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داللی، کم آبی و بقیه قضایا...
 مقصر گرانی ۸۳ درصدی میوه کیست؟

11

 توصیه  استاندار اصفهان به شهرداری: 

 سطح معیشت مردم را ارتقا دهید

برگشت یک هزار زائر خانه خدا به اصفهان
مدیر کل حج و زیارت استان خبر داد:

8

افزایش ۲۹درصدی تولید شمش طال در اصفهان
مدیر مجتمع طالی موته اعالم کرد:

3

گالری امروز
اطالعیه کوتاه / بن گاه

9 الی 13 شهریور

 روز  بدون دروغ 
حتی از نوع مصلحتیش؛

امروز می خوایم منافعمون رو 
فدای درستی کنیم، امروز 

هیچگونه دروغ مجاز نیست.

گذری کوتاه بر زندگی و سرنوشت پر از رمز و راز امام موسی صدر؛

انتظاری که چهل ساله شد
چهره ای عجیب و رمز آلود، زندگی به مراتب متفاوت و سرنوشتی نامعلوم و مبهم؛ این 
روایتی کوتاه و خطی از چهره سیاسی و مبارز معاصر امام موسی صدر است؛ پدیده ای 
که نه تنها در ایران بلکه در هالل شیعی آسیا اثرات شگرفی را از خود بر جای گذاشته و سال هاست 
از لبنان تا ایران شیعیان مبارز چشم انتظار بنیانگذار جنبش های آزادی خواهی در مرزهای اسرائیل 
هستند. شاید اصلی ترین نقطه شناخت امام موسی صدر در همین سرنوشت نامعلوم و رازآلود او نهفته 

باشد؛ شخصیتی که طی بیش از سه دهه چندین کشور از جمله...
صفحه  9 
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 سي و یکمین جشنواره بین المللي 
فیلم کودکان و نوجوانان

پردیس چهارباغ/ سینما فلسطین/ 
پردیس سیتی سنتر اصفهان

8 الی 14 شهریور

8

قدردانی آیت ا... مظاهری از زحمات پلیس
در دیدار فرمانده انتظامی استان با رییس حوزه علمیه اصفهان مطرح شد؛
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»کار انگلیســی هاســت«. این واکنشی است که 
برخی مسئوالن نسبت به انتشار گزارشی درباره راه 
اندازی خانه های فســاد در مشهد توسط عراقی ها 

داشته اند. 
ماجرا البته پیشــنیه دارد. باید به اردیبهشت 94 
برگردیم و گزارش روزنامه انگلیســی »گاردین« 
را به یاد بیاوریم. روزنامه چــاپ لندن آن زمان در 
گزارشی با عنوان »زیارت، غذا، سکس و پارک آبی 
در شهر مقدس مشــهد« توجهات را به خود جلب 
کرد. گزارش گاردین از ســوی رسانه های داخلی 
»تکان دهنده« توصیف شد، احتماال بیش از همه 
به خاطر این بخش گزارش که گاردین مدعی بود 
مردان عراقی مشتری پر و پا قرص جمعیت فاسد 
هستند. چندایرانی هم با این روزنامه مصاحبه کرده 
و ادعاهایی را در این بــاره مطرح کرده بودند. مثال 
فردی به نام »مهدی« که به گاردین گفته بود: آن ها 

در جست وجوی فاحشه هستند و... 
 حاال پس از سه ســال از گزارش روزنامه انگلیسی 
این بحث به یکی از مباحــث داغ در افکار عمومی 
بدل شــده اســت. افزایش رفت و آمد عراقی ها به 
ایران به خصوص مشــهد پــس از افزایش قیمت 
ارز حساســیت ها را بیشتر کرده اســت. به گفته 
محمدمحــب خدایــی، معــاون گردشــگری 
کشــور،»ورود گردشــگر از عراق 9۰ درصد رشد 
داشته و سفر آذربایجانی ها به ایران هم ۷۰ درصد 
بیشتر شده است. افغان ها نیز 4۰ درصد بیشتر به 
ایران سفر کرده اند، این رشد در سه حوزه زیارت، 
ســالمت و تجارت بوده اســت.« اما در مرداد ماه 
امســال ســایت خبرآنالین گزارش بحث برانگیز 
حضور عراقی ها در ایران را منتشر کرد. این گزارش 
از حضور پرتعداد مردان مجرد عراقی در مشــهد 
خبر داده بود. به ادعای نویســنده گزارش »حضور 
گردشگران عرب -به صورت مشخص مردان مجرد 
عراقی یا مردان عراقی کــه بدون خانواده/مجردی 
به مشهد می آیند- در این کالن شهر مذهبی قابل 
انکار نیست و صرفا ممکن است اختالف نظر بر سر 
میزان و گستردگی آن باشد. کار به جایی رسیده که 
این زائران بعضا به شرط حضور بانویی برای ازدواج 
موقت، محل اسکان را انتخاب می کنند و مشاغلی 

هم پیرامون این بده-بستان شکل گرفته است.«

این گزارش ســرآغاز جنجالی دوبــاره در فضای 
رسانه ای ایران بود. برخی رسانه ها با دست گرفتن 
این موضوع، شــروع به جوســازی کردند. دوباره 
ماجرای پان عربیسم و جریان های ضدعربی و آتش 
بیار معرکه شــدن به راه افتاد و بر تنور شایعات هم 
دمیده شد. عرب های عراقی موجوداتی چندش آور 
و سوء استفاده گر معرفی شدند که باید پای شان از 

ایران بریده شود. 
رسانه های دیگری هم بودند که تالش کردند همنوا 
با جو ایجاد شــده حرکت نکنند. در سال های پس 
از دفاع مقدس، به اندازه کافی چالش هایی بر ســر 
نوع رابطه ایران با عراق وجود داشته است. هرچند 
دولت های دو کشور به ویژه پس از سرنگونی صدام 
حسین، روابطی حســنه با یکدیگر داشته و مراجع 
تقلید حوزه های قــم و نجف نیز روابــط و رفت و 
آمدهای بســیار با هم دارند؛ اما مردم ایران نسبت 
به عراقی ها کمی حساسیت داشته اند. با این حال 
در سال های اخیر و پس از جهانی شدن راهپیمایی 
اربعین و پررنگ ترشدن این راهپیمایی عظیم شیعه 
که به مستحکم ترشدن روابط دو ملت کمک کرد، 
به نظر می رسد حاال دست هایی در کار است تا این 

رابطه را خدشه دار کند و میان دو ملتی که بیش از 
همه در راهپیمایی اربعین اتحاد خود را به رخ دنیا 

کشیده اند، فاصله بیندازد. 
هرچند پس از انتشار گزارش »خبرآنالین« ، رییس 
اتحادیه هتلداران خراســان رضوی حضور مردان 
مجرد عراقی در خانه مسافر ها همراه با زنان ایرانی 
را تایید کرد ، اما از آن سو، ابراهیم پورفرج، رییس 
جامعه تورگردانان معتقد اســت نبایــد همه را به 
یک چوب راند، چراکه حاشیه ســازی، توریست ها 
را از کشور می راند.وی ســفر گردشگران عراقی به 
آذربایجان غربی را مثــال می زند که »بگو مگو های 
بی فایده« سبب شد آن ها مقصدشان را عوض کنند 
و برای توریسم ســالمت، راهی کشور های دیگری 

همچون ترکیه شوند.
تقی رستم وندی، رییس ســازمان امور اجتماعی 
کشور هم با رد وجود فســاد جنسی سازمان یافته 
از سوی زائران عراقی گفت: ممکن است به صورت 

موردی فساد وجود داشته باشد.
آیت ا...علــم الهدی، امــام جمعه مشــهد نیز در 
خطبه هــای نمــاز جمعــه کل ماجــرا را توطئه 
انگلیس خوانــد و گفــت: »مســتکبرین آمدند 

که کاری کنند تا این ســه ملــت را در مقابل هم 
قرار دهند؛ حداقل در عرصه بدبینی و ســوءظن. 
عامل این توطئه هم انگلیســی ها هســتند، چون 
این توطئــه از روزنامه گاردین شــروع شــد که 
بگوینــد مردم عــراق وقتی به خراســان می آیند 
 زنان ایرانی را در معرض امیال شــهوانی خود قرار

 می دهند.«
این ســخنان امام جمعه را اســتاندار خراســان 
رضوی هم تایید کرده اســت. علیرضا رشــیدیان 
گفته: انگلیســی ها هســتند که مــی خواهند در 
آســتانه اربعین بین ایران و عــراق اختالف ایجاد 
کنند. طبق آمــار موجود از میــان زائران خارجی 
تنها ۳ درصد مجــرد بوده و این افــراد نیز هدفی 
جز زیــارت ندارند. تخریب مشــهد با ســفارش 
 ســعودی ها و از روزنامه انگلیســی گاردین آغاز

 شد.
باید منتظــر ماند و دیــد در روزهــای آینده و در 
 حالی که به ایام ســوگواری ساالر شهیدان نزدیک 
می شویم و حال و هوای کشور به سمت قبله دل ها 
در کربال هوایی می شــود، داســتان عراقی ها در 

مشهد به کجا خواهد رسید . 

هشدار مقتدی صدر برای تشکیل دولت: 
بهمخالفانمیپیوندیم

رهبر جریــان صدر عــراق ضمــن مخالفت با 
تشکیل دولت براساس ســهمیه بندی در عراق 
تاکید کرد، در راستای تشــکیل دولتی از طریق 
وزارتخانه های تکنوکرات، با تصمیم گیری عراق 
و در راســتای خدمت به مردم تالش می کنیم.

مقتدی صدر، مخالفت خود را با تشــکیل دولت 
براساس سیستم ســهمیه بندی در عراق اعالم و 
تاکید کرد: در صورتی که تالش ها برای تشکیل 
دولتی تکنوکرات )شایســته ســاالر( شکست 
بخورند، به اپوزیسیون تبدیل خواهیم شد.صدر 
با انتشــار توئیتی اعالم کرد: ما هرگــز به خانه 
اول بازنخواهیــم گشــت و هیچ بازگشــتی به 
ســهمیه بندی ها،  طائفه گرایی ها، قوم گرایی ها، 

فساد و تیم های اقتصادی وجود نخواهد داشت.

دید بان حقوق بشر: 
فروشسالحبهعربستان

فورامتوقفشود
دیدبان حقوق بشر با »جنایت جنگی« خواندن 
حمله ائتــالف متجاوز ســعودی بــه اتوبوس 
دانش آموزان در شمال یمن خواهان توقف فوری 
فروش ســالح به عربستان از ســوی کشورهای 
جهان شــد.دیدبان حقوق بشــر اعالم کرد: به 
نظر می رسد حمله هوایی جنگنده های ائتالف 
ســعودی به یک اتوبوس حامل دانش آموزان در 
بازار شــلوغ منطقه ضحیان، واقع در شمال یمن 
در تاریخ 9 اوت ۲۰۱۸ که ده ها کشته و زخمی 
از میان این دانش آموزان برجای گذاشــت یک 
جنایت جنگی باشد. این سازمان همچنین تاکید 
کرد: کشورها باید فورا فروش سالح به عربستان 
را متوقف کرده و از تحقیقات مستقل سازمان ملل 
در خصوص نقض قوانین توسط گروه های درگیر 

در یمن حمایت کنند.

افشایجزئیاتیتازهازارتباط
کمپینانتخاباتیترامپباروسیه

وکالی جورج پاپادوپولوس، مشاور سابق کمپین 
انتخاباتــی ترامپ در دادگاه اعــالم کرده اند که 
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا و جف سشنز، 
دادستان کل ایاالت متحده از پیشنهاد مربوط به 
دیدار با والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه 
در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۱6 حمایت کرده اند. ادعاهای مطرح شده از 
سوی وکالی پاپادوپولوس در تناقض با شهادت 
جف سشــنز در نوامبر ۲۰۱۷ میالدی در کنگره 
آمریکاست. وی در نشست کنگره شهادت داده 
بود که با پیشــنهاد پاپادوپولوس در ۳۱ مارس 
۲۰۱6 میالدی درباره دیدار بــا پوتین مخالفت 
کرده است. ترامپ گفته که چیز زیادی از نشست 
نه چندان مهمــی که با سشــنز و پاپادوپولوس 

داشته به یاد نمی آورد.

صحنهآراییوزیرخارجهترکیه
برای»ادلب«

وزیر خارجه ترکیه در تالش برای حفظ آخرین 
ســنگر معارضان ســوری، درخصوص عملیات 
ادلب اظهار نگرانــی کرد. مولود چــاوش اوغلو 
مدعی نگرانی از بابت نبرد احتمالی ادلب شد که 
در واقع آخرین پناهگاه تروریســت های سوری 
محسوب می شود. وی در آستانه نشست وزرای 
خارجــه اتحادیه اروپــا و کشــورهای متقاضی 
بــرای عضویــت در آن، گفــت: تــالش ترکیه 
 ممانعت از حمله به ادلب اســت که فاجعه آمیز

 خواهد بود.
برخی تحلیلگران بر این باورنــد در صورتی که 
هیئت تحریرالشام منحل شــود دیگر نیازی به 
عملیات نظامی در ادلب نیســت. بــه گفته آنها، 
ترکیه از روسیه خواسته است تا چهارم سپتامبر 
به آنکارا فرصت دهد تا هیئت تحریرالشام )همان 
جبهه النصره( را برای انحــالل و ادغام در دیگر 

گروه های مسلح قانع کند.

حواس مان باشد، محرم نزدیک است

نمایندگانازپاسخ»ظریف«
قانعشدند

نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی از 
توضیحات وزیر امور خارجه درباره ســفر به 
فرانسه، دوتابعیتی های تیم مذاکره کننده و 

باند نیویورکی ها قانع شدند.
ســوال جواد کریمی قدوســی از وزیر امور 
خارجه در ســه محور در جلسه علنی صبح 
دیروز مجلس شورای اســالمی مطرح شد و 
 نمایندگان پس از شنیدن پاسخ های وزیر با 
6۷ رای موافــق، ۱۱9 رای مخالف و 9 رای 
ممتنع از مجموع ۲۰6 نماینده اعالم کردند 

که از پاسخ های وزیر قانع شدند.

آیاهر۲فیشحقوقی
نمایندگانمنتشرمیشود؟

احمد امیرآبادی فراهانی،نماینده مردم قم در 
توئیتی اعالم کرد که هیئت رییســه مجلس 
تصمیم گرفته تا نسبت به حقوق نمایندگان 
شفاف سازی انجام شــود.در متن این توئیت 
آمده است: احمد توکلی، نماینده ادوار هفتم، 
هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی پیش از 
این به خبرآنالین گفته بــود که نمایندگان 
مجلس ۲ فیش حقوقی دارند. حال سوال این 
است که آیا هر دو فیش حقوقی نمایندگان 

منتشر خواهد شد؟

مذاکرهایرانباسوئیسیها
برایاحیایتوافقمیلیاردی

یک مجلــه آمریکایــی از مذاکــرات طرف 
ایرانی با شرکت نفتی ویتول سوئیس جهت 
از ســرگیری یک توافق نفتی یــک میلیارد 
دالری خبر داد و نوشــت: احتماال شــرکت 
سوئیسی این توافق را کنار خواهد گذاشت. 
بر اساس گزارشی از وال اســتریت ژورنال، 
ایران به دنبال توســعه یا بازســازی توافقی 
یک میلیارد دالری با گروه ویتول ســوییس 
است.وال اســتریت ژورنال با انتشار این خبر 
از قول منابع آگاه نوشــت: شــرکت انرژی 
سوییســی احتماال ایــن توافــق را متوقف 
خواهد کرد.ســخنگوی این گروه سوییسی 
 گفته به همه تحریم های بین المللی متعهد

 هستند.

سخنگوی وزارت خارجه: 
هیچگونهصحبتیدرمورد
عزلونصبهانداشتهام

ســخنگوی وزارت خارجه تاکیــد کرد که 
هیچ گونه اظهارنظری در مورد عزل و نصب ها 
در عراق نداشته؛ چراکه این موضوع را مسئله 
داخلی این کشــور می داند. بهرام قاســمی، 
در مورد واکنــش برخی از مقامــات عراقی 
در ارتبــاط با اظهارنظــر وی در مورد برخی 
تحوالت اخیر در این کشور از جمله برکناری 
رییس حشد الشعبی از سوی حیدر العبادی 
تصریح کرد: آنچه که در ایــن زمینه به نقل 
از من در برخی رسانه های معدود عراقی در 
ارتباط با این تحوالت منتشــر شده نادرست 

است و من آن را تکذیب می کنم.

محمدنعیمیپور
عضوشورایمرکزیحزباتحادملتایران:

محمد هاشمی در پاســخ به این ســوال که لزوم 
برخورد با ریشــه های هتک حرمــت بزرگان نظام 
از مرحــوم آیــت ا... هاشــمی تا تهدیــد به مرگ 
رییس جمهور را چگونه ارزیابــی می کنید؟ گفت: 
طبعا انتظار و توقع جامعه این است که دستگاه های 
اطالعاتی، امنیتی و قضائی با کســانی که این نوع 
کنش ها و رفتارهــا را در جامعه انجــام می دهند 
برخورد کنند، چراکه رییس جمهور پس از رهبری 
باالترین مقام کشور و مســئول قوه مجریه است. 
حال اگر رییس جمهور تهدید می شــود یا این نوع 
توهین ها صورت می گیــرد، طبیعتا مدعی العموم 
نخستین کســی اســت که باید دنبال ریشه این 
حوادث برود و آنها را مجازات کند. رییس اســبق 
صداوســیما ادامه داد: اصوال در قانــون مجازات 
اسالمی این وظیفه مدعی العموم است که به قضیه 
رسیدگی کند و ریشه یابی کند. البته در این زمینه 
به همکاری نهادهای اطالعاتــی و امنیتی نیز نیاز 

است و امیدواریم که عمل کنند.

مدعیالعمومبهقضیهتهدیدبه
مرگروحانیورودکند

محمد هاشمی رفسنجانی:

کافه سیاست

ویژه

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان 
و مسئوالن قرارگاه پدافند هوایی 

خاتم االنبیا )ص( ارتش:
قرارگاهپدافندهواییدرخط
مقدممقابلهبادشمناناست

حضرت آیت ا... خامنــه ای، فرمانده معظم کل 
قوا ظهر دیروز در دیدار فرماندهان و مسئوالن 
قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، این قرارگاه را بخشــی بســیار حساس 
از نیروهای مســلح و در خط مقــدم مقابله با 
دشمنان ایران خواندند و بر افزایش آمادگی ها 
و توانمندی های پدافند هوایــی و کارکنان آن 

تاکید کردند. 
در این دیدار که به مناســبت روز پدافند هوایی 
برگزار شد، حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر 
اینکه از لحاظ محاسبات سیاسی احتمال وقوع 
جنگ نظامی وجود ندارد، افزودند: در عین حال، 
نیروهای مسلح باید با هوشــیاری و با مدیریت 
کارآمد و چابک، توانایی های انسانی و تجهیزاتی 
خود را روز بــه روز ارتقا دهند و بدانند هر گامی 
که در جهت تقویــت آمادگی هــای نیروهای 
مسلح برداشته شود، یک عبادت و حسنه در نزد 

پروردگار متعال است.
در این دیدار، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد 
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( 
ارتش گزارشــی از اقدامــات و برنامه های این 

قرارگاه بیان کرد.

امثال ارضی ، از مسائل جامعه خبر ندارند

پیشنهاد سردبیر:

 عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران 
گفت:انتخاب اصالح طلبان در سال 9۲ درباره 
حمایت از آقای روحانی یک ضرورت بود چرا 
که کشــور به دلیل سیاســت های نادرست 
دولت آقای احمدی نژاد در سراشــیبی قرار 

گرفته بود.
محمد نعیمی پور ادامه داد: اصالح طلبان به 
این دلیل که آقاي روحاني نسبت به گزینه 
خودشان شــانس بیشــتري داشت چنین 

انتخابي کردند.  
وی افزود: متاســفانه در حــال حاضر براي 
آقاي روحاني اهمیت ندارد که اصالح طلبان 
در موردش چه بیندیشــند. ظاهرا ایشان به 
مســیري افتاده که نه به مردم احتیاج دارد 
و نه به اصالح طلبان. وقتــي دولت از مردم 
و اصالح طلبان رویگردان شد اصالح طلبان 

نمي توانند کاسه داغ تر از آش شوند.

ظاهرا»روحانی«نهبهمردم
احتیاجداردنهاصالحطلبان

سیدرضااکرمی
فعالسیاسیاصولگرا:

یک فعال سیاسی اصالح طلب معتقد است که دو دلیل 
عمده باعث شد تا دو جریان متضاد مجلس یعنی جبهه 
پایداری و فراکسیون امید همزمان باهم از پاسخ های 
رییس جمهور به ســواالت نمایندگان مجلس راضی 
نشوند.محمود میرلوحی در ارتباط با موضوع حضور 
رییس جمهور در مجلس اظهار کرد: باالخره این تابو 
باید شکسته می شد. در دنیای دموکراسی پاسخگویی 
رییس جمهــور به مردم و نمایندگان امری مرســوم 
است. مرتبا همه مســئولین به مجالس  می روند و در 
مورد عملکردشان پاســخ می دهند.وی گفت: به نظر 
می آید آقای رییس جمهور بایــد پیام جدیدی برای 
فضای سیاسی کشور داشته باشد و آن را مخابره کنند، 
ایشان باید  با انتخابات سال گذشته همزایی و همگرایی 
داشته باشد. نباید به نسخه های رقیب آقای روحانی 
باز گردیم. میرلوحی در پایــان گفت: گله ها از رییس 
جمهور از وقتی شروع شد که روحانی از قول و قرار های 
انتخاباتی اش فاصله گرفت، به نظر می آید آقای رییس 

جمهور باید از نو، قول و قرارها را مرور کنند .

قولوقرارهارا
ازنومرورکنید

توصیه یک اصالح طلب به روحانی: 

سیدرضا اکرمی، فعال سیاسی اصولگرا گفت: 
عواملی که باعث می شود که این گرفتاری ها 
به وجود آید و حتی بهانه ای به دست افرادی 
مانند »منصور ارضــی« بیفتد کــه بیایند 
در مراســم روز عرفه که همــه دعا می کنند 
تا مشــکالت اقتصادی، سیاســی، اخالقی، 
فرهنگی و ... از بین برود، یک مرتبه  آنها هم 
شعار مطرح شده در فیضیه را تکرار می کنند 

از نظر من ناآگاهی است.
وی افزود: مسئوالن باید امثال منصور ارضی و 
دیگر مداحان معروف را صدا بزنند و برای آنها 
اوضاع کشــور را توضیح دهند، آنها را روشن 
کنند که شــما در زمین دشمن بازی نکنید. 
اگر حرف درست هم بزنید و در زمین دشمن 
بازی کنید، این گل به خودی اســت.اکرمی 
گفت: آقای منصور ارضی که ســابقه اش در 

گذشته روشن است. 

امثالارضی
ازمسائلجامعهخبرندارند

پیشخوان

بین الملل

  به بهانه شایعات درباره راه اندازی خانه های فساد در مشهد توسط مردان مجرد عراقی؛ 
علیه خودمختاری بانک ها

واکنش»الهامچرخنده«بهادعایجنجالیخواهرانمنصوریان
الهام چرخنده با انتشار پستی در فضای مجازی، نســبت به ادعای جنجالی خواهران منصوریان واکنش 
نشان داد.  اخیرا خبری از خواهران منصوریان و الهام چرخنده در فضای مجازی دست به دست می چرخید. 
ماجرا از این قرار بود که خواهــران منصوریان در مصاحبه جنجالی با یک شــبکه تلویزیونی خصوصی 
اینترنتی گفته بودند که الهام چرخنده مجری تلویزیون به آنها پیشنهاد داده که »اگر چادر سرتان کنید به 
جایش پول، خانه و ماشین به شما می دهم!« خواهران منصوریان حتی رقم پیشنهادی را هم ۱۰۰میلیون 
تومان اعالم کردند! حال الهام چرخنده در فضای مجازی متنی را منتشــر کرده و به این ادعا پاسخ داده 
است. چرخنده گفته که پیشنهادی از ســوی وزارت ورزش و جوانان آن هم برای حمایت روحی و مالی 
این ورزشکاران مطرح شده و فکر نمی کرده خواهران منصوریان دچار چنین سوء تفاهمی بشوند که فکر 
کنند قرار بوده چادر سر کنند تا خانه و ماشین بگیرند! چرخنده این سوال را هم مطرح کرده که مگر من 

که هستم که بخواهم به کسی خانه و ماشین بدهم؟

یادتانهسترییسدولتقبلیبا5میلیونتومان،راینمایندگانراخرید؟!
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: اگرچه استیضاح وزرا و سوال از رییس جمهور و یا کشاندن وزرا به مجلس برای 
پاسخگویی به سواالت، از حقوق نمایندگان مجلس است ولی تکرار و استمرار آن به ویژه در شرایط حساس 
که دولت باید تمام توان و ظرفیت خود را برای مقابله با دشمنان شرور و خنثی کردن توطئه های پرتعداد آنها 
بسیج کند، به نوعی است که چندان قابل درک و توجیه به نظر نمی آید. به راستی نمایندگانی که از بسیاری 
مسائل آشکار و نهان آگاه هســتند و به منابع متنوع اطالع رسانی و اطالعات طبقه بندی شده هم دسترسی 
دارند، آیا پاسخ متقنی درباره آن 5 ســوال مطروحه از رییس جمهور را در اختیار نداشتند؟ این نکته به ویژه 
زمانی معنی دار خواهد بود که رفتار رییس جمهور روحانی و رییس دولت های نهم و دهم با مجلس را مقایسه 
کنیم و رفتار متقابل مجلسیان با این دو را مدنظر قرار دهیم. یکی مجلس را در ذیل امور هم نمی دانست و با 
پرداخت 5 میلیون تومان پول توجیبی به برخی نمایندگان، رای و نظر آنها را معامله می کرد و دیگری با تکریم 

و حفظ حرمت مجلسیان برای رای و نظر آنها احترام خاصی قائل می شود. 

چهره ها

بانکداری بــه روش بچه 
پولدارها

احمدی نژاد امروز محاکمه 
می شود؟

قطار استیضاح کجا متوقف 
می شود

زینب ذاکر
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افزایش ۲۹درصدی تولید شمش طال در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

پیش فروش هایی که ترمز بازار خودرو 
را کشید؛

پراید ۱۱ میلیون تومان ارزان 
شد

فعاالن بــازار خودرو عنــوان کردند که قیمت 
پراید به 43 میلیون تومان رســید؛ اما این نرخ 
به 32 میلیون تومان کاهش یافته است و باالتر 
از این رقم را کســی خرید و فروش نمی کند.

از وقتی که موضوع پیش فروش ســه شرکت 
ایران خودرو، سایپا و کرمان موتور اطالع رسانی 

شــد، بازار واکنش نشــان داد و قیمت ها در 
مقایســه با روزهای گذشــته که به اوج خود 
رسیده بود، روند نزولی پیش گرفت و به اعتقاد 
فعاالن بازار ریزش قیمت ها ادامه خواهد داشت.

البته دارندگان خــودرو ترجیح می دهند رقم 
43 میلیون تومــان را حفظ کنند تا حداقل در 
وضعیتی که بازار به هم ریخته اســت، سودی 

عایدشان شود.
 آنگونه که نمایندگی ها و نمایشــگاه ها عنوان 
کردند، رقم 43 میلیون تومــان دیگر در بازار 
وجود ندارد و تنها از آن صحبت می شــود. از 
ایــن رو به مــردم توصیــه کردند که دســت 
از خریــد بردارند و ســراغ نمایشــگاه هایی 
 بروند که بــا قیمت واقعی عرضــه خود را آغاز

 کردند.
سعید مؤتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو از ریزش قیمت ها صحبت کرد و گفت:  
به نظر می رســد طی هفته جاری روند نزولی 
قیمت  خودروها ادامه داشته باشد.وی با بیان 
اینکه خودروســازان با عرضه خــودرو به بازار 
می توانند جلوی جهش قیمت هــا را بگیرند، 
خاطرنشــان کرد: عدم فروش خودرو از سوی 
خودروســازان طی ۱۵ روز باعث شد که بازار 
خودرو دچار به هم ریختگی شــدیدی شود و 
دالالن و واسطه ها ســاعتی قیمت ها را گران 

کنند.

 
مدیر مجتمع طالی موته اعالم کرد:
افزایش ۲۹درصدی تولید 

شمش طال در اصفهان
تولید شمش طال در مجتمع طالی موته اصفهان 
2۹درصد افزایش یافــت. علیرضا طاالری، مدیر 
مجتمع طالی موته گفت: طی چهار ماهه امسال، 
۱7۵کیلوگرم شــمش طال در این مجتمع تولید 
شــده که این میزان 2۹ درصد بیشــتر از مدت 
مشابه سال گذشته اســت. وی افزود: همچنین 
با دســتیابی به این میزان تولید شــمش در این 
مجتمع، نســبت به برنامه تولید ۱۱0کیلوگرم، 

۵۹درصد افزایش یافته است.

 مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:
حذف تانکرهای گازرسانی 

 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: بعد 
از رسیدن خط انتقال سراســری یازدهم گاز به 
استان  اصفهان، گازرســانی از طریق تانکرهای 
گازرســانی حذف و در نهایت این شهرها به خط 

سراسری متصل می شوند.
سید مصطفی علوی با بیان اینکه در شرق استان 
اصفهان چهار شهر خور، جندق، انارک و فرخی 
گاز نداشتند، افزود: برای گازرسانی به این چند 
شــهر، امکان انتقال گاز از خط سراسری مقدور 
نبود، بنابراین گاز طبیعی به روش CNG از طریق 
تعدادی کمپرسور در ایســتگاه مادر فشرده و با 
فشار بسیار باال وارد تانکرهای گاز می شود و پس 
از انتقال به ایستگاه های دختر تغذیه شده و در 
ادامه پس از تقلیل فشار از ایستگاه های دختر، در 

شبکه شهری توزیع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تاکید کرد: 
شبکه گذاری و گازرسانی به این شهرها همانند 
سایر مناطق انجام می شــود و پس از اینکه خط 
انتقال سراسری یازدهم به استان اصفهان رسید، 
گازرسانی از طریق تانکرهای گازرسانی حذف و 
 در نهایت این شهرها به خط سراسری گاز متصل 

می شوند.

