / 3 / 97 -  فیروزعباسي فرزند فضل 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 520 فرعی که به شماره 13887 فرعي 

تبدیل شده به مساحت دویست وده متروهشتادصدم مترمربع
15 - رای شــماره 139760302008001731 -  22 / 03 / 97 -  حســین جانقرباني 
الریچه فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 753  فرعی به مساحت 

یکصدوپنجاه وهفت متروسي صدم مترمربع 
16 - رای شــماره 139760302008001736 -  22 / 03 / 97 -  موسسه صندوق پس 
اندازوقرض الحسنه قدس زیارتگاه به شماره ثبت 16 ثبت شرکتهاوموسسات غیرتجاري 
اداره ثبت اســتادوامالک شهرضاوشناســه ملي 10260005501 ششــدانگ یک باب 
ساختمان باطبقه فوقاني آن محل دفترصندوق مجزي شده ازپالک 790 فرعی به مساحت 

هفتادویک مترمربع 
17 - رای شــماره 139760302008001837 -  29 / 03 / 97 -  احمدقــادري فرزند 
محمدنسبت به چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 796  

فرعی به مساحت یکصدوشانزده مترووچهل وپنج صدم   مترمربع 
18 - رای شــماره 139760302008001838 -  29 / 03 / 97 -  نجماء السادات شفي 
فرزند میرزافضل اله نســبت به دودانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده 

ازپالک 796  فرعی به مساحت یکصدوشانزده متروچهل وپنج صدم   مترمربع 
19 - رای شماره 139760302008001500 -  9 / 03 / 97 -  اصغرسبزواري فرزند نبي 
اله ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 932  فرعی به مساحت دویست 
وبیست وهفت مترمربع درازاء دوسهم وبیست وهفت - یکصدم سهم مشاع ازسي و هفت 

سهم ششدانگ ازقسمت مجهولي آن
20 - رای شــماره 139760302008001959 -  09 / 04 / 97 -  ناصرطبیبیان فرزند 
حسین ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 1072  فرعی به مساحت 

یکصدوهشتادوپنج متروشصت ودوصدم مترمربع 
21 - رای شماره 139460302008001270 -  09 / 02 / 94 -  محمدعلي سجادي زاده 
فرزند اکبرنسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک هاي 
1186 و 1188  فرعی که به شماره 13919 فرعي تبدیل شده به مساحت یکصدونودونه 

متروپنجاه ودوصدم مترمربع 
22 - رای شــماره 139460302008001272 -  09 / 02 / 94 -  نسرین طباطبائیان 
فرزند خلیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک هاي 
1186 و 1188  فرعی که به شماره 13919 فرعي تبدیل شده به مساحت یکصدونودونه 

متروپنجاه ودوصدم مترمربع 
23 - رای شماره 139760302008001820 -  28 / 03 / 97 -  سعیدماهري فرزند نعمت 
اله نســبت به پنجاه ودوحبه وچهل وچهار- یکصدوهفتم حبه مشاع باستثناء بهاء ثمنیه 
اعیانی چهل وهفت حبه وسي وهفت - دویست وبیستم ونهم آن ازهفتادودوحبه ششدانگ 
یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1317 فرعی که به شماره 14432 فرعي تبدیل شده به 

مساحت دویست وچهارمتروهشتادوپنج صدم  مترمربع 
24 - رای شــماره 139760302008002038 -  13 / 04 / 97 -  زهراعاشوري فرزند 
نصیب اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 

1553  فرعی به مساحت یکصدونوزده متروچهل وهشت صدم   مترمربع 

25 - رای شماره 139760302008002039 -  13 / 04 / 97 -  علي احمدعاشوري فرزند 
یزدان  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 

1553  فرعی به مساحت یکصدونوزده متروچهل وهشت صدم   مترمربع 
26 - رای شــماره 139760302008001609 -  13 / 03 / 97 -  مهــدي درویشــي 
فرزند سیف اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده از پالک 1717 فرعی به مساحت 
یکصدوچهل ویک متروپنجاه وپنج صدم مترمربع درازاء یکصدوچهل ویک - ســیزده 
هزاروچهارصدونهم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف عباسعلي 

رضائي 
27 - رای شماره 139660302008006989 -  27 / 12 / 96 -  علي اصغرقرباني بواني 
فرزند امیرقلي ششــدانگ یک باب انبارمجزي شــده ازپالک 1718  فرعی به مساحت 

یکصدونودوشش مترونودونه صدم مترمربع 
28 - رای شــماره 139760302008001727 -  22 / 03 / 97 -  زینب قاسمي فرزند 
چراغعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1719  

فرعی به مساحت یکصدوچهارده مترمربع 
29 - رای شماره 139760302008001728 -  22 / 03 / 97 -  روح اله عقدکي فرزند 
عزیزقلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1719  

فرعی به مساحت یکصدوچهارده مترمربع 
30 - رای شــماره 139760302008001730 -  22 / 03 / 97 -  چنگیزقاسمي فرزند 
محمدعلي ششدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 1719  فرعی 

به مساحت دویست وچهل وهفت متروهشتادودوصدم مترمربع 
31 - رای شــماره 139760302008001828 -  29 / 03 / 97 -  چراغعلي قاســمي 
فرزند محمدعلي ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1719  فرعی به مساحت 

سیصدوپنجاه متروسي ودوصدم مترمربع 
32 - رای شماره 139760302008001842 -  29 / 03 / 97 -  فرزانه اسکندري فرزند 
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 2084  

فرعی به مساحت سي وچهارمتروسي وهشت صدم مترمربع 
33 - رای شــماره 139760302008001843 -  29 / 03 / 97 -  زهرا اسکندري فرزند 
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 2084  

فرعی به مساحت سي وچهارمتروسي وهشت صدم مترمربع 
34 - رای شماره 139760302008001844 -  29 / 03 / 97 -  فریبا اسکندري فرزند 
اسماعیل ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 2084  فرعی به مساحت بیست 

متروهشتادویک صدم مترمربع
 35 - رای شــماره 139760302008001458 -  08 / 03 / 97 -  نوریجان جمشیدي 
فرزند ولي اله  نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده 

ازپالک 3755 فرعی به مساحت یکصدوسي وچهارمتروشش صدم مترمربع 
36 - رای شماره 139760302008001459 -  08 / 03 / 97 -  حسین جمشیدي فرزند 
علي جان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 

3755 فرعی به مساحت یکصدوسي وچهارمتروشش صدم مترمربع 
37 - رای شماره 139760302008001834 -  29 / 03 / 97 -  روح اله اسکندري فرزند 
عبدالرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 3756 

فرعی به مساحت یکصدوبیست ویک متروهشتادوپنج صدم مترمربع 
38 - رای شماره 139760302008001836 -  29 / 03 / 97 -  مرضیه شاه نظري فرزند 
احمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 3756 

فرعی به مساحت یکصدوبیست ویک متروهشتادوپنج صدم مترمربع
39 - رای شــماره 139760302008001729 -  22 / 03 / 97 -  علــي اکبري فرزند 
کیامرث ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپــالک 3766 فرعی به مســاحت 

یکصدوپنجاه مترمربع
40 - رای شماره 139760302008001933 -  06 / 04 / 97 -  آرش صالحي فرزند علي 
کرم ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 3766 فرعی به مساحت یکصدوچهل 

ودومتروپنجاه وپنج صدم مترمربع 
41 - رای شــماره 139760302008001781 -  24 / 03 / 97 -  خدیجــه صفدریان 
کرویه فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 5734 فرعی به مساحت 

یکصدوهفتادوهفت متروچهل صدم مترمربع 
42 - رای شــماره 139760302008001831 -  29 / 03 / 97 -  مصطفي آرامي فرزند 
رحمت اله ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزي شده ازپالک 13371 فرعی به مساحت 

سیصدوبیست وسه مترمربع
43 - رای شماره 139760302008001879 -  31 / 03 / 97 -  محمدرضاپورغالم فرزند 
عبدالحسین ششــدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 13371 فرعی به 

مساحت یکصدوبیست متروسي صدم مترمربع 
44 - رای شــماره 139760302008001876 -  31 / 03 / 97 -  ماه ستاره افشاریاني 

فرزند منصورششدانگ :  
الف( قسمتی از یک باب خانه ســه طبقه مجزي شده از پالک 14301 فرعی به مساحت 
یکصدوچهل وچهارمتروسي وچهارصدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3924 

فرعي جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه سه طبقه مجزي شده از پالک 3924 فرعی به مساحت پنجاه 
وهشت متروبیست ویک صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 14301 فرعي جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
45 - رای شــماره 139760302008002316 -  27 / 04 / 97 -  مرتضی تاکی فرزند 
حبیب اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 16405 
فرعی که قباًل شماره 803 فرعی بوده به مساحت دویست ونودوپنج متروسی وسه صدم 

مترمربع 
46 - رای شماره 139760302008002317 -  27 / 04 / 97 -  شهرزادجلی فرزند حبیب 
اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 16405 فرعی 
که قباًل شماره 803 فرعی بوده به مساحت دویست ونودوپنج متروسی وسه صدم مترمربع 

سوم : شماره هاي فرعي از3- اصلي مزرعه موغان
47 - رای شماره 139560302008001830 -  30 / 03 / 95 -  سمانه محسني فرزند 
عبدالحسین نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

374 فرعی به مساحت یکصدوسي متروسي ویک صدم مترمربع 
48 - رای شماره 139560302008001831 -  30 / 03 / 95 -  عزت دهقان ضاد فرزند 
قاسم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 374 فرعی 

به مساحت یکصدوسي متروسي ویک صدم مترمربع 
49 - رای شــماره 139760302008001706 -  21 / 03 / 97 -  صدیقــه شــباني 
فرزند علي ششــدانگ یک بــاب خانه مجزي شــده ازپالک 466 فرعی به مســاحت 

یکصدوهفتادودومتروهشتادوهفت صدم مترمربع
50 - رای شــماره 139760302008001830 -  29 / 03 / 97 -  علیرضاگالبي فرزند 
عباسعلي نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 

707 فرعی به مساحت یکصدوشانزده متروسیزده صدم مترمربع 
 51 - رای شماره 139760302008001833 -  29 / 03 / 97 -  الهام بیغم فرزند حسن 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 707 

فرعی به مساحت یکصدوشانزده متروسیزده صدم مترمربع
52 - رای شماره 139760302008001738 -  23 / 03 / 97 -  سعیدفروزان نیا فرزند 
علي ششــدانگ یک باب مغازه  مجزي شــده ازپالک 2087 فرعی به مساحت سي ونه 

متروچهارده صدم مترمربع
 چهارم : شماره هاي فرعي از21- اصلي مزرعه رشکنه

53 - رای شماره 139760302008002085 -  14 / 04 / 97 -  سیدیاسرموسوي فرزند 
سیدمحمدرضا ششــدانگ یک باب خانه  مجزي شــده ازپالک 195 فرعی به مساحت 

یکصدوهشتادویک متروچهل وهشت صدم مترمربع 
54 - رای شــماره 139760302008001840 -  29 / 03 / 97 -  بختیار سلطاني فرزند 
مهدي  نسبت به چهاردانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني پانزده - شصت وچهارم از 
ششدانگ یک باب خانه  دوطبقه مجزي شده ازپالک هاي 559 فرعی که به شماره 2576 

فرعي تبدیل شده و 1011 فرعي به مساحت شصت وپنج متروچهل ونه صدم مترمربع 
55 - رای شــماره 139760302008001841 -  29 / 03 / 97 -  فاطمــه ترابي فرزند 
عباسعلي نسبت به دودانگ مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیاني پانزده - شصت وچهارم 
از ششدانگ یک باب خانه  دوطبقه مجزي شــده ازپالک هاي 559 فرعی که به شماره 
 2576 فرعي تبدیل شــده و 1011 فرعي به مساحت شــصت وپنج متروچهل ونه صدم

 مترمربع 
 پنجم : شماره هاي فرعي از23- اصلي مزرعه سودآباد

56 - رای شــماره 139760302008001462 -  08 / 03 / 97 -  ســیدعلي موسوي 
فرزند ســیدابراهیم ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپــالک 3. 88 فرعی به 
مساحت دویست وسه متروهشتادوشــش صدم مترمربع درازاء دویست وپنج سهم مشاع 

ازیکهزاروهفتصدوپنجاه سهم ششدانگ که میزان یکصدوهفتادوپنج سهم مشاع آن انتقال 
عادي مع الواســطه ازطرف مهدی براهیمي ومیزان سي سهم مشاع آن انتقال عادي مع 

الواسطه ازطرف منصوره براهیمي ازجمله وراث مع الواسطه فتح اله براهیمي
57 - رای شماره 139760302008002051 -  13 / 04 / 97 -  صدیقه بهرامی فرزند 
امراله ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک های 103 و 2061 فرعی به مساحت 

یکصدودوازده متروهفتادصدم مترمربع 
ششم : شماره هاي فرعي از32- اصلي مزرعه دست قمشه

58 - رای شــماره 139660302008006050-  14 / 11 / 96 -  نســیم سالک فرزند 
عبدالجواد نسبت به یکصدوبیست وهفت سهم مشاع ازچهارصدوهفت سهم وسي صدم 
سهم ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 169 فرعی به مساحت دویست وچهل 

وهفت متروهشتادوشش صدم مترمربع 
59 - رای شــماره 139660302008006064 -  14 / 11 / 96 -  طیبــه خادم فرزند 
حسینعلي نســبت به یکصدوبیست وهفت سهم مشــاع ازدویست وهشــتادونه سهم 
وهفت دهم سهم ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 169 فرعی به مساحت 

یکصدوهفتادوشش متروبیست وپنج صدم مترمربع
 هفتم : شماره هاي فرعي از42- اصلي مزرعه قوام آباد

60 - رای شماره 139760302008001956 -  09 / 04 / 97 -  مجیدرحمتي شهرضا 
فرزند محمدرضانسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک واحددامداري به مساحت چهارده 
هزارودویست وهفده متروشش صدم مترمربع درازاء بیست وسه - یکصدونودودوم حبه 
مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ بالسویه انتقال عادي مع الواسطه ازطرف نبي اله کرمي 

وسیدولي اله نوابي 
61 - رای شماره 139760302008001957 -  09 / 04 / 97 -  عبدالعلي رحمتي شهرضا 
فرزند محمدرضانسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک واحددامداري به مساحت چهارده 
هزارودویست وهفده متروشش صدم مترمربع درازاء بیست وسه - یکصدونودودوم حبه 
مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ بالسویه انتقال عادي مع الواسطه ازطرف نبي اله کرمي 

وسیدولي اله نوابي 
62 - رای شماره 139760302008001958 -  09 / 04 / 97 -  محمود رحمتي شهرضا 
فرزند محمدرضانسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک واحددامداري به مساحت چهارده 
هزارودویست وهفده متروشش صدم مترمربع درازاء بیست وسه - یکصدونودودوم حبه 
مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ بالسویه انتقال عادي مع الواسطه ازطرف نبي اله کرمي 

وسیدولي اله نوابي
 هشتم : شماره هاي فرعي از 50 - اصلي مزرعه اله آباد 

63 - رای شماره 139760302008001934 -  06 / 04 / 97 -  سیدصابرموسوي فرزند 
محمد ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزي شده ازپالک 9 فرعی به مساحت دویست 

وچهل وچهار مترمربع
64 - رای شماره 139760302008001501 -  09 / 03 / 97 -  سعیدحسن پور  فرزند 
حسین نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 11 

فرعی به مساحت یکصدوشش متروچهل ویک صدم مترمربع 
65 - رای شماره 139760302008001502 -  09 / 03 / 97 -  مرضیه طالبیان  فرزند 
حسین نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 

11 فرعی به مساحت یکصدوشش متروچهل ویک صدم مترمربع
 66 - رای شماره 139760302008002057 -  14 / 04 / 97 -  شکوفه السادات شهابي  
فرزند ابراهیم ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 1252 فرعی به مساحت 

