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فرا رسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق )ع( رییس مذهب شیعه تسلیت باد
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نمایش دور از انتظار شاگردان رضا لک
تیم گیتی پسند در نخستین بازی فصل جدید لیگ برتر در قالب یک مدعی ظاهر نشد؛

ترم تابستانه در مراکز علمی کاربردی پا برجاست
    معاون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان:
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تالش برای رفع موانع فعالیت انبوه سازان مسکن در اصفهان
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان تاکید کرد:
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دین و اندیشه

در گفت و گو با کارشناس تاریخ تشیع انجام شد؛

 بررسی فلسفه، برکات و ابعاد نهضت فکری فرهنگی امام صادق علیه السالم

 دوره زندگی امام جعفر صادق)علیه الســالم(  از دوران های مهم تاریخ تشیع 

است که جریان علمی و حیات بخش جامعه اسالمی در آن به طور گسترده ای شکل می گیرد،

 
 پایه های معارف ناب تشیع در آن  گذاشته می شود و هزاران شاگرد این فرصت را پیدا می کنند تا با شاگردی 

در محضر امام ششم شیعیان، روند حرکتی جامعه اسالمی را در مسیر مدینه فاضله توسعه بخشند. درکنار این 

نهضت علمی و فرهنگی که امام، اقدام به راه اندازی آن کردند دیگر زوایایی زندگی ایشان نیز دارای نکات مهم و 

ممتازی است که باید مورد توجه پیروان آن حضرت به طور دقیق قرار بگیرد، از این رو به مناسبت سالروز شهادت 

امام صادق علیه السالم در گفت و گو با امیر حسن مظفری زاد، کارشناس تاریخ تشیع،  فلسفه، برکات و ابعاد نهضت 

فکری فرهنگی این امام همــام را به  همراه فعالیت های سیاسی شان مورد بررسی قرار دادیم که مشروح آن در 

ادامه می آید:

چرا امام صادق ) علیه السالم( به جای قیام سیاسی با وجود فضای باز سیاسی، میدان علم و فکر را برای هدایت 

جامعه برگزیدند و به راه اندازی نهضت علمی و فرهنگی اقدام کردند؟

پیش از ورود به بحث بهتر است توضیح بدهیم که کارسیاسی به چه معناست؟ راجع به کارسیاسی  دو معنا وجود دارد، یکی همان 

معنای غلطی که امروزه در جامعه رواج دارد و معموال ذهن انسان هم به آن گرایش پیدا می کند و آن این است که کار سیاسی یعنی 

حزب و حزب بازی و حمایت بی چون و چرا از جناح مورد نظر بدون اینکه به مشکالت این جناح توجه شود و در برابر اشتباهاتی 

که توسط این جناح انجام می شود، اقدامی صورت گیرد و یک معنای دیگر تعریف کار سیاسی، همان است که در اسالم و روایات 

رسیده از اهل بیت)ع( به آن توجه شده است. از آنجایی که  دین اسالم، دین کاملی است و به همه ابعاد زندگی بشر نگاه ویژه ای 

دارد، در آن کار سیاسی هم مطرح می شود؛ البته با تعریف خاص خود که انسان در برابر مسائلی که در جامعه اتفاق  می افتد و  

همچنین در برابر  حکومت و  نحوه اداره جامعه توسط حکومت باید حساس باشد  و بتواند در راستای رسیدن جامعه به مدینه 

فاضله ای که مدنظر اسالم است نقش خودش را ایفا کند که با این تعریف اهل بیت علیهم السالم باالخص امام صادق علیه السالم 

اهل کار سیاسی بودند .

 می توانید به چند نمونه از فعالیت های سیاسی امام با این تعریفی که از کار سیاسی داشتید،  

اشاره کنید؟

برای نمونه می توان به واکنش حضرت در مقابل علمای درباری که طرفدار حکومت بوده و حاکمان را 

در مسیر انحرافی که ایجاد کرده بودند،کمک می کردند  اشاره کرد که آن حضرت تالش می کردند 

علمای فاسد را شفاها یا کتبا به مردم معرفی کنند و به آنها اطالع دهند که این افراد نه از جهت 

علمی شایستگی دارند و نه تقوای الزم.

 وجود مطالبی راجع به فقه سیاسی در روایات رسیده از امام جعفر صادق علیه السالم 

مانند اینکه اسالم راجع به حکومت، حاکم و چگونگی اداره جامعه چه نظری دارد و هم 

چنین ویژگی های حاکم عادل چیست و انسان ها در برابر حکام چه وظایفی دارند 

و وظایف حاکمان در برابر مردم چیست نیز  نشان دهنده توجه به کار سیاسی در 

سیره زندگی امام ششم علیه السالم است.

حمایت امام از بعضی  قیام های خاص در آن دوران، مانند قیام زید بن علی و یا 

بالعکس، منع شیعیان از حضور در برخی از قیام ها که شرایط و ویژگی های الزم 

را نداشتند  مانند قیام عباسیان که با شعار حمایت از اســالم و اهل بیت)ع( خروج 

کردند ولی بعدها مشخص شد که چه اهداف شــومی در سر داشتند و همچنین قیام 

نفس زکیه که از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السالم بودند ولی ادعای امامت داشت که 

امام به شیعیان اجازه همراهی با این قیام ها را ندادند نیز از جمله کارهای سیاسی امام صادق

 
 علیه السالم است.

تشکیل و سامان دهی سازمان های وکالت از دیگر کارهای سیاسی امام است که می توان به آنها اشاره 

کرد.حضرات معصومین مانند امام صادق علیه السالم از طرف خودشان نمایندگانی را مشخص می کردند که محل رجوع 

مردم باشند و مردم  برای مسائل خاص اعتقادی، فقهی ، کالمی و اخالقی شان و همچنین جهت گیری های سیاسی و 

همچنین پرداخت خمس و زکات به آنها مراجعه کنند.

چرا در منابع تاریخی کمتر به کارهای سیاسی امام توجه شده است؟

در توضیح این سوال باید گفت که ماهیت کار سیاسی و تشکیالت، پنهانی و سری بودن آنهاست؛ چرا اگر شخصیت هایی بخواهند 

علیه حاکمیت اقداماتی را به صورت علنی انجام دهند مورد هجمه و آزار قرار می گیرند و نمی توانند در کارشان موفق باشند و 

همچنین این مسئله به تاریخ نویسان نیز بر می گردد؛ چرا که خصلت تاریخ نویسی توجه خاص به عملکرد حاکمان و مسئوالن و 

عدم توجه به حوادثی است که در جاهای دیگر اتفاق می افتد و ارتباط با حاکمیت وخلفا ندارد و از آنجایی که شاید گزارش چنین 

حوادثی ممکن بوده برای مورخ خطراتی را به دنبال داشته باشد، تاریخ نویسان از نوشتن چنین مطالبی خودداری می کردند که 

اقدامات سیاسی امام صادق علیه السالم در مخالفت با حاکمان را می توان از جمله این گزارشات دانست و برای همین است که در 

منابع تاریخی کمتر به این بخش از زندگی امام صادق علیه السالم اشاره شده است.

آیا واقعا در زمان امام صادق علیه السالم فضای باز سیاسی وجود داشته است؟

 اینکه بگوییم در زمان امام صادق علیه السالم فضای باز سیاسی وجود داشته است که امام بتوانند به راحتی کار کنند نظر درستی 

نیست؛ چرا که همان طور که می دانیم امام نزدیک به 19 ســال هم دوره با بنی امیه بوده اند و سخت گیری های حاکمان بنی 

امیه بر ائمه معصومین قابل انکار نیست و همین سخت گیری هاست که باعث شد عباسیان با شعار حمایت از اهل بیت)ع( به پا 

خیزنــد و در در دوره 

حاکمان عباسی هم امام به جز دوره 

سفاح، فرصت زیادی برای انجام فعالیت هایی گسترده برای 

تبلیغ معارف دین و اقدامات  سیاسی ندارند. ایشان تنها در دوره پنج ساله آخر 

حکومت بنی امیه و پنج سال اول حکومت عباسیان به دلیل کشمکش های سیاسی که بین 

این دو وجود داشت ، فرصت یافتند تا یک سری اقدامات علمی و فرهنگی انجام دهند.

چرا امام راه اندازی نهضت علمی- فرهنگی را دراولویت اقدامات خود در این زمان قرار دادند؟ 

به خاطر اینکه سالیان دراز و طوالنی حاکمیت در دســت نااهالن بود و اسالمی را به مردم معرفی کرده بودند که با اسالم ناب و 

حقیقی که از سرچشمه وحی نشأت گرفته بود، فاصله زیادی داشت، امام  صادق علیه السالم اولویت اصلی خود را فعالیت های 

علمی و فرهنگی قرار دادند تا بتوانند اقداماتی که پیامبر )ص( و اهل بیت علیهم السالم و یاران شان برای حفظ اسالم انجام داده 

بودند را ادامه دهند. همچنین پیش از  امام صادق علیه السالم جریانات فکری خطرناک در جامعه مانند جبریه، قدریه، مرجئه، 

کیسانیه ، مشبهه و....  شکل گرفته بود که می توانست به جامعه آسیب برساند و جوانان را فریب بدهد از این رو امام تالش کردند 

تا با فعالیت های علمی به مبارزه با این تفکرات برخیزند.

از دیگر عللی که باعث شد امام راه اندازی نهضت علمی- فرهنگی را در اولویت قرار دهند، می توان به این مسئله اشاره کرد که کار 

سیاسی گسترده و قیام علیه حاکمیت، نیازمند داشتن نیروهای کارآمد از لحاظ تقوایی، علمی و مدیریتی است، از این رو امام به 

تربیت شاگردانی توانا اقدام می ورزندکه آنها می توانند در جامعه تاثیرگذار باشند و خطرات ناشی از انحرافات حکومت و عالمان 

مورد تایید حاکمان را به حداقل رسانده و مردم را در مسیر اسالم ناب حرکت بدهند.

 به برخی از اقدامات فرهنگی حضرت  اشاره می کنید؟

مهم ترین کار فرهنگی حضرت همان گسترش مباحث علمی و مطرح کردن زوایای خاصی از معارف است که در این راستا  امام 

شاگردان زیادی تربیت می کنند، چیزی نزدیک به 4000 راوی، آن هم راوی خاص، راوی ثقه، مورد اعتماد و همچنین نزدیک 

500 اثر منسوب به حضرت  که در منابع تاریخی به آن اشاره شده است نشــان دهنده زحمات زیادی است که امام در این راه 

کشیده اند. 

از جمله شاگردان حضرت می توان  به »محمد بن علی بن نعمان بی ابی طریفه بجلی کوفی« معروف به مومن الطاق اشاره کردکه 

آن حضرت لقب مومن الطاق را به او دادند. همچنین جابربن حیان که به گواهی اکثریت دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان  

پدر علم شیمی است و او در محضر امام صادق علیه السالم تلمذ کرده است.

ازدیگر شاگردان حضرت هشام بن سالم است که می گوید من تنها در یک جلسه 300 سوال از امام 

پرسیدم و ایشان به تمامی سواالت من جواب دادند. هشام بن حکم هم از جمله شخصیت های بی بدیلی 

است که دست پروده امام صادق)ع( است و اوست که وقتی هارون الرشید به صورت پنهانی مناظره 

وی را مشاهده کرد دستور داد که او را بکشند و گفت زبان این مرد از 1000 شمشیر برای 

ما خطرناک تر است.

تبیین مسئله امامت، تفسیر قرآن و آموزش چگونگی بهره برداری صحیح از آموزه های 

قرآنی که منجر به تفسیر به رای نشــود و آموزش قواعد و روش فتوا و اجتهاد که هم 

اکنون به عنوان اصول فقه در رأس فعالیت های حوزه علمیه قرار دارد، مطرح کردن 

مباحث اخالقی به صورت گسترده، پاسخ به شبهات در دو قالب درس و مناظره 

و آموزش نحوه صحیح مناظره به گونه ای که فرد دچار جدل و مغالطه نشود از 

دیگر فعالیت های فرهنگی است که امام صادق علیه السالم به انجام آن مبادرت 
ورزیدند.

چه کارشکنی هایی از  سوی دستگاه خالفت  در برابر اقدامات  فرهنگی امام 
انجام شد؟

مطرح کردن علمای درباری را می توان از مهم ترین کارشــکنی هایی دانست که از سوی 

دستگاه خالفت در برابر اقدامات فرهنگی امام صورت گرفت؛ چرا که آنها تالش کردند تا این 

افراد را به عنوان مرجع علمی به مردم معرفی کنند و مــردم را از اطراف امام دور کنند.اجبار 

علما به مناظره با امام مانند مناظره ابوحنیفه که با شکست سخت او همراه شد و ابوحنیفه لب به تحسین 

مقام علمی امام گشــود،ممنوع کردن مردم از مالقات با حضرت) زمانی که حکومت دید نمی تواند جایگاه علمی امام 

را مورد هجمه قرار دهد با تعیین مجازات مانع از مالقات مردم با امام صادق علیه الســالم شــد(، حمله شبانه به خانه 

حضرت، احضارهای چندباره امام و بردن به اجبار ایشان از مدینه به پایتخت و شهادت حضرت به دست منصور دوانیقی از دیگر

 کارشکنی هایی بود که از سوی دستگاه خالفت در مقابل فعالیت های امام صورت گرفت. 

چگونه می توان از اقدامات فرهنگی امام به عنوان  الگویی برای اصالح جامعه استفاده کرد؟

باید توجه داشته باشیم که تمام هم و غم حضرت انجام کار علمی مستدل بود و اینکه بتوانند شاگردانی پرورش دهند که خودشان 

اقدام به تشکیل کالس های درس کنند. روش امام مدرس پروری بود تا آنها بتوانند جامعه را در مسیر درست هدایت کنند و این 

روش امام باید در جامعه امروز ما مورد استفاده قرار بگیرد. توجه به شبهات و ساده عبور نکردن از شبهات، دیگر درسی بود که 

امام به یاران شان دادند؛ چرا که ما می توانیم از فرصت خلق  شبهات توسط دشمن برای تقویت ایمان و نشان دادن مبانی قوی 

دین اسالم استفاده کنیم. 

اولویت بندی در مباحث آسیب های فرهنگی از جمله اقداماتی بود که توسط امام صادق علیه السالم انجام شد و ایشان در این 

زمینه تالش می کردند تا به جای پرداختن به مسائل جزئی که شیوه ای آسیب زاست و نتایج خوبی به دنبال ندارد به سراغ مباحث 

اصلی بروند و ریشه های این آسیب ها را بررسی کنند که این اقدام مهم ایشــان درس بزرگی برای جامعه امروزی ما و افرادی 

است که دغدغه کار فرهنگی دارند؛ چرا که اگر در آسیب های فرهنگی دقت الزم صورت نگیرد ممکن است ایمان افراد جامعه از
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)دین و اندیشه(

 بررسی فلسفه، برکات و ابعاد نهضت فکری 
فرهنگی امام صادق علیه السالم

وقتی فعل »حرام« را »حالل« می کنند؛

8

 راه اندازی کازینوی حالل 
در صدا و سیما!

 سعید آذری 
زیر حرفش زد!
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وقف 60 میلیارد تومانی نیکوکار 
اصفهانی

8

کارشناس والیبال اصفهان:

استقرار 102گروه راهداری 
تابستانی در    جاده های اصفهان

  وقتی نصف جهان در آخر صف تامین اعتبارات قرار  گرفته  است؛  

خرج اصفهانی ها  از جیب

برنامه »خانواده شــاد« به همت معاونت اجتماعی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، با رویکرد شور و نشاط در بین 
خانواده ها و همچنین پیشگیری از اعتیاد جوان ها در منطقه 8 برگزار 
شد. خانواده شاد، برنامه ای است که در تمام مناطق اصفهان و با رویکرد 
شــور و نشــاط اجتماعی بین خانواده ها و همچنین آموزش آنها در 
پیشگیری از اعتیاد فرزندان در قالب نمایش کمدی برگزار می شود که 
این مراسم پنجشنبه شب، میزبان خانواده های منطقه 8 اصفهان بود و 

در پارک گل محمدی برگزار شد.
»بازارچه نقل و نبات« اسم نمایشی اســت که سعی دارد دالیل اصلی 
گرایش جوان ها را به ســمت اعتیاد نشــان دهد کــه اصلی ترین آن 
بی توجهی خانواده ها و اهمیت ندادن آنهــا به فرزندان در بخش های 
مختلف تربیتی از جمله بی مهری، برطــرف نکردن نیازهای عاطفی، 
 بی توجهی نســبت به آینده و کنترل نداشــتن اعمال آنها در جامعه 

است. 
خانواده شــاد با ســبک جدیدی از برنامه های متنوع از جمله نمایش 
کمدی، پخش کلیپ های آموزشی، اجرای موسیقی سنتی و مسابقه 
بین زوج های جوان به خوبی توانســته اســت رضایت مردم را جلب و 
مسائل آموزشی که انجام آنها در خانواده ها الزامی است را منتقل کند.

سید ابراهیم حســینی، مســئول امور رویدادهای فرهنگی سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در خصوص این برنامه 
اظهار داشــت: با توجه به ماموریتی که در معاونت اجتماعی سازمان 

فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهــان داریــم، موظف هســتیم 
رویدادهای فرهنگی را در سطح شهر 

با محوریت ایجاد نشاط و شادابی برگزار کنیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از محورهای این ماموریت، پرداختن به موارد 
اجتماعی از جمله اعتیاد است. تلفیق این دو موضوع به برنامه خانواده 
شاد تبدیل شــده که در قالب نمایش طنز با محوریت اعتیاد می باشد 
و بســیار پنهان به این موضوع می پردازد که بــرای خانواده ها جنبه 
آموزشی دارد. حسینی بیان داشت: سعی کردیم مدل برنامه را با سایر 
برنامه ها متفاوت قرار بدهیم که تمام اتفاقات در دل یک نمایش طنز 

باشد و از صفر تا صد یک برنامه در یک سناریو اتفاق بیفتد.
وی افزود: این مراسم برای 25 شب برنامه ریزی شده که در 15 منطقه 
به میزبانی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه های اصفهان 
برگزار می شود و تعداد اجرا در هر منطقه براساس نیاز آن متفاوت است.

مسئول امور رویدادهای فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان گفت: خدارا شــکر برنامه» خانواده شاد« توانسته 
رضایت مخاطبان را جذب کند و در هر منطقه ای شاهد استقبال خوب 
مردم هستیم، به خاطر اینکه هم مدل برنامه جدید است و هم موضوع 

آن آموزنده است.
حسینی اظهار داشت: مسائل آموزنده  ای که در کلیپ ها توسط دکتر 
انوشه پخش می شــود و همچنین دیالوگ هایی که در نمایش به کار 
می رود، باعث می شود بسیاری از اطالعات و مفاهیم مهم  به خانواده ها 

و جوان ها منتقل شود.
وی خاطرنشان کرد: ما سعی کردیم در این برنامه ها از طنازهای حوزه 
هنر و طنز استفاده کنیم که توانستیم یک تیم بسیار خوب را دور هم 
جمع کنیم؛ لذا از خانواده ها دعوت می شود به منظور سپری کردن یک 
شب پر نشــاط در کنار یکدیگر  
در این برنامه ها حضور داشــته 

باشند.   

ایجاد نشاط و شادابی در برنامه »خانواده شاد«
مهدی دواتگر
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در کوچه پس کوچه های  شهر چه می گذرد؟
11

شهرداران   مناطق مختلف اصفهان  می گویند؛

در گفت و گو با کارشناس تاریخ تشیع انجام شد؛
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در حالی که پس از خــروج آمریکا از معاهده برجام 
اغلب کارشناســان سیاســی و اقتصــادی اذعان 
داشــتند که عمال اروپاو طرف های ایران در برجام 
چاره ای به جز دنباله روی از آمریکا در روی گردانی 
از ایران ندارند؛ اما ایرانی ها به شدت به دنبال مجاب 
کردن سران اروپایی برای ماندن در معاهده برجام 
هستند؛پیمانی که حاال ایران نمی خواهد ذره ای از 
آن کوتاه بیاید و اروپا زمزمه هایی از تغییر در آن را 
سر داده اســت. ایران این بار به دنبال تضمین های 
عملی از اروپاســت در عین حال مــی داند که این 
کشــورها در صورتی می توانند ایــن تضمین ها را 
بدهند که رودر روی آمریکا به عنوان اســتراتژیک 
ترین شریک تجاری شان بایستند. به نظر می رسد 
عالوه بر اصرار ایران مبنی بر ادامه کامل تعهدات و 
مراودات اقتصادی اروپا با ایران تیم سیاست خارجی 
کشــورمان تالش دارد تا طرف های برجام را برای 
اجرای برخی از اقدامات پیش بینی شده در صورت 
خروج هر یک از اعضا مجاب کند. در آخرین نشست 
میان اعضای متعهد برجام و ایران که جمعه در وین 
برگزار شد، برای نخستین بار از زمان خروج آمریکا 
وزیران خارجه کشورهای عضو برجام برای بررسی 
راه حل ها و پیشنهادهای مطرح شده با هدف تداوم 
تعامالت با تهران، در نشســت کمیسیون مشترک 
گرد هــم آمدند. در این مذاکــرات دو طرف تالش 
کردند تا راه حلی برای مســائلی مانند کانال های 

مالی، تــداوم صــادرات 
نفت، محصــوالت نفتی 
و میعانــات گازی ایران و 
همچنیــن روابط مربوط 
به حوزه های کشتیرانی و 
بیمه در سطح بین المللی 
پیدا کننــد و البته به نظر 
می رسد چندان تفاهمی 

میان مذاکره کنندگان به وجود نیامده اســت. هر 
چند پس از دور اول مذاکرات  »محمد جواد ظریف« 
وزیر امور خارجه ایران عنوان کرد که آنچه ما امروز 

شنیدیم، کامال روش های 
عملیاتی است و معتقدیم 
اگــر اراده سیاســی  که 
امروز اینجا نشــان دادند، 
در سطوح مختلف اعمال 
شود، می توان کار را بدون 
مشــکل  پیش برد؛ اما در 
نهایت به نظر نمی رســد 
اروپاییان راهکارهای چندان عملیاتی را ارائه داده 
باشند شــاهد این مدعا را می توان از بسته مأیوس 
کننده ارســالی اروپا به ایران فهمیــد، از تازه ترین 

بســته پیشــنهادی اروپا که به مقامات ایرانی ارائه 
شده، چندان ســیگنال های مثبتی دریافت نمی 
شــود. در این زمینه روحانی طی تمــاس تلفنی با 
همتایان آلمانی و فرانســوی خود مراتب اعتراض 
خود را اعالم کــرد. آنگونه که خبرگزاری فرانســه 
تعبیر کرده اســت،ایران می خواهد به هر نحو اروپا 
را مجاب به  متصل نگه داشــتن ایــران به اقتصاد 
جهانی، در غیاب آمریکا و بــا وجود تحریم ها کند. 
ایران امیدوار است اروپا را برای رویارویی با آمریکا 
تهییج و تحریک کند. ظریــف هم در صحبت های 
خود در جمع خبرنگاران، به این موضوع اشاره کرد 
و گفت: به صورت کلی، آنچه که من در این جلســه 
برداشت کردم، این است که تمام اعضای برجام که 
الاقل سه عضو آن از متحدین نزدیک آمریکا هستند، 
اراده سیاسی دارند تا در مقابل اقدام آمریکا بایستند. 
شاید این اولین باری است که چنین اقدامی در این 
سطح صورت می گیرد. هر چند این مسئله در نگاه 
سیاست گذاران ایرانی به عنوان تنها راه برون رفت 
از بن بست برجام مطرح شــده است؛ اما به نظر می 
رسد راهکارهای چندان عملی برای آن وجود نداشته 
باشد؛ این را می توان از بندهای مبهم و غیر اقتصادی 
بیانیه این نشست  هم دریافت؛  بیانیه ای که به جای 
پرداختن به موارد مهم و مشکالت پیش روی ایران 
تنها به ارائه  نکاتی کلی و مبهم درخصوص تعامل و 
رابطه اقتصادی با ایران در قبال حفظ برجام و عمل 
به تعهدات پرداخته شده و تقریبا هیچ راهکار عملی 

ارائه نشده است.

 هدیه عجیب دونالد ترامپ
 به کیم جونگ اون

»دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا که پیش تر 
»کیم جونــگ اون« را »مرد راکتــی کوچولو« 
خطاب کرده بــود، هدیه ای ویــژه را برای رهبر 
کره شمالی فرستاده است. این هدیه شامل یک 
»لوح فشــرده« )س دی( موســیقی اثر »التون 
جان« اســت که در آن قطعه ای بــا عنوان مرد 
راکتی وجود دارد. این هدیــه به همراه یک نامه 
توسط »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا، برای 
کیم جونگ اون ارسال شده اســت. پمپئو برای 
انجام مذاکرات جدید با مقامات کره شــمالی در 
 خصوص خلع سالح هســته ای این کشور وارد 

پیونگ یانگ شد. 

پایان دودستگی در دولت 
انگلیس بر سر »بریگزیت«

نخست وزیر انگلستان موفق شد تا توافق کابینه 
را برای برنامه هایش درباره بریگزیت به دســت 
بیاورد و بر تنش میــان وزرای کابینه درباره این 

مسئله فائق آید.
پس از یک نشست چند ساعته، »ترزا می« موفق 
شد تا اکثریت وزرا را با خود همراه سازد و آنها از 
پیشنهادها و برنامه های »می« درباره بریگزیت 
و برای »منطقه تجارت آزاد« بــا اتحادیه اروپا و 
حفظ ارتباط نزدیک تجاری حمایت کردند. این 
توافق البته برای بروکسل کافی نخواهد بود چون 
اتحادیه اروپا، »می« را تحت فشار قرار داده تا با 
یک رویکرد بســیار موجز برای روابط آتی کنار 
بیاید؛ البته این توافق میان »می« و وزرای کابینه 
راه را برای مذاکــرات با اتحادیــه اروپا هموارتر 

می کند.

اسرائیل به عربستان سالح های 
ممنوعه داده است

مجتهد فعال و وبالگ نویس معروف سعودی که 
به فاش کردن مسائل پنهانی و پشت پرده خاندان 
حاکم سعودی مشهور اســت، فاش کرد ارتش 
رژیم اشغالگر اسرائیل، عربستان را به سالح های 
ممنوعه مجهز کرده است. افشــاگری مجتهد، 
مهر تاییدی بر گزارش روزنامه »الخلیج انالین« 
است مبنی بر اینکه اسرائیل بمب و موشک های 
ممنوعه بین المللی را در اختیار عربستان قرار داد 
تا از آن در جنگ یمن استفاده کند. روزنامه مزبور 
اطالعات خود را مستند به منابع نزدیک به کمیته 

اطالعات کنگره آمریکا ذکر کرده است.
این در حالی است که اتهام عربستان به استفاده 
از ســالح های ممنوعه موضوع جدیدی نیست و 
پیش از این نیز اخباری منتشــر شده بود با این 
مضمون که ریاض از بمب های خوشــه ای برای 
حمله به یمن اســتفاده کرد که کشــته شــدن 

تعدادی غیرنظامی را به دنبال داشت.

ترس کویتی ها از بسته شدن 
احتمالی تنگه هرمز

»اســامه شــاهین« نماینده مجلس کویت در 
گفت وگو با خبرنگار آناتولی در واکنش به تهدید 
ایران مبنی بر بســتن تنگه هرمز گفت: »بعد از 
این اظهارات که موضوع بسته شدن تنگه هرمز 
مطرح شد، نمایندگان مجلس از دولت خواستند 
تا با طرح برنامه ای روشن، تدابیر و اقدام های الزم 
را اتخاذ کند. اظهارات مقام های ایرانی در مورد 
تهدید بستن تنگه هرمز نگران کننده است.« وی 
ادامه داد: »به رغم این واقعیت که این مورد پیامد 
منازعه میان آمریکا و ایران اســت ولی در اصل 
تهدیدها به طور مســتقیم بر کشورهای خلیج و 

مردم آنها تاثیر می گذارد.«

جدال در کوبورگ، نتیجه باز هم مبهم

تیکه سنگین »الوروف« به 
آمریکا و تاکید بر حفظ برجام

وزیر خارجه روسیه در گفت وگو با خبرنگاران 
گفت: »ما توافــق کردیم که کارشناســان 
کمیســیون مشــترک برنامه جامــع اقدام 
مشــترک )برجام( راه هایی را که به ما اجازه 
می دهند تا به تعهدات مان براساس این توافق 
مســتقال از ایاالت متحده پایبنــد بمانیم را 
بررسی کنند.« الوروف افزود: کمیسیون باید 
راه های حفظ پیوندهای تجاری و اقتصادی 
بین ایران و دیگر طرف های توافق را که »به 
هوس های آمریکا وابســته نباشــد« توسعه 
دهد.وی ادامه داد: تمامی طرف های توافق، 
تصمیم واشــنگتن برای خروج یک جانبه از 
برجام را به عنوان »اقدامی نامشروع که نباید 

بدیهی انگاشته شود« محکوم کردند.

 وضع آمریکا و اسرائیل 
از ما بدتر است

حجت االسالم مهدی طائب، رییس شورای 
قرارگاه راهبردی عمار اظهار داشــت: امروز 
کشور با یک جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه 
است و همه باید پای کار بیایند و کسی نباید 
منتظر ایثار دولــت بماند. رییس شــورای 
قرارگاه راهبردی عمار ادامه داد: آنچه مردم 
باید بدانند این است که وضع آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی نیز از ما وخیم تر است و نباید 

بی جهت مشکالت را بزرگ کنیم.

 سفر هیئت آمریکایی 
به عربستان درباره ایران

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرده 
که »فرانــک فانون«، دســتیار وزیر خارجه 
آمریکا در امــور انرژی در ســفر به »جده« 
سیاست دولت کشــورش درباره ایران را به 
مقامات سعودی منتقل خواهد کرد. در این 
بیانیه تصریح شــده »فرانــک فانون« طی 
روزهای آینده به شهرهای »جده« عربستان، 
»زاگرب« کرواسی و »بروکسل« بلژیک سفر 
خواهد کــرد. بیانیــه وزارت خارجه آمریکا 
تصریــح می کنــد: »در جده، او بــه هیئتی 
به سرپرســتی »برایان هــوک«، مدیر دفتر 
برنامه ریزی سیاســی وزارت خارجه آمریکا 
ملحق خواهد شــد تا سیاســت های دولت 
]آمریکا[ در قبال ایران که بــر پرداختن به 
تمامیت تهدیدها و فعالیت های مخرب ایران 

استوار است را تشریح کند.«

داعشی های حمله کننده به 
مجلس اعدام شدند

دادسرای عمومی و انقالب تهران اعالم کرد، 
حکم اعدام ۸ نفر از اعضای گروهک سلفی- 
تکفیری داعش مرتبط با حمله به ساختمان 
مجلس شورای اسالمی و مرقد مطهر حضرت 
امام خمینی )ره( با رعایت موازین شــرعی و 

قانونی اجرا شد.
 این هشــت نفر با عوامل اصلی به شــهادت 
رساندن و مجروح کردن تعدادی از هموطنان 
بی  گناه در حمله به ساختمان مجلس شورای 
اسالمی همکاری مستقیم داشــته و با علم 
و آگاهی از هــدف و قصد عوامــل گروهک 
تروریستی، آنان را پشتیبانی، تامین مالی و 

تسلیحاتی کرده اند.