مرضیه محب رسول

میوه طی ماه های اخیر قیمت های عجیب و غریبی را 
تجربه کرد، از نرخ های چندین برابر میوه های ارزانی 
مانند هندوانه و گرمک تا صعود بی سابقه میوه هایی 
مانند گالبی و هلو که دیگر کمتر کسی از قشر معمولی 
جامعه توان خرید و مصرف این میوه ها را داشت. در 
کنار این نوسانات بی سابقه اما برخی از موارد عجیب 
در بازار میوه هم قابل مشاهده بود از آن جمله خرید 
و فروش میوه های الکچــری در فضای مجازی و نیز 
چند برابر شــدن قیمت  میوه های پر مصرفی مانند 

موز و آناناس.
باز هم پای دالالن در میان است

اگر چه در ماه های ابتدایی ســال ۹7گرانی و کمبود 
میوه به دلیل خشکسالی و نیز سرمازدگی میوه های 
سردرختی به دلیل شرایط آب و هوایی عنوان می شد؛ 
اما اخیرا با باال رفتن بی رویه قیمت میوه های فصلی 
دالالن عامل این گرانی معرفی شــده اند. براســاس 
آخرین آمار بانــک مرکزی از متوســط قیمت اقالم 
خوراکی در هفته منتهی به دوم شــهریورماه امسال 
گروه میوه هــای تازه با افزایــش قیمت ۸3 درصدی 
نسبت به هفته مشابه در سال گذشته مواجه شده است 
و نگاهی به درصد افزایش قیمت همین گروه کاالیی 
در هفته قبل و هفته مشابه ماه قبل که به ترتیب ۶.۸ و 
4.4 درصد بوده است، نشان می دهد که روند قیمت و 
بازار میوه افزایشی بوده و همچنان این گرانی ها ادامه 
دارد.البته در این میان تنها میوه وارداتی در این سبد 
یعنی موز به کیلویی ۱0 هزار و ۱74 تومان )به صورت 
میانگین( رسیده و نسبت به هفته سال گذشته ۱44.۹ 
درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. همچنین 
پس از این میوه وارداتی، هندوانه و طالبی در ردیف های 
باالیی جدول گرانی و صدرنشین آن هستند، چرا که 
به ترتیب ۱3۹.3 درصد و ۹۵.۶ درصد افزایش قیمت 
را نسبت به هفته مشابه ســال گذشته تجربه کردند 
و پــس از آن میوه هایی مانند گالبــی، خربزه، انگور، 
سیب گالب و هلو در رتبه های بعدی افزایش قیمت 
میوه در آخرین ارزیابی بانک مرکــزی قرار دارند.در 

این میان برخی باغداران و 
فروشندگان ، عامل افزایش 
قیمت میوه را کاهش کمبود 
تولید و عرضه انــواع میوه 
ناشی از سرمازدگی و دیگر 
شرایط اقلیمی خاص عنوان 
می کننــد؛ اما مســئوالن 
وزارت جهــاد کشــاورزی 

معتقدند که هیچ کمبودی در این زمینه وجود نداشته 
و ســودجویی، واســطه گری و داللی قیمت میوه را 
گران می کند.شــکرا... حاجی وند، مدیرکل دفتر امور 
میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی 
در این باره  گفت: از نظر تولید هیچ مشکل و کمبودی 
در کشــور وجود ندارد و از نظر عرضــه محصول در 
حوزه میوه نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری را 
تجربه می کند؛ بنابراین هیچ کمبودی در این زمینه 
وجود ندارد و داللی و سودجویی عامل افزایش قیمت 
میوه است.وی ادامه داد: براساس بررسی های صورت 
گرفته قیمت هر کیلوگرم میوه که در اختیار مردم قرار 
گرفته و توسط آنها استفاده می شود تنها 30 درصدش 
به جیب باغدار مــی رود و 70 درصــد مابقی آن نیز 

سهم دالالن، سودجویان 
و واســطه های بی شماری 
می شــود که قیمت میوه 
را افزایش دادند، بنابراین 
باید طرحی دیگر براندازیم.
موز از اولویت های 

تخصیص ارز حذف شد
اگر چه تا دو ماه پیش موز با 
تعرفه های ارز دولتی وارد کشور می شد؛ اما با افزایش 
میزان تعرفه دریافتــی از واردات این میوه قیمت موز 
چند برابر شده اســت و البته در سطح شهر اصفهان 
با قیمت هایی به مراتب باالتــر از ۱۱هزار تومانی که 
به عنوان نرخ رســمی موز عنوان می شود، به فروش 
می رسد. در همین زمینه رییس اتحادیه صادرکنندگان 
محصوالت کشــاورزی گفت: موز اکنون در گروه سه 
کاالیی قرار گرفته است؛ یعنی اینکه نه تنها در اولویت 
تخصیص ارز قرار ندارد، بلکــه واردکنندگان باید ارز 
مورد نیاز آن را از محــل 20 درصد صادرات غیرنفتی 
)به جز پتروشیمی، فوالد و مواد معدنی رنگین( تامین 
کنند. نورانی در عین حال اظهار داشــت: هرچند در 
سه ماهه نخست امســال ارز دولتی برای واردات موز 

تعلق گرفته؛ اما قیمت ها بــرای مصرف کننده هیچ 
تغییری نکرده اســت. وی قیمت موز را تابع عرضه و 
تقاضا عنوان کرد و افزود: اگــر در آینده قیمت تمام 
شــده واردات موز برای واردکننده باال باشد، واردات 
آن بی شــک کاهش خواهد یافت. همچنین رییس 
اتحادیه بارفروشان درباره افزایش چشمگیر قیمت موز 
تصریح کرد: برخی مسئوالن علت افزایش قیمت میوه 
را دالل بازی های بسیار به ویژه در میادین و بارفروشان 
می دانند؛ اما مشــکل ما این اســت که مسئوالن به 
جای اینکه بنشــینند و همفکری کننــد، توپ را به 
زمین یکدیگر می اندازند در حالی که باید هزینه این 
مشــکالت را مردم و مصرف کننده بدهد.وی با اشاره 
به اینکه دالیل مختلفی در افزایش قیمت میوه موثر 
است، خاطرنشــان کرد: به عنوان مثال موز اکنون به 
کیلویی بیش از ۱۱ هزار تومان رسیده که علت آن نه 
دالل بازی است و نه کمبود، بلکه موز را جزو کاالهای 
لوکس به حساب آورده اند که باید برای واردات آن از 
ارز آزاد استفاده شود که قاعدتا با افزایش نرخ ارز قیمت 

موز هم افزایش می یابد.
میوه های الکچری را از سایت های فروش 

بخرید
موضوعی که این روزهــا عجیب به نظر می رســد، 
فروش میوه های الکچری در فضای مجازی و برخی 
از سایت های اینترنتی است. در یکی از این سایت ها 
می توان انواع مختلفی از میوه های اســتوایی و حتی 
سبزیجات کمیاب مانند »آرتیشــو« و »مارچوبه« را 
خریداری کرد. در این سایت انواع میوه های وارداتی 
که البته اغلب قاچاق و غیر قانونی بــوده را می توان 
در بســته بندی های مختلف خریداری کرد. قیمت 
هر بســته شــش تایی »رامبوتان« 33هزار تومان، 
»فیسالیس« کلمبیایی ۱۶هزار تومان، »ردکارنت« 
هلنــدی ۸۵هزار تومــان و هر دانه »اســتار فروت« 
33هزار تومان به فروش می رســد. این میوه ها البته 
در ســطح شــهر و به صورت قاچاق در برخی از میوه 
فروشی ها نیز به فروش می رسد و معلوم نیست به رغم 
 قاچاق بودن، این میوه ها چطور آزادانه خرید و فروش 

می شوند.

داللی، کم آبی و بقیه قضایا...
  مقصر گرانی ۸۳ درصدی میوه کیست؟  

مسئوالن به جای اینکه بنشینند و 
همفکری کنند، توپ را به زمین یکدیگر 

می اندازند در حالی که باید هزینه این 
مشکالت را مردم و مصرف کننده بدهد

آگهی مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران  استان اصفهان
بانک ملی ایـران در نظـر دارد، قسـمتی از امالک تخلیه شـده و متصـرف دار و حق و کسـب و پیشـه و تجارت و سـرقفلی محل 
های اسـتیجاری  مـازاد خـود را از طریـق مزایده کتبـی بر مبنـای قیمت پایـه مزایـده،در وضعیت موجـود و به صـورت نقدی، 
نقد و اقسـاط )اجـاره به شـرط تملیـک( بـه فـروش برسـاند. متقاضیان مـی تواننـد بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر، بازدید از 
امالک، دریافت اسـناد مزایـده ) برگه های شـرایط در مزایده( و تسـلیم پیشـنهادات خـود تا سـاعت ۱2 روز  یک شـنبه  مورخ   
۹7/0۶/2۵    بـه محـل ایـن اداره امـور واقـع در اصفهان-میـدان امـام حسـین )ع(- ابتـدای چهارباغ پاییـن طبقه سـوم دایره 

سـاختمان مراجعـه نمایند.
توضیحات : 

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

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

4- سـپرده ) ودیعه( شـرکت در مزایده معـادل ۵% قیمت پایه مزایده اسـت که متقاضیـان باید طی یک فقـره چک تضمینی 
بانک ملـی ایـران در وجـه اداره امور شـعب بانک ملی اسـتان اصفهـان به همـراه پاکت حـاوی برگه شـرایط شـرکت در مزایده 

تحویـل دهند.
۵-کلیه پـاکات حاوی پیشـنهادات متقاضیـان خرید امـالک در سـاعت ۸صبح روز دوشـنبه مـورخ  ۹7/0۶/2۶ در محـل اداره 
امور شـعب بانک ملی ایران اسـتان اصفهان واقـع در میدان امام حسـین )ع( ابتـدای چهارباغ پایین بازگشـایی خواهد شـد. لذا 

متقاضیـان می تواننـد در موعد یاد شـده بـا ارائه کارت شناسـایی در جلسـه مذکور شـرکت نمایند.
۶-امالک دارای متصـرف به صـورت وکالت بالعـزل و تقبل کلیه هزینـه های مربوط بـه اخذ اسـتعالمات ماخـوذه در ارتباط با 

نقـل و انتقال و سـایر موارد بر عهـده خریدار واگـذار می گـردد. )هزینه تنظیـم وکالت نامـه بالمناصفه خواهـد بود.(
7-بـرای کلیه امـالک، بازدیـد الزامی اسـت و در وضعیت موجـود واگذار مـی گردد و بـرای امالک متصـرف دار تخلیـه ملک بر 

عهده خریدار اسـت.

۸-هزینه جلـب رضایـت مالک جهـت تغییر شـغل و در صـورت لزوم تغییـر کاربـری راجع امـالک سـرقفلی دار یـا دارای حق 
کسـب و پیشـه بر عهـده خریدار اسـت.

۹-امالکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.
۱0-هزینه آگهی و کارشناسـی بر عهده برنده مزایده اسـت و مشـارالیه می بایسـت این هزینه را بر اسـاس اعالم نظر بانک قبل 

از انقعاد قرارداد نقـدا در وجه بانـک واریز نماید.
۱۱- متقاضیان خرید می بایسـت مبلغ دویسـت هـزار ریال به صـورت نقدی در هنـگام خرید اسـناد مزایده پرداخـت نمایند و 

رسـید آن را به همـراه پاکت حاوی برگه شـرایط شـرکت در مزایـده تحویل دهند.
۱2-در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدی است.

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

شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدی 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد )برای کلیه 1
کاربری ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات(.

نحوه فروش با 
شرایط نقد

نحوه فروش با 
شرایط نقد و اقساط

شرایط اقساطمدتکاربریردیف

دو ساله ) 24 ماهه(تجاری، مسکونی، اداری1
۵0% نقد+۵0% اقساط ماهیانه بدون سود

30% نقد +70% اقساط ماهیانه با سود %20

30% نقد + 70% اقساط ماهیانه بدون سوددوساله )24 ماهه(صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی2

م الف: ۲37647 اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                   

مساحت کاربرینوع ملکآدرس 
عرصه

مساحت 
وضعیت پالک ثبتیاعیانی 

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتکنونی

19
نطنز شهرک صنعتی شجاع آباد 

شرکت اسبق میسان تجارت
کارخانه و 

دفترچه قرارداد 4000640صنعتیماشین آالت
تخلیه42-4451-و-ج

ششدانگ بازدید از ملک الزامی است
فروش با وضع موجود /شامل 

تخفیف نقدی نمی باشد.
6,5۳9,176,000

20
کاشان نبش خ درب اصفهان ، 
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه۳4047۳4/41۸۳مسکونیمسکونیپامنار، روبروی کوچه فردوس 9

5,۳42,400,000فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استمتصرف دار2۳64۳24650مسکونییک باب خانهکاشان خیابان فاضل نراقی کوچه شهید بزرگی21
4,054,400,000فروش با وضع موجود

کاشان شهرک صنعتی امیرکبیر 22
  دفترچه قرارداد41251۳67صنعتییک باب کارخانهخیابان شکوفه 5

تخلیه21۳9-2۳-و- ج
ششدانگ بازدید از ملک الزامی است

9,۳1۸,400,000فروش با وضع موجود

2۳
شهرضا - بلوار پاسداران - فرعی 

متصرف دار 2/10759    220294مسکونی یک باب خانه 2 - پالک 27 و 29 
ششدانگ بازدید از ملک الزامی است

۳,696,000,000فروش با وضع موجود

24
اصفهان خیابان عالمه مجلسی نبش 

میدان قدس بن بست شیبانی
پالک دوم

یک باب 
مسکونی 

بهداشتی 
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه۳0/9224-1۸۳درمانی

9,6۸۸,000,000فروش با وضع موجود

25
اسفرجان بلوار شهیدان حاج هاشمی

محل سابق بانک ملی
یک باب 

مسکونی تجاری
تجاری 
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استتخلیه572۳۸۸225/2625مسکونی

۳,729,600,000فروش با وضع موجود

تخلیه۳4009۳01/22۳صنعتییک باب سولهفریدون شهر ناحیه صنعتی سنگباران 26
عرصه دارای قرارداد اجاره با سازمان 

جهاد کشاورزی می باشد.فروش با وضع 
موجود. بازدید از ملک الزامی است

۳,۸0۸,000,000

تخلیه27006۳024/226صنعتییک باب سولهفریدون شهر ناحیه صنعتی سنگباران27
عرصه دارای قرارداد اجاره با سازمان 

جهاد کشاورزی می باشد.فروش با وضع 
موجود.بازدید از ملک الزامی است

۳,449,600,000

2۸
اصفهان مبارکه طالخونچه خیابان شهید 

تجاری مسکونی تجاریبهشتی جنب مدرسه طالقانی پ 152
ششدانگ بازدید از ملک الزامی می باشد.تخلیه17944740/1۸7مسکونی

2,464,000,000فروش با وضع موجود.

29
اصفهان جاده اصفهان -شیراز-بعد 

از راهنمایی رانندگی روستای
راه حق -خیابان شهید دستغیب سمت راست

ششدانگ بازدید از ملک الزامی می باشد.تخلیه224۸/2106-۳5۸مسکونیزمین
4,009,600,000فروش با وضع موجود.

۳0
اصفهان -خیابان شیخ صدوق 
ششدانگ بازدید از ملک الزامی تخلیه12۳256/4۸59-مسکونیآپارتمانشمالی-کوی خرم -پالک 25

5,624,640,000می باشد. فروش با وضع موجود.

نطنز -شهرک صنعتی اوره ۳1
محل سابق تابلو تابسا

کارخانه و 
قرارداد  شرکت 50001۸5۸صنعتیماشین آالت

اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروشتخلیهشهرکها۸0046۸6
17,040,240,000با وضع موجود

۳2
اصفهان - شهرک صنعتی دهق- محل 
1۳,216,000,000اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجودتخلیه1۸-51151۸9224۸۳صنعتیکارخانهسابق شرکت سپاهان گونی )ای ماشین(

۳۳
نطنز- شهرک صنعتی شجاع 

آباد -روبروی فوالد نطنز و بانک 
سپه- محل سابق شرکت شهرآب

کارخانه 
1۸,54۸,۳20,000اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجودتخلیهو-ج -42-549451۳462266صنعتیماشین آالت

۳4
شهرضا اول جاده بروجن مقابل 

دانشگاه آزاد اسالمی 
کارخانه 

14,224,000,000اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجودتخلیه157/۳9 و ۳۳00177040صنعتیماشین آالت

جاده داران الیگودرز ابتدای ۳5
جاده حصور-گنجه 

کارخانه 
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع تخلیه7570614۸012/16صنعتیماشین آالت

1۸,56۸,۳2۳,200موجود ششدانگ بازدید از ملک الزامی می باشد.

۳6
ملک شهر خیابان انقالب اسالمی 

خیابان شریعتی نبش کوچه
عارف طبقه اول

2,1۸4,000,000اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجودمتصرفدار97/۸6۸/62۳1-آپارتمانمسکونی

۳7
ویالشهر بلوار ولیعصر خیابان 

۳01مسکونییک باب خانهشهید بهشتی پالک 7۸
اعیان بر 

اساس نظر 
کارشناس

۳,012,۸00,000اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجودتخلیه1624/790

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                   

مساحت کاربرینوع ملکآدرس 
مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتوضعیت کنونیپالک ثبتیمساحت اعیانی عرصه

داران روستای نهر خلج کوچه روبروی 1
ششدانگ بازدید از ملک الزامی استمتصرف دار14/176-510زراعییک باب خانهمسجد حضرت ابوالفضل

201,600,000فروش با وضع موجود

داران روستای نهر خلج روبروی پایگاه 2
متصرف دار2۸410014/142مسکونییک باب خانهبسیج کوچه حجت اله صادقی

ششدانگ بازدید از ملک الزامی 
40۳,200,000است فروش با وضع موجود

۳
مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله کریمیان

 کوچه شهید حبیب اله کریمیان 
کوچه گلستان شهدا پالک 20

ششدانگ بازدید از ملک الزامی استمتصرف دار46۳195۳۸7/۸14مسکونییک باب خانه
776,160,000فروش با وضع موجود

دفترچه شرکت 2000645صنعتیکارخانهنطنز شهرک صنعتی شجاع آباد  خیابان خیام 4 4
تخلیه4242-42

ششدانگ بازدید از ملک الزامی 
۳,7۳9,6۸0,000است فروش با وضع موجود

متصرف دار۳202051/2994مسکونییک باب خانهسمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 5
ششدانگ بازدید از ملک الزامی 

1,0۳۸,240,000است فروش با وضع موجود

تخلیه 1۸74612144/۳5صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز  چینی گستر سپید6
ششدانگ بازدید از ملک الزامی است

فروش با وضع موجود /شامل 
تخفیف نقدی نمی باشد.

2,026,05۳,6۸0

تخلیه 1۸74612144/29صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر گلدیس7
ششدانگ بازدید از ملک الزامی 

است فروش با وضع موجود /شامل 
تخفیف نقدی نمی باشد.

2,12۸,۸69,6۸0

تخلیه 1۸74612144/۳2صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر زمرد۸
ششدانگ بازدید از ملک الزامی 

است فروش با وضع موجود /شامل 
تخفیف نقدی نمی باشد.

2,094,597,6۸0

تخلیه 1۸74612144/۳6صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر نسترن9
ششدانگ بازدید از ملک الزامی است

فروش با وضع موجود /شامل 
تخفیف نقدی نمی باشد.

2,0۸6,۸۸۸,272

تخلیه 1۸74612144/۳7صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر محال10
ششدانگ بازدید از ملک الزامی است

فروش با وضع موجود /شامل 
تخفیف نقدی نمی باشد.

1,96۳,0۸1,56۸

تخلیه 1۸74612144/۳۳صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر کوثر11
ششدانگ بازدید از ملک الزامی است

فروش با وضع موجود /شامل 
تخفیف نقدی نمی باشد.

2,100,169,56۸

تخلیه 1۸74612144/۳1صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر شکوفه12
ششدانگ بازدید از ملک الزامی است

فروش با وضع موجود /شامل 
تخفیف نقدی نمی باشد.

2,100,169,56۸

تخلیه 1۸74612144/۳0صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر خرداد1۳
ششدانگ بازدید از ملک الزامی است

 فروش با وضع موجود /شامل 
تخفیف نقدی نمی باشد.

2,107,451,472

تخلیه 1۸74612144/۳۸صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر الله14
ششدانگ بازدید از ملک الزامی است

فروش با وضع موجود /شامل 
تخفیف نقدی نمی باشد.

1,997,۳5۳,56۸

تخلیه1۸74612144/2۸صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر شقایق15
ششدانگ بازدید از ملک الزامی است

فروش با وضع موجود /شامل 
تخفیف نقدی نمی باشد.

2,100,169,56۸

تخلیه 1۸74612144/۳4صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر بنفشه16
ششدانگ بازدید از ملک الزامی است

فروش با وضع موجود /شامل 
تخفیف نقدی نمی باشد.

2,100,169,56۸

تخلیه 1۸74612144/6۸صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر صباح17
ششدانگ بازدید از ملک الزامی است

فروش با وضع موجود /شامل 
تخفیف نقدی نمی باشد.

2,100,169,56۸

مسکونی یک باب خانهخ کاوه میدان 25 آبان کو چه امید 1۸
تخلیه206/5527۸1۳۳90و تجاری 

ششدانگ بازدید از ملک الزامی است
7,459,200,000فروش با وضع موجود 

۳
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فقدان سند مالکیت
6/191 چون آقای ســید مهدی عرفانیان فرزند سید احمد به موجب وکالت نامه 26872 
مورخ 96/09/20 دفترخانه 286 اصفهان از طرف آقای عبداله کریمیان فرزند صفرعلی 
نسبت به ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده و به تایید دفتر 286 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ 
پالک 15194/3910 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 548787 در دفتر 
261 صفحه 29 ذیل ثبت 49763 به نام نامبرده سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و 
طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت 
جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 234953 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )234 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ اجرائیه

6/192 شماره پرونده: 139704002003001366/1 شماره بایگانی پرونده: 9701964/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139703802003000207 بدین وسیله به آقای محسن بهارلویی 
فرزند مختار ساکن اصفهان چهار باغ پایین کوی رشــتیها پالک 3/10 که برابر گزارش 
مامور مربوطه آدرس شما شناسایی نگردیده اســت ابالغ می گردد که خانم لیال صادقی 
اصفهانی باستناد سند ازدواج شماره 3565 مورخ 1378/09/14 دفترخانه ازدواج شماره 
11 اصفهان جهت وصول تمام صداق مندرج در سند ازدواج به شرح: کالم ا... مجید یکصد 
هزار ریال مهر السنه دویست و شــصت و دو ریال و نیم طاقه شال ترمه پانصد هزار ریال 
هزینه حج ده میلیون ریال آیینه و شمعدان پانصد هزار ریال پول منزل سی میلیون ریال 
سکه تمام بهار آزادی دویســت عدد که تمامی بر ذمه زوج است که عندالمطالبه بپردازد. 
مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و پرونده اجرائی 
به شماره 139704002003001366 در این اداره مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 
منتشر می گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
 بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف: 234976 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)269 کلمه، 3 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

6/193 شماره صادره : 1397/42/517304-1397/6/7 چون خانم مرضیه ملک محمدی 
فرزند اصغر در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی تقاضای صدور ســند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان واقع 
در محدوده پالک 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و رای 
شــماره 925 مورخ 1397/02/20 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن 
صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون 
فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره 4066 فرعی از 4483 اصلی مفروز ومجزی از 131 
فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام خانم مرضیــه ملک محمدی فرزند اصغر در 
روز دوشنبه 97/7/9 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود 
بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف: 234973 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)211 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139703902004000215 آگهــی:  شــماره   6 /194
139404002004000281 و 139404002004000288 آگهــی مزایده پرونده های 
اجرایی کالســه: 9400664 و 9400657  تمامت و همگی شــش دانگ اعیانی کاشانه 
مسکونی احداثی بر روی عرصه اولیه واقع در طبقه اول شمال غربی به پالک سه هزار و 
پانصد و بیست و نه فرعی مجزی شده از ســه هزار و سیصد و سی و هفت فرعی از پانزده 
هزار و دویست و یک اصلی به مساحت 84/70 متر مربع با قدرالحصه از مشاعات و با حق 

استفاده از پارکینگ سه هزار و پانصد و هفده فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و با قید 
باینکه ایوانکی در حد شمال به فضای خیابان پیشرفتگی دارد و به ارتفاع 2/85 متر مربع 
بانضمام انباری ســه هزار و پانصد و ده فرعی به مساحت 4/83 متر مربع با کلیه ملحقات 
و مشــترکات و منصوبات آن به آدرس: اصفهان - خیابان هشت بهشت شرقی- نرسیده 
به چهار راه حمزه- طبقه فوقانی رســتوران آب و نان- طبقه اول شــمال غربی که سند 
مالکیت آن در صفحه 485 دفتر 174محلی امالک ذیل ثبت شماره 30648 با شماره چاپی 
086700 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل: انکساراً به طول های سه متر و پنج صدم 
سانتی متر و شصت سانتی متر و سه متر و بیست و پنج سانتی متر و هفتاد و هشت سانتی 
متر و سه متر و پنجاه و پنج سانتی متر پنجره و دیواری است به فضای خیابان شرقًا: اول 
انکسارا به طول های هفت متر و هشتاد سانتی متر و سه متر و بیست سانتی متر دیواری 
است اشتراکی با کاشانه سه هزار و پانصد و سی و یک فرعی دوم انکسارا به طول های  سه 
متر و هشتاد سانتی متر و چهار متر و شصت سانتی متر درب و دیواری است اشتراکی با راه 
پله سه هزار و پانصد و هفت فرعی جنوبًا: به طول سه متر و سی سانتی متر دیواری است 
اشتراکی با کاشانه سه هزار و پانصد و سی و سه فرعی غربًا: اول به طول شش متر و بیست 
و پنج سانتی متر  دیواری است به فضای پالک دویســت و چهل و نه فرعی دوم انکساراً 
به طول های شصت سانتی متر و شصت سانتی متر و شصت سانتی متر دیواری است به 
نورگیر سوم به طول سه متر و هشتاد سانتی متر دیواری است به فضای پالک دویست و 
چهل و نه فرعی چهارم به طول یک متر و چهل سانتی متر دیواری است به فضای خیابان 
حدود انباری: شمااًل: به طول سه متر و چهل و پنج ســانتی متر دیواری است اشتراکی با 
انباری سه هزار و پانصد و نه فرعی شرقًا: به طول یک متر و چهل سانتی متر دیواری است 
به تحتانی عرصه پالک دویســت و چهل و نه فرعی جنوبًا: به طول سه متر و چهل و پنج 
سانتی متر دیواری است اشتراکی با انباری ســه هزار و پانصد و یازده فرعی غربًا: به طول 
یک متر و چهل سانتی متر درب و دیواری است اشتراکی با راه پله کاشانه. حقوق ارتفاقی 
له و علیه طبق قانون تملک کاشانه هاســت. که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق 
ملک مورد نظر یک دستگاه  آپارتمان مسکونی دو خوابه با مشخصات ثبتی پیش گفته واقع 
در طبقه اول )واحد شمال غربی( یک مجموعه مســکونی مشتمل بر تجاری های طبقه 
زیرزمین و همکف و نیز 8 واحد مسکونی )طبقه همکف دو واحد و طبقات اول و دوم سه 
 واحد( به مساحت 84/70 مترمربع احداث شــده است. مجموعه مذکور با قدمت 17 سال 
می باشد. ساختمان دارای اسکلت فلزی و سقف تیرچه و بلوک، آسانسور، کف سرامیک، 
دیوار گچ و رنگ، قرنیز چوبــی، درب ورودی چوبی، کابینــت ام دی اف، پنجره خارجی 
آلومینیــوم، دارای کمد و دیوارکوب، آیفــون تصویری، دربها با روکــش ملچ، گرمایش 
بخاری گازی و سرمایش کولرآبی،  دارای آسانســور، دارای قدرالسهم از عرصه و سایر 
مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها می باشد و دارای انشعاب آب و فاضالب 
)اشتراکی( گاز )اشتراکی( و برق)مجزی( می باشد و با حق استفاده از پارکینگ مشاعی و 
انباری به مساحت 4/83 متر مربع می باشد. ملکی آقای نیکزاد معینی کربکندی که طبق 
اسناد رهنی شماره 143172 مورخ 1390/12/28 و 146281 مورخ 1391/10/10 تنظیمی 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 12 اصفهان در رهن بانک تجارت واقع می باشد و طبق اعالم 
بانک دارای بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 97/07/01 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشــت شرقی- چهار راه اول خیابان الهور 
به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه سه میلیارد و سیصد و سه میلیون و سیصد 
هزار ریال ) 3/303/300/000 ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
 وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد
 می گردد ضمناً این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 97/6/12 
درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینی بانک ملی ایران به مبلغ پایه مزایده در وجه 
اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی 
فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اســناد و امالک سپرده نماید.  م الف:234094 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)935 کلمه، 9 کادر(
ابالغ رای

6/139  شماره دادنامه: 9709976793600099 شماره پرونده: 9609986793601612 
شماره بایگانی شــعبه: 961626 خواهان: 1- آقای امیرحسین دهقان نژاد فرزند تقی به 
نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خ وحید نبش حسین آباد ساختمان عسگری طبقه 

سوم واحد 4 با وکالت خانم بهاره بابائی فرزند احمد به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 
خ رودکی کوچه شماره 76 دادگر انتهای کوچه پالک 142 طبقه دوم، خواندگان: 1- آقای 
محمد تقی بهرامی 2- محســن بهرامی 3- آقای سعید مســتاجران 4- آقای سید علی 
حسینی 5- آقای جواد کاظمی  نســب همگی به نشــانی مجهول المکان، خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت 2- الزام به تنظیم ســند خودرو ، نسبت به دعوی امیر حسین دهقان 
نژاد و بهاره بابائی علیه جواد کاظمی نسب و محمد تقی بهرامی و سعید مستاجران و سید 
علی حسینی و محســن بهرامی دائر بر مطالبه خسارت و الزام به تنظیم سند خودرو حکم 
محکومیت صادر شد. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده 
ردیف پنجم به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو پراید مدل 85 به شماره انتظامی 
24-232 س 97 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده، استعالم به 
عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه های ارائه 
شده از طرف خواهان، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد ماده 
198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 
220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف پنجم به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ 705/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و نیز حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واخواهی در 
این شعبه و بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. با توجه به اینکه دعوی متوجه  خواندگان ردیف اول تا چهارم نمی باشد 
به استناد بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد. م الف: 231136 
شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهید حججی( )389 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
6/140  شماره دادنامه: 9709976794300660 شماره پرونده: 9609986794301718 
شماره بایگانی شعبه: 961720 خواهان: آقای رضا آزادپور فرزند امیرقلی به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خیابان پروین خیابان معراج )هفتون( خیابان میثم بن بست گلستان 
پالک 333، خواندگان: 1- خانم فاطمه دویســتی فرزند درویش 2- آقای ســید محمد 
هاشمی فرزند سید جمعه ، خواسته: الزام به تنظیم ســند خودرو، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی  آقای رضا آزاد پور  به طرفیت آقای سید محمد هاشمی  و 
فاطمه دویستی به خواسته الزام خواندگان نسبت به حضور در یکی از دفاتر رسمی و قانونی 
در خصوص نقل و انتقال سند یک دســتگاه پژو 206 به شماره انتظامی 616 ق 27 ایران 
77 به انضمام هزینه های دادرسی مقوم به مبلغ 50/000/000 ریال با توجه به محتویات 
پرونده و قولنامه در مورخ 95/08/06 ارائه شده توســط خواهان که موید خرید خودرو از 
خوانده ردیف اول آقای سید محمد هاشمی می باشد و با توجه به استعالم انجام گرفته از 
پلیس راهور مورخ 97/02/23 که خوانده ردیف دوم خانم فاطمه دویستی را مالک خودرو 
فوق الذکر اعالم داشته و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی 97/04/10 و عدم 
حضور خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسمی شورا و عدم ارائه الیحه دفاعیه در 
برابر خواهان شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 10 و 220 
قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
ردیف دوم )فاطمه دویســتی( به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سند 
مالکیت خودرو پژو 206 مدل 1381 سفید صدفی روغنی به شماره انتظامی 77-616 ق 
27 و شماره شاسی in81605670 وشماره موتور 4471506 بنام خواهان و پرداخت مبلغ 
665/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد در خصوص 
خوانده ردیف اول با توجه به این که دعوی متوجه وی نمی باشد به استناد بند 4 ماده 84 
قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 231135 شعبه 

13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )418 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/149 شماره ابالغنامه: 9710106836603728 شماره پرونده: 9709986836600544 
شماره بایگانی شعبه: 970600  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
امید شفیعی، خواهان خانم افسانه خوندابی سردرب سفلی دادخواستی به طرفیت  خوانده 
 آقای امید شــفیعی به خواسته طالق مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ میرفندرسکی

)خ میر(- حدفاصل چهــار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید قدوســی- طبقه 
2 - اتاق 202(  ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9709986836600544 شــعبه 6 
دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شــهید قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
1397/07/17 و ساعت 8/30 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 کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 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:231094 شــعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( 

)169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/144  کالسه پرونده: 565/96 شماره دادنامه: 176-97/4/31 تاریخ رسیدگی: 97/4/13  
مرجع رسیدگی: شعبه 47 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای مسعود فیروزیان به 
نشانی اصفهان شاهپور جدید خ شهید باباگلی فروشگاه جهان ایویکو پارسیان، خوانده: آقای 
نصراله بذرافیل آبادی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال 
بابت یک فقره سفته به انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مســعود فیروزیان به طرفیت 
آقای نصراله بذرافیل آبادی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 
ریال بابت صدور یک فقره سفته به شماره 881284 مورخه 96/11/01 به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و نیز 
با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ در روزنامه کثیراالنتشار در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 و 305 و 302 و 306 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/030/000 ریال بابت هزینه دادرســی و تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست مورخه 
96/11/15 و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و بیست روز 
پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 231116 

شعبه 47 شورای حل اختالف اصفهان )303 کلمه، 3 کادر(
مزایده

6 شــماره صورتمجلــس: 9709003623300151 شــماره پرونــده:  /151
9609983623100459 شماره بایگانی شعبه: 970005،  اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 970005 مدنی 
که به موجب آن آقای محمدرضا مسکین اردستانی فرزند حسین محکوم است به پرداخت 
مبلغ 22/250/000 تومان به عنوان اصل خواسته به انضمام مبلغ 7/217/500 ریال هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1396/03/28 لغایت اجرای حکم در حق محکوم 
له آقای حمیدرضا زارعی فرزند رمضان  و پرداخت مبلغ 5/562/500 ریال به عنوان هزینه 
اجرا در حق صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا درصدد اجرای مفاد اجرائیه 
برنیامده است فلذا مشارالیه را به شــرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند: تمامی 
ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی به شــماره 138/301 واقع در مهاباد شهرک شهید 
غالمی سروستان 2 منزل شخصی به مســاحت عرصه 360 متر مربع و اعیانی 124 متر 
مربع در یک طبقه با دیوارهای باربر و سقف تیرآهن و قدمت 7 الی 8 سال حیاط منزل از 
موزائیک و نمای ساختمان از سرامیک دارای سیستم سرمایش کولر و گرمایش بخاری 
گازی دیوارهای آشپزخانه تا 80 سانتی متر از سرامیک و دارای کابینت چوبی  ام دی اف 
می باشد با توجه به موارد مذکور ارزش ششدانگ ملک مذکور به مبلغ 1/185/000/000 
ریال اعالم می گردد. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلســه مزایده حضور 
یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکی را که آگهی شده مالحظه نمایند. ملک فوق به 
شخصی واگذار میگردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه 
از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 1397/06/20 روز سه شنبه 
 ساعت 10 صبح، مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان

م الف: 235253 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرســتان اردستان  )329 کلمه، 
3 کادر(

رونمایی از کتاب صوتی »قصه های مجید«

پیشنهاد سردبیر:پیشنهاد سردبیر:

همه »مجری« می شوند؛ شما چطور؟
به بهانه افزایش هجمه ها به بازیگران و استنداپ کمدین هایی که اجرا می کنند؛

وقتی»لیال«مدلمیشود!