سیصدوسیزده متروپنجاه صدم مترمربع
نهم : شماره هاي فرعي از100- اصلي مزرعه فیض آباد

 67 - رای شماره 139760302008001835 -  29 / 03 / 97 -  مرتضي منصف  فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب مغازه باســاختمان احداثي درآن مجزي شده ازپالک 174 

فرعی به مساحت یکصدوشصت متروشصت وپنج صدم مترمربع
68 - رای شماره 139760302008002224 -  24 / 04 / 97 -  غالمرضا اکبری فرزند 
مسیح اله  ششدانگ یک باب کارگاه چوب بری مجزي شده ازپالک 489 فرعی به مساحت 

هشتصدوهفتادوپنج مترمربع
تاریخ انتشار نوبت اول : 06 / 5 / 1397 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 21 / 05 / 1397 
م الف: 209210 سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا  

تحدید حدود اختصاصی
5/96 شماره صادره :1397/04/508337 - 1397/4/31 چون تمامی ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 189 فرعی از 150 اصلی واقع در برز جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم زیور السادات سجاد زاده برزی فرزند سید عباس در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 1397/06/06  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:200 اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز )141 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/97 شــماره صادره :1397/04/507608 - 1397/4/27 چــون تمامی تحدید حدود 
ششدانگ یکباب اطاق تحتانی و فوقانی و حیاط جلو آن پالک شماره 1969 فرعی از 71 
اصلی واقع در سرشک جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
خانم مریم حاجی عسگری فرزند ناصر و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1397/06/07  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:192 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )151 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/99 شــماره صادره : 1397/42/508431-1397/4/31 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 8 فرعی مجزا شــده از 4774 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم صدیقه حیدری فرزند حسین در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 1397/5/29 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 ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 209937 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)146 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/102 شماره صادره:1397/04/508736-1397/5/1 چون تمامی ششدانگ قطعه زمین 
سه قفیزی پالک شماره 2369 فرعی از 71  اصلی واقع در سرشک جز بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز  مفروز و مجزی از 769 فرعی از اصلی مرقوم که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام 
آقای حسین سعادتمندی فرزند استاد علی و غیره واحدی از ورثه خانم بتول عبداله سرشکی 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز پنجشنبه مورخ 1397/06/01  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:205 اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز)156 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

5/103 شماره اجراییه:9710426805200201  شماره پرونده:9609986805201010 
شماره بایگانی شعبه:961010 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطــه 9609976805201796 محکوم علیه مهدی پــور اکبر نامقی مهدی 
محکوم اســت به پرداخت 50/000/000 ریال اصل خواسته و 1/655/000 ریال هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 96/4/12 
لغایت اجرا با احتساب نیم عشــر اجرا در حق محکوم له محمد مستاجران گورتانی فرزند 
اسداله به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خ کهندژ ایستگاه سردخانه ک آزادی بن 
دوم پ 97 ، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 

خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 210018 شعبه 52 شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره سه( )400 

کلمه، 4 کادر(
اجرایيه

5/104 شماره اجراییه:9710426793900158  شماره پرونده:9609986793900696 
شــماره بایگانی شــعبه:960702 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096793900158 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976793903304 محکوم 
علیه اکبر بشیری فرزند نوروز به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و چهل و هفت هزار 
و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یکصد و بیست هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
1396/06/06 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له علیرضا شــریف دستجردی فرزند 
محمد علی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ ســپیده کاشانی مجتمع توانگر بن 
بســت توحید پ 25 ط 2 با وکالت سید حسین نیکوئی فرزند ســید فخرالدین به نشانی 
اصفهان سه راه حکیم نظامی ابتدای خیابان ارتش کوچه شهید عطائی ساختمان 71 طبقه 
دوم واحد 3 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالــی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 210079 شعبه 9  حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید 

حججی( )463 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5/108 شماره ابالغنامه: 9710106793601690 شماره پرونده: 9709986793600158 
شماره بایگانی شعبه: 970161  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
سجاد فرهادی فرزند حسن، خواهان آقای مهدی فصیحی دادخواستی به طرفیت  خوانده 
آقای سجاد فرهادی به خواسته مطالبه مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خیابان سجاد 
خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57(  ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709986793600158 شــعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شــهید حججی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/06/17 ساعت 
11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 204155 شعبه 
6 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شهید حججی( )168 کلمه، 

2 کادر(
مفاد آراء

5/109 شماره صادره:508908 /1397/31- تاریخ ثبت:1397/5/2آگهي مفاد آراء قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي که 
به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایدو معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شماره 139760302019000180-1397/04/21- آقای اکبر کیان فر فرزند 
مصطفی ششدانگ یک باب گلخانه با ساختمان ها و تاسیسات موجود در آن به مساحت 
20993/25 متر مربع مجزی شــده از پالک 145 اصلی واقع در اراضی قلعه نوی بخش 

ثبتی دهاقان.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/06 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/21    
م الف: 214139 زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

مفاد آراء
5/110 شماره صادره:508904 /1397/31- تاریخ ثبت:1397/5/2آگهي مفاد آراء قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي که 
به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایدو معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شماره 139760302019000179-1397/04/21- حسن مباشری همگینی 
فرزند قربانعلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور با ساختمان ها و تا سیسات موجود در آن 
)محل پرورش بوقلمون گوشتی( به مساحت 5901  متر مربع مجزی شده از پالک 9 الی 

13 فرعی از 175 اصلی واقع در اراضی همگین بخش ثبتی دهاقان.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/06 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/21    
م الف: 214066 زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
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 قاچاقچی تلفن همراه
 در دام قانون

 مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: در بازرسی کارشناســان مدیریت اصناف 
از انبار تخلیه بــار واحدی صنفــی در اصفهان 
بیش از 115دســتگاه تلفن همراه قاچاق کشف 

و جمع آوری شد.
محمدجواد فشــارکی ارزش این تعــداد تلفن 
خارجی بدون مدارک معتبــر گمرکی را حدود 
500میلیون ریال بیان کرد و افزود: پرونده مالک 

متخلف این انبار به مراجع قضائی تحویل شد.
از ابتدای امســال تا کنون بیش از 433میلیارد 
ریــال کاالی قاچــاق در اســتان اصفهــان 
 کشــف شــد و دوهــزار قاچاقچی دســتگیر

 شدند.

اشتغال زایی ۱۰هزار مددجوی 
کمیته امداد اصفهان

مدیرکل امداد امام خمینی)ره( اســتان اصفهان 
گفت: این نهاد ســال گذشــته با پرداخت یک 
میلیــارد و 290میلیــون ریال تســهیالت به 
مددجویان زیر پوشــش بیش از 10هزار شــغل 
ایجاد کرده اســت.محمدرضا متین پور با اشاره 
به اجرای 7هزار و51طــرح خودکفایی گفت: با 
اجرای این طرح ها 10درصد از افراد زیر پوشش 

کمیته امداد خودکفا شدند.
وی بیش از 60درصد از طرح های اشــتغال زای 
کمیتــه امــداد را در زمینه خودکفایــی زنان 
سرپرست خانوار بیان کرد و افزود: امسال هم با 
پرداخت دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای 15هزار 
نفر اشتغال زایی می شــود و بیش از 60درصد از 
طرح ها در راستای خودکفا شدن زنان سرپرست 

خانوار بوده است.

 پژوهشگر اصفهانی
 استاد برجسته شیمی کشور

بنابراعــالم روابــط عمومی دانشــگاه اصفهان، 
»عبدالخالق بردبار« استاد تمام دانشکده شیمی 
این دانشگاه، عنوان استاد برجسته شیمي فیزیک 
کشــور را به خود اختصاص داد.این عضو هیئت 
علمی دانشــگاه اصفهان در بیســتمین کنگره 
شــیمي ایران به عنوان اســتاد برجسته شیمی 
فیزیک کشــور معرفی و تجلیل شد.بیســتمین 
کنگره شــیمي ایران بــا هدف فراهــم کردن 
 فرصتي دیگر براي ارائه آخرین دســتاوردهاي 
علمــي – پژوهشــي درزمینــه هــاي مختلف 
شــیمي با تاکیــد بــر کاربردهــاي آنهــا در 
حوزه هاي مختلف و همچنیــن برقراري ارتباط 
بیشــتر علمي بین پژوهشــگران و متخصصان 
دانشــگاهي و مراکــز صنعتي 26تــا28 تیر در 
 دانشکده علوم دانشــگاه فردوسي مشهد برگزار

 شد.
تالیــف و ترجمــه پنــج کتــاب، راهنمایــی 
26دانشجوی دکتري، 54دانشجوي کارشناسي 
ارشد و 13طرح پژوهشي، در کارنامه علمي این 

دکترای شیمي فیزیک  مي درخشد.

ظرفیت جذب هیئت علمی 
بانوان افزایش یافت

رییس مرکز جذب اعضــای هیئت علمی وزارت 
علوم با اشــاره به الکترونیکی شدن تمام فرآیند 
فراخوان جذب هیئــت علمی از آغــاز ثبت نام 
تا اتمام بررســی، گفت: پرونده های متقاضیان 
جذب اعضای هیئت علمی به صورت الکترونیکی 
است و هیچ فردی به شکل خارج از این سیستم 
به پرونده ها دسترســی نداشــته و امکان دخل 
و تصرف در محتوای پرونده هــا را ندارد.محمد 
رضا رضوان طلب با اشــاره به فعالیت و نظارت 2 
هزار و 500 نفر از اساتید سراسر کشور در شبکه 
جذب اعضای هیئت علمی کشــور، گفت: جذب 
اعضای هیئــت علمی به صــورت نیمه متمرکز 
انجام می شود و مرکز جذب اعضای هیئت علمی 
در این زمینــه وحدت رویه ایجــاد می کند؛ اما 
 زمام اصلی جذب اســاتید در دســت دانشــگاه 

متقاضی است.
رضوان طلب بــا بیان اینکه به دلیل تســهیل در 
فرآیند جذب اعضای هیئت علمی، استانی شدن 
فرآیند جــذب در دســتور کار وزارت علوم قرار 
گرفته اســت، عنوان کرد: فرآیند جذب اعضای 
هیئت علمی کامال شفاف و قابل پیگیری است.
وی همچنین از افزایــش ظرفیت جذب هیئت 
علمی بانوان خبــرداد و گفــت: افزایش جذب 
 هیئت علمی بانــوان از 12 به 38 درصد افزایش

 یافته است .

عکس  روز 

کشف 14 هزار نخ سیگار قاچاق در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

 فداکاری یک آتش نشان 
برای نجات جان یک شهروند

فرماندار اهواز به عیادت آتش نشــان فداکاری 
رفت که برای نجات یک شهروند، جان خود را 

به خطر انداخت.

فرمانده انتظامی استان مطرح کرد:
رشد 76 درصدی رضایتمندی 

مردم از نیروی انتظامی
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در حاشــیه 
کمیســیون تحــول کالنتری ها و پاســگاه ها 
اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در برنامه ویژه 
تحول کالنتری ها و پاسگاه ها قرار دارد تکریم 
ارباب رجوع، خدمت رســانی بهتر و ســریع تر 
 به مراجعــان و اهتمام بــه رضایتمندی آنان

 است.
مهدی معصوم بیگی ســپس بــه افزایش 27 
درصدی تماس مردم اســتان با سامانه 197 
در 4 ماهه امسال نســبت به مدت مشابه سال 
قبل اشــاره کرد و افــزود: برابــر ارزیابی های 
صورت گرفتــه از ســوی بازرســی کل ناجا 
رضایتمندی مردم اســتان اصفهان از عملکرد 
ماموران نیروی انتظامی در این مدت 76 درصد 
رشــد داشــته که می توان اذعان کرد، پلیس 
اســتان در حوزه اجتماعی و مردم داری بسیار 

موفق عمل کرده است.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از رشد 400 
درصدی تماس های تقدیر مــردم اصفهان از 
عملکرد کارکنان پلیس خبر داد و گفت: برابر 
این گــزارش، میزان شــکایت های مردمی از 
عملکرد کارکنان پلیس نیز 25 درصد کاهش 

یافته است.
وی مردم را سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی 
دانست و عنوان کرد: اعتمادسازی در بین مردم 
یکی از اصلی ترین برنامه های پلیس اســت به 
گونه ای که امــروز مردم از پیــر و جوان و زن 
و مرد، اســرار زندگی خود را با کارشناسان و 
مشــاوران پلیس در میان می گذارند و آنها را 

امین و محرم خود قلمداد می کنند.
معصوم بیگی خاطرنشان کرد: ظرف یک سال 
گذشــته قرارگاه عملیاتی »اقدام و عمل« در 
فرماندهی انتظامی اســتان راه اندازی شد و در 
این قرارگاه با اســتفاده از ظرفیت های داخل 
و بیــرون از ناجا توانســتیم طرح های بزرگی 
همچون طرح ذوالفقار و مرصــاد را در زمینه 
مبارزه با قاچاق کاال، انهدام شبکه های قاچاق 
مواد مخدر، برخــورد با ســارقان و مالخران، 
محکومان فراری، برخورد بــا اراذل و اوباش، 
خرده فروشــان مــواد مخــدر و جمــع آوری 
معتادان متجاهر عملیاتی کنیــم که اینگونه 
 اقدامات تاثیر زیادی بر ارتقای امنیت اســتان

 داشت.

رییس پلیس فتای استان خبر داد:
کالهبرداری میلیاردی با 

ترفند فروش اقساطی خودرو
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان با اشاره به 
کالهبرداری میلیاردی با ترفند فروش اقساطی 
خودرو در اصفهان اظهار کرد: در پی شــکایت 
تعدادی از شــهروندان مبنی بر واریز مبلغ 61 
میلیون و 500 هزار ریال برای خرید اقساطی 
خودرو و عدم دریافت خودرو و پاسخگو نبودن 
شرکت مورد نظر، بررسی موضوع در دستور کار 

این پلیس قرار گرفت.
سید مصطفی مرتضوی افزود: شاکیان پس از 
مشاهده تبلیغاتی با عنوان »فروش خودروهای 
داخلی با اقساط 70 ماهه بدون پیش پرداخت و 
تحویل فوری« در کانال های مجازی با شخص 
آگهی دهنده تماس گرفته و مبلغ مذکور را به  
عنوان هزینه های بیمه و ... پرداخت کرده بودند 
که فرد کالهبردار پس از دریافت مبلغ مربوطه 
تلفــن همراه خــود را خاموش و پاســخگوی 
خریداران نبــوده اســت.رییس پلیس فضای 
تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی ادامه 
داد: ماموران پلیس فتای اصفهان پس از انجام 
تحقیقات تخصصی در فضای مجازی، متهم را 
که مبلغ 8 میلیارد ریال در اســتان اصفهان و 
چندین استان دیگر کشور کالهبرداری کرده 
بود، شناسایی و پس از نیابت قضائی در یکی از 

استان های شمالی کشور دستگیر کردند.

ناجا

چهاردهمین جشــنواره الگوهای تدریــس برتر درس 
ریاضی، رشد تکنولوژی روز پنجشــنبه در اصفهان با 
حضور مدیر کل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، معاون آموزش 
متوســطه وزارت آموزش و پرورش و مدیر کل آموزش و پرورش استان 

اصفهان برگزار شد.
چاره ای جز ارتقای صالحیت معلمان برای همگام شــدن با 

تکنولوژی را نداریم
مدیر کل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این جشنواره اظهار 
داشت: امروز آنچه هدف آموزش و پرورش بوده، تربیت دانش آموزان در 
راستای اهداف سازمان آموزش و پرورش است.عباس سلطانیان با اشاره 
به اینکه هدف ما تربیت دانش آموزان بر پایه نیازســنجی هاست، اعالم 
کرد: امروز با پیچیدگی های تکنولوژی مواجهیم و باید از این پیچیدگی 
ها در جهت رشــد و ارتقای آمــوزش و پرورش بهــره بگیریم.مدیرکل 
آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد: برای همگام شدن 
با تکنولوژی، چاره ای جز ارتقای صالحیت های معلمان نداریم.وی گفت: 
معلمان و مدیران فرآیند آموزش هســتند و باید یادگیری را لذت بخش 
کرده و برای دانش آموزان الگو و اسوه اخالق باشند.سلطانیان بیان داشت: 
الگوهای تدریس ارائه شــده توســط معلمان در چهاردهمین جشنواره 
الگوهای برتر تدریس، پس از جمع بندی در اختیار معلمان سراسر کشور 

قرار می گیرد که نمونه ای از الگوهای تدریس هستند.