صدای وزیر خارجه بحرین 
درآمد

»خالد بــن احمد« وزیر خارجــه بحرین در 
صفحه توئیتری خود در واکنش به ســخنان 
روحانی که گفته بود »تحریم صادرات نفت 
ایران با وجود صادرات نفــت منطقه ممکن 
نیست« مدعی شــد: »نظام ایران هر روز که 
می گذرد بیشتر به خود شلیک می کند؛ ایران 
موشک های خود را به دست حوثی ها به مکه 
و ریاض و دیگر نقاط شلیک می کند و اکنون 
نیز به تعطیلی تنگه هرمز در برابر دریانوردی 

بین المللی تهدید می کند.«

امیر محبیان
 فعال سیاسی اصولگرا:

روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی عراق گفت: بررسی 
مواضع صدری ها از گذشــته نه چندان دور تا امروز 
نشان می دهد که در عرصه سیاسی این گروه دچار 
تالطمات زیادی بوده است. از مواضع به شدت ضد 
آمریکایی و هم پیمانی با ایران، تا نزدیکی به عربستان 
سعودی به عنوان یکی از هم پیمانان آمریکا، از مواضع 
ضد سنی تا تالش برای نشــان دادن چهره ای باز و 
پدرانه برای همه عراقی هــا و فاصله گرفتن از ایران 
و حتی تمرکز تالش های سیاســی آنها بر شخص 
مالکی و شــخصی کردن مســائل خود با او، نشان 
می دهد جریان صدر راهبرد دوربرد و ثابتی در عرصه 

سیاسی ندارد.« 
سیدرضا قزوینی )الغرابی(  گفت:  طبیعتا گرایش های 
پر رنگ ایجاد شــده در صدر در نزدیک شــدن به 
کشــورهای عرب منطقــه به خصوص عربســتان 
سعودی، حتی اگر به معنای دهن کجی به ایران نباشد 
حداقل این پیام و معنا را دارد که پایگاه اجتماعی صدر 
را به عنوان یک رهبر سیاسی موثر دیگر نمی توان در 

صف مهره های ایران در عراق تلقی کرد. 

 مقتدی صدر 
دیگر مهره ایران نیست

روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی عراق: 

کافه سیاست

عکس  روز 

جلسه مجمع تشخیص مصلحت 
بدون روحانی و احمدی نژاد

کاش می توانستیم رییس صداوسیما را استیضاح کنیم

پیشنهاد سردبیر:

امیر محبیان، فعال سیاســی اصولگرا اظهار 
کرد: رهبری در ســال ۸۴ صحبتی کلیدی 
داشتند که متاسفانه به آن عمل نشد؛ ایشان 
فرمودند: »بنده دعوای اصالح طلب و اصولگرا 
را هم قبول ندارم؛ من این تقسیم بندی را غلط 
می دانم. نقطه مقابــل اصولگرا، اصالح طلب 
نیســت؛ نقطه مقابل اصالح طلب، اصولگرا 
نیست. نقطه مقابل اصولگرا، آدم بی اصول و 
الابالی اســت؛ آدمی که به هیچ اصلی معتقد 
نیست؛ آدم هرهری مذهب است! نقطه مقابل 

اصالح طلبی، افساد است.«
 وی ادامه داد: متاسفم اصولگرایان که سخنان 
رهبری را مرجع رفتار و رویکرد خود می دانند، 
ســکوت کرده اند . محبیان افــزود: جریان 
اصولگــرا خیلی به رانت قــدرت عالقه دارد.
این جریان باید جهت خود را به سمت مردم 

تغییر دهد.

 جریان اصولگرا 
به رانت قدرت عالقه دارد

 میرسلیم
 عضو مجمع تشخیـص مصلحت:

 نماینده رشت در مجلس با انتقاد شدید از ساخت 
برنامه هایی نظیر »روایت مردم« در شــرایط فعلی، 
معتقد اســت که صدا و ســیما به مثابه یک حزب 
سیاسی در حال بهره برداری از شرایط فعلی کشور 

به نفع یک جریان است.
غالمعلی جعفــرزاده، اظهار کرد: رســانه ملی در 
پیشگاه چشم مردم خود آنها را سانسور می کند. 20 
سال پیش اگر مردم این کار را حس نمی کردند، االن 
با وجود شبکه های اجتماعی خیلی سریع می فهمند. 
مهم تر اینکه عملکرد خــودش متناقض با ادعایش 
اســت؛ مثال می آید دم از لزوم شفاف سازی می زند 
اما دریغ از اینکه ذره ای بودجه خود را شفاف کند. 
نماینده رشت  ادامه داد: هنوز یک بار نشده این رسانه 
بیاید درآمدهای ناشی از آگهی هایی را که در انحصار 
اوست را روشــن کند. می بینیم سریال بی کیفیت 
با هزینه هــای چندین میلیاردی در صدا و ســیما 
 ساخته می شــود؛ اما دریغ از ذره ای شفاف سازی .

کاش می توانستیم ییس صداوســیما را استیضاح 
کنیم!

کاش می توانستیم رییس 
صداوسیما را استیضاح کنیم

نماینده مجلس:

ســیدمصطفی میرســلیم، عضــو مجمع 
تشخیــــص مصلحت نظام  گفــت: درباره 
وضعیت کشور واژه بحران حکایت از بن بست و 
در اختیار نداشتن راه حل دارد. به نظر من برای 
مشکالت موجود کشور راه حل وجود دارد ولی 
فرصت ها محدود است. میرسلیم با انتقاد از 
اعتماد دولت یازدهم بــه آمریکایی ها برای 
حل مشکالت اقتصادی، گفت: راهبرد اصلی 
دولت یازدهم و سپس دولت دوازدهم این بود 
که با مذاکره با آمریکا به تفاهم نائل شوند تا 
آمریکا دست از شرارت خود بردارد. حساب باز 
کردن روی حسن نیت آمریکا افسانه و خوابی 
بیش نیست. شــرایط ایجاد شده در اقتصاد، 
ناشی از بی عملی دولت روحانی است.5 سال 
فرصت های طالیی اخیر خود را از دست دادیم 
و کشور را برای تحقق آرزوهای خام برجام، در 

شرایط رکود تورمی معطل نگه داشتیم.

۵ سال کشور را معطل 
آرزوهای برجام کردیم

پیشخوان

بین الملل

خورشــید دلی در العربی  مریم نصرالهی 
الجدید نوشــت: با وجود 
هیاهوی رسانه ای که در مورد رابطه متشنج بین ایاالت متحده و 
ترکیه وجود دارد، برخی شاخص ها حکایت از قدرت این رابطه و 
بازگشــت حرارت و گرمی به آن دارد. بر این اساس، می توانیم به 
تعدادی از نشانه هایی اشاره کنیم که می تواند رابطه بین دو کشور 

را وارد مرحله تازه ای کند. با وجود مخالفت کنگره آمریکا با فروش 
جنگنده های اف ۳5 به آنکارا، وزارت دفاع آمریکا تصمیم گرفت 
این جنگنده ها به طرف ترکی واگذار شود، بدون آنکه به نظر کنگره 
در این باره رجوع کند. بســیاری از تحلیلگران این اقدام را نشان 
دهنده تمایل آمریکا برای بهبود روابط با آنکارا دانستند؛ در واقع، 
سیاســت ترکیه و جایگاه ژئوسیاســی مهم آن، هر دو از عواملی 

هستند که بر اهمیت آن برای واشنگتن می افزاید. واشنگتن در پی 
آن است که به دالیل استراتژیک مانع نزدیکی ترکیه به روسیه و 
ایران شــده و از نقش ترکیه برای کاهش نفوذ ایران در ســوریه 
اســتفاده کند؛ در مقابل، ترکیه به افزایش همکاری ها با ایاالت 
متحده چشم دارد تا بتواند در مناطق شرقی فرات مستقر شده و 

به اجرای طرح کرد ها در آنجا پایان دهد.

العربی الجدید بررسی کرد:
 تالش آمریکا برای دور کردن آنکارا از تهران و مسکو 

چراغ مذاکرات دوباره در وین روشن شد؛

کوچه 22 میلیون یورویی

 بسته بقای برجام

اروپا کنار ایران

روحانــی: از اروپا مأیوس 
شدم

ابهام در بسته نجات برجام

 از تازه ترین بسته پیشنهادی 
اروپا که به مقامات ایرانی 

ارائه شده، چندان سیگنال های 
مثبتی دریافت نمی شود

کیهان، »حسین فرحبخش« را به باد انتقاد گرفت
»کیهان« نوشت: حسین فرحبخش که به ساخت فیلم های سخیفی چون »خالتور« و »پا تو کفش من 
نکن« و... مشهور است، در جریان اختالف نظر با مدیر یکی از پردیس های سینمایی که به درستی مانع از 
نمایش آثار وی در سینمای خود شده بود، زبان به مهمل گویی گشود و الفاظی ناشایست را به روضه خوانان 

و مداحان اهل بیت)ع( نسبت داد.
 فرحبخش، صحبت های توهین آمیز خود را صراحت کالم دانســته و این گونــه توجیه کرده که چون 
بیانی صریح دارد، این حرف ها را بر زبان آورده! البته داشــتن صراحت کالم در برابر نجابت دیگران هنر 
نیســت. باید از فرحبخش پرســید آیا جرأت دارد در برابر جریان هایی که هزینــه فیلم هایش را تامین 
می کنند هم این گونه ســخن بگوید؟  ای کاش این تهیه کننده جســارت داشــت و درباره فهرستی که 
 اخیرا از سوی سازمان سینمایی منتشر شده و تناقض آن با حرف های قبلی اش را برمال می کند، توضیح 

می داد.

نماینده عضو جبهه پایداري قم: 
هر وقت یقه مان را گرفتند، سند رو می کنیم

حجت االسالم مجتبي ذوالنور، نماینده عضو جبهه پایداري قم در مجلس و رییس کمیته هسته اي کمیسیون 
امنیت ملي اوایل تیرماه امســال  طی گفت وگویي ادعا کرده بود که در جریان مذاکرات هسته اي میان ایران و 
کشــورهاي ١+5 توافقي میان ایران و آمریکا صورت گرفته تا دولت اوباما به 2500 نفــر از اتباع ایران، تابعیت 
آمریکایي بدهد. اظهارات ذوالنور اما حاال پس از چند روز موجي گسترده در فضاي سیاست بین الملل ایجاد کرده 
است.»اعتماد« در همین رابطه نوشت که براي پیگیري بیشــتر موضوع دوباره با ذوالنور، قراري براي مصاحبه 
تنظیم شد. این عضو فراکسیون نمایندگان والیي مجلس در واکنش به این پرسش که »باتوجه به تکذیب این 
ادعا از جانب مقامات دولت اوباما، آیا نمي خواهید مستندات تان را ارائه کنید، گفت: »هرکس که یقه مان را گرفت، 
آن وقت اسناد را عنداالضطرار رو مي کنیم! سوال که زیاد اســت. تا به حال بیش از 50 خبرنگار ایراني و خارجي 

تماس گرفته اند؛  اما اگر موافق باشید، در فرصتي دیگر گفت وگو کنیم.«

چهره ها

علیرضا کریمیان
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 مکانیزم  تعیین نرخ هنوز
 درست نیست

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 نقش مالیات 
در تحول نظام سالمت کشور

ارائه و توســعه خدمات بهداشــت ودرمانی از 
وظایف حاکمیتی دولت هاست و با حساسیت 
ویژه ای به آن نگریسته می شــود؛ زیراجامعه 
»سالم محور« توسعه اســت وتهدید سالمت 
 جامعــه، همــه ارکان آن را تحــت تاثیــر

 قرار می دهد. 
از طرفی در ســال های گذشــته، هزینه های 
مراقبت بهداشت و سالمت شهروندان با سرعت 
قابل مالحظــه ای افزایش یافته اســت و این 
موضوع به نوبه خود، فشارهای مضاعفی را برای 
سازمان های بیمه سالمت، سیاست گذاران و 
مردم ایجاد کرده است. با توجه به این حقیقت 
که بیشــتر از 90 درصد از خدمــات مراقبت 
ســالمت توســط دولت ارائه می شود، چنین 
فشارهایی سیاســت گذاران را ترغیب کرد تا 
نقش بالقوه مالیات را در تامیــن پایدار منابع 
مالی در راستای ارائه هر چه بیشتر و مطلوب تر 
 خدمات بهداشــت و ســالمت مدنظــر قرار 

دهند.
یکی از موانع مهم در راه ارتقای نظام سالمت در 
کشور، بودجه کالن این بخش است که همواره 

بر دوش دولت سنگینی می کند. 
طی ســال های اخیر، قوانین کشــور با ارائه 
راهکارهایــی درصدد تامین بخــش مهمی از 
هزینه های ســالمت برآمده است که از جمله 
می توان به مالیات ســالمت اشــاره کرد. پس 
از اجرای قانــون مالیات بــر ارزش افزوده و با 
تصویب مجلس شورای اســالمی، یک درصد 
از وصولی مالیــات بر ارزش افــزوده به بخش 
ســالمت اختصاص یافت؛ اقدامــی که پس از 
اجرا، به رفع بسیاری از مشکالت مردم در زمینه 
تامین هزینه های بهداشت و درمان منجر شد 
و از این جنبه، رضایتمندی مهمی در مردم به 

وجود آورد.

بازار

ساعت مچی بچگانه

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان تشریح کرد:

از محصوالت دانش بنیان و 
صادرات گرا حمایت می کنیم

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان با تشــریح اقدامات این شرکت در حمایت 
از تولید و اشــتغال، رویکرد اصلی این شــرکت را 
تالش جهت تامین نیازهای اساســی شهرک ها و 
نواحی صنعتی اســتان همراه با حمایــت از تولید 
محصوالت دانش بنیان، رقابت پذیر و صادرات گرا 
عنوان کرد.»محمدجــواد بگی« محور نخســت 
خدمات حمایتی  این شرکت را به سرمایه گذاران در 
عرصه تولید و صنعت، ارائه زیرساخت های مناسب 
در شــهرک ها و نواحی صنعتی به صورت متمرکز 
عنوان و تصریح کرد: بهای تمام شده این زیرساخت 
ها با توجه به تجمیع خدمات در یک نقطه، به نحو 
مناسبی کاهش خواهد یافت که این شرکت خدماتی 
از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، تصفیه خانه، ایستگاه 
آتش نشانی، فضای ســبز و ... را به صورت مشترک  
و با حداقل هزینه برای همه صنایع ارائه خواهد داد. 
وی افزود: عالوه بر این، شرکت شهرک های صنعتی 
استان در مناطق کمتر توســعه یافته، مشوق های 
ویژه ای را برای  بهره بــرداران واحدهای تولیدی و 
صنعتی در موعد مقرر ارائه خواهد نمود که مشوق 
های 50 تا 80 درصدی حق انتفاع به منظور حمایت 
از توسعه پایدار اســتان و کمک به افزایش تولید و 

اشتغال بخشی، از این خدمات حمایتی خواهد بود.
بگی،  ایجاد موفق ترین مرکز مبادالت پیمانکاری 
فرعی )SPX( کشــور با همکاری اتــاق بازرگانی 
اصفهان و با کمک یونیدو را بخش دیگری از خدمات 
حمایتی این شــرکت از صنایع کوچک و متوسط 
استان دانست و اظهار داشت: در حوزه خوشه های 
صنعتی نیز شاهد تشــکیل فعال ترین خوشه های 
صنعتی کشور در استان اصفهان با کمک و حمایت 
شرکت شــهرک های صنعتی اســتان هستیم که 
انتخاب خوشه »گالب« و »عرقیات« کاشان به عنوان 
خوشه نمونه ملی در سال گذشته بخش کوچکی از 
اقدامات موفق این شرکت در حمایت از خوشه های 

کسب و کار بوده است.

رییس سابق سازمان توسعه تجارت ایران:
 مکانیزم  تعیین نرخ هنوز

 درست نیست
رییس سابق سازمان توســعه تجارت ایران، کشف 
قیمت را یکی از ابهامات خرید و فروش ارز در بازار 
ثانویه دانســت و گفت: دولت باید برای تعیین نرخ 
پایه، مکانیزم بورســی تعیین کند. »بابک افقهی« 
گفت: برای راه اندازی بازار ثانویه ارز، فعاالن اقتصادی 
پیشنهاد داده اند که ارز حاصل از ۲0 درصد صادرات 
غیرنفتی، در ســامانه »نیما« مبادله شود، اما  نکته 
اصلی که در این میــان وجود دارد، آن اســت که 
مکانیزم کشف قیمت در این سیستم جدید، خرید 
اظهارنامه یا ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، به 
طور قابل توجهی مبهم است و مشخص نیست که 
این مکانیزم با چه روشــی قرار است اجرایی شود. 
افقهی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: نیما، 
سامانه ای اســت که درخواست های خرید و فروش 
در آن ثبت می شود، اما کشف قیمت، در آن صورت 
نمی گیرد؛ پس این یک ابهام بزرگ اســت که یک 
صادرکننــده و واردکننده، اگر بــرای معامله وارد 
سامانه شوند، به درستی نمی دانند که باید چه نرخی 
را تعیین کنند؛ درحالی که متقاضی ارز نمی داند باید 
با چه نرخی ارز را خریداری کند تا یک رابطه بردبرد 

شکل گیرد.

رییس اتاق اصناف ایران:
کمبود کاال مورد تایید نیست

رییس اتاق اصناف ایران با اشــاره به عرضه نکردن 
برخی از محصوالت واحدهای صنفی گفت: در این 
خصوص بهانه ای تحت عنــوان کمبود یا نبود کاال 
چندان مورد تایید نیست.»علی فاضلی« اظهارکرد: 
نمی توان به صــورت کامل، عرضه نکــردن کاال  از 
سوی برخی از واحدهای صنفی و توزیع کنندگان 
را رد کرد؛ اما کمبود کاال یا نبود آن در بازار چندان 
مورد تایید نیست. البته در میان سه میلیون بنگاه و 
واحد صنفی، قطعا امکان تخلف به صورت آشکار یا 
پنهان وجود دارد. وی با بیان اینکه عرضه نکردن کاال 
یک تخلف محسوب می شود، افزود: مسئله احتکار 
چندان نمی تواند درست باشد اما این موضوع با اختفا 
تفاوت دارد. در جاهایی که اختفا صورت می گیرد، 
بنگاه ها مطمئن به تامین کاالی خود برای جایگزینی 
آن به جای چیزی که فروخته اند، نیستند؛  بنابراین 
باید چنین مسائل و دغدغه هایی را رصد کنیم. مسلما 
ارزیابی و پایش درست و دقیقی از بازار، انبارها و حتی 
آنهایی که کاالیشان را عرضه نمی کنند، داشته ایم که 

در این زمینه اتحادیه های صنفی پیشگام هستند.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،881،000
تومان

1،381،000 نیم سکه
تومان

721،700ربع سکه
تومان

396،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

237،310
تومان

      قیمت سکه و طال

ساعت مچی عقربه ای 
K-01 بچگانه مدل

 32,000
تومان

w08 ساعت مچی عقربه ای مدل

 46,000
تومان

ساعت مچی عقربه ای بچه گانه 
FPNP012 فليک فالک مدل

 180,000
تومان

این روزها اصفهان با بحران های جدی مواجه 
است؛ خشکسالی و بیکاری کشاورزان و وضعیت 
نگران کننــده آالینده های هــوا، بخش های 
پر رنگی از این بحران هاست که البته به گفته 
اغلب کارشناسان، نتیجه چندین سال اجرای 
برنامه های غلط و بخشی نیز مربوط به عدم تامین 
اعتبارات الزم در جهــت اقدامات الزم برای 
مقابله با چنین روزهایی است. در شرایطی که 
آب وبرق در اصفهان هر روز قطع می شود، صنایع 
با مشکالت آبی و برقی روبه رو هستند و بیکاری 
در این استان رو به افزایش است؛بحث هایی که 
در مورد کمبود اعتبارات در استان مطرح می 

شود قابل تامل است 
به تازگی »موسوی الرگانی« رییس مجمع نمایندگان 
اســتان اعالم کرد: اســتان اصفهان در زمینه واریز و 
پرداخت منابع به خزانه کشــور رتبــه دوم را در بین 
اســتان ها در اختیار دارد؛ یعنی در جدول تخصیص 
اعتبارات جایگاهــی بین ۲8 و ۲9 را داراســت. ارائه 
این آمار بهانه ای شد تا به مقایسه تامین و تخصیص 
اعتبارات اصفهان با برخی از شــهرهای ایران و بعضا 

استان های همجوار پرداخته شود.
سه استان 60 درصد بودجه کشور را تامین 

می کنند
سه استان تهران، اصفهان و خوزستان به تنهایی بیش 
از ۶0 درصد درآمدهای اســتانی را تامین می کنند و 
۴0 درصد دیگر در ۲8 اســتان دیگر تامین می شود. 
این درآمدها شامل مالیات های مستقیم و مالیات بر 
کاال و خدمات در استان ها، درآمد حاصل از مالکیت 
دولت و درآمد حاصل از خدمات در استان ها و درآمد 
حاصل از جرایم و خسارات است که در استان ها وصول 
می شود و به خزانه معین استان واریز می شود. بخشی 
از این درآمدها صرف امور استانی شده و مابقی از طریق 
خزانه داری کل در امور ملی هزینه می شود. هرچند 
اعتبارات ملی نیز در استان های کشور هزینه می شود، 

اما ســازوکار تخصیص آن متفاوت از ســازوکارهای 
اعتبارات اســتانی است. نســبت  مجموع اعتبارات 
اســتان ها )جاری و عمرانی( به درآمدهای اســتانی 
که ضریب بازگشت نامیده می شود، در الیحه بودجه 
ســال ۱۳9۷ برای ۲۳ اســتان بیش از ۱00 بوده که 
به معنای برخورداری بیش از ۱00 درصدی اســتان 
از درآمدهایش اســت؛ این نسبت برای هشت استان 
تهران، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، البرز، یزد، قزوین و 
مرکزی کمتر از ۱00 است. کمترین سرانه اعتبارات 
تملک دارایی ســرمایه ای نیز مربوط به اســتان های 
تهران حــدود ۲0 هزار تومان، البرز حــدود ۴0 هزار 

تومان و اصفهان حدود ۶0 هزار تومان است.
اصفهانی هــا در صدر مالیــات دهندگان 

کشوری
اصفهان درحالی پــس از تهران، خراســان رضوی، 
خوزستان و فارس در رتبه پنجم سهم بری استانی از 
بودجه سال 9۷قرار گرفته که این استان، صدرنشین 
سایر استان ها در زمینه پرداخت مالیات است.  درآمد 
استان اصفهان در الیحه بودجه ۶9/ 9۷ هزارمیلیارد 

ریال تعیین شده است و حدود 90 درصد این درآمدها 
مربوط به مالیات است. با وجود این تفاسیر،  اصفهان 
در زمینه پرداخت مالیات  )به غیر از پایتخت( در مقام 
اول قرارگرفته اســت؛ درحالی که خراسان رضوی که 
پس از پایتخت دومین استانی است که بیشترین سهم 
از بودجه را به خود اختصاص داده برای این استان در 
مقایسه با اصفهان سهم کمتری از درآمدهای مالیاتی 
تعیین شده اســت. سهم خراســان رضوی از بودجه 
9۷/۳۴ هزار میلیارد ریال تعیین شــده و خوزستان 
نیز با درآمد ۲8 هزار میلیاردی دومین استانی است 
که پس از اصفهان بیشترین میزان مالیات را پرداخت 
می کند؛  اما سهم این استان از  بودجه 9۷  نسبت به 

اصفهان بیشتر است.
خرج اصفهانی ها از جیب!

مدیــرکل امورمالیاتی اســتان اصفهان، بــه تازگی 
آمار جالبی از میزان دخل و خــرج اصفهانی ها ارائه 
داد.»بهروزمهدلو« عنوان کرد: 9۷درصد از درآمدهای 
اســتانی از طریق مالیات تامین می شود. مدیرعامل 
سازمان همیاری شــهرداری های اصفهان نیز اعالم 

کرده است: اصفهان چهارهزارمیلیارد تومان به عنوان 
عوارض و مالیات به خزانه واریز می کند که تنها 500 
میلیارد تومان آن به عنوان بودجه به اصفهان بازگردانده 
شده است. استان اصفهان به عنوان یکی از استان های 
درآمدزای کشور از سهم بودجه ای کمتری برخوردار 
است. در مقایسه اصفهان با چهار استان بزرگ شامل 
آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، شیراز و خوزستان 
این نتیجه به دســت آمد که اصفهان با وجود ســهم 
درآمدی بیشتر ،از سهم بودجه  ای کمتری برخوردار 
است. اگر چه بارها نمایندگان و مدیران ارشد استانی 
نسبت به این مسئله اعتراض هایی را انجام دادند، اما 
درنهایت به نظر می رســد این اعتراض ها تنها در حد 

حرف باقی ماند و نتیجه عملی نداشت.
 این موضوع در حالی است که بارها مدیران، شهرداران 
و نماینــدگان اســتان از اصفهــان به عنوان شــهر 
ســرمایه گریز نام برده اند.  به نظر می رسد این روزها 
اصفهان نه تنها از سرمایه خالی است که نگاه کشوری 
قابل قبول و منطقی نیز در تخصیص اعتبارات به این 

استان وجود ندارد.

 ۱0۲ گروه راهداری، تابستان امسال به مسافران خدمات ارائه می کنند. معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده اصفهان گفت: در طرح راهداری تابستانی ۴۲ راهدارخانه با ۷50 نیرو پوشش جاده های استان اصفهان 
را برعهده دارند. »فرزاد دادخواه« افزود: ایمن سازی جاده های اصلی، رفع نقاط کور و پرتصادف ، تسطیح و رگالژ 
محورهای روستایی، شانه سازی و لکه گیری، بازسازی و نصب گاردریل ، ســاماندهی تابلوها وعالئم جاده ای و 
رفع عیوب تیرهای روشنایی از جمله فعالیت هایی است که در طول طرح راهداری تابستانی اجرا می شود. طرح 

راهداری تابستانی در بیش از یازده هزار و پنج کیلومتر از راه های استان اصفهان اجرا می شود.

معاون اداره کل راهداری و حمل  
و نقل جاده اصفهان خبرداد:
استقرار 102گروه 

راهداری تابستانی در    
جاده های اصفهان

خبر
 

  عکس روز

خودروی 6 میلیاردی انگلیسی در تهران
سخنگوی آبفا استان اصفهان اظهار کرد:

 اعتبار ۵0 میلیون یورویی برای بازسازی 
شبکه های فاضالب اصفهان

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان تاکید کرد:
تالش برای رفع موانع فعالیت انبوه سازان مسکن در اصفهان

معاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان گفت: تالش مدیریت شهری اصفهان رفع موانع فعالیت انبوه سازان 
مسکن است تا بخشی از رکود حاکم بر بازار مسکن شهر کاهش پیدا کند.»مرتضی طهرانی« اظهارکرد: برای 
جلب هر چه بیشتر سرمایه گذاران داخلی به ویژه انبوه سازان مسکن، جلساتی برگزار و دغدغه های انبوه سازان را 
شنیدیم؛ سپس جلساتی را در قالب کمیسیون در شهرداری مرکزی و مناطق پانزده گانه تشکیل دادیم تا موانع 
ساخت و ساز را برطرف کنیم. وی افزود: بخشی از تصمیمات گرفته شده در جلسه با انبوه سازان، نیاز به مصوبه 
شورای شهر دارد، بنابراین طرح ها در قالب الیحه به شورای شهر ارائه شد که در کمیسیون تلفیق هفته گذشته 
شورا به تایید رسید و امیدوارم در جلسه علنی شورای شهر نیز این مهم به تصویب برسد.طهرانی خاطرنشان 
 کرد: بسته تشویقی برای انبوه سازان مسکن تهیه شده که در آن نظرات شهرداری و سازندگان مسکن لحاظ شده

 است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت اظهارکرد:
پارچه چادری مشمول ارز 4200 تومانی می شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: برای جلوگیری از افزایش قیمت چادر مشکی، پیشنهاد 
شد، پارچه چادری وارداتی از گروه سوم به گروه دوم کاالیی منتقل شــود.»حمیدرضا فوالدگر« با اشاره به 
دسته بندی اقالم وارداتی به ۴ دســته و تخصیص ارز بر اســاس اولویت به آن اظهار کرد: دسته اول کاالها، 
کاالهای حیاتی هســتند، دســته دوم کاالهای مصرفی مواد اولیه و تجهیزات تولیدی، دسته سوم کاالهای 
مصرفی گیرنده ارز نرخ آزاد و دســته چهارم نیز کاالهای ممنوعه نام گرفته اند که ارزی به آن تخصیص پیدا 
نمی کند. وی در ادامه افزود: پارچه های مشکی مورد مصرف در دوخت چادر، در گروه سوم کاالهای وارداتی 
قرار گرفته اند و همین امر باعث شده که قیمت این پارچه ها افزایش یابد. فوالدگر ادامه داد: برای جلوگیری 
از گرانی چادر در این زمینه استثنا قائل شده و پیشنهاد شد این کاال از گروه سوم به گروه دوم کاالیی منتقل 

شود تا قیمت آن کاهش یابد.

مرضیه محب رسول

سخنگوی آبفا استان اصفهان گفت: بازسازی شبکه های فاضالب اصفهان در سه فاز طراحی شده است که 
در فاز اول 50 میلیون یورو برای آن در نظر گرفتیم و روند اجرایی نیز آغاز شده است.

»اکبر بنی طبا« اظهار داشت: با توجه به اینکه اصفهان فرسوده ترین شبکه فاضالب را در سطح کشور دارد 
بنابراین در راستای  بازسازی شبکه فاضالب 50 میلیون یورو خرج بازسازی و بهسازی شبکه فاضالب 
کردیم. وی بیان داشت: در حال حاضر در بیشتر نقاط اصفهان شبکه فاضالب را تخریب و اقدام به بهسازی 
و نوسازی آن کردیم.  سخنگوی آبفا استان اصفهان تصریح کرد: قدیمی ترین شبکه فاضالب کشور را 
استان اصفهان دارد که برای بازسازی آن سه تا 50 میلیون یورو در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: 
به دنبال بازسازی شبکه فاضالب شهر و روستاهای اصفهان و رفع خوردگی ها و بازسازی شبکه از تمام 
پس زدگی های فاضالب جلوگیری می کنیم. بنی طبا با اشاره به اینکه اصفهان نخستین استانی بود که 
شبکه فاضالب را اجرایی کرد، بنابراین با گذشت چند دهه شبکه فاضالب این استان فرسوده شده است، 
تاکید کرد: شرکت آبفای استان اصفهان با بیش از 50 سال قدمت، باسابقه ترین شرکت در صنعت »آبفا« 

محسوب می شود و اولین استانی است که شبکه فاضالب در آن اجرایی شد. 
وی گفت: گذشت چندین دهه از اجرای شــبکه فاضالب در اصفهان منجر شد که در برخی نقاط شهر 
اصفهان، شبکه فاضالب فرسوده شود. سخنگوی آبفا استان اصفهان تصریح کرد: از آنجا که در کشور دانش 
بازسازی شــبکه فاضالب با آخرین تکنولوژی روز را نداشتیم، از طریق فایناس خارجی بازسازی شبکه 

فاضالب را با کمک کارشناسان آلمانی و چینی در دستور کار قرار دادیم.