میکائیل دیانی

بازیگران و چهره های مشهور در کشور ما هیچ نسبت 
ســازمانی با جایی که بــرای آن فعالیت می کنند 
ندارند. در صداوســیما روال این است که بازیگران 
با تهیه کنندگان قرارداد می بندند و صداوسیما نیز 
با تهیه کنندگان سر و کار دارد. این درحالی است 
که در بسیاری از کشورهای جهان، خود سازمان ها، 
شبکه های تلویزیونی یا شرکت های تولید فیلم و 
سریال با بازیگران قرارداد می بندند و نکات اصلی 
و الزامــات ضروری در حوزه ستاره ســازی در این 
قراردادها لحاظ می شــود؛ ازجمله حق شــهرت، 
حق مالکیت معنوی، حق تصویر، حق تجارت و... 
از بازیگر ســلب می شــود و در اختیار آن سازمان 
یا شــرکت قرار می گیرد. به طور مثال، وقتی حق 
تصویر یک بازیگر در اختیار یک ســازمان باشد، 
رفتارهای آن بازیگر در شــبکه های اجتماعی نیز 
کنترل می شــود و دیگر یک بازیگر نمی تواند هر 
طور که خواســت در فضای مجازی فعالیت کند. 
این موضوع درباره فوتبالیست ها و همه چهره های 
مشهور حاکم اســت. مثال »کریستیانو رونالدو« تا 
وقتی در باشگاه رئال مادرید فعالیت می کرد، حق 
شــهرت و حق تصویر او در اختیار آن باشگاه بود و 
برخالف مقررات باشــگاه نمی توانست تصویری از 
خود در فضای مجازی منتشــر کند و امروز که به 
باشگاه یوونتوس رفته، این باشگاه درباره او تصمیم 
می گیرد. در سینما نیز همین طور است. مثال وقتی 
یک بازیگر مطرح، با شرکت یا ســازمانی قرارداد 
همکاری می بندد، تا زمان قرارداد، نمی تواند خارج 
از قوانین آن شرکت از شهرت خودش استفاده کند. 
متاسفانه در کشور ما این مسئله رعایت نمی شود و 
می بینیم که یک فرد با حضور خود در تلویزیون که 
برای هر دقیقه آن میلیاردها تومان هزینه می شود، 
هیچ تعهدی ندارد؛ نه در حوزه تجاری و اقتصادی 
کنترل مالی می شود، نه در زمینه تبلیغات و نه در 
حوزه فرهنگی. به همین دلیل یک فرد به خودش 
اجازه می دهد با نخستین حضور خود در یک سریال 
و شهرتی که از این طریق به دست می آورد، هر طور 

خواست رفتار کند.

نگاه

اکرانرودنامهخوانی
درخانههنرمندانتهران

 فیلم مســتند »رودنامه خوانی« به نویســنده 
و کارگردانی »فرشــاد احمدی دســتگردی« 
در خانه هنرمنــدان تهران در روز سه شــنبه 
13 شــهریورماه از ســاعت 18 اکــران 
 می شــود. این فیلم از مجموعه مســتندهای

»ســمفونی زاینده رود« محصول مشــترک 
شهرداری اصفهان، شــبکه مستند و موسسه 
ســینمایی برگ ســبز اســت. موضــوع این 
مســتند، درباره ارتبــاط میــان هنرمندان با 
رودخانه  زنده رود اســت؛ رودخانــه ای که در 
هفده ســاله  اخیر بیشتر خشــک بوده است تا 
جــاری. از دیگر عوامــل این فیلــم می توان 
به موســیقی: کارنــگ کرباســی، فیلم بردار: 
 فرشــاد احمــدی دســتگردی، تهیه کننده: 
سیدمحسن طباطبایی پور و تدوین: لیالشمسی 
اشاره داشت. الزم به توضیح است که این فیلم 
مستند در جشنواره  منطقه ای انجمن سینمای 
جوان کاشــان کاندید جایزه  گفتــار متن و در 
هفتمین جشنواره  حســنات برنده جایزه  ویژه  
دبیرخانه شده اســت. خانه هنرمندان تهران 
واقع در خیابان طا لقاني، خیابان موسوي شمالي 
)فرصت(، ضلع جنوبی باغ هنر از ســاعت 18 
سه شنبه 13 شهریورماه، »سمفونی زاینده رود« 
آخرین فیلم این مستندســاز باتجربه را اکران 

می کند.

رونماییازکتابصوتی
»قصههایمجید«

آیین رونمایی از کتاب صوتی »قصه های مجید«، 
جمعه 1۶)شهریورماه( ســاعت 17  همزمان 
با ســالروز تولد »هوشــنگ مرادی کرمانی«  
نویســنده کتاب، »مهدی پاکــدل« گوینده 
کتاب، »مهدی زارع« آهنگساز و  جمعی از اهالی 
فرهنگ و هنر برگزار می شود. در خبر برگزاری 
این نشســت آمده اســت: »قصه های مجید« 
اثری خاطره انگیز  اســت که نزدیــک به 50 
ســال از آفرینِش آن می گــذرد و در هر قالبی 
که باشد، به دل می نشــیند؛ چه کتاب چاپی 
باشــد، چه ســریالی تلویزیونی، چه برنامه ای 
رادیویی و چــه مثل حاال کتابــی صوتی.« در 
این مراسم، اجرای زنده  بخشی از موسیقی این 
 اثر از دیگر برنامه های مراســم رونمایی خواهد

 بود.

خبر

نژال پیکانیان

اوضاع نابه سامان، برنامه ریزی های نادرســت، برنامه های بی محتوا و صرفا 
آنتن پرکن کــه در نهایت به از دســت رفتن مخاطبــان تلویزیون منجر 
می شود، موضوع جدیدی نیســت که بتوان درباره آن حرف تازه ای زد؛ اما 
موضع گیری های جدید و واکنش های تندی که در چند وقت اخیر نسبت 
به برنامه های تلویزیون آن هم از سوی مجری های رسانه و برخی بازیگران 
مطرح شده، زنگ هشدار تازه ای را به صدا درآورده است که نشان از اوضاع 
اســف بار در تلویزیون دارد. حاال دیگر انتخاب های غلط و بدون منطق در 
تلویزیون، کار را به جایی کشــانده که حتی مجری ها هم با یکدیگر درگیر 
می شوند، به همتایان خود، بی وقفه می تازند و آنها را مورد انتقادهای تند قرار 
می دهند؛ البته پیکان انتقاد بسیاری از معترضان به سوی خود صداوسیما و 

انتخاب های اشتباهش نیز هست.
بازیگران در لباس مجری

نکته مهمی که در چند وقت اخیر دوباره در تلویزیون پررنگ شــده است، 
حضور بازیگران در قامت مجری در برنامه های مختلف است؛محمدرضاگلزار، 
پژمان بازغی، کامران تفتی، دانیال عبادی و چند چهره دیگر از بازیگرانی 
هستند که این روزها اجرای چند برنامه در تلویزیون را بر عهده گرفته اند؛ 
مســئله ای که ظاهرا به مذاق مجری های پیشکســوت و واقعی تلویزیون 
خوش نیامده و شاید به همین علت هم واکنش آنها را در پی داشته و موجب 
درگیری میان آنها شده است. چند ســال پیش این چرخه برعکس بود و 
خیلی از مجری های تلویزیون به عنوان بازیگــر در فیلم ها جلوی دوربین 
رفتند، البته که آن موقع بازیگران واکنش های چندان تندی نسبت به این 

موضوع نداشتند.
البته طبیعی اســت مجریانی که برخی  از آنها  توانایی  بیشتری در اجرای 

برنامه های مختلف دارنــد، وقتی می بینند افرادی بی هیــچ تجربه اجرا و 
برخورداری از کمترین قابلیت ها و توانایی ها در این زمینه تنها به واسطه اینکه 
در سینما یا تلویزیون به عنوان بازیگر شناخته می شوند، پایشان به برنامه های 
مختلف به عنوان مجری باز شده است، حس کنند عرصه برای حضور آنها 
تنگ شده و از همین رو به این ماجرا معترض  شوند. در گزارشی که در ادامه 
می خوانید مروری داشتیم بر اتفاق هایی که در روزها و هفته های اخیر در 
تلویزیون افتاده و موجب درگیری های لفظی بین مجریان شده و واکنش ها 

متعددی را هم از سوی مجریان قدیمی تر تلویزیون در پی داشته است.
مجری هایی که از کف خیابان پیدا شدند

قضیه از آنجایی شروع شد که نام »مجید افشاری« فینالیست خنداننده شو به 
عنوان مجری برنامه »ایرانیوم« مطرح شد؛ همین موضوع کافی بود تا اولین 
صدای اعتراض تند از سوی »محمد نظری«، مجری »به خانه برمی گردیم« 
شنیده شود. نظری در واکنش به انتخاب افشاری برای اجرای این برنامه در 

گفت وگویی گفته بود که از کف خیابان مجری پیدا کرده اند!
نظری در ادامه اظهارنظرش درباره صدا و سیما نیز گفته بود: » نمی دانم در 
تلویزیون چه می گذرد. انگار یک تشتت و تضاد فکری اتفاق افتاده و در زمانی 
که مجری های صداوسیما از صد ها گزینش رد می شوند تا به آنتن برسند و 
هر هفته به خاطر گفتن یک جمله یا نگفتن آن توبیخ می شوند، می بینیم یک 
آدمی را از کف خیابان می آورند و به او اجرا می دهند، کسی که نمی داند روی 
چه خطوط قرمزی حرکت می کند، روی آنتن می رود و برنامه اجرا می کند.«

از انتقادها به دستمزد گلزار تا اجرای تصنعی او
 پیش از حاشــیه های برنامه »ایرانیــوم«، از همان موقعــی که تیزرهای 
پخش مسابقه »برنده باش« با اجرای »محمدرضا گلزار« روی آنتن رفت، 

خیلی ها به حضور وی در قامت  مجری 
واکنش نشان دادند و عالوه 

بر بحث های مالی بر سر دستمزدی که گلزار برای اجری این برنامه گرفته و 
حضور مبهم اسپانسرها، به اجرای تصنعی این بازیگر هم انتقادهای زیادی 
شده و این بحث مطرح شد که چرا با وجود مجری های کاربلد در تلویزیون 
باید سراغ یک بازیگر رفت و دستمزدی بسیار باال هم برای اجرا به او پرداخت 

کرد.
از صابر ابر تا نیما کرمی و اعتراض به »ایرانیوم«

البته گاف های برنامه »ایرانیوم« با انتخاب یک تازه از راه رســیده به عنوان 
مجری تمامی نداشت؛ چند روز پیش »ایرج ملکی« و برادرزاده اش میهمان 
این برنامه بودند. حضور این میهمانان و نوع گفت وگو با آنها نیز واکنش های 
زیادی را در پی داشــت. »صابر ابر« که این اقدام صدا وسیما را غیراخالقی 
دانســته بود، درباره دعوت کردن ایرج ملکی به این برنامه و بازخوردهایی 
که پس از آن به وجــود آمد در توییتر خود نوشــت: »آوردن ایرج ملکی و 
برادرزاده اش در صدا و سیما یک رفتار غیر انسانی ا ســت. آیا واقعا در این 
سازمان کســی اطالعی از فعالیت های آن ها نداشته؟! یا دانسته و خواسته 
آن ها را برای تمسخر دعوت کرده اند؟ این رفتار ترویج مرگ اخالق بین مردم 
است.« نکته جالب اینجاست که صابر ابر پیش از اینکه بازیگر شود، به عنوان 
مجری در برنامه »پلک« آغاز به کار کرد. »نیما کرمی« دیگر مجری تلویزیون 
هم از دیگر منتقدان سرسخت این برنامه بود؛ او نیز در همین باره در صفحه 
اینستاگرامش نوشت:  »متاسفم برای برنامه سازی رو به زوال رسانه ملی... 
واقعا فکری برای برنامه سازی درست ندارید؟! دوستان عزیز! شما حق ندارید 
به هرکسی اجازه دهید رو به روی دو انسان هم وطن به هر شکل و ترتیبی قرار 
بگیرد و بعد مسخره شان کنید]اسکولشان بفرمایید[ به خدا زشته، به خدا 
بده، تو رو خدا از برنامه سازی دست بردارید که هرچه ما تالش می کنیم برای 
برنامه فاخر، شما همه چیز را زیر سوال می برید. وای بر من با این همه ابتذال 

در رسانه ای که روزی قرار بود دانشگاه  انسان سازی باشد.«
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افزایش بودجه جهانی فناوری اطالعات در سال ۲۰۱۹

پیشنهاد سردبیر:

چشمبیونیک،دنیایمیلیونهانابیناراروشنمیکند
افرراد نابینا در آینده نه چندان دور با اســتفاده از فناوری چاپ چشــم هوشمند 
می توانند مناظر و افراد را مشــاهده کنند.کارشناسان به تازگی با استفاده از چاپگر 
ســه بعدی نمونه اولیه چشــم بیونیک )bionic eyeball( را طراحی کرده اند 
که می تواند دگرگونی در ســطح نور را تشــخیص دهد.این چشم هوشمند قادربه 
تشخیص سطوح مختلف در ســطح نور است و دانشــمندان در تالش هستند در 
 آینده امکان شناســایی طیف های بیشــتری از نور را برای این وسیله امکان پذیر 
شــود. دانشــمندان هنوز زمان قطعــی عرضه نمونــه تجاری ایــن محصول به 
 بازار های جهانی را مشــخص نکرده اند.چشــم بیونیک کاری مشابه شبکیه چشم 
 بــه منظــور بازگردانــدن بینایــی را انجــام می دهد؛ 
در این وســیله که درآن نوعی ایپملنت 
قرارداده می شــود، تصاویری که 
 فرد می بیند به امــواج الکتریکی 
تبدیل و آنگاه ســیگنال های 
تصویــر بــه مغــز منتقــل 
می شــوند و به ایــن ترتیب 
فرد قادر به تشخیص تصویر 

و افراد می شود.

اپل، رسما تایید کرده در 12 سپتامبر )21 شهریور( 
مراسمی در آمفی تئاتر »اســتیو جابز« در مقر خود برگزار 
می کند. بر اساس گمانه زنی ها، شاهد رونمایی از آیفون های 
2018 و برخی محصوالت دیگر خواهیــم بود که در ادامه به 

بررسی جزئیات آنها خواهیم پرداخت.
آیفون های 2018

 بر اساس اطالعاتی که تاکنون فاش شده در این رویداد شاهد معرفی 
3 آیفون جدید خواهیم بود که جایگزین آیفون 10 و سری آیفون 8 
می شــوند. در بین آنها دو مدل، باال رده خواهند بود و مدل دیگر با 

قیمت ارزان تری روانه بازارها خواهد شد.
آیفون با نام احتمالی XS نمایشگری 5/8 اینچی از نوع OLED دارد 
و از دوربین سلفی مجهز به سیستم تشخیص عمق به همراه دوربین 

اصلی دوگانه بهره می برد.
گوشی پرچمدار دیگر آیفون XS پالس که نمایشگر بسیار بزرگ6/5 
اینچی دارد، از نظر مشخصات مشابه با برادر کوچک خود است و تنها 
نمایشگر بزرگ تر و البته باتری پر ظرفیت تری دارد. این مدل می تواند 
از سوی عالقه مندان به تماشای ویدئو مورد توجه قرار بگیرد و در عین 

حال از قابلیت اجرای اپ ها در کنار هم بهره مند باشد.
در این 2 مدل بیش از اینکه شاهد تغییرات انقالبی باشیم با بهبودهای 
طراحی نسل قبلی، یعنی آیفون 10 مواجه خواهیم بود. بنا بر انتظارات 
این گوشی ها با چیپست A12 اپل همراه خواهند شد؛ چیپستی که 
بر اساس فرآیند 7 نانومتری تولید می شود. همچنین بر اساس آنچه 
که مینگ-چی کو، افشاگر مشهور دنیای فناوری گفته بود به جای 3 
گیگابایت رم آیفون های 10 و 8 پالس، با 4 گیگابایت در مدل های 

پرچمدار آتی روبه رو خواهیم بود.
عالوه بر این احتماال آیفون های 2018 به لطــف مودم های جدید 
اینتل، سرعت باالتری را در شبکه های مخابراتی LTE ارائه می دهند 
و این بار ظاهرا خبری از مودم های کوالــکام نخواهد بود. امیدواریم 
اپل در جعبه آیفون های جدید شارژر سریع 18 واتی مبتنی بر کابل 
USB-C را با گوشی های خود همراه کند؛  اما در بین گوشی های اپل 
احتماال ستاره اصلی ارزان قیمت ترین آنها خواهد بود. این آیفون با 
نمایشگری 6/1  اینچی از نوع LCD طراحی آیفون 10 را نیز به ارث 
برده اســت. بریدگی در باالی نمایشگر تعبیه شــده و دوربین آن از 
قابلیت تشخیص عمق بهره می برد. چیپست به کار رفته نیز احتماال 
A12 اپل است؛ اما در قاب پشتی آن تنها یک دوربین تعبیه شده و رم 

آن نیز 3 گیگابایت خواهد بود.
همچنین جنس بدنــه آن به جای فوالد از آلومینیــوم خواهد بود و 
احتماال در این آیفون خبری از فناوری لمس سه بعدی و شارژ بیسیم 

نیست. با این مشخصات انتظار می رود قیمت پایین تری نسبت به دو 
پرچمدار دیگر داشته باشد و به همین دلیل نظر بسیاری از خریداران 
را به خود جلب کند. این آیفون احتمــاال در رنگ های از جمله آبی، 

قرمز و نارنجی به دست خریداران خواهد رسید.
قیمت آیفون های 2018

قیمت ها مشخص نیستند ولی گمانه زنی هایی در مورد آنها مطرح 
شده. بر این اســاس آیفون ارزان قیمت تر با نمایشــگر 6/1 اینچی 
برچسب 699 تا 799 دالری خواهد خورد. احتماال مدل 5/8 اینچی 
در مقایســه با آیفون 10 که هزار دالر و بیشــتر قیمت دارد ارزان تر 
خواهد بود تا قیمت در نظر گرفته شده برای مدل XS پالس بیش از 

حد انتظار باال نرود.
اپل واچ نسل 4

انتظار نداریم که اپل، ساعت هوشمند خود را از ابتدا طراحی کند ولی 
بسیاری از مالکان مدل های قبلی منتظر اپل واچ متفاوتی هستند تا 
به حد قانع کننده ای تغییر کرده باشــد. مهم ترین تغییر این ساعت 
احتماال در ظاهر آن به چشــم می خورد؛ نمایشگری که احتماال 15 

درصد از نسل فعلی بزرگ تر خواهد بود.
ایرپاد و ایرپاور

به احتمال فراوان در رویداد پیش رو، شــاهد پد شارژ بیسیم ایرپاور 
خواهیم بود؛ محصولی که از مدت ها پیش اپل قول آن را داده بود. پس 
از ماه ها که اپل با چالش هایی فنی بــرای تولید این محصول مواجه 
شده بود، در نهایت شاید در ماه سپتامبر شاهد از راه رسیدن ایر پاور به 
همراه جعبه هدست بیسیم ایرپاد اپل که با این پد شارژ سازگار است، 
باشیم.به نظر می رسد تا سال 2019 خبری از قابلیت های دیگری از 
جمله مقاومت در برابر نفوذ آب و حذف نویزهای محیطی نباشد. در 
این صورت اگر از ایرپاد فعلی خود راضی هستید دلیلی برای جایگزینی 
آن با مدل جدید وجود ندارد؛ مگر اینکه اپل مورد جدیدی در چنته 

داشته باشد که تا کنون از آن بی خبر بوده ایم.
SE کامپیوتر مک جدید و نسل بعدی آیفون 

چندین سال از معرفی بیشتر مدل های کامپیوترهای مک می گذرد و 
حتی برخی از مدل ها از جمله مک بوک ایر و مک مینی، سال هاست 
به نحوی مورد بی مهری اپل قرار گرفتــه و بی تغییر مانده اند؛ اما آیا 
در رویداد شهریور ماه شــاهد معرفی مدل های جدید خواهیم بود؟ 

چندان امیدوار نباشید.
گزارش هایی اشاره به این موضوع داشتند که اپل قصد دارد در پاییز 
پیش رو، مک مینی قوی تر برای کاربران حرفه ای در کنار مک بوک 
ایر ارزان قیمت تر با نمایشــگر رتینا را عرضه کند؛ اما معرفی این دو 

محصول در اوایل پاییز در کنار آیپد پرو محتمل تر به نظر می رسد.

چه انتظاراتی از مراسم ۲۱ شهریور اپل داریم
تازه ها

نسخهبعدیفایرفاکس،تبلیغاترابالکخواهدکرد
طبق اعالم فایرفاکس، نســخه بعــدی مرورگــر فایرفاکس به گونــه ای طراحی 
 خواهد شــد که تبلیغات و بدافزارهای رمزگشــایی را به صورت پیش فرض بالک

 خواهد کرد.
این اقدام فایرفاکس، بخشــی از اقدامات علیه ردیابی وب اســت که قرار است در 
ماه های آتی برای این مرورگر انجام شود. بر اساس گفته های سخنگوی فیرفاکس، 
تحقیقات مسئوالن این شرکت نشان داده اســت که 55/4 درصد از بارگذاری یک 
صفحه اینترنتی در مرورگر فایرفاکس صرف ردیاب های وب می شــوند و سپس به 
رایانه شخصی در خانه ارسال خواهند شــد.با مسدود کردن ردیاب های اینترنتی و 
ارائه  مروری امن برای کاربران، فایرفاکس در نظر دارد تا شــرایطی را برای کاربران 
خود فراهم کند تا هر اطالعاتی را که مایل هستند با وب سایت ها به اشتراک بگذارند 
و بدین ترتیب حریم خصوصی یک کاربر در طول مرور وب حفظ خواهد شد. گفتنی 
است، فایرفاکس در اقدامات گذشته خود قصد داشــت اتصاالت خود با سرورهای 
HTTPS به دلیل رمزگذاری ضعیف برای اینگونه سایت ها را مسدود کند و میزان 
Diffie-Hell- 1023 بیت برای ردیابی وب با استفاده از کلیدهای  ارتباط حداقل

man ایجاد کند.حال باید منتظر ماند تا نسخه جدید فایرفاکس منتشر شود تا دیگر 
تبلیغات مزاحمی در صفحه برای ما به صورت pop-up باز نشود و با خیال راحت از 

حریم شخصی در اینترنت به جست و جو  بپردازیم.

باگجتهواوی،وسایلگمشدهخودراپیداکنید
Huawei Loca-( گجت کوچک هواوی لوکیتور IFA 2018  هواوی در رویداد

 tor( را معرفی کرده که امکان یافتن دســتگاه های همــراه آن را به راحتی فراهم 
می کند. 

پیش از این نیز شرکت های دیگر چنین دستگاه های یابنده ای را معرفی کرده بودند 
اما گجت جدید بر خالف نمونه های دیگر که تنها با اســتفاده از بلوتوث موقعیت را 
پیدا می کنند بر GPS و در نتیجه سیگنال های ماهواره ای این سیستم مبتنی است؛ 

به این ترتیب یافتن آن تقریبا در هر نقطه از دنیا ممکن است.
شما می توانید این دستگاه را به لوازم خود از جمله کیف دستی، چمدان و ... متصل 
کنید تــا از موقعیت آنها به راحتی مطلع شــوید. کمپانی چینــی، دریافت کننده 
های ســیگنال های مرتبط با 
 ،GPS سیستم های مکان یابی
گالیلئــو، A-GPA، بیــدو و 
گلوناس را در هواوی لوکیتور 
جای داده و به این ترتیب دقت 
مکان یابی در فضای باز کمتر 
از 5 متر است و در فضای بسته 

حدود 30 متر است.

باایناپلیکیشن،استادریاضیاتمیشوید
یکی از اپلیکیشن هایی که اخیرا وارد بازار فناوری شــده و در آموزش ریاضیات به 
کاربران کمک می کند، اپلیکیشنی موســوم به Photomath است.حل مسائل 
مرتبط با ریاضیات یکی از آرزوهایی اســت که اغلب دانش آموزان و دانشجویان در 
ذهن دارند. این موضوع بارها باعث شــده معدل دانش آموزان به پایین تر از سطح 
عادی برسد یا حتی مردود شوند.اپلیکیشن Photomath یک محصول عادی برای 
حل مشکالت افرادی است که به ریاضیات عالقه مندند؛ اما نمی توانند مسائل را حل 
کنند.این محصول در کوتاه ترین زمان، مسائل ریاضی را برای شما حل می کند. کافی 
است که با گوشی موبایل تان از مسئله ریاضی  که در دفترچه یادداشت تان نوشته اید، 
 عکس بگیرید.هوش مصنوعی این اپلیکیشن بســیار قدرتمند است. این محصول

 می تواند مســئله را در همــان لحظه حل کند و جــواب را به کاربــر ارائه دهد. از 
ویژگی های این اپلیکیشن این است  به موارد زیر می توان اشاره کرد:

- این محصول همزمان هم دوربین است و هم اپلیکیشن.
 - برای استفاده از این اپلیکیشن باید مسائل ریاضی را با اعداد التین نوشته باشید.

  -تاکنون هیچ برنامه کاربردی برای حل مسائل با اعداد فارسی طراحی نشده است.
 - بهتر است مسائل ریاضی را با حروف انگلیسی و اعداد التین بنویسید.

- این اپلیکیشن ریاضیات در دو نســخه اندرویدی و  iOS  در اختیار کاربران قرار 
می گیرد.

چگونه حالت شب را برای اندروید فعال کنیم؟
ترفند

 شارژر بی سیم الجیتک 
برای محصوالت اپل معرفی شد

شرکت تولید فناوری های الکتریکی Logitech با تولید پایه       
شارژر بی سیم مخصوص محصوالت اپل در تالش است تا بازار 
شارژرهای بی ســیم آیفون را پیش از ورود شارژر بی سیم اپل 
تصاحب کند.شــارژر بی ســیم Logitech با طراحی شارژر 
بی سیم مبتنی بر محصوالت اپل بسیار شبیه به شارژر بی سیم 
آیفون اســت که طبق اعالم اپل در پاییز ســال جاری به بازار 
عرضه می شود. ســاختار زیبا و جذاب این شارژر باعث جلب 
توجه مشتریان شده و با قیمت 70 دالری که به احتمال زیاد 
ارزان تر از شارژر بی سیم اپل اســت، رقیبی جدی برای اپل به 

حساب می آید.

افزایش بودجه جهانی فناوری 
اطالعات در سال ۲۰۱۹

نتایج بررسی های موسسه تحقیقاتی »تک پرو ریسرچ« نشان 
می دهد صرف بودجه در حوزه فناوری اطالعات در سال آینده 
میالدی افزایش می یابد. بر همین اساس، بیش از نیمی از پاسخ 
دهندگان در این بررســی گفته اند که سازمان تحت مدیریت 
آنها قصد دارد بودجه بیشتری را در زمینه فناوری های مختلف 
مرتبط با فناوری اطالعات هزینه کنــد. در این میان، امنیت 
کماکان و مانند سال های گذشــته محبوب ترین حوزه است 
و 63 درصد پاســخ دهندگان اولویت اول را به آن داده اند.بعد 
از امنیت، اســتفاده از خدمات کلود در رتبه دوم اهمیت قرار 
گرفته است و 48 درصد پاسخ دهندگان به آن اشاره کرده اند. 
رتبه ســوم نیز با 44 درصد به آموزش داخلی کارکنان برای 
افزایش مهارت های آنها درحوزه فناوری اطالعات اختصاص 
یافته است.کارشناســان تک پرو ریســرچ معتقدند از جمله 
علل اصلی افزایــش اقبال به صرف بودجــه در حوزه فناوری 
اطالعات می توان به تحول اساسی کسب و کارها به علت همه 
 گیرشدن فناوری های مبتنی بر  آی تی و افزایش درآمد اشاره 

کرد.

انگشتر هوشمند سامسونگ 
در پت نت جدید رویت شد

سامســونگ اخیرا پت نت جدیــدی را در زمینه  گجت های 
پوشیدنی ثبت کرده اســت. این پت نت که هفته  پیش منتشر 
شده، به صورت رســمی از عالقه  سامســونگ برای طراحی و 
ساخت انگشتر هوشمند پرده برداری می کند. انگشتر هوشمند 
سامسونگ شما را قادر خواهد کرد تاصرفا  با تکان دادن انگشت  
خود، تمامی لوازم موجود در خانه  هوشمندتان را کنترل کنید.

تا این لحظه، تنها پت نت این انگشتر ثبت شده است. ثبت  این 
پت نت می تواند به این معنی باشــد که Samsung باالخره 
توانســته راهی را برای طراحی چنین گجتی پیدا کند و هیچ 

تضمینی برای ساخت این انگشتر وجود ندارد.