دانش آموزان میل کمتری به حضور در رشته ریاضی فیزیک 
دارند

معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش نیز در این جشنواره 
اظهار داشــت: تعداد کمتری از دانش آموزان امروز حاضر به شرکت در 
رشته های وابسته به ریاضی فیزیک می شوند و عمدتا به سمت رشته های 
علوم تجربی می روند.علی زرافشان با بیان اینکه در سال گذشته تنها 11 
نفر از دانش آموزان متوسطه وارد رشته ریاضی شده اند، ادامه داد: شاهدیم 
که دانش آموزان توانمند بیشتر به ســمت رشته علوم تجربی می روند و 
این امر کاهش میانگین علمی دانش آموزان در رشته ریاضی را به دنبال 
دارد.وی با بیان اینکه آموزش ریاضیــات در آموزش و پرورش و آموزش 
عالی وضعیت مناسبی ندارد، افزود: داوطلب دانشگاه نسبت به ظرفیت 

کاهش پیدا کرده و خروجی در ســال های آینده کیفیت باالیی نخواهد 
داشت و در این شرایط پیشرفت کشور دچار اختالل خواهد شد.زرافشان 
تصریح کرد: تسهیل در کیفیت آموزش و یادگیری لذت بخش، می تواند از 
عوامل ترغیب دانش آموزان برای انتخاب رشته ریاضی فیزیک برای ادامه 
تحصیل باشد.وی افزود: ضروری است که مسئوالن و مدیران باالدستی 
 برای ترغیب دانش آموزان به رشــته ریاضی برنامه ریزی درستی داشته

 باشند.
دانش آموزان نگرش منفی نسبت به درس ریاضی پیدا کرده اند

مدیر کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان یکی دیگر از ســخنرانان 
چهاردهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر درس ریاضی، رشد تکنولوژی 
بود که در این جلســه اظهار داشــت: انگیزه و همت دانش آموزان برای 
یادگیری عالقه مندانه و خودانگیخته درس ریاضی کم است و کششی به 
یادگیری آن ندارند.علی اکبر کمالی بیان داشت: حجم کتاب های درس 
ریاضی زیاد و ســاعت تدریس آنها کافی نیست؛ همچنین ترتیب چینی 
عناوین این درس بر اساس اصول روان شناسی کودک نبوده و غیر منطقی 
و غیر علمی به نظر می آید.مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه 
داد: امروز نیاز به تقویت روش های تدریــس درس ریاضی و روش های 

ارزیابی مورد توجه است.
وی تصریح کرد: دانش آموزان بعد از یادگیری احتیاج به ارزیابی دارند و در 

این راستا به کارگروه های ارزیابی نیاز داریم.

در چهاردهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر درس ریاضی، رشد تکنولوژی مطرح شد؛

فرآیند آموزش و یاد گیری باید برای دانش آموزان  لذت بخش شود

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( گفت:با اهدای اعضای بدن جوان 26 ساله اصفهانی به بیمار نیازمند کبد، زندگی دوباره بخشیده 
شد.مریم خلیفه سلطانی اظهار کرد: مهدی توکلی 26 ساله ساکن اصفهان بر اثر ایست قلبی، دچار مرگ مغزی شد و در  بیمارستان آیت ا... کاشانی اصفهان بستری بود.

وی افزود: پس از صحبت با اعضای خانواده این بیمار مرگ مغزی در خصوص پیوند اعضا، با رضایت کامل آنان، وی از بیمارستان آیت ا...کاشانی اصفهان به مرکز آموزشی 
درمانی الزهرا )س( اصفهان منتقل و پس از مراحل مربوط به تایید مرگ مغزی، تحت عمل جراحی برداشت اعضا قرار گرفت و عمر دوباره ای به یک بیمار نیازمند پیوند 
عضو، بخشید.مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( اصفهان با بیان اینکه این مورد، بیست و دومین مورد اهدای عضو در سال جاری 

اصفهان بوده است، تصریح کرد: با اهدای کبد مهدی توکلی در بیمارستان نمازی شیراز به بیماری نیازمند کبد، حیاتی دوباره بخشیده شد.

خبر

گزارش

وضعیــت ازدواج در جامعه کنونی ایرانــی نیاز به 
بررســی و تأمل دارد، چند سالی است که با کاهش 
ازدواج روبه رو هســتیم کــه این موضــوع باعث 

مشکالت متعددی در جامعه می شود.  
اگر والدین از هنــگام تولد فرزند بــه فکر ازدواج و 
خوشبختی او باشند، با رفتار و اعمال خود او را فردی 
مناسب برای یک زندگی ایده ال پرورش می دهند که 
البته این ایده آل کامال با رفتار اکثر والدین امروزی 

تضاد دارد.
با افزایش خانواده های تــک فرزندی یا حداکثر دو 
فرزندی در جامعه ایرانی و همچنین تغییر نقش های 
زن و مرد، کاهش قدرت خرید مردم و به دنبال آن 
شاغل شــدن مادران، اکثر والدین برای رسیدن به 
کارهای روزمــره خود، کــودکان را به کالس های 
متعدد یا نزد مادربزرگ ها می فرستند و گاهی هم 
این کودکان مجبورند ســاعاتی از روز را در خانه به 

تنهایی سر کنند.
از طرفی اکثر والدین برای رهایی از بحث با فرزندان 
خــود و همچنین رفاه حــال آنان هــر چیزی که 
می خواهند از جمله انواع وســایل بازی و گوشی و 
تبلتی که خود باعث مشکالت فراوانی برای کودکان 
می شود را برایشــان فراهم می کنند و این باعث پر 

توقع و خودخواه شدن فرزندان می شود.
همه این اتفاقات در شکل گیری شخصیت کودک 
تاثیرگذار است، این رفتارها باعث خودشیفته شدن 
و در عین حال آماده و مسئولیت پذیر نبودن کودک 
برای ازدواج در آینده خواهد شــد، همین والدین 
زمانی که فرزندشان به سن ازدواج می رسد، در پی 
یافتن بهترین فرد برای ازدواج با فرزند خود هستند 
در صورتی که فرزند خودشــان فرد مناسبی برای 

ازدواج نیست.
دالیل جوانان برای ازدواج نکردن

دختر جوان و مجرد 27 ســاله ای به نام »نغمه« در 
رابطه با دلیل عدم ازدواج خــود می گوید: با وجود 
خواستگاران زیاد و گاه و بیگاهی که دارم، نمی توانم 
انتخابی داشــته باشم و همیشه ســردرگم هستم، 
نمی دانم از زندگی مشترک دقیقا چه می خواهم تا 
در خواستگارانم به دنبال آنها بگردم، حتی درست 

خودم را نمی شناســم و 
نمی دانم توانایی آغاز یک 
زندگی مستقل را دارم یا 

خیر.
وی عنــوان کــرد: مادرم 
تا 2 ســال پیش به شغل 
معلمی مشغول بود و پا به 
پای پدرم کار می کرد، به 

همین دلیل صمیمیت کمی با هم داریم و هر فردی 
در خانواده فقط روی کارهای خود متمرکز اســت، 
بنده فکر می کنم شخصیتم به گونه ای است که هنوز 
آمادگی برای ازدواج و ایفای نقش همسری را ندارم.
توانمنــد نبودن جوانــان برای زندگی مشــترک 
یکی از اساسی ترین مشــکالت دیر یا اصال ازدواج 
نکردن جوانان اســت، توانمند از نظر اینکه بتوانند 
در مواجهه با مشــکالت بهترین تصمیم را بگیرند 
و به خوبــی مســائل را حــل کننــد و همچنین 
 بتوانند بــا جنس مخالــف خود به خوبــی رابطه

 برقرار کنند.
یکی دیگر از مشــکالت جوانان ما انتخاب نادرست 
همسر است، بعد از مناسب بودن افراد برای ازدواج، 
مهم ترین مــورد انتخاب مناســب ترین فرد برای 

ازدواج است که این مورد 
هم باید از کودکی توسط 
والدین به فرزندان آموزش 
داده شود، بسیاری از افراد 
با وجود دارا بودن شخصیت 
بسیار خوبی برای زندگی 
مشــترک در کنــار افراد 
مناســب خود قرار نگرفته 

و به همین دلیل زندگی خوبی نداشته اند.
پســر جوان و مجرد 33 ســاله ای به نام »حسین« 
در مورد ازدواج نکردن خود چنین گفت: بســیاری 
از دوســتانم به دلیل مشــکالت اقتصــادی موفق 
بــه ازدواج نشــده اند ولی بنــده با وجود نداشــتن 
مشــکل اقتصادی و بــا توجه به خواســتگاری های 
 زیــادی کــه رفتــه ام هنــوز نتوانســته ام ازدواج 

کنم.
وی در ادامه عنوان کرد: با گذشــت این 8 سالی که 
تصمیم به ازدواج داشته ام، احساس می کنم در انتخاب 
سخت گیر تر شده ام و در بســیاری از موارد انتخابی 
خودم پشیمان می شوم که چرا به دالیل بی اهمیتی، 
فردی را انتخاب نکردم و ایــن موضوع برایم ناراحت 

کننده است.

کودکی زمان آماده شــدن برای زندگی 
مشترک

رضاعلی نوروزی، دانشــیار گروه علوم تربیتی دانشگاه 
اصفهان در رابطه با نقش خانــواده و والدین در ازدواج 
جوانان اظهار کــرد: از زمانی که فرزنــدی در خانواده 
متولد می شود، والدین باید برای ازدواج او برنامه ریزی 
کنند، زمانی که فرزندی به سن ازدواج می رسد باید از 
قبل مهارت ها و توانایی هایی را کســب کرده باشد که 
بتواند هم فرد مناسبی برای ازدواج باشد و هم انتخاب 

صحیحی داشته باشد.
وی در ادامه افزود: مشکل اصلی جوانان در حال حاضر 
این است که مهارت های شناختی یا عملی برای انتخاب 
همسر و تصمیم گیری ندارند، در قدیم چون ازدواج ها 
به روش ســنتی بود، والدین تصمیم می گرفتند ولی 
امروزه که در کشاکش زندگی مدرن و سنتی هستیم در 
بسیاری از موارد نه روش سنتی به درستی انجام می شود 
و نه روش مدرن کارآمد عمل می کند. نوروزی متذکر 
شد: جوانان در سن ازدواج توانایی شناختی، مهارتی، 
ادراکی یا توانایــی تصمیم گیری و تجزیــه و تحلیل 
برای انتخاب صحیح را ندارند، این زمان برای آموزش 
فرزندان دیر اســت، این جوان باید در ســن 4 سالگی 
برخی از مهارت ها، در 8 سالگی برخی دیگر از مهارت ها 
و در سن 16 سالگی گروه دیگری را کسب می کرد تا در 
سن ازدواج عالوه بر این که شخصیت توانمندی داشت، 

می توانست انتخاب درست و مناسبی هم داشته باشد.
شناخت خود؛ مهم ترین راز موفقیت

این متخصص تعلیم و تربیت اســالمی اذعان داشت: 
برای ازدواج، فرد باید در ابتدا توانسته باشد به شناختی 
از خود و مهارت های خود دســت یابــد. روی مهارت 
ادراکی کودکان باید کار شود تا در تمام مراحل زندگی 
بتوانند انتخاب های صحیح داشــته باشند، به عنوان 
مثال نوجوانان نمی توانند انتخاب رشــته کنند چون 
خانواده فضای مناســب برای تجزیه و تحلیل و برای 
این که نوجوان در آن محیــط بفهمد چه ویژگی هایی 
دارد و چه کاری مناسب اوســت را فراهم نکرده است، 
فرد باید شــناخت کامل از خود داشته باشد و از کاری 
 که می خواهــد انجام دهد هم آگاهی کافی داشــته

 باشد.

شناخت »خود« مهم ترین راز موفقیت در ازدواج
 وقتی جوانان مهارت زندگی مشترک را ندارند؛

اهدای کبد جوان ۲6 
ساله به بیمار نیازمند

مسئول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوند الزهرا)س( خبر داد:

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان خبر داد:
کشف ۱4 هزار نخ سیگار قاچاق در اصفهان

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان  اظهار داشت :ماموران کالنتري 33 اصفهان، حین گشت زني در سطح حوزه 
استحفاظي به یک دستگاه خودروي سواري تیبا مشکوک شدند.سرهنگ حســن یار دوستي در ادامه  گفت: 
ماموران در بازرسي از این خودرو، تعداد 14 هزار نخ سیگار و96 بسته تنباکوی میوه اي 250 گرمي خارجی فاقد 
مدارک گمرکی کشف کردند.این مقام انتظامي با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان 
400 میلیون ریال اعالم شده است بیان داشت : در این خصوص راننده خودرو دستگیر وبرای اقدامات قانونی به 
مراجع قضائی تحویل داده شد .فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان در پایان با بیان اینکه قطعا کاالهاي قاچاق 
لطمه شدیدي به اقتصاد کشور وارد مي کند خاطر نشان کرد : مبارزه با کاالي قاچاق وظیفه هر شهروند است.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
توقیف محموله میلیاردی کاالی قاچاق در اصفهان

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در پی وصول خبری مبنی بر دپو و توزیع کاالی خارجی قاچاق در یک 
انبار تخلیه بار اطراف شهر اصفهان رسیدگی به موضوع در دستور کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاالی پلیس 
آگاهی اصفهان قرار گرفت.سرهنگ سعید سلیمیان تصریح کرد: پس از هماهنگی با مقام قضائی از محل مورد نظر 
بازرسی شد که تعداد 331 جفت کفش، 3 کیسه البسه و 700 بطری شیشه مایع شکالت خارجی فاقد مدارک 
گمرکی کشف شد.این مقام انتظامی از دســتگیری دو نفر در این رابطه خبر داد و بیان داشت: ارزش محموله 
کشف شده توسط کارشناسان یک میلیارد ریال اعالم شده است.سرهنگ سعید سلیمیان با اشاره به تحویل متهم 

به مراجع قضائی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی اجازه جوالن و سرکشی به قاچاقچیان را نخواهد داد.

 اخبار کوتاه

مشکل اصلی جوانان در حال 
حاضر این است که مهارت های 

شناختی یا عملی برای انتخاب 
همسر و تصمیم گیری ندارند
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غذاهایی برای تسریع رشد مو
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم :
۲ قاشــق غذاخوری  شکر،۲ قاشــق غذاخوری سرخالی پودر 

نسکافه فوری، یک  لیوان آب جوش، 
یک  لیوان شیر

طرز تهیه: 
ابتدا باید شکر و پودر نســکافه را با آبجوش 
مخلوط کنیم و ســپس اجازه مــی دهیم تا 
مخلوط ما خنک  شــود، بعد از خنک شــدن 

مخلوط را برای چند ســاعت داخل فریزر قرار 
می دهیم  تا یخ بزند. لیوان را کامال پر از قطعه های 

یخ کرده و  ســپس لیوان ها را با شــیر پر کنید. 
می توانید برای تزییــن از خامه فــرم گرفته هم 

بهره ببرید.

آیس کافی 

 چای کوهی
چای کوهی در مناطق مختلف ایران، دارای اسامی مختلفی است. این گیاه خواص متعددی دارد، بسیار خوش عطر و بو و لذیذ است و می تواند جایگزین خوبی 
برای چای عصرانه یا ظهر باشد.از خواص دارویی این گیاه،می توان به  خاصیت شست وشوی مجرای ادراری )کلیه و مثانه( اشاره کرد.این گیاه برای سیستم دستگاه 
عصبی خاصیت آرام بخش دارد. چای کوهی در ارتفاعات کم و متوسط رویش دارد و در بیشتر مناطق ایران دیده می شود و فصل رویش آن اواسط اردیبهشت تا 

اواخر خرداد است. چای کوهی از داروهایی است که باعث سقط جنین در زنان باردار می شود.