خرج اصفهانی ها  از جیب
  وقتی نصف جهان در آخر صف تامین اعتبارات قرار  گرفته  است؛  
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دین و اندیشه

در گفت و گو با کارشناس تاریخ تشیع انجام شد؛

 بررسی فلسفه، برکات و ابعاد نهضت فکری فرهنگی امام صادق علیه السالم

 دوره زندگی امام جعفر صادق)علیه الســالم(  از دوران های مهم تاریخ تشیع 
 است که جریان علمی و حیات بخش جامعه اسالمی در آن به طور گسترده ای شکل می گیرد،

 پایه های معارف ناب تشیع در آن  گذاشته می شود و هزاران شاگرد این فرصت را پیدا می کنند تا با شاگردی 
در محضر امام ششم شیعیان، روند حرکتی جامعه اسالمی را در مسیر مدینه فاضله توسعه بخشند. درکنار این 
نهضت علمی و فرهنگی که امام، اقدام به راه اندازی آن کردند دیگر زوایایی زندگی ایشان نیز دارای نکات مهم و 
ممتازی است که باید مورد توجه پیروان آن حضرت به طور دقیق قرار بگیرد، از این رو به مناسبت سالروز شهادت 
امام صادق علیه السالم در گفت و گو با امیر حسن مظفری زاد، کارشناس تاریخ تشیع،  فلسفه، برکات و ابعاد نهضت 
فکری فرهنگی این امام همــام را به  همراه فعالیت های سیاسی شان مورد بررسی قرار دادیم که مشروح آن در 

ادامه می آید:
چرا امام صادق ) علیه السالم( به جای قیام سیاسی با وجود فضای باز سیاسی، میدان علم و فکر را برای هدایت 

جامعه برگزیدند و به راه اندازی نهضت علمی و فرهنگی اقدام کردند؟
پیش از ورود به بحث بهتر است توضیح بدهیم که کارسیاسی به چه معناست؟ راجع به کارسیاسی  دو معنا وجود دارد، یکی همان 
معنای غلطی که امروزه در جامعه رواج دارد و معموال ذهن انسان هم به آن گرایش پیدا می کند و آن این است که کار سیاسی یعنی 
حزب و حزب بازی و حمایت بی چون و چرا از جناح مورد نظر بدون اینکه به مشکالت این جناح توجه شود و در برابر اشتباهاتی 
که توسط این جناح انجام می شود، اقدامی صورت گیرد و یک معنای دیگر تعریف کار سیاسی، همان است که در اسالم و روایات 
رسیده از اهل بیت)ع( به آن توجه شده است. از آنجایی که  دین اسالم، دین کاملی است و به همه ابعاد زندگی بشر نگاه ویژه ای 
دارد، در آن کار سیاسی هم مطرح می شود؛ البته با تعریف خاص خود که انسان در برابر مسائلی که در جامعه اتفاق  می افتد و  
همچنین در برابر  حکومت و  نحوه اداره جامعه توسط حکومت باید حساس باشد  و بتواند در راستای رسیدن جامعه به مدینه 
فاضله ای که مدنظر اسالم است نقش خودش را ایفا کند که با این تعریف اهل بیت علیهم السالم باالخص امام صادق علیه السالم 

اهل کار سیاسی بودند .
 می توانید به چند نمونه از فعالیت های سیاسی امام با این تعریفی که از کار سیاسی داشتید،  

اشاره کنید؟
برای نمونه می توان به واکنش حضرت در مقابل علمای درباری که طرفدار حکومت بوده و حاکمان را 
در مسیر انحرافی که ایجاد کرده بودند،کمک می کردند  اشاره کرد که آن حضرت تالش می کردند 

علمای فاسد را شفاها یا کتبا به مردم معرفی کنند و به آنها اطالع دهند که این افراد نه از جهت 
علمی شایستگی دارند و نه تقوای الزم.

 وجود مطالبی راجع به فقه سیاسی در روایات رسیده از امام جعفر صادق علیه السالم 
مانند اینکه اسالم راجع به حکومت، حاکم و چگونگی اداره جامعه چه نظری دارد و هم 
چنین ویژگی های حاکم عادل چیست و انسان ها در برابر حکام چه وظایفی دارند 

و وظایف حاکمان در برابر مردم چیست نیز  نشان دهنده توجه به کار سیاسی در 
سیره زندگی امام ششم علیه السالم است.

حمایت امام از بعضی  قیام های خاص در آن دوران، مانند قیام زید بن علی و یا 
بالعکس، منع شیعیان از حضور در برخی از قیام ها که شرایط و ویژگی های الزم 

را نداشتند  مانند قیام عباسیان که با شعار حمایت از اســالم و اهل بیت)ع( خروج 
کردند ولی بعدها مشخص شد که چه اهداف شــومی در سر داشتند و همچنین قیام 

نفس زکیه که از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السالم بودند ولی ادعای امامت داشت که 
 امام به شیعیان اجازه همراهی با این قیام ها را ندادند نیز از جمله کارهای سیاسی امام صادق

 علیه السالم است.
تشکیل و سامان دهی سازمان های وکالت از دیگر کارهای سیاسی امام است که می توان به آنها اشاره 

کرد.حضرات معصومین مانند امام صادق علیه السالم از طرف خودشان نمایندگانی را مشخص می کردند که محل رجوع 
مردم باشند و مردم  برای مسائل خاص اعتقادی، فقهی ، کالمی و اخالقی شان و همچنین جهت گیری های سیاسی و 

همچنین پرداخت خمس و زکات به آنها مراجعه کنند.
چرا در منابع تاریخی کمتر به کارهای سیاسی امام توجه شده است؟

در توضیح این سوال باید گفت که ماهیت کار سیاسی و تشکیالت، پنهانی و سری بودن آنهاست؛ چرا اگر شخصیت هایی بخواهند 
علیه حاکمیت اقداماتی را به صورت علنی انجام دهند مورد هجمه و آزار قرار می گیرند و نمی توانند در کارشان موفق باشند و 
همچنین این مسئله به تاریخ نویسان نیز بر می گردد؛ چرا که خصلت تاریخ نویسی توجه خاص به عملکرد حاکمان و مسئوالن و 
عدم توجه به حوادثی است که در جاهای دیگر اتفاق می افتد و ارتباط با حاکمیت وخلفا ندارد و از آنجایی که شاید گزارش چنین 
حوادثی ممکن بوده برای مورخ خطراتی را به دنبال داشته باشد، تاریخ نویسان از نوشتن چنین مطالبی خودداری می کردند که 
اقدامات سیاسی امام صادق علیه السالم در مخالفت با حاکمان را می توان از جمله این گزارشات دانست و برای همین است که در 

منابع تاریخی کمتر به این بخش از زندگی امام صادق علیه السالم اشاره شده است.
آیا واقعا در زمان امام صادق علیه السالم فضای باز سیاسی وجود داشته است؟

 اینکه بگوییم در زمان امام صادق علیه السالم فضای باز سیاسی وجود داشته است که امام بتوانند به راحتی کار کنند نظر درستی 
نیست؛ چرا که همان طور که می دانیم امام نزدیک به 19 ســال هم دوره با بنی امیه بوده اند و سخت گیری های حاکمان بنی 
امیه بر ائمه معصومین قابل انکار نیست و همین سخت گیری هاست که باعث شد عباسیان با شعار حمایت از اهل بیت)ع( به پا 

خیزنــد و در در دوره 
حاکمان عباسی هم امام به جز دوره 

سفاح، فرصت زیادی برای انجام فعالیت هایی گسترده برای 
تبلیغ معارف دین و اقدامات  سیاسی ندارند. ایشان تنها در دوره پنج ساله آخر 

حکومت بنی امیه و پنج سال اول حکومت عباسیان به دلیل کشمکش های سیاسی که بین 
این دو وجود داشت ، فرصت یافتند تا یک سری اقدامات علمی و فرهنگی انجام دهند.

چرا امام راه اندازی نهضت علمی- فرهنگی را دراولویت اقدامات خود در این زمان قرار دادند؟ 
به خاطر اینکه سالیان دراز و طوالنی حاکمیت در دســت نااهالن بود و اسالمی را به مردم معرفی کرده بودند که با اسالم ناب و 
حقیقی که از سرچشمه وحی نشأت گرفته بود، فاصله زیادی داشت، امام  صادق علیه السالم اولویت اصلی خود را فعالیت های 
علمی و فرهنگی قرار دادند تا بتوانند اقداماتی که پیامبر )ص( و اهل بیت علیهم السالم و یاران شان برای حفظ اسالم انجام داده 
بودند را ادامه دهند. همچنین پیش از  امام صادق علیه السالم جریانات فکری خطرناک در جامعه مانند جبریه، قدریه، مرجئه، 
کیسانیه ، مشبهه و....  شکل گرفته بود که می توانست به جامعه آسیب برساند و جوانان را فریب بدهد از این رو امام تالش کردند 

تا با فعالیت های علمی به مبارزه با این تفکرات برخیزند.
از دیگر عللی که باعث شد امام راه اندازی نهضت علمی- فرهنگی را در اولویت قرار دهند، می توان به این مسئله اشاره کرد که کار 
سیاسی گسترده و قیام علیه حاکمیت، نیازمند داشتن نیروهای کارآمد از لحاظ تقوایی، علمی و مدیریتی است، از این رو امام به 
تربیت شاگردانی توانا اقدام می ورزندکه آنها می توانند در جامعه تاثیرگذار باشند و خطرات ناشی از انحرافات حکومت و عالمان 

مورد تایید حاکمان را به حداقل رسانده و مردم را در مسیر اسالم ناب حرکت بدهند.
 به برخی از اقدامات فرهنگی حضرت  اشاره می کنید؟

مهم ترین کار فرهنگی حضرت همان گسترش مباحث علمی و مطرح کردن زوایای خاصی از معارف است که در این راستا  امام 
شاگردان زیادی تربیت می کنند، چیزی نزدیک به 4000 راوی، آن هم راوی خاص، راوی ثقه، مورد اعتماد و همچنین نزدیک 
500 اثر منسوب به حضرت  که در منابع تاریخی به آن اشاره شده است نشــان دهنده زحمات زیادی است که امام در این راه 

کشیده اند. 
از جمله شاگردان حضرت می توان  به »محمد بن علی بن نعمان بی ابی طریفه بجلی کوفی« معروف به مومن الطاق اشاره کردکه 
آن حضرت لقب مومن الطاق را به او دادند. همچنین جابربن حیان که به گواهی اکثریت دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان  

پدر علم شیمی است و او در محضر امام صادق علیه السالم تلمذ کرده است.
ازدیگر شاگردان حضرت هشام بن سالم است که می گوید من تنها در یک جلسه 300 سوال از امام 
پرسیدم و ایشان به تمامی سواالت من جواب دادند. هشام بن حکم هم از جمله شخصیت های بی بدیلی 
است که دست پروده امام صادق)ع( است و اوست که وقتی هارون الرشید به صورت پنهانی مناظره 
وی را مشاهده کرد دستور داد که او را بکشند و گفت زبان این مرد از 1000 شمشیر برای 

ما خطرناک تر است.
تبیین مسئله امامت، تفسیر قرآن و آموزش چگونگی بهره برداری صحیح از آموزه های 
قرآنی که منجر به تفسیر به رای نشــود و آموزش قواعد و روش فتوا و اجتهاد که هم 
اکنون به عنوان اصول فقه در رأس فعالیت های حوزه علمیه قرار دارد، مطرح کردن 
مباحث اخالقی به صورت گسترده، پاسخ به شبهات در دو قالب درس و مناظره 
و آموزش نحوه صحیح مناظره به گونه ای که فرد دچار جدل و مغالطه نشود از 
دیگر فعالیت های فرهنگی است که امام صادق علیه السالم به انجام آن مبادرت 

ورزیدند.
چه کارشکنی هایی از  سوی دستگاه خالفت  در برابر اقدامات  فرهنگی امام 

انجام شد؟
مطرح کردن علمای درباری را می توان از مهم ترین کارشــکنی هایی دانست که از سوی 
دستگاه خالفت در برابر اقدامات فرهنگی امام صورت گرفت؛ چرا که آنها تالش کردند تا این 
افراد را به عنوان مرجع علمی به مردم معرفی کنند و مــردم را از اطراف امام دور کنند.اجبار 
علما به مناظره با امام مانند مناظره ابوحنیفه که با شکست سخت او همراه شد و ابوحنیفه لب به تحسین 
مقام علمی امام گشــود،ممنوع کردن مردم از مالقات با حضرت) زمانی که حکومت دید نمی تواند جایگاه علمی امام 
را مورد هجمه قرار دهد با تعیین مجازات مانع از مالقات مردم با امام صادق علیه الســالم شــد(، حمله شبانه به خانه 
 حضرت، احضارهای چندباره امام و بردن به اجبار ایشان از مدینه به پایتخت و شهادت حضرت به دست منصور دوانیقی از دیگر

 کارشکنی هایی بود که از سوی دستگاه خالفت در مقابل فعالیت های امام صورت گرفت.
چگونه می توان از اقدامات فرهنگی امام به عنوان  الگویی برای اصالح جامعه استفاده کرد؟

باید توجه داشته باشیم که تمام هم و غم حضرت انجام کار علمی مستدل بود و اینکه بتوانند شاگردانی پرورش دهند که خودشان 
اقدام به تشکیل کالس های درس کنند. روش امام مدرس پروری بود تا آنها بتوانند جامعه را در مسیر درست هدایت کنند و این 
روش امام باید در جامعه امروز ما مورد استفاده قرار بگیرد. توجه به شبهات و ساده عبور نکردن از شبهات، دیگر درسی بود که 
امام به یاران شان دادند؛ چرا که ما می توانیم از فرصت خلق  شبهات توسط دشمن برای تقویت ایمان و نشان دادن مبانی قوی 

دین اسالم استفاده کنیم. 
اولویت بندی در مباحث آسیب های فرهنگی از جمله اقداماتی بود که توسط امام صادق علیه السالم انجام شد و ایشان در این 
زمینه تالش می کردند تا به جای پرداختن به مسائل جزئی که شیوه ای آسیب زاست و نتایج خوبی به دنبال ندارد به سراغ مباحث 
اصلی بروند و ریشه های این آسیب ها را بررسی کنند که این اقدام مهم ایشــان درس بزرگی برای جامعه امروزی ما و افرادی 
 است که دغدغه کار فرهنگی دارند؛ چرا که اگر در آسیب های فرهنگی دقت الزم صورت نگیرد ممکن است ایمان افراد جامعه از

 بین برود.

سمیه مصور
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روباتی که از انسان تقلید می کند

پیشنهاد سردبیر:

با بلوتوث و حسگرهای حرکتی؛
آینه هوشمند، لباس مناسب را به مشتری پیشنهاد می کند

خرده فروشــی آنالین علی بابا با همکاری شــرکت Guess، یک سیستم هوش 
مصنوعی به نام Fashion AI را به کار گرفته اند. این سیستم به افراد کمک می کند 
در فروشگاه ها لباس هایی بخرند که با یکدیگر تناســب دارند. این سیستم هوش 
مصنوعی هنگام خرید کاربر، تکــه های لباس را کنار هم قرار می دهد؛ سیســتم 
مذکور در حقیقت یک آینه هوشمند در فروشگاه  است که می تواند رنگ،استایل 
و ویژگی های فردی هر مشــتری را تشخیص دهد و براســاس آن لباس هایی به او 

پیشنهاد کند که مناسب هستند.
هر تکه لباس در فروشگاه مجهز 
به بلوتوث RFID و حســگرهای 
حرکتی است که به طور خودکار 
آنها را در آینه هوشــمند نمایش 
 می دهــد. اگر مشــتری بخواهد 
می تواند آنهــا را به تن کند. کافی 
است یکی از آنها را در آینه انتخاب 
کند تا کارمندان لباس مورد نظر را 

برای مشتری فراهم کنند.

وای فای که این روزها به عضو ثابت 
خانواده ها تبدیل شده تهدیدی جدی برای 

سالمتی کاربران است.
پیشــرفت تکنولوژی باعث رشــد سرعت 
زندگی انسان اســت ولی از طرفی تاثیرات 
مخرب خاص خود را نیــز در پی دارد. پس از 
اینکه وای فای به عنوان یک سیستم اینترنتی 
جامع به دنیا عرضه شــد تحول عظیمی در 
ســرعت اینترنت رخ داد؛ اما از طرف دیگر 
مضرات وای فای بر سالمت انسان به وضوح 
دیده می شــود.مطالعات دانشمندان حاکی 
از این است که »وای فای بر سالمت انسان« 
تاثیر منفی و مخربی داشــته و عملکرد بدن 
را تحت الشعاع قرار می دهد. خطرات ناشی 
از وای فای به قدری جــدی و پراهمیت بوده 
که تحقیقات فراوانــی در این زمینه صورت 
گرفته است. در کنار مفید بودن، مضرات آن را 
هم باید شناخت تا تمهیدات الزم را در مقابل 
آن انجام داد. با ما باشید تا تاثیر وای فای بر 
سالمت جسمی و روانی انسان را بررسی کنیم.

تهدید جدی سالمت انسان با وای فای
سالمت انســان در هر رده ســنی از اهمیت زیادی 

برخوردار اســت و تالش بشر برای حفظ آن 
موضوع جدی بحث محافل پزشکی است. 

امروزه اکثر مردم مجهــز به موبایل، 
تبلت، کامپیوتر و لپ تاپ هســتند 
و اینترنت پای ثابــت زندگی افراد 
اســت؛ اما با وجود مفید بودن وای 
فای، تهدید سالمتی انسان به شدت 
رو به افزایش است. تاثیر مخرب وای 

فای بر سالمت انسان شــامل گروه 
خاصی از جامعه نیست و می توان گفت 

از کودک یک ماهه گرفته تا افراد مســن 
در معرض آن هســتند؛ بنابراین بهتر است با 

مضرات آن آشنا شویم و تالش مضاعفی در جهت 
رفع خطرات احتمالی آن داشته باشیم.

وای فای و بیماری های انسان
دانشمندان مطالعات گســترده ای در زمینه تاثیر 

وای فای بر سالمت انســان انجام داده اند. دقت و 
آگاهی از اثرات مخرب وای فای شــاید نگاه ما را به 
استفاده از این سیستم بازتر کرده و بتوانیم آسیب 

ناشی از اشعه آن را کاهش دهیم.
   تاثیر وای فای بر الگوی خواب

می توان گفت اشــعه وای فای تقریبا تمامی افراد 
را تهدید می کند؛ حتی نوزاد که توانایی اســتفاده 
از وای فای را ندارد ســهم خود را از اشعه وای فای 
برمی دارد. یکی از عوارض وای فای کاهش خواب 
و نامنظم شدن الگوی خواب است. تحقیقات نشان 
می دهد افرادی که در طول روز بیشــتر با موبایل 
و اینترنت ســروکار دارند تغییرات قابل توجهی در 
خواب و میزان آن دیده می شــود؛ بنابراین توصیه 
اکید می شود که قبل از خواب وای فای را خاموش 

کرده و تلفن همراه را از خود دور کنید.
     رشد کودکان و وای فای

در ســال 2009 محققان کشــور اســترالیا پس 
از مطالعات فــراوان در زمینه وای فــای به نتایج 

ارزشمندی دســت یافتند. تحقیقات نشان داد که 
اشــعه وای فای با تاثیر در سنتز پروتئین های بدن 
رشد کودکان را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد. 
کودکی که حتی قادر به استفاده از وای فای نیست 
سهم خود را از تاثیرات مخرب آن بر می دارد و این 
تهدید جدی در ادامه روند سالمت جسمی و روانی 

کودک است.
   وای فای و ناباروری

تاثیر مهم و جدی وای فای بر ســالمت انســان در 
روند تولید نسل او تهدید جدی به شمار می رود. اثر 
منفی اشعه حاصل از آن بر تحرک اسپرم و شکسته 
شــدن DNA در مردان و حمله بــه تخمدان ها در 
زنان به اثبات رســیده اســت. مطالعات انجام شده 
در این زمینه نشــان می دهد زمانی که موش های 
آزمایشگاهی را در معرض اشعه وای فای قرار دادند 
بعد از مدتی متوجه کاهش باروری در هر دو جنس 

شدند.
کاهش رشد سلولی     

محققان تاثیر وای فای بر رشد سلول و ترمیم بافت 
را بررســی کردند. بدین منظور تعدادی گیاه را در 
معرض وای فای و تعدادی را در اتاقی بدون وای فای 
قرار دادند. نتایج نشان داد که گیاهان در اتاق بدون 

وای فای رشد مطلوبی نسبت به دیگری داشتند.
 وای فای و بیماری سرطان

تکنولوژی، به همراه خود بیمــاری های زیادی را 
به ارمغان می آورد که ســرطان یکی از آنهاســت؛ 
البتــه اثبات این امر بــه طور حتم اتفــاق نیفتاده 
اســت ولی با ایــن وجــود نمونه های آزمایشــی 
انجام شــده نشــان می دهد که اشــعه وای فای 
 احتمال بروز ســلول هــای ســرطانی را افزایش 

 می دهد.
    کاهش فعالیت ذهنی خانم ها

در تحقیقی انجام شده از سوی دانشمندان  روی 15 
نفر مرد و 15 نفر زن، نتایج شوکه کننده ای حاصل 
شد. ابتدا تست ساده ای از عملکرد سیستم مغزی 
داوطلبان انجام شد، ســپس به مدت 45 دقیقه در 
معرض وای فای قرار دادند و پس از آن دوباره تست 
گرفته شد. نتیجه شــوکه کننده بود! زنان نتیجه 
ضعیف تری نسبت به قبل داشتند و تاثیر وای فای 

بر عملکرد مغز آنها بارزتر بود.
نکاتی به منظور کاهش خطرات وای فای 

برای سالمتی انسان 
فرار از اشــعه وای فای امکان ندارد؛ چرا که 
اگر خود شما هم اســتفاده نمی کنید، 
همســایه تان در چند قدمی شما در 
حال استفاده از وای فای است. برای 
کاهش تاثیر وای فای بهتر اســت 

نکات زیر را رعایت کنید:
   - مــدت زمــان زیــادی در کنار 

دستگاه مودم وای فای نمانید.
     - در مواقع غیر ضروری و در صورت 
عدم استفاده در طول روز مودم وای فای 

را خاموش کنید.
    - فاصله خود از محل مودم را به حد قابل قبولی 

افزایش دهید.
     - شب به هنگام خواب حتما مودم را خاموش و از 

پریز برق بکشید.

»وای فای« چه تاثیراتی بر سالمت انسان دارد؟
تازه ها

تلسکوپ »کپلر« به خواب رفت
سوخت تلسکوپ کپلر در حال اتمام و در نتیجه عمر آن نیز روبه پایان است. در همین 
راستا، ناسا آن را در وضعیت خواب قرارداده است. دانشمندان با کمک اطالعات این 
تلسکوپ،2۶50 سیاره تایید شده کشف کردند.سازمان فضایی آمریکا اعالم کرد که  
این تلسکوپ سیاره یاب را در وضعیت »خواب« قرار داده و فعال سازی کپلر در ماه 
آینده احتماال به مصرف باقی مانده سوخت آن نیز منجر می شود.ناسا در سال 2009 
میالدی تلسکوپ کپلر را به فضا فرستاد تا درباره تعداد و تراکم سیارات در کهکشان 

راه شیری اطالعاتی به دست آورد.
 بسیاری از دانشــمندان با اطالعات کپلر انبوهی از ســیاره های خارج از منظومه 
شمسی را کشــف کردند.کپلر که 94 میلیون مایل با زمین فاصله دارد فقط بخش 
کوچکی از کهکشان های همسایه را بررسی کرده؛ اما تالش های آن به دانشمندان 
کمک کرد تا بیش از 2۶50 سیاره تایید شده را کشــف کنند. این سیارات اندازه و 
اشکال مختلفی دارند. ناســا تصمیم دارد در اوایل آگوســت، کپلر را دوباره روشن 
کند و به آن دستور دهد تا آنتن خود را به سمت زمین برگرداند تا اطالعات آخرین 
بررسی های آن دانلود شود.  هنوز مشــخص نیست تلسکوپ فضایی سوخت کافی 
برای انتقال تمام اطالعات را دارد یا خیر؟ ناسا می دانست که سوخت کپلر باالخره 
تمام می شود. در حال حاضر ارسال اطالعات به زمین با توجه به باقی مانده سوخت 

اهمیت بیشتری دارد.

   مجهز به هوش مصنوعی؛
روباتی که از انسان تقلید می کند

محققان، یک روبات مجهز به هوش مصنوعی ساخته اند که با مشاهده اعمال انسان 
یا ویدئویی از آنها می تواند همان حرکت را تقلید کند. نســل جدیدی از روبات های 
مجهز به هوش مصنوعی در آینده نزدیک می توانند پس از مشاهده اعمال یک انسان 
یا ویدئوی آنها همان حرکات را تقلید کنند.مهندســان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، 
یک ماشــین مجهز به چنگک ابداع کرده اند که می تواند فعالیت های جدید مانند 
انداختن توپ در کاسه یا برداشتن یک فنجان را فقط با مشاهده انجام اعمال توسط 
یک فرد بیاموزد. به گفته محققان، این ربات با کمک چنین روشی می تواند مهارت 
 های جدید را سریع تر از بقیه ماشــین ها بیاموزد. این ماشــین با کمک این روش 

می توانــد در آینــده انجام 
فعالیت هــای پیچیــده را 
مانند انســان و حیوانات را 
فقط بــا مشــاهده بیاموزد.

چنیــن قابلیتی به انســان 
کمک می کند اهداف خود را 
راحت تر به روبات ها منتقل 

کند.

 عرضه اولین ماوس باسیم دارای 
 سنسور اثرانگشت

شــرکت دل را باید یکی از کمپانی های مطرح تولیدکننده لپ تاپ و سیستم های 
کامپیوتری دانست که آوازه بلندی در سطح جهانی دارد. این شرکت اخیرا ماوس 
سیمی MS819 را معرفی کرد که از سنسور اثرانگشت برخوردار بوده و باید آن را 

در ردیف اولین ها با سنسور اثرانگشت دانست.
 به تازگی دل، عرضه این ماوس سیمی را در کشــور خود ایاالت متحده آغاز کرد. 
طراحی ماوس دل به شکل قوســی بوده و از طراحی جالب توجهی برخوردار است؛ 
البته این ماوس شباهتی به ماوس سرفیس مایکروســافت دارد؛ اما طراحی آن از 

حالت مربعی فاصله دارد.
سنســور اثرانگشــت این ماوس کمک می کند تا افراد بتوانند از قابلیت تشخیص 
هویت ویندوز هلو بهره گیرند حتی اگر دســتگاهی با سنســور اثرانگشت ندارند. 
مــاوس موردبحث با اســتاندارد FIDO همراه بــود که جهت پرداخت ســریع و 
امن نیز می توان آن را بــه کار گرفت.همچنین با اســتاندارد GS-mark کیفیت 
این ماوس بســیار باالســت و می توان عملکرد قابــل توجهی را انتظار داشــت. 
در دیگــر جزئیات باید به ســه کلیــد، ســطح دقــت 1000dpi و برخی دیگر 
 اشــاره داشــت. دل، MS819 را با قیمت 49 دالر برای فروش دردســترس قرار

 داده است.

  عکس روز

کمپانی»بی ام و«موتور سیکلت جدید خو د را که مجهز 
به فناوری خودران است، با نام تجاری C1 معرفی کرد.

خبر 

وصل کردن کاغذ با روش جدید؛
منگنه بدون سوزن 

 به تازگی دستگاه منگنه ای ساخته شده که هیچ گاه نیازی به 
سوزن منگنه ندارد.

  فقط کافی است کاربر آن را روی دســته ای از برگه ها فشار 
دهد و بدون هیچ کار یا وسیله اضافه دیگری آنها به هم متصل 

می شوند.
 ایــن دســتگاه در حقیقت بــا کمک یــک فرآینــد جالب 
کاغذها را دســته بندی مــی کند.این فرآیند شــامل برش 
 بخــش کوچکــی از کاغــذ و رد کــردن آن از یک شــکاف
 اســت.مدل رومیزی این منگنه می تواند 10 برگه را کنار هم 

نگه دارد.

 5G اولین گوشی  مجهز به
مشخص شد

One- در نیمه ســال 2017 از گوشی ،OnePlus  شرکت
Plus 5 رونمایی کرد سپس با گذشت چندین ماه، پرچمدار 
دیگری را با عنــوان OnePlus 5T ارائه داد که با بهره گیری 
از جدیدتریــن ترندهای بازار موبایــل از جمله طراحی بدون 
حاشیه و نمایشگر کشــیده با نســبت ابعاد 18:9 راهی بازار 
 OnePlus 6 شد. امســال نیز شــرکت مذکور از پرچمدار
رونمایی کرده اســت.انتظار داریم پرچمدار دیگری توســط 
OnePlus در نیمه دوم سال 2018 معرفی شود که احتماال 
با نام تجــاری OnePlus 6T به بازار عرضه خواهد شــد. با 
این حال، شــرکت چینی برای ســال آینده نیز برنامه ریزی 
کرده اســت و احتماال از یکی از اولین  گوشی های هوشمند با 
پشتیبانی از 5G رونمایی خواهد کرد. باید اشاره کرد که نسل 
پنجم ارتباطات هنوز فراگیر نشــده و کشورهای زیادی قادر 
به ارائه آن نیستند، می توان انتظار داشــت که از سال آینده 
راه اندازی 5G در کشورهای مختلف آغاز شود. انتظار می رود 
 OnePlus 7 در نیمه ســال 2019 به صورت رسمی به بازار 

عرضه شود.

 P ویژگی جدید اندروید 
کپی متن را آسان می کند

 قابلیت جدید اندروید P به ما کمک می کند تا راحت تر متون 
را کپی کنیم.کاربران اندروید می داننــد که کپی کردن یک 
متن دلخواه از صفحه اینترنت برای اســتفاده های شــخصی 
چقد سخت است؛ چرا که وقتی می خواهید متنی را کپی کنید 
ابتدا باید آن  را هایالیت کنید تا گزینه های کپی، جست وجو 
و انتخاب همه باز شــود؛ اما کاری که ســخت است هایالیت 
کردن متن است؛ چرا که انگشــت روی متن قرار می گیرد و 
ما نمی بینیم کجای متن را هایالیت می کنیــم. اندروید P با 
قابلیت جدید ذره بینی خود این مشــکل را برای همه کاربران 

خود حل کرده است.

قابل توجه خریداران گوشی
فاکتور رسمی بگیرید تا بتوانید شکایت کنید

با اعالم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی بر جبران زیان افرادی که با گران فروشی 
مواجه شده اند، فروشــندگان و خریداران از این پس باید نسبت به فاکتورهای رسمی 

حساس باشند تا بتوانند با استناد به این فاکتورها مشکالت مربوطه را پیگیری کنند.
افرادی که تصور می کنند در خرید گوشــی به آنها گران فروشــی شــده است، عالوه 
بر مشــاهده لیســت واردکنندگان با ارز دولتی می توانند از طریق سامانه *#7777 
شــماره ســریال تلفن همراه را وارد کــرده و درباره تامین گوشــی تلفــن همراه از 
طریــق ارز 4200 تومانــی اطمینان حاصل کننــد. بدین ترتیــب افرادی که 

زیان دیده اند می توانند از طریق تعزیرات، زیــان خود را جبران 
 کنند و برای خریدهای آتــی نیز از نحوه واردات گوشــی مطلع

 شوند.
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طرح پاالیشگاه روغن اکستراکت 
در اردستان کلنگ زنی شد

مدیرعامــل شــرکت  علی دهقانان زواره
آمارانت گفت: پاالیشگاه 
در شهرک صنعتی اردســتان به مساحت 32 هزار 
مترمربع با سرمایه گذاری یک هزار میلیارد ریالی و 
اشتغالزایی 200 نفری، ظرفیت تولید 60 هزار تن 
محصول در ســال را خواهد داشت که برای اجرای 
 طــرح، هجــده مــاه در نظــر گرفتــه شــده

 است. 