صفحه های تلفن همراه همه جا جزئی از زندگی شــده اند و 
راه خود را به تمام بخش های زندگی ما پیدا کرده اند.شــکی 
نیست که نگاه کردن زیاد به این صفحات برای سالمت چشم 
خطرناک است ، به همین دلیل حالت شب در تلفن های همراه 

ساخته شده است.
تولید کنندگان تلفن همراه و توسعه دهنده برنامه ها، افزون 
هایی مانند حالت شب را که می تواند به عنوان محافظی برای 

چشم کاربران باشد ارائه کرده اند.
در این  حالت نور آبی خنثی می شود و اختاللی هم در خواب 
کاربر ایجاد نمی کند.حال چگونه می توانیم حالت شب را روی 
تلفن های همراه فعال کنیم؟ اگر شــما این حالت را در تلفن 

همراه خود نداشتید باید چه چاره ای بیندیشید؟
Android Nougat حالت شب روی

اگر شــما اندروید هفت را روی تلفن همــراه خود دارید پس 
شانس یار شماست. برای فعال کردن این سیستم روی تلفن 

همراه خود، این روش را انجام می دهید :
– دو بار صفحه تلفن همراه را به پایین می کشــید تا قسمت 

تنظیمات سریع فعال شود و روی گزینه تنظیمات چند ثانیه 
نگه می داریم ، سپس به بخش تنظیمات هدایت می شویم.

 System UI Turner در بخش تنظیمات شــما با پیام –
مواجه می شوید که فعال شده است.

Night Mode En- در قدم بعدی باید برنامه ای به نــام – 

abler را فعال کنید.
–  این برنامه یک گزینه ثابت دارد به نام فعال ســازی حالت 
 System UI شب ، شما با کلیک روی این گزینه به قسمت

Turner هدایت می شوید.
–  این حالت بعد از غروب خورشــید فعال می شود و اگر شما 
دوست ندارید از ســاعات اولیه عصر این حالت فعال شود می 

توانید تغییراتی را روی آن اعمال کنید.
– به قســمت تنظیمات می رویدوگزینه Edit را انتخاب می 

کنید.
– به پایین این بخش می روید و در قسمت پایین گزینه حالت 

شب را انتخاب می کنید.
– حاال با نگه داشــتن طوالنی این بخــش آن را به محدوده 

خاکستری منتقل می کنید.
این کار شــما باعث می شــود که این تنظیمــات از حالت 
اتوماتیک خارج شده و به صورت دســتی تنظیمات برای آن 

اعمال شود.
حالت شب روی تلفن های 

Pixel همراه
برای فعال کردن حالت شب 

روی تلفن های همراه 
Pixel ، شما می 
توانیــد به بخش 
تنظیمات و بعد 
صفحه نمایش و 
ســپس نور شب 
برویــد و در این 
قسمت تنظیمات 

موردنظــر خــود را 
اعمال کنید.
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در شهر برخوار مطرح شد؛
 لزوم نوسازی ۳۰ درصد 

فضا ی آموزشی
معاون وزیر آموزش و پرورش و  برخوار
رییس سازمان نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور در آیین آغاز ســاخت دو واحد آموزشی در 
شــهر برخوار گفت: 12درصد فضاهای آموزشی 
کشــور تخریبی و 18درصد هم نیازمند بازسازی 

است.
»مهراله رخشانی مهر« بابیان اینکه تا پایان برنامه 
ششم، تمام مدارس فرسوده و تخریبی بازسازی و 
نوسازی می شود، افزود: اولویت این سازمان برای 
نوسازی مدارس به ترتیب ســاخت بیش از هزار 
کالس درس به جای مدارس خشت و ِگلی،  ارتقای 
11 استان زیر خط میانگین مدارس تخریبی کشور 
به حد میانگین، تکمیل مجتمع های آموزشــی، 

مدارس و فضاهای آموزشی نیمه تمام است.

در شهرستان های نایین و خوروبیابانک؛
 دو دستگاه فرستنده دیجیتال 

راه اندازی شد
شــبکه های رادیو و تلویزیونی با   نایین
فرمــت دیجیتــال در شهرســتان های نایین و 

خوروبیابانک دریافت شد.
با راه اندازی این دو فرســتنده، اهالی روستاهای 
بنوید سفلی و علیا، هند و جوب، بالآباد، دولت آباد 
شیخ، خارزن، جزالن، سرشک، جهان آباد و هماآباد 
سفلی و علیای شهرســتان نایین و روستای مصر 
شهرســتان خور و بیابانک، 18شبکه تلویزیونی و 
19 شبکه رادیویی را با فرمت دیجیتال و استاندارد

DVB-T2 به ترتیب  روی کانال های 24 و 36 از 
باند UHF دریافت می کنند.

بهره برداری از منازل مسکونی 
ویژه مددجویان در بادرود

منازل مسکونی 24 واحدی ویژه   بادرود
محرومان و مددجویان بهزیســتی و کمیته امداد 
بادرود با حضور معاون استاندار اصفهان به صورت 

رسمی افتتاح و تحویل متقاضیان شد.
»مصطفی رضازاده« در حاشــیه افتتاح طرح های 
هفته دولت در بــادرود در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: از 44 واحد منزل مسکونی ویژه محرومان و 
مددجویان این شهرستان 24 واحد واقع در شهر 
آزادگان بادرود بعد از دو سال به بهره برداری رسید.

وی افزود: واحدهای تکمیلی به طور متوســط ۷۵ 
مترمربع با 6۷ میلیون تومان قیمت تمام  شده است 
و بین 18 تا 2۰ میلیون تســهیالت بانکی کم بهره 
از محل تسهیالت مقاوم ســازی بنیاد مسکن به 

متقاضیان پرداخت  شده است.
رییس بنیاد مســکن انقالب اسالمی نطنز با بیان 
اینکه فاز دوم پروژه که شامل تکمیل 2۰ واحد دیگر  
است، به زودی افتتاح می شود، اظهار کرد: کمیته 
امداد نیز برای هر مددجو مبلغ 2۵ میلیون تومان 
تســهیالت اختصاص داده تا روند خانه دار شدن 

مددجویان سرعت بیشتری بگیرد.
»مهدی محبی« رییس بهزیستی نطنز نیز تصریح 
کرد: اداره بهزیستی برای مددجویان تحت پوشش 
حدود 32 میلیون تومان با مشــارکت حســاب 
1۰۰ امام)ره(، بنیاد مســتضعفان و بهزیستی به 
خانواده های دو معلولی کمک کرده و خانواده های 
تک معلولی حدود 6 تا هشــت میلیون نیز کمک 

بالعوض گرفته اند.

اعتبار بازسازی بافت تاریخی 
»نیاسر« اختصاص یافت

کاشان مدیر پایگاه میــراث  فرهنگی، 
صنایع  دستی و گردشگری نیاسر، از تخصیص یک 
میلیارد و ۵۰۰ میلیــون ریال برای بازســازی و 
بدنه سازی بخشی از بافت تاریخی این شهر خبر داد.

»علــی ابوالفضلی« گفــت: عملیات بازســازی و 
بدنه سازی بافت تاریخی نیاســر و بخشی از بافت 
تاریخی محله روداب، با این میزان بودجه از محل 
اعتبارهای ملی و استانی تامین انجام می شود.وی 
افزود: بازسازی شامل تراشیدن اندودهای فرسوده، 
اجرای داربست فلزی، آجرچینی و پی بندی بخشی 
از دیوارها، اجرای چفت آجــری در لبه دیوارها و 
بام ها، اجرای کاهــگل روی بدنه ها و اصالح برخی 

پنجره ها و درهای غیراصولی است. 
ابوالفضلی بیان کرد: این شهر با برخورداری از 32 اثر 
تاریخی ثبت شده در فهرست آثارملی، جاذبه های 
تاریخی و طبیعی قابل توجهی دارد که بهسازی آنها 
می تواند در جذب و ماندگاری گردشگران داخلی 
و خارجی اثرگذار باشــد.او به میزان گســتردگی 
بافت های فرسوده و تاریخی در شهر نیاسر اشاره ای 

نکرد.

چهره ها

برنامه ریزی برای ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکن مهر

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با حضور مدیرکل ورزش وجوانان اصفهان:
 سالن ورزشی پیامبراعظم)ص(

شهر »سین« افتتاح شد
برخوار در آیینی با حضور مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اصفهان، سالن ورزشی 
پیامبر اعظم )ص(  شهر »سین« در برخوار افتتاح 
شد. مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان در این 
آیین اظهار کرد:  همزمان با هفته دولت 11 طرح 
ورزشــی در اســتان با هزینه ای افزون بر 2۰۰ 
میلیارد ریال به بهره برداری رســید و یک طرح 

ورزشی کلنگ زنی شد.
»محمد سلطان حســینی« افزود:  این طرح ها 
شامل ســالن های چندمنظوره ورزشی،   سالن 
کشتی، ســالن تنیس روی میز و زمین چمن 
مصنوعی است و در شهرســتان های اصفهان، 
برخوار، کاشان، گلپایگان، اردستان، شاهین شهر 
و میمه، فالورجان، آران و بیدگل و خوانسار اجرا 
شده است. این سالن در زمینی به مساحت هزار 
و 1۵2 متر مربع و با اعتباری افزون بر 1۰میلیارد 
ریال با مشارکت شهرداری سین و اداره تربیت 

بدنی در مدت سه سال ایجاد شده است. 

رییس شورای اسالمی شهر باغبادران:
حمایت از کشاورزان سبب 
توانمندسازی اقتصاد می شود

رییس شورای اسالمی شهر  لنجان
باغبادران گفت: محصوالت باغ های باغبادران از 
قبیل گردو، بــادام، به، هلــو و تولیدات بومی 
ازقبیل انــواع پولک و نبات از شــهرت خاصی 
برخوردار اســت؛ امیدوارم در آینــده بتوانیم 
جشنواره هایی را در قالب ملی، فراملی و محلی 

در باغبادران برگزار کنیم.
»حجــت ا... امینــی« اظهار کرد: نخســتین 
جشــنواره گردو و بادام باغبادران با استقبال 
شهروندان، گردشــگران و غرفه داران برگزار 
شد؛ هر چند با برگزاری یک جشنواره درمدت 
دو روزه نمی تــوان به همه اهداف جشــنواره 
اعم از معرفی ظرفیت های بخش کشــاورزی، 
گردشگری و اقتصادی بخش باغبادران دست 
پیدا کــرد. وی افزود: برگزاری این جشــنواره 
به عنــوان نخســتین گام می توانــد نقطــه 
عطفی بــرای پرداختن جامع بــه همه ابعاد و 
ظرفیت های بالفعل و بالقوه باغبادران باشــد. 
امینی تصریح کرد: این اقــدام، گام موثری در 
راستای حمایت و تشویق کشاورزان به حساب 
آمده و رساندن محصوالت کشاورزی از دست 
کشــاورز و اجاره دار به دســت مصرف کننده 
به توانمندســازی اقتصاد بخش کشــاورزی 
کمک فراوانی می کند. وی افــزود: همزمان با 
برگزاری غرفه عرضه محصوالت تولیدی شهر و 
روستاهای بخش باغبادران، در ویژه برنامه ای با 
حضور جمعی از مسئوالن و استقبال شهروندان 
وگردشگران، از تابلوی یادبود جشنواره گردو و 

بادام باغبادران رونمایی شد.

 اجرای ۸ پروژه برق رسانی
 در شهرضا

شهرضا رییس اداره برق شهرضا از 
اجرای هشــت پرژه برق رســانی با اختصاص 
اعتباری بالغ بر 21 هزار و ۷۷۰ میلیون ریال در 

این شهرستان خبر داد.
»مجتبی باقی« با بیان اینکه برق رسانی مستمر 
و بدون وقفه از مهم ترین رســالت های وزارت 
نیروســت، تصریح کرد: در ســال گذشته 42 
دســتگاه ترانســفورماتور جدید با اختصاص 
اعتباری بالغ بر 6 هزار میلیون ریال و امسال 1۰ 
دستگاه ترانس جدید به ارزش دو میلیون ریال، 
در مناطق مختلف شهرستان نصب شده است.

وی از ظرفیت سازی شــبکه های فشار ضعیف 
و متوســط به طول 3۰ کیلومتر و با اختصاص 
اعتباری بالغ بر هــزار و ۵۰۰ میلیون ریال در 
سال گذشته در این شهرستان خبر داد و افزود: 
این پروژه در سال جاری به طول چهار کیلومتر 
و اختصاص سه هزار و 2۰۰ میلیون ریال انجام 
شد. باقی، تبدیل شــبکه های سیمی فرسوده 
به شــبکه های کابلی را از دیگــر اقدمات این 
اداره برشــمرد و افزود: از ابتدای سال گذشته 
تاکنون 1۰۰ کیلومتر از شــبکه های ســیمی 
فرسوده شهرســتان با اختصاص اعتباری بالغ 
بر 31 میلیون ریال تعویض شــده است. وی از 
بهینه سازی روشــنایی معابر این شهرستان با 
اختصاص اعتباری بالغ بر هزار و 64۰ میلیون 
ریال در سال گذشــته و از ابتدای سال جاری 
تاکنون، خبــر داد و گفت: از ابتدای امســال 
تاکنون طرح های اصالح و تقویت شــبکه های 
کوی سازمانی ارتش به ارزش سه هزار و ۵۰۰ 
میلیون ریال، نصب اتوبوستر در جاده شهرضا 
– شیراز به ارزش هشــت هزار میلیون ریال، 

تعویض 3۰ اصله پایه فرســوده با اعتبار 4۵۰ 
میلیون ریال و تعمیر ۵۰ کیلومتر از شبکه های 
برق رسانی با اعتبار 6 هزار و ۵۰۰ میلیون ریال 

انجام شده است.

نماینده کاشان و آران وبیدگل در   کاشان
مجلس شورای اسالمی، با اشاره به تعطیلی 4۰ درصد 
صنعت فرش ماشــینی در کاشان گفت: تامین مواد 
اولیه برای صنایع نساجی و فرش ماشینی در منطقه 
کاشان، خارج از ســیکل بورس در حال انجام است. 
»سیدجواد ســاداتی نژاد« گفت: تامین مواد اولیه 
پتروشیمی برای صنایع نساجی و فرش ماشینی اعم 
از نخ و الیاف، یکی از مشکالت صنعت فرش در کاشان 
است که در حال پیگیری و رسیدگی و نیازمند اتخاذ 
تصمیمات عاجل اســت.وی تصریح کرد: با توجه به 
اینکه مواد اولیه پتروشیمی صنایع نساجی و فرش 
ماشــینی در بورس عرضه می شــود، بنابراین نیاز 
تولیدکنندگان برآورده نمی شود و به دست دالالن 
می رســد و با قیمت چندبرابری به تولیدکنندگان 
عرضه می شود؛ در نتیجه خیلی از آنها با این وضعیت 
نمی توانند تولید داشته باشند. به گفته ساداتی نژاد، 
برای رفع این مشــکل وی یک نشست با مدیرعامل 
ســازمان بورس کشــور و مدیرعامل بــورس کاال 
درخصوص تامین مواد اولیه پتروشــیمی موردنیاز 

صنایع فرش کاشان وآران وبیدگل با حضور مدیران 
 pp پتروشیمی جم گذاشت تا تولیدکنندگانی که از
استفاده می کنند بتوانند آن را خارج از بورس تامین 
کنند. نماینده کاشان اظهارداشــت: بر اساس این 
نشست قرار شد لیستی از کسانی که برای تولید فرش 
در منطقه کاشان و آران و بیدگل هستند، تهیه شود و 
این اشخاص به سازمان بورس معرفی شوند تا بتوانند 
خارج از ســیکل بورس، مواد اولیــه را تامین کنند. 
ساداتی نژاد، یادآورشد: فرآیند این کار در حال انجام 
است تا مشکل مواد اولیه ای که از صنعت پتروشیمی 
تهیه می شود برای صنایع ریسندگی حل وفصل شود.

نماینده مردم کاشان:

4۰ درصد صنعت فرش ماشینی در کاشان تعطیل است
رییس بیمارستان های شهرضا از  شهرضا
راه انــدازی دوباره بخــش اطفال بیمارســتان این 

شهرستان، بعد از وقفه چندماهه خبر داد.
»فرهاد مهری« اظهار کرد: با اجــرای طرح تحول 
سالمت، از معضالت بهداشــت و درمان کاسته شد 
و مراجعان تنها ۵ تــا 1۰درصد از هزینه را پرداخت 
می کنند و مصدومان تصادفات نیز از پرداخت هزینه  
معاف هســتند.وی با بیان اینکه در ســال گذشته 
پرونده 33 هــزار و 288 بیمار در دو بیمارســتان 
شهرضا تشکیل شده اســت، تصریح کرد: در همان 
زمان 191 هزار و 133 بیمار برای معالجات سرپایی 
به این دو بیمارســتان مراجعه کرده انــد. مهری با 
بیان اینکه تشــخیص و درمان ســریع سکته حاد 
قلبی با توجه به عــوارض آن از جمله مرگ بیمار یا 
نارسایی شدید قلب اهمیت ویژه ای دارد، از اجرای 
طرح 24۷ در بیمارستان این شهرستان، برای این 
گروه از بیماران خبر داد. وی در تشــریح جزئیات 
اجرای این طرح، تصریح کرد: به این گروه از بیماران 
بالفاصله بعد از مراجعه به اورژانس، آمپولی تزریق 

شده و به بیمارســتان »چمران« منتقل می شوند؛ 
سپس در کوتاه ترین زمان به اتاق عمل آنژیوگرافی 
منتقل شده و با انجام اقدامات پزشکی تخصصی در 
ســریع ترین زمان، رگ مسدود شــده باز و جریان 
خون به عضله قلب باز می گــردد و  بیمار به حیات 
مجدد می رســد. مهری تصویب چارت ســازمانی 
بیمارســتان امیرالمؤمنین)ع( این شهرســتان را 
زمینه ساز برطرف شــدن کمبود درمانی در بخش 
تامین پزشــک دانســت و افزود: با ابالغ این چارت 
بیش از ۵۰ پزشک عمومی و متخصص به استخدام 

بیمارستان امیرالمؤمنین)ع( شهرضا درمی آیند.

رییس بیمارستان های شهرضا خبر داد:

راه اندازی دوباره بخش اطفال در بیمارستان شهرضا

شهرضا  معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری شهرضا گفت: سفال شهرضا در غرفه »شهر ملی سفال« 
سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستی، در معرض دید عموم قرار گرفت. »محمدمهدی موالئیان« اظهار کرد: در این 
نمایشگاه عالوه بر فراهم آمدن زمینه های حضور هنرمندان برای فروش آثار هنری خود، زمینه حضور شهرهای ملی 
و جهانی ایران برای معرفی عناوین ملی یا جهانی خود در حوزه صنایع دستی و معرفی پتانسیل های گردشگری و 
فرصت های سرمایه گذاری در بخش گردشگری فراهم شده بود. وی افزود: در این راستا شهرضا نیز حضور فعال داشت 
و دربخش شهرهای ملی وجهانی به صورت ترویجی، آثار سفالی و فرصت های گردشگری و سرمایه گذاری را ارائه کرد.

 سفال »شهرضا« 
 در نمایشگاه ملی

 صنایع دستی

خبر
   

بهداشتپارلمان

سمانه زاغی نژاد

با حضور اســتاندار اصفهان، چند طــرح عمرانی و 
گردشگری در شهرستان خور و بیابانک افتتاح شد. 
در این مراسم که در حاشــیه بازدید مهرعلیزاده از 
خور و بیابانک اجرایی شــد، استاندار اصفهان گفت: 
شبکه گاز شهری خور و بیابانک کامل است؛ مردم با 
اخذ مجوزهای الزم می توانند کنتورهای گاز را تهیه 
کنند و به گاز شهری، متصل شوند. وی با افتتاح خط 
گازرسانی به این شهر، گفت: اجرای پروژه های مهمی 
در این منطقه شروع شده اســت؛ مردم این منطقه 
بســیار الیق و زحمتکش هســتند. تاریخ و فرهنگ 
شهرســتان خور و بیابانک، شــکوه و عظمت زیادی 
دارد و امروز همان شکوه، در فضای فیزیکی نیز دیده 
می شود؛ اما الزمه آن، سرمایه گذاری های جدید است. 
وی ادامه داد: به رغم دور بودن شهرســتان از مرکز و 
قرارگیری در انتهایی ترین نقطه استان، دولت توجه 
ویژه ای به این منطقه دارد. امروز گاز با کمک مرکز 
بزرگ CNG نائین به صورت فشــرده شده به خور و 
بیابانک و سپس به شبکه شــهری منتقل می شود. 
شبکه گاز شهری شهرستان کامل است و از فردا صبح، 
مردم خور با اخذ مجوزهای الزم، می توانند کنتورهای 
گاز را تهیه کنند و به گاز شهری، متصل شوند.استاندار 
اصفهان خاطرنشــان کرد: اجرای این پــروژه قدم 
خوبی در راستای خدمت رسانی به مردم این منطقه 
اســت. عالوه بر این، اقداماتی برای ایجاد اشتغال در 
منطقه نیز انجام شده است. کلنگ منطقه گردشگری 

کارخانه هــای  پتــاس، 
کلروپتاسیم و کلرومنیزیم، 
زده شــد تا از منابع وسیع 
نمک در قســمت کویری 
کشــور به صورت صحیح 
بهره بــرداری شــود. این 
گونــه اتفاقــات، عــالوه 

کشــور، از  ارز  خــروج  از  جلوگیــری   بــر 
 اشتغال زایی خوبی نیز برای این شهرستان به دنبال 
خواهد داشت.وی افزود: خوشــبختانه در این شهر، 
شــاهد اشــتغال مردم بومی در این واحدها هستیم 

و آینــده اشــتغال نیز در 
خوروبیابانــک  بســیار 
خوب خواهد بــود. از نظر 
گردشگری نیز این منطقه 
پتانسیلی همچون دریاچه 
نمــک دارد کــه می تواند 
بســیار ثروت آفرین باشد. 
البته باید کارهای وســیع تری در این بخش از استان 
انجام شود؛ از جمله گازرسانی به ساکنان شهرستان 
که  انجام شد. این موضوع، نشــان از تعهد دولت به 
مردم این بخش دارد. گازرســانی از نایین تا منطقه 

گردشــگری پتاس ادامه خواهد داشــت و عالوه بر 
برآورده کردن نیاز کارخانه ها، مصرف خانگی گاز خور 
را نیز تامین می کند. همچنین دهکده توریســتی، 
تفریحی و درمانی موسوم به »دهکده نمکی پتاس« 
)پالیا( به وسیله اســتاندار به بهره برداری رسید. این 
دهکده، در ابتدای مسیر گردشــگری معدن پتاس 
شــهر خور  قرار دارد . عملیــات عمرانی طرح جامع 
دهکده نمکی پتاس در قالب برنامــه کوتاه مدت از 
آذرماه 1394شروع و ظرف مدت سه ماه و در آستانه 
آغاز سال  139۵به بهره برداری رسید که شامل موارد 
زیر است: آبشار نمکی، کافی شاپ نمکی و سوئیت های 
اقامتی نمکی. در فازهای بعدی پروژه نیز مکان هایی 
مانند هتل، رصدخانه و پالنتاریوم، زمین های ورزشی 
رسی )والیبال ساحلی، فوتبال ساحلی( استخر شنا در 
شورابه، دریاچه قایق ســواری، حمام نمک، امکانات 
الزم برای ســافاری و ارتباط با کویر النه زنبوری به 
آن اضافه خواهد شــد. این مجموعه در چند مرحله 
شــامل دهکده نمکی پالیا - مزرعه تشتاب- منطقه 
مزرعه بهشتی- کمال آباد-حوض میرزا تعریف شده 
است. همچنین کلنگ احداث ســاختمان اورژانس 
جاده ای طریق الرضا، با حضور »محسن مهرعلیزاده« 
استاندار اصفهان، »کرباسیان« معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و »پوربافرانی« نماینده مردم نایین 
و خور و بیابانک به زمین زده شــد. این ساختمان با 
2۵۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات سازمان 
اورژانس کشــور در زمینی به مساحت یک هزار متر  

مربع احداث خواهد شد.

آینده اشتغال در خوروبیابانک تامین است

رییس شبکه دامپزشکی شهرضا گفت: ساالنه  شهرضا
18۰ هزار تن شیر خام در این شهرستان تولید می شود و از ابتدای 
امســال تا پایان مردادماه، 4۵ هزار تن شیرخشک از شهرضا به 

کشورهای همسایه از جمله روسیه صادر شده است.
»حمید رییس زاده« افزود: این میزان فرآورده دامی توســط دو 
کارخانه تولید شــیر و شیرخشک در این شهرســتان تهیه و به 
خارج از کشور صادر شده است. وی از شــهرضا به عنوان دومین 

قطب تولید خــوراک دام، طیــور و آبزیان نام بــرد و افزود: این 
شهرســتان با 12 کارخانه فعال ســاالنه 1۰۰ هزار تن خوراک 
دام ، طیــور و آبزیان را تولیــد می کند و طی پنج ماه گذشــته 
12 هزار تُن خــوراک دام، طیور و آبزیان را به کشــورهای حوزه 
خلیج فارس صادر کرده است. رییس شبکه دامپزشکی شهرضا 
همچنین از تولید 4۰۰ هزار تُن عســل در این شهرســتان خبر 
داد و افزود: در یک ســال گذشــته هفت تُن عســل از شهرضا 

به کشورهای آســیای شــرقی صادر شده اســت.وی در ادامه 
گفت: از ابتدای امســال تاکنون 2۰۰ هزار متــر مربع از اماکن 
دامی، دامداری ها و دام عشایر این شهرســتان برای پیشگیری 
از بیماری »تب کریمه کنگو« سمپاشی شد. رییس زاده تصریح 
کرد: در یک سال گذشــته موردی از بیماری تب کریمه کنگو ، 
 آنفوالنزای فوق حاد پرندگان، سل و تب برفکی در شهرضا گزارش 

نشده است.

در پنج ماه گذشته؛
45 هزار ُتن شیرخشک از شهرضا به کشورهای همسایه صادر شد

  استاندار اصفهان: 

شبکه گاز شهری خور و بیابانک 
کامل است؛ مردم با اخذ مجوزهای 
الزم می توانند کنتورهای گاز تهیه 
کنند و به گاز شهری، متصل شوند

معاون وزیر راه و شهرسازی در مبارکه:
برنامه ریزی برای ساخت 4۰۰هزار واحد مسکن مهر

پرونده »مسکن مهر« تا واگذاری تمام واحد های مسکونی و ایجاد محیطی با کیفیت مناسب بسته نمی شود. معاون وزیر راه و شهرسازی پس از بهره برداری از واحدهای مسکن مهر شهر جدید مجلسی با اشاره  مبارکه
به ساخت 1۰۰مدرسه در مجموعه شهرهای جدید کشور گفت: مسکن مهر فقط تحویل خانه ها به مردم نیست؛ بلکه تامین خدمات، مهم ترین اقدام است که باید با جدیت همچنان ادامه پیدا کند. 

»حبیب ا... طاهرخانی« با اشاره به اینکه 4۰۰هزار واحد مسکونی مسکن مهر در شهرهای جدید، برنامه ریزی شده، افزود: 28۰هزار واحد آن در هفته دولت به بهره برداری رسید و ۷۰هزار واحد نیز جزو تعهدات است که باید 
تحویل داده شود. طاهرخانی افزود:در سه شهر جدید استان اصفهان یعنی مجلسی، فوالد شهر و بهارستان، تمام مسکن هایی که دارای متقاضی بوده اند تحویل داده شده اند و تمرکز بیشتر بر تکمیل خدمات و کمبودهای 
موجود در سایت های مسکن مهر است. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه مسکن مهر، ارتقای شرایط اجتماعی، توانمندسازی، ایجاد زیربناها و زیرساخت ها به خصوص در مورد فضاهای ورزشی برای ساکنان آن است 
که برای توسعه فضاهای ورزشی سایت های مسکن مهر اقداماتی صورت گرفته و در هفته دولت، در مجموعه شهرهای جدید، 2۵فضای روباز ورزشی افتتاح می شود. طاهرخانی در خصوص متروی شهر مجلسی گفت: متروی 
شهر مجلسی ردیف دار شده و مطالعات آن به انجام رسیده و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی و راه آهن جمهوری اسالمی ایران و شرکت عمران شهر های جدید به سرانجام برسد. وی، ساخت مسکن اجتماعی را متعلق به 

پایین ترین طبقه اجتماعی کشور دانست و گفت: ساخت این واحدها نیاز مند تامین اعتبار و تامین یارانه هاست که برای آغاز و تامین اعتبار آن به حمایت دولت و مجلس نیاز است.
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مرحله جدید طرح ادغام واکسن تزریقی

 فلج اطفال

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

چهره

 استاندار چهارمحال و بختیاری 
مطرح کرد:

نبود انسجام بین نیروهای 
 علمی، فرهنگی، هنری 

و سیاسی استان
اســتاندار چهارمحال و بختیاری در نشســت 
با مســئوالن و فعاالن فرهنگی اســتان گفت: 
این اســتان از هر حیث نیروهای زبده علمی، 
فرهنگی، هنری و سیاســی دارد امــا از ابتدا 
بین آنها انسجام الزم شکل نگرفته و جزیره ای 
عمل کردن و دعواهای سیاسی و قومی، این از 

هم گسیختگی را تشدید کرده است.
»اقبــال عباســی« بــا تاکیــد بــر برگزاری 
نشســت های مختلف بیــن فعاالن اســتان 
تصریح کرد: با تشکیل اتاق فکر و نشست های 
هم اندیشــی، می توان این کاستی را برطرف و 

وحدت و انسجام استان را تقویت کرد. 
وی با اشــاره به خدمات و دستاوردهای نظام، 
نقش دولت های مختلف را در این خدمات موثر 
دانســت و گفت: هر یک از دولت ها از ابتدای 
پیروزی انقاب اســامی تاکنون نقش موثری 
در این دســتاوردها داشــتند؛ امــا اینکه چرا 
مردم آن طور که شایســته اســت از عملکرد 
 دولت ها رضایت ندارند، باید آسیب شناســی

 شود.
عباســی تصریح کرد: شــاید بتوان گفت یکی 
از دالیلی که هنوز رضایتمنــدی کامل مردم 
محقق نشده است، به فرهنگ و هنر مدیریتی 

مسئوالن بازمی گردد.
استاندار چهارمحال، فرهنگ را زیربنای اقتصاد 
و سیاست دانست و گفت: اقتصاد و سیاست هر 
دو بر پایه فرهنگ استوارند و اگر فرهنگ نباشد، 
این دو هرگز به نتیجه نمی رســند. وی امید و 
نشاط را از ضروریات امروز کشور عنوان کرد و 
افزود: امید و نشاط در جامعه خیلی محسوس 
نیست و الزم اســت در این خصوص تدابیری 

اندیشیده شود. 
عباسی با اشاره به خدمات دولت تدبیر و امید 
در پنج سال گذشــته خاطرنشان کرد: در این 
مدت با وجود تنگناهای داخلی و خارجی بیش 
از دو هزار طرح عمرانی در اســتان ایجاد شده 

است که این دستاورد کمی نیست.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: ضروری 
است تا همه فعاالن فرهنگی، هنری، اجتماعی 
و سیاسی در خصوص بهبود وضعیت و افزایش 
امید و نشاط در جامعه هم فکری کنند و راهکار 

ارائه دهند.