شی
ر با

طا
ع

یادداشت های یک مشاور

ترفندهای روان شناختی که در زندگی کاربرد دارند
اگر مــی خواهید از چیزی خالص شــوید، کافی اســت حین صحبــت با دیگــران، آن چیز را 
به آنها بدهید.از کســی یک ســوال شــخصی یا نظــرش را دربــاره چیزی بپرســید. در حین 
پاســخگویی، مغز به قدری مشــغول می شــود که واکنش های دیگر به طور خــودکار انجام 
 می شــود. در این شــرایط، بیشــتر افراد هر چیزی که بــه آنها بدهیــد را بدون فکر از شــما

 می گیرند.  اگر می خواهید با دیگران راحت دوست شوید، کافی است از آنها درخواستی کنید.این 
درخواست باید کار بسیار ساده ای باشد، مثل دادن نمکدان، دستمال کاغذی یا خودکار. کسی که 
 درخواست شــما را انجام می دهد تصور می کند که از شما خوشش آمده چون در حق شما لطف 

می کند.                                                                                                                                                                          
 ادامه دارد...

در حالی که وضعیت بهداشت و درمان کشور به علت کمبود 
پزشــک ودارو به خصوص در مناطق محروم چندان 
تعریفی نــدارد و به دلیــل باال رفتــن هزینه ها و 
تعرفه های درمان هر روز میزان بیشتری از افراد 
در معرض محرومیت از حداقل های پزشکی و 
ســالمتی در ایران قرار می گیرند،آمارهای 
عجیب و غریبی از دنیای پزشکی کشور به 
گوش می رسد؛ از میزان باالی پزشکان 
گمشده تا پزشکانی که در شغل های 
عجیب و غریبی مانند معامالت 
امالک مشغول به کار هستند. 
خیلی ها هنــوز فکر می 
کنند که پزشکان غم 
پــول ندارند و جزو 
قشر مرفه و اغنیا 

در  هستند. 

حالی که اگر خیلی خوش بینانه نگاه کنیم، کمتر از ۵ درصد جامعه پزشکی 
کشور که بیشتر جراحان فوق تخصصی هستند، پول شان از پارو باال می 
رود و بقیه در الیه های مختلف جامعه قرار می گیرند. به طوری که برخی از 
پزشکان نیز زیر خط فقر قرار دارند و عده ای هم برای امرار معاش و کسب 
درآمد، حرفه طبابت را بوسیده و ســراغ شغلی رفته اند که بتوانند هزینه 

های خود و خانواده شان را تامین کنند. 
۴۰ هزار پزشکی که درطبابت گم شده اند

چندی پیش رییس انجمن پزشکان عمومی ایران اعالم کرد: ۴۰ هزار نفر از 
پزشکان در فضای طبابت کشور گم شده اند و سراغ رشته های غیرتخصصی 
رفته اند. عباس کامیابی اظهارداشت: هویت پزشکان عمومی مدت هاست 

گم شده اســت و معلوم نیســت این قشر از که در نظام سالمت 
در  حوزه مدیریتی و تصمیم سازی چه نقشی در پزشــکان 

دارنــد. وی با طرح این موضوع که پزشــک نظام سالمت 
شروع سطح بندی نظام سالمت و قبل از انقالب عمومی در 

خودش را داشت، افزود: متاسفانه در آن زمان با جایگاه 
کمبود پزشک عمومی مواجه بودیم؛ اما االن شرایط 
به گونه ای است که پزشــکان عمومی ما به کشورهای 

دیگر مهاجرت می کنند.
پزشکانی که دالل امالک هستند

اینکه پزشکی، رشته پولسازی نیست این 
روزها به خصوص پزشکان عمومی را واداشته 
تا عالوه بر طبابت به سایر کارهای متفرقه هم 
بپردازند. این کارها در طیف وسیعی از مشاغل از 
انجام کارهای زیبایی و شبه پزشکی تا خرید و فروش 
امالک و سایر داللی ها خالصه می شود. کسانی که سال های 
طالیی عمرشان را در راه کسب علم گذرانده اند حاال سر از بنگاه های 
معامالت ملکی و ساختمان های نیمه کاره درآورده اند. در همین زمنیه 
رییس اتحادیه مشــاوران امالک اخیرا اعالم کرده است که ۴۰۰ پزشک 
در تهران  وجــود دارد که همزمان با کار طبابت، در حوزه واســطه گری 
ملک نیز فعال هستند و مجوز بنگاه معامالت امالک دارند.مصطفی قلی 

خســروی گفت: ۴۰ درصد اعضای صنف در پایتخــت، مهندس عمران 
هستند که بخش مهمی از آنها همزمان با کار واسطه گری خرید و فروش 
امالک در کار ساخت و ساز نیز فعال می باشــند.وی با بیان اینکه ۱۷ تا 
۱۸ درصد فعاالن صنف مشــاوران امالک، مدرک کارشناسی و باالتر در 
رشــته حقوق دارند، گفت: همچنین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن از بنگاهداران 
مسکن»روحانی« هستند و همزمان با تلبس به لباس روحانیت، در صنف 
خرید و فروش امالک نیز مشغول فعالیت هســتند. دنیای ساخت و ساز 
و ســاختمان یکی از جذاب ترین بازارها برای پزشکان است، افرادی که 
 با وجود  داشــتن توانایی های مورد نیاز جامع، ترجیح می دهند کاسبی

 بی سر و صدا و پولساز خود را داشته باشند.
چرا پزشکان با طبابت اقناع نمی شوند

در حالی که یک فرد باید برای رسیدن به درجه دکترای پزشکی سال ها 
وقت، عمر و توان خود را صرف کند؛ اما در نهایت این حجم از وقت و سرمایه 
توسط بخش بزرگی از این قشردر راه درست استفاده نمی شود. مسئله ای 
که حتی برخی از متخصصان و جراحان را نیز به حوزه ای اقتصادی، خارج 
از حیطه های پزشکی و طبابت سوق می دهد. آنگونه که بهزاد رحمانی، 
عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران، می گوید دو مسئله 
و مشکل باعث می شود که برخی پزشکان، قید حرفه خودشان را بزنند و 
سراغ شغل دیگری بروند. وی، نبودن امنیت شغلی و مسائل مالی را مطرح 
کرده و ادامه می دهد: اولویت نخست مربوط به نبود امنیت شغلی است. 
در حالی که تعرفه برخی از عمل ها پایین است در صورتی که بیمار بعد از 
جراحی فوت کند، با شکایت خانواده متوفی پزشک ناچار است چندین برابر 
میزان دستمزد خود را جهت دیه بپردازد. رحمانی عالوه بر امنیت شغلی، 
مسائل مالی را در ورود پزشکان به حیطه های دیگر اقتصادی نیز دخیل 
دانســته و می گوید: یک جراح عمومی بعد از چند سال درس خواندن و 
در ۳۳ ســالگی باید چند صد میلیون پول داشته باشــد تا بتواند مطب 
بزند. در حالی که با تعرفه هایی که داریــم، هیچ همخوانی بین درآمدها 
و هزینه ها وجود ندارد. به گفته وی، پزشکان به دلیل اینکه استعداد کار 
 خاصی را ندارند، بیشتر در ساخت و ساز و بعد از آن، در بورس به فعالیت 

می پردازند.

تکذیب گازدار کردن 
نوشابه ها با گازوئیل

رییس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی 
با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو، ضمن توصیه 
به مصرف هر چه کمتر نوشابه ها، در عین حال 
مباحث مطرح شــده مبنی بــر »گازدار کردن 
نوشابه ها با سوخت های فسیلی مثل گازوئیل« 
را نادرســت دانست.نســترن محمدی در این 
باره افــزود: باتوجه به ضوابط و مقــررات اداره 
کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشــی و 
بهداشتی سازمان غذا و دارو، تمامی واحدهای 
تولید کننده مواد غذایی حاوی گاز دی اکسید 
موظف به اســتفاده از آن و البته با ویژگی های 
خوراکی هســتند.وی همچنین ضمن تشریح 
پروسه تولید نوشــابه و تبدیل گاز دی اکسید 
کربن به گاز مایع، افزود: اگــر چه ویژگی های 
گاز مذکــور مطابق با ویژگی هــای مندرج در 
کدکس بین المللی بوده و مجوز تولید و مصرف 
گاز دی اکسید کربن پس از بررسی های الزم در 
محصوالت غذایی گازدار صادر می شــود؛ اما با 
توجه به شیوع بیماری های غیرواگیردار به دلیل 
زندگی مدرن و عدم تحر ک کافی، پیشــنهاد 
متولیان سالمت، مصرف کمتر فرآورده های پر 

شکر، نمک و چربی است.

دست هایمان را تمییز  بشوییم
پژوهشــی جدید نشــان می دهد که عادت 
شست وشوی اشتباه دســت ها هنگام آماده 
کردن غــذا می تواند باعــث ورود میکروب ها 
به میز غذا شــود، بدون آنکه خودمان مطلع 
شویم.سازمان USDA آزمایشی برگزار کرد 
کــه در آن ۳۸۳ داوطلب، یــک وعده غذایی 
شــامل برگر، بوقلمون و ســاالد مــرغ تهیه 
کردند. در تمام مدت آماده کردن غذا، رفتارها 
و عادت هــای داوطلبین کنترل می شــد. با 
توجه به اندازه گیری ها، گسترش آلودگی در 
همبرگرهای خام با RNA یک ویروس به نام 
Bacteriophage MS-2 صــورت گرفت. 
این ویروس به انسان آســیبی نمی  رساند؛ اما 
می  تواند باعث گســترش پاتوژن  های آسیب  
زننده یا نورو-ویروس ها )ویروســی که منجر 
به مســمومیت غذایی می  شــود( شود.برای 
داشتن دســت های تمیز و یک شست وشوی 
درست باید ابتدا دســت های خود را مرطوب 
کنید سپس با صابون بشویید و برای حداقل 
۲۰ ثانیه آنها را بمالید تا کامال تمیز شوند. بعد 
از آن دست ها را با یک حوله تمیز یا خشک کن، 
خشــک کنید.با توجه به اطالعات به دســت 
آمده، حدود ۸۰ درصد  از افراد نتوانسته بودند 
تمام مراحل شستن را به درستی و کامل انجام 
دهند.به دلیل اینکه شما نمی  توانید باکتری را 
استشمام یا احســاس کنید، پس بهترین راه 
برای حفاظت سالمت خانواده شست وشوی 

صحیح دست هاست.

چرا برخی مواد غذایی 
موجب سرطان می شوند؟

دانشمندان بر این باورند که ابتال به ۳۰ درصد 
از تمام ســرطان ها می تواند از طریق تغذیه 
مناسب قابل پیشگیری باشد.نتایج پژوهش ها 
می توانند به شما در تشخیص عادات تغذیه ای 
نامناسب که به سرطان منجر می شوند، کمک 
کنند. مطالعات نشان داده اند که برخی مواد 
غذایی با کاهش خطر ابتال به ســرطان پیوند 
خورده انــد که از آن جمله می تــوان به توت 
فرنگی، گوجه فرنگی و ســبزیجات چلیپایی 
اشاره کرد. در مقابل، برخی مواد غذایی مانند 
گوشت های فرآوری شده خطر ابتال به سرطان 
را افزایش می دهند. برخی رژیم های غذایی نیز 
با کاهش خطر ابتال به سرطان پیوند خورده اند 
که رژیم مدیترانه ای یکی از شناخته شده ترین 
نمونه هاست؛ اما اگر تهیه فهرستی از هر ماده 
غذایی مرتبط با ســرطان دلهــره آور به نظر 
می رسد، روش موثر دیگری برای دنبال کردن 
یک رژیم غذایی ضد سرطان وجود دارد که 
تراکم انرژی هر چیز موجود در بشقاب شما را 

در نظر می گیرد.

اگر قصد دارید آهنگ رشد موی خود را تسریع کنید؛ اما از چگونگی انجام این کار اطمینان ندارید، به این 
نکته توجه داشته باشید شاید تنها کاری که باید انجام دهید، ایجاد تغییر در رژیم 

غذایی باشد.
دانه کدوتنبل 

دانه های کدو تنبل سرشار از ویتامین های B هستند که برای رشد 
مو و همچنین ظاهر بی نقص آن عنصری اساسی محسوب می شوند.برای پیشگیری از ریزش 

مو، می توانید روغن دانه کدو تنبل را بــه رژیم غذایی خود اضافه کنید. به لطف 
ویژگی های دانه کدو تنبل، این روغــن مکملی خوب برای برطرف 

کردن مشکالت مو است.
تخم مرغ 

تخم مرغ یکی از مواد غذایی سرشــار از پروتئین است و 
همچنین از محتوای باالی ویتامین B12 سود می برد.اگر به طور منظم 
تخم مرغ مصرف کنید، رشد مو با آهنگی سریع تر و قدرت 

بیشتر ادامه خواهد یافت.
مرغ 

گوشــت مرغ سرشــار از 
پروتئین حیوانی است که ماده ای اساسی برای 

تولید کراتین محسوب می شود. کراتین حدود ۸۰ 
درصد از مو را تشکیل می دهد.اگر به مدت دو تا سه ماه 

با کمبود این پروتئین مواجه باشید، رشد مو با نرخ طبیعی 
متوقف شده و ریزش آن آغاز می شود.گوشت های 

دیگر نیز می توانند به افزایش میزان پروتئین 
حیوانــی دریافتی مــا کمک کنند 

که از آن جمله می توان به 
بوقلمون  گوشــت 

اشاره کرد.

بادام 
بادام سرشار از ویتامین 

E اســت که این ماده مغذی برای فعال کردن 
رشد و تقویت مو نیاز اســت.مصرف ۲۰ بادام در روز برای تامین ۷۰ 

درصد از مقدار مصرف توصیه شده ویتامین E کفایت می کند.همچنین، 
بادام سرشار از دیگر مواد مغذی ضروری برای رشد و محافظت 
از مو اســت که از آن جمله می توان به بیوتین، 
 B اسیدهای چرب و ویتامین های

اشاره کرد.
لوبیاها

لوبیا از محتـوای باالی 
آهن سـود می بـرد کـه یکی از 
مـواد مغذی اساسـی بدن بـرای تقویت 
رشـد مـو اسـت.یک وعـده لوبیـا تقریبـا نیمـی 
از مقـدار مصـرف توصیـه شـده روزانـه آهـن را تامیـن 
مـی کند.همچنیـن، لوبیـا سرشـار از روی و کولیـن اسـت 
 کـه بـرای تنظیم گـردش خـون در پوسـت سـر ضـروری

 هستند.

ماهی 
سالمون 

»ماهی سالمون« سرشار 
از اسیدهای چرب امگا-3 است که این 

ماده مغذی به تقویت فولیکول های مو کمک کرده و 
رشد مو را تحریک می کند.مطالعات علمی مختلف نشان داده اند 

که مصرف این نوع از اسیدهای چرب به مدت یک سال به جریان تلوژن کمک 
خواهد کرد.پس، مصرف مواد غذایی سرشــار از اسیدهای چرب امگا-3 به 
تقویت رشــد مو کمک می کند.همچنین، ماهی سالمون سرشار از ویتامین 

B12 و آهن است که به رشد مو کمک می کنند.