»بهزاد محمدی« افزود: فرآیند و تجهیزات تولید 
روغن ســبز جهت ساخت الســتیک به صورت 
دانش بنیان از ســوی متخصصان این شرکت در 
کشور بومی شده است و با این فناوری، کاهش 8 
درصدی مصرف سوخت در خودروهای سنگین و 
4 درصد کاهش مصرف بنزین در خودروهای سبک 
را شاهد خواهیم بود. وی با اشــاره به پانزده سال 
مطالعه این طرح اضافه کرد: همچنین اســتفاده 
از این روغن در فرآیند تولید الســتیک منجر به 
کاهش 20 درصدی استهالک خودرو و کاهش 20 

درصدی آالیندگی می شود. 
 »حمیدرضا تاملی« فرماندار اردستان نیز در این 
آیین گفت: ســاخت این پاالیشــگاه در راستای 
اجرای شــعار اقتصــاد مقاومتــی، جلوگیری از 
خروج ارز، کاهش مصرف ســوخت و حرکت در 
راســتای فعالیت های دانش بنیان اســت و امید 
می رود بــا اجرای آن حضور ســرمایه گذاران در 
شهرستان اردســتان پررنگ تر شــود.  نماینده 
اردســتان  نیز گفت: بحث اشتغال در این شرایط 
از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت و مسئوالن 
شهرســتانی باید برای بر طرف کردن مشکالت 
 با ســرمایه گذاران همکاری مناســبی داشــته

 باشند.

اخبار

حقابه کشاورزان شرق اصفهان به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود

پیشنهاد سردبیر:

خبرنگار شهرستان

 برداشت محصول»کلزا« 
با الگوی ملی در تیران وکرون

مدیر جهادکشــاورزی  تیران و کرون
شهرستان تیران و کرون با اشاره به آغاز برداشت 
۱۵0تن کلــزا اظهار کرد: ۵0 هکتــار از اراضی 
کشاورزی این شهرستان تحت کشت محصول 
کلزا و از این میزان 20 هکتــار آن تحت الگوی 
ملی قرار گرفته است.»محســن حاج عابدی« 
افزود: روش کشت الگویی کلزا منجر به افزایش 
30 درصدی این محصول شــده و به زودی این 
الگــوی ملی بــه تمامــی مزارع تحت کشــت 

شهرستان ارائه خواهد شد.

برگزاری جشنواره ملی 
»زیبایی اسب« در خوانسار

خوانسار رییس هیئت سوارکاری خوانسار 
گفت: دومین جشــنواره ملی زیبایی اسب های 
فالت ایران با شــرکت ۱30 راس اســب از نژاد 

مختلف در خوانسار برگزار شد.
»میثــم فرازمند« در حاشــیه برگــزاری این 
جشــنواره اظهار کرد: جشــنواره ملی زیبایی 
اســب های فالت ایران با هدف آشــنایی مردم 
با رشته ســوارکاری و نژادهای مختلف اسب و 
ایجاد فرصت شغلی برگزار شــد. وی افزود: این 
جشنواره با حضور ۱30 راس اسب از نژاد اصیل 
دره شوری، کرد، عرب خالص، ایرانی، کاسپین، 
خردخون از استان های تهران، مرکزی، اصفهان، 
شهرکرد، فریدونشهر، خوانسار و گلپایگان برگزار 
شد.رییس هیئت سوارکاری خوانسار گفت: 80  
سوارکار نمایش شو ســواره و حرکات نمایشی 

روی اسب اجرا  کردند.

 طالخونچه 
شهر نمونه در مقابله با جرم

شــهردار شــهر طالخونچه در  طالخونچه
حاشیه برگزاری سمینار علمی، تخصصی نقش 
شهروندان در پیشــگیری و مقابله از وقوع جرم 
هــدف از برگــزاری ایــن ســمینار را معرفی 
طالخونچه به عنوان شــهر نمونــه در چگونگی 

مقابله با وقوع جرم بیان کرد.
»سیدمحمد اطیابی« افزود: آمار جرم و جنایت 
در شهر طالخونچه، شهرضا و منطقه لنجانات به 
دلیل سبقه تاریخی و تاکید بر آموزه های دینی و 

عالِم خیزی  بسیار پایین است.

سمانه خزائلی

 » تمــام نمایندگان اســتان اصفهان علیه 
برنــج کاری در شهرســتان لنجان صحبت 
کردند، اما هیچ یک از این افراد، درخصوص 
کاهش 67 درصدی کشت برنج در این منطقه 

نظری نداده اند.«
 این سخن را فرماندار »لنجان« می گوید. شهرستانی 
که به کاشت برنج شهره بوده اســت و حاال در این 
روزها که بی آبــی تمــام اســتان را دربرگرفته و 
عدم کشــت برنج در کشــور به  غیر از استان های 
شــمالی، تصمیمی  اســت که برای حل مشکالت 
کم آبی در اســتان هایی نظیر اصفهان گرفته شده، 
جزو نخستین شــهرهایی است که مردم آن به رغم 
پیوند دیرینه این محصول با فرهنگ و معیشت شان، 
حاضر به کشــت جایگزین شــدند و البته قرار شد 

خسارت شان نیز پرداخت شود. 
هرچند بــه نظر می رســد مســئوالن بازهم تنها 
یــک جنبــه از تصمیم را بررســی کرده و ســایر 
جنبه هــا و عواقب و مزایــای آن را بــه امان خدا 
رها کرده اند! کشــاورزان لنجانی از کشــت برنج 
منع شــدند امــا برای تامین معیشــت و کشــت 
 جایگزیــن و پرداخــت خســارت، اقدامی صورت 

نگرفته است. 
»ابراهیم مرادیان« بازرس صنف کشاورزان استان 
اصفهان در این رابطه به »فارس« گفته اســت که 
نجابت کشــاورزان لنجان بی پاسخ ماند: »علی رغم 
اینکه شــاهد کاهش 90 درصدی کشــت برنج در 

شهرستان لنجان بودیم، 
امــا این اقــدام فداکارانه 
کشاورزان لنجان بی پاسخ 
ماند و تاکنون خسارتی به 
آنان پرداخت نشده است. 
کشاورزان لنجان به خاطر 
مصالــح کشــور و حفظ 
آرامش عمومی اعتراضات 

خود را عمومی نکرده اند. چرا مســئوالن ذی ربط 
به نیازهای اولیه این کشــاورزان پاسخ نمی دهند 
و پرداخت خسارت به کشــاورزان را صرفا به شرق 

اصفهان اختصاص داده اند؟!«

»مرادیــان« می افزایــد: 
بســیاری از کشــاورزان 
شهرستان لنجان به خاطر 
اینکــه قوت غالب شــان 
همین کشت برنج بود، با 
شرایط نامساعد اقتصادی 
خانواده های شــان  در 
روبه رو هستند، موضوعی 
که مشکالت زیادی را برای این قشر به وجود آورده 

است.
فرماندار لنجان نیز  با اشــاره به مشــکالت کم آبی 
در اســتان اصفهان و لزوم تغییر الگوی کشــت در 

شهرســتان های هم جوار می گوید: به کشاورزانی 
که بــرای دریافــت آب از رودخانه به مــا مراجعه 
می کنند، می گوییم شــما که خودتــان در منزل 
خــود با قطعــی موقت آب شــرب و بــرق مواجه 
 هســتید، دیگر چه انتظاری برای دریافت آب برای 

کشاورزی دارید!
»صفرخانلــو« تاکیــد مــی کنــد: تاکنــون 
خســارتی به کشــاورزان لنجانی پرداخت نشــده 
اســت؛ کشــاورزانی که با کشــت نکــردن برنج 
 با مشــکالت عدیــده اقتصادی دســت وپنجه نرم

 می کنند.
فرماندار لنجان  در پاســخ به این پرســش که چرا 
جهاد کشــاورزی بدون در نظر گرفتن قانون منع 
کشــت برنج در اســتان اصفهان اقدام به تسطیح 
اراضی کشاورزی در باالدســت رودخانه زاینده رود 
کرده است، پاســخ  داد: مدت هاســت که از اداره 
جهاد کشــاورزی شهرســتان برنامه ســه ســاله 
آینده ایــن مجموعــه را درخواســت کرده ایم که 
با کمــال تعجب هیچ پاســخ مشــخصی دریافت 
 نکرده ایــم؛ گویــا این مجموعــه بــه خانه تکانی

 نیاز دارد.
شاید حل مشــکالت کشاورزان اســتان اصفهان 
نیازمند یــک نگاه ملی باشــد که ضروری اســت 
نماینــدگان اســتان اصفهــان در ایــن خصوص 
مطالبه گری کنند و نتایج آن را از طریق رسانه ها به 
اطالع مخاطبان برسانند تا پیش از بهره برداری های 
سیاســی، خواســته های بحق مردم حل شده و به 

حاشیه نرود.

کشاورزان؛ چشم به راه تحقق وعده مسئوالن

نماینده مردم اصفهان در مجلس، در جمع مردم شهر  ورزنه
ورزنه اظهار کرد: درباره موضوع آب، چهار سوال را از چهار وزیر مطرح 
کردم؛ یکی از وزیر اطالعات که چرا کشاورز احضار می شود در صورتی 
که باید وزارت نیرو احضار شــود؟ از وزارت نیرو کــه آیا حقابه آب 
کشاورزان را فروختید؟ از وزیر کشور که چرا مصوبات شورای امنیت 
اجرا نمی شود و از وزیر جهاد که چرا به کشت های خالف، تسهیالت 

داده شده است؟»حسن کامران« با اشاره به دعوت خود از مسئوالن 
برای حضور در چهارمحال در روز پنجشنبه هفته گذشته، افزود: وقتی 
سوال را مطرح کردم، قرار شد از نزدیک اوضاع و شرایط دیده شود؛  بر 
این اساس به همراه مسئوالن آنجا رفتیم و دیدیم در سد »چم آسمان« 
آب نیست و در قسمتی دیگر هم درختکاری مثل جنگل انجام شده و 
آب مورد استفاده قرار می گیرد، اما کنتور ندارد. وی ادامه داد: مسئول 

آب شهرکرد درخواست کرد، نماینده شهرکرد نیز همراه ما باشد و در 
یک تیم دولتی آنجا حضور پیدا کردیم. این تیم دولتی نباید وارد بحث 
کشاورزان می شد که البته خودشان محرک بودند و نزدیک بود دعوا 
بشود. کامران افزود: تیم بررسی کننده به این نتیجه رسید که برداشت 
غیرمجاز آب از زاینده رود وجود دارد که حق با کشــاورزان شــرق 

اصفهان است و باید حقابه آنها به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
حقابه کشاورزان شرق اصفهان به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود

وقتی نجابت کشاورزان لنجان بی پاسخ می ماند؛

مشکالت کشاورزان استان 
اصفهان نیازمند یک نگاه ملی 

است که بایدنمایندگان استان در 
این خصوص مطالبه گری کنند
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شماره بایگانی شعبه: 961396  محکوم له: زهرا داوری دولت آبادی، محکوم علیه: مهدی 
چهری،  پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به مهدی چهــری که مجهول 
 المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شــعبه 13 دادگاه خانواده اصفهان
 در پرونده کالســه 961396 به موجب دادنامه شــماره 9609976837402173 مورخ 
96/11/29 صادره از شــعبه 13 دادگاه خانواده اصفهان محکوم علیه محکوم به پرداخت 
مبلغ 4/811/800/999 ریال بابت اصل خواســته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ 
مذکور لغایــت زمان اجرای حکم و پرداخــت مبلغ 162/894/031 ریال بابت خســارات 
ناشــی از هزینه دادرســی  در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشــر حق اجرا و نیز 
هزینه هــای اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشــد. بدیهی اســت با توجــه به غیابی 
بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط بــه معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناســب از 
محکوم له، یا ابالغ واقعــی اجرائیه به محکوم علیه می باشــد. لذا مفــاد اجرائیه صادره 
یک نوبت در اجرای مــاده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنــی در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهی نســبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام گــردد. در غیر ایــن صورت واحد اجــرای احکام طبق مقررات نســبت به 
اجرای مدلول اجرائیــه و وصول هزینه اجرایــی اقدام خواهد نمــود.)آدرس: اصفهان خ 
چهار باغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان، طبقه 3 اتاق 
 شماره 335( م الف:7758 شــعبه 13 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان)239 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

4/299  آقای عیدی محمد عابدینی دارای شــماره شناســنامه 71 به شرح دادخواست به 
کالســه 209/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه نیک پی نجف آبادی به شماره شناســنامه 112 در تاریخ 96/10/24 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حســین 
عابدینی، ش.ش 73271 )پســر متوفی( 2- مریم عابدینــی، ش.ش 1208، 3- نرگس 
عابدینی، ش.ش 2523، 4- پریســا عابدینی، ش.ش 2185، 5- بتول عابدینی، ش.ش 
1755، 6- فریده عابدینی، ش.ش 15873 )دختران متوفی( 7- عیدی محمد عابدینی فرزند 
نعمت اله، ش.ش 71 )همسر متوفی( 8- کوچک غالمی فرزند مسیب، ش.ش 2603 )مادر 
متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت 
 صادر خواهد شد. م الف: 198129 شعبه اول شورای حل اختالف چادگان )168 کلمه، 

2 کادر(
مزایده

4/390   اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 960770 ج/ اول له خانم پریدخت جعفری و علیه آقای خلیل حائری 
همدانی مبنی بر فروش پالک ثبتی شماره 2275/203 بخش 6 اصفهان در تاریخ 97/5/7 
ساعت 12/5صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید 
نیکبخت 6 دانگ ملکی به مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است 
ملکی طرفین و اکنون در تصرف مالکانه آقای خلیل حائری می باشــد توســط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شــرکت نمایند پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت 
 تمام بهای آن صورت خواهد گرفت هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. 
محل مورد نظر به آدرس اصفهان، اصفهانک، خیابان صاحب الزمان، پ 1162 کدپســتی 
8197867741 بازدید به عمل آمد و پس از معاینه فنی محل نظریه ارزیابی کارشناســی 
ذیل تهیه و حضورتان ایفاد می گردد. وضعیت ثبتی: طبق ســند مالکیت ابرازی به شماره 
دفترچه مالکیت شــماره 061701 الف/ 16 مورخ 389 دانگ مشــاع از 6 دانگ یک باب 
خانه به مســاحت 142/93 متر مربع به شــماره پالک ثبتی 203 فرعــی از 2275 اصلی 
 مذکور واقــع در بخش 6 ثبت اصفهان طبق ســند انتقال قطعــی 8652 مورخ 90/7/13 
دفترخانه 219 خوراسگان با حدود اربعه شماال در دو قســمت که قسمت اول پخ است به 

طولهای 68/2 متر و 6/30 متر درب و دیواریســت به خیابان شــرقًا به طول 18 متردیوار  
به دیوار پالک 202 فرعی جنوبا به طــول 8/05 متر دیوار به دیــوار پالک 200 فرعی و 
غربا به طول 15/85 متر درب و دیواریســت به خیابان که ذیل شماره 69452 دفتر 334 
صفحه 99 به نام خانم پریدخت جعفری دارای ســابقه ثبتی می باشد. وضعیت بنای ملک: 
 ساختمان مسکونی ملک در یک طبقه همکف با نمای آجری دارای سالن، یک اتاق خواب، 
آشپزخانه، فاقد کابینت و بدنه کاشــی، حیاط به مساحت حدود 70 متر مربع، درب و پنجره 
داخلی  چوبی با چهار چوب فلزی و درب و پنجره خالی خارجی فلزی شیشه خور، با سیستم 
سرمایش کولرآبی و گرمایشی بخاری گازی و دارای انشــعابات آب و برق و گاز می باشد. 
نظریه کارشناسی: با عنایت به مطالب فوق و بررسی جمیع جهات دخیل و با لحاظ نمودن 
کلیه اوضاع و احوال و مولفه های موثر در قضیه منجمله، متراژ، وضعیت ثبتی، نوع کاربری، 
وضعیت ساخت موقعیت محلی و دسترسی به شبکه شــوارع و معابر، ارزش 6 دانگ ملک 
موصوف به مبلغ 1/455/000/000 ریال معادل یکصد و چهل و پنج میلیون وپانصد هزار 
تومان ارزیابی می گردد. مطابق اســتعالم انجام شده 3 دانگ به نام آقای خلیل حائری که 
بابت بدهی وی درا جرای شعبه 12 خانواده توقیف می باشــد و 3 دانگ دیگر به نام خانم 
پریدخت جعفری می باشــد و وقف ماده 10 آیین نامه فروش امالک مشاع وجوه حاصل از 
فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایی نسبت ســهم مالکیت هر یک از مالکین تقسیم 
خواهد شد. م الف: 199142 اجرای احکام شعبه اول دادگستری اصفهان )544 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/391 شماره ابالغنامه: 9710100354202476 شماره پرونده: 9709980359500205 
شماره بایگانی شعبه: 970324   آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به آقای 
پرهام کرانی بهادر، خواهان خانم مریم ســادات مقدادی اصفهانی و عادل شانه ساز زاده و 
محبوبه زربان و رویا حسینی و مهدی مومن زاده دادخواستی به طرفیت خوانده پرهام کرانی 
بهادر و محمد اسد زاده انوری به خواسته کالهبرداری مطرح که به این شعبه  ) اصفهان- 
کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور 
تجاری و بازرگانی( ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9709980359500205 شعبه 116 
دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان )116 جزایی سابق( 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/05/29 ساعت 10 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 کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاهمراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 193115 شعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع اموری تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان )198 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

4/392 شماره ابالغنامه: 9710100354202377 شماره پرونده: 9409980359500137 
شماره بایگانی شعبه: 970313   آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به علیرضا 
رضی فرزند منصور، خواهان آذر شاه پری دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا رضی فرزند 
منصور به خواسته کالهبرداری مطرح که به این شعبه  ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید 
خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( 
ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9409980359500137 شــعبه 116 دادگاه کیفری 
دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان )116 جزایی ســابق( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/05/29 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاهمراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 193109 شــعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع اموری تجــاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان )177 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

4/298  آقای شوکت عزیزی دارای شماره شناسنامه 8  به شرح دادخواست به کالسه 84/97 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
آقا عزیزی انالوجه به شماره شناسنامه 695 در تاریخ 1350/3/25 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- غالمعلی عزیزی انالوجه،ش.ش 

7، 2- آقامعلی عزیزی، ش.ش 6 )پسران متوفی( 3- شوکت عزیزی، ش.ش 8، 4- صغرا 
عزیزی، ش.ش 14 )دختران متوفی( 5- شمســی جان زمانی انالوجــه فرزند غالمرضا، 
ش.ش 217، 6- ام کلثوم میرزایی انالوجه فرزند براتعلی، ش.ش 525 )همســران دائمی 
متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت 
 صادر خواهد شد. م الف: 198120 شعبه سوم شورای حل اختالف چادگان )158 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

4/297  شماره ابالغنامه: 9710103737501199 شماره پرونده: 9509983738100441 
شماره بایگانی شعبه: 960009 شاکی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
با نمایندگی خانم زهرا نوروزی به نشانی اصفهان چادگان اداره منابع طبیعی، متهم:  آقای 
ذبیح اله صالحی فرزند طاهر به نشــانی اصفهان نجف آباد یزدانشــهر، اتهام: چرای دام 
بدون پروانه)خارج از تعلیف( رای دادگاه: در خصوص اتهــام آ قای ذبیح اله صالحی فرزند 
طاهر، متاهل، فاقد ســابقه موثر کیفری و آزاد به لحاظ عدم دسترسی به وی دایر بر چرای 
غیرمجاز دام از طریــق تعلیف و وارد کردن دام به مراتع ملی به تعــداد 50 راس دام از نوع 
میش خارج از فصل چرا به مدت 18 روز )از مورخه 1395/1/15 لغایت 1395/3/3( موضوع 
گزارش اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چادگان با نمایندگی حقوقی خانم زهرا 
نوروزی، دادگاه از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ازجمله گزارش و صورتجلســه 
 اولیه رسمی مشــاهدات مامورین اداره منابع طبیعی به عنوان ضابطین خاص دادگستری 
مشــاهده و کشــف دامهای موضوع گزارش در مراتع ملی در ید و تصرف متهم، اظهارات 
مامور اداره منابع طبیعی در جلســه تحقیقات مقدماتی در دادســرا، کیفرخواســت صادره 
از دادســرای عمومی و انقالب چادگان و نظــر به اینکه نامبرده با وصــف ابالغ از طریق 
نشــر آگهی در جلســه رســیدگی به تاریخ 1397/3/19 حاضر نگردیده و الیحه ای نیز 
در جهت بی اعتباری ادعای اداره شــاکی و مستندات ایشــان و بالطبع برائت خود تقدیم 
و ارائه ننموده اســت و ســایر محتویات پرونده همگی داللت بر انتســاب بزه معنونه به 
مشارالیه دارد به اســتناد مواد 144 و 160 و 164 و 211 و 212 از قانون مجازات اسالمی 
مصوب 92/02/01 و مــواد 44 و 53 از قانون حفاظت و بهره بــرداری از جنگلها و مراتع 
مصوب 1346 و تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشــی از مقــررات مالی دولت مصوب 
80/12/08 حکم بر محکومیت متهم بــه پرداخت مبلغ پنجــاه و دو میلیون ریال جزای 
نقدی در حق صنــدوق دولت صادر و اعــالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف مدت مشــابه 
 )بیست روز( قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
می باشد. م الف: 198140 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرســتان چادگان )359 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/394 تاریخ رســیدگی و صدور حکم: 97/3/31 شــماره پرونده: 107/97 ش 1 شماره 
دادنامه: 149/97 شعبه رسیدگی کننده: شــعبه اول مجتمع شورای حل اختالف چادگان، 
خواهان: آقای صادق محمدی فرزند صفر ساکن چادگان خ خرمشهر اتو گالری محمدی، 
خوانده:  آقایان 1- حسنعلی مســلم آبادی فرهانی فرزند حسن ساکن چادگان خ خرمشهر 
نبش ک قیام 2- علی شهر چردی فرزند حســین به آدرس مجهول المکان، خواسته: الزام 
به انتقال سند رسمی، رای شــورا: در خصوص دعوی خواهان آقای صادق محمدی فرزند 
صفر به طرفیت خواندگان آقایان 1- حسنعلی مســلم آبادی فرهانی فرزند حسن 2- علی 
شــهر چردی فرزند حســین به خواســته صدور حکم دایر بر الزام  خواندگان به حضور در 
یکی از دفاتر اســناد رسمی و انتقال سند ششدا نگ یک دســتگاه خودرو سواری سمند به 
شماره انتظامی 419 ج 76 ایران 47  مقوم به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال با احتساب 
کلیه خسارات مطلق قانونی اعم از هزینه دادرســی، نظر به اینکه مبایعه نامه عادی مورخ 
96/8/5 تصرف مشارلیه در وســیله نقلیه مذکور حکایت از انعقاد عقد بیع در خصوص آن 
خودرو فی مابین خواهان )خریدار( و خوانده ردیف اول )فروشنده( دارد و عقد بیع متعاقدین 
را به اجرای کلیه تعهدات قانونی، قراردادی و عرفی ناشی از آن از جمله تنظیم سند رسمی 
به نام خریدار توســط بایع ملزم می نماید و با توجه به اینکه حسب پاسخ استعالم واصله از 
پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرستان چادگان به شماره و تاریخ وارده 97/2/15-68 
مالکیت قانونی و رســمی وســیله نقلیه فوق الذکر به نام خوانده ردیف دوم دعوی معرفی 
گردیده است و از طرفی مشارالیه  با وصف ابالغ در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه 

 ای را نیز در جهت اثبات  برائت خود یا بی اعتباری دعوی خواهان و مســتندات وی ارائه و
 تقدیــم ننموده اســت، لذا قاضی شــورا با احــراز مالکیت خوانــده مذکور و نیــز احراز 
 صحت بیع صــورت گرفتــه، دعــوی خواهــان را وارد و مقرون به صحت تشــخیص
 داده و با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها و به اســتناد مــواد 10، 219، 220، 222، 
231، 362 و 1258 از قانــون مدنــی و مــواد 198، 519 از قانون آئین دادرســی مدنی 
حکم بر الــزام خوانده ردیف دوم بــه حضور در یکی از دفترخانه های اســناد رســمی و 
انتقال سند رســمی وســیله نقلیه فوق الذکر به نام خواهان به عنوان اصل خواسته و نیز 
پرداخت مبلغ یک میلیــون و هفتصد و چهل و پنــج هزار ریال بابت هزینه دادرســی در 
حق مشــارالیه  صادر و اعالم می نمایــد. رای صادره غیابی و ظرف مــدت 20 روز بعد از 
 ابالغ قابل اعتراض واخواهی در این شــورا و پس از آن ظرف مدت مشــابه قابل اعتراض
 تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم عمومی حقوقی شهرســتان چادگان می باشــد و در 
خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول با توجه به اینکه خوانده دعوی متوجه 
وی نمی باشد لذا قاضی شورا به استناد ماده 89 از قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 
ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان را صادر  و اعالم می دارد رای صادره حضوری 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ در اجرای مقررات ماده 31 قانون شوراهای حل اختالف 
 قابل اعتراض تجدیدنظرخواهــی در دادگاه محترم عمومی حقوقی شهرســتان چادگان 
 می باشد. م  الف: 201456 شعبه اول مجتمع شورای حل اختالف چادگان  )359 کلمه، 

4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/395 شــماره صادره :1397/04/504769-1397/4/14 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ دو قطعه زمین مزروعی و مشجر در مزرعه معروف اســفیجار یک رجل و ربع 
پالک شماره 19 فرعی از 39 اصلی جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام خانم صدیقه ابراهیمی ورگورانی فرزند حسین در جریان است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1397/05/17  
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 مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 
 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:161  اداره ثبت اســناد و امالک نطنز )149 کلمه،

 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/396 شــماره صادره :1397/04/504768-1397/4/14چون تمامی ششدانگ یکباب 
خانه پالک ثبتی 1973 فرعی از 100- اصلی واقــع در طامه بخش  9 ثبت نطنز   که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم فروغ مهدی زاده علی محمد در جریان 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 1397/05/16  
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 مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 
 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:160  اداره ثبت اســناد و امالک نطنز )135 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

4/393  خانم آزاده اســپنانی دارای شــماره شناســنامه 1471  به شــرح دادخواست به 
کالسه 147/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حیاتقلی اســپنانی به شماره شناســنامه 2 در تاریخ 1391/6/26 در اقامتگاه 
 دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به دو فرزند پسر به نام های
 1- محمد علی اسپنانی، ش.ش 166، 2- حشــمت اله اسپنانی، ش.ش 4307 و دو فرزند 
دختر به نام های 1- ا عظم اسپنانی، ش.ش 141، 2- آزاده اسپنانی، ش.ش 1471 و یک 
همسر دائمی به نام بتول حســینی، ش.ش 177 و به غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری 
ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر 
 خواهد شد. م الف: 201272 شعبه اول شــورای حل اختالف فریدونشهر )158 کلمه، 

2 کادر(
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مفاد آراء
4/1 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شــماره 489 - 97/02/31 هیأت : آقای جواد خجوی  فرزند رمضانعلی  شماره 
شناسنامه 62 ششدانگ  یکباب کارگاه تراشکاری به مساحت 90 مترمربع شماره پالک 
231 فرعی مجزا از شماره 34 فرعی از پالک 10 اصلی واقع در اقبالیه بخش 2 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی
2- رأی شماره 490-97/02/31 هیأت : آقای حســین چتری بیدگلی  فرزند رحمت اله  
شماره شناسنامه 226 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 922 
فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل
3- رأی شماره 614 -97/03/09 هیأت : شــهرداری آران و بیدگل شماره شناسه ملی 
14000277330 ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 95/50 مترمربع شماره پالک 
923 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای محمد علی ابوزیدآبادی بیدگلی
4- رأی شماره 612 -97/03/09 هیأت : شــهرداری آران و بیدگل شماره شناسه ملی 
14000277330 ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 48/50 مترمربع شماره پالک 
924 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای حسن ذاکر
5- رأی شماره 615 -97/03/09 هیأت : شــهرداری آران و بیدگل شماره شناسه ملی 
14000277330 ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 72 مترمربع شماره پالک 925 
فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای غالمرضا ابوزیدآبادی بیدگلی
6- رأی شماره 616 -97/03/09 هیأت : شــهرداری آران و بیدگل شماره شناسه ملی 
14000277330 ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 32/50 مترمربع شماره پالک 
926 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای ابوالفضل خورشیدی
7- رأی شماره 613 -97/03/09 هیأت : شــهرداری آران و بیدگل شماره شناسه ملی 
14000277330 ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 60/50 مترمربع شماره پالک 
927 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای عباس غنی بیدگلی
8- رأی شماره 493 - 97/02/31 هیأت : خانم زهرا شاه میرزا بیدگلی  فرزند رحمت اله  
شماره شناسنامه 27  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 90/65 مترمربع شماره پالک 10 
فرعی مجزا از شــماره 7 فرعی از 63 اصلی و 4 فرعی  و قسمتی از مشاعات از پالک 63 
اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رســمی و ابتیاعی ار وراث 

آقای محمد میرزایی مفرد
9- رأی شماره 504 و 505 و506 - 97/02/31 هیأت : آقای جواد قاضیان بیدگلی فرزند 
محمد شماره شناســنامه 92 نسبت به سه دانگ مشــاع و آقای علیرضا قاضیان بیدگلی 
فرزند جواد شماره شناسنامه 6190098290 نســبت به دو دانگ مشاع وخانم رقیه علی 
اکبرزاده بیدگلی  فرزند محمد شماره شناسنامه  97  نسبت به یک دانگ مشاع از  ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 153/22 مترمربع شماره پالک 222 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی 
از پالک 112 اصلی واقــع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رســمی و 

ابتیاعی از آقای محمد قاضیان 
10- رأی شماره 500 و 501 و 502 و 503 - 97/02/31 هیأت : آقای سید علی طباطبائی 
آرانی  فرزند مهدی شماره شناســنامه 8740 نسبت به 2/4 دانگ مشــاع و خانم حوراء 
طباطبائی آرانی  فرزند آقا مهدی شماره شناسنامه 410 نسبت به 1/2 دانگ مشاع و خانم 
فاطمه طباطبائی آرانی فرزند آقا مهدی شماره شناسنامه 8005 نسبت به 1/2 دانگ مشاع 
و خانم اکرم طباطبائی آرانی فرزند سید مهدی شماره شناسنامه 8741 نسبت به 1/2 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 966/38 مترمربع شماره پالک 2 فرعی مجزا از 
پالک 1137 اصلی و پالک 6 فرعی مجزا از 1137 اصلی و 1 فرعی مجزا از 1139  اصلی 

واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی 
11- رأی شماره 494 و 495 و 496 و 497 - 97/02/31 هیأت : آقای سید علی طباطبائی 
آرانی  فرزند مهدی شماره شناسنامه 8740 نسبت به 4 سهم مشاع و خانم حوراء طباطبائی 
آرانی  فرزند آقا مهدی شــماره شناســنامه 410 نسبت به 2سهم مشــاع و خانم فاطمه 
طباطبائی آرانی فرزند آقا مهدی شماره شناســنامه 8005 نسبت به 2سهم مشاع و خانم 
اکرم طباطبائی آرانی فرزند سید مهدی شماره شناسنامه 8741 نسبت به 2سهم مشاع از10 
سهم ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 235 مترمربع شماره پالک 5 فرعی مجزا از پالک 