 کشف 8 انبار دپوی کاال 
در چهار محال

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی چهارمحال و 
بختیاری از کشــف هشــت  انبار دپوی کاال در 

استان  خبر داد.
»محمدرضا عمرون« اظهار کرد: انبارهای دپوی 
کاال در اســتان شــامل یک انبار لوازم خانگی، 
چهار واحد برنج فروشی و سه واحد عمده فروشی 
خواروبار بوده است. وی افزود: اجناس این هشت 
واحد صنفی شــامل 1174 تن برنــج، 25 عدد 
یخچال و پنج گاز پنج شعله گزارش شده است. 
عمرون تاکید کرد: احتــکاری بودن این اجناس 
هنور محرز نشده است. وی خاطرنشان کرد: در 
صورت اثبات احتکار بودن اجناس، پرونده  ها برای 
صدور رای به شــعب تعزیرات حکومتی ارسال 

خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال:
۷۰ ایستگاه هواشناسی در 

چهارمحال فعال است
مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: 
7۰ ایستگاه هواشناســی در استان چهارمحال و 

بختیاری فعال است.
»شــاهرخ پارســا« اظهار داشــت: ایــن تعداد 
ایستگاه هواشناسی در ۹ شهرستان چهارمحال 
و بختیــاری میــزان بــارش هــا و پارامترهای 
هواشناســی را اندازه گیری می کنند. وی تاکید 
کرد: ایســتگاه های هواشناســی در بخش های 
مختلف هواشناسی هستند که شامل ایستگاه های 
هواشناسی باران سنجی، تشعشع سنجی، ایستگاه 
هواشناسی فرودگاهی، ایستگاه هواشناسی، اقلیم 

شناسی و... است.
مدیر کل هواشناســی چهارمحال بیان کرد: دو 
ایستگاه هواشناسی کشــاورزی در چهارمحال 
و بختیــاری فعالیت می کنند که این ایســتگاه 
ها در شهرســتان های ســامان و فرخ شهر قرار 
دارند. وی بیان کرد: این ایستگاه ها با پیش بینی 
خطرات هواشناسی از جمله سرمازدگی،  نقش 
مهمی در جلوگیری از ایجاد خســارت در بخش 

کشاورزی دارند.

فرزانه رحیمی

خاک، یکــی از اصلی ترین مایه های حیات انســانی 
اســت که با رشد و گســترش شهرنشــینی و ایجاد 
دست سازه های انسانی، خطر فرسایش و نابودی آن 
افزایش قابل توجهی داشته اســت. فرسایش نه تنها 
سبب فقیرشدن خاک و متروک شدن مزارع می شود 
و از این راه خسارات جبران ناپذیری را به جا می گذارد، 
بلکه با رسوب مواد در آبراهه ها، مخازن سدها، بنادر و 
کاهش ظرفیت آبگیری آن ها نیــز زیان های فراوانی 
را ســبب می شــود. بنابراین نباید موضوع حفاظت 
و حراســت خاک را کوچــک و کم اهمیت شــمرد. 
اســتان چهار محال و بختیاری از جملــه مناطقی 
است که به رغم داشتن پوشش گیاهی فراوان، خطر 
»فرسایش خاک« در آن جدی اســت. در سال  های 
اخیر با وجود هشــدارهای کارشناســان، اقدامات و 
بودجه کافی در این زمینه تخصیص داده نشده است 
و همین موضوع، نگرانی های جــدی را در زمینه بر 
هم خوردن اکوسیســتم گیاهی و خاکــی در چهار 
محال به دنبال داشته اســت. بنا بر گفته کارشناسان 
 محیط زیست، در برخی از مناطق این استان از جمله 
»شیخ علی خان« فرسایش خاک به ۳۰ تن درهکتار 
می رســد! این مســئله از آن روی اهمیــت دارد که 
فرسایش خاک نتیجه استفاده نادرست از منابع آبی 
و خاکی اســت و به همین دلیل، اثرات آن می تواند 
به طورمستقیم روی حیات انســانی تاثیرگذار باشد. 
به رغم هشدارها و اهمیت موضوع، همچنان اعتبارات 
در زمینه مبارزه با فرســایش خاک در اســتان چهار 

محال و بختیاری ناکافی است. 

در همیــن زمینه مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: اقدامــات الزم به 
منظور کاهــش و کنترل 
فرســایش خاک در استان 
به صورت بسیار ناچیز انجام 

می شود و دلیل آن، عدم وجود اعتبار کافی است.
»علی محمدی مقــدم« افزود: طی ســال های اخیر 
درکشــور ما آن چنان که به بحث آب پرداخته شده 
است، به خاک توجه نشــده تا جایی که مقام معظم 
رهبری، موضــوع خاک را حیاتی تر از آب دانســتند. 

محمدی مقــدم بــا بیان 
اینکه خــاک برعکس آب 
تجدیدپذیر نیســت و هر 
ســانتی متر خاک 6۰۰ تا 
7۰۰ ســال زمان نیاز دارد 
تا از ســنگ مادر تشکیل 
شود، تصریح کرد: مساحت 
کشــور ما حدود 145 میلیون هکتار است که در یک 
اقلیم خشــک و نیمه خشک واقع شــده؛ بنابراین از 
لحاظ کمی و کیفی با محدودیت های شــدید منابع 
پایه خاک مواجه هســتیم. مدیــرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان با بیان اینکه فرســایش خاک 

در ایران یکی از چالش های مهم و اساســی و ساالنه 
16 تن در هکتار اســت، افزود: فرســایش خاک در 
دنیا ســه تا 6 تن در هکتار اســت و در استان نیز 2۰ 
تن در هکتار اســت؛ در برخــی از حوزه های همانند 
 حوزه آبخیز »شــیخ علی خان« تا 25 تــن در هکتار

 رسیده است.
 وی اظهار کرد: شرایط اقلیمی، بارندگی، توپوگرافی 
)پســتی و بلندی( و عدم رعایت برخــی اصول فنی 
همچون شخم موازی با شــیب، از بین رفتن پوشش 
گیاهی )تخریب مراتع و جنگل ها( از دالیل فرسایش 
خاک در اســتان اســت. محمدی مقدم درخصوص 
کنترل فرســایش خاک گفت: تکنیک های مختلفی 
برای این کار وجود دارد؛ ازجمله ایجاد پوشش گیاهی، 
شــخم عمود بر شــیب و از همه مهم تر آبخیزداری 
)مکانیکی،بیومکانیک و بیولوژیــک(. وی ادامه داد: 
اقدامات مکانیکی همچون ایجاد ســازه )سدخاکی، 
بندهای ســنگی ماتی، گابیــون، ژئوگریــد و...( و 
اقدامات بیومکانیک همانند ذخیره نزوالت آسمانی، 
ایجاد ســطوح آبگیر، پیتینگ و... و بیولوژیک شامل 
جنگل کاری، کاشت گیاهان مرتعی و ایجاد سطوح سبز 
وجود دارد. محمدی مقدم بیان کرد: تمام این اقدامات 
در اســتان به صورت محدود و ناچیز انجام می شود و 

دلیل آن، عدم وجود اعتبار کافی است.
وی با اشاره به اینکه فرســایش خاک موجب تخلیه 
عناصر غذایی خاک اســت، اضافه کرد: یکی دیگر از 
مضرات فرسایش خاک، ورود رسوب به مخزن سدها 
و تاسیسات است که موجب کاهش عمر مفید سدها 

می شود. 

مرگ خاموش »خاک«

مرحله جدید طرح ادغام واکســن تزریقی فلج اطفــال در برنامه 
ایمن سازی کودکان، از 17 شهریورماه در چهارمحال و بختیاری 

آغاز می شود.
»محسن آذری پور« معاون فنی مرکز بهداشت چهارمحال گفت: 
مرحله جدید طرح ادغام واکســن تزریقی فلج اطفــال در برنامه 
ایمن سازی کودکان شیرخوار، از 17 شهریورماه، همزمان با سراسر 

کشور، در این استان  آغاز می شود. 

وی افزود: این واکسیناســیون به دو صورت خوراکی و تزریقی، و 
در ادامه برنامه کشوری ایمن سازی ســال 1۳۹4 اجرا می شود و 
متولدین 17 اردیبهشت ۹7 به بعد، یعنی شیرخواران دارای سن 

زیر 4 ماه، مشمول اجرای آن می شوند.
آذری پور با بیان اســتمرار اجرای این طرح، از والدین خواســت؛ 
با مراجعه به مراکز بهداشــت محل ســکونت خود، این واکسن را 
دریافت و نوزاد خــود را در برابر بیماری فلــج اطفال، ایمن کنند.

گفتنی اســت: در بهار ســال ۹5 به دلیل کمبود واکسن تزریقی 
فلج اطفال و قرار گرفتن ایران در فهرســت کشــور های کم خطر 
از سوی ســازمان جهانی بهداشــت، تجویز این واکسن فقط در 
استان های مرزی کشور صورت گرفت. درحال حاضر مشکل کمبود 
این واکسن رفع شده و تجویز یک نوبت واکسن تزریقی به همراه 
 واکسن خوراکی فلج اطفال، وارد برنامه ایمن سازی در تمام استان ها 

شده است.

از ۱۷ شهریور ۹۷ آغاز می شود:
مرحله جدید طرح ادغام واکسن تزریقی فلج اطفال

خطر فرسایش در استان چهارمحال و بختیاری جدی است؛

یکی از مضرات فرسایش خاک، 
ورود رسوب به مخزن سدها و 

تاسیسات است که موجب کاهش 
عمر مفید سدها می شود

ابالغ رای
6/145 کالســه پرونده: 961537 شــماره دادنامه:97/1/20-9709976794100048 
مرجع رسیدگی: شــعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان،  خواهان: آقای حسین غزلگو 
فرزند همایون به نشانی اصفهان خیابان ســجاد نبش میدان حسن قاضی جنب پلیس + 
ده کلینیک ساختمانی غزلگو  به وکالت خانم افسانه غالبی سیف آبادی به نشانی اصفهان 
اردستان شهرک کاوه نبش میدان امام حسین موسسه حقوقی صدرای اردستان، خوانده: 
آقای محمد سلطانی فرزند حسین به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 4 فقره 
چک به شماره های 960426-95/12/1 و 960425-95/11/10 و 95/11/1-960424 
و 960423-95/10/1 جمعا به مبلغ 33/000/000 ریال عهــده بانک صادرات آپادانا به 
انضمام کلیه خسارات اعم از هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارت تاخیر تادیه، 
تامین خواسته،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوای آقای حسین غزلگو فرزند همایون با وکالت خانم افسانه غالبی سیف 
آبادی به طرفیت آقای محمد ســلطانی فرزند حسین به خواســته مطالبه مبلغ سی و سه 
میلیون ریال وجه چک به شــماره های 960426-95/12/1 و 960425-95/11/10 و 
960424-95/11/1 و 960423-95/10/1 به عهده بانک صــادرات به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی نشر آگهی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و 1/532/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و هزینه نشــر آگهی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های 
موصوف )95/12/1-95/11/10-95/11/1-95/10/1(  تــا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:231115 
 شــعبه 11 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهــان )389 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

6/146  شماره دادنامه: 9709976836500750 شماره پرونده: 9609986836500210 
شماره بایگانی شعبه: 960244 خواهان: خانم سحر شیروانی فارسانی فرزند محمد با وکالت 
آقای محسن عطائی نوکابادی فرزند احمد به نشانی اصفهان شهرضا فلکه شهدا خ دکتر 
بهشتی فرعی 146 پالک 57 مجتمع کوثر فاز 1 طبقه 4 واحد 602 همراه 09131133868، 
خوانده: آقای سید اکبر حسینی فرزند ســید احمد به نشانی اصفهان خ شهرک امیر حمزه 
خ نعیم کوچه اول فرعی 5 کوچه اول پالک 14 )فعال مجهول المکان( خواسته: طالق به 
درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم 
رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
خانم سحر شیروانی فارســانی فرزند محمد با وکالت آقای محســن عطائی نوکابادی به 
طرفیت آقای سید اکبر حســینی فرزند سید احمد به خواســته صدور گواهی عدم امکان 
سازش به لحاظ تحقق شــروط ضمن عقد، با این توضیح که حسب تصویر مصدق شده 
سند نکاحیه به شماره 1433 پیوست دادخواست طرفین در تاریخ 72/6/18 در دفتر رسمی 
ثبت ازدواج شــماره 73 اصفهان به نحو دائم و رسمی ازدواج نموده اند و علقه زوجیت بین 
آنها به سبب عقد نکاح دائم محرز است از طرفی سعی و تالش دادگاه و داوران برای ایجاد 
سازش بین آنها موثر واقع نگردیده و با لحاظ مراتب ذیل که زوجین دو فرزند بالغ دانشجو 
دارند و خواهان در این پرونده ادعای مالی ندارد و باردار نیست و حاضر است در قبال طالق 
یک سکه از مهریه خود را بذل نماید و زوجه اعالم کرده زوج مدت 7 سال است که زندگی 
مشترک را ترک نموده است و گواهان تایید کرده اند. تحقق شروط موضوع بند 8 شرائط 
ضمن عقد در سند نکاحیه رســمی مربوط به ترک زندگی محرز است. لذا با توجه به شرح 
فوق و نظریه مشاور قضایی و به اســتناد مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 26 
قانون حمایت خانواده مصوب 1391، حکم به احراز شرائط مذکور صادر می نماید. خواهان 
می تواند پس از قطعیت رای و با مراجعه به یکی از دفاتر طالق و با توجه به اختیارات حاصله 
از وکالت بالعزل مندرج در سند نکاحیه و رعایت مقررات شرعی و قانونی خود را به نحو خلع 

مطلقه نماید.زوجه می تواند به وکالت از زوج دفاتر طالق را امضا نماید. حکم صادره شش 
ماه پس از قطعیت اعتبار دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس ازابالغ قابل 
واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان اســت. م الف: 231082 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( )424 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/143  شماره دادنامه: 9709976793600595 شماره پرونده: 9609986793601623 
شماره بایگانی شــعبه: 961637 خواهان: آقای اردوان عباســی پیانی فرزند شاهمراد به 
نشانی استان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه شهر شاهین شهر فردوسی فرعی 5 
شرقی پالک 14، خوانده: آقای بهمن نعمتی فرزند محمد علی به نشانی مشهد جاده شاندیز 
کیلومتر 1 دفتر مشهد سنگ، خواســته: مطالبه وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده و 
نظریه مشورتی اعضا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی اردوان عباســی به طرفیت بهمن نعمتی به خواسته 
مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال وجه چک شماره 45554/55 مورخ 96/10/15  به عهده 
بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 
چک و گواهی عدم پرداخت آن، بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد واینکه خوانده با وصف ابالغ در 
جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده دعوی خواهان 
را به نظر ثابت دانسته به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/430/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در سه مرحله احتساب آن در اجرای احکام و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/10/15 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد و در حق خواهان 
صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی بود و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــعبه و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان خواهد بود. م الف: 231127 شــعبه 6 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان ) مجتمع شهید حججی( )312 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال منقول

6/195 اجرای احکام حقوقی شــعبه 5 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961591 ج/5 له آقای سید غالمرضا دیباجی و علیه آقای اکبر فتوت 
فرد مبنی بر مطالبه مبلغ 190/575/774 ریال بابت محکوم به وهزینه های اجرایی و حق 
االجرای دولتی بابت محکوم به و هزینه های اجرایی در تاریخ 1397/7/9 ساعت 11 صبح 
در محل  اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش یک خط 
موبایل به شماره موبایل 09131181117 که توسط کارشناس رسمی 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 جلسه مزایده به نشانی اداره مخابرات اصفهان مراجعه و از اموال 
بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یاچک تضمین شده بانک ملی در وجه 
اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. تســلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت و هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. لیست اموال مورد مزایده: ارزش 
 امتیاز خط تلفن همراه به شــماره 09131181117 به مبلغ 87/000/000 ریال ارزیابی 
 می گردد.  م الف: 231108 اجرای احکام حقوقی شــعبه 5 اصفهــان  )203 کلمه، 

2 کادر(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح و 
نقشه سپاهان صفه سهامی خاص به شماره ثبت 

34314 و شناسه ملی 10860002519 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/05/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی رئوفیان به شماره ملی 
1281785385 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین زندی به 
شماره ملی 1288302703 به عنوان بازرس علی البدل برای 
یک سال مالی انتخاب گردیدند. - آقای جواد تاجمیرریاحی به 
شماره ملی 1285968492، آقای داود تاجمیرریاحی به شماره 
ملی 12854978591 و آقای رســول میرباقری به شماره ملی 
1286927226 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )228641(

آگهی تغییرات شرکت پزشکی هسته ای آرمان 
سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

18939 و شناسه ملی 10260398352 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : غالمرضا صفائی مقدم به کد ملی 0530591723 
به عنوان رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل و مژگان صفائی مقدم 
به کد ملی1281768987 به عنوان نائــب رئیس هیئت مدیره و 
فاطمه نادری به کد ملی 3761878265 عضو اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دوسال انتخاب شدند .کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدات 
شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره ,مدیر عامل و مهر شرکت معتبر 
میباشد مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )231252(

آگهی تغییرات شرکت آریا ساخت ارگ شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 829 و شناسه ملی 14002770978 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سیدمهدی مظلوم به شــماره ملی 1189355205 ،و 
سیدسجاد مظلوم به شماره ملی 1189372207 و پریســا فرهمند به شماره ملی 
1188830589 بعنــوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
 گردیدنــد. روزنامه زاینــده رود جهت درج آگهی های شــرکت انتخــاب گردید. 
صورت های مالی سال 96 به تصویب رســید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )230087(

آگهی تغییرات شرکت آریا ساخت ارگ شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 829 و شناسه ملی 

 14002770978
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سیدمهدی مظلوم به شماره ملی 1189355205 
عضو هیات مدیره و مدیرعامل و پریســا فرهمند به شماره ملی 
1188830589 نایب رئیس هیات مدیره و ســید ســجاد مظلوم 
به شماره ملی 1189372207 رئیس هیات مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات 
شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسالمی با امضا منفرد آقای 
سیدمهدی مظلوم )مدیرعامل( و مهر شــرکت معتبر خواهد بود. 
مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اردستان )230057(

آگهی تغییرات شرکت پزشکی هسته ای آرمان 
سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18939 

و شناسه ملی 10260398352 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/05/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فاطمه نادری به شماره ملی 3761878265 
و مژگان صفائی مقدم به شــماره ملی 1281768987 و غالمرضا 
صفائی مقدم به شــماره ملی 0530591723 بعنوان اعضائ اصلی 
هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند .فرناز سقفی به شماره 
ملــی 1272286657 به عنوان بازرس اصلی و آرزو اســتمراری به 
شماره ملی 1750969191 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های 
شرکت پزشکی هسته ای آرمان ســپاهان انتخاب گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )231274(

آگهی تغییرات شرکت ارمغان گستر آپادانا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 37004 و شناسه ملی 10260545609 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/04 شرکت 
مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و جعفر کرمی ورنامخواســتی به کد ملی 
1754090303 بسمت مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید و نشانی محل 
تصفیه استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان- محله 
رباط-کوچه شقایق-کوچه طالقانی 55-پالک 35-طبقه اول تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )228643(

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خودروی وانت مزدا مدل 1370 به رنگ آبی 
تیره- متالیک به شــماره پالک 13-145 م 11  شــماره 
موتور 194714 شماره شاسی70603529 شناسه ملی 
IROD701X0QZ603529  بــه نام رضــا عزیزیان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگزاری سیزدهمین جشنواره 
تعاونی های برتر در اصفهان 

مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان گفت: سیزدهمین جشنواره تعاونی های 
برتر استان  اصفهان امروز با حضور معاون توسعه 
مدیریت و منابع وزارت متبوع در محل شــرکت 
 تعاونی همســفر گشــت اســپادانا شهرستان 

خمینی شهر برگزار  می شود. 
  محســن نیرومند با بیان اینکــه24 اتحادیه و 
شــرکت تعاونی در رتبه های اول تا سوم در این 
جشنواره تجلیل می شوند، ابراز  کرد: امسال 16 
تعاونی دیگر نیز به عنــوان تعاونی الگوی موفق 

تجلیل خواهند شد.
وی با اشــاره به افتتاح متمرکز 67 طرح تعاونی 
استان در این جشــنواره عنوان کرد: از مجموع 
طرح های افتتاحیه 18 طرح در بخش مســکن 
و عمران ، 16طرح در بخــش خدمات، 11طرح 
در بخش صنعــت 11 طرح تعاونــی در بخش 
کشاورزی و 11 طرح در ســایر بخش ها فعالیت 

می کنند.
نیرومنــد با بیــان اینکــه 8 هــزار و 873 نفر 
 فرصت شــغلی با افتتــاح این طرح هــا ایجاد 
خواهد شــد، افزود: ایــن طرح ها با مشــارکت 
12 هــزار و 855 نفــر و بــا ســرمایه گذاری 
مســتقیم 241 میلیــارد تومانی اعضــا به بهره 
برداری رسیده اســت.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان بیان کرد: اســتان اصفهان از 
لحاظ تعداد طرح های تعاونی افتتاحی در هفته 
تعاون و میزان سرمایه گذاری و همچنین میزان 
 اشــتغال زایی رتبه اول را در سطح کشور کسب 

کرده است.

  افزایش وام عتبات دانشجویی
رییس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از افزایش 
وام عتبات دانشــجویی به ســه میلیون تومان 
خبــر داد.حجت االســام محمدرضــا فقیهی، 
رییس ســتاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: 
تاکنــون 32 کاروان دانشــجویی در نوزدهمین 
دوره عتبات دانشگاهیان به این سفر اعزام شدند.
وی افزود: به دلیل افزایــش هزینه های عتبات 
در این هفته افت اعزام ها را داشــتیم، اما از اول 
محرم دوباره اعزام دانشجویان به عتبات افزایش 
 خواهد یافت و به صــورت قبلی بــاز می گردد.

فقیهی خاطرنشــان کرد: مشــکل اعزام ها این 
است که دانشجویان ثبت نام کردند و کاروان ها 
آماده اعزام هستند، اما به دلیل افزایش هزینه ها 
مردم عادی ســفر ها را کنســل کردند به همین 
 دلیل پرواز های بســیاری از اســتان ها کنســل 

شده است.
رییس ســتاد عمره و عتبات دانشــگاهیان در 
خصوص افزایش وام عتبات دانشجویی با توجه 
به گران شــدن هزینه عتبات گفــت: نامه ای به 
بانک ملت ارسال کردیم که طبق آن وام عتبات 
دانشــجویی به ســه میلیون تومان افزایش پیدا 
کند که بانــک ملت با این درخواســت موافقت 
 کرده، اما هنــوز بخش نامه به دانشــگاه ها اباغ

 نشده است.

انتقال به دانشگاه های پزشکی 
داخل برای ورودی ۲۰۱۹ به بعد 

ممنوع شد
وزارت بهداشــت، موضوع ممنوعیــت انتقال به 
دانشگاه های علوم پزشــکی داخل اعم از دولتی 
و غیر دولتی جهت ورودی های ســال 2۰1۹ به 
بعد را اعام کرد.بر اســاس اعام مرکز خدمات 
آموزشی وزارت بهداشــت، بر اساس تصمیمات 
متخذه در جلســه 7 شــهریور ۹7 شورای عالی 
برنامه ریزی، جهت دانشــجویانی که از ابتدای 
ســال 2۰1۹ )دی ماه 13۹7( در خارج از کشور 
شــروع به تحصیل در یکی از رشــته های علوم 
پزشــکی کنند، انتقال از دانشــگاه های خارج 
از کشــور به دانشــگاه های علوم پزشکی داخل 
 اعــم از دولتــی و غیــر دولتی ممنوع اســت.
بدیهــی اســت مــدارک تحصیلی این دســته 
از دانشــجویان پــس از فراغــت از تحصیل در 
خارج از کشور بر اســاس مصوبات شورای عالی 
 ارزشــیابی کماکان قابل بررســی و ارزشــیابی 

خواهد بود.

عکس  روز 

برگزاری  کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری

پیشنهاد سردبیر:

وقتی زمین دهن باز می کند!
زمین زیر پای ما شــاید بســیار محکم به نظر 
برســد؛ اما گاهی به یکباره حفره هایی بسیار 
عمیق در دل زمین ایجاد می شــود و هر آنچه 

روی زمین هست را به درون خود می کشد.

در دیدار فرمانده انتظامی استان با 
رییس حوزه علمیه اصفهان مطرح شد؛
 قدردانی آیت ا... مظاهری

 از زحمات پلیس
سردار مهدی معصوم بیگی، فرمانده انتظامی 
استان اصفهان به مناسبت عید سعید غدیر خم 
همراه با جمعی از دوستداران اهل بیت )ع( با 
آیت ا...حسین مظاهری از مراجع تقلید شیعیان 
و رییس حوزه علمیه اصفهان دیدار کرد.آیت ا... 
مظاهری در این دیدار ضمن تبریک عید غدیر 
خم، اظهار داشــت: یکی از کارهای مهمی که 
نیروی انتظامی انجام می دهــد ایجاد امنیت 
اســت؛ چرا که اگر این امنیت وجود نداشــت 
هیچ کس نمی توانســت به کارهــای روزمره 

خود بپردازد.
رییس حوزه علمیه اصفهان خاطر نشان کرد: 
از زحماتی که نیروهــای انتظامی برای امنیت 
کشور می کشند، تشکر می کنم و موفقیت این 
عزیزان را در اجرای ماموریت هایشان از خداوند 

منان مسئلت دارم.
این مرجع تقلید شیعیان، وجود سردار اشتری 
در فرماندهی نیــروی انتظامی را یک موهبت 
الهی عنوان کــرد و گفت: خداونــد متعال را 
شــکرگزاریم که فرماندهان امــروز نیروهای 
نظامی و انتظامی همگی ارزشــی، والیتمدار و 

پشتیبان رهبر عزیزمان هستند.
آیت ا... مظاهــری در خاتمه با بیــان اینکه از 
عملکرد نیروی انتظامی راضی هســتم ، برای 
ســردار اشــتری، فرمانده این نیــرو و تمامی 
 کارکنــان ناجــا آرزوی ســامتی و موفقیت

 کرد.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
 دپوی یک میلیارد ریالی
 لوازم خانگی در اصفهان

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: انبار 
لوازم خانگی با اجناســی به ارزش یک میلیارد 

ریال در اصفهان کشف شد.
 سرهنگ سعید سلیمیان با اشاره به اینکه در 
بازرسی از یک انبار تخلیه بار محموله ای از لوازم 
خانگی خارجی قاچاق بــه ارزش یک میلیارد 
ریال  کشف شد، اظهار داشت: در پی دریافت 
اخباری مبنی بر اینکه فــردی اقدام به دپوی 
محموله ای کاالی قاچاق در انباری کرده و قصد 
توزیع دارد، بررســی موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز پلیس آگاهی اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی، یک 
گروه مجرب به محل اعزام شــد که تعداد یک 
دستگاه ماشین لباسشویی،5 دستگاه ماشین 
ظرفشویی، یک دستگاه پنل و کمپرسور کولر 
گازی و 5 دستگاه تلویزیون ال ای دی خارجی 

کشف شد.

فرمانده انتظامی تیران و کرون خبر داد:
دستگیری کالهبرداران 

میلیاردی با چک های سرقتی
ماموران انتظامی شهرستان »تیران و کرون« 
دو فرد کاهبردار که قصد خرید سنگ به مبلغ 
3 میلیارد ریال با چک های سرقتی را داشتند 

دستگیر کردند.
 ســرهنگ »علي صادقي«، فرمانده انتظامی 
تیران و کــرون اظهار داشــت : در پي وصول 
خبري مبني بــر اینکه افراد مشــکوکی قصد 
خرید ســنگ از مناطق صنعتی و ســنگبری 
های »رضوان شــهر« را دارند ، بافاصله گروه 
گشت انتظامی وارد عمل شــد.وی افزود: در 
بررسی به عمل آمده مشخص شــد این افراد 
قصد خرید ســنگ به مبلغ 3 میلیارد ریال با 
چک های سرقتی را دارند که دستگیر شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت : در این رابطه دو 
کاهبردار دســتگیر و پس از تشکیل پرونده 
 برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل 

داده شدند.

انتظامی

اخبار

سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و 
فناوری  امروز با حضــور وزیر علوم و معاون رییس 
جمهوری و به میزبانی جمهوری اســامی ایران و 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در میهمانسرای 
عباســی این اســتان برگزار می شــود.دبیر این 
کنفرانس جهانی اظهار کرد : در این کنفرانس که 
به لحاظ انتقال تجربیات جهانی و ارتباط با شبکه 
علم و نوآوری دنیا بسیار اهمیت دارد، 5۰۰ شرکت  
کننده از 5۰ کشور جهان حضور دارند.حسن خاکباز 
ادامه داد : مهم ترین اتفاق در این کنفرانس ایجاد 
زمینه تبادل نظر میان پارک های علم و فناوری است 
که در این رابطه با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، مذاکرات دوجانبه بین مدیران پارک  های 
 داخلی و خارجی در حاشــیه این کنفرانس برگزار

 می شــود.وی، محــور اصلی کنفرانــس جهانی 
پارک  های علم و فناوری و مناطق نــوآوری را به 
ســوی شــهرها و جوامع پایدار، پرورش و ترویج 
اکوسیستم های نوآوری  دانســت و اضافه کرد: از 
مجموع 158 مقاله رسیده به دبیرخانه کنفرانس از 

3۰ کشور جهان، 53 مقاله کامل انتخاب و 27 مقاله 
به صورت شفاهی ارائه می شــود.دبیر اجرایی این 
کنفرانس دلیل انتخاب اصفهان برای میزبانی این 
کنفرانس که طی دو سال گذشته در اجاس جهانی 
مسکو اعام شد را قدمت و فعالیت  های قابل توجه 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برشمرد.وی 
تصریح کرد : شهر نانت فرانسه، میزبان کنفرانس 
ســال 2۰1۹ اســت و پارک  های علــم و فناوری 
کشورهای اسلونی، مکزیک و اســپانیا کاندیدای 
میزبانی برگزاری سی و هفتمین کنفرانس جهانی 
پارک  های علم و فناوری و مناطق نوآوری در سال 

2۰2۰ هستند.

امروز با حضور وزیر علوم در اصفهان صورت می گیرد؛

برگزاری  کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری 
سرپرست دانشــگاه آزاد اســامی در گردهمایی 
سراســری معاونــان فرهنگــی و دانشــجویی 
دانشــگاه های آزاد سراســر کشــور، بــا اشــاره 
بــه بیانــات رهبر معظــم انقــاب پیرامــون امر 
تحصیــل، اظهار داشــت: تحصیل باید بــا تربیت 
اخاقی توامــان باشــد و رهبر معظــم انقاب بر 
 لزوم تهذیــب در کنــار تحصیل تاکیــد کرده اند.
محمدمهدی طهرانچی با بیان اینکه مدرک گرایی 
باید از ذهن جوانان دور شــود، افزود: دانشگاه اگر 
به محلی برای فراگیری صرف تبدیل شــود اشتباه 
اســت، در صورتی که تحصیل در کنــار تهذیب و 
تربیت اخاقی می تواند در دانشــگاه ها تحول ایجاد 
کند که یکی از این تحوالت مرتبــط با موضوعات 

فرهنگی است.
سرپرست دانشــگاه آزاد اسامی با اشــاره به لزوم 
بررسی دانشگاه ها در غرب، بیان کرد: ایجاد نهادهای 
اجتماعی به دنبال تبییــن ارزش های فرهنگی در 

دانشگاه ها موضوعی است که باید به آن پرداخت.
وی با اشــاره به لــزوم فعالیــت دانشــگاه به امر 

تربیت و تعالی بــه عنوان یک رســالت اجتماعی، 
تصریح کــرد: تعالــی، موضوعی اســت کــه باید 
در دســتور کار دانشــگاه ها قــرار گیــرد زیرا به 
 دنبال خــود زمینــه تحــوالت مهمــی را فراهم

 می کند.
سرپرست دانشگاه آزاد اســامی بیان کرد: وظیفه 
معاونت هــای فرهنگــی دانشــگاه آزاد ســنگین  
بوده و  مطالبات دانشــجویان برعهــده این بخش 
اســت، دانشــجویان باید آنها را در کنار خود دیده 
و معاونت های فرهنگی نیز در خــط مقدم فعالیت 
دانشگاه قرار داشته باشند تا اینگونه تعبیر نشود که 

دو بخش با هم در تقابل هستند.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی در اصفهان:

معاونت های فرهنگی باید در خط مقدم دانشگاه آزاد قرار گیرند

مدیر کل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: از هشــتم شــهریور ماه سری اول 
کاروان های اعزامی به مکه و مدینه در قالب یک هزار زائر به اصفهان بازگشــتند.