غذاهایی برای تسریع رشد مو

عضو انجمن علمی روان پزشکان ایران گفت: بر اساس آخرین تحقیقات 
وزارت بهداشت، شــیوع اختالالت روان بین افراد ۱۵ تا ۶۵ سال بدون 
احتساب اختالالت شــخصیتی، ۲۴ درصد است.حسن فالح پور با بیان 
اینکه از هر چهار ایرانی یک نفر مبتال به اختالالت روان )در گستره خفیف 
تا شدید( است، اظهار کرد: بر اســاس تعریف سازمان جهانی بهداشت، 
مفهوم سالمتی شامل رفاه و آسایش جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی 

است و صرف نبود بیماری جســمی نمی تواند به معنای سالمتی کامل 
باشد؛ چه بسا افرادی باشند که از نظر جسمی سالم هستند ولی از سالمت 
کامل برخوردار نیستند.این روان پزشک با تاکید بر اینکه مفهوم سالمتی 
طیف گســترده ای دارد، افزود: برخالف تصور عموم، ممکن است کسی 
در ظاهر افسرده و پریشان به نظر نرســد ولی آن طور که باید از زندگی 
فردی و اجتماعی خود لذت نبرده و حال چندان مساعدی نداشته باشد؛ 

در واقع این افراد عمیقا خوشحال نیستند، شرایط اجتماعی و اقتصادی 
پیرامون خود را در خور شأن و مطالبات شان نمی بینند و نمی توانند لذت 
برخورداری از یک زندگی آرام را درک کننــد. در حالی که همین افراد 
اگر در سالمت کامل به سر می بردند، می توانستند استعدادهای خود را 
بروز دهند، مولد باشند، به راحتی با شرایط استرس زا تطبیق یابند و در 

فعالیت های اجتماعی مشارکت داشته باشند.  

 ۲۴ درصد از ایرانی ها
  از اختالالت روان

 رنج می برند

پزشکانی که دالل می شوند؛

ساالنه میلیاردها تومان از سرمایه های پزشکی کشور هدر می رود
پریسا سعادت
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فرگوسن: 
 می خواهم بازی های 

تیم محبوبم را ببینم
»ســر آلکس فرگوسن« ســرمربی افسانه ای 
باشــگاه  جاودانــه  و 
یتد  نا یو منچســتر
که حــدودا دو ماه 
پیش دچار عارضه 
مغزی شد و مدتی 
را در بیمارســتان 
بــا  گذراند،حــاال 
اش،  ســامتی  بازیابــی 
برای هواداران خود یک پیام فرســتاده است. 
 فرگوســن در جدیدترین صحبت خود گفت:

» ابتدا می خواهم از تیم پزشکی بیمارستان های 
سالفورد رویال، الکســاندرا و مکس فیلد تشکر 
کنم. به شما اطمینان می دهم بدون کمک این 
افراد نمی توانستم امروز اینجا بنشینم؛ بنابراین 
از طرف خود و خانواده ام از پزشــکانم تشــکر 
می کنم. خوشحالم که سیل پیام های آرزوهای 
سامتی به سمت من سرازیر شد. مایلم در فصل 
پیش رو هر چند زودتر در اولدترافورد بنشینم و 
بازی های تیم محبوبم را ببینم. در این شرایط، 
آرزوی بهترین ها را برای ژوزه مورینیو و بازیکنان 

تیم دارم. «

کریم بنزما: 
می خواهم بهتر از گذشته باشم

در حالی کــه »رونالدو« رئــال مادرید را ترک 
کرده و گرت بیل هم در 
آستانه ترک برنابئو 
قرار دارد، هواداران 
رئال انتظار داشتند 
که »بنزما« هم این 
تیم را تــرک کند تا 
آنها بتوانند یک مهاجم 
نوک دیگر را جانشین او کنند؛ اتفاقی که به نظر 
قرار نیست بیفتد چون بنزما قصد ترک این تیم 
را ندارد. کریم بنزما در تازه ترین صحبت هایش 
می گوید:»پیش فصل بسیار خوب و پرفشاری 
را پشت سر می گذاریم، می دانیم که تمرینات 
طاقت فرسایی را سپری می کنیم؛ اما خبر داریم 
که این تمرینات در طــول فصل به کمک مان 
خواهد آمد. اینجا در رئال مادرید مثل همیشه 
باید برای فتح همه جام هــا بجنگیم. به لحاظ 
فردی می خواهم بهتر از فصل گذشــته باشم و 
برای ادامه دادن به تاریخ ســازی در این باشگاه 

بیشتر تاش کنم. «

 پاسخ منفی یوونتوس
 به پیشنهاد بارسلونا

میرالم پیانیچ، هافبک خاق بوسنیایی یوونتوس 
مورد توجه بارسلونا قرار 

گرفته است.
»پیانیــچ« بعد از 
درخشــش در رم 
بود کــه پیراهن 
یوونتــوس را برتن 
کــرد. ایــن بازیکن 
بوسنیایی در  سال ۲۰۱۶ با قراردادی پنج ساله 
به ارزش ۳۲ میلیون یورو به یوونتوس پیوست 
و توانســته عملکرد خوبی با پیراهن این تیم از 
خود نشان دهد. خبرهای زیادی درباره جدایی 
پیانیچ از یووه به گوش می رســد و از بارســلونا 
و منچسترســیتی به عنوان مشــتریان جدید 
این بازیکن ســخن به میان می آید؛ اما باشگاه 
یوونتوس پیشنهاد نخست بارسلونا برای جذب 

پیانیچ را رد کرد.
 پیشنهاد آبی  اناری ها به یووه، »ماریو گومز« به 
اضافه مبلغی پول است؛ اما یوونتوس تاکید دارد 
که بازیکن بوسنیایی خود را تنها با ۸۰ میلیون 

یورو خواهد فروخت.

سیلوا: 
قراردادم را با منچسترسیتی 

تمدید نمی کنم
»داوید سیلوا« بعد از وینسنت کمپانی، ۳۴۶ بار 
با پیراهن منچسترسیتی 
بــه میــدان رفته و 
توانسته ســه بار 
قهرمانــی در لیگ 
جزیــره، ســه بار 
قهرمانــی در جــام 
اتحادیــه و یــک بار 
قهرمانی در جام حذفی را هم به دست آورد. سیلوا 
تا سال ۲۰۲۰ با سیتی قرارداد دارد و تاکید کرد 
که بعد از آن قراردادش را تمدید نمی کند. هافبک 
اسپانیایی منچسترســیتی، گفت : بعد از پایان 
قراردادم با منچسترســیتی ۳۴ ساله می شوم و 
ترجیح می دهم که از تیم جدا شوم و برنامه ریزی 

جدیدی داشته باشم. 

آغاز »نمازی« با ۳ امتیاز شیرین

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

روزنامه دیلی میل انگلیس خبر داد که باشــگاه برایتون بعد از خرید 
علیرضا جهانبخش بــه عقد قرارداد با یک ایرانــی دیگر هم بی میل 
نیست و احتمال حضور مرتضی پورعلی گنجی در این تیم وجود دارد 
تا برایتون تبدیل به اولین باشگاه تاریخ لیگ برتر بشود که دو بازیکن 
ایرانی دارد.برایتون خود را برای حضور قدرتمند در رقابت های لیگ 

برتر آماده می کند و به یک بازیکن اکوادری هم نظر دارد. 

»برایتون« به دنبال پورعلی گنجی

محمدرضا خانزاده که لیگ هفدهم را با پدیده مشهد به پایان برد و با 24
عملکرد خوب خود در این تیم در لیست نهایی تیم ملی ایران برای 
جام جهانی ۲۰۱۸ هم قرار گرفت، با عقد قرارداد با باشگاه االهلی قطر 
به جمع لژیونرها اضافه شد. حضور او در جمع نفرات منتخب کارلوس 
کی روش و تجربه دومین جام جهانی متوالی شرایط او را بهتر کرد تا 

بتواند با شرایطی بهتر فوتبال خود را خارج از ایران ادامه دهد.

دومین بازیکن ایرانی به االهلی قطر پیوست
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تکلیف جباری چه شد؟
حاال که بازگشــت جباروف به اســتقال منتفی 
شــده و این بازیکن فصل آینده در لیگ قزاقستان 
بازی خواهــد کرد، خیلی ها دوســت دارند بدانند 
شایعاتی که طی ۱۰ روز گذشــته درباره احتمال 
بازگشــت مجتبی جباری به استقال شنیده شد، 
چه سرانجامی خواهد داشت. اگر چه گفته می شد 
بازگشت جباری، استراتژی مدیران استقال برای 
چانه زنی با سرور است؛ اما خود مجتبی در مصاحبه 
با ایران ورزشی برای بازگشت به تیم سابقش چراغ 
سبز نشان داد، منتهی چند روز قبل قضیه تغییر کرد 
و ابتدا از قول شفر اعام شد که با بازگشت مجتبی 
مخالفت شده و از طرف دیگر خود جباری هم گفت 
که نمی خواهد در تصمیمش مبنی بر خداحافظی از 
فوتبال تغییری ایجاد کند. حاال باید دید آبی ها که 
برای فصل جدید مغز متفکر خط میانی شــان را از 
دست داده اند سراغ مجتبی می روند یا اینکه فرشید 
اســماعیلی در فصل جدید وظیفه بازی سازی در 

استقال را به عهده خواهد داشت. 

در حاشیه

دوپینگ ٢ کشتی گیر ملی پوش 
تایید شد

حمید بنی تمیم، نایب رییس فدراسیون کشتی در 
مورد خبر دوپینگ دو فرنگی کار کشورمان اظهار 
کرد: فدراسیون کشتی برای اعزام تیم های پاک به 
مسابقات بین المللی و اصلی، زمان بندی مشخصی 
را برای انجام  تســت دوپینگ و تست سامت در 
حین تمرینات و در مســابقات غیر اصلی از کشتی 

گیران مدعی در هروزن تنظیم کرده است.
وی ادامه داد: در این راستا همکاری بسیار نزدیکی با 
»وادا« و همچنین »نادو« داریم و  نادو  با هماهنگی 
کامل فدراسیون کشــتی با حضور در تمرینات و 
مسابقات غیر اصلی از نفرات مد نظر تست دوپینگ 
و ســامت می گیرد.بنی تمیم تصریح کرد: هدف 
از این برنامه این اســت که تا حد ممکن با معضل 
دوپینگ در مسابقات  اصلی  خود روبه رو نشویم و  
تهدید محرومیت های جدی  اتحادیه جهانی و وادا را 
برای کشتی ایران به حداقل برسانیم. وی تاکید کرد: 
نفراتی که تســت آنها مثبت اعام شده است جزو 

نفرات اصلی و مد نظر کادر فنی نبودند. 

منهای فوتبال
کاریکاتور روز

بیشتر از عقلت استفاده کن!
»پل اسکولز« هافبک سابق منچستریونایتد به »پل پوگبا« ستاره فرانسوی شیاطین سرخ 

توصیه کرده در فصل جدید بیشتر از عقل خودش استفاده کند!

پیروزی ۸ گله گیتی پسند برابر میهمان شهرقدسی
در هفته چهارم رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور عصر پنجشنبه  در ورزشگاه پیروزی اصفهان، 
گیتی پسند به مصاف پارسیان شهر قدس رفت که در پایان این دیدار گیتی پسند با نتیجه ۸ بر ۳ به پیروزی 
رسید.  برای گیتی پسند در این دیدار مسلم اوالد قباد در دقیقه ۱5، سعید احمد عباسی دقایق ۴، ۲۴، ۲5 و 
۲7، علیرضا جوان دقیقه ۲۸، محمد شجری دقیقه ۳7و محمد زارعی دقیقه ۴۰گلزنی کردند. برای پارسیان 
شهر قدس نیز امین مجیدی پور در دقایق یک )تنها ۱۳  ثانیه پس از شروع بازی( ۲۶ و۳۸ گلزنی کرد. مسعود 
سعادتی در  دقیقه ۱5 و حمیدرضا بخشی فرد در دقیقه ۳7 از پارسیان شهر قدس کارت زرد دریافت کردند. 
داور مسابقه همچنین به علیرضا جوان در  دقیقه ۱7 و مهران عالیقدر در دقیقه ۱9 کارت زرد نشان داد.  تیم 

گیتی پسند با کسب ۳ امتیاز این دیدار ۱۰ امتیازی شد و در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.

آغاز »نمازی« با ۳ امتیاز شیرین
تیم ذوب آهن در اولین بازی در لیگ برتر فصل جاری، به مصاف تیم نساجی مازندران رفت. در نیمه اول ابتدا 
نساجی توپ و میدان را در دست داشت؛ اما این ذوب آهن بود که بعد از گذشت 5 دقیقه ابتدایی بر بازی مسلط 
شد و در دقیقه ۱5 روی یک ارسال تیز از سمت راست توسط »ادی گابریل هرناندز«، مهاجم جدید خود به گل 
رسید.ذوب آهن که در نیمه نخست پس از به ثمر رساندن گل حاکم توپ و میدان بود نیمه دوم را هم با کنترل 
بازی آغاز کرد، آنها که بیشتر به حفظ توپ و نتیجه راغب بودند تا زدن گل بیشتر، در ۲۰ دقیقه پایانی عقب 
نشستند تا نساجی که نمی خواست در اولین دیدار تاریخ لیگ برتری خود بازنده باشد پیش بکشد. شاگردان 
جواد نکونام در نهایت موفق نشدند دروازه ذوب آهن را باز کنند تا این امید نمازی و شاگردانش باشند که اولین 

بازی خود را با برد پشت سر بگذارند.

وزیر ورزش و جوانان در نشست صمیمی با ورزشکاران اردستانی اظهار کرد: در سفر به شهرستان های نطنز 
و اردستان و شهرهای تابعه آن، از پروژه های نیمه کاره و در دست احداث بازدید کردیم که تعدادی از آنها 
هم در حال بهره برداری است. مسعود سلطانی فر افزود: پیشرفت فیزیکی پروژه های نیمه کاره خوب بوده؛ 
اگر چه بعضی از آنها از ۱۰ سال پیش آغاز شده و در دو سال گذشته کمی کار پیشرفت کرده است؛ امید 
داریم این پروژه ها را ظرف سال های 97 و 9۸ به اتمام برسانیم، آن هم با استفاده از منابع استانی و ملی و 

عزم و اراده ای که در بین مسئوالن بخش های مختلف دولتی، کشوری و استانی وجود دارد.
وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: در بخش نگهداری، این دو شهرستان سرانه فضای خوبی دارند و مشکاتی 

در بخش نگهداری، تعمیرات و بازسازی وجود دارد  که باید برطرف شود.
وی تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از این پروژه ها شامل اســتادیوم ۱5 هزار نفری در زنجان و ارومیه، 
پیست دوچرخه سواری در کرمان و رشت، سالن سرپوشیده در اردبیل و تعدادی استادیوم 5 هزار نفری در 
شهرهای مختلف کشور خواهد بود که سعی می کنیم آنها  را افتتاح کرده و بتوانیم از این پروژه ها در جهت 

گسترش ورزش همگانی و قهرمانی استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: روی منابع وقت زیادی گذاشته شده است تا تیم های اجرایی بتوانند نظارت داشته 
باشند و طرح ها را سرعت بدهند، امسال سال پررویدادی است اول آن جام جهانی بود که با دالوری تیم 
ایران آبرومندانه به پایان رسید، در دهه سوم مرداد هم بازی های آسیایی جاکارتا و پاراآسیایی جاکارتا را 
پیش رو داریم. وزیر ورزش و جوانان یادآوری کرد: از دیگر رویدادهای مهم سال 97 برای کشور المپیک 
جوانان در مهرماه است و رویداد مسابقات فوتبال آسیایی را در کنار این رویدادها خواهیم داشت تا بتوانیم 

بعد از ۴۰ سال آقایی خود را در فوتبال آسیا نشان بدهیم.