1137 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی 
12- رأی شماره 498 - 97/02/31 هیأت : آقای سیف اله نجاری آرانی فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 278 و خانم اعظم خدام حضرتی آرانی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 
9250  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 166 مترمربع شماره پالک 3 فرعی 
مجزا از پالک 1648 اصلی و مشــاعات پالک 1647 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقایان صفر علــی قدیریان آرانی و مهدی قدیریان آرانی و 

بهرام گرجی و خانم زهرا ابراهیم پور
13- رأی شماره 491 و 492 - 97/02/31 هیأت : آقای مصطفی جندقیان فرزند عباسعلی 
شماره شناســنامه 601 و خانم میترا دلیری  فرزند علی شماره شناسنامه 6190052673  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 109/11 مترمربع شماره پالک 310 فرعی 
مجزا از شماره 62 فرعی از پالک 1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی
14- رأی شــماره 586 - 97/03/08 هیأت : خانم طاهره نجفی آرانی  فرزند رضا شماره 
شناسنامه 207  ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 171/80 مترمربع شماره پالک 9384 
فرعی مجزا از شماره 7620 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از وراث مرحوم سیف اله مهدی و مالک رسمی خانم فاطمه 

مبین زاده آرانی 
15- رأی شماره 587 - 97/03/08 هیأت : خانم فاطمه فیاض نیا  فرزند علی محمد  شماره 
شناسنامه 579  ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 106/38 مترمربع شماره پالک 9385 
فرعی مجزا از شماره 7620 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از وراث مرحوم سیف اله مهدی 
16- رأی شماره 268 - 97/02/09 هیأت : خانم فهیمه پژوهی طبسی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 17455 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 78/52 مترمربع شماره پالک 3180 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخــش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از آقای محمد باقری
17- رأی شــماره 483 - 97/02/31 هیأت : آقای محمد ستاری آرانی  فرزند احمدعلی 
شماره شناسنامه 30  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 3184 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی آقای محمد کدخدا
18- رأی شماره 484 - 97/02/31 هیأت : آقای محسن خلیفه آرانی فرزند رضا شماره 
شناسنامه 1539 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 200/72 مترمربع شماره پالک 3185 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی آقای رضا مقابلی 
19- رأی شماره 485 - 97/02/31  هیأت : آقای محسن خلیفه آرانی  فرزند رضا شماره 
شناسنامه 1539 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره پالک 3186 فرعی 
مجزا از شماره 103 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای حسن بذر افشان 
20- رأی شماره 481 و482 - 97/02/31 هیأت : آقای حسن ذاکر  فرزند عباس شماره 
شناســنامه 9685 و خانم زهرا پیران زارع بیدگلی فرزند ماشااله شــماره شناسنامه 28  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 143/24 مترمربع شماره پالک 1902 فرعی 
مجزا از شماره 1869 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی خانم معصومه رئوفی و غیره
21- رأی شماره 486 - 97/02/31 هیأت : آقای سید محمد عباس زاده آرانی  فرزند سید 
حسین شماره شناسنامه 11606 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 145 مترمربع شماره 
پالک 1915 فرعی مجزا از شماره 8 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
22- رأی شماره 487 - 97/02/31 هیأت : خانم باهره ســعد آبادی آرانی فرزند حبیب 
شماره شناسنامه 107 با قیومیت آقای علی اکبر سعد آبادی آرانی فرزند حبیب اله ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 94/70 مترمربع شــماره پالک 1916 فرعی مجزا از شماره 235 
فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالکین مشاعی
23- رأی شماره 300 - 97/02/10 هیأت : خانم فاطمه متشکر آرانی فرزند جعفر شماره 
شناسنامه 4658  ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 23/36 مترمربع شماره پالک 1184 
فرعی مجزا از شماره 410 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای حسین نجاتی نژاد
24- رأی شماره 301 - 97/02/10 هیأت : خانم فاطمه متشکر آرانی فرزند جعفر شماره 
شناسنامه 4658  ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 16/52 مترمربع شماره پالک 1185 
فرعی مجزا از شماره 410 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای حسین نجاتی نژاد
25- رأی شماره 302 - 97/02/10 هیأت : خانم فاطمه متشکر آرانی فرزند جعفر شماره 
شناسنامه 4658  ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 12/60 مترمربع شماره پالک 1186 
فرعی مجزا از شماره 410 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای حسین نجاتی نژاد
26- رأی شماره 457 - 97/02/22 هیأت : آقای جواد سلیمی نژاد  فرزند حسین شماره 
شناسنامه 135 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 175/93 مترمربع شماره پالک 6249 
فرعی مجزا از شــماره 423 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای غالمرضا دادخواه
27- رأی شــماره 458 - 97/02/22 هیأت : آقای جواد سلیمی نژاد فرزند حسین شماره 
شناسنامه 135 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 175/93 مترمربع شماره پالک 6250 
فرعی مجزا از شــماره 423 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای غالمرضا دادخواه
28- رأی شماره 488 - 97/02/31 هیأت : آقای حجت اله چراغ سحر  فرزند علی شماره 
شناسنامه 153 ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 57/95 مترمربع شماره پالک 
6251 فرعی مجزا از شماره 7 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای علیرضا توکلی
29- رأی شماره 263 - 97/02/09 هیأت :  خانم منور شکوری بیدگلی فرزند علی شماره 
شناسنامه 361  ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 85/50 مترمربع شماره پالک 1331 
فرعی مجزا از شماره 219 فرعی از پالک 2875 اصلی واقع در  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 
بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی آقای ماشااله مومنی بیدگلی و خانم فاطمه شاه میرزایی

بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 97/04/02
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/04/17

م الف: 156 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل
ابالغ راي

4/142 شماره دادنامه: 9709970354200424 شماره پرونده: 9509980359501893 
شماره بایگاني شعبه: 961457   شــاکي: آقاي حمیدرضا جعفري فرزند حسن به نشاني 
استان اصفهان شــهر اصفهان اداره کل راه آهن اصفهان منازل ســازماني بلوار کاج  ک 
سرو پ 5، متهمین: 1- آقاي سید علي طبیبي فرزند کوچک 2- آقاي اسفندیار حیدروند 
فرزند لطفعلي، اتهام: مشــارکت در کالهبرداري، راي دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 
1- اســفندیار حیدروند فرزند لطفعلي 2- ســید علي طبیبي فرزند کوچک هر دو دائر بر 
مشــارکت در کالهبرداري به مبلغ 39/846/943 ریال موضوع شــکایت شاکي آقاي 
حمیدرضا جعفري نظر به محتویات پرونده و کیفرخواســت صادره از دادسراي عمومي و 
انقالب اصفهان و شکایت شاکي خصوصي، مالحظه پرینت حساب بانکي شاکي، پاسخ 
استعالم هاي انجام شده از بانک مربوطه و مخابرات و متواري بودن متهمین و عدم حضور 
جهت دفاع علي رغم ابالغ هاي مکرر و نظر به ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده به 
نظر دادگاه بزهکاري نامبردگان به شرح فوق محرز تشــخیص فلذا مستندا به ماده  یک  
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري و رعایت ماده 125 قانون 
مجازات اســالمي حکم به محکومیت نامبردگان هر یک به پرداخت مبلغ مذکور در حق 
شــاکي و هر یک پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزاي نقدي و هر 
کدام به تحمل یک سال حبس تعزیري صادر و اعالم مي دارد این راي غیابي تلقي و ظرف 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه مي باشــد. م الف: 193122 شعبه 
116 دادگاه کیفري دو مجتمع امور تجاري و بازرگاني شهرســتان اصفهان) 116 جزایي 

سابق(  )251 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

4/336 آقاي مجتبي عطاآبادي داراي شناسنامه شماره 176 به شرح دادخواست به کالسه 
97/306 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حجت اله عطاآبادي به شناسنامه 836 در تاریخ 97/3/15 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محترم ادیب دهاقاني فرزند حسن، ش.ش 
4100 متولد 1308 صادره از دهاقان همسر متوفي 2- محمدرضا عطاآبادي فرزند حجت 
اله، ش.ش 22 متولد 1327 صادره از دهاقان پسر متوفي 3- محمد ناصر عطائي نیا فرزند 
حجت اله، ش.ش 36 متولد 1333 صادره از دهاقان پسر متوفي 4- داود عطاآبادي فرزند 
حجت اله، ش.ش 21 متولد 1337 صادره از دهاقان پســر متوفي 5- مجتبي عطاآبادي 
فرزند حجت اله، ش.ش 176 متولد 1340 صادره از دهاقان پسر متوفي 6- یداله عطاآبادي 
فرزند حجت اله، ش.ش 31 متولد 1351 صادره از دهاقان پسر متوفي 7- طیبه عطاآبادي 
فرزند حجت الــه، ش.ش 176 متولد 1335 صــادره از دهاقان دختــر متوفي 8- اکرم 
عطاآبادي فرزند حجت الــه، ش.ش 1716 متولد 1345 صادره از آبــادان دختر متوفي. 
متوفي به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگري مي باشد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 198789 شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف 

دهاقان )238 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگي

4/337 خواهان اکبر صادقي فرزند اسداله دادخواستي به طرفیت خوانده شرکت راه مهندس 
بیناسازان چهلستون به خواسته مطالبه یک فقره چک تقدیم شوراي حل اختالف دهاقان 
نموده که جهت رسیدگي به این شــعبه ارجاع و به کالسه 96/937 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگي آن 97/06/3 راس ساعت 5 عصر تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و 
انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي 
مي شود تا خوانده فوق الذکر پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به شوراي حل اختالف 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. م الف:198788 شعبه اول شورای حل 

اختالف دهاقان )137 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

پرونــده:  شــماره   9710460354700013 درخواســت:  شــماره   4 /367
9609980364301701 شــماره بایگاني شعبه: 970386  شــاکي حسین کیاني مقدم 

فرزند سهراب شکایتي به طرفیت آقاي سینا منجزي به اتهام سرقت تقدیم دادگاه هاي 
عمومي شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگي به شعبه 121 دادگاه کیفري دو شهر 
اصفهان) 121 جزایي ســابق( واقع در اصفهان خیابان جي چهار راه مسجد علي خیابان 
شهداي ستار مجتمع شهید بهشتي واحد 109 ارجاع و به کالسه 970386 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگي آن 1397/05/23 و ســاعت 12 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکي و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسي 
کیفري و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکي ازجراید کثیراالنتشار آگهي مي شود 
تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.  م الف:199361 شعبه 121 دادگاه کیفري دو شهر 

اصفهان)مجتمع شهید بهشتي( )149 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

4/366 شماره ابالغنامه: 9710106793901682 شماره پرونده: 9709986793900398 
شماره بایگاني شعبه: 970403  آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به خانم 
فاطمه سعیدي والشاني فرزند حســین،  خواهان: خانم نسترن محمودي دادخواستي به 
طرفیت  خوانده خانم فاطمه سعیدي والشاني و صدیقه اعرابي جم علیشاهي  به خواسته 
مطالبه خسارت  مطرح که به این شعبه   ) اصفهان خیابان ســجاد خیابان آیت اله ارباب 
روبروي مدرسه نیلي پور جنب ساختمان صبا پالک 57( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986793900398 شعبه 9 حقوقي شــوراي حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید 
حججي( ثبت و  وقت رسیدگي  مورخ  1397/05/22 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســي مدني به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي ازجراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگي در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 199140 شعبه 9 حقوقي شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید حججي( )176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

4/368 شماره ابالغنامه: 9710100353702381 شماره پرونده: 9609980365301072 
شماره بایگاني شعبه: 970197  دادسراي عمومي و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالســه 970197 ک 111 شــکایت محمد علي عاقالن علیه 
1- جالل محمدي فرزند محمدرضا 2- داود اقلیمي سهرابي فرزند حمید به اتهام مشارکت 
در کالهبرداري تقاضاي کیفر نموده که رسیدگي به موضوع  به این شعبه ) اصفهان- کنار 
گذر اتوبان شهید خرازي- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائي امور 
تجاري و بازرگاني( ارجاع و وقت رســیدگي براي مورخ 1397/05/23 ســاعت 9 تعیین 
گردیده اســت با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســي به متهم و در اجراي 
مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابي در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.

 بدیهي است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســیدگي غیابي به عمل خواهدآمد. 
م الف: 193130 شــعبه 111 دادگاه کیفــري دو مجتمع امور تجــاري و بازرگاني 

شهرستان اصفهان) 111 جزایي سابق( )163 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسيدگي

4/369 شماره ابالغنامه: 9710100354702649 شماره پرونده: 9609980363000754 
شماره بایگاني شعبه: 970378  شاکي جعفر قلي چوپاني فرزند حسن شکایتي به طرفیت 
محمد رویانیان  به اتهام قدرت نمایي با سالح سرد تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگي به شــعبه 121 دادگاه کیفري دو شهر اصفهان) 121 
جزایي ســابق( واقع در اصفهان خیابان جي چهار راه مســجد علي خیابان شهداي ستار 
مجتمع شــهید بهشــتي واحد 109 ارجاع و به کالســه 970378 ثبت گردیده که وقت 
 رسیدگي آن 1397/05/24 و ساعت 12 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/ شــاکي و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسي 
کیفري و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکي ازجراید کثیراالنتشار آگهي مي شود 
تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.  م الف:199362 شعبه 121 دادگاه کیفري دو شهر 

اصفهان)مجتمع شهید بهشتي( )152 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/378 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 617/97 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 9/15 صبح روز سه شنبه 
مورخه 1397/5/23، مشــخصات خواهان: میثم کاظمی فرزند شکراله به نشانی خمینی 
شهر بلوار ش بهشتی کوچه ش مجیدی پ 22، مشخصات خوانده: عباس وهابی،  خواسته 
و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 1429 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )163 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/379 شماره: 316/96 به موجب رای شــماره 376 تاریخ 96/11/15 حوزه 11 شورای 
 حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه حجت اله 
میثمی فر به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت ده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال 
تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر درتادیه بر مبنــای تورم از تاریخ 
سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان 
محمد آژنگ فرزند مرتضی با وکالت آقای بنی هاشــمی به نشانی خمینی شهر منظریه 
فاز 4 خ یزدانپناه کوچه صبا پ 115 و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت رای 
صادره غیابی می باشــد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:1435 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )222 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/380 شماره: 320/96 حوزه 11 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است محکوم علیه اکبر نجفی محمدی به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ششصد و بیست و 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر در تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه در زمان اجرا در 
حق خواهان محمد آژنگ با وکالت سید محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر منظریه 
فاز 4 خ یزدانپناه کوچه صبا پ 115 وپرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت رای 
صادره غیابی می باشــد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:1434 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )214 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/381 کالسه پرونده: 1048/96 شــماره دادنامه:327 تاریخ رسیدگی:97/3/27 مرجع 
رسیدگی:شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف-شهرستان آران و بیدگل، خواهان :علی 
رحمن بیدگلی- آران و بیدگل-خیابان امام خمینی-پشــت بانک ملی، خوانده: کامران 

هزاریان-فرزند کوروش-مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار:پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء،قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت علی رحمــن بیدگلی به طرفیت 
کامران هزاریان به خواسته مطالبه مبلغ یکصدو بیســت و هشت میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به شــماره 308587 - 1396/10/10 عهده ی بانک پاسارگاد شعبه شهرکرد 
بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محل علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخه 97/3/27 و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از 
مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی 
که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده ، فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/3/27 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین 
و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311، 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198 ، 519 ، 522 از قانون آیین دادرسی مدنی،حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 
یکصدو بیست و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و 
پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. . رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران 
وبیدگل می باشد . م الف: 175  محمدرضا کرمانی نصرآبادی قاضی شورای حل اختالف 

شعبه دوم حقوقی حوزه قضایی شهرستان آران و بیدگل )361 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/382 خواهان آقای همایون ضیاء االبصاری دادخواســتی به خواســته و تحویل الزام 
به تنظیم سند رسمی سواری شورولت به شــماره انتظامی 13-459 ق 75 و تحویل آن 
محکوم به بیســت و پنج میلیون ریال و انضمام هزینه دادرســی و کلیه خسارات قانونی 
وارده به طرفیت خوانده آقای حسین صدقی گویا به شورای حل اختالف شعبه دوم تیران 
و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 463/96 ثبت گردیده و وقت دادرسی به 
تاریخ 1397/05/24 ساعت 12 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای 
آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در روزنامه های رســمی کثیراالنتشار محلی 
آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که در تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف:178 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

تیران )195 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/383  آقای علی بابائی دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 321/97 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن 
بابائی خرمنانی به شناسنامه 71 در تاریخ 88/9/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- عباس بابائــی، ش.ش 13، 2- علی 
بابائی، ش.ش 8، 3- محمد بابائی، ش.ش 2، 4- محمد علــی بابائی خرمنانی، ش.ش 
6، 5- علیرضا بابائی خرمنانی، ش.ش 5 )فرزندان ذکور( 6- اشــرف بابائی، ش.ش 21، 
7- طیبه بابائی، ش.ش 35 )فرزندان اناث( 8- صاحب جان کرمی خرمنانی، ش.ش 15 
)همســر متوفی( و به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 182 شــعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف تیران )170 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/384  خانم زهرا دادخواه دارای شناسنامه شــماره 157 به شرح دادخواست به کالسه 
343/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان علیرضا دادخواه به شناســنامه 142 در تاریخ 1397/04/01 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- زهرا دادخواه، 
ش.ش 157 )همسر متوفی( 2- فاطمه دادخواه، ش.ش ملی 5490030852، 3- فائزه 
دادخواه، ش.ش ملی 5490129042 )فرزندان انــاث( 4- مجتبی دادخواه، ش.ش ملی 
5490077034 )فرزند ذکور( و به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 180 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف تیران )144 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکيت

4/386 شماره صادره: 1397/03/503314-1397/4/10 نظر به اینکه سند مالکیت سه 
حبه و نه چهاردهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه  ششدانگ خانه پالک ثبتی شماره 14126 
فرعی واقع در اردستان 1 اصلی گرمسیر بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 26828 در صفحه 
400 دفتر 304 امالک به نام معصومه کاظم زاده اردستانی صادر و تسلیم گردیده است، 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 97/3/9-970320541682018 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 97/3/7-37635 
به گواهی دفتر خانه 50 اردستان رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن به علت 
جابه جایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الف:201343 عصاری رئیس اداره ثبت اســناد و امالک اردســتان )230 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ اجرائيه

4/340 بدینوسیله به آقاي محمدجوادترابي فرزندعبدالرسول به شماره ملي 1199880205 
متولد 07 / 11 / 1365 که طبق آدرس متن قراردادســاکن  : شــهرضاخیابان پاسداران 
کوچه شــماره دو پالک شــش وطبق آدرس مندرج درتقاضانامه صدوراجرائیه ســاکن 
:شــهرضاخیابان صاحب الزمان روبروي بانک مســکن فروشــگاه پالستیک فروشي 
ترابي که طبق گزارش ماموراداره پســت امکان ابالغ واقعي اجرائیه به شماوجودنداشته 
 اســت ابالغ میگــردد: براســاس قراردادشــماره 2 / 5065355 / 110 / 1331 مورخ

 20 / 12 / 1393 تنظیمي دربانک اقتصادنوین شــعبه شــهرضاآقاي احسان اله سالمي 
به تعهدشــمابه مبلغ پانصدمیلیون ریال ازتسهیالت بانک مذکوراســتفاده که به علت 
عدم پرداخت وبنابه درخواســت بانک اقتصادنوین شــعبه شهرضا ) بســتانکارپرونده ( 
اجرائیه به مبلغ هفتصدونودونه میلیون وهشــتصدوچهل وچهارهزاروششــصدوپنجاه 
وهشــت ریال بابت اصل طلب وخســارت تاخیرتادیــه تاتاریــخ 26 / 09 / 1396 که 
ازاین تاریخ به بعــد روزانه مبلغ سیصدوهشتادوشــش هزاروهشــتصدوچهل ریال به 
آن اضافــه میگرددصادروپرونــده تحت شــماره بایگانــي 9700024 در واحد اجراي 
اسناد رسمي شــهرضا تشــکیل ودر جریان رسیدگي میباشــد لذا به اســتناد ماده 18 
آئین نامه اجراي مفاد اســناد رســمي مصوب 1387 مراتب یکنوبــت دریکي ازروزنامه 
هاي کثیراالنتشــارچاپ اصفهــان جهت ابالغ به شــمادرج ومنتشــر میگردد وظرف 
 مدت بیســت روز پــس از انتشــار آگهــي عملیــات اجرائي جریــان خواهــد یافت. 
م الف: 199714 محمدمهدي یوسفیان مســئول واحداجراي اسناد رسمي شهرضا  

)202 کلمه، 2 کادر(
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پیشگیری وضعی سرقت از 
کودکان

آزار يــا تهديد حين ارتكاب ســرقت، ضمن آن 
كه خطر بيشتري دارد و موجب رعب و وحشت 
مي  شود، نشان دهنده خطرناک بودن مجرم نيز 
هســت؛ به همين دليل قانون گذار در قوانين و 
مقررات برای اذيت و آزار دادن افراد حين ارتكاب 
سرقت، گاهی تا 10 سال حبس به عنوان مجازات 
مشدده تعيين كرده و در پيگيری پليسی جرايم 
نيز در الويت قرار دارد و به صورت ويژه رسيدگی 
می شــود.يكی از مصاديق سرقت های به عنف، 
سرقت از كودكان است كه به علت ضعف اين افراد 
در نگهداری و محافظت خود از اموال همراه و نيز 
ترس و وحشت حاصله از سرقت و عدم توانايی در 
شناسايی سارق يا سارقان احتمالی، دستگيری 
آنان را ســخت و گاهی غير ممكن می كند؛ لذا 
سرقت آســان اموال همراه كودكان )عمدتا طال 
و جواهر( از يک ســو و تاخير يا عدم شناســايی 
و دستگيری سارق از ســوی ديگر، از عمده علل 
ارتكاب سرقت از كودكان است و وقوع اين گونه 
جرايم، اثرات مخربی بر روح و روان كودک خواهد 
داشت.امروزه ديگر اِعمال مجازاِت مرتكبين جرم 
ســرقت به تنهايی برای منصرف كردن سارقان 
كافی نيســت و الزم است فرصت های بزهكاری 
آنان با توسل به روش های غير كيفری)حبس، 
شــالق، جزای نقدی و...( كاهــش يابد. يكی از 
راه های محــدود كردن موقعيت هــای ارتكاب 
سرقت از كودكان، شناسايی علل اين گونه سرقت 
ها و رعايت توصيه های پليس توســط خانواده 
ها در اين خصوص اســت تا از اين طريق سرقت 
مجرمان مشكل يا غير ممكن و در صورت وقوع به 

سرعت كشف شود.
علل عمده سرقت از کودکان

افزايش توقعات، شــكم فراخي و افزون خواهي 
ســارقان و رواج فرهنــگ تجمــل گرايی بين 
خانواده ها و استفاده از كودكان به عنوان ويترين 
و تابلوی تبليغاتی برای به رخ كشيدن مال و ثروت 
خانواده با خريد طال، جواهرات، اسباب بازی های 
گران، تلفن همراه پيشرفته، رها كردن كودكان 
در پارک ها و تردد تنها در معابر خلوت به همراه 
زيورآالت، تلفن همراه و ساير اشياء گران قيمت.

عدم توانايــی كودكان در دفاع و نيز شناســايی 
سارقان.اعتماد سريع كودكان به افراد غريبه در 
انجام خواسته های آنان يا قبول تقاضای آنان به 

علت نبود شناخت فردی و اجتماعی.
توصیه های پلیس به والدین

آموزش به كودكان برای اطمينان نكردن به افراد 
غريبه.خودداری از آويختن زيورآالت به كودكان 
در خارج از منزل.عدم رهايی كودكان در اماكن و 
معابر خلوت.نظارت بر كودكان در مراسم جشن 
يا سوگواری.لزوم استفاده از سرويس مدارس در 

مسيرهای طوالنی.
عملی تريــن اقــدام پيشــگيرانه درخصوص 
جلوگيری از وقوع ســرقت از كودكان، »تقليل 
موقعيت ها« اســت؛ به اين معنی كــه بايد به 
قربانيان بالقوه ايــن جرم)خانواده ها و كودكان( 
توســط دســتگاه های مربوطه آموزش داده و 
فرهنگ ســازی شــود تا انگيزه هــای جذب 
كننده)به همــراه داشــتن اموال بــا ارزش( و 
موقعيت های مناسب)تردد در مكان های خلوت( 
را از سارقان سلب كرد و از اين طريق مانع وقوع 

اين گونه جرايم شد.
 *معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا

دمای هوا ، ۳ تا ۵ درجه گرم تر 
می شود

كارشــناس مســئول پيش بينی هوای استان 
اصفهان به ادامه روند افزايش دمای هوای اصفهان 
در اين هفته اشــاره كرد و گفت: ميانگين دمای 
هوای استان بين ســه تا پنج درجه سانتی گراد 
افزايش خواهد يافت.نازنين زهرا سيدان با اشاره 
به بررسی نقشه های هواشناسی استان اصفهان 
اظهار كرد: بررســی اين نقشــه ها بيانگر تدوام 
الگوهای تابستانه روی استان تا آخر هفته جاری 
اســت. وی افزود: بر اين اســاس آسمان استان 
صاف تا كمی ابری و بعدازظهرها شاهد افزايش 
ابر و وزش بــاد خواهيم بود.ســيدان، به ادامه 
روند افزايش دمای هــوای اصفهان در اين هفته 
 اشاره و اضافه كرد: ميانگين دمای هوای استان

  بين ســه تا پنج درجــه ســانتی گراد افزايش 
خواهد يافت.

عکس  روز 

حذف »پراید« از سرویس مدارس کلید خورد

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

 نمایش بحران آب با لیوان 
در حوض خالی از آب

واکنش ابتکار به توقف 
 واگذاری »معدن میمه«

 به  »حوزه علمیه اصفهان« 
معصومه ابتكار معاون رييس جمهور از آيت 
ا... مظاهری به دليــل توقف واگذاری معدن 
ميمه به حوزه علميه اصفهان تقدير كرد. وی 
با انتشار پيامی توئيتری نوشت:» از درايت و 
پاســخگويی آيت ا... مظاهری قدردانی می 
كنم. مطالبه گری هوشــمندانه تشكل های 
زيســت محيطی برای حفاظت از طبيعت 

ايران نتيجه داد«.

مرگ ساالنه 100 هزار 
حیوان در اثر تغذیه پالستیک

كيسه های پالســتيكی برای فروشندگان و 
خريداران محبوب هســتند؛ چرا كه ارزان، 
محكم، ســبک و همچنين برای حمل مواد 
غذايی، بهداشــتی محســوب می شوند. به 
همين خاطر ســاالنه حدود صــد ميليارد 
كيســه پالســتيكی تنها در اياالت متحده 
مورد استفاده قرار می گيرد. اگر اقتصاد های 
بزرگ جهان از جمله هنــد، چين، اتحاديه 
اروپا و حتی كشــورهای مصــرف گرای در 
حال توســعه را نيز در نظر بگيريم، اين رقم 
اعجاب آور خواهد بود؛ اما برخی كشورهای 
توسعه يافته با انتقال پالستيک به كشورهای 
در حال توســعه خود را از اين مشــكل رها 
می كنند.بخش اعظم كيسه های پالستيكی، 
به خصوص در كشــورهای در حال توسعه 
پس از يک بار استفاده به مناطق دفن زباله 
رفته و دفن می شوند. دفن ساالنه ميلياردها 
كيســه پالســتيكی زلزله خاموش محيط 
زيست اســت؛ چرا كه بعد از ورود به بستر، 
آرام آرام به آبراهه هــا، پارک ها و خيابان ها 
راه پيدا می كنند.از طرفی اگر پالســتيک ها 
در دســتگاه های زباله ســوز از بين بروند، 
گازهای بسيار سمی، سرطان زا و مخربی را 
آزاد می كنند. نه تنها موجودات اكوسيستم 
خشــكی مانند پرنده ها، بلكه ساالنه 100 
هزار حيوان در درياها و اقيانوس ها از جمله 
دلفيــن، الكپشــت، نهنگ، انــواع ماهی و 
حتی پنگوئن های قطبی نيز در اثر استفاده 
انســان از پالســتيک می ميرند.بسياری از 
حيوانات تكه های پالستيک را با غذا اشتباه 
می گيرند و در اثر خوردن آنها دچار مشكالت 
جدی در دستگاه گوارش شده و می ميرند. 
ناراحت كننده اينكه بعد از مرگ آن حيوان، 
تكه های پالســتيكی برای كشــتن حيوان 
بعدی به چرخه معيوب خــود باز می گردد.

همانطور كــه ايــن روزها همــه می دانند 
پالســتيک قابل تجزيه نيســت؛ در واقع از 
آنجايی كه اين ماده ساخته دست بشر است 
و تنها چند سده از اختراع آن می گذرد، هنوز 
طبيعت برای از ميان بردن آن راهكاری پيدا 
نكرده و جانداری را به تكامل نرسانده است. 
يک تكه پالستيک كوچک، 400 سال زمان 
برای تجزيه شدن نياز دارد.حدود 60 تا 100 
ميليون بشــكه نفت در ســال برای ساخت 
پالستيک مورد نياز انسان استفاده می شود. 
از آنجايی كه انسان با ســرعت زياد در حال 
اســتفاده از منابع تجديدناپذير نفت است، 
فرآورده های نفتی از جمله پالستيک نيز روز 
به روز گران تر می شوند. همين مسئله باعث 
شده شركت ها به فكر جايگزين باشند.گرچه 
بايد دولت ها برای كاهش تاثير پالستيک بر 
محيط زيست اقداماتی اساسی انجام داده و 
قوانينی نيز وضع كنند؛ اما حقيقت اين است 
كه همه مردم بايد در قبال كاهش استفاده 
از كيسه های پالستيكی احساس مسئوليت 
 كرده و برای نجات زمين از پالستيک تالش 

كنيم.

واکنش

معاون علمی دانشــگاه جامع علمــی كاربردی 
اصفهان گفت: هيــچ مصوبه ای مبنــی بر عدم 
تشــكيل ترم تابســتانه به دليل صرفه جويی در 
آب و برق به مراكز علمی كاربردی اعالم نشــده 
اســت.مهدی قيصری با اشــاره به زمان انتخاب 
واحد ترم های تابستانه در مراكز علمی كاربردی 
اظهار داشت: دانشــجويان می توانند از تاريخ 16 
تا ۲1 تيرماه انتخاب واحدهای خود را در دروس 

عمومی، مشترک و درس كارورزی انجام دهند.
معاون علمی دانشــگاه جامع علمــی كاربردی 
اصفهان در ادامه اظهار كــرد: از آنجايی كه هدف 
اصلی دانشگاه علمی كاربردی آموزش در محيط 
كار واقعی و قرار گرفتن در فضای كار است، سعی 
بر اين شــده دروس تخصصی در ترم تابســتان 
تشكيل نشود تا دانشجويان زمان بيشتری برای 

حضور در محل كار داشته باشند.
قيصری ادامه داد: دانشگاه جامع علمی كاربردی 
همچنان ســازمانی دولتی و زير مجموعه وزارت 
علوم تحقيقات و فناوری خواهــد ماند؛ اما مراكز 

علمی كاربــردی كه وظيفه آمــوزش را به عهده 
دارند بايــد خصوصی و يا عمومی باشــند و نمی 
توانند، دولتی بمانند.معاون علمی دانشگاه جامع 
علمی كاربردی اصفهان در ادامه افزود: در تالش 
هستيم رشــته هايی كه در مراكز دولتی ارائه می 
شدند به مراكز خصوصی و عمومی منتقل شوند 
و دانشــجويان می توانند در رشته مورد نظر خود 

ادامه تحصيل دهند.