غامحسین زاهدی اظهار داشت: بازگشــت کاروان های اعزامی به مکه و مدینه 
از هشتم شهریور ماه آغاز و تا 21 همین ماه ادامه دارد.وی با بیان اینکه از هشتم 
شهریور ماه شاهد برگشت 6 کاروان در قالب 4 پرواز 25۰ نفری بودیم، افزود: تعداد 
کاروان ها و زائران در هر روز متفاوت است.زاهدی با بیان اینکه امسال 45 کاروان 

از سه استان چهار محال و بختیاری، یزد و استان اصفهان برای عتبات عالیات اعزام 
شدند، افزود: 41 کاروان از اصفهان و سه کاروان از استان چهار محال و بختیاری 
و یک کاروان از استان یزد اعزام شدند.وی با بیان اینکه تعدادی از نیروهای حج و 
زیارت به منظور اجرای طرح تکریم زائران در هر پرواز مستقر هستند، اضافه کرد: 
تمام هماهنگی ها در فرودگاه صورت گرفته است و برای اجرای طرح تکریم زائران 

در هر پرواز چهار نیرو از سازمان حج و زیارت مستقر شده است.

رت
زیا

 و 
حج

 

با مسئوالن

اکرم ضیائی

اگرچه زمانی که به واژه مومیایی برخورد می کنیم 
بیشتر دوران مصر باستان به ذهن متبادر می شود؛ 
اما هم چنان مومیایی کردن اجســاد در بســیاری 
از کشــورهای جهان به روش های مختلف صورت 
می گیرد به طوری که مدیر کل پزشک قانونی تهران 
از مومیایی کردن میانگین 1۰ جسد در پایتخت به 

صورت ماهانه خبر می دهد.
 مومیایی کردن اجســاد بــه زمان مصر باســتان 
برمی گردد؛ مصری ها بر این باور بودند که مردگان 
با مومیایی حیات دوباره می یابند، برای همین برای 
مومیایی های خود اتاق مجلل، خوراک و پوشاک و 
طا همراه با مردگان دفن می کردند.فرآیند مومیایی 
کردن در مصر باستان، هفت روز به طول می انجامید.

نخستین مرحله این فرآیند، خارج کردن اندام های 
درونی بود که به ســرعت فاسد می شوند. ابتدا، مغز 
با اســتفاده از ابزارهای قاب مانند به دقت از بینی 
جسد خارج می شد تا جایی که هیچ بخشی از بافت 
مغز باقی نماند. این مرحله، عمل بسیار ظریفی بود 
زیرا می توانست به چهره آسیب بزند. پس از این کار، 
مومیایی کنندگان، با ایجاد یک شــکاف در سمت 
چپ شکم، اندام ها را از شکم و سینه خارج می کردند 
و تنها قلب را در جای خود باقی می گذاشتند زیرا باور 

داشتند که قلب، مرکز وجود و هوش انسان است.
 اندام های دیگر، به صورت جداگانه و در جعبه های 
به خصوصی نگهــداری و به همــراه مومیایی دفن 

می شدند.در مرحله بعد، همه رطوبت های بدن خارج 
می شد. سپس، مومیایی کنندگان، بدن را با »ناترون« 
)natron( می پوشــاندند و مقداری ناترون هم در 

کیسه هایی درون بدن می گذاشتند.
 ناتــرون، نوعــی نمــک اســت کــه ویژگــی 
خشــک کنندگی باالیی دارد. با خشــک شــدن 
کامل بدن، این کیســه ها را از بدن مومیایی بیرون 
 می آوردند و ســپس بدن را به آرامی شست وشــو 
می دادند.پس از این مراحل، بدن مومیایی، بســیار 
خشک اما شکل انســانی آن قابل تشــخیص بود. 
سپس، مومیایی در صدها الیه از پارچه کتان پیچیده 

و پس از انجام مراســم مذهبی در آرامگاه گذاشته 
می شــد.اما امروزه مومیایی با اســتفاده از تکنیک 
های جدید صــورت می گیرد به طــوری که دیگر 
از پارچه ها و مواد خاص دوران مصرباســتان برای 
مومیایی کردن اجساد اســتفاده نمی شود بلکه در 
برخی کشورها از روش انجماد، استفاده از انواع مواد 
 شــیمیایی، فیکســاتور و روش های دیگر استفاده 

می شود.
به گفته مدیر کل پزشک قانونی تهران، عمل مومیایی 
در ایران هم به درخواست خانواده متوفی صورت می 
گیرد که این اقدام بیشتر برای اجسادی که قرار است 

به خارج از کشور فرستاده شــوند، انجام می پذیرد.
مســعود قادی پاشا با اشــاره به این که اکثر اجساد 
مومیایی شده مربوط به کشورهای آسیایی و اروپایی 
است، می گوید: »هزینه مومیایی در ایران نسبت به 
کشورهای مشــابه کمتر بوده به طوری که  در حال 

حاضر این مبلغ در حدود 3 میلیون تومان است«.
به گفته مدیر کل پزشکی قانونی تهران، در ایران عمل 
مومیایی با اســتفاده از برخی مواد شیمیایی خاص 
صورت می گیرد به گونه ای کــه ابتدا متخصصان 
مواد داخل روده و معده جســد را خالی می کنند و 
بعد با استفاده از دستگاه مخصوص، مواد شیمیایی 
 از طریق عروق بــه داخل تمامی بافــت ها هدایت 
می شــود که این اقدام موجب می شود تا در مدتی 
که برای نقل و انتقال جسد تا کشور مقصد صرف می 
شود جسد فاسد نشده و ظاهر خود را تا لحظه تدفین 

از دست ندهد.
با وجود این که عمل مومیایــی در ایران انجام می 
شود؛ اما قادی پاشا می گوید مومیایی کردن اجساد 
در ایران ممنوع است و این کار تنها برای اتباع خارجه 
که در کشور فوت می کنند و برای سالم ماندن جسد 
و جلوگیری از فساد جسد در مسیر انتقال انجام می 
شود.به گفته مدیر کل پزشک قانونی تهران، اگر در 
خود کشور نیاز به انتقال جسد اموات ایرانی از شهری 
به شهر دیگر باشد، کارشناسان پزشکی قانونی بدون 
تزریق مواد شیمیایی تنها از طریق ضد عفونی کردن 
جسد این کار را انجام می دهند و نیازی به مومیایی 

کردن نیست.

تعرفه 3میلیونی مومیایی کردن اجساد

مدیر روابط عمومی نخســتین جشنواره رســانه ای معلوالن از 
گردهمایی خبرنــگاران معلول در کل کشــور در یک همایش 
فرهنگی به میزبانی اداره کل بهزیستی اصفهان به منظور رقابت 

در عرصه مطبوعات خبر داد.
بهمن توکلی فرد با اشاره به اینکه این اتفاق برای نخستین بار در 
کل کشور اتفاق می افتد و افتخار میزبانی آن برای شهر اصفهان 
ثبت می شــود ادامه داد: فراخوان این جشنواره سال گذشته به 

صورت کشوری انتشار یافت و بیش از یکصد نفر خبرنگار در این 
فراخوان شرکت کردند. وی ادامه داد: خبرنگاران توانخواه در این 
جشــنواره در بخش های مختلفی با هم به رقابت می پردازند که 
شامل ســرمقاله، گزارش، تیتر، مقاله اجتماعی، مصاحبه، طنز، 

کاریکاتور، عکس، صفحه بندی و موضوع آزاد می باشد.
توکلی فــرد افزود: در بخش ویژه این جشــنواره نیــز افراد غیر 
معلول آثار نوشــتاری و تصویری خود در مورد افــراد توانخواه 

 در حوزه های ذکر شــده را ارائــه داده و با همدیگــر به رقابت
 می پردازند.

مدیر روابط عمومی این جشنواره در خاتمه افزود:  آیین اختتامیه 
این جشنواره 14 شهریور در سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی 
 برگزار خواهد شــد که از همه فعاالن عرصه قلم و رسانه دعوت 
می شود ما را در راه به ثمر رســیدن اهداف این جشنواره یاری 

کنند.

مدیر روابط عمومی نخستین جشنواره رسانه ای معلوالن خبرداد:
نخستین جشنواره رسانه ای معلوالن به زودی برگزار می شود

 اینجا مصر باستان نیست، ایران است

برگشت یک هزار زائر 
خانه خدا به اصفهان

مدیر کل حج و زیارت استان 
خبر داد:

یک مشاور خانواده مطرح کرد:
اقتدار و محبت؛ دو اصل مهم در فرزندپروری

سارا علیشاهی،  روان شناس و مشاور خانواده اظهار کرد: اقتدار به معنی ترس، زور و خشونت نیست و به معنای این است که کودک فاصله خود را با والدین حس کند و بداند که نفر اول خانواده نیست و محدودیت های والدین را اجرا کند.
وی افزود:  اگر والدین اقتدار نداشته باشند، کودک این ضعف را در آنها حس می کند و وارد بحث و مشاجره با پدر و مادرش می شود. برخی  از والدین به دالیلی نمی توانند اقتدار الزم را داشته باشند؛ چون می ترسند که اقتدار را با بی رحمی 
اشتباه بگیرند یا از اینکه کودک آنها را دوست نداشته باشد، هراس دارند.علیشاهی بیان کرد:  اگر والدین اقتدار نداشته باشند، فرزندان نفر اول خانواده خواهند شد و این امر باعث بروز اختاالت رفتاری در آن ها می شود.وی با بیان اینکه  
در چنین خانواده ای قانون گریزی و مشکل با هر گونه محدودیت و قانون از جمله مسائلی است که کودک در بزرگسالی با آن مواجه خواهند شد، ادامه داد: کودک، مخزن عاطفی دارد که با توجه و محبت پر می شود. بنزین کودک، »توجه« 
است که مهم ترین نیاز کودک محسوب می شود، چون کودک بدون محبت و توجه قادر به ادامه زندگی نخواهد بود. این روان شناس و مشاور خانواده افزود: انسان برای متمدن شدن نیاز به اقتدار والدین خود دارد و »محبت« کودک را 
لوس و وابسته نمی کند، بلکه عوامل دیگری از جمله  اهدای هدیه به جای محبت و نگذاشتن محدودیت برای کودک و نداشتن اقتدار، او را دچار مشکل خواهد کرد.وی با بیان اینکه هر اندازه به کودک محبت کنید کافی نیست و کودک 

لوس نخواهد شد، عنوان کرد: البته در کنار آن برای کودک خود محدودیت قائل شوید، برای کودک قابل پیش بینی باشید و نسبت به قوانین برای او پیگیر و مصمم باشید، چرا که اقتدار و محبت دو بخش مهم در تربیت کودک است.
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آغاز آشنایی لبنانی ها با امام موســی صدر در سال های 1955 و 1957 و با دو 
سفری که ایشان به شهر »صور« داشــتند، انجام گرفت. صدر در آن زمان پس 
از اتمام دروس خود در حوزه علمیه قم، مشــغول امور حوزوی در نجف اشرف 
بود. در آن سال ها امام صدر با رهبر شــیعیان صور لبنان، سید شرف الدین در 

ارتباط تنگاتنگی بود.
  بنا بر گفته پسر خواهر سید شــرف الدین، زمانی که
 مرحوم ســید شــرف الدین دار فانی را وداع گفتند، 
شــهر صور به عالمی مانند ایشــان نیاز داشت؛ البته 
بعضــی از علما به این شــهر آمدند، ولــی هیچ کدام 
در آن جــا باقی نماندنــد، چــون روش مالقات علما 
در شــهر صور شــکل دیگــری دارد و مثــل روش 

معروف در جاهای دیگر نیســت. در شــهر صــور، درب خانه علمــا و مراجع، 
همیشــه و در همه وقت به روی مردم باز اســت و اوقات مشــخصی را تعیین 
نمی کنند و در ســاعت 12 شــب در را می بندنــد؛ حتی گاهــی اوقات بعد 
 از ســاعت 12 شــب نیز درب خانه به صدا در مــی آمد و آن عالــم و مرجع،

 بدون آن که کسی را از خواب 
بیدار کند، خودش درب را باز 
کرده و از آن شخص استقبال 
می کرد و مشکالتش را حل 
می نمود، و اگر سوال شرعی 

داشت، پاسخ او را می داد.

 یادم هست که در آن زمان عمویم سید جعفر )پســر مرحوم شرف الدین( که 
رییس »انجمن نیکی و احسان« بودند، هیچ کس را جز امام موسی صدر نیافتند، 
چون در دیدارهایی که امام موسی صدر از لبنان و شهر صور داشتند، مومنان و 
خیلی از مردم او را می شناختند؛ لذا دعوت از امام موسی صدر را پیشنهاد دادند 

و همه این پیشنهاد را پذیرفتند. 
ســپس ایشــان نامه ای را برای 
دعوت از امام موسی صدر و قانع 
کردن ایشــان ارسال کردند. هم 
چنین نامه ای را به برادر بزرگ تر 
ایشان یعنی سید رضا فرستادند و 

در آن نامه نوشته بودند: »من از امام موسی صدر دعوت کرده ام به زیارت لبنان 
و شهر صور بیایند. شــما را قسم می دهم که ایشــان را قانع کنید که در لبنان 
ماندگار شــوند و از جنابعالی تقاضا دارم مرا در این امر یاری فرمایید«. این در 
حالی بود که تمام اعضای خانواده ایشان، از جمله برادران، خواهران، دوستان 
و اقوام ایشان در ایران، مخالف ماندن امام موسی صدر در لبنان بودند، اما وقتی 
امام صدر تصمیم قطعی خــود را گرفت، به آن ها 
گفت: »شــما مخالف این کار هســتید، اما مسئله 
ای در لبنان وجود دارد که مــن آن را به خوبی می 
دانم، در حالی که شــما آن را نمی دانید و متوجه 
 نیستید که برای من واجب شرعی است که به لبنان 

بروم«.

گذری کوتاه بر زندگی و سرنوشت پر از رمز و راز امام موسی صدر؛

انتظاری که چهل ساله شد

چهره ای عجیب و رمز آلود، زندگی به مراتب متفاوت و سرنوشتی نامعلوم و مبهم؛ این روایتی کوتاه و خطی از چهره سیاسی 
و مبارز معاصر امام موسی صدر است؛ پدیده ای که نه تنها در ایران بلکه در هالل شیعی آسیا اثرات شگرفی را از خود بر جای 
گذاشته و سال هاست از لبنان تا ایران شیعیان مبارز چشم انتظار بنیانگذار جنبش های آزادی خواهی در مرزهای اسرائیل 
هستند. شاید اصلی ترین نقطه شناخت امام موسی صدر در همین سرنوشت نامعلوم و رازآلود او نهفته باشد؛ شخصیتی که 
طی بیش از سه دهه چندین کشور از جمله  لبنان، لیبی، ایتالیا، سوریه و رژیم صهیونیستی متهم به ربایش و قتل او هستند 
و هنوز هیچ فرد یا نهادی نتوانسته است از سرنوشتش خبر مشخص و قطعی را بیان کند.امید، شاید اصلی ترین واژه ای 
باشد که با شنیدن نام امام موسی صدر و چشم انتظارانش به ذهن متبادر می شود؛ امیدی که این روزها 40 ساله شده است.

امام موســی صــدر، در 1۴ 
خرداد 1۳۰7 هجری شمسی 

در شــهر قم به دنیا آمد، پدرش مرحوم 
آیت ا... سید صدرالدین صدر، بود.

امام موســی صدر پس از اتمام مقدمات علوم 
حوزوی، در خرداد سال 1۳22 به حوزه علمیه قم رفت و در 

کنار تحصیالت حوزوی، ســال 1۳29 به عنوان اولین دانشجوی 
روحانی در رشته »حقوق در اقتصاد« به دانشــگاه تهران وارد شد.او در 

اواخر سال 1۳۳8 و به دنبال توصیه های حضرات آیات بروجردی، حکیم 
و شیخ مرتضی آل یاسین، ســرزمین مادری خود ایران را به سوی لبنان 
ترک کرد. در پی دستگیری امام خمینی)ره( و در اوایل تابستان 1۳۴2، 
امام صدر راهی اروپا و مصر شــد، تا از طریق واتیکان و االزهر، شاه را برای 
آزادسازی امام)ره( تحت فشار قرار دهد. با آزادشدن امام خمینی)ره( در 
پایان این سفر، آیت ا... خویی تصریح کرد که این آزادی، بیش از هر چیز 
مرهون سفر آقای صدر بوده است.امام موســی صدر در بهار سال 1۳۴۴ 

گروهــی از جوانــان مؤمن 
شیعه را به مصر اعزام کرد، تا 
در دوره ای شــش ماهه، فنون نظامی را 
فرا گیرند. با بازگشت این جوانان که اولین 
کادرهای مقاومت لبنان بودند، عملیات ایذایی 
مشــترک رزمندگان فلســطینی  لبنانی در شمال فلسطین 
اشغالی آغاز شد.او در تابســتان 1۳۴5 و پس از اجتماعات عظیم 
و چند روزه شــیعیان لبنان در بیعت با ایشــان، رســما از حکومت وقت 
درخواست کرد تا همانند دیگر طوایف آن کشور، مجلسی برای سازماندهی 
شیعه و پیگیری مسائل آن تاسیس شود. مجلس اعالی اسالمی شیعیان که 
اولین بخش از برنامه درازمدت امام صدر بود، در اول خرداد 1۳۴8 تاسیس، 
و خود آن بزرگوار با اجماع آرا به ریاست آن انتخاب شد. در خرداد 1۳5۴ و 
به دنبال وقوع انفجاری در اردوگاه نظامی عین البنیه در کوه های بقاع، که 
به شهادت 27 تن از جوانان شیعه انجامید، امام موسی صدر رسما والدت 

»گروه های مقاومت لبنان« را اعالم کرد.

پریسا سعادت

امام موسی صدر که بود؟ 

امام موسي صدر در ســال 1۳۳5 شمســي، هنگامي که در نجف به سر مي برد، با 
خانم پروین خلیلي، فرزند شــیخ عزیزا... ازدواج کرد. حاصل این پیوند، دو پسر به 
نام هاي سید صدرالدین )متولد 1۳۳5( و ســید حمیدالدین )متولد 1۳۳8( و دو 
دختر به نام هاي حورا )متولد 1۳۴1( و ملیحه )متولد 1۳5۰( بود. در کتابی تحت 
عنوان    »هفت روایت خصوصی«، نزدیکان امام موسی می گویند که وی در زندگی 
شــخصی اش به زن و دخترانش اهمیت ویژه ای می داد. در این کتاب آمده است 
که مالطفت امام موســی صدر با جنس زن، ریشه ای خانوادگی داشته است. او  در 
خانه پدری بزرگ شده اســت که با وجود مجتهد و آیت ا... بودن، بعد از میهمانی 
دست همسرش را می بوسید و از او به خاطر غذا تشــکر می کرد یا در زمانه ای که 
اسم دخترها نباید برده شود و »دختر نباید خط داشته باشد«، پدر خودش وسیله 
تحصیل برایشان مهیا می کرده و اصرار داشته است که آن ها درس بخوانند. روشن 
است که وقتی پروین خلیلی همســرش از امام موسی صدر سخن می گوید، بیش 
از آنکه او را مرجع دینی و سیاسی شیعیان لبنان و موسس مجلس اعالی شیعیان 
لبنان ببیند، از او در مقام همســر ســخن می گوید. برای او امام موسی صدر »آقا 
موسی« است و او برای همسرش همیشه پروین خانم است. روایت حورا و ملیحه نیز 
روایاتی دخترانه از پدر هستند. دخترش حورا می گوید: در مورد تحصیل دخترها 
هم بابا حساسیت خاصی داشت. همیشــه می گفت »اگر روزی شرایط من جوری 
باشد که آن قدر فقیر باشم که بتوانم یکی از شما را به مدرسه بفرستم، آن یک نفر 
حوراست نه صدری یا حمید!« در همین مورد، صدری )پسر بزرگ امام صدر( هم 
نقل می کند که وقتی برای اولین بار حورا را کتک زده است، بابا 2۴ ساعت با او حرف 
نزد. بعد هم که صدری و حمید و حورا برای تحصیل می روند فرانسه، بابا قدغن کرده 
بود که حورا ظرف بشوید یا جارو کند. نســبت به زن ها غیرتی بود؛ به این معنا که 

هوای شان را داشت که تا می شود به آنان سخت نگذرد.

مرحوم دکتر صادق طباطبایی، خواهر زاده امام موسی می گوید:» آقای صدر، زندگی 
ساده ای داشت. با وجود اینکه پدر      ایشان از مراجع بزرگ بودند و خاندان ایشان بسیار 
شناخته شده بود، اما هیچگاه      نخواســتند از موقعیت وجایگاه خانوادگی استفاده 
کنند. همواره با همان شهریه طلبگی      آن زمان که بسیار اندک بود زندگی می کردند. 
یکی از دوستان دایی جان نقل می کنند      زمانی که ایشان در نجف بودند، همیشه از 
ایران میهمان داشــتند. یک بار چون برای      خرید، پول نداشتند، تکه فرش کوچکی 
را نزد فروشنده گرو گذاشتند تا بتوانند چیزی      تهیه کنند«. ایشان نقل می کنند که 
آقای صدر هیچگاه نتوانست آن فرش را پس بگیرد و      باالخره هم فروشنده آن را در 
ازای جنسی که داده بود برداشــت و فروخت.    امام صدر در لبنان هم که بود وضعی 
بهتر از این نداشت. روزی صدری )فرزند امام موســی صدر( از مدرسه      به خانه آمد 
وبه دایی جان گفت: من دیگر به مدرسه نمی روم. آقای صدر علت را      پرسید. صدری 
گفت: در مدرسه به من گفته اند چون شــهریه ات را پرداخت نکرده ای      نمی توانی به 
کالس بروی. بنابراین آقای صدر مجبور شد از یکی از دوستان خود مبلغی      را قرض 
بگیرد تا صدری بتواند به مدرسه برود. جالب اینجاست که این حادثه در سال      197۴ 
اتفاق افتاده که اوج قدرت آقای صدر بوده اســت؛ یعنی زمانی که نه تنها در لبنان    
  بلکه در تمام خاورمیانه و دنیا ایشان را می شــناختند. همچنین وی بسیار مردمی 
  بود؛      ایشان هر روز با همان اتومبیل قدیمی تمام لبنان را می گشت و به همه روستاها 

سرمی زد.

امام موسی صدر در ۳ شهریور ســال 1۳57 و در آخرین مرحله از سفر دوره ای خود 
به کشورهای عربی، بنا بر دعوت رســمی »معمر قذافی« به لیبی سفر کرد و در روز 
9 شهریور ربوده شد. در این میان قرائن متعددی حکایت از آن دارند که امام موسی 
صدر همچنان در قید حیات بوده و چون برخی دیگر از علمای اسالمی، شرایط زندان 
حبس ابد را می گذراند.در یک برآورد عجیب عنوان می شود که طرفداران »منتظری« 
که اتفاقا روابط بسیار خوبی با معمر قذافی داشته اند عامل ربوده و ناپدید شدن امام 
صدر هستند. این مسئله را داماد امام موسی صدر عنوان می کند؛ او در مصاحبه ای 
با شهروند امروز گفت که حلقه طرفداران آیت ا... منتظری مانند جالل الدین فارسی 
که از پایگاه های محکم و نفوذ زیادی در لیبی و شــخص قذافــی برخوردار بودند به 
دلیل شائبه جانشــینی امام خمینی)ره( توســط آیت ا...صدر، مقدمه ربایش وی را 
 فراهم کرده اند. مهدی فیــروزان، داماد و خواهرزاده امام موســی صدر در این رابطه 
می گوید:جالل الدین فارسی، به شــهادت گفته ها و نوشته هایش در کتاب »زوایای 
تاریک« از یاران نزدیک و حامیان قذافی است. آنقدر نزدیک که از چگونگی و جزئیات 
ربودن امام صدر خبردار می شــوند و با افتخار از اینکه تنها ایرانــی اینقدر محرم به 
حاکمیت لیبی هســتند، یاد می کنند. من ادعا نمی کنم؛ اســتاد فارسی خودشان 
نوشته اند. آیا شخصیتی چنین نزدیک و محرم به قذافی نمی تواند - حتی ناخوداگاه- 
برآورنده بخشی از رویاهای قذافی باشد؟! اما در مقابل این نظریه برخی خشم معمر 
قذافی از دیدگاه های امام موسی را در دستگیری وی از سوی حکومت لیبی موثر می 
دانند. آن گونه که عبدالرحمن شلقم، وزیر امور خارجه سابق لیبی و آخرین نماینده 
لیبی در سازمان ملل  تا قبل از آغاز انقالب اخیر، می گوید: قذافی تالش داشت تا قرائت 
تازه ای از قرآن و دین داشته باشــد برای همین امام موسی را به لیبی دعوت کرد؛ اما 
نتوانست وی را برای ترجمه دوباره قرآن قانع کند به همین دلیل با او درگیری لفظی 
ایجاد کرد. گفته می شــود که امام موســی صدر به  قذافی گفته که تو چیزی از دین 
نمی فهمی و به اسالم و  پیامبر)ص( گستاخی می کنی.  شنیده شده  که امام صدر، معمر 
قذافی را توبیخ کرد و قذافی خشمگین شد و دستور به زندانی کردن  او  داد. در روایتی 
متفاوت تر اما »هانیال قذافی« پسر معمر در بازجویی های خود گفته است که مقصر 
اصلی ربوده شد قذافی نه پدرش بلکه »عبدالسالم جلود« نخست وزیر وی و همچنین  
»موسی کوسا« وزیر خارجی وقت لیبی بوده اند. به گفته هانیبال قذافی، عبدالسالم 
جلود »صدر« را به منطقه »جنزور« در لیبی منتقل کرده تا در حبس خانگی باشد؛ اما 
افزود که نمی داند بعد از آن دیگر چه اتفاقی افتاده است. هانیبال گفت که پرونده امام 
موسی را از سال 199۶ پیگیری می کند و متوجه شده است که یک نظامی لیبیایی 
که نامش را نمی داند به همراه موسی کوسا و یک نفر سوم، خود را جای امام موسی و 
دو همراهش جا زدند و به ایتالیا رفتند. هانیبال همچنین گفت که از روایت حسنی 
مبارک ، رییس جمهور پیشین مصر درباره کشته شــدن امام موسی و دو همراهش 
سپس انداخته شدن آنان در دریا، بی خبر بوده و چنین چیزی را تا حاال نشنیده است. 
او همچنین گفت مطلبی با این عنوان که  همه می دانند» امام موسی صدر سه روز پس 
از ناپدید شدنش کشته شده و به اطالع محمد باقر صدر رسانده شده و او نیز به اطالع 
»محمد مهدی شمس الدین« رسانده«، و به نقل از  هانیبال منتشر شده را تکذیب کرد.

با شدت گرفتن انقالب لیبی، دولت لبنان کمیته ای را به سرپرستی وزیر امور خارجه 
لبنان، مامور پیگیری قضیه ربودن امام موسی صدر و دو همراهش کرد. انقالب لیبی 
با سقوط طرابلس در آگوست 2۰11 و با کشته شــدن دیکتاتور لیبی به سرانجام 
رســید. بدون اینکه قذافی اطالعات موثقی درباره امام موسی صدر ارائه کند. سه 
روز پس از کشته شدن دیکتاتور لیبی، سیدصدرالدین صدر، پسر امام موسی صدر 
و مهدی فیروزان، خواهرزاده امام موســی صدر به همراه هیئت عالی رتبه لبنانی 
متشــکل از عدنان منصور، وزیر خارجه وقت لبنان، قاضی حسن الشامی و هیثم 
جمعه، مدیرکل وقت مهاجران وزارت خارجه لبنان برای پیگیری قضیه امام موسی 
صدر و همراهانش عازم لیبی شدند؛ اما دیدارها نتیجه ای نداشت پس از آن حسن 
الشامی، سخن گو و دبیر کمیته رسمی پیگیری قضیه ربودن امام موسی صدر و دو 
همراهش در واکنش به این اظهارات بیانیه ای منتشر و در آن به همکاری نکردن 
مقامات کشور لیبی برای یافتن امام موســی صدر و همراهانش اشاره کرد. قاضی 
»حسن الشامی« گزارشــگر ویژه کمیته پیگیری رسمی قضیه امام موسی صدر با 
تاکید بر اینکه هیچ یک از مدارک و شواهد ثابت نکرده که اتفاق بدی برای امام صدر 
رخ داده باشد، تشــریح کرد:» روایت هایی وجود دارد که از خوب بودن حال امام 
صدر  و انتقال وی به چند زندان خبر می دهد که آخرین آنها در سال 2۰11 میالدی 
بوده است«. در مقابل روایت هایی نیز وجود دارد که بدبینانه به سرنوشت امام صدر 
نگاه کرده اند؛ اما هیچ یک از این روایات با مدرک تایید نشــده است عالوه بر این، 
این قضیه را نیز باید مد نظر قرار داد که »احمد الزبیر السنوسی« معارض لیبیایی 
مخفیانه به زندان افکنده شد و تا ۳۶ سال هیچ کس از او خبر نداشت و در حالی که 

9۳ سال داشت، از زندان آزاد شد. 

»صدر« چطور رهبر شیعیان لبنان شد؟

 روایت هایی
 از زندگی آقا موسی و پروین خانم

زندگی ساده و بی آالیش امام موسی صدر

 چه کسانی در ربودن امام موسی صدر 
دخالت داشتند؟

پیروزی انقالب لیبی و افزایش امیدها برای آزادی 
امام موسی صدر
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زالتکو دالیچ: 
»رونالدو« خودخواه است

سرمربی تیم ملی کرواســی از اینکه فوق ستاره 
تیم ملی فوتبال پرتغال 
از کسب عنوان مرد 
سال فوتبال اروپا 
بازماند، سورپرایز 
نشده است؛عنوانی 
کــه امســال بــه 
»لوکامودریچ« شاگرد 
وی در تیم ملی فوتبال کرواسی رسید.دالیچ در 
 »Sportske novosti«این خصوص به روزنامه
چاپ زاگرب گفت: رونالدو در مراسم یوفا حضور 
پیدا نکرد و غیبت او نظر من در مورد او را ثابت 
کرد؛ اینکــه رونالدو خودخواه اســت و هرگز 
چنین بازیکنی را نمی خواهم در تیمم داشته 
باشم. رونالدو از آن دســته بازیکنانی است که 
تنها به این فکر می کند که »مهم نیســت تیم 
ببازد، مهم اســت که من گلزنــی کنم.« وی 
در ادامه به تمجیــد از هافبک رئــال مادرید 
پرداخت و اظهار داشــت: »مودریچ« بازیکن 
و انسانی فوق العاده  اســت و این همه عناوینی 
و افتخاری که او با رئال مادرید کســب کرده، 

موجب عوض شدنش نشده است.