وزیر ورزش و جوانان در اردستان:

امسال سال پررویدادی است

 اصفهان، قطب 
پومسه ایران است

   بانوان تکواندو کار در گفت و گو   
با »زاینده رود« مطرح کردند:

 هجدهمین دوره بازی های آسیایی در شرایطی 
از 27 مرداد ماه سال جاری در جاکارتای اندونزی 
آغاز می شود که تیم ملی پومسه بانوان ایران با 
ســه بازیکن اصفهانی در این دوره از مسابقات 

حضور می یابد. 
مرجان سلحشوری، مهســا صادقی و مرجان 
تاجی ســه پومســه کار اصفهانی هستند که 
برای شرکت در این مسابقات انتخاب شد ه اند، 
این ســه نوجوان اصفهانی با وجود ســن کم 
در رویدادهای مختلفی حضــور یافته و مدال 
آوری کرده اند و با توجــه به تجربه خوبی که در 
این سال ها به دســت  آورده اند امید زیادی به 
مدال آوری در این دوره از بازی ها دارند. به بهانه 
 حضور آنها در این دوره از بازی های آســیایی، 
گفــت وگویی با این ســه بانوی پومســه کار 
 اصفهانی ترتیب داده ایم که ماحصل آن در ادامه 

می آید:

سمیه مصور

امید زیادی به کسب مدال داریم
مرجان سلحشوری در گفت وگو با زاینده رود با اشاره به اینکه از  
ده سالگی تکواندو را شروع کرده است، گفت: ۶ سال است که عضو 
تیم ملی هستم و در این مدت توانسته ام چندین  مدال آسیایی 
و جهانی در رنگ های مختلف در مسابقات مختلف برون مرزی 
به دست آورم.پومســه کار اصفهانی درباره نحوه انتخابش برای 
شرکت در بازی های آســیایی جاکارتا  اظهار کرد: با شرکت در 
مسابقات انتخابی تیم ملی که در دو مرحله انجام شد توانستم به 
عنوان نفر برتر به مرحله نهایــی اردوی تیم ملی برای حضور در 
بازی های آسیایی جاکارتا راه یابم.وی با بیان اینکه اردوهای تیم 
پومسه بانوان از ۱۲ خرداد ماه شروع شده است، افزود:  این اردوها 
تا قبل از مسابقات ادامه پیدا می کند و تا اینجای کار نیز فدراسیون 
حمایت خوبی از ما به عمل آورده و شــرایط و امکانات مورد نیاز 
برای آماده ســازی ما را تا حــدود زیادی برآورده کرده اســت.

سلحشــوری ادامه می دهد: حریفان اصلی  ما  در رشته  پومسه 
همین کشور های آسیایی مثل کره جنوبی، ویتنام، فلیپین و... 
هستند ؛ چرا که پومسه در کشور های آسیایی در سطح باالتری از 
سایر کشورها قرار دارد و این مسئله باعث می شود که کار سختی 
در بازی های آسیایی پیش رو داشته باشیم؛ البته  خودمان هم 
در این رشته در سطح خوبی قرار داریم و دیگر کشورها از  ما می 
ترسند.وی  با اشاره به حضور سه پومســه کار اصفهانی دراین 
مسابقات اضافه کرد:حضور ســه بانوی تکواندو کار اصفهانی در 
اردوی تیم ملی نشان دهنده پیشرفت پومسه در اصفهان است 
و پومسه کاران اصفهانی می توانند در مسابقات لیگ در جایگاه 
اول قرار بگیرند.سلحشوری  در پایان خاطر نشان کرد:  هرچند 
نمی توان اکنون پیش بینی کرد که چه نتایجی کسب می کنیم؛ 
اما با توجه به سطح پومسه ایران امید زیادی به کسب مدال در 

این بازی ها داریم.
همه کشور ها به چشم رقیب اصلی نگاه مان می کنند

مهسا صادقی نیز در این گفت وگو با اشاره به اینکه از ده  سالگی 
تکواندو را شروع کرده است، گفت: ۶ سال است که عضو تیم ملی 
ایران هستم و تاکنون توانسته ام چندین مدال آسیایی و جهانی 
را به دست آورم. پومسه کار اصفهانی درباره نحوه انتخابش برای 
شرکت در بازی های آسیایی اظهارکرد: اردوهای تیم ملی برای 
بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا از اسفند ماه سال گذشته شروع 
شد که در این مدت دو مرحله مسابقات انتخابی برگزار  و  نفرات 
اعزامی به این رقابت ها شناخته شدند  که من هم توانستم مجوز 

حضور در این بازی ها را به دست آورم.
وی با بیان اینکه سه نوبت تمرینات پرفشار را این روزها زیر نظر 
مربی در اردوهای آماده ســازی  می گذراند، افزود:  تمام تاش 

مان را  در این اردوها می کنیم تا به باالترین سطح آمادگی برای 
حضور در مسابقات برسیم.صادقی ادامه می دهد: متاسفانه تمام 
کشورهای مطرح در پومسه آسیایی هستند که این مسئله کار را 
ما در این بازی ها سخت می کند. کشورهای کره جنوبی ، چین 
تایپه، اندونزی مدعی کسب مدال هستند. همه کشورها ما را به 
عنوان رقیب اصلی شــان در نظر می گیرند، نمی توانیم پیش 
بینی کنیم که چه مدالی را  کسب می کنیم ولی وظیفه ماست 
 که تمام تاش مان را به کار بگیریم تا بتوانیم بهترین نتیجه را در

 بازی های آسیایی کســب کنیم. ملی پوش اصفهانی تیم ملی 
پومسه درباره وضعیت این رشــته در اصفهان نیز گفت: پومسه 
اصفهان سطح خوبی دارد، بیشتر ملی پوشان این رشته از اصفهان 
هستند ولی اگر مسئوالن استانی حمایت بیشتری از ما می کردند، 
می توانستیم به نتایج بهتری دست یابیم و انگیزه بیشتری برای 

حضور در مسابقات داشته باشیم.

صدرصد شانس مدال داریم ولی امیدواریم مدال مان 
خوش رنگ باشد

مرجان تاجی یکی دیگر از بازیکنان اصفهانی تیم ملی پومســه 
بانوان ایران است که در گفت وگو با زاینده رود با اشاره به اینکه 
از هشت سالگی تکواندو را شــروع کرده  است، گفت: این اردو، 
سومین اردوی تیم ملی است که در آن شرکت می کنم، یک مدال 
برنز انفرادی نوجوانان آسیاو یک مدال برنز تیمی جوانان حاصل 

فعالیت من به صورت حرفه ای در این رشته است.
پومســه کاراصفهان درباره نحوه انتخابش برای شرکت در این 

بازی ها اظهار کرد: دو دوره انتخابی داشتیم که  در دوره اول هشت 
نفر بودیم، دونفر ریزش داشتیم و در دوره دوم انتخابی هم دو نفر 
دیگر ریزش داشتند به طوری که اکنون چهار نفرهستیم که در 

اردو شرکت  خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه روزی سه نوبت تمرین در اردو دارند، افزود: این 
تمرینات شامل تمرینات بدنسازی و فنی که شامل فرم استاندارد 
و ابداعی می شود؛ هم چنین  تمرین آکروبات و تمرین هوازی که 
این تا یک هفته قبل از شــروع مسابقات به صورت پرفشار ادامه 
می یابد و بعد نزدیک اعزام، تمرینات با فشــار کمتری ادامه می 
یابد؛ اگرچه حمایت فدراســیون  تا اینجا خوب بوده ولی هنوز 
ایده ال نیست چرا که کمبود هایی در اردو ها داریم و امیدواریم  

بهتر شود.
تاجی ادامه می دهد: بزرگ ترین رقیبان ما در آســیا هستند، 
کشــورهای مانند فیلیپین، ویتنام، چین تایپه، اندونزی و کره 

جنوبی که مهم ترین رقیب ما ،کشور کره جنوبی است و تمامی 
کشور های دیگر هم اکنون در این کشور برای آماده سازی بازی 
های آسیایی اردو زده اند ولی ما هم  صدرصد شانس مدال داریم  

و امیدواریم رنگ مدال مان خوش رنگ باشد.
ملی پوش اصفهانی تیم ملی پومسه درباره وضعیت این رشته در 
اصفهان نیز گفت:پومسه اصفهان خیلی قوی است ولی به خاطر 
تغییرات جدیدی که در این رشته صورت گرفته نیاز است شکل 
تمرینات عوض شــود تا بتوانیم در مســابقات آتی نتایج خوبی 

بگیریم.
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افرادی مغرضانه به دنبال تحریف امام )ره( 
هستند

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

کسب جایزه جهانی توسط 
کاریکاتوریست های اصفهانی

مدیر خانه »کاریکاتور« حــوزه هنری اصفهان، 
اظهار داشــت:  چنــدی پیش جایزه نخســت 
سی وپنجمین جشنواره کارتون »آیدین دوغان« 

ترکیه به »دخشید قدرتی پور« تعلق گرفت.
»پیام پورفــاح« افزود: جایزه دوم در ســومین 
جشنواره بین المللی کارتون حقوق بشرآمریکایی، 
به »آیت نــادری« تعلق گرفــت.وی گفت: قرار 
اســت از ماه آینده یک ورکشــاپ با اساتیدی از 
تهران، با هــدف افزایش آموزش ســطح کیفی 
کاریکاتوریست های اصفهان برگزار شود. پورفاح 
بیان کرد: این ورکشــاپ با موضوع های  تکنیک، 
اجرا و سوژه یابی است و مشابه این کارگاه را قبا 
داشته ایم؛ اما  بررســی می کنیم اگر نقطه ضعف 
وجود داشته باشد، از استادان باالتر و بزرگ تری 

کمک می  گیریم.

دانشکده دندان پزشکی 
 اصفهان پیشرو در به کارگیری

 روش های درمانی جدید
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان،  از توســعه 6 هزار مترمربعی 
دانشکده دندان پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به افزایش 
تعداد دانشــجویان دندان پزشــکی، در هر سال 
ضرورت توسعه دانشکده دندان پزشکی اصفهان 
وجود دارد که امید اســت تا پایان امسال بتوانیم 

طرح توسعه را به اجرا در آوریم.
»علیرضا یوســفی« بیان داشــت: دانشــکده 
دندان پزشکی یکی از دانشــکده های پر سابقه و 
قدیمی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان است و 
بنیانگذار بســیاری از روش های درمانی دندان 

پزشکی در سطح کشور به شمار می رود.
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان اعام کرد: امروز دندان پزشکی از 
شاخه های مختلفی برخوردار است که توسعه هر 
یک از این شاخه ها، جوابگوی نیاز بخش زیادی 
از مردم است. بر همین اســاس حمایت جدی از 
متخصصان دندان پزشکی در واقع کمک به رفع 

نیاز بسیاری از مردم است.
عضو هئت علمی دانشکده دندان پزشکی اصفهان 
نیز در بخش دیگری از این جلســه بیان داشت: 
توجه ویژه روی شناخت، تشخیص، درمان های 
پروتز و جراحی می تواند بسیاری از این مشکات 
را کــه باعث شکســت درمان ایمپلنــت در این 
 بیماران و جراحات ناشــی از آن است را برطرف

 کند.

یک کارشناس معماری:
پیاده راه سازی چهارباغ با روح 

انسان  ارتباط برقرار می کند
 یک کارشناس معماری اظهار کرد: اگر در مناطق 
تاریخی شهر اصفهان، تردد به جای سواره محور، 

پیاده محور باشــد، شــاهد رونق اقتصادی شهر 
خواهیم بود.

»مسعود ضیایی« با اشاره به طرح پیاده راه سازی 
چهارباغ افزود: شهر انســان محور، شهری است 
که با روح انســان ها ارتباط برقــرار می کند و به 
این منظور زیرساخت های شــهری را به خدمت 
می گیــرد؛ پیاده راه ســازی »چهاربــاغ« نیز با 
روح انســان ها ارتباط برقرار می کنــد؛ از این رو 
 بدون شــک این طرح تبعات مثبتــی به همراه 
خواهد داشت.این کارشناس معماری تاکید کرد: 
پیاده راه سازی چهارباغ، ارجحیت انسان بر ماشین 
را حاکم می کند و باعث می شود  رهگذرانی که از 
این محور گذر می کنند زیبایی و شکوه این بافت 
تاریخــی را بهتر درک کنند. ضیایی با اشــاره به 
ویژگی قدیمی خیابان چهارباغ عباســی گفت: 
تغییر رویکرد ســواره محور چهارباغ عباسی، به 
پیــاده راه به طورحتم کمک شــایانی به حفظ و 
احیای این بافت تاریخی خواهد کرد؛ همچنین 
فضای بانشاط شــهری همراه با پیاده روهای امن 
برای شــهروندان و گردشــگران ایجاد می شود. 
وی خاطرنشان کرد: از هر نقطه در محور تاریخی 
چهارباغ می توان بهره الزم را بــرد؛ به طور مثال 
می توان در طول این خیابان فروشگاه های صنایع 
دســتی را که منحصر به شــهر اصفهان است، 
راه اندازی و در عرض خیابان رستوران  و کافی شاپ  
 ایجاد کرد تا شاهد رونق اقتصادی این نقطه از شهر

 باشیم.

شهردار اصفهان : 
 گره ترافیکی 

شمال شرق شهر،گشوده می شود
 شهردار اصفهان در دومین جلسه بررسی پروژه 
رینگ چهارم حفاظتی شهر اظهار کرد: با بررسی 
موانع فراروی حلقه حفاظتی شهر، مقرر شد تا یک 
ماه آینده کلنگ احداث پروژه تقاطع غیرهمسطح 
شهید اردستانی واقع در اتوبان فرودگاه بر زمین 

زده شود.
»قدرت ا... نــوروزی« افزود: با احــداث تقاطع 
غیرهمسطح شــهید اردســتانی واقع در اتوبان 
فرودگاه، خیابان ۳6 متــری به خیابان فرزانگان 
متصل و گره ترافیکی بزرگ شــمال شرق شهر 
اصفهان گشوده می شود. او با اشــاره به بررسی 
موانــع عملیــات اجرایی تقاطع غیرهمســطح 
کارخانه قند، تصریح کرد: توافقات کارشناســی 
با بنیاد مستضعفان به عنوان مالک مسیر تقاطع 
غیرهمسطح کارخانه قند، در حال انجام است و 
پس از رفع مشکات، عملیات اجرایی این پروژه 

نیز در سال جاری انجام می شود.
وی اضافه کرد: مدیریت شهری از ارگان های دیگر 
انتظار دارد در زمینه اجرای پروژه حلقه حفاظتی 
شهر به منظور توسعه و آبادانی اصفهان، همراهی 
بیشتری داشته باشــند تا معضل ترافیک شمال 

شهر رفع شود.

مدیرکل اوقاف استان:
 اصفهان بیشترین

 حافظ »قرآن« را دارد
مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان، 
با اشــاره به صحبت رهبرمعظم انقاب در مورد 
بقاع متبرکه اظهار داشت: مردم ایران از نوادگان 
ائمه)علیهم الســام( به خوبی استقبال کردند و 
پس از آنکه به دست دشمنان به شهادت رسیدند، 
بدن هایشان در این سرزمین به خاک سپرده شد 
تا ستاره های درخشــانی برای راهنمایی مردم 

ایران زمین باشند.
حجت االســام »رضا صادقی« ادامه داد: قریب 
به ســه هزار امامزاده در سطح کشور و در استان 
اصفهان 450 امامزاده، مکان مناسبی برای انجام 
فرایض دینی و خدمات بــه زائران وجود دارد که 
از این حیث اصفهان رتبه نخست را در کشور به 

خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: در اســتان اصفهــان امامزاده 
»بافصل« کــه فرزند امام باقــر)ع( و برادر امام 
صادق)ع( است، در  »مشهد اردهال« وجود دارد 
که به عنوان »کربای ایران« نامیده شده است.

همچنین امامزاده »سید ابراهیم« که فرزند امام 
کاظم بوده، در منطقه دولت آباد اصفهان است.

صادقی یادآور شد: آستان »زینبیه« در اصفهان 
که فرزند موسی بن جعفر)ع(است، از 10 کشور 
زائر دارد. در حکمی که رهبــر انقاب به تولیت 
آســتان قدس دادند، بر لزوم تکریــم نیازمندان 
توصیه کردند؛ ما هم در اصفهــان بر این باوریم 
که در حاشــیه امامزاده ها توجه ویژه به این قشر 

داشته باشیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با 
بیان اینکه بیشــترین حافظ قرآن در اصفهان به 
رقابت پرداختند، اضافه کرد: در مســابقات اخیر 
از 240 هزار نفری که در مسابقات قرآنی حضور 

داشتند، 29 هزار نفر از استان اصفهان بودند.