    معاون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان:

ترم تابستانه در مراکز علمی کاربردی پا برجاست
مدير عامل صندوق بازنشستگی، از ارائه رفاه كارت يک 
ميليون تومانی برای بازنشستگان كشوری خبر داد و 
گفت: خبرهای خوبی برای بازنشستگان كشوری داريم.

تقی زاده افــزود: خبرهای خوبی دربــاره وام ضروری 
بازنشســتگان داريم به طوری كه با همكاری يكی از 
بانک ها تعداد وام گيرندگان از ۳00 هزار به 400 هزار 
نفر افزايش پيدا می كند و مبلــغ آن از 4 به ۵ ميليون 
تومان می رسد. وی ادامه داد: از شهريور ماه، ۵ ميليون 
وام به 400 هزار بازنشسته تعلق می گيرد و افرادی كه 
نياز ضروری دارند و تاكنون دريافت نكرده اند در اولويت 

قرار دارند.
وی با بيان اينكه ايــن صندوق دوميــن بنگاه بزرگ 
كشوری اســت، گفت:حدود يک ميليون و 400 هزار 
بازنشسته تحت پوشش است  و ۵6 درصد بازنشستگان 
را فرهنگيان تشكيل می دهند.تقی زاده افزود: صندوق 
در راستای بهبود وضعيت بازنشستگان خدمات مختلفی 
ارائه می دهد و در دوره جديد كاری، برنامه های خوبی 
از جمله وام، ســفرهای زيارتی، رفاهی، ورزشی و... در 
دســت انجام اســت.مديرعامل صندوق بازنشستگی 

كشوری با بيان اينكه 1۹ درصد به حقوق بازنشستگان 
در ســال جاری اضافه شــد، گفت : حداقل حقوق از 
يک ميليون و ۸00 هزار تومان بــه ۲ ميليون و 100 
هزار تومان رســيد.وی در مورد همسان سازی حقوق 
بازنشستگان كشوری نيز، اظهار داشت: در حال حاضر 
۸۲.۵ درصد بازنشستگان دوميليون و 100 هزار تومان 
و فقط ۳ درصد حداقل يک ميليون و 100 هزار تومان  

دريافت می كنند.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:

پرداخت رفاه کارت یک میلیونی برای بازنشستگان کشوری

مديركل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان گفت: محمد صادقی برزانی، واقف 
نيک انديش اســتان، بزرگ ترين بنياد موقوفات كشور را در شهر بهارستان 
 تاســيس و تا كنون 60 ميليارد تومــان از اموال خود را وقف كرده اســت.

حجت االســالم رضا صادقی افزود: اين واقف نيک انديش، وقف های زيادی 
از خود به يادگار گذاشته كه مهم ترين آن ساختمانی ۲۳ واحدی در مشهد 
مقــدس و در كنار بارگاه ملكوتی امام رضا)ع( اســت كه زائــران نيازمند را 

به صورت رايگان اســكان می دهد.وی ادامه داد: اســتخری در بهارستان ، 
ساختمانی ۲۲واحدی و 6۳واحدی در بهارستان ، چندين ساختمان و مغازه 
در اصفهان از ديگر موقوفات اين واقف نيک انديش اســت . مديركل اوقاف و 
امور خيريه استان اصفهان افزود: درآمد اين موقوفات برای زوج های جوان، 
مدرســه و مسجدســازی، كمک به نيازمندان و محرومــان، برپايی روضه 

سيدالشهدا)ع( و فعاليت های عام المنفعه خرج می شود.

اف
وق
ا

با مسئوالن

بخت آزمايی يا »التاری« نوعی قمار دسته جمعی است 
كه در آن، بليت های كاغذی با نشان ها، عالئم و اعداد چند 
رقمی به بهای خاصی فروخته می شوند؛ برنده اصلی در 
قرعه كشی و بخت آزمايی كسی است كه عدد روی بليت 
او با آنچه اعالم می شود، يكی باشــد و به اين ترتيب او 
صاحب مجموع پول می شود. در برخی كشورها، دولت ها 
از بنگاه های بخت آزمايی ماليات می گيرند، با اين وجود 
انواع مختلف التاری از لحاظ محتوا در كشورهای مختلف 

يكسان هستند.
يكی از بخت آزمايی های مشهور در ايران پس از انقالب 
اسالمی، بليت »ارمغان بهزيســتی« يا هديه »ارمغان 
سبز« بود كه زمانی توسط ســازمان بهزيستی كشور با 
ادعای كمک به مســتضعفان و معلوالن منتشر می شد. 
كارت ارمغان بهزيســتی ســال ۷۸ حدود ۲00 تومان 
قيمت داشت و جايزه ويژه اين كارت ها ۲۵ ميليون تومان 
بود. »ارمغان بهزيستی« آن زمان سر زبان ها افتاده بود و 
بعد از هر مرحله فروش، شماره كارت های برنده از طريق 
تلويزيون و روزنامه ها اعالم می شد. آيت ا... العظمی مكارم 
شيرازی در پاسخ به استفتائات درباره كارت های ارمغان 
بهزيســتی در آن زمان اعالم كرد: »اين كارت ها همان 
بليت  های بخت  آزمايی ســابق هستند و فعال استفاده از 
آنها اشكال دارد و جايز نيست؛ مگر اينكه همه نيت داشته 
باشند قربه  الی ا...  در اين امر خير شركت كنند.« كم كم 
شــبهات درباره كارت های ارمغان بهزيستی زياد شد و 
بی سر و صدا بســاط اين كارت ها كه در سطح شهر و در 

دكه های مشخصی به فروش می رسيد،  جمع شد.
ارمغان بهزيستی در اذهان عمومی رو به فراموشی بود كه 
پای شركت های هرمی به ايران باز شد. بسياری از جوانان 
كه رويای يک شبه پولدارشــدن را در سر می پروراندند، 
دنبال كسب درآمد از شركت هرمی »گلدكوئست« بودند. 
در همان زمان مركز پژوهش های مجلس در گزارشی كه 
درباره رغبت جوانان به شركت های هرمی و گلدكوئست 
منتشــر كرده بود، اعالم كرد: »جوايز بانک ها و ارمغان 
بهزيستی، زمينه را برای فعاليت شركت های هرمی در 

كشور فراهم كرده است.«
اما حاال كه آشــنايی ما با تكنولوژی روز به روز بيشــتر 
می شود، شرايط شرط بندی ها هم برای اهلش راحت تر 

شده است. االن ديگر الزم نيست برای قمار و شرط بندی 
در محل مشخصی جمع شد؛چرا كه سايت های آنالين 
شرط بندی برای كســانی كه از اين طريق كسب درآمد 
می كنند، كار را راحت تر كرده و با بازكردن يک حساب 
كاربری و پر كردن فرم های مخصوص بازی و شرط بندی 
می كنند. اين شرط بندی ها درباره بازی های فوتبال خيلی 
داغ است و طرفداران زيادی هم دارد؛ البته پليس فتا به 
اين سايت ها هشــدار داده و معموال هم فيلتر می شوند.

اما اگر شما عضو دســته ای هستيد كه شانس خود را در 
هيچ يک از اين شــرط بندی ها امتحان نكرده ايد، حتما 
تجربه تماشای قمار و شــرط بندی را از طريق تلويزيون 
ايران داشــته ايد. اين روزها كه بحث فوتبال و بازی های 
جام جهانی داغ شده، صدا وســيما هم مردم را تشويق 
به شــرط بندی هايی می كند كه ظاهــرا از نظر مديران 
اين سازمان حالل اســت.صدا و ســيما در برنامه های 
پرمخاطبش از مردم می خواهد كه بازی های جام جهانی 
را پيش بينی و نظر خود را در اين باره ارسال كنند. معموال 
برای اين شــرط بندی ها درگاه پرداخت مشخصی هم 
وجود دارد كه اين روزها می بينيم پای اپليكيشن هايی 
مثــل »آپ« و »۷۸0« برای چنين شــرط بندی هايی 
به تلويزيون باز شــده و تبليغات وســيعی هم برای آنها 
می شود. در قمارهای تلويزيونی الزم نيست ما هزينه ای 
را پرداخت كنيم زيرا همان پيامی كه ارســال می كنيم 
آن سودی را كه بايد به ارگان مربوط برساند، می رساند. 

جوايز اين شرط بندی ها هم معموال جوايز قابل توجهی 
هستند. مثال يک دستگاه پژوی ۲06 كه شايد خيلی از ما 
را وسوسه كند تا شانس خود را امتحان كنيم و در حالی 
كه جلوی تلويزيون نشســتيم، پيامی را برای آن برنامه 
تلويزيونی ارســال كنيم و دقايقی در رويای پيروزی در 
اين شرط بندی ها ســر كنيم؛ اما مگر سود حاصل از رد 
و بدل شدن اين پيام ها و شــرط بندی ها چقدر است كه 
جوايز تعيين شــده برای آنها قابل توجه است؟ شركتی 
كه اين شرط بندی ها را ساپورت می كند، چقدر از ارسال 
پيام های مردم درآمد كســب می كند كه هرشب با يک 

جايزه گران قيمت مخاطبان خود را غافلگير می كند؟
قمارخانه های ســنتی يا همان كازينوها، ساختارهای 
مشخصی دارند كه بر اساس آن صاحب خانه يعنی مدير  
قمارخانه در همــه حال برنده ماجراســت؛يعنی مدير 
قمارخانه نه تنها هيچ گاه ضرر نمی كند، بلكه بيشترين 
سود ممكن از آن اوست؛ اما افرادی كه قمار می كنند توجه 
چندانی به اين موضوع ندارند. معموال قمارخانه ها فرمولی 
برای محاسبه امتياز بازيكنان در قمارخانه دارند. به اين 
صورت كه افراد هرچه زمان و پول بيشتری در قمارخانه 
صرف كنند، اصطالحا امتياز بيشتری كسب می كنند كه 

به نفع مدير قمارخانه است.
هنوز مشخص نيست كه اين شرط بندی های تلويزيونی 
كه به نام مردم است، دقيقا به كام چه كسی يا چه كسانی 
است؟ رسانه ملی چگونه و بر اساس كدام قانون توانست 

حكم شرعی قمار را تغيير دهد و آن را حالل جلوه دهد؟
اين در حالی است كه حكم شــرعی قمار و شرط بندی 
كامال مشخص اســت. مطابق نظر رهبرمعظم انقالب، 
»شرط بندی در بازی جايز نيســت؛ هرچند بازی با غير 

آالت قمار باشد.«
ايشان همچنين در پاسخ به اين پرسش كه حكم دريافت 
جوايزی كه به ازای مســابقات پيامكی داده می شــود 
چيست، فرموده اند: »اگر در قبال شركت در قرعه كشی 
چيزی دريافت نشود و كســر كردن پول در قبال هزينه 
پيامک باشد، فی نفسه اشكال ندارد؛ ولی اگر مبلغی به 
جهت شركت در قرعه كشی كسر می شود به نحوی كه 
با پول شركت كنندگان جايزه تهيه و به برنده می دهند، 
صورت شرعی ندارد و همان شــرط بندی حرام است.« 
به نظر می رسد آنچه اين روزها در صداوسيما شاهد آن 
هستيم، مشمول بخش دوم فتوای مقام معظم رهبری 
باشــد زيرا معموال درگاه پرداختی خاصی برای شركت 
در اين پيش بينی ها از سوی برنامه های تلويزيونی اعالم 
می شود و اگر ارسال پيش بينی از نظر مادی، سودی برای 
اين درگاه ها نظير »آپ« يا »۷۸0« نداشته باشد، اساسا 
چرا بايد همين درگاه های خاص فقط اعالم شوند و نتوان 

به طرق ديگر پيش بينی خود را به برنامه ارسال كنند؟
آيت ا... مكارم شيرازی هم در پاســخ به اين پرسش كه 
»ارسال پيامک به برنامه هايی از قبيل ۹0 جهت شركت 
در مسابقه تلويزيونی چه حكمی دارد؟«، گفته  است: »در 
صورتی كه برای شركت در مســابقه، وجهی نپردازند و 
مسابقه مربوط به كار مشروعی باشد، اشكال ندارد.«وی 
همچنين در پاســخ به اين پرسش كه »آيا اينكه در يک 
بازی به طرف مقابل بگوييم اگر برنده شوی فالن كاال را 
برای تو می گيرم؛ اما او در صورت بازنده شدن چيزی به 
ما بدهكار نباشد اشكالی دارد؟«، گفته  است: »قمار مطلقا 
حرام است و شرط بندی نيز جايز نيست حتی برای اعضای 
خانواده، مگر در مسابقات اسب سواری و تيراندازی آن هم 

در بين مسابقه دهندگان، نه تماشاچيان يا ديگر افراد.«
آيت ا... سيســتانی هم در پاســخ به اين پرسش كه اگر 
در راستای يک بازی ورزشــی )فوتبال، فوتبال دستی، 
شطرنج و ...( هر يک از شركت كنندگان در بازی به مقدار 
مشخصی )برابر( پول بگذارند تا برنده به جايزه برسد، آيا 
جايزه آن مسابقه حالل است؟ گفته اند: »در فرض سوال، 

قمار و حرام است.«

راه اندازی کازینوی حالل در صدا و سیما!
وقتی فعل »حرام« را »حالل« می کنند؛

حذف »پراید« از سرویس مدارس کلید خورد
مديرعامل سازمان تاكسيرانی شهرداری تهران از ساماندهی حدود ۲0 تا ۲۵ هزار راننده سرويس مدرسه 
برای سال جديد خبر داد.»عليرضا قنادان« با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرين وضعيت ثبت نام 
رانندگان سرويس مدارس برای سال تحصيلی جديد گفت: پس از ابالغيه وزارت كشور، تمامی پيمانكاران 
سرويس مدارس از ســوی شــهرداری ها و دهياری ها ملزم به ارائه  پروانه فعاليت خود شدند. وی با بيان 
اينكه از يک ماه ديگر نيز فراخوان ثبت نام رانندگان و رانندگان ســرويس مدارس صادر می شود، اظهار 
كرد: پرايد در سال های گذشته مبنای ارائه  خدمات بود به همين علت نمی توانيم به يكباره خدمات اين 
خودرو را حذف كرده و دچار خدشه كنيم، به همين دليل طبق توافق با آموزش و پرورش »حذف پرايد« 
از سيستم سرويس مدرسه در فرآيند دو تا سه ساله رخ می دهد تا به مرور اين خودرو در سرويس مدرسه 

كمتر استفاده و در نهايت از ناوگان سرويس مدارس حذف شود.

کاالی ایرانی؛ سوغات زائران حج تمتع امسال
رييس اداره حج و زيارت كاشان گفت:زائران ايرانی می توانند ملزومات سفر و كاالی مورد نياز به ويژه سوغات 
خود را از » سامانه بركت به خانه « با كاالهای ايرانی تهيه كنند. عباس نيكونيا ادامه داد: سازمان حج و زيارت 
در راستای تحقق منويات مقام معظم رهبری برای حمايت از كاالی ايرانی با همكاری يک فروشگاه اينترنتی 
سازوكاری را فراهم ديده است تا حجاج خريد سوغات را از كاالی ايرانی تهيه كنند. وی افزود:  اين فروشگاه 
اينترنتی در پويش »ماندن بركت به خانه« با همراهی 4 هزار كسب و كار فعال ايرانی و همكاری سازمان حج و 
زيارت تصميم دارد، اقالم منتخب سوغاتی را به حجاج ارائه كند .رييس اداره حج و زيارت كاشان  اظهارداشت: 
 اطالع رسانی سازمان نيز طبق توافقی كه سازمان حج و زيارت با پيام رسان گپ صورت داده  از اين طريق انجام

 می گيرد و زائران می توانند برای دريافت پاسخ های خود در حوزه اجرای عمليا ت حج و كاهش دغدغه ها به 
كانال با زائران حج ۹۷ مراجعه كنند.

وقف 60 میلیارد تومانی 
نیکوکار اصفهانی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
اصفهان اعالم کرد:

سهیال صدیقی

آب و هوا

رضا موذن*

گزارش
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مزایا و معایب کفش های تابستانی
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم: 
آناناس، نیم کیلو

شیر، دو لیوان
پودر نارگیل، 4 قاشق

عسل،4 قاشق
طرز تهیه:

آناناس را بــا شــیر و نارگیــل در مخلوط کــن ریخته 
و و بــه خوبــی هم بزنیــد، ســپس عســل را اضافــه کنید 

کمی دیگر هم بزنید. در صورت تمایــل می توانید کمی از پودر 
نارگیل برای تزیین روی نوشیدنی بریزید.

پیناکوالدا

براساس طب سنتی، افسنطین دارای طبع گرم و خشک است. از بین بردن انگل، باکتری، قارچ و سلول های سرطانی به دلیل وجود ترکیبی به نام» آرتمیسینین« در افسنطین
این گیاه، باعث می شود  سلول های سرطانی، بدون اینکه آسیبی به سلول های سالم وارد شود، ازبین بروند.در طب چینی از گیاه افسنطین برای کاهش تب، بهبود 
سالمت گوارش و دفع انگل ها استفاده می شود.یکی از شناخته شده  ترین خواص افسنطین، استفاده از  آن  برای درمان بیماری ماالریاست و در سراسر جهان آن را 
به عنوان درمانی برای از بین بردن عامل ماالریا معرفی می کنند.استفاده از این گیاه برای تسکین درد مفاصل و درد بواسیر مفید است.کمک به درمان بیماری های 
عصبی از دیگر خواص افسنطین است. در طب سنتی از این گیاه برای تقویت حافظه، درمان کابوس های شبانه، بی خوابی و رفع سرگیجه استفاده می شود.دمنوش 
افسنطین برای تقویت دستگاه گوارش مفید اســت و مصرف آن به تقویت کبد و طحال کمک می کند و درمان مناسبی برای نارسایی های کبد و یرقان به شمار 

می رود. گیاه افسنطین تصفیه کننده خون است و مصرف دمنوش یا عرق این گیاه باعث تقویت قلب، رفع کم خونی و برطرف کردن تصلب شرایین می شود. 

شی
ر با
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خانواده پذیرا و پویا
خانواده  هایی وجود دارند که در آنها 
اعضای خانواده در عین حال که در 
کنار یکدیگر زندگی کرده و به موقع 
و بنا بر نیاز بــا یکدیگر تعامل مثبت 

برقرار می  کنند، به موقع نیز به نســبت رشد و موقعیتی که دارند، 
مستقل عمل می کنند. در این نوع از خانواده  ها هر فردی چه کوچک و چه 

بزرگ بخشی از زندگی خود را به استقالل و بخشی دیگر را وابسته به خانواده سپری می  کند. استقالل 
شامل رفتار، شناخت و عواطف است. در این الگو افراد خانواده، در سطوح مختلف، یکدیگر را پذیرفته 
و در عین حال به فردیت هم احترام می  گذارند. این پذیرش و احترام موجب می  شــود هم جمع و هم 
فرد از پویایی الزم برای استمرار یک زندگی معنادار برخوردار باشــند.پایین  ترین سطح پذیرش، به 
رسمیت شناختن فردیت هر کس، احترام قائل شدن به آن و تمایل به هم نشینی و مراوده اجتماعی با 
اوست. باالترین سطح پذیرش، ضمن رعایت و احترام اجتماعی، عشق ورزیدن به یکدیگراست. خانواده 
پذیرا و پویا، در عالی ترین سطح خود متشکل از افرادی است که هم تنهایی های با معنایی دارند و هم 
مجالست  های لذت بخش. آنان به موقع و بجا از یکدیگر فاصله می  گیرند و به هنگام مواجه شدن با هم، 
تمام وجودشان را از عمق جان و قلب، به مشارکت می  گذارند. آنان در تنهایی  ها به معنی واقعی یک فرد 
هستند و در مجالست ها و مالقات  ها، یک گروه به معنای واقعی به شمار می روند. این تفرد و تجمع هم 

به فردیت و هم به گروه و خانواده آنان امکان پویایی، رشد و تکامل می  دهد. 
ادامه دارد...

یادداشت های یک مشاور

 آیا سیگارهای الکترونیکی جایگزین مناسبی 
برای ترک سیگار هستند؟

چند سالی است که استفاده از سیگارهای الکترونیکی به عنوان 
راهکاری جایگزین برای افرادی که می خواهند سیگار را ترک 
کنند، پیشنهاد می شود. سیگار الکترونیکی، وسیله ای است که 
استعمال دخانیات را شبیه سازی می کند؛ این وسیله که ظاهری 
شبیه به سیگار دارد، به واسطه تولید بخاراتی که بو و طعم شبیه 
به سیگار دارند، حس کشیدن ســیگار را به مصرف کننده القا 
می کند. استقبال از این سیگارها به حدی است که تولید آن تا 
مرز 3 میلیارد دالر، رسیده و  بسیاری از شرکت های بزرگ تولید 
سیگار، به دلیل سودآوری زیاد این محصول به سرمایه گذاری 

در این حوزه پرداخته اند.
سیگار الکترونیکی مطمئن نیست

سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA(، سازمان بهداشت جهانی 
)WHO( و انجمن تنفس اروپا، به هیچ عنوان این ادعا را قبول 
ندارند و سیگار الکترونیکی را جایگزین مطمئن سیگار نمی دانند. 
تحقیقات نشــان می دهد که میزان رادیکال های آزاد سیگار 
الکترونیکی، فقط یک درصد کمتر از دود سیگار معمولی است. بر 
اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، دود حاصل از سیگارهای 
الکترونیکی صرفا بخار آب نیست، بلکه حاوی نیکوتین و ذرات 
معلقی است که انتشــار آن در محیط های بســته می تواند به 
سالمت افراد آسیب وارد کند. سیگار الکترونیکی حاوی نیکوتین 
بوده؛ بنابراین مشابه سایر محصوالت حاوی نیکوتین اعتیادآور 
است و وابســتگی را در افراد ایجاد می کند. حتی مارک هایی از 
این سیگارها که مدعی »عاری از نیکوتین« بودن هستند، حاوی 

مقدار اندکی نیکوتین هستند.

عوارض سیگارهای الکترونیکی
بر خالف تبلیغات رایج، این محصوالت عــوارض زیادی دارند 
و نمی توانند برای طوالنی مدت اســتفاده شوند. مطالعه روی 
نمونه های حیوانی نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض بخار 
سیگار الکترونیکی، سبب آسیب ریه و منجر به عفونت می شود. 
نیکوتین مایع موجود در ســیگار الکترونیکی از طریق چشم و 
پوست کودکان جذب می شود و عوارض جانبی مانند استفراغ، 
حالت تهوع، بیش فعالی، احساس گرگرفتگی، سرگیجه، تپش 
قلب و سوزش چشم در این کودکان مشاهده شده است. طبق 
بررســی های انجام شــده، ســیگار الکترونیکی ابزار مناسبی 
برای ترک سیگار نیســت زیرا افرادی که سیگار الکترونیکی را 
جایگزین سیگار معمولی می کنند پس از مدتی دوباره به مصرف 
ســیگار روی می آورند و احتمال موفقیت آنها برای ترک کامل 
سیگار افزایش پیدا نمی کند؛ برای ترک ســیگار به مداخالت 
روان درمانی و روان شــناختی نیاز اســت. کارشناسان درباره 
رایحه های به کاررفته در ســیگارهای الکترونیکی هم هشدار 
داده اند. در برخی از این وسایل یک ماده شیمیایی با رایحه کره به 
نام »دی استیل« به کار می رود که اغلب به غذاهایی مانند پاپ 
کورن افزوده می شود. استنشــاق این ماده می تواند خطرناک 

باشد چرا که به ریه آسیب می زند.
سیگارهای الکترونیکی؛ قاتل خاموش

اداره بهداشــت اروپا به ســیگارهای 
الکترونیکی، لقب قاتل خاموش 

داه است؛ چرا که 
این ســیگارها بر خالف 

تبلیغات و ظاهر بی خطرشــان 
بسیار مضر هســتند و در سایه بی خبری 

افراد، هر روز قربانیان بیشتری می گیرند.متاسفانه 
در ایران نظــارت کافی بر ســیگار های الکترونیکی وجود 

ندارد، در نتیجه نمی توانیم بگوییم که با هر یک بار مصرف  فرد 
از سیگار الکترونیکی، چقدر با نیکوتین و سایر مواد سمی روبه 
رو می شود. این وسیله به  خصوص در میان جوانان و نوجوانان 
به دلیل شــائبه بی خطر بودن هر روز رایج تر می شــود. یک 
بررســی در ســال 2016 میالدی که در مجلــه »پدیاتریکز« 
منتشر شد، نشــان داد نوجوانانی که هرگز سیگار نکشیده اند؛ 
اما از سیگارهای الکترونیکی اســتفاده کرده اند، در مقایسه با 
نوجوانانی که از این وسایل استفاده نکرده اند، با احتمال 6 برابر 
بیشتر به سیگار کشــیدن روی می آورند. به همین دلیل بهتر 
اســت خانواده ها در مورد مصرف این وسایل در میان جوانان و 

نوجوانان هوشیار باشند.

معجزه عسل برای درمان کشنده ترین بیماری قرن
محققان کشف کردند که بره موم زنبور عسل عالوه بر پیشگیری از سرطان روده بزرگ، در کاهش 
و توقف رشد سلول های سرطانی روده نیز تاثیرگذار اســت.بره موم زنبور عسل، مخلوطی است 
که زنبور عسل با ترکیب کردن بزاق و موم با مواد جمع آوری شده از ترشح جوانه درختان، گل ها 
و سایر منابع گیاهی، می سازد. زنبور از این ماده برای بستن مدخل ها و منافذ ورودی و خروجی 
کندو اســتفاده می کند؛ مطالعات نشــان می دهد که یونانی ها از بره موم برای درمان آبســه ها 
استفاده می کردند؛ همچنین این ماده در میان آشــوریان برای مبارزه با عفونت ها و تسریع روند 
بهبود رواج داشــت.آنها به تازگی کشــف کرده اند که بره موم دارای خواص ضدسرطانی است و 
می تواند سلول های سرطانی را نابود کند.محققان با آزمایش فنیل اتر کافئین اسید بر سلول های 
سرطانی روده مشاهده کردند که این ماده با مهار سطوحی از متالوپروتئیناز از متاستاز یا گسترش 
سلول های سرطانی جلوگیری می کند.بره موم به دســت آمده از کندو های عسل شبیه یکدیگر 
نیست؛ این ماده در نقاط مختلف جهان متفاوت اســت؛ به طور مثال بره موم تولید شده در اروپا 
ترکیبات شیمیایی یکسانی با نوع تولید شده آن در برزیل ندارد.بره موم های این کشور ها دارای 
انواع فالونوئیدها، استر های اســید های فنولی، ترپنوئید و انواع اســید های آمینه هستند؛ این 
ترکیبات سبب شده است تا این ماده طبیعی عالوه بر داشتن خواص ضد سرطانی دارای خواص 
ضدقارچی، ضدالتهابی و ضدویروسی نیز باشد و این مواد بره موم را تبدیل به یک منبع طبیعی 
دارویی کرده اند.سرطان روده بزرگ رشد بدخیم پوشش های مخاطی روده و سومین سرطان رایج 
در جهان است؛ این سرطان به دنبال تعدادی جهش های ژنی اتفاق می افتد و  در این نوع سرطان، 
پلیپ ها که به طور طبیعی در پوسته روده تشکیل می شوند، گاهی سرکش می شوند، تغییر شکل 

می دهند و به سرطان تبدیل می شوند.

دسترسی به  گوشی برای بسیاری از مردم از نظافت مهم تر است
نتایج یک بررسی که با استفاده از برنامه تلفن همراه »ویزیبل« در نقاط مختلف دنیا صورت گرفته، 
نشان می دهد دسترسی و امکان استفاده از گوشی برای بسیاری از مردم از نظافت هم مهم تر است.

در جریان این بررسی از 11۸0 نفر سوال شده که ترجیح می دهند دسترسی به شامپو برای استحمام 
و نظافت را به مدت یک هفته از دست دهند یا اینکه برای یک هفته به گوشی خود دسترسی نداشته 
باشند، از میان پاسخ دهندگان 41 درصد گفته اند ترجیح می دهند به مدت یک هفته سرشان را با 
شامپو نشورند؛ اما در عوض به گوشی تلفن همراه شان دسترسی داشته باشند وبتوانند از آن برای 
اتصال به اینترنت و ... استفاده کنند.پاسخ های دیگری که به سواالت مشابه داده شده نشان می دهد 
که کاربران دسترسی به گوشی های هوشــمند را به اموری همچون تفریح و سرگرمی، متعلقات 
شخصی و نوشیدنی هایی مانند قهوه ترجیح می دهند.پاسخ دهندگان به این سواالت همگی بین 1۸ 
تا 34 سال سن داشته اند و ۵4 درصد از آنها گفته اند ترجیح می دهند به مدت یک ماه به تلویزیون و 
فیلم های سینمایی دسترسی نداشته باشند؛ اما بتوانند از گوشی خود استفاده کنند. 23 درصد هم 
گفته اند چنین رویکردی در قبال نوشیدن قهوه دارند. نکته امیدوارکننده این است که تنها 1۷ درصد 
گفته اند تلفن همراه را به مسواک شان ترجیح می دهند.کارشناسان هشدار می دهند که شکل گیری 
چنین روندهایی نگران کننده است و این میزان اعتیاد به استفاده از تلفن همراه می تواند پیامدهای 

منفی اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته باشد.