 تاتنهام خوشحال تر 
از کره جنوبی؟

»سون هیونگ مین« وینگِر جوان و کره ای تاتنهام 
برای شرکت در بازی های 
اردوی  آســیایی، 
اسپرز را ترک کرده 
و چهــار دیدار اول 
این تیــم در لیگ 
برتر را از دست داده 
بود؛ اما شــرایط وقتی 
وخیم تر می شد که کره جنوبی نمی توانست در 
این رقابت ها قهرمان شود و آنگاه »سون هیونگ 
مین« باید به خدمت سربازی می رفت. در نهایت 
کره جنوبی در دیداری نفس گیر در فینال موفق 
به غلبه بر ژاپن و کســب عنــوان قهرمانی بازی 
های جاکارتا شــد و بدین ترتیب هیونگ مین 
مشــمول قانون معافیت شد.سون هیونگ مین 
مدتی قبل، قرارداد خود را تا سال 2023 با تاتنهام 
تمدید کرده بود و از دست دادن او برای ماه های 
طوالنی، بی شک بدترین خبر برای »پوچتینو« 
بود که تیمش فعالیتی در بــازار نقل و انتقاالت 

تابستانی نداشت.

 ثبت آماری جالب 
توسط لیورپول و »میلنر«

سرخ پوشــان مرسی ســاید و هافبک انگلیسی 
این تیــم، آمــاری جالب در 
هفته چهارم لیگ برتر 
انگلیــس از خود بر 
جای گذاشتند. تیم 
فوتبــال لیورپول 
عصــر شــنبه در 
هفته چهــارم لیگ 
برتر انگلیس در خانه 
لسترسیتی به برتری دو بر یک دست یافت تا برای 
نخستین بار در تاریخ این رقابت ها چهار بازی اول 
خود را با برد پشت ســر گذاشته باشد.همچنین 
»جیمز میلنر« هافبک انگلیســی سرخ پوشان 
مرسی ساید، با پاس گلی که در این بازی ساخت، 
شمار پاس گل های خود در رقابت های لیگ برتر 
انگلیس را به عدد ۸0 رساند تا به رکورد ۸0 پاس 

گل »دیوید بکام« برسد.
تنها ۶ بازیکن هستند که در تاریخ رقابت های لیگ 
برتر از این حیث از میلنر باالتر هستند که عبارتند 
از: رایان گیگز ،سســک فابــرگاس ، وین رونی ، 
فرانک لمپارد دنیس برگکمپ و استیون جرارد. 

 رکورد جدید 
»لواندوفسکی« در بایرن مونیخ

ستاره لهســتانی بایرن  مونیخ با گلزنی در دیدار 
مقابل اشتوتگارت،رکورد جدیدی از خود برجای 
گذاشــت.از هفتــه دوم 
رقابت هــای بوندس 
لیگا، بایرن مونیخ 
در خانه اشتوتگارت 
به میدان رفت و با 
سه گل پیروز شد. در 
این بازی یکی از گل ها 
را »روبرت لواندوفسکی« به ثمر 
رساند. وی در دیدار هفته گذشته مونیخی ها هم 
گلزنی کرده بود تا در دومین هفته متوالی دروازه 

حریفان را باز کند.
لواندوفسکی از زمانی که در جمع باوارایی ها قرار 
گرفته، در چهار فصل متوالی در دو بازی ابتدایی 
بایرن گلزنی کرده و در این فصل هم عادت خود 

را کنار نگذاشت.

پرسپولیسی ها خواهان تغییر زمان بازی با 
نساجی شدند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 دلخوری دوباره شفر 
از شایعه بیماری »ساناک«!

اســتقالل، این فصل هنوز بــه آن ثبات تاکتیکی 
سال قبل نرسیده اســت. حاال گروهی از منتقدان 
مربی آلمانی می گویند که از وقتی »ســاناک« از 
استقالل رفته، این تیم آشفته شده است؛ دستیار 
مورد اطمینان »شــفر« که البته بسیاری به دلیل 
جثه درشــتش می گفتند مگر او چیزی از فوتبال 
هم می داند؟ با این وجود حاال او را پاشــنه آشیل 
اســتقالل کرده اند! اما چرا او برنگشته؟! نزدیکان 
به باشــگاه اســتقالل، مدام این خبر را به بیرون 
درز می دهند که اســتقالل تمام تالشش را کرده 
تا ساناک برگردد اما بیماری ســرطان این مربی 
عود کرده و او برای همین، دیگر به ایران نمی آید. 
این نکته ای است که باعث دلخوری تیم مربیگری 
»وینفرد شفر« شده است. او یک ماه قبل هم خبر 
بیماری مجدد ساناک را تکذیب کرده بود و باز هم 
اصرار دارد این مربی 20سال قبل سرطان داشته اما 
خوشبختانه بر بیماری غلبه کرده و هیچ مشکلی 

برای سالمتی اش ندارد.

»کارلوس کی روش« توطئه 
علیه تیم فنی  خود را خنثی کرد! 

پس از نهایی شدن بازگشت »کارلوس کی روش« 
به تیم ملی، گروهی از دل فدراســیون فوتبال در 
تالش بودند تا با پرونده سازی برای نزدیکان او در 
کادرفنی ایرانی تیم ملی، حاشیه جدیدی برای تیم 
قبل از شروع نخستین اردوی تمرینی تیم ملی در 
مسیر جام ملت های آسیا ایجاد کنند؛ اما کی روش 
خیلی حرفه ای از همان روز اول، تیمش را در کنار 
خود چید و در مذاکرات پای آنها ایستاد .این روند در 
هفته های اخیر به شکل نامناسبی در فوتبال ایران 
باب شده است؛ اینکه بدون سند، اتهامات اخالقی 
درباره افراد زده شود و استناد شود به شنیده ها. در 
همین هفته های اخیر یکی از موفق ترین تیم های 
ایران در بازی های آســیایی کــه قهرمانی مهمی 
را برای شهرســتان کوچکش کسب کرده بود نیز 
در جریان یک کودتای سیاســی برای بازگشــت 
یک آقازاده به تیم، با چنین شــایعات غیراخالقی 
دســتخوش تغییرات اساسی شــد.کی روش اما 
برخالف مدیران باالدســتی تیم شهرستانی، پای 
نفراتش ایســتاده و اجازه نداده اســت با شایعات 

زشت، برای تیمش تعیین تکلیف کنند.

 اشتباه قانون گذار؛ 
جاکارتا مهم تر از جام ملت ها!

»تیم امید اگر قهرمان بازی های آسیایی جاکارتا 
می شد، همه بازیکنانش از گذراندن دوران خدمت 
 ســربازی معاف می شــدند.« این خبر را ســردار 
»موسی کمالی« رییس اداره سرمایه انسانی ستاد 
کل نیروهای مسلح اعالم کرده بود و اذعان داشت 
قهرمانی در جام ملت های آســیا، معافیت را برای 
بازیکنان تیم ملی به همراه نخواهــد آورد؛ چون 
بازی های آســیایی زیر نظر کمیته ملی المپیک 
برگزار می شــود امــا برگزار کننده جــام ملت ها 
کنفدراسیون فوتبال آسیاست.بله! درست حدس 
زده اید. از نگاه قانون گذار، بازی های آسیایی مهم تر 
از جام ملت هاست؛ به همین خاطر چنین قانونی را 
تدوین کرد! این در حالی است که از نگاه فوتبالی ها 
قهرمانی در جام ملت ها ارزشمندتر از قهرمانی در 
فوتبال بازی های آسیایی است و اگر قرار به ایجاد 
معافیت برای بازیکنان تیم ملی بود، باید قهرمانی 

در جام ملت ها مالک معافیت قرار می گرفت.

در حاشیه

پیشخوان

پایان بازی های آسیایی با 20 
طال، 20 نقره و 22 برنز برای ایران، 

طالی بیست

کاریکاتور روز

بار سنگین شماره ۷
»ماریانو« تصمیم گرفت در بازگشــت به رئال مادرید شــماره ۷ را بر تن کند که ســال ها 
»کریس رونالدو« آن را می پوشــید. برای رئالی ها این شماره یادآور افتخارات پرشماره یک 

فوق ستاره است و تصمیم ماریانو می تواند برای او گران تمام شود. 

فرشید اسماعیلی: تیم سال 
قبل را داشتیم، السد را می بردیم. 

تعریف ژاوی اصال خوشحالم نکرد!

با وجود خبرهای ضدو نقیضی 
درباره مذاکرات کارلوس کی روش با 
تیم های مختلف از 5 قاره، او دیروز 
بــه تهران آمــد تا پــروژه فتح 

جام ملت ها را استارت بزند.

کره جنوبی را روی تور قورت 
دادیم؛ طالی تابلو

»قلعه نویی« گزینه استقالل بعد از »شفر«!
صحبت های جنجالی »هادی طباطبایی« که در یک برنامه زنده تلویزیونی مطرح شــد، موج جدیدی از 
انتقاد به عملکرد مدیران استقالل را به راه انداخت. تفاوت صحبت های طباطبایی با سایر پیشکسوتان در 
این بود که وی خیلی از اتفاقات نه چندان مطلوب ماه های اخیر اســتقالل را به مدیریت جدید این باشگاه 
نسبت داد. دروازه بان پیشین آبی پوشان مدعی شد »امیرحســین فتحی« بی میل نیست گزینه مورد نظر 
خودش را به عنوان سرمربی فصل آینده استقالل به این تیم بیاورد. مهر نوشت: در این خصوص نشان داد 
که فرد مورد عالقه فتحی که طباطبایی به صورت تلویحی به آن اشــاره داشت »قلعه نویی« سرمربی تیم 
سپاهان اصفهان است. در واقع اشاره طباطبایی به این بود که در صورت تکرار نتایج ضعیف »شفر« در این 
فصل و عدم قهرمانی آبی پوشان در لیگ برتر، بستر برای بازگشت امیر قلعه نویی به این تیم آماده می شود.

مدافع سپاهان هم چنان پیگیر شکایت از سرخ پوشان
پس از ضرب االجلی که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای باشگاه های ایرانی جهت پرداخت بدهی هایشان و صدور 
مجوز حرفه ای تا تاریخ ۹ شهریورماه تعیین کرده بود، باشگاه استقالل و پرسپولیس با بسیاری از بازیکنان و 
مربیان پیشین خود تسویه حساب کرد؛  اما باشگاه تراکتور سازی تبریز براساس ادعای »خالد شفیعی« مدافع 
سابق خود که اکنون در سپاهان توپ می زند، هیچ گونه اقدامی در جهت پرداخت حق و حقوق ایشان انجام 
نداده است. وکیل شفیعی در این زمینه گفت: بعد از اینکه مســئوالن تراکتور درباره  حق و حقوق هیچ گونه 
اعتنایی نکردند، به ناچار گزارش بدهی باشگاه تراکتور را به ای. اف. سی دادیم؛ وقتی نمایندگان ای. اف. سی به 
تهران آمده بودند، راجع به این موضوع از موکلم تحقیق کردند که آیا باشگاه تراکتور اقدامی در جهت پرداخت 

حق و حقوقش یا جلب رضایتش کرده یا خیر؟ که پاسخ موکل، منفی بوده است.

 رییس هیئت چوگان استان اصفهان با اشاره به خاستگاه و زادگاه ورزش چوگان در ایران و اصفهان، 
اظهار کرد: یکی از دالیل ثبت جهانی این ورزش،  مرتبط بودن آن با میدان نقش جهان و هنرمندانی 
است که سال ها چوگان را روی آثار خود به تصویر کشیدند. »حسین جعفری« ادامه داد: در مالقاتی 
که استاندار اصفهان با رییس فدراسیون چوگان داشت، تاکید شد جایگاه فدراسیون جهانی چوگان 
در اصفهان باشد. مهرعلیزاده به اهمیت چوگان به خوبی واقف است و قصد دارد به صورت نمادین هم 
که شده برای گردشــگران داخلی و خارجی در میدان نقش جهان بازی چوگان انجام شود که اتفاق 

خوبی می تواند باشد. 
وی ادامه داد: اکنون همه شرایط فراهم اســت تا ما بتوانیم میراث گذشته خود را حفظ کنیم و بیش 
از پیش به دنیا معرفی کنیم. ما هرســاله به صورت نمادین در میدان نقش جهان بازی هایی را انجام 
می دادیم اما امیدوارم شرایط بیشتری فراهم شــود تا بتوانیم بازی های منطقه ای و جهانی را در این 
میدان انجام دهیم. رییس هیئت چوگان اســتان اصفهان ادامه داد: در کنار ورزشــگاه نقش جهان، 
زمینی را در اختیار داریم و اقداماتی برای پشــتیبانی کارهایمان انجام می دهیم. وی خاطرنشــان 
کرد: ظرفیت هایی که در اســتان اصفهان وجود دارد به شــهر اصفهان محدود نمی شود، اکنون در 
شهرستان های زرین شهر، شاهین شهر و برخوار هیئت های شهرستانی راه اندازی شده و امسال با برنامه 
ریزی های صورت گرفته در شهرستان های کاشان، نجف آباد، سمیرم و فریدن که تعداد زیادی اسب 
در اختیار داریم، این ورزش رواج بیشتری پیدا می کند. همچنین در تالش هستیم تا برای نخستین 

بار و در آینده نزدیک، یک باشگاه خصوصی چوگان راه اندازی کنیم.

رییس هیئت چوگان استان:

استاندار تاکید دارد بازی چوگان در میدان نقش جهان 
انجام شود

باشگاه پرسپولیس برای صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا، کار آسان تری نسبت به استقالل دارد.

سرخ پوشان در دیدار رفت، موفق شدند با ارائه بازی خوب، نسبت 
به صعود به دور بعدی و کســب پیروزی برابر» الدحیل« در بازی 
برگشت، امیدوار شوند. البته آن ها بازی را یک بر صفر باختند، 

اما چون دیدار برگشــت در ورزشــگاه آزادی برگزار می شود، 
شانس صعود برای پرسپولیسی ها وجود دارد.  سرخ پوشان از یک 
موضوع مهم، رنج می برند. آن ها معتقدند حاال که در این شرایط 
قرار گرفته اند، نیاز به حمایت های بیشتری از سوی فدراسیون 
دارند. یکی از این حمایت ها، تغییر زمان بازی با نساجی در هفته 
پنجم است.  این بازی از روز 2۳ شــهریور به روز 22 شهریورماه 
منتقل خواهد شد؛ اما سرخ پوشــان معتقدند باید بازی به زمان 
دیگری موکول شود زیرا پرسپولیسی ها نیاز به ریکاوری کامل و 

هماهنگی باالیی قبل از دیدار برگشت دارند.  طی روز های گذشته، 
مصاحبه های مختلفی از بازیکنان پرسپولیس در این مورد منتشر 
شد.» سیدجالل حسینی« کاپیتان سرخ پوشان مدعی است زمان 
بازی با نساجی، به زمان دیدار با الدحیل نزدیک بوده و این موضوع 
می تواند سرخ ها را از کســب موفقیت جدید باز دارد؛ از این رو، 
خواسته بود فکری به حال بازی با نساجی شود. البته بسیار بعید 
است که این اتفاق رخ بدهد و دیدار با نساجی مازندران از هفته 

پنجم، در همان روز موعود برگزار می شود.

پرسپولیسی ها خواهان تغییر 
زمان بازی با نساجی شدند

هجدهمیــن دوره بازی های 
آسیایی، شنبه شب با برگزاری سمیه مصور

مراسم اختتامیه به پایان رسید تا پرونده کاروان اعزامی ایران به این دوره 
از مسابقات با کسب 20 مدال  طال، 20  مدال نقره  و 22 مدال برنز بسته 
شود. کاروان ورزشکاران اعزامی  ایران در شرایطی در جایگاه ششم جدول 
رده بندی این رقابت ها قرار گرفت که کشــورمان در این مســابقات با 

بیشترین تعداد شرکت کننده حضور یافته بود.
 در بــازی های آســیایی 201۸ جاکارتــا، 2۹ ورزشــکاران اصفهانی 
) 1۹ مرد و 10 زن( حضور داشــتند که در بخش آقایان،  همچنین در 
بخش بانوان ۸ ورزشکار به صورت انفرادی به رقابت پرداختند که کسب 

یک مدال طال و چهار نقره حاصل کار آنها در پایان این مسابقات بود.
»سهراب مرادی« در دسته ۹4 کیلوگرم وزنه برداری توانست ضمن کسب 
مدال طالی بازی های آسیایی »جاکارتا« دست به ثبت رکورد تازه ای در 
این دسته بزند. ملی پوش اصفهانی تیم ملی وزنه برداری در این رقابت ها 
با باال بردن وزنه 1۸۹ کیلوگرم، رکورد جهانی یک ضرب را بعد از 1۹ سال 
شکست و نخستین و آخرین مدال طالی ورزشکاران اصفهانی در این 
رقابت ها را رقم زد. مرجان سلحشوری در »پومسه« بانوان و زهرا کیانی، 
شهربانو و الهه منصوریان در »ووشو« نیز بانوان اصفهانی شرکت کننده 

در این دوره از رقابت ها بودند که به مدال نقره دست یافتند.
 دیگر ورزشــکاران اصفهانی شــرکت کننده در رشــته های انفرادی 
نتوانستند به مدالی دست یابند. کســب دو مدال طال و یک مدال برنز 

نیز حاصل کار ورزشکارانی از اســتان بود که در بخش تیمی به رقابت 
پرداختند. امیرغفور و محمدجواد معنوی نژاد همراه با تیم ملی »والیبال« 
توانســتند مدال طالی دوره قبلی بازی های آسیایی را تکرار کنند و بر 
جایگاه اول قاره کهن تکیه بزنند. ســمیرا عطاریان و رویا داودیان هم 
بانوان اصفهانی بودند که همراه با تیــم ملی »کبدی« به مقام قهرمانی 
رسیدند. ارســالن کاظمی یکی از» بسکتبالیست«های اصفهانی تیم 
ملی بود که به مقام نایب قهرمانی رسید. امیر دهداری همراه با تیم ملی 
»واترپلو« موفق به کســب مدال برنز در این رقابت ها شــد.  احمدرضا 
 طالبیان ملی پوش اصفهانی نیز به همراه هم تیمی های خود در تیم ملی 
»کایاک 4 نفره« کشورمان به مدال برنز دســت پیدا کردند. از آنجا که 
بازی های آســیایی به نوعی المپیک قاره ای به شــمار می رود و عالوه 
بر این که محکی برای قدرت ورزش در کشــورهای مختلف قاره کهن  
محسوب می شود، معیاری برای سنجش ورزش استان ها در بازه زمانی 
چهارساله نیز به شمار می آید، با پایان یافتن این دوره از بازی ها که در 
کشور اندونزی برگزار شد، زمان بررسی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان و هیئت های ورزشــی زیر مجموعه این اداره کل فراهم 
رسیده است تا با مقایسه عملکرد ورزش اســتان در بازی های آسیایی 
گذشته و بازی های آســیایی فعلی، دســتاوردهای ورزش استان در 
چهارسال گذشته مشخص شود. بهترین عملکرد ورزشکاران اصفهانی 
در دوره های بازی های آسیایی به سال 2010 گوانگجو بر می گردد که در 
آن دوره از رقابت ها، چهارمدال طال به ورزش نصف جهان تعلق گرفت 

تا در مجموع، یک پنجم مدال های طــالی کاروان ایران به اصفهانی ها 
اختصاص پیدا کند. 

سجاد مرادی در »دوومیدانی ۸00 متر«، احمدرضا طالبیان در »قایقرانی 
کایاک تک نفره 1000 متر«، علیرضا نصرآزادانی در »تکواندو« و  خدیجه 
آزادپور در بخش »ساندا ووشــو«، چهار طالیی اصفهان در آن بازی ها 
بودند؛ اما در دوره بعدی این بازی ها که در »اینچئون« برگزار شد، این 
درخشش تکرار نشد و  کسب سه مدال نقره تنها حاصل کار ورزشکاران 
اصفهانی در آن رقابت ها بود. بررسی عملکرد ورزشکاران اصفهانی در این 
رقابت ها نشان می دهد اگرچه ورزش استان نسبت به چهارسال گذشته 
کارنامه بهتری کسب کرده اســت، اما هنوز با عملکرد آن در بازی های 
2010 گوانجو فاصله زیادی وجود دارد. اگر مدال طالی سهراب مرادی را 
کنار بگذاریم که بیشتر بر اساس شایستگی های فردی او بوده تا عملکرد 
هیئت وزنه برداری استان، هیئت های ووشو و تکواندو با کسب سه مدال 
نقره )ووشو( و یک نقره )پومسه( بهترین عملکرد را در بازی های آسیایی 
داشته و سایر هیئت ها، دســتاوردی در این رقابت ها نداشته اند که این 
مهم نیازمند بررسی های بیشتر در این زمینه است تا از فرصت چهارساله 

تا رسیدن دوره بعدی المپیک قاره ای بهترین استفاده صورت گیرد .
در رشته کبدی نیز حضور دو بانوی اصفهانی در ترکیب تیم ملی، نشان 
می دهد که این رشته از وضعیت خوبی در استان برخوردار است و نیازمند 
توجه بیشــتری اســت؛ البته در کبدی مردان هم در گذشته نماینده 

داشتیم اما در این دوره سهم اصفهانی ها صفر بود.

»جاکارتا«  به  پای »گوانگجو« نرسید
  بررسی آماری عملکرد ورزشکاران اصفهانی در بازی های آسیایی؛  
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برخی رفتارهای شورای شهر اصفهان 
ابهام برانگیز است

پیشنهاد سردبیر:

خـبرچهره ها

 دیدار سرپرست دانشگاه آزاد 
با آیات عظام مظاهری و ناصری 
  دکتر »محمدمهــدی طهرانچی« سرپرســت 
دانشگاه آزاد اسالمی پس از حضور در گردهمایی 
سراسری معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
آزاد اسالمی، با حضور در منزل آیت ا... »حاج شیخ 
حسین مظاهری« رییس حوزه علمیه اصفهان و 
آیت ا... »حاج شیخ محمدعلی ناصری دولت آبادی« 
استاد اخالق و عرفان حوزه علمیه اصفهان، با ایشان 
دیدار کرد و از بیانــات و رهنمودهای این مراجع 
عالی قدر شیعه بهره مند شد. دکتر طهرانچی در 
دیدار با آیات عظام، گزارشی از فعالیت های دانشگاه 
آزاد اسالمی، تحوالت و تغییرات صورت گرفته و 
برنامه های آتی دانشــگاه آزاد اســالمی در حوزه 

فرهنگ، آموزش، پژوهش و... ارائه داد.

همزمان با هفته کتاب؛
دوساالنه جایزه کتاب اصفهان 

برگزار می شود
معاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اصفهان اظهار کرد: مراسم اختتامیه 
بیست و چهارمین دوره دوســاالنه جایزه کتاب 
اصفهان درســال ۱۳۹۷، آبان ماه ســال جاری 

همزمان با »هفته کتاب« برگزار می شود.
»اصغــر مختاری« افــزود: بیســت و چهارمین 
دوره جایــزه کتاب اصفهــان در ســال ۱۳۹۷، 
در بخش تالیف شــامل )کلیات، دین و فلســفه، 
روان شناســی و علوم تربیتی، تاریــخ و جغرافیا، 
حقوق، علوم سیاســی، علوم اجتماعی و اقتصاد، 
زبان و زبان شناســی، ادبیات، علــوم عملی، هنر 
و معمــاری(، بخــش ترجمه کــودک و نوجوان 
شامل )قصه و داستان، شــعر، تصویرگری متن و 
طراحی جلد( و بخش تولید شامل )حروف نگاری، 
صفحه آرایی، ویراستاری،طراحی جلد، مدیریت 
تولید، لیتوگرافی، چاپ و صحافی( برگزار می شود. 
وی ادامه داد: کتاب هایی که چاپ اول سال ۱۳۹۶ 
باشــد، در بیســت و چهارمین دوره جایزه کتاب 
اصفهان داوری می شود . وی افزود: فراخوان ارسال 
آثار به بیست و چهارمین دوره جایزه کتاب اصفهان 
در سال ۹۷، تا اول شهریور تعیین شده بود، ولی 
دبیرخانه همچنان در حال دریافت آثاراســت و 

تاکنون نزدیک به ۹۰۰ اثر دریافت شده است.

امام جمعه اصفهان:
شهرداری نباید مشوق 

دوچرخه سواری بانوان باشد
امام جمعه اصفهان بــا بیان اینکه شــهرداری 
اصفهان نباید مشــوق دوچرخه ســواری بانوان 
باشد، گفت: دوچرخه سواری بانوان طبق نظر اکثر 
مراجع تقلید در فضای عمومی صحیح نیست و 
شهرداری می تواند مکان هایی همچون باغ بانوان 
را برای دوچرخه سواری بانوان فراهم کند.آیت ا... 
»سیدیوسف طباطبایی نژاد« در دیدار با مسئول 
معاونت سازمان فرهنگی شــهرداری اصفهان با 
توصیه به مسئوالن شــهرداری مبنی بر توجه به 
دو موضوع »موسیقی حرام« و »دوچرخه سواری 
بانوان در فضاهای عمومی«، اظهار داشت: همه 
مراجع عظام تقلید نسبت به برخی از موسیقی ها 
که ویژگی مشــخصی دارند و مناســب مجالس 
گناه هســتند، نظر داده و آن را حرام می دانند؛ 
شــهرداری اصفهان باید نســبت به این موضوع 
توجه داشته باشد و به گونه ای فعالیت کند که کار 

غیرخدایی در هیچ مراسمی  انجام نشود.
وی در رابطه با دوچرخه ســواری بانــوان افزود: 
حدود ۱۰ سال قبل گفتم دوچرخه سواری بانوان 
طبق نظر اکثر مراجع تقلیــد در فضای عمومی 
صحیح نیســت و رهبر معظم انقالب اســالمی 
نسبت به این موضوع فتوای صریح دارند؛ ایشان 
می فرمایند: »دوچرخه ســواری بانوان درمجامع 
عمومی و درجایی که درمعرض دید نامحرم باشد 
حرام اســت.« امام جمعه اصفهان گفت: ایشان 
می فرمایند: »در صورتی کــه در منظر نامحرم 
نباشد، فی نفسه اشکال ندارد.« بنابراین شهرداری 
اصفهان می تواند مکان هایی همچون باغ بانوان را 
برای دوچرخه ســواری بانوان فراهم کند؛ در هر 
صورت شهرداری باید به این مسائل دقت کند و 

نباید مشوق دوچرخه سواری بانوان باشد.
طباطبایی نــژاد اذعان داشــت: امــام علی)ع( 
می فرمایند: »فردی که به مســائلی عالِم است و 
به علم خود عمل نمی کند، همانند جاهلی است 
که نمی خواهد از جهل خــود بیرون بیایید و در 
روز قیامت حجت و دلیل علیه او، قوی تر اســت 
و حسرت برای او اســت و او در نزد خدا مالمت 
می شود.« بنابراین همه مسئوالنی که به خوبی با 
مسائل دینی آشنا هستند، باید به آنچه می دانند 

عمل کنند.

مدیر منطقه 14 شهرداری اعالم کرد:
منطقه 14 در انتظار اتفاق های ویژه عمرانی

مدیر منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهان، از آغاز عملیات اجرایی چهار ایستگاه خط دو قطار شهری، احداث 
خیابان ۳۶ متری، ترمینال درون شهری شمال شــرق و ساخت سومین میدان شهری در محدوده بافت 
فرسوده منطقه ۱۴ خبر داد. »علی شمسی« با اشاره به پروژه های شاخص منطقه ۱۴ اظهار کرد: عملیات 
اجرایی خط دو قطار شهری با پنج ایستگاه امام حسین )ع(، حرم حضرت زینب، مهدیه، عاشق اصفهانی 
و الله در محدوده منطقه ۱۴ واقع شده که احداث چهار ایســتگاه امام حسین )ع(، حرم حضرت زینب، 
مهدیه و عاشق اصفهانی شروع شده است. وی ادامه داد: شــهردار اصفهان بارها در منازل شهروندان در 
محالت محروم این منطقه حضور یافته است که نشانگر توجه خاص شهردار به رفع مسائل و دغدغه های 

این منطقه به صورت ویژه است. 

مدیر منطقه سه شهرداری خبرداد:
راه اندازی واحد بازآفرینی شهری در منطقه ۳

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان اظهارکرد: منطقه سه شهرداری اصفهان در هسته مرکزی شهر تاریخی قرار 
دارد که این محدوده، مرکز سه دوره حکومت دیلیمان، سلجوقیان و صفویان بوده است؛ از این رو این منطقه را 
مظهر و هویت تاریخی شهر اصفهان می دانند.»حسین کارگر« با بیان اینکه ۲۶۳ هکتار از محدوده منطقه را بافت 
فرسوده تشکیل می دهد، تصریح کرد: حدود ۱۱/5 درصد بافت فرسوده شهر اصفهان در این منطقه قرار دارد که 
با توجه به اهمیت بافت های فرسوده و احیای بناهای تاریخی، اقدامات ویژه ای جهت بازآفرینی شهری در منطقه 
سه شهرداری اصفهان انجام شده است. وی از راه اندازی واحد بازآفرینی شهری، جهت پیگیری امور مربوط به 
بافت های فرسوده و تاریخی خبر داد و گفت: شناسایی خانه های تاریخی با همکاری سازمان نوسازی و بهسازی 

و پیگیری جهت احیای بناهای آن با تعامل مالکان و سرمایه گذاران عالقه مند به این حوزه انجام شده است.

دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر اســتان 
اصفهان با بیان اینکه نــوع ترویج برخی اقدامات 
در شورای شهر اصفهان، از جمله دوچرخه سواری 
بانوان هدف مند اســت، اظهار کرد: این پرسش 
مطرح است که چرا شورای اسالمی شهر اصفهان 

شــرایط دیگر ورزش ها را برای بانوان 
فراهم نمی کنند.

حجت االسالم »احمد عبداللهی نژاد« 
افزود: به رغم اینکه بسیاری از مسئوالِن 
اســتان اصفهان را بانوان تشــکیل 
می دهند، اما هیچ یک از آنان راجع به 
ترویج دوچرخه سواری بانوان تاکیدی 
ندارند و فقط آقایان شــورای شهر در 
این خصوص اظهارنظر می کنند و این 

جای سوال دارد. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر استان اصفهان با بیان اینکه عده ای درصدد 
آن هستند به مردم اطالعات غلط بدهند، گفت: 
هیچ یک از مراجع دینی اصل دوچرخه ســواری 
بانوان را نفی نکرده اند اما دوچرخه سواری بانوان 
بدون فراهم شدن زیرساخت های الزم در مالعام 
اشکال شرعی دارد. وی خاطرنشان کرد: به هیچ 
عنوان مخالف ورزش بانوان و حضور آنان در اجتماع 
نیستیم اما در کشور و به خصوص در شهر اصفهان با 
جریانی مواجه هستیم که علی رغم داشتن وظیفه 
خدمت رسانی به مردم و ترویج مبانی اسالم، هرجا 
که صحبت از ارزش های دینی می شود، به نوعی با 
آن مخالفت می کنند. عبداللهی نژاد تصریح کرد: 

اینکه نهادهایــی با عنوان »اســالمی« بخواهند 
برخالف اسالم عمل کنند، با عقل و منطق جور در 
نمی آید و کاری حل نخواهد شد. وی عنوان داشت: 
برخی درصدد آن هستند که حواس مردم و جامعه 
را به هر نحوی مشغول حواشی این چنینی کنند 

تا بحث قضاوت های مردمــی درباره عملکردها و 
مقایسه فعالیت های گذشــته و امروز موضوعیت 
پیدا نکند. عبداللهی نژاد افزود: زمان آن رسیده که 
شورای اسالمی شهر اصفهان گزارشی از عملکرد 
یک ســاله خود را به مردم بدهد؛ آیا این قدر که بر 
ترویج برخــی امور مثل دوچرخه ســواری بانوان 
تاکید داشته اند بر تحقق وعده های خدمت رسانی 
به شــهروندان هم تاکید دارند؟ وی ابراز داشت: 
با حاشیه درســت کردن در جامعه مشکلی حل 
نمی شود و مسئوالن باید پاسخگوی اعمال خود 
و امکاناتی باشــند که در اختیار داشــتند؛ صرف 
کار حزبی کردن مشکلی را حل نمی کند و مردم 

خواستار آن نیستند.