مدیرکل »راه آهن« استان اصفهان
 قیمت بلیت »قطار«
افزایش نداشته است

مدیرکل راه آهن اســتان اصفهان از جابه جایی 
روزانه 1600مسافر در مســیر اصفهان -مشهد 
خبــر داد و گفت: پیش فروش بلیــت قطارهای 
مســافربری حد فاصل 16 مرداد تا ۳1 شهریور 
از ســاعت 10 صبح روز پنجشــنبه 4 مرداد ماه 

آغاز شد.
»رضا سادات حســینی« با اشــاره بــه وضعیت    
جابه جایی مسافران در مســیر اصفهان -مشهد    
اظهار کــرد: ظرفیت روزانه این مســیر همواره    
تکمیل اســت و قیمت بلیــت قطار بســته به    
شــرکت های مبدا، کیفیت و نوع قطار متفاوت    

است.
وی با بیان اینکه قیمت بلیت قطار افزایش نداشته 
است، افزود: روزانه دو رام قطار از اصفهان به طرف 
مشــهد حرکت می کند که ظرفیت آن در فصل 
تابستان همواره پُر می شود و بلیت ها برای سفر به 

مشهد مقدس سریعا به فروش می رسد.
او  گفــت: در ایــام و مناســبت های مذهبی و 
تعطیات رســمی، ترافیک مســافران به سمت 
مشهدالرضا)ع( افزایش می یابد؛ اما ظرفیت قطار 

در این مسیر محدود به دو رام قطار است.

با اصالح قانــون ممنوعیت بــه کارگیری 
بازنشســتگان که به تازگی از سوی مجلس 
شورای اســالمی تصویب شده است، به نظر 
می رسد که »محسن مهر علیزاده« استاندار 
اصفهان نیز از جمله افرادی است که از جمع 

دولتمردان خارج می شود.
در مرداد ماه  ســال جاری، نماینــدگان مردم در 
»خانه ملت« با اصاح قانون ممنوعیت به  کارگیری 
بازنشســتگان، موافقت کردند که در صورت تایید 
این قانون توسط شورای نگهبان، موجی از تغییرات 
مدیران ارشد کشــور را به همراه خواهد داشت؛ به 
طوری که بر اساس این قانون، بسیاری از استانداران 
و معاونان اســتانداری از حضور در این ســمت ها 
پس از رسیدن به سن بازنشســتگی منع شده اند؛ 
چرا که پیــش از ایــن وزرا، نماینــدگان مجلس، 
اســتانداران، معاونان وزرا، معاونان استاندار، سفرا 
و مدیران نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسامی 
می توانســتند در صورت بازنشســتگی نیز در این 

سمت ها حضور داشته باشند.
همزمان با تصویب اصاحیه قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان، برخی از رسانه ها به نقل از دو نماینده 
مجلس خبر دادند: در صــورت تایید این مصوبه از 
سوی شــورای نگهبان، حدود 1۷00 مدیر دولتی 
از جمله 1۷ اســتاندار، ۸0 معاون اســتاندار باید 
ســمت خود را ترک کنند.به عنــوان نمونه »فرید 
موســوی« نماینده تهران در مجلس به رســانه ها 
گفته بود که پس از اجرای ایــن قانون باید 1690 
مدیر دولتی سمت خود را ترک کنند.از سوی دیگر 
»حسین مقصودی« نماینده سبزوار نیز تاکید کرد 

که پس از تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان، 
حدود 1۷ اســتاندار و ۸0 معاون اســتاندار باید از 

سمت های خود کناره  گیری کنند.
بررسی سوابق اســتاندار اصفهان نشــان می دهد 
که »مهرعلیــزاده« از جمله اســتاندارانی اســت 
که بر اســاس این قانون کنار گذاشــته می شود. 
مهرعلیزاده 62 ساله چهل سال قبل و از سال 1۳5۷ 
در جهادسازندگی آذربایجان شرقی خدمات خود 
را آغاز کرده است.اســتاندار اصفهــان که دکترای 
مدیریت مالی از دانشــگاه تهران و دکترای اقتصاد 

مهندســی از دانشــگاه »تیلبرگ« را دارد، سابقه 
ریاست اســتانداری خراســان در  دوره اول دولت 
اصاحات و ریاست ســازمان تربیت بدنی در دوره 
دوم ایــن دولــت را در کارنامه خود دیده اســت.
مهرعلیزاده که در ســال 1۳۸4 به عنــوان نامزد 
جناح اصاح طلب وارد کارزار نهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران شــده بود، آبان ماه سال 
گذشته از سوی  »حسن روحانی« به عنوان استاندار 
اصفهان انتخاب شد؛ ولی در حالی که هنوز یک سال 
از فعالیت او در نصف جهان نمی گذرد، براســاس 

تصویب اصاح  قانون منع به کار گیری بازنشستگان 
زمزمه های کنــاره گیری او به گوش می رســد تا 
مهرعلیزاده قبــل از تحقق وعده هایــش به مردم 

اصفهان، از دیار زاینده رود خداحافظی کند.
با توجــه به اینکــه رییس جمهــور تصویب قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها را فرصتی برای 
دولت تدبیر وامید دانسته که سبب می شد  فضا برای 
به کار گیری جوانان و زنان فراهم شود ،باید منتظر 
ماند در صورت تایید این قانون در شــورای نگهبان  

چه کسی جایگزین مهرعلیزاده خواهد شد.

رییس شــورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقاب در جمع 
فعاالن سیاسی اصولگرای اصفهان، با اشاره به اهمیت جلوگیری از 
تاش برخی برای تحریف شخصیت حضرت امام )ره(، اظهار داشت: 
مقام معظم رهبری چند سالی اســت در این رابطه سخنرانی ها، 
بیانات و هشدارهای متعددی داشته اند که الزم است به آن توجه 

ویژه داشته باشیم.
حجت االسام والمسلمین »محمدحسن رحیمیان« با بیان اینکه 

دشمن برای ضربه زدن به ارزش های انقاب اسامی، آرمان های 
انقاب و گفتمان امام )ره( را هدف قرار داده اســت، گفت: اهداف 
استراتژیک دشمن و جریان نفاق، تحریف گفتمان امام )ره( و ضربه 

زدن از این جایگاه است.
 وی خاطرنشــان کرد: دشــمنان در این راهبرد استراتژیک خود 
به دنبال ضربه زدن بــا اســتفاده از افراد نفــوذی، خودباخته و 
شــیفته غرب هســتند؛ آن ها وقتی می خواهند خط اصیل امام 

)ره( را نشــانه بروند، یکی از ترفندهایی را که به کار می بندند این 
 اســت که با چهره های منتســب به امام، دســت به چنین کاری 

می زنند. 
رییس شــورای مرکزی جبهه مردمی نیروهــای انقاب تصریح 
کرد: برخی منتســبان به امام )ره( به جای اینکه خود را با گفتمان 
امام تطبیق بدهند، می گویند اگر امــام امروز در قید حیات بودند 

تصمیماتی نزدیک به دیدگاه ما اتخاذ می کردند.

رییس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب در اصفهان مطرح کرد؛
افرادی مغرضانه به دنبال تحریف امام )ره( هستند

امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه این هفته، اظهار کرد: 
براســاس گفته معصوم)ع(: مســلمانی که زمانی را در شبانه روز به 

بررسی اعمالش اختصاص ندهد، از ما نیست.
آیت ا... »سیدیوســف طباطبایی نژاد« با بیان اینکه اگر انســان در 
محاسبه نفس، متوجه گناهانش شد باید توبه کند، افزود: کسانی که 
توبه نمی کنند، زمان مرگ متوجه می شــوند که باید توبه کنند؛ اما 
دیگر دیر شده و آن توبه قابل قبول نیست. امام جمعه اصفهان ادامه 
داد: درخصوص حقوق فرزندان و والدین صحبت کردیم،  اما موضوع 
دیگری که انسان نسبت به واســطه آن مورد آزمایش قرار می گیرد 
 »مال« اســت که طبق حدیث، امتحانش از »فرزند« هم سخت تر

 است.
وی تصریح کرد: شیطان، اطراف انسان می چرخد تا او را فریب بدهد، 
وقتی شیطان حریف انسان نشد، به مال می رسد و حدیث می گوید: 

اینجاست که انسان را متوقف می کند.
طباطبایی نژاد ادامه داد: انســانی که دل در گرو خدا نداشته باشد، 
از تهدید می ترســد. از تهدیدهای آمریکا،  کسانی می ترسند که به 
این دنیا دل بســته اند؛ اما ملت ما می دانند که نباید به این مطالب 

گوش دهند.
وی یادآور شــد: در قرآن آمده که منافقان می گفتند به افرادی که 
حول پیامبر هستند، کمک نکنید تا از اطراف پیامبر متفرق شوند؛ 
در ادامه آیه آمده است: نمی فهمند که خزائن آسمان و زمین به خدا 

تعلق دارد.
امام جمعه اصفهان تاکید کرد: مگر رزق و روزی دست آمریکاست که 
بتواند آن را تحریم کند یا قطع کند؟! بله می تواند مشــکاتی ایجاد 

کند و همین ها هم امتحان است.
او در رابطه با هدف امتحان گرفتن از بنــدگان توضیح داد: امتحان 
خداوند برای فهمیدن نیست؛ خداوند کاما اطاع دارد که امتحانات 

برای ما چه نتیجه ای می دهد. امتحان خداوند با هدف »رشــد« و 
»تعالی« انسان اتفاق می افتد.

طباطبایی نژاد در خطبه دوم تصریح کرد: در حدیثی از امام رضا )ع( 
آمده که هر چه مردم گناهان جدید انجام دهند، خداوند هم عذاب ها 

و امراض جدیدی برای آن ها می آورد.
وی با اشــاره به مناســبت های هفته عنوان کرد: پنجم مرداد 5۸ 
سالروز تشکیل نخســتین نماز جمعه به امامت مرحوم »طالقانی« 
است. امام)ره( در جمله ای فرمودند: اگر انقاب اسامی هیچ اقدامی 
نداشته همین نماز جمعه بسیار مهم است که در حال حاضر، در بیش 

از 1000 نقطه کشور اقامه می شود.
امام جمعه اصفهان اظهار داشت: پاسخگویی به شبهات، یکی از برکات 
نماز جمعه است. جوانان اگر شــبهه ای در فضای مجازی مشاهده 
می کنند به دنبال پاسخ آن باشند؛ زیرا خیلی از آن ها از اساس دروغ 

است و برخی هم بزرگ نمایی شده  است.
وی با اشاره به فشارهایی که به قوه قضائیه وارد می شود، تصریح کرد: 

وقتی دولت اعام کرده که »سکه« می فروشد و محدودیت نگذاشته 
است، یک یا چند نفر پیدا شده اند که تعداد زیادی خریداری کردند! 
با این افراد باید چه کرد؟ اشتباهاتی در نحوه توزیع بوده و نمی توان 

این شخص را مفسد دانست.
طباطبایی نــژاد یادآور شــد: کانال های بیگانه فقــط دلهره ایجاد 
می کنند؛ خدا را شکر، ســکه و دالر داریم و وضعمان بد نیست؛ هر 
چند دشــمن وانمود می کند همه دنیا علیه ما شده اند، اما خدا ما را 
کفایت می کند. این صحبت ها از ابتــدای انقاب مطرح بوده و چیز 

جدیدی نیست.
امام جمعه اصفهان با اشاره به تهدید رییس جمهور آمریکا تاکید کرد: 
»رییس جمهور« و سردار »ســلیمانی«، پاسخ »ترامپ« را به خوبی 
دادند؛ دشمن باید بداند که در کشــور ما دوقطبی وجود ندارد؛ در 

جبهه فکرهای مختلف بود اما در کنار هم دشمن را شکست دادیم.
وی با اشاره به سالگرد عملیات »مرصاد« بیان داشت: پس از قبول 
قطعنامه منافقان جنگ جدید را در غرب آغــاز کردند و با حمایت 
»صدام« تا نزدیک کرمانشــاه آمدند و فکر می کردند تا چند روز به 

تهران می رسند.
طباطبایی نژاد عنوان کرد: نمی خواهم به جزئیات اشاره کنم؛ اما همه 
به غرب رفتند و هزاران نفر از منافقان را به خاک و خون کشیدند؛ پس 

از این واقعه کشورهای معاند مایوس شدند.
وی تاکید کرد: تهدیدهای سردار سلیمانی درست است. 6 سال است 
دارند می جنگند که سوریه را بگیرند اما راهنمایی ما از دور، موجب 
شده سیاست های غربی و عربی به شکست برسد و امروز 90 درصد 

این کشور در دست دولت سوریه است.
امام جمعه اصفهان اذعان داشت: تهدیدات دشمن انسجام بیشتر را 
به همراه دارد؛ مردم گایه دارند اما این ها مربوط به داخل خانواده 

است و به هیچ کشوری ارتباط ندارد.

امام جمعه اصفهان:

امتحان »مال« از »فرزند« سخت تر است

اداره ارتباطات مردمی شهرداری اعالم کرد:
ارائه ۳ هزار مشاوره به شهروندان اصفهانی در اداره ۱۳۷

بر اساس اعام اداره ارتباطات مردمی 1۳۷ شــهرداری اصفهان، شــهروندان اصفهانی در هفته ای که 
گذشت، 6 هزار و ۳66 مرتبه با مرکز 1۳۷ تماس برقرار کردند.  بر طبق این گزارش، از مجموع تماس های 
واصل شده، ســه هزار و 25۷ مورد مربوط به معاونت خدمات شــهری معادل 55 درصد از مجموع کل 
پیام هاســت، همچنین 2۷9تماس معاونت عمران معــادل 5 درصد و 5۷ مورد ترافیکی شــامل یک 
 درصد از مجموع کل پیام هاست، ســایر موارد به سازمان ها و شرکت های وابســته به شهرداری ارجاع

 شد.
در بخش بازخورد نیز به منظور پیگیری پیام های ارجاع شده به مناطق و اقدامات صورت گرفته، سه هزار 

و ۸90 تماس با شهروندان برقرار شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهرداری:
برای رفع مشکالت »سامانه هوشمند تاکسی« تصمیم گیری می شود

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شــهرداری اصفهان ،گفت: یکی از دغدغه های این سازمان 
تصمیم گیری در مورد طرح »سامانه هوشمند تاکسی« است. »هادی منوچهری« اظهار کرد: مطالعات طرح سامانه 
هوشمند تاکسی از سال ۸9 انجام و نصب سامانه روی تاکسی ها از ســال 91 آغاز شد و بیش از ۷500 سامانه تا دو 
سال قبل روی تاکسی های شهر نصب شد. او افزود: اکنون در کارگروه های مرتبط با این موضوع در حال برنامه ریزی 
هستیم، تا با ارائه یک برنامه دقیق و تصمیم گیری موثر نسبت به رفع مشکات سامانه هوشمند تاکسی اقدام شود.

وی گفت: متاسفانه سامانه هوشمند تاکسی که با هدف جمع کردن روش سنتی روادید مالی و محاسبه دقیق کرایه 
تاکسی اجرا شد، آن گونه که شهروندان، رانندگان و متولیان حمل و نقل انتظار داشتند پیاده سازی نشد؛ بنابراین 

اکنون این طرح به معضل و دغدغه ای برای رانندگان تبدیل شده است.