مزایا و معایب کفش های تابستانی
با فرا رســیدن روز های گرم سال، کفش های تخت 
تابســتانی و صندل ها و دمپایی های الانگشتی از 
جاکفشی بیرون می آید. شاید در این نوع کفش ها 
احســاس راحتی کنید؛ اما طبق تحقیقات انجمن 
آمریکایی پاشناســی، این نوع پاپوش ها به شدت 
برای ســالمت پا، لگن و زانو مضر هســتند.در این 
مطلب بــه انواع پاپوش های مرســوم تابســتان و 
آســیب هایی که می توانند به ســالمت شما وارد 

کنند، پرداخته ایم. 
مراقب انواع کفش های تابستانی باشید

این نوع پاپوش ها مناســب ســاحل دریا یا استخر 
هســتند؛ اما نباید مرتب آنها را به پا داشــت چون 
قوس کف پا را پشتیبانی نمی کنند، پاشنه ندارند و 
نمی توانند هیچ ضربه ای را دفع کنند، در نتیجه در 
درازمدت می توانند زمینه ساز دردهای زانو، لگن و 
کمر شوند. در عین حال عامل بروز التهاب در ساق 
پا هستند. سایش مرتب کف پا با جنس پالستیکی 
این کفش هم می تواند نه تنها زمینه ســاز التهاب 
تاندون باشد، بلکه میخچه و پینه ایجاد کند. افراد 
مبتال به دیابت هم باید مراقب باشــند زیرا این نوع 
پاپوش می تواند محل مناســبی برای رشــد انواع 
میکروب باشــد و با کوچک ترین ضربه و زخم در پا 

در آن نفوذ کنند. 
کفش  لژ دار تابســتانی نیز می تواند باعث التهاب 
غالف پا شــوند چون فشــار زیادی به پاشنه وارد 
می کنند. شاید راه رفتن با آنها ساده تر از کفش های 
پاشنه دار باشد؛ اما به هر حال احتمال پیچ خوردن و 
رگ به رگ شدن مچ پا باالست. به عالوه، وقتی پشت 
پا در اندازه ای بلند تر از پنجه قرار می گیرد، فشــار 
بیشتری به کف پا و ۵ استخوان آن وارد می شود و 

فرد در راه رفتن دچار مشکل خواهد شد. 
کفش پالســتیکی جلو بســته کروس هم که این 
نوع کفش های پالستیکی یا کائوچویی،طرفداران 

بســیاری میان کــودکان و پرســتاران دارد چون 
شست وشوی آن راحت است و به دلیل سبکی، فرد 
در آن احساس راحتی می کند؛ اما تحقیقات در مورد 
این نوع پاپوش ها نشــان داده می توانند زمینه ساز 
التهاب مفاصل و تغییر شــکل شســت پا شوند. به 
گفته متخصصان، فقط کسانی که دچار تورم و درد 
شدید در ناحیه پا و قوزک هستند می توانند از این 
نوع پاپوش استفاده کنند، در غیر این صورت به پا 
داشتن ۸ تا 10 ســاعته این نوع کفش بسیار برای 

سالمت خطرناک است.
توصیه هایی  درباره اســتفاده از کفش و 

مراقبت از پا در تابستان
بهترین کفش مناسب هوای گرم که در عین خنک 
نگه داشتن پا زیبا هم باشد، کفش های چرم مات با 
پاشنه های 3-2 سانتی متری است. توصیه هایی که 
در ادامه می آید، شــما را با شیوه درست مراقبت از 

پاها در تابستان آشنا می کند:
1. شست وشوی مرتب را فراموش نکنید

پاها را هر روز بشــویید اما نه با آب داغ. در پا غدد 
ترشح چربی وجود ندارد و به همین دلیل شست و 
شو با آب گرم پوست این ناحیه را خشک می کند. از 
آب ولرم و مواد شوینده مالیم کمک بگیرید. صابون 
برگردان، مناسب ترین شــوینده برای پاست. الی 
انگشتان پا را بشویید و خوب خشک کنید تا از بروز 
قارچ پیشگیری شود. در هفته برای ۵ تا 10 دقیقه 
پاها را در محلول هایی بگذاریــد که آنتی باکتریال 

است.
2. الیه برداری فراموش نشود

وقتی کف پا و پاشنه در سایش باشد، پینه می بندد. 
بهترین راه برای خالصی استفاده از کفش مناسب 
و دو بار الیه برداری در هفته است. می توانید هر بار 
حمام می روید، پاها را ســنگ پای مالیم بکشید و 
از کرم کراتولیتیک بــا ۵0 درصد اوره 1 یا 2 بار در 

 هفته اســتفاده کنید. برای الیه برداری می توانید 
مقداری شکر سرخ به کرم مرطوب کننده پای تان 
 اضافــه کنیــد و آن را بــرای چند دقیقه ماســاژ 

دهید.
3 .آبرسانی به پوست پا را جدی بگیرید

پاها بسیار خشک هســتند و نیاز به رطوبت رسانی 
دائمی دارند. همیشــه با یک کرم مرطوب کننده 
پاها را ماساژ دهید؛ اما کرم را الی انگشتان پا نزنید 
چون در این شــرایط احتمال بروز قارچ بیشــتر 
می شود. بهتر اســت کرمی بر پایه اوره 10 درصد 
تهیه کنید. میزان باالتر کراتولیتیک مضر اســت و 
توصیه نمی شود. از ماســک پاهای مرطوب کننده 
هم می توانید اســتفاده کنید و بعد از زدن آن به پا 
جوراب نخی بپوشــید و اجازه دهید تمام شب این 

مواد روی پا بماند.
4. از بروز بوی بد پا پیشگیری کنید

اســپری های ضدتعریق خوب هســتند و ســبب 
خشــکی و رفع بوی بد پا می شوند؛ اما توصیه بهتر 
این اســت که هفته ای دو بار پاهایتان را در تشتی 
از آب ولرم بگذارید که در آن کمی اســانس نعناع 
ریخته اید. مهم تــر اینکــه جوراب هایی از جنس 

الیاف طبیعی بخریــد و هر روز آنهــا را عوض 
کنید و بشــویید و اجازه دهید در نور خورشید 

خشک شوند.

6 .مراقب تاول ها باشید
 اگر کفش تازه ای خریدید که خیلی تنگ اســت 
یا پا در آن ســایش زیادی دارد، احتمال بروز تاول 
و پینه باالســت. می توانید برای پیشگیری از این 
حالت، چسب زخم در ناحیه مربوط استفاده کنید 
و مقداری وازلین زیر پانسمان بزنید. اگر دچار تاول 
شــدید، خیلی آرام با ایجاد یک ســوراخ ریز مایع 
داخل آن را خالی کنیــد و بعد از ضدعفونی کردن 
بدون اینکه پوست روی آن آسیبی ببیند، پانسمان 
کنید. می توانید از ژل آلوئه و را هم اســتفاده کنید 
که ضدالتهابی طبیعی و بهبود دهنده زخم اســت.

سایش مرتب کف پا با جنس پالستیکی، می تواند 
 زمینه ساز التهاب تاندون باشــد و میخچه و پینه

 ایجاد کند.
 افراد مبتال به دیابت هم باید مراقب باشند زیرا این 
نوع پاپوش ها می تواند محل مناســبی برای رشد 
انواع میکروب باشد و با کوچک ترین ضربه و زخم در 

پا در آن نفوذ کنند.

پریسا سعادت
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لیگ برتر انگلیس درصدر 
گلزنی در جام جهانی

لیگ برتر »انگلیس« در زمینه گلزنی درصدر 
جــام جهانــی ۲۰۱۸ 
روســیه قرار دارد. 
بازیکنــان حاضر 
در ایــن لیگ ۴۰ 
گل در این بازی ها 
 . ند ند ســا ر به ثمر
»هری کین« و »روملو 
لوکاکو« به ترتیب با ۶ و چهار 
گل در جایگاه نخست این فهرست قرار دارند. 
عالوه بر این دو مهاجــم، ۲۴ بازیکن دیگر نیز 
در جام جهانی گلزنــی کردند.دومین جایگاه 
به اللیگای اســپانیا با ۳۵ گل اختصاص دارد. 
»کریستیانو رونالدو« نقش مهمی در افزایش 
این آمار داشته است. پس از او »دیگو کاستا«، 
»آنتوان گریزمان«، »چریشف« و »یری مینا« 
هر یک با ســه گل قرار دارند. در مجموع ۲۰ 
بازیکن حاضر در اللیگا در جام جهانی گلزنی 
کردند. در جایگاه سوم، لیگ یک فرانسه با ۱۵ 

گل قرار دارد. 

 ستاره دو رگه در دوراهی 
من سیتی و یوونتوس

بازیکن جوان ایرانی-اســترالیایی مورد توجه 
دو تیم مطــرح ایتالیایی 
و انگلیســی است.

دنیل ارزانی جوان 
۱9 ساله و دو رگه 
ایرانی-استرالیایی 
که در جام جهانی 
به عنوان جوان ترین 
بازیکن شرکت داشت و نمایش 
قابل قبولی هم در ترکیب کانگروها داشت، حاال 
مورد توجه چند تیم مطرح اروپایی قرار گرفته 
است.ارزانی که بازیکن جوان سال استرالیا هم 
شــد و در ترکیب ملبورن ویکتوری بازی های 
قابل قبولی را انجام داد، حاال مورد توجه دو تیم 
یوونتوس و من سیتی قرار گرفته است و این دو 
تیم کم کم خود را برای انجام مذاکرات جدی 
آماده می کنند.باید دید این جوان خوش آتیه 
فصل بعد را در کدام لیگ آغاز می کند. انگلیس 

یا ایتالیا؟

 جایگزین گابی در اتلتیکو 
از بایرن مونیخ می آید

شنیده می شود باشگاه اتلتیکومادرید قصد دارد 
هافبک تیم بایرن مونیخ 
را جذب کند.باشگاه 
یــد  ر د ما تلتیکو ا
اســپانیا که چند 
روز پیش هافبک 
خود، گابــی را به 
الســد قطر فروخت، 
می خواهــد جایگزین وی را از 
بایرن مونیخ به این تیم بیاورد.»آرتورو ویدال« 
ستاره شیلیایی تیم فوتبال بایرن مونیخ گزینه 
اتلتیکومادرید برای جایگزینــی گابی در این 
تیم است و گفته می شود مذاکراتی هم در این 
خصوص بین دو باشــگاه صورت گرفته است. 
این باشگاه اسپانیایی در حالی به رقابت برای 
جذب »ویدال« اضافه شــده اســت که پیش 
از این چند باشــگاه از جمله منچستریونایتد 
 و چلســی و... برای جذب ایــن بازیکن اقدام 

کرده بودند.

رونالدو: 
تیته باید در برزیل بماند

شــاگردان »تیته« در مرحله یــک چهارم  از 
دور رقابت هــای جــام 
جهانی  حذف شدند. 
»سلسائو« مدعی 
نی  ما کســب قهر
در این جــام بود 
بازیکنانش  ولــی 
به خصوص نیمار در 
مواقعــی که باید، درخششــی 
نداشــتند و همین در نهایت باعث حذف آنها 
شــد.  با این حال، رونالدو که در جام ۱99۴ و 
۱99۸ با برزیل قهرمان شــده، مدعی شد که 

تیته باید در برزیل بماند.
او گفت: »روزهای سختی برای تیم ملی برزیل 

است؛ هم فنی و هم سیاسی. 
در برزیل هــم در نیمه نهایی حذف شــدیم 
و اینجا در یــک چهــارم نهایی ولــی بدون 
سرافکندگی. البته ما همیشه انتظار بیشتری 

از تیم مان داریم. 
به نظرم تیته باید بماند. او شخصیتی فوق العاده 
است و عملکرد بسیار خوبی داشته ولی باید به 

تالشش ادامه دهد.

نمایش دور از انتظار شاگردان رضا لک

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»محسن مسلمان« که از پرسپولیس به ذوب آهن پیوسته است 
برای ثبت قراردادش با باشگاه ذوب آهن به مشکل برخورده است.  
طبق قوانین نقل  و انقاالت فوتبال کشور،  مسلمان حق خروج از 
استان را پرداخت نکرده اســت و مدارک برای ثبت قرارداد کامل 
نیست و حاال ســبز پوشــان اصفهانی به دنبال حل این مشکل 

هستند.

قرارداد مسلمان با ذوب آهن به مشکل خورد

بعد از بازی های خوب »علیرضا بیرانوند« در جام جهانی، سایت 09
اخبار فوتبال ترکیه اعالم کرد: باشگاه ریزه اسپور به دنبال خدمت 
گرفتن  دروازه بان تیم   ملی فوتبال ایران است. این سایت اعالم کرد 
که باشگاه ترکیه ای پیشنهاد رسمی خودش را نیز برای بیرانوند به 
باشگاه پرسپولیس اعالم کرده است که این پیشنهاد در ابتدا ۴۵۰ 

هزار یورو و در ادامه  به ۶۰۰ هزار یورو در سال می رسد.

پیشنهاد 600 هزار یورویی به بیرانوند
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 واکنش بازیکن تیم ملی 
به پیشنهاد میلیاردی چینی ها

باشگاه استرســوندس ســوئد رقم پنج میلیون 
یورویی برای صدور رضایت نامه »سامان قدوس« 
درخواست کرد و به نظر می رســد باشگاه های 
اروپایی کمی ســخت این پــول را بپردازند.در 
همین حال یک باشگاه چینی حاضر شده رقمی 
به مراتب باالتر از این بدهد تا ســامان را جذب 
کند.قدوس در این بــاره می گوید: »من به چین 
نمی روم و خبرهایــی که دربــاره انتقالم به این 

کشور وجود دارد، شایعه است.«

با حکم هاشم اسکندری؛
  مهران مدیری عضو 

فدراسیون بولینگ و بیلیارد شد
»مهران مدیری« کارگردان و بازیگر ســینما و 
تلویزیون پنجشــنبه هفته گذشته به فدراسیون 
بولینگ و بیلیــارد رفــت و با اهالــی و رییس 
فدراســیون دیدار کرد.پــس از ایــن بازدید و 
دیدار، طی حکمی از »هاشم اسکندری« رییس 
فدراســیون، مهران مدیــری هنرمند محبوب 
ســینما، تئاتر و تلویزیون کشــورمان به عنوان 
رییس کمیته هنرمندان فدراســیون بولینگ، 

بیلیارد و بولس منصوب شد.

در حاشیه

درباره خانزاده؛ 
مدافعی که بازی نمی کند

یکی از ابهامات فهرســت تیم ملــی، دعوت از 
»محمدرضا خانــزاده« بود. بازیکنــی که جزو 
فهرســت کی روش برای تورنمنت های بزرگ 
بوده و البته هیچ وقت فرصت بــازی پیدا نکرد. 
موضوعی که ســوژه گزارش خبرگزاری میزان 
شده است: »محمدرضا خانزاده مدافع جوان تیم 
ملی فوتبال کشورمان اســت که در جام جهانی 
۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ و همچنیــن جــام ملت هــای 
آسیا سال ۲۰۱۵ اســترالیا در فهرست تیم ملی 
حضور داشــت، اما حتی یک دقیقــه هم بازی 
نکرد!« البته خانــزاده در جــام جهانی ۲۰۱۴ 
جزو فهرســت ۲۳ نفر نهایی نبود و به عنوان نفر 
بیســت وچهارم به برزیل رفت. درست است که 
 خانزاده در آن جام جهانی بــرای تیم ملی بازی
 نکرد، ولی موفق شد با »مسی« عکس یادگاری 
بگیرد! مربیگری کاری سلیقگی است، اما پرسش 
اینجاست که اگر کی روش به این اندازه به خانزاده 
اعتقاد دارد که در ســه تورنمنت مهــم او را به 

کرده، چــرا حتی یک تیم ملی دعوت 
او را بازی نداد؟ دقیقه هم 

روایت روز

پیشخوان

فرانسه با کمک دروازه بان 
اروگوئه به نیمه نهایی رفت کارشناس والیبال اصفهان درباره شرایط والیبال در اصفهان، اظهار 

کرد: طی چند سال گذشته از هیئت والیبال استان و رییس هیئت 
انتظار داشتیم، برای تیمداری در لیگ برتر به دنبال جذب اسپانسر 
بروند که البته »باجول« رییس هیئت، با باشــگاه های فوالدمبارکه 
سپاهان و ذوب آهن در این باره صحبت کرده است؛ اما آنها نه حاضر به 
کمک هستند و نه حاضرند قدمی جلو گذاشته و خودشان تیمداری 

کنند. وی ادامه داد: در مجمع انتخاباتی هیئت والیبال اســتان که 
آذرماه سال گذشته برگزار شد من هم به عنوان کاندید حضور داشتم و 
»سعید آذری« مدیرعامل باشگاه ذوب آهن نیز در این مجمع حضور 
داشــت؛ او در حضور همگان قول تیمداری را در لیگ برتر والیبال 
داد.»زمانی« با بیان اینکه تصور من هم این بود که آذری به پشتیبانی 
از باجول در مجمع انتخاباتی آمده بود، اضافه کرد: اگر غیر از این بود 

لزومی نداشت که آذری قول حمایت و تیمداری در لیگ برتر بدهد 
اما پس از گذشت مدتی از آن جلسه از باجول پیگیر موضوع شدم که 
آیا باشگاه ذوب آهن در لیگ برتر والیبال تیمداری می کند یا خیر؟ 
او گفت: آذری گفته من چنین حرفی نــزدم. رییس انجمن والیبال 
کارگری استان خاطرنشان کرد:باشــگاه ذوب آهن و فوالدمبارکه 

سپاهان هیچ انگیزه ای برای تیمداری در رشته والیبال ندارند.

کارشناس والیبال اصفهان:
سعید آذری زیر حرفش زد!

نمایش دور از انتظار شاگردان رضا لک 
تیم گیتی پسند در نخستین بازی فصل جدید لیگ برتر در قالب یک مدعی ظاهر نشد؛

  عکس روز

اهدای جایزه کاریوس به موسلرا
فدراســیون جهانی فوتبال، دیر یا زود پاداش هنگفتی که تیم ملی ایران به واســطه حضور در جام 
جهانی به دست آورده، پرداخت می کند؛ اما هنوز مشخص نیســت چه برنامه ای برای استفاده از این 

پول وجود دارد.
 حضور درخشان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه عالوه بر کسب اعتبار و جایگاه برای 
فوتبال ایران، درآمد بسیار خوبی هم به دنبال داشــته و فیفا به خاطر حضور تیم ملی در دور گروهی، 
هشت میلیون دالر به عنوان پاداش به تیم ملی پرداخت می کند که با احتساب هر دالر به قیمت ۸۳۵۰ 
تومان، مبلغی در حدود ۶۷ میلیارد تومان به فدراســیون فوتبال پرداخت می شود.در کنار این مبلغ، 
فیفا ۱/۵ میلیون دالر هم بابت آماده سازی تیم ها برای جام جهانی در نظر گرفته که به گفته مسئوالن 
فدراسیون بخشی از این مبلغ صرف هزینه کمپ، هتل و آماده سازی تیم ملی شده و فیفا این هزینه 

ها را از پاداش ایران کم می کند.
 در مجموع فدراسیون فوتبال 9/۵ میلیون دالر به خاطر حضور در جام جهانی به دست آورده که معادل 
۸۰ میلیارد تومان می شود. این مبلغ فراتر از بودجه فدراسیون فوتبال در یک سال است و »مهدی تاج« 
و همکارانش عالوه بر اختصاص دادن مبلغی به آماده سازی تیم ملی برای جام ملت ها و جام جهانی، 
می توانند پروژه های نیمه کاره خود را هم پیگیری کنند و حداقل کمپ تیم ملی را به امکانات روز دنیا 
مجهز کنند. البته هنوز مشخص نیست این پول چه زمانی به دست فدراسیون می رسد؛ چرا که به خاطر 
تحریم های بانکی آمریکا، فیفا با محدودیت های زیادی برای دادن این پول به ایران مواجه است اما نکته 
 امیدوار کننده این است که با توجه به پرداخت دالری این مبلغ، چیزی از ارزش آن در آینده دور هم

 کاسته نمی شود.

درآمد ۸0 میلیاردی ایران از جام جهانی

چه برنامه ای برای این پول وجود دارد؟
»فرناندو موسلرا« در شــرایطی که اروگوئه ای ها امیدوار بودند یک گل عقب افتاده خود را 
مقابل فرانسه جبران کنند، اشتباه مهلکی داشت و روی شوت گریژمان با دفع مبتدیانه توپ، 
دومین گل را دریافت کرد تا عمال آبی آسمانی ها امیدشان ناامید شود.اشتباه این دروازه بان 
سوژه کاریکاتور شده است و بر این اساس جایزه »کاریوس« دروازه بان پراشتباه لیورپول، به 

این دروازه بان باتجربه اهدا شده است.

امیدواری مهاجم سپاهان به  بازگشت به تیم ملی
با خداحافظی »رضا قوچان نژاد« و »سردار آزمون« از تیم ملی، حاال رقبای این دو بازیکن امید زیادی برای دعوت 

به تیم ملی و حتی حضور در جام ملت ها دارند. 
یکی از این نفرات »ساســان انصاری« مهاجم ســپاهان اســت.  او که ســابقه دعوت شــدن به تیم ملی را 
داشته به خبرآنالین گفته اســت:  فصل بزرگی در انتظار ماســت؛ امیدوارم بعد از موفقیت سپاهان، من هم 
بتوانم با عملکردی مناســب، رضایت کادرفنی را به دســت آورده و دوباره به کمپ تیم ملــی برگردم. البته 
انصاری برای رســیدن به تیم ملی رقبای زیــادی دارد. از کاوه رضایی و کریم انصــاری فرد گرفته که همین 
االن در تیم ملی هــم حضور دارند تا مرتضــی تبریزی مهاجــم ذوب آهن که گفته می شــد مورد نظر کی 
 روش اســت.  ساســان انصاری امیداوراســت در این فصل با حضور قلعه نویی به آقای گلی رقابت های لیگ 

دست یابد.

صحبت مستقیم رییس بشیکتاش با انصاری فرد
یک روزنامه یونانی جزئیات جدیدی را از مذاکره دو باشگاه »بشیکتاش« ترکیه و »المپیاکوس« یونان جهت انتقال 
مهاجم ایرانی منتشر کرد. »فیکرت اورمان« رییس باشگاه بشیکتاش ترکیه پس از صحبت با وانگلیس، همتای خود 

در باشگاه المپیاکوس یونان صحبت مستقیمی نیز با »کریم انصاری فرد« داشته است. 
باشــگاه ترکیه ای حاضر اســت دســتمزد ســاالنه یک میلیون یورویی به ملی پوش ایرانی پرداخت کند که دو 
برابر دریافتــی او در المپیاکوس خواهد بود.در ادامه این خبر آمده اســت: باشــگاه المپیاکوس بــرای موافقت با 
پیشــنهاد »بشــیکتاش« ترکیه اعالم کرد که در قبال دریافت ۱۰ میلیون یورو رضایت نامــه کریم انصاری فرد 
را صادر می کند.از ســویی ســایت خبری باشــگاه المپیاکــوس نیز با تایید پیشــنهاد بشــیکتاش ترکیه برای 
 خرید انصاری فرد نوشــت: این مهاجم المپیاکوس در صدر فهرســت خریدهای تابســتانی بشــیکتاش ترکیه

 قرار دارد. 

یــووه قاتل خــودش را 
استخدام کرد

درخواست باشگاه استقالل 
از وزارت ورزش: شهرآورد را 

لغوکنید!

 پرونــده نگــران کننده 
دوپینگ عزت الهی مختومه 
اعالم شد. ســعید پاک پاک 

است!

نرگس طلوعی  
 تیم گیتی پسند در نخستین بازی خود در دوره جدید 
لیگ برتر فوتسال به سختی از ســد تیم مقاومت البرز  
گذشت تا نشان دهد شاگردان »رضا لک« برای قهرمانی 
در این دوره از رقابت ها کار سختی را در پیش رو دارند. 
سرخ پوشــان اصفهانی که در فصل گذشته رقابت های 
لیگ برترفوتسال نتوانسته بودند به عنوان قهرمانی این 
مسابقات دست یابند، با پایان این رقابت ها رضالک را به 
عنوان سرمربی این تیم برگزیدند تا با هدایت وی  بار دیگر 
بر سکوی اول مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور تکیه 
بزنند. مسئوالن باشگاه گیتی پسند به دنبال انتخاب رضا 
لک، تالش کردند با جذب نفرات جدید در راستای ترمیم 
نقاط ضعف این تیم و گذاشــتن برنامه های اردویی به 
بهترین شکل، مهیای فصل جدید رقابت های لیگ برتر 
فوتسال شوند. »مهران عالی قدر«، »محمد طاهری« و 
»مسلم اوالد قباد«  از جمله بازیکنان جدیدی بودند که 
در فصل نقل و انتقاالت جذب باشگاه گیتی پسند شدند 
تا در کنار بازیکنانی مانند افشین کاظمی، محمدحسین 
درخشانی، سعیدافشار، محمد زارعی، محمد کشاورز،  
سپهرمحمدی، محسن قائدی و حســن حسینی )که 
قراردادشان با این تیم تمدید شد(، زیر نظر لک در فصل 

جدید برای این باشگاه به میدان بروند.
ریخت وپاش های سرخ پوشان در فصل نقل وانتقاالت 

ملی سبب و جذب بسیاری از ستاره های  تیم 
شد تا هواداران این تیم در 
انتظــار رونمایی از مدعی 
اصلی قهرمانی در این دوره 

از رقابت ها باشــند اما 
شاگردان رضا لک 

نخســتین  در 
ن  شــا ر ا ید د
درفصل جدید 

لیــگ برتر 

نتوانســتند بازی خوبی از خود به نمایش بگذارند و در 
یک دیدار نزدیک، با نتیجه دو بریک از ســد مقاومت 
البرز گذشتند تا خاطرات فصل پیش برای هواداران این 

تیم تکرار شود.
 انتظارات از تیم گیتی پسند باالست

 سرمربی تیم گیتی پسند، پس از پایان بازی تغییرات 
زیاد در این تیم و فشــار باالی بدنی 
روی بازیکنــان را دلیل بازی ضعیف 
شــاگردانش در این دیدار بیان کرد و 
گفت: ســه چهار هفته زمان الزم است 
تا تیــم گیتی 
پســند بــه 

آنچه هواداران انتظار دارند، برســد. »رضا لک« معتقد 
است که انتظارات باال از این تیم سبب می شود، بازیکنان 
نتوانند بازی هــای خوبی از خود بــه نمایش بگذراند؛ 
زیرا فشار در این تیم زیاد اســت و همه از گیتی پسند 
برد با کیفیت می خواهند. سرمربی تیم گیتی پسند از 
شاگردانش خواست اگر  بخواهند بازی های خوبی را از 
خود به نمایش بگذارند باید اعتباری که این تیم از نظر 
فنی و قهرمانی دارد را زمانی که وارد زمین می شوند کنار 

بگذارند و با تالش بیشتری بازی کنند. 
شرایط تیم ها برای کســب عنوان قهرمانی 

سخت شده است
هرچند سرخ پوشــان اصفهانی در بازی اول نتوانستند 
بازی با کیفیتی به نمایش بگذارند، ولی بازیکن ملی پوش 
این تیم معتقد است: کسب امتیاز در این دیدار مهم ترین 
 مســئله بوده اســت و روند بازی این تیم در آینده بهتر 
می شــود. »مهران عالی قدر« گیتی پســند را یکی از 
مدعیان اصلی قهرمانی در این فصل دانست و گفت: 
هدف گیتی پسند قهرمانی است؛ تالش مان را می 
کنیم به این هدف دست یابیم  ولی نباید فراموش 
کرد که ســایر تیم های حاضر در لیگ هم تیم 
خوبی را برای این فصل بسته اند و با توجه به اینکه 
بازی ها به صورت پلی آف اســت، شرایط تیم ها 

برای کسب عنوان قهرمانی سخت تر شده   است.
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درکوچهپسکوچههایشهرچهمیگذرد؟
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 خبر

نگاه

با تایید وزارت کشور انجام شد:
 انتصاب مدیرکل 

پدافند غیرعامل استان
مدیــرکل روابط عمومــی و امــور بین الملل 
استانداری اصفهان اظهار کرد: با تایید وزارت 
کشور و سازمان پدافند »عبدالرسول صفری« 
با حکم اســتاندار اصفهان به سمت مدیرکل 
پدافند غیرعامل استان اصفهان منصوب شد. 
»غالمرضا قائدی ها« افزود: صفری پیش از این 
به مدت هفت ســال مدیرکل بازرسی ارزیابی 

عملکرد و امور حقوقی استانداری بود. 
مدیــرکل روابط عمومــی و امــور بین الملل 
اســتانداری اصفهــان گفــت: پیــش از این 
 »محمدصفدریــان« ایــن ســمت را بــر

عهده داشت.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه استان:
 امر به معروف را 

کارشناسی شده دنبال نکرده ایم

مســئول بســیج جامعــه زنــان ســپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در نشست با 
نمایندگان دانشگاه های استان اصفهان، اظهار 
کرد: دانشجویان قشر مطالبه گر جامعه هستند 
و شــما با روحیه آتش به اختیاری مسائلی که 

زمین مانده را می توانید انجام دهید. 
»فاطمه باباساالری« با اشــاره به اینکه عفاف 
برای مرد و زن وجــود دارد، ادامه داد: عفاف و 
حجاب یک سیستم اندیشــه ای است تا اینکه 
بتوانیم زندگی اجتماعی سالمی داشته باشیم. 
حجاب را بایــد در نظر بگیریم. ایــن افتخار 

جمهوری اسالمی ایران است. 
بابا ســاالری با بیان اینکه کشورهای اروپایی 
و غربی به عفــاف روی آورده انــد، افزود: اگر 
می خواهیم جوان ما به حجــاب و عفاف روی 
بیاورد، باید بگوییم که این امر چه تاثیری روی 

سطح بهره وری خواهد گذاشت.
 متاســفانه مســئولی در شــهر ما می گوید 
که حجــاب یــک امر شــخصی اســت، در 
صورتی که پوشــش یک هنجــار اجتماعی 
 اســت و امنیــت را در جامعــه بــه ارمغان 

می آورد. 
وی بابیــان اینکه حدود 30 ارگان در کشــور 
به طور مســتقیم و غیرمســتقیم به حجاب و 
عفاف مربوط می شــوند، ادامه داد: دبیرخانه 
عفاف و حجاب را در سپاه ایجاد کردیم که قرار 

است دائمی شود. 
مســئول بســیج جامعــه زنــان ســپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان، ادامه داد: 
امر به معروف از اول انقالب فراز و فرود داشته 
است در این زمینه دلسوزانه عمل کرده ایم؛ اما 
این دلسوزی کارشناسی شده نبوده است و در 
حال حاضر در جامعه به صورت مقطعی امر به 

معروف را می بینیم. 

یک کارشناس معماری  مطرح کرد:
 مترو؛ شاهرگ حیاتی 

کالن شهرها
یک کارشناس معماری، شهر را به بدن یک 
انسان تشبیه کرد و به خبرنگار ایمنا گفت: 
بدنه شهر از شریان ها و رگ هایی تشکیل شده  
که مترو جزو شریان های اصلی آن محسوب 
می شود. »علیرضا ستوده« با بیان اینکه مترو 
شاهرگ حیاتی کالن شهرهاست، افزود: مترو 
در ابعاد مختلف از جمله تجاری، فرهنگی و 
ترافیکی بر شهر تاثیرگذار است، البته معماری 
مناسب ایستگاه ها متناسب با هویت شهر نیز 
بر این تاثیرگذاری می افزاید. این کارشناس 
معماری با بیان اینکه کشورهای پیشرفته 
در طراحی ایستگاه های مترو توجه خاصی 
به هویت و معماری شهر دارند، اظهار کرد: در 
طراحی ایستگاه های مترو شهر اصفهان نیز 
به بافت هر محله و منطقه توجه شده  و هر 
ایستگاه دارای معماری خاص است. ستوده 
با تاکید بر اینکه معماری ایستگاه ها باید 
متناسب با هویت شهر تاریخی اصفهان باشد، 
خاطرنشان کرد: اصفهان یک شهر تاریخی 
است و باید در طراحی و معماری ایستگاه های 
خطوط دیگر مترو به خطوط ایستگاه های که 
در محور تاریخی و مرکزی شهر قرار دارد، 

توجه بیشتری شود.

عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:
 راه اندازی تئاتر شهر 

در انتظار تصمیم حوزه هنری
ســخنگوی شــورای اســالمی شــهر اصفهان 
درخصوص آخرین وضعیت تئاتر شهر اظهارکرد: 
باید توجه داشت که شهرداری مالک  کل زمین در 
نظر گرفته شده برای تئاتر شهر نیست و بخشی از 
این زمین که »سینما همایون« قدیم نام داشته 

متعلق به حوزه هنری است.
»مهدی مقدری« با بیان اینکه در شرایط موجود 
تصمیم گیرنده نهایی برای راه اندازی تئاتر شهر 
حوزه هنری اســت، اضافه کــرد: در این زمینه 
مدیریت شهری بیشتر می تواند نقش تسهیل گری 
داشته باشد.ســخنگوی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیــان اینکه شــهرداری بودجه های 
تشویقی و بسته های حمایتی را برای راه اندازی 
تئاتر شــهر در نظر گرفته ، ادامه داد: باید توجه 
داشت که شــهرداری پیشــنهادات زیادی را به 
حوزه هنری در خصوص راه اندازی تئاتر شهر ارائه 

داده که هیچ کدام مورد توجه قرار نگرفته است.
وی، واگذاری زمین سینما همایون به شهرداری  
را در صــورت معــوض، از جمله پیشــنهادات 
شــهرداری به حوزه هنری اعالم کــرد و گفت: 
پیشنهاد دیگر شــهرداری نیز ساخت تئاتر شهر 
به صورت مشارکتی با حوزه هنری بوده که هنوز 
هیچ یک از این پیشنهادات از سوی حوزه هنری 
مورد قبول واقع نشده اســت. مقدری با تاکید بر 
اینکه راه اندازی تئاتر شهر باید به یکی از مطالبات 
اصلی رسانه ها از مســئوالن تبدیل شود، اضافه 
کرد: باید توجه داشــت از زمــان مدیریت دکتر 
جوادی در شــهرداری که تاالر هنر ساخته شد، 
دیگر هیــچ مرکز هنــری فاخــری در اصفهان 

راه اندازی نشده است.

معاون حمل ونقل وترافیک شهردار:
  اتوبوس های تازه  نفس 

به شهر می آیند
معاون حمــل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
اظهارکرد: از قرارداد خرید ۵00 دستگاه اتوبوس 
تاکنــون، ۱00 دســتگاه اتوبــوس وارد ناوگان 
اتوبوسرانی شده اســت و به زودی ۵0 دستگاه 

دیگر نیز به شهر اصفهان تحویل داده می شود.
»علیرضا صلواتــی« افزود: درصدد هســتیم تا 
پایان ســال جاری با تامین منابــع مالی تعداد 
3۵0 دستگاه اتوبوس باقی مانده از این قرارداد را 
وارد ناوگان کنیم. معــاون حمل و نقل و ترافیک 
شــهردار اصفهان با بیان اینکه  عمر متوســط 
ناوگان اتوبوسرانی شــهرداری اصفهان هشت و 
نیم سال است و شرایط خوبی ندارد، افزود: تالش 
مدیریت شهری اصفهان این است که عمر ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان تا سال ۱۴00 به زیر پنج سال 
کاهش پیدا کند. صلواتی ادامه داد: در سال های 
اخیر به دلیل وجود محدودیت ها در کل کشور، 
شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان از یارانه های 
دولتی بی نصیب مانده و دولت نتوانســته سهم 

کمک های خود را تحقق بخشد.

در سال ۹۷ مســئوالن برنامه ها و طرح های مختلفی 
برای ارتقای ســطح خدمت رســانی به مردم، ارتقای 
کیفیت زندگی در محالت و افزایش رفاه شهروندان در 
دست اجرا دارند؛ ازاین رو سراغ شهرداری های  مناطق 
پانزده گانه اصفهان رفتیم تا جویا شــویم امســال در 

کوچه پس کوچه های نصف جهان چه می گذرد؟
اختصــاص ۵۳۰ میلیاردتومــان بــرای 

مناسب سازی منطقه یک
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اظهار کرد: در سال 
جاری ۵30 میلیون تومان اعتبار برای مناسب سازی 
پیاده رو خیابان های شــمس آبادی، کاشــانی، شیخ 
بهایی، بوستان زاینده رود، شهید مطهری و تقاطع های 
سطح منطقه در نظر گرفته شده است.»مهین شکرانی« 
به احداث پارکینگ اردیبهشــت اشــاره کرد و ادامه 
داد: پارکینگ خیابان اردیبهشــت با سه هزار و 300 
مترمربع مســاحت در دست اجراســت و تاکنون ۶۵ 
درصد پیشرفت داشته اســت. وی با بیان اینکه برای 
احداث این پارکینگ ۶میلیارد و ۵00 میلیون تومان 
اعتبار در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: احداث این 
پارکینگ در راستای تسهیل در عبور و مرور شهروندان 
و کاهش بار ترافیکی خیابان طالقانی صورت می گیرد.

استفاده از ظرفیت ســرمایه گذاران برای 
تکمیل پروژه های شاخص منطقه ۶

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان گفت: در این منطقه 
چندین پروژه شــاخص و ملی در دست اجراست که 
می توان به پــروژه »پردیس هنر« یا پروژه »ســالن 

همایش های بین المللی«  اشاره کرد. 
»محمدرضا برکت« افزود: در نظــر داریم با همراهی 

شهروندان و مشارکت سرمایه گذاران، این دو پروژه را 
سریع تر به نتیجه برسانیم.

احداث ۳ مخزن آب در منطقه ۷
مدیر منطقه ۷ شــهرداری اصفهان گفت: با توجه به 
بحران آب، در آبیاری درختان جنوب منطقه با مشکل 
مواجه هستیم؛ در این راستا سه مخزن آب با متراژ ۷۵ 
هزارمترمربع احداث کردیم تا از شــمال پل چمران تا 

جنوب این پل را آبیاری کنیم.
»علی اصغر شاطوری« با بیان اینکه بزرگ ترین فضای 
سبز این منطقه »باغ فدک« است که درختان کهنسالی 
دارد، افــزود: برای آبیاری درختان کهنســال این باغ 
نمی توان روش »قطــره« را به کار بــرد؛ باید از روش 
»آبیاری غرقابی« استفاده کرد. وی ادامه داد: باغ فدک 
به عنوان کمپینگ گردشــگری، فرهنگی، تفریحی و 
ورزشی شهر اصفهان برای میزبانی از مسافران تابستانی 

آمادگی کامل دارد؛ در این راســتا دو هزار سکو برای 
چادرزنی مسافران در باغ فدک وجود دارد، اما ظرفیت 

اسکان مسافر در آن بیش از تعداد سکوهاست.
پیش بینــی ۳۰۰ تومــان اعتبــار برای 

مناسب سازی منطقه ۸
مدیر منطقه ۸ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 300 
میلیون تومان اعتبار برای مناسب سازی پیاده روهای 
منطقه برای تردد آســان معلوالن در نظر گرفته شده 

است که از ابتدای مردادماه این مهم اجرایی می شود.
»سیدرسول هاشمیان« با اشاره به اینکه برای آبیاری 
فضای سبز منطقه با مشکل مواجهیم، افزود: با توجه 
به وضعیــت بحــران آب، چاه های منطقه هشــت را 
الیروبی و نواقص لوله ها را برطــرف خواهیم کرد.وی 
با بیان اینکــه حتی یک قطره آب لوله هــا و آب نماها 
به هدر نخواهد رفت، افزود: کارگرها در آبیاری بسیار 

تاثیرگذار خواهند بود؛ بنابراین بــا آموزش های الزم 
به آنها به خوبــی می توان اســتفاده آب در منطقه را 
کنترل کرد. هاشیمان اضافه کرد: با کاشت گونه های 
 مختلف درختان و گیاهان که آب کمتری نیاز دارند،

 می توان آبیاری بوستان و درختان را کنترل کرد.
مناسب ســازی پیاده روهای منطقه ۱۰ در 

دستور کار است
مدیر منطقه ۱0 شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: به 
منظور تردد آسان معلوالن و نابینایان، مناسب سازی 
پیاده روها و بوستان های منطقه در دستور کار قرار دارد.

»عبدالرسول امامی« افزود: برای ضلع شمالی خیابان 
جی، حدفاصل میدان احمدآبــاد تا خیابان همدانیان 

۱۲0 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: برای ســاماندهی خیابان عسگریه تا 
خیابان ســروش ۱00 میلیون تومان اعتبــار و برای 
ساماندهی پیاده روهای خیابان پروین و بوستان پروین 

۴00 میلیون تومان بودجه پیش بینی شده است.
کاشت گل های فصلی در منطقه ۱۱ حذف شد

مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: با 
توجه به وضعیت بحران آب در شــهر اصفهان، برای 
 آبیاری فضاهای سبز و بوستان ها، برنامه های متعددی
 پیش بینی شده است.»حمید اشرفی« افزود: به منظور 
صرفه جویی در مصرف، آبیاری چمن ها شــبانه انجام 

می شود و بعد از ظهرها موتورها را خاموش می کنیم.
وی با بیان اینکه اصالح الگوی کشت گل ها و گیاهان را 
در نظر گرفته ایم، ادامه داد: با توجه به وضعیت خشکی 
گل های فصلی از دستور کاشت حذف شد و در مقابل 

از گونه های مقاوم به خشکی استفاده خواهیم کرد.

درکوچهپسکوچههایشهرچهمیگذرد؟

شــهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« اظهارکرد: 
با احداث تقاطع غیرهمســطح شهید اردســتانی واقع در اتوبان 
فرودگاه، خیابان 3۶متــری به خیابان فرزانــگان متصل و گره 

ترافیکی بزرگ شمال شرق اصفهان رفع می شود.
»قدرت ا... نوروزی« افزود: به زودی فاز سوم خط اول قطار شهری 
که در اسفندماه سال گذشــته به پایان رسید و به صورت موقت 

مورد بهره برداری قــرار گرفت، با حضور یکی از مقامات ارشــد 
کشوری به صورت رسمی افتتاح می شود. شهردار اصفهان ادامه 
داد: عملیات عمرانی خط دوم قطار شــهری اصفهان حدفاصل 
زینبیه تا خمینی شهر آغاز شــده و تاکنون روند انجام فعالیت ها 
خوب بوده است. نوروزی با اشاره به پیشرفت پروژه های عمرانی 
شهر اظهارکرد: یکی از پروژه های مهم شــهر که می تواند تاثیر 

زیادی در بخش گردشــگری و ســپری کردن اوقــات فراغت 
شهروندان داشته باشد، »پیاده راه سازی چهارباغ عباسی« است.

وی ابراز امیدواری کرد: تا قبل از برگزاری جشــنواره بین المللی 
فیلم کودکان و نوجوانان که شهریورماه در اصفهان برگزار می شود، 
بخش زیادی از پیاده راه ســازی چهارباغ انجام و فضای خوبی در 

اختیار مردم قرار گیرد.

شهردار اصفهان:
گره ترافیکی شمال شرق باز می شود

   شهرداران   مناطق مختلف اصفهان  می گویند؛  

 مشهد؛ مقصد دخترانه ترین اردوی تابستانه
مدیر فرهنگسرای پایداری اصفهان، از برگزاری اردوی مشهد مقدس ویژه دختران نخبه ۱۵ تا ۲۲ ساله با عنوان 
»سرمشق آزادگی« خبر داد.»ســعید صرامی« در مورد برگزاری برنامه »دخترانه ترین اردوی تابستان« اظهار 
داشــت: این اردوی هفت روزه از هفدهم تیرماه؛ ویژه دختران ۱۵ تا ۲۲ ساله و به مقصد مشهد مقدس برگزار 
می شود. وی با اشاره به اعزام هشت دستگاه اتوبوس به سمت مشهد مقدس افزود: حسینیه سیدالشهدا در نزدیکی 
حرم مطهر امام رضا )ع(، برای اسکان در نظر گرفته شده است و این اردو به جز جنبه زیارتی و سیاحتی، جنبه 
آموزشی نیز دارد. مدیر فرهنگسرای پایداری در پاسخ به اینکه چه کسانی می توانند در این اردو شرکت کنند، 
گفت: این ویژه برنامه به اعضای کانون فصل رویش فرهنگسرای پایداری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان، کانون بچه های باال و خادم الشهدای گلستان شهدا اختصاص دارد.  این افراد، نخبگانی هستند 
که طی چهار سال گذشته و از دوران دانش آموزی با فرهنگسرای پایداری در ارتباطند. همچنین به دلیل فعالیت 
فرهنگسرای پایداری در گلستان شهدا، از دختران خانواده شهدا نیز ثبت نام به عمل آمده است. وی ادامه داد: 
محمد یزدخواستی، از مداحان سرشناس اصفهان و حجت االسالم بهشتی، کارشناس ارشد حوزه علمیه قم در 

زمینه نوجوانان و جوانان در این اردو برای نوجوانان شرکت کننده صحبت خواهند کرد.

اعظم محمدی

منطقه یک شهرداری اصفهان، یکی از مناطق 
مرکزی  اصفهان با ۸۱0 هکتار وســعت است. 
این منطقه یازده محلــه وجمعیتی بالغ بر ۸۱ 

هزار نفر دارد.
»مهین شــکرانی« مدیر منطقه یک شهرداری 
اصفهان در گفــت و گو با »زاینــده رود« بیان 
کرد: منطقه یــک، دارای نقاط قــوت از جمله 
مردمان خوب، بهترین نقطه از نظر جغرافیایی 
در مرکز شــهرکه از شــمال به خیابان شهید 
فروغی، ازجنوب به خیابان شــهید مطهری، از 
شــرق به خیابان چهار باغ پایین و عبا و از غرب 
به بزرگراه شهید خرازی منتهی می شود.  این 
منطقه دارای نقاط گردشگری بکر و خوبی است  
وساکنانش اکثرا از اهالی اصیل اصفهان هستند. 
نقاط ضعف منطقه شــامل: ترافیک سنگین در 
بافت مرکزی حدود 30درصد  از وسعت منطقه، 
بافت فرسوده، کمبود پارکینگ عمومی، استقرار 
اکثر بیمارستان ها در این منطقه، کمبود سرانه 
فضای سبز، کمبود سرانه ورزشی، کمبود سرانه 
فضای فرهنگی و ازدیاد تراکم ادارات و مدارس 

دولتی در این منطقه است.
وی در بحث مرتفع ســازی نقاط ضعف منطقه 
یک، به احداث یک پارکینگ عمومی به عنوان  
زیرســطح خیابان اردیبهشت اشــاره و عنوان 
کرد: احداث پارکینگ عمومی با گنجایش ۱0۲ 
خودرو که در قالب زیر سطح خیابان اردیبهشت  
طراحی و در حال اجراســت، عملیات اجرایی 
آن نزدیک بــه ۶0 درصد پیشــرفت فیزیکی 

داشته است .

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان ضمن بیان 
اینکه طرح پیاده راه ســازی در برخی محالت 
منطقه یک، پروژه ای مشترک بین منطقه یک و 
سه  است که به عنوان یکی از گزینه های مطرح تا 
چند ماه آینده تمام می شود،  در بحث آزادسازی 
گلوگاه ها گفــت: درمورد اجرای آزادســازی 
گلوگاه ها، تملک زمین مورد نیاز برای ســاخت 

پروژه، با مشکل جدی روبه روست.
شــکرانی، طرح رفع کمبود فضای ورزشــی را 
ترغیب بخــش خصوصی به احــداث فضاهای 
ورزشی در این منطقه دانست و گفت:  در حال 
مذاکره با  سرمایه گذار بخش خصوصی هستیم 

تا توافقی  انجام شود.
وی درباره رفع کمبود فضــای فرهنگی مطرح 
کرد: احداث خانه فرهنگی شــهید بهشتی در 
دستور کار منطقه یک قرار گرفته و تاکنون ۷0 

درصد آزادسازی زمین انجام گرفته است.
مدیر منطقه یک با اشــاره به سرانه فضای سبز 
0/۸ مترمربع برای هرنفرگفت: یکی از مشکالت 
منطقه یــک، تامین آب و آبیاری فضای ســبز 
خصوصا درختان کهنی است که باید برای حفظ 
و نگهداری آن از سیســتم غرقابی و در بخشی 

دیگر از سیستم قطره ای استفاده کرد.
وی در پایان از پاسخگویی به پرسش های تلفنی 
شــهروندان در ۱۷ تیرماه خبر داد و گفت: در 
مجموعــه اداره ارتباطات مردمــی) ۱3۷( از 
ساعت ۱۱ صبح  ۱۷ تیرماه، به مدت یک ساعت 
به صورت مســتقیم پاســخگوی پرسش های 

شهروندان منطقه یک هستم.
گفتنی است مدیر منطقه یک از اول آذرماه ۹۶ 
تاکنون مدیریت این منطقه را برعهده گرفته و 
به عنوان نخســتین زن، بعد از انقالب اسالمی 
مسئولیت یکی از مناطق پانزده گانه شهرداری 
اصفهان را  عهده دار شده است. به گفته شکرانی، 
باید مسئولیت را فارغ از جنسیت نگاه کرد و از 
توانمندی زنان در عرصه های مختلف استفاده 
کرد. بــا صراحت بایــد گفت تا به امــروز هیچ 
مشکلی با این مســئولیت نداشته  و امیدوارم با 
مشــارکت و همراهی مردم در این مســئولیت 

ارزشمند، به خوبی ایفای نقش کنم.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

 پاسخگوی پرسش های شهروندان هستم

آگهیمزایدهمرحلهدوم

آگهیمناقصهعمومیواگذاریخدماتپزشکیوپرستاری
مرکزخدماتجامعسالمتحصهوابستهبهمرکزبهداشت

شمارهیکاصفهاندرشیفتصبح،عصروشب

شهرداری اردستان در راســتای مصوبات هیئت محترم وزیران و آیین نامه اجرایی وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه 
شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد ۹  قطعه زمین با کاربری تجاری از امالک شهرک شهید بهشتی واقع در ضلع 
شمالی بیمارستان را از طریق مزایده عمومی و با بیشترین و بهترین پیشــنهاد واگذار نماید. لذا متقاضیان دارای صالحیت 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شــنبه مورخ ۹۷/0۴/۲۶ جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به واحد امور مالی 
شهرداری اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند . شهرداری در رد 

و قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است .

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس  
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه یا با شماره تلفن 3۷۹۲۴00۵-03۱ تماس حاصل فرمایند.

محسنحیدری-شهرداراردستان

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیاستاناصفهان

نوبت اول
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امام علی )علیه السالم(:
  خداوند سبحان هر گاه صالح بنده اى را 

بخواهد، كم گويی،  كم خورى و كم خوابی را به او 
الهام می كند. 
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یادداشت

رسانه های رسمی از جمله رسانه های ملی و مکتوب از اهمیت 
و اعتبار باالیی برخوردارند، اما با روی کار آمدن فضای مجازی 
و برخی رسانه های مجازی، بازار این رســانه ها آشفته شده 
است. درست است که برخی افراد و گروه های مجازی، سرعت 
انتقال اطالعات را باال برده اند، اما به هیچ وجه بر اعتبار خبر 
نیفزوده اند؛ کما اینکه متاســفانه اعتبار اخبــار را هم پایین 

آورده اند که در حوزه »ورزش«  مصادیق بارزی دارد.
طی همین روزها در جریان برگزاری مســابقات جام جهانی 
فوتبال، شــاهد هســتیم که هر چه رســانه قدیمی تر، یک 
 صداتــر و شــناخته شــده تر باشــد، اعتبار خبــرش هم

 بیشتر است.
متاســفانه رشــد ســایت ها، فضای مجــازی و گروه های 
 تلگرامــی موجب شــده اســت گاه اخبــار نادرســتی به 
مخاطبان برسد؛ اینجاست که نیاز به باالرفتن سواد رسانه ای 
بیش از پیش احساس می شود. مطمئنا در همه جا، این فضای 
رسانه ای تاثیر گذاشته اســت، اما در حوزه ورزش نمود این 
وضعیت بیشتر اســت؛ به دلیل اینکه میزان عالقه، هیجان و 
درخواســت، باالتر اســت و نمونه بارز آن اتفاقی بود که پس 
از پیروزی و حضور درخشــان تیم   ملی فوتبال کشورمان در 
جام جهانی شاهد بودیم؛  به رغم اینکه یک نمایش اقتدارگرا و 
غرورآفرین را شاهد بودیم، اما پس از آن دیدیم که متاسفانه 
رسانه ای شدن این اختالفات و شایعات که اساس شکل گیری 
آن هم با کمال تاســف همین فضای مجازی بود، باعث شد 
یک سری از حرف و حدیث ها، اختالفات و کدورت هایی را در 
جامعه ورزش و تیم   ملی به وجود آورد. به نظر می رسد که تمام 
اینها هم اگر ریشه یابی شــود، ریشه یابی های منفعت طلبی، 
شخصی و مطامع شــخصی و اقتصادی دارد؛ بنابراین رسانه 
ملی، خبرگزاری ها، سایت های رسمی و همچنین رسانه های 
مکتوب موظف هســتند  فضا را تلطیف کرده، در رســاندن 

اطالعات و اخبار درست به مخاطب کوشش کنند.
سواد رسانه ای در  ســطح جامعه به کلی پایین است؛ یعنی 
جامعه به ســمت و ســویی می رود که در حقیقــت افرادی 
می خواهند که ایــن اتفاق رخ دهد. مســلما این موضوع در 
ورزش بیشتر است، اما به نظرمی رسد، رسانه های ملی و مطرح 
می توانند این فضاها را تلطیف کنند؛ هر چند رسانه ملی در 
این زمینه ســریع جلو می رود و عمال دو، سه نفر هم بیشتر 

گرداننده آن نیستند.
موضوع عدم شــفافیت در همه حوزه ها وجــود دارد، اما در 
حوزه ورزش به دلیل جذابیت و دامن گیر بودن بیشتر است. 
واقعیت این اســت که ما به جای این، بیاییم با ژورنالیســم 
تحقیقی و ژورنالیســم فاخر، خبررســانی  دقیق و علمی را 
شــیوع دهیم تا مخاطب خودش بتواند ســره را از ناســره 
تشــخیص دهد؛ یعنی به جای آن، سواد رســانه ای مردم را 
باال ببریم. از آن طرف هم در رســانه ها ســالم سازی کنیم 
 وگرنه این رســانه ها با توانی که دارند، می توانند واقعیت را

معکوس و قلب نشان دهند.
رســانه ملی در این زمینه بسیار موثر اســت. به  هر حال این 
رســانه قدرت، زمان و دربرگیــری زیــادی دارد؛ اما به نظر 
می رسد رســانه ملی هم خودش بیشــتر راغب است که به 
 جای متن به حاشیه بپردازد و مســائل را به صورت سطحی  

بررسی کند.
* استاد دانشگاه

جای خالی ژورنالیسم فاخر در رسانه های ورزشی

سعید خال*

دست غواص 
روی دماغ 

کوسه عصبانی!

عکس روز

»رونالدو« ستاره »فیس بوک« می شود
غول بزرگ شــبکه های اجتماعی در فکر تولید ســریالی مستند از 
»کریســتیانو رونالدو« برای ســرویس »فیس بوک واچ« است.قرار 
است »فیس بوک واچ« پلتفرمی ویدئویی با محتوایی از نوع تولیدات 
شبکه های تلویزیونی مشهور باشــد.  فیس بوک در نظر دارد برای به 
موفقیت رساندن این پروژه، روی ســتاره سرشناس پرتغالی فوتبال 
ســرمایه گذاری کند. بر اساس اخبار منتشر شــده، فیس بوک برای 
یک برنامه ۱۳ قسمتی در سبک »ریالیتی شو« پیشنهاد ۱۰ میلیون 
دالری به رونالدو ارائه کرده است. رونالدو در صفحه رسمی خود بیش 
از ۱۲۰ میلیون دنبال کننده دارد. فیس بوک در سریال مستند رونالدو، 
شیوه ساختی را پی می گیرد که در سریال مستند »تام علیه زمان« 
به موفقیت رســید و زندگی »تام بریدی« بازیکن ۴۰ ســاله فوتبال 
آمریکایی را درون و بیرون زمین بازی در طول ۱۸ فصل حضورش در 

مسابقات حرفه ای به تصویر کشید.

یک کالم از مادر عروس!
»حسین قدیانی« در روزنامه وطن امروز نوشته است: بدترین واکنش 
به تقدیر حاج قاســم از مواضع اخیر روحانی، اختصاص داشــت به 
حسام الدین آشنا که نوشت: »روحانی همان است که بود و سپاهیان 
اصیل و قدیمی، او را خوب می شناســند«! هرجا ســخنی از آشــنا 
می خوانم، یاد ضرب المثل:»یــک کالم از مادر عروس!«می افتم.  اگر 
روحانی، همانی بود که طعنه »دولت با تفنگ« را زد و شعار »مرگ بر 
اسرائیل« روی موشک های ملت را مانع لغو تحریم دانست، حاج قاسم 
نیز  این مواجهه  حکیمانه را با مواضع اخیر او نمی داشت. فرض سردار  
ما بر این استوار است که کشور در شرایط حساسی قرار دارد و حال که 
روحانی در موضع گیری ها، تغییر رویه داده، به قول حاج قاسم زیبنده 

است همانی باشد که از رییس جمهور نظام اسالمی انتظار می رود.

دوخط کتاب

تصویری از تلفن همراه »ناصرالدین شاه«
نخســتین »تلفــن همــراه« موجــود در ایــران متعلــق بــه 
»ناصرالدین شاه« بوده است. شکل و شمایل این تلفن همراه که در 
سال ۱۲۳۰ تولید شده است، به تلفن های همراه امروزی شباهتی 
ندارد. این تلفن در ســفرها، همراه ناصرالدین شاه بوده و در زمان 
نیاز به کابل های کشیده شده بین راه وصل و با مخاطب مورد نظر 
تماس تلفنی برقرار می شده است. این تلفن دارای راهنمای فارسی 

بوده و کارخانه البیس شهر زوریخ سازنده آن است.
ناصرالدین شــاه قاجــار چهارمین شــاه دوران قاجــار بود که 
طوالنی ترین دوره پادشاهی را در بین دیگر شاهان داشت. او توسط 
»میرزا رضای کرمانی« از پیروان »سیدجمال الدین اسدآبادی« 

در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری ترور شد.

کیوسک

نکنی خطر این هســت 
که آنهــا را یکی یکی 
در حافظــه پیــدا کنی. 
یعنی باید مدت حسابی، 
فکرشان را بکنی، هر 
روز و چند بــار در روز تا 
وقتی که یــک الیه لجن 
روی شــان را بگیــرد؛ 
دیگــر  به طوری کــه 
نتوانی از آن رد بشــوی. 
این قاعده کار است...
         بیرون رانده

»ساموئل بکت«                

خاطرات ُکشنده اند!

ایــن کشــنده اســت؛  
خاطره ها را می گویم. 
پــس دربــاره بعضــی 
چیزها نباید فکر کرد، 
همان هایــی کــه برای 
آدم عزیزند. یا نه! اصال 
باید به آنهــا فکر کرد، 
چون اگر بــه آنها فکر 

هنگام مراسم عروسی  در هندوستان، یک عروس به خاطر ترس شدید داماد از 
رعد و برق حاضر به ازدواج با او  نشد. این اتفاق در ایالت »بیحر« در شرق هند 
صورت گرفته بود. عروس حاضر به ازدواج با این مرد به خاطر »رفتار عجیب« 
داماد نشد، زیرا او از رعد و برق می ترسید. پس از این اتفاق، خویشاوندان داماد 
شروع به اعتراض و سر و صدا کردند؛ پلیس حتی در این جمع حضور پیدا کرد و 

در نتیجه این حادثه، سه خویشاوند عروس دستگیر شدند.
یکی دیگر از اتفاقات عجیبی که به تازگی در زمینه ازدواج رخ داد مربوط به یکی 
از ساکنان »آمریکا« بود؛ دختری به صورت نمادین با یک درخت انجیر بزرگ 

ازدواج کرد تا مانع از قطع این درخت شود! 

رعدوبرقی که موجب طالق عروس و داماد شد!

کارمندان یک رستوران شــگفت انگیز چینی همگی ربات هستند. رستوران 
موسوم به »علی  بابا« واقع در شهر »شــانگهای« یکی از جذاب ترین ایده های 
سال را رونمایی کرده است. این ایده شامل دو کمربند حامل، یک بازوی رباتیک 
و سبدهای متحرکی است که با یک نرم افزار کنترل می شوند. درواقع نرم افزار 
با به کار بردن یک اپلیکیشن، از کیو – آر کد مشتری برای مشخص کردن محل 
نشستن او، سفارش و صورت حساب استفاده می کند. از مزایای این رستوران این 
است که در یک فروشگاه قرار دارد و مشتری می تواند مواد غذایی مورد عالقه 

خود را انتخاب کند و برای طبخ به کارکنان رستوران تحویل دهد. 

رستورانی بدون کارمند انسان!

اینستاگردی

فیلم مستند »سریک« درباره زندگی شخصی و ارتباط عاطفی »سردار آزمون« با اسبش 
است که »بهاره افشاری« کارگردانی این اثر را برعهده دارد.

سردار آزمون و بهاره افشاری دراکران خصوصی یک فیلم 

درخواست طالق توسط همسر فوتبالیست پایتخت نشین
همسر یکی از  فوتبالیست های پایتخت نشین که در یک تیم تهرانی توپ می زند، به اتهام داشتن رابطه بی پرده شوهرش با زنان غریبه 

از او به دادگاه خانواده شکایت و درخواست طالق کرد.
این فوتبالیست که با زنان زیادی رابطه داشته، یکی از تکان دهنده ترین پرونده های 
مربوط به ســلبریتی ها را رقم زد. البته این اولین مورد نیست و آخری نیز نخواهد 
بود؛ زیرا در فجیع ترین این روابط ســال ها قبل، همســر یکی از فوتبالیست های 
سرشناس دهه 6۰ توســط زن پنهان زندگی اش به نام شهال به قتل رسید؛ هرچند 
این ماجرا ابهام و راز و رمزهای فراوانی داشــت و برخی حتی در قاتل بودن »شهال« 

هم شک کردند. 
به تازگی  »پارس فوتبال« نوشــت: همسر یکی از فوتبالیســت های پایتخت ایران 
همراه دختر خردسالش در دادگاه حاضر شد و خواســت از همسر سرشناس خود 

طالق بگیرد.
این زن وقتی پیش روی قاضی ایستاد، گفت: »با چرب زبانی فریبم داد؛ نمی دانستم تمام حرف هایش دروغ است. دیگر نمی خواهم با او 

زندگی کنم. کلی طرفدار دارد؛ اما زندگی من و دخترم را فدای روابط با زنان کرده است.«
زن جوان ادامه داد: االن هم وکیل خود را فرستاده چون خجالت می کشد بیاید. کاش همه جا خجالت می کشید. من طالق با همه مهریه ام 

را می خواهم؛ خودش گفته بچه هم مال من. حتما دخترم مزاحم روابطش است!
بعد از این ادعاها، وکیل فوتبالیست به قاضی گفت که موکلش به همسرش عالقه دارد و  مشکلی برای پرداخت مهریه نیز  ندارد؛ اما طالق 

نمی دهد. قرار است تصمیم گیری در این زمینه پس از انجام مراحل مشاوره صورت گیرد.

در حاشیه

در دل تاریخخبر آخر

عکس قدیمی از »نیوشا«
عکسی قدیمی از »نیوشا ضیغمی« که متعلق به ســال ها پیش بوده و در فضای مجازی 

منتشر شده است.

این روزها عالوه بر انســان ها، جانــوران زیادی وجود دارنــد که به توپ 
فوتبال عالقه زیادی دارند. تا به حال عالقه سگ، گربه و چهارپایان را زیاد 
دیده ایم اما این بار یک بوقلمون باهوش نشــان داد که توپ فوتبال برایش 
سرگرم کننده است. شــاید این پرنده آماده بازی در رقابت های حرفه ای 

نباشد اما می تواند به یک بازیکن حرفه ای پاس دهد!
البته یک مربی تعلیم دهنده حیوانات قصــد دارد به طور جدی روی این 

بوقلمون کار کند و به صورت حرفه ای به این پرنده آموزش فوتبال دهد.

بوقلمونی که عالقه زیادی به توپ فوتبال دارد
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