دبیر ستاد امر به معروف استان اصفهان:
برخی رفتارهای شورای شهر اصفهان ابهام برانگیز است

آیت ا... »کاظم صدیقی« عضو شورای عالی قضائی 
کشور در نشست بررسی پشت پرده مفاسد اخیر 
اقتصادی که به میزبانی تشــکل رویش نیروهای 
انقالب برگزار شد، گفت: از برخی آیات شریفه قرآن 
کریم این گونه درس گرفته می شود که باید تالش 

کنیم تا زمینه فساد و خونریزی در آدمی به وجود 
نیاید و از آن پرهیز شود. وی با بیان اینکه کسانی که 
در تالش برای فساد هستند در دنیا و آخرت جایی 
ندارند، تاکید کرد: شــهید مظلوم آیت ا... بهشتی 
فرمود: »ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت«؛ 
لذا تشنگان قدرت و مفسدان جایگاهی در آخرت 
ندارند. عضو شورای عالی قضائی کشور با بیان اینکه 
نفوذی ها می توانند خود را به هر شکلی دربیاورند، 
تاکید کرد: نفوذی هــا از روز اول  دردسرســاز و 
مشکل ســاز  بودند؛ برخی همچون »بنی صدر«  
شاید در انقالب حضور داشــتند ولی جنسشان با 
این انقالب جور نبود و در امتحاناتی که پیش آمد از 
انقالب جدا و رسوا شدند. دیدیم چه کسانی در کنار 

امام بودند و امروز در چه جایگاه هایی قرار دارند.
وی با بیان اینکه والیت محور قبله، جهت زندگی، 
جریان توحید و جلوه عبودیت کامل است، گفت: 
دین مبین اســالم مظهر رحمانیت، رحیمیت و 
هدایت الهی اســت که محدود به جغرافیا و زمان 
محدودی نیست. آیت ا... صدیقی اظهار 
داشت: بعد از اعالم جانشینی حضرت 
علی )ع( توســط پیامبرمکرم )ص( 
قدرت طلبان هم قســم شدند جلوی 
والیت قرار بگیرنــد. وی تصریح کرد: 
با چند تصمیم نابجا توســط عده ای 
بی کفایــت، یک مرتبه قیمت ها چند 
برابر و وضع مسکن و خودرو این گونه 
شــد و ارزش پول ملی کاهش یافت.  
عضو شــورای عالی قضائی کشور، بصیرت و وفای 
مردم و خون شــهدا را نگهدار انقالب عنوان کرد 
و گفت: اماِم آدم های ســکوالر ابلیس است؛ این 
انسان های سکوالر سبک زندگی غربی را نسبت به 
سبک زندگی اسالمی می پسندند، انحراف درون 
آن ها مقطعی نیست و از روز اول در نظام اسالمی 
نفوذ کردند که دولت موقت به آن اذعان داشــت. 
آیت ا... صدیقی با بیان اینکــه رمز گرفتاری های 
مملکت جریان سکوالری است که در برابر خالفت 
الهی قرارگرفته است، گفت: والیت فقیه ادامه غدیر 
و تجلی ادامه حکومت امیرالمومنین)ع( و مقدمه 
ظهور حضرت حجت )عج( است؛ انقالب رو به پیش 
است ولی سکوالرها برای ما مشکل ساز خواهند بود. 

عضو شورای عالی قضائی کشور در اصفهان:
نفوذی ها از روز اول انقالب دردسرساز بوده اند

شهرداری نتوانسته انتظارات کارگران را برآورده کند
در جلسه شورای شهر مطرح شد؛ توصیه  استاندار اصفهان به شهرداری:

 سطح معیشت مردم را ارتقا دهید
استاندار اصفهان در صحن 
علنی شورای اسالمی شهر 
اظهار کرد: شهرداری یک 
نهاد غیردولتی اســت اما 
دولتی بودن و در استخدام 
دولت بودن مهم نیست؛ 
بلکه قــرار داشــتن در 

جایگاه خدمت رسانی به مردم مهم است.
»محســن مهرعلیزاده« در توصیه به شــهرداری اصفهان افزود: باید در جهت 
ارتقای ســطح فرهنگ، معیشــت و رضایت مندی جامعه تالش کرد تا آرامش 
روانی در جامعه حاکم باشد؛ همه باید تالش کنیم تا خادم مردم باشیم و ظرفیت 
شوراهای اسالمی شهر اصفهان در ابعاد معیشتی، عمرانی و اجتماعی مردم مورد 

استفاده قرار گیرد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه امر شورا بســیار ارزشمند است، گفت: در آیات و 
روایات نیز درخصوص شوراها و اهمیت آن مسائلی ذکر شده است، در مقطعی 
در سال ۷8 رییس جمهور وقت با تاکیدات رهبر معظم انقالب، اصل مغفول مانده 
قانون اساسی را به اجرا در آورد و ۱8 ســال از عمر شوراها می گذرد هرچند که 

عمر زیادی نیست.
وی خاطرنشــان کرد: دولت مردان باید انتقادات مردم را بشــنوند و نظرات و 

ایده های مردم بیشتر شنیده شود و بیشتر به حساب آید.
 مهرعلیزاده با بیان اینکه فرصت مشارکت در تعیین سرنوشت، هم برای مردم 
و هم مسئوالن مفید و اثرگذار است، اذعان داشت: به عنوان یک استاندار توصیه 
می کنم برخوردها و رفتارها با دولت، مردم و مســائل جامعه به نحوی باشد که 
مردم هر لحظه از این برخورد به عنوان یک رویه مثبت و قابل تقدیر، درس بگیرند.

وی با بیــان اینکه کارهــای عقب افتــاده زیــادی به خصــوص در عمران و 
مدیریت شــهری، وجود دارد، تاکید کرد: مردم درخصوص مدیریت شــهری 
 و مســائل عمرانی، مطالباتی دارند که پیش از شــهردار از اعضای شورای شهر

 می خواهند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه شورای اسالمی شهر وظیفه سنگینی در مدیریت 
شــهری بر عهده دارد، یادآور شد: شورای اسالمی شــهر اصفهان باید بتواند با 
برنامه ریزی دقیق، هدف گذاری ها برای توسعه و پیشرفت شهری را دست پیدا 

کند. 
وی که در توصیه به شورای اسالمی شهر، از این مجموعه خواست تا از نوآوری 
و ابداع بیشتری استفاده کند، اضافه کرد: ساختار شهرداری هیچ گاه ادعا ندارد 
که همه نوآوری ها و ابداعات را دارد و این شــورای شهر اصفهان است که باید با 

مصوبات و قوانین ابداعی، کار شهرداری را سهل تر کند.
مهرعلیزاده با بیان اینکه دغدغه هر شــهرداری بدهی های کالن است، عنوان 
داشت: در خصوص بدهی ها نمی توان دست روی دســت گذاشت، باید با این 

بدهی ها کنار آمد و مستقل از مشکالت و بدهی ها، مسیر را طی کرد.

شهردار اصفهان خبر داد:
درآمد 100 میلیارد تومانی شهرداری 

از دوربین های ثبت تخلف

شهردار اصفهان در صحن علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان در گزارش عملکردی شهرداری،  اظهار کرد: 
عدم استفاده درست از ظرفیت ها موجب اتالف سرمایه 

می شود.
»قدرت ا... نــوروزی« افزود: طرح ســاماندهی حریم 
شهری موضوعی اســت که با همکاری  دستگاه های 
ذی ربط، ســریع تر انجام خواهد شد. شهردار اصفهان 
با اشاره به طرح رینگ چهارم حفاظتی شهر اصفهان 
گفت: رینگ چهارم از الزامات شهر اصفهان است؛ اما به 
آن توجه نمی شود که نیاز به همکاری مسئوالن دیگر 
شهرستان هاست. وی خاطرنشان کرد: زیرساخت های 
گذر شرق اصفهان فراهم شده بود، اما به مدت هشت 
سال این پروژه متوقف شــد و اگر مجدد شروع به کار 
کند، بسیاری از مشکالت را حل خواهد کرد. نوروزی 
با بیان اینکه باید بــرای درآمدهای پایــدار چاره ای 
اندیشیده شود، یادآور شد: درآمد شهرداری اصفهان 
از دوربین های ثبت تخلفــات رانندگی  ۱۰۰ میلیارد 
تومان بوده است؛ اما باید بررسی شود چقدر از این پول 

به شهرداری بازگشته است.
وی با بیان اینکــه درعرصه مســائل فرهنگی از همه 
ظرفیت ها به خوبی استفاده شــده است، تصریح کرد: 
به جز مناسبت های ســوگواری، روزی را نمی توان در 
اصفهان یافت که برنامه شاد در محالت اجرا نشده باشد. 
شهردار اصفهان با دفاع از عملکرد یک ساله خود اذعان 
داشت: اگر نظراتی باشــد که به بهبود فضای شهری 
کمک کند، از آن ها استقبال خواهیم کرد و این آمادگی 
را داریم تا از نظرات سازنده بهره ببریم. وی ادامه داد: 
باید تالش کرد تا وضعیت شهر اصفهان را بهتر کنیم، 
برخی می گویند کار عمرانی در شــهر اصفهان انجام 
نمی شود اما باید بگویم وارد هر کاری شده ایم برای آن 

ضرب العجل تعیین کردیم.

چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
در دوره پنجم، صبح دیروز با حضور »محسن مهرعلیزاده« 
اســتاندار اصفهان، »قدرت ا... نوروزی« شهردار اصفهان و 
کلیه اعضای این شورا برگزار شد که شهرداری گزارشی از 

عملکرد یک ساله خود را در این جلسه ارائه داد.
»فتح ا... معین« رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در نطق 
پیش از دستور خود در  این جلسه اظهار کرد: شورای اسالمی 
شهر، برنامه های خود را همراهی و هم سویی با برنامه های 
دولت می داند تا در خدمت مردم باشــد و تاکنون هر موقع 
بحثی بوده با همکاری اســتانداری و فرمانداری حل شده 
است. وی با بیان اینکه اصفهان بیشترین جمعیت شهرنشین 
را دارد، بیان کرد: باید سبک زندگی شهیدان »رجایی« و 

»باهنر« الگوی خدمت رسانی همه ما به مردم باشد.
تجمل گرایی را به الگوی های ایرانی-اســالمی 

تبدیل کنیم
»کوروش محمــدی« نائب رییس کمیســیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در نطق 
میان دستور خود اظهار کرد: امروز فرهنگ مصرف گرایی، 
لوکس گرایی و تجمل گرایی در بین اهالی شهرنشین و حتی 
در مناطق غیرشهرنشــین نیز دیده می شود؛ به نحوی که 
بسیاری از فرصت های تعامالت خانوادگی جای خود را به 

عرضه فناوری داده است.
وی با بیان اینکه در راســتای توســعه فرهنگ شهری، به 

»شهروند فرهنگی« که نگاه ویژه به فرهنگ اصفهان داشته 
باشــد، نیاز داریم بیان کرد: برای رسیدن به چنین آرمانی 
باید به ســبک زندگی اصفهانی بازگردیم؛ باید الگوی های 
مصرف گرایی و تجمل گرایی را به الگوی های سبک زندگی 

ایرانی- اسالمی تبدیل کنیم.
اصفهان مهاجرپذیرترین شهر ایران است

نائب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه در بسیاری از مسائل و 
معضالت اجتماعی ازجمله اعتیاد، طــالق، فرار از منزل و 
خشکسالی، به دنبال طراحی الگوی ارتباط سالم هستیم، 
بیان کرد: با هــدف بازگرداندن روح نشــاط و زندگی بین 
شهروندان در محالت مختلف اصفهان، بررسی هایی انجام 
شده است؛ در محالت قدیمی آن طور که باید روح نشاط و 

شادی خودش را نشان نمی دهد.
وی ادامه داد: اصفهان مهاجرپذیرترین شهر ایران است اما 
اتفاق ناخوشــایندی که رخ داده این است که بین ساکنان 
بومی و مهاجران،  ارتباط و تعامل گــرم و صمیمی برقرار 
نیست؛ اگر در ساعات شب در محالت قدیمی اصفهان سر 
بزنید محالتی را خواهید یافت که خیلی نشاط و شادی در 

آن به چشم نمی خورد.
»امیراحمد زندآور« نائب رییس کمیسیون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان در تذکر خود به 
شهرداری اصفهان گفت: باید ســاختار و تشکیالت ستاد 

گردشگری به سازمان یا معاونت تغییر پیدا کند؛ به فراخور 
زمان »ستاد اربعین« را خواهیم داشت و اگر به دنبال درآمد 
پایدار از گردشگری هســتیم، این زیبنده اصفهان نیست 
که فعالیت های مربوط به گردشگری قابل رصد و پیگیری 

نباشد، هرچند در این خصوص قبال هم تذکر داده بودم.
شهرداری نتوانسته انتظارات کارگران را برآورده 

کند
»پورمحمد شریعتی نیا« نائب رییس کمیسیون بهداشت، 
سالمت و خدمات شهری شورای اســالمی شهر اصفهان 
نیز در تذکری به شهرداری، از بالتکلیفی معاونت خدمات 
شهری شهرداری ابراز گالیه کرد و گفت: شهرداری اصفهان 
نتوانســته اســت انتظارات کارگران خود را برآورده کند 
به خصوص آنکه حقوق و مزایای آن ها بــا تاخیر پرداخت 
می شود؛  از همه کارگران، پارک بانان و باغبانان، همچنین 
کارکنان آتش نشانی قدردانی می کنم. »شیرین طغیانی« و 
»مهدی مزروعی« در این جلســه از تذکرات خود انصراف 

دادند.
وقتی درآمد و هزینه  زیباسازی همخوانی ندارد

در جلسه دیروز شورای اسالمی شهر اصفهان، تفریغ بودجه 
۹۶ سازمان زیباســازی شــهرداری اصفهان با ۱۱ رای به 
تصویب رسید. »مرتضی تهرانی« معاون مالی و اقتصادی 
شــهرداری اصفهان پیش از تصویب این الیحه با اشاره به 
تعطیلی بیش از ۶ ماهه این سازمان عنوان کرد: این سازمان 
نه تنها درآمدی نداشــته، بلکه بدهی های ســال ۹۴ این 

سازمان به پیمانکاران هم چنان پابرجاست.
درحالی که معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان متعهد 
شده است تا پایان سال حجم باالیی از بدهی های این سازمان 
را پرداخت کند، »نصیر ملت«  از عدم همخوانی درآمدها و 
هزینه های این سازمان انتقاد کرد و گفت: سند جامع سازمان 
زیباسازی باید تدوین و براســاس آن عمل شود؛ درضمن 
ادغام این سازمان با سازمان پارک ها و فضای سبز کار اشتباه 

و نادرستی است.
طــرح پیشــنهادی ۱۰ نفر از اعضای شــورای اســالمی 
شــهر اصفهان در جلســه دیروز بــا موضوع تهیه ســند 
 توســعه عملیاتی و بازاریابی گردشــگری شــهر اصفهان 

تصویب شد.
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یادداشت

چه بدانیم و چه ندانیم و حتی چــه بخواهیم و چه نخواهیم 
همه ما در زندگی خود از ســبک و سیاقی خاص پیروی می 
کنیم؛ سبکی که منعکس کننده عالیق، سالیق، گرایش ها، 
ارزش ها، معیارهای اخالقی و مهم تــر از همه عقیده عملی 
ماســت.عالقه هر شــخص به موســیقی خاص و یا برنامه و 
فیلم خاص و حتــی خوانــدن کتابی خــاص، بازگوکننده 
ســبک خاصی اســت که برای زندگی انتخاب می کند.در 
اینکه همه ما برای خود دارای ســبک زندگی هستیم شکی 
نیست؛ اما نکته مهم این است که منبع و ریشه این سبک از 
کجا نشــأت می گیرد چرا که جهت گیری رفتاری یک فرد 
و جامعه، منطبق بر سبکی اســت که بر می گزیند و اگر آن 
سبک و روش، روشی مناسب نباشد موجبات شقاوت فرد و 
اجتماع را فراهم می آورد.هرچند همه ما خود را مســلمان 

می دانیم اما متاســفانه امــروزه با پیروی از ســبک زندگی 
 غربی، از ســبک زندگی اســالمی و دینی خود بسیار فاصله 

گرفته ایم.
سبک زندگی واژه ای بسیار گسترده اســت که شامل تمام 
امور زندگی انسان می شود. خوردن، پوشیدن، مد و آرایش 
تا تفریح و سرگرمی و شغل و هنر همه و همه در دایره سبک 

زندگی قرار می گیرند.
اینکه در سال های اخیر بیش از گذشته شاهد تبعیت مردم 
از ســبک زندگی غربی هستیم نشــان دهنده این است که 
نیازهایی جدید متناســب با جهانی جدید برای مردم خلق 
شده اســت که باید بر مبنای ســبک دینی به خوبی پاسخ 

داده شود.
با نگاهی گذرا به آموزه های اسالم به خوبی در می یابیم که 
قرآن و روایات نیز برای ما سبک معین و مشخصی را در نظر 
گرفته اند و از این حیث ســنت اسالمی بسیار غنی است، اما 
اســتخراج این روش ها از منابع دینی و شناخت مصادیق و 
تبیین دقیق آنها برای مردم وظیفه ای ســنگین اســت که 
بر دوش عالمان دینی قرار می گیرد تا در ســایه دستورات 
اســالمی بتوانند روش های مطلوب را ارائــه دهند.هرچند 
پیروی مردم از ســبک زندگی غربی مذموم اســت؛ اما این 
امر نمی تواند کم کاری برخی عالمان دینی در ارائه ســبک 

صحیح زندگی دینی را کمرنگ کند.
هدف از دستورات اسالم رساندن انســان به کمال شایسته 
خویش است و تاثیر سبک زندگی در این میان بسیار واضح. 
اسالم، دستورات الزم در جهت تثبیت کیفیت برتر در رفتار 
و اخالق با محوریت رساندن انسان به کمال را به طور کامل 
ارائه کرده اســت؛ اما بهره بردن از این دستورات، خالقیتی 
خاص می طلبد که جایش بسیار خالیست؛ بنابراین با توجه 
به تاثیر دو سویه فرهنگ و سبک زندگی بر همه ما الزم است 
با تغییر جهت ســبک زندگی به سمت انســانیت، در جهت 
تحول فرهنگ انســانی گام برداریم و به دنبال اصالح سبک 

زندگی خویش باشیم.

سبک زندگی مان را به سمت انسانیت تغییر دهیم

زهرا ابراهیمی 

عکس روز

واقعا باید کودکانه به زندگی دوخط کتاب
نگاه کنــد ، شــقی و بی رحم 
خواهد شد...حبیب من!هرگز 
از کودکــی خویــش آن قدر 
فاصلــه مگیــر کــه صــدای 
شــادمانه اش  فریادهــای 
را نشــنوی یــا صــدای گریه 
هــای مملــو از گرســنگی و 
تشــنگی اش را...اینک دست 
های مهربانت را به من بسپار 
تا به یاد آنها بیاورم که چگونه 
بایــد زلــف عروســک هــا را 

نوازش کرد...
»چهل نامه کوتاه 
به همسرم«
نادر ابراهیمی

هرگــز از کودکــی 
خویش فاصله نگیر

بــرای آن کــه لحظــه هایــی 
سرشــار از خلوص و احساس 
و عاطفه داشــته باشــی، باید 
چیزهایــی را از کودکــی بــا 
خودت آورده باشی و گهگاه، 
کامال سبکسرانه رفتار کرده 
باشی.انسانی که یادهای تلخ 
و شیرینی را ، از کودکی ، در 
قلــب و روح خود نگــه ندارد و 
نداند که در برخــی لحظه ها 

باغبان خوش ذوق انگلیســی پیازی را پرورش داده که بسیار بزرگ تر از 
پیازهای معمولی اســت و می تواند مورد تغذیه 30 نفر قرار گیرد.باغبان 
74 ســاله طی ماه های تابســتان گیاهان بزرگ و مغذی خود را پرورش 
می دهد. پیاز پرورش یافته در مزرعه کوچک آقای باغبان 5 کیلوگرم وزن 
و 69 ســانتی متر قطر دارد. این باغبان انگلیسی امیدوار است پیاز عجیب 
اش به عنوان بزرگ ترین پیاز پرورش یافته در نور مصنوعی در شهر محل 
زندگی اش انتخاب شــود.آقای باغبــان 8 ماه زمان را به همراه پســر 52 

ساله اش صرف پرورش پیاز غیرمعمولی اش کرد. 

باغبان انگلیسی، پیازی غول پیکر پرورش داد!

مالک کافه ای در شهر بانکوک تایلند تصمیم گرفت تا برای استخدام شرایط 
خاصی را مقرر کند. او در کافه اش تنها از کسانی استفاده می کند که ناشنوا 

هستند.
 به این ترتیب مشــتریان نیازی به یادگیری زبان ندارند و تنها با یک اشاره 
نوشیدنی مورد نظر خود را سفارش می دهند.این کافه پر از عالئم و نوشته 
هایی است که منوی کافه را نشان می دهد. مشتری با اشاره به آن، سفارش 
خود را می دهد و گارسن برای اطمینان از درست بودن، منوی انتخاب شده و 

مقدار پولی که باید پرداخت شود را در مانیتور نشان می دهد. 

کافه ای که فقط ناشنوایان در آن استخدام می شوند!

روایت آیت ا... امینی از کتاب گم شده امام خمینی)ره(
کتاب »شرح چهل حدیث« اثری معروف از امام خمینی )ره( است که در آن به بررسی و شــرح چهل حدیث پیرامون مسائل اخالقی 
پرداخته است.آیت ا... ابراهیم امینی، عضو ارشد جامعه مدرسین و شاگرد امام خمینی)ره( در کتاب خاطراتش، ماجرای جالبی از نحوه 
پیدا شدن این اثر گرانبهای امام راحل بعد از پیروزی انقالب نقل می کند:در آغاز طلبگی )سال ۱32۱( در حدود 3 ماه در درس اخالق 
امام شرکت کردم و شیفته آن بودم. در مرتبه دوم که به قم آمدم متاسفانه درس اخالق تعطیل شده بود. چندی بعد در جلسه ای که با 
دوستان داشتیم سخن از درس اخالق امام به میان آمد. من از تعطیل شدن آن اظهار تاسف کردم، یکی از آنان گفت: »خوشبختانه ایشان 
کتابی در اخالق نوشته که هنوز چاپ نشده است. « در یکی از ایام به امام عرض کردم شنیده ام کتابی در اخالق دارید اگر مانعی ندارد 

لطف کنید مطالعه کنم. فرمود: مانعی ندارد.
نسخه خطی کتاب را گرفتم و مشغول مطالعه شدم. جلد چرمی مشکی داشت و در حدود 500 صفحه و به خط زیبای امام)ره( نگاشته 
شده بود. با دقت و شوق فراوان کتاب را خواندم و عمیقا تحت تاثیر قرار گرفتم. بعد از چندی کتاب را تحویل ایشان دادم و تشکر کردم. 
سوال کردند:»کتاب را چگونه دیدی؟ « عرض کردم: »بســیار جالب بود. « این کتاب را می توان به دو بخش تقسیم کرد، بخشی از آن 
احادیث ساده اخالقی بود که برای همه قابل فهم است، ولی بخش دیگر مربوط به شرح احادیث عرفانی است که جز برای علما و فضال قابل 
فهم نبود. متاسفانه بعد از دستگیری امام و حمله ماموران ساواک آن نسخه گرانبها به همراه سایر کتاب ها به تاراج رفت و هرگز پیدا نشد.

بعد از پیروزی انقالب هم هرچه در بایگانی های ساواک جست وجو شــد چیزی به دست نیامد. از چند نفر از فضال که احتمال می دادم 
از آن نسخه برداری کرده باشند ســوال کردم، ولی اظهار بی اطالعی کردند. یک روز برحسب اتفاق یکی از فضال گفت: من در کتابخانه 
آخوند مال علی همدانی نسخه خطی کتابی را دیدم به نام اربعین. نوشته بود »این کتاب را از روی نسخه خطی کتاب اربعین حاج آقای 
روح ا... خمینی استنساخ کردم. « از این خبر مسرت بخش بسیار خشنود شدم. به او گفتم این نسخه را به هر قیمت شده خریداری کنید، 
 پولش را می پردازم. بعد از چندی خبر داد نسخه را گرفته ام و با اجازه امام)ره( در حال چاپ و نشر است. این کتاب با نام »چهل حدیث«

 منتشر شد. 

روایت روز

یکی از قدیمی ترین مدارس شبانه روزی به نام »روزه یا له روزه« که در کشور 
سوئیس واقع شده، لقب مدرسه پادشــاهان را به خود اختصاص داده است. 
شهریه این مدرسه که ۱40 سال قدمت دارد، سالی 87 هزار پوند بوده و این 
دبیرستان در سال ۱880 تاسیس شــده  است.در طول قرن بیستم به دلیل 
تحصیل دانش آموزان سرشناسی از جمله 7 پادشاه، این مدرسه به مدرسه 
پادشاهان معروف شد. جالب است بدانید که شــاه مخلوع ایران هم در این 

مدرسه به تحصیل پرداخته بود.

گران ترین مدرسه جهان را بشناسید

اینستاگردی

متن عاشقانه »شیال خداداد« برای تولد همسرش

چرا اینقدر منو دوست دارین؟!

شیال خداداد با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: من همیشه ماه شهریور رو بدون 
دلیل دوست داشتم ولی حاال دیگه دلیلش رو خوب می دونم چون تو شهریور ماهی هستی. 
همسر عزیزم خوشحالم که تو کنارمی. از اینکه با تو زندگی می کنم احساس غرور می کنم، 
من معنی واژه پشــتت به کوهه رو با وجود تو لمس کردم، هرروز صدهــا نفر برات آرزوی 
سالمتی می کنند چون تو همه تالشت رو برای سالمتیشون انجام میدی،امیدوارم همیشه 

خنده قشنگت رو لبات باشه عزیزم.

 پژمان جمشیدی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: مگه من چیکار کردم براتون 
که اینقدر منو دوست دارین، این همه تبریک و عشق برای تولد یه فوتبالیست از کار افتاده و 
4۱ ساله پیام های هیجان انگیز و سرشار از محبت چه از طریق فضای مجازی و تلفن همراه 
و... اینقدر خوشایند و مغرور کننده است که خدا عاقبتمو به خیر کنه.از فوتبالی های مهیج 

دو آتیشه تا طرفدارای باحال هنر و تصویر و طرفداری عزیز دل و رفقا و خانواده و ...

رفیق مثل رسول
کتاب »رفیق مثل رسول« زندگینامه شهید مدافع حرم رسول 

خلیلی، توسط انتشارات شهید کاظمی به چاپ سوم رسید.
از خلوت های دنج سفر راهیان نور شروع شد!از رفاقتش و قرارش 
با شهدا،اینکه رسول، خاک از مزار آن ها بگیرد و آن ها غبار از دل 
رسول ...اینکه رسول نوشته ها و حکاکی های سنگ ها را پررنگ 
کند و آن ها مسیر عشق و عاقبت به خیری اش را نشانش دهند.

همه می دانستند رفاقت برای رسول زیباترین دل بستگی در این 
دنیا بود...برشی از کتاب : آقا مرتضی نگاهی کرد و گفت: »امروز یه 
تمرین بزرگی انجام دادی« .نگاهی به آقا مرتضی کردم و با تعجب 
گفتم:» من آقا؟« بله. برو به حرفم فکر کن. من فقط یه راهنمایی 
می کنم.من و فرید با دقت نگاهی به آقا مرتضی کردیم و گفتیم: 
»بگید آقا«- ببینید بچه ها، وقتی راپل کار می کنید، فرود لذت 
خاصی داره. شما از لبه یک ارتفاع خودتون رو به سمت پایین پرت 
می کنید. شاید کسی که از دور نگاه کنه یا کسی که تجربه راپل 
رو نداشته باشه، بگه ؛ »این چه کاریه؟ کجای این پرت شدن لذت 
داره« .اگه کمی هم کوهنوردی بلد باشه، می گه ؛ »صعود شیرین 
تر از فروده«؛ اما شما لحظه فرود می تونید فرشته باشید. شما تو 
راپل یاد می گیرید گاهی برای رسیدن به چیزی یا گرفتن دستی، 

باید فرود بیاید...

کاوه امروزم، آرزوست
 روزنامه خراسان در یادداشتی نوشت» برخی نام ها، از شناسنامه 
برمی خیزند و به شناسه تبدیل می شوند برای یک مکتب.مثل 
پرچمی قد می کشــند برای یک عقیده و می مانند تا همیشه 
تاریخ به گونه ای که برگ به برگ تقویم ها، از آنان خاطره به دل 
می گیرد و یادشــان را به نگهبانی برمی خیزد. در دفاع مقدس 
از این شناسه ها و پرچم ها کم نداشتیم. شناسه هایی که نشانه 
بلوغ یک ملت در مکتب حقیقت بودند. پرچم هایی که استمرار 
عزت کشــور را به اهتزاز در می آوردند. در میان این شناسه ها، 
محمود کاوه جایگاه ویژه ای دارد. جوانی که دست قدرت خدا 
بود در پاک ســازی زمین از آلودگی باطل باوران. او با شهادت، 
به جاودانگی رسید و به مدلی تبدیل شد که باید در هر زمان و 
متناسب با هر نیاز، با بازتولید او، از حقانیت دفاع کنیم و مرزهای 
فکری و فرهنگی و جغرافیایی خود را اقتداری چنان بخشیم که 
هیچ چشمی را جرأت چپ نگاه کردن به آن نباشد. باری، کاوه 
نباید پایان یافته تلقی شود. این هم کفران نعمت شهادت است 
و هم کفران غیرتی که باید در رگ های نسل امروز جاری باشد. 
ما باید نو به نو، کاوه داشته باشــیم و همین امروز و متناسب با 
نیازها و برای عبور از تنگناهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی 

و سیاسی و... باید به توان کاوه هامان تکیه کنیم. «

قبال وقتی تــوی خیابــون یه پراید ســوار مــی دیدیم، 
می دونســتیم طرف از لحاظ مالی هم سطح خودمونه، االن که 
شــده 40 میلیون تومن اونی که پراید داره دیگه وضعش از ما 

بهتره! 
دنیا پر شده از مسائلی که توشون هیچ تخصصی ندارم و فکر 

می کنم اگه درباره شون نظر ندم می میرم! 
باشگاه فقط اونجاش که دم به دقیقه دوست  الغر استخونیت 
با تخم مرغ و سیب زمینی میاد کنارت تعارف می کنه و میگه 

می خوری؟!
تا همین چند سال پیش آدم ها می تونستن با زنگ و پیامک 
از حال هم با خبر بشــن، ولی  االن اینترنت نباشه با جسد هیچ 

فرقی ندارن! 
کاش منم داشتم نتورک مارکتینگ کار می کردم و االن تنها 
 دغدغه م این بود که مــاه بعد بنز بخرم یا پورشــه... بعد زنگ
 می زدم به رفیقم ده تومن دستی می گرفتم تا کارت اتوبوسم 

رو شارژ کنم! 
بابام قبال اجازه می داد تا سر کوچه با پرایدش برم نون بخرم 
برگردم، ولی از وقتی که شنیده ماشینش مرز 40میلیون رو رد 

کرده دیگه نمی ذاره حتی نگاهش کنم! 
ظاهرا قراره پلی استیشن 5 بیاد و من واقعا فکر می کنم به 

جفت کلیه هام نیازی ندارم! 

خندوانهکتابکیوسک

نصب خودپرداز 
آب در بندرانزلی!

در اتفاقی جدید و جالب 
در شــهر بنــدر انزلی 
دستگاه خودپرداز آب 
آشامیدنی در برخی از 
نقاط شــهر نصب شده 

است!
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