دیدگاه

سمیه مصور

»مهر علیزاده« 
خداحافظی می کند؟ 

با تصویب اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان در مجلس مطرح می شود؛
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امام رضا )علیه السالم(:
در كارها ما را به دلتنگى، تنبلى، سستى و ضعف 

مبتال مفرما و ما را از كسانى قرار ده كه به وسیله 
آنان دينت را يارى مى رسانى.
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یادداشت

 هم مســلک! درواقع می دانــی چه زمانی از کفار شکســت 
خورده ایم؟ چه زمانی از سمت کفار به عقب رانده شده ایم؟ 
همیشه »اسالم« از افراد به ظاهر خودی ضربه خورده است.
این وعده خداوند بوده که کفار هیــچ گاه توان مقابله با ما را 
نداشته و نخواهند داشــت. این مهم را خداوند بارها برایمان 

اثبات کرده است.
 اگر صفحات تاریخ را ورق بزنیم و نگاهی به جنگ های صدر 
اســالم تا جنگ های زمان خودمان بیندازیــم همه خبر از 
کارشکنی های منافقان می دهد. مگر می توان واقعه »صفین« 
را فراموش کرد! آنجا  که امیرالمومنین)ع( از دست افراد به 
ظاهر دوســت، چه خون دل هایی خــورد! صفین عبرتی به 
قدمت کل تاریخ برای ما دارد. باید مدام مرور کنیم که چگونه 
لشکریان حضرت علی)ع( جنگی را که تا پیروزی تنها چند 

ضربه شمشیر باقی مانده بود را با ننگی ابدی معاوضه کردند. 
معاویه خوب می دانست که در جهاد نمی تواند رودرروی علی 
»علیه الســالم« و یارانش قرار بگیرد؛ برای همین قرآن ها را 
علم کرد و چه خوب توانســت در میان لشکر مقابلش، تفرقه  

بیندازد! 
نه تنها معاویه بلکه دیگر دشــمنان اسالم هم دانسته اند که 
نمی توانند از رو ضربه بزنند؛ برای همین است که امام )ره( 

فرمودند:»آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.«
چون مبنای حرف امام )ره( خداوند بوده و از خود ســخنی 
نگفته اند؛ تنهــا وعده خداونــد را گوشــزد کردند...که ای 

مسلمانان این کفار ضعیفند.
 باید  بدانیم که هرچه کشــیده ایم از دورویــان »ایمان« و 

»کفر« کشیده ایم.
هر  چه ضربه خورده ایــم، از منافقان بــوده و بس. هرچند 
عبارت » تاریخ تکرار می شــود«، تکراری اســت؛ ولی این 
تکرارها آن قدر ادامه می یابد تا به خــود آییم. بلکه خود را 
در آینه نظاره گر باشیم که آیا امروزه، هموطن های بی وطن 

کم هستند؟!
یا »تن فروش به از وطن فروش« کم شنیده ایم؟!

آری می دانیم اکثر ما اسالم آوران هم، رنگی از نفاق داریم. 
هرچند عده ای تیره و عده ای روشن تر.

در این بین، پس از شماتت منافقان داخلی و بی بصیرت های 
مخرب، کی نوبت بررسی و اصالح خودمان می رسد؟!

اذعان کالم ا... به کافران محض و مومنان خالص، از رازی خبر 
می دهد تلخ مزه اما حق...

غیبت، سخن چینی، آزار دادن مومن، هتک حرمت، کشف 
اسرار شخصی و... همه از مفاسد یک منافق است.

دیگر بس است شــمردن، قیام کنیم علیه تکرار تاریخ قیام 
کنیم تا قیام »موعود« فرا رسد.

وه چه موعودی! آن موعودی را می گویم که یاران بهشتی او، 
بهشتی وار، به بهشت رفتند و سبک بهشتی زیستن را، به ما، 

همچون بهشت،ساده و بی تکلف آموختند...

علیه »تکرار تاریخ« قیام کنیم

 آزاده ابراهیمی 

حس لطافت 
طبیعت با 

»فرش  های 
دستباف«

عکس روز

دوخط کتاب

به خیــال اینکــه شــاید آنجا 
امیدهای تازه ای کشف کند 
و دوباره این رشته های پاره 
شده را به هم گره بزند. در 
مورد درخت، ریشه ها سریع 
رشــد می کنند و پر از شیره 
می شــوند؛ ولــی ایــن فقط 
شــباهتی بــه زندگــی دارد 
و ایــن درخت دیگــر هرگز 
درخت سالمی نخواهد شد.

»زیر دنده های چرخ« 
نویسنده: هرمان هسه

»روح« آدم ماننــد یک 
»درخت« است!

وقتی درختی را از تنه قطع 
می کنند، از پایه جوانه زدن 
را آغــاز مــی کنــد. همیــن 
طور روح آدمــی، روحی که 
در زمــان شــکوفایی ضایع 
می شود، راه خود را به سوی 
بهــار آغازهــا و کودکــی 
بازمی جویــد؛  آینده نگــر 

به تازگی عکس های جالب و قابل تاملی از باغ وحشی در مصر منتشر شده 
است. در این عکس ها، روی بدن گورخرها رنگ سیاه دیده می شود. این 
طور که به نظر می رسد، مدیریت باغ وحش با رنگ کردن »االغ« و جازدن 
آن به جای »گورخر«، قصد فریب بازدیدکنندگان را داشته است. این باغ 
وحش که در شــهر »نصر« مصر قرار دارد، بسیار جنجالی شده است. یک 
دانش آموز دبیرستانی به نام»محمود ســرحان« این عکس ها را گرفت و 
در فضای مجازی منتشــر کرد. گرمای هوا موجب آب شدن، پخش رنگ 
ها و رسوایی مسئوالن باغ وحش شده و صدای حامیان حقوق حیوانات را 

درآورده است. 

»خر« را به جای »گورخر« جا زدند!

یکی از ساکنان ایالت »اورگن« با ورود یک »شیر کوهی« به خانه اش غافلگیر 
شد. این زن که دِر خانه را موقتا باز گذاشته بود، می گوید: حیوان مدتی از فواره 
بیرون از خانه آب نوشید و سپس وارد خانه شد. برای تزئین منزل از گیاهان زیاده 
استفاده کرده ام؛ ظاهرا فضای منزل آن قدر به بیرون شباهت داشت که حیوان 
ابتدا متوجه ورود به مکانی غیرطبیعی نشد. او ادامه می دهد: وقتی این حیوان 
کامال وارد خانه شد، گویی متوجه شده باشد که جای اشتباهی آمده، هراسان به 
سمت پنجره رفت اما پنجره بسته بود؛ سپس نگاهی به مبل کنار پنجره انداخت 

و تصمیم گرفت پشت مبل بخوابد!

وقتی شیرکوهی بدون دعوت، به میهمانی می رود! 

»حاج قاسم« در عملیات »مرصاد« چه می کرد؟
»مرصاد«، یکی از عملیات های بزرگ دفاعی ایــران در دوران پس از دفاع مقدس 
است. بعد از پذیرش قطعنامه از سوی ایران و پایان جنگ تحمیلی، دشمنان دست 
از سر ملت ایران برنداشتند و این بار،  با این خیال خام که قوای نظامی ایران بعد از 
هشت سال مقاومت، ضعیف شده است، منافقان را اعزام کردند تا بلکه از این طریق 

کشورمان را اشغال کنند.
 با این حال، مردم ایران و به طور خاص، نیروهای دفاعی کشورمان در این عملیات 
نیز حماســه دیگری خلق کردند و منافقان و اربابان آنها را تحقیر کردند. تجربه آن 
نبرد، گوهر گران بهایی است که در این دوران، نه فقط برای کشور ما بلکه برای جامعه 

انسانی ذخیره شد و در تقابل با »داعش« به کار آمد. حاج»قاسم سلیمانی« که ستاره جبهه مقاومت در این زمانه است، روایتی خواندنی 
از عملیات مرصاد دارد که در ادامه می خوانید:

»در منطقه شلمچه درگیر عملیات بودیم. تقریبا پاتک های دشمن را دفع کرده بودیم که اعالم کردند: منافقان به غرب حمله کرده اند. در 
اولین اقدام یک گروهان نیرو همراه با یک توپ 23 و یک توپ 106 به وسیله بالگرد شنوک در فرودگاه اضطراری اسالم آباد پیاده کردیم. 

چند تپه کوچک اطراف فرودگاه اضطراری وجود داشت. کنار تپه ها مستقر شدیم و کار شناسایی منطقه را آغاز کردیم.
پاک سازی تنگه چهارزبر، آزادسازی شهر اسالم آباد و حرکت به سوی کرند غرب هدف لشکر ثارا... بود. نیروهای شناسایی با لباس محلی 

به وسیله مینی بوس داخل شهر اسالم آباد رفتند و اطالعاتی به دست آوردند.
باحمله ای که کردیم، ابتدا قهوه خانه سقوط کرد. سپس اسالم آباد تصرف شد و یک فرماندار نظامی در شهر منصوب کردیم. از روی جاده 
آسفالت ) اسالم آباد - سرپل ذهاب( حرکت را ادامه دادیم و غروب به کرند رسیدیم. در مجموع دو گردان را به کار گرفتیم. همچنین ادوات 

و یک گروهان پدافند هوایی که با خودرو حرکت می کرد و مهمات را هم از اهواز آورده بودیم.«

روایت روز

پدر دختر خردســالی به نام »کایال« با استفاده از وســایلی ساده، حس شادی 
شــهربازی را برای دخترش فراهم کرد و کایال کوچولو از این تفریح بسیار لذت 
می برد. وسایل مورد نیاز برای این تفریح جذاب و لذت بخش، یک سبد به اندازه ای 
که کودک بتواند در آن بنشیند؛ یک تلویزیون و پای پدر برای نشاندن کودک درون 
سبد روی آن است. در این بلبشوی تصاویر و اتفاقات ناگور در سراسر جهان، دیدن 
تصاویر رفتار های محبت آمیز با کودکان، ذهن انسان را شاید فقط برای چند لحظه 

از دغدغه های روزمره دور می کند و لبخند را به روی لب ها می آورد.

شگرد جالب پدر برای نبردن فرزندش به شهربازی! 

اینستاگردی

 ادامه جنجال ها و اعتراضات به عروس سفیر 
در صفحه »رامین راستاد«

روایت پسر »خسرو شکیبایی« از »هامون«

»رامین راستاد« با انتشــار عکسی در اینستاگرامش نوشت: »ایشــون عروس سفیر ایران در 
دانمارک هستن و فرمودن خوش تیپی با پول ممکن نیســت ،یه کم سلیقه می خواد، یه کم 
رنگ شناسی می خواد! البته یه کم هم ژن خوب که بشه اون سلیقه و روان شناسی رنگ رو تهیه 
کرد)با این قیمت دالر(! و این از هر آدم با سلیقه و رنگ شناسی بر نمیاد. اینجا که مردم واسه نون 

حالل در آوردن روزی صد بار می میرن و زنده میشن، اونجارو نمی دونم.«
پ ن: عروس خانم ، تو سالی که اسمش حمایت از کاالی ایرانیه،خوب نیست با این صراحت اعالم 

می کنین که از اجناس و برندهای خارجی استفاده می کنین!  از شماها بعیده...!

 »پوریا شکیبایی« با انتشار عکسی در صفحه اش نوشت:  هامون یه ُکِت تک قهوه ای داره با یه 
پیرن آبی، یه شلوار سفید، یه کیف رو دوشی، یه پیکان و فقط منتظر یک معجزه ست مثل همه  ما.

ما ُگمبود »الگو« داریم نه کمبود!
مدیر آموزش سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار دفاع 
مقدس معتقد است: ما چنان که باید و شاید، قدر دانسته های خود را 
نمی دانیم؛ بعضی کشورها نداشته های خود را به رخ ما می کشانند. 
برای مثال، کشوری چون آلمان، هنوز با دستمایه های جنگ اول و 
دوم جهانی، قدرت خود را در قالب هنر به رخ مردم دنیا می کشــد 
در حالی که مغلوب این دو جنگ بود؛ اما ما قدر داشــته های خود را 
نمی دانیم. ما »کمبود« الگو نداریم ما با »ُگمبود« الگو روبه رو هستیم.  
در بحث قهرمان و الگوسازی، بسیار ضعیف عمل کرده و تنها به ورزش، 
خواننده و بازیگر اهمیت داده  و به کسانی چون شهید »عباس دوران« 
و »علی اکبر شیرودی« نپرداخته ایم.  ما چنان که باید و شاید، قدر 

دانسته های خود را نمی دانیم.
به گفته »یارمحمدی«: مدارس و دانشگاه ها، فضاهای خوبی هستند 
تا بچه ها را با مفاهیم و ارزش های دفاع مقدس آشنا کند و حجاب ها را 
از میان بردارند؛ چراکه به گفته امام خمینی)ره(، دو نوع حجاب نورانی 
و ظلمانی وجود دارد و استادان ما در کالس های خود، حجاب نورانی 
را کنار می زنند؛ مثال دانشجویی نوشته: من از همه شهدا شرمنده ام؛ 
من در اشتباه و گمراهی بودم و 20 سال تصور می کردم شما بازنده 
بوده اید؛ حاال به این نتیجه رســیده ام که شما رزمندگان،  برندگان 

اصلی جنگ ایران و عراق بوده اید.

 هرقدر می توانیم و وسع داریم 
با »فساد« مبارزه کنیم

روزنامه قدس نوشت:» بهترین نظام ها نیز به خودی خود در یک 
سرزمین، کاری را از پیش نمی برند؛ مگر اینکه آن جامعه خودش 
بخواهد و اراده کند که آن نظریه ها را پیاده سازد. گفتمان انقالب 
بین دو پدیده ماند و خیلی وقت ها پرس شد! نتیجه گرایی از پایین و 
اشرافیت طلبی از باال و گرنه دشمنان خارجی ما هیچ گاه نتوانسته اند 
غلطی بکنند و نخواهند توانست نیز...  خیلی ها این روزها می پرسند 
چه باید کرد؛ البته همین پرسش، نشانه بسیار خوبی بوده و گواه آن 
است که به تدریج تعداد بیشتری از  متن مردم متوجه شده اند که 
کاری باید کرد وگرنه خود به خود که بنا نیست اجنه ای از مریخ پیدا 

شوند و کاری برای ما بکنند؟
اینکه چه باید کرد نیز در درجه نخست بستگی به وسع آدم ها دارد. 
اما دو کار اصلی وجود دارد، مبارزه با براندازان و مبارزه با فساد که 
یک جورهایی امروز به هم پیچیده و یکی شده اند.یعنی نخستین 
خطر این نظام، همین فساد داخلی است و مهم ترین زمینه ساز این 
فساد، همین حرف ها و مواضع براندازانه ) که مبارزه با فساد را تبدیل 
به مبارزه با نظام می کند و...(، راهش نیز این است که از موضع یک 
آدم انقالبی و والیی تا هرقدر که می توانیم و وســع داریم با فساد 

مبارزه کنیم.«

تو بعضی بیمارســتان ها رفتارشــون با آدم جوریه که باید 
آخرش بهشون بگی: ببخشید مریض شدم و به این روز افتادم! 

اگه می خواین یه چینی رو از پا در بیارین، بهش شــله زرد 
بدین با دوتا چوب!

 اگه صبح زود بیدار شدن خوب بود، بتمن شب ها نمی رفت 
کار کنه و فرداش تا لنگ ظهر بخوابه! 

به نظرم خوب نیست که از شــب یهو بریم تو صبح! یه چند 
ساعتی باید به اسم پیش صبح باشه تا بتونیم خودمون رو وفق 

بدیم! 
زنــگ زدم اداره برق می گم چرا طبق جدول زمــان بندی 
قطع نمی کنید؟ می گه تا دو ساعت تاخیر طبیعیه. مگه پروازه؟! 
بعضی از این تســت ها که گوگل می گیره تا ثابت کنیم ربات 
نیستیم، به حدی گنگه که وسطش شک می کنی نکنه رباتی 

و خبر نداری!
امروز رفتم صرافی گفتم: آقا دالر با نرخ رسمی می خوام. اول 
لپم رو کشــید بعد هم یه بســته پول بهم داد که روش عکس 

شخصیت های سریال »شب های برره« بود! 
میگم: بیســــت تومن وام مــــی خوام. میگه: فالن بانک 
بیســــت تومن می ذاری توش، بعد از ســه ماه دو برابرش رو 
میده! خب من اگه بیســــت تومن پول داشتم چرا باید دنبال 

بیست تومن وام می بودم؟! 

دیدگاه کیوسک

حس لطافت  طبیعت 
در خانه با »فرش  های 
دســتباف« هنرمند 
»آرژانتینی« موضوعی 
است که لذتش را این 
روزها فقط خریداران 
این فرش هــا تجربه 

می کنند.

شبکه  اجتماعی
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