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دقیقا کجایی؟!
مناقشه بر سر مکان مزار دانشمند ایرانی ادامه دارد؛ اصفهان یا همدان؟
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  مدیریت فرودگاه اصفهان به استانداری واگذار می شود؟

رمزگشایی از یک خرید پرحاشیه

تامین مواد اولیه سخت تر شده است
رییس اتاق اصناف اصفهان:
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جریمه  فروشنده لوازم خانگی در اصفهان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:

8

حاشیه هایی بر فروش و توزیع یک لباس ساده مدرسه؛

از مافیا تا سودهای میلیاردی
بازار خرید فرم مدارس، این روزها داغ اســت؛ از خانواده هایی که در فروشگاه ها بین قیمت ها و 
اجناس بی کیفیت سرگردان هستند تا مدارســی که الزام به خرید از یک فروشگاه خاص را به 
دانش آموزان و والدینشان تحمیل می کنند. سال ها قبل، اگرچه رنگ و مدل فرم دانش آموزان، تنوع و زیبایی امروز 
را نداشت؛ اما حداقل خانواده ها در خرید و استفاده از آن اجباری نداشتند و دانش آموزان می توانستند چند سال 
متوالی هم از یک فرم استفاده کنند. عالوه بر این، نبود مکان های متنوع برای تهیه  و تامین فرم مدارس هم موجب 
شده تا شبهه ای به نام »مافیای فرم مدارس« بر سر زبان ها بیفتد؛ زنجیره ای از تولید تا فروش که موجب ایجاد 

حاشیه های ...
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گالری نگرش
رنگ در عکاسی خیابانی
16 الی 22 شهریورماه

فیلم سینمایی »شعله ور«
پردیس سینمایی اصفهان

روزدوچرخهسواری؛
هوایاینروزهابرای
دوچرخهسواریخیلی

عالیست!پسدوچرخهرو
بردارینوبزنینبهخیابون!

این جشنواره محلی برای دیده شدن آثار 
مستندسازان جوان است و با هدف تعامل 
بیشــتر با مخاطبان شــبکه و شناسایی 
و جذب اســتعدادهای این حوزه پخش 

می شود.

جشنواره تلویزیونی مستند
هر روز ساعت 9

رضا واعظ مقدم _ شهردار درچه

آگهی مزایده
شهرداری درچه در نظردارد براساس مصوبه شماره 97/333/ش شورای اسالمی شهر واگذاری پارکینگ خودروهای سنگین 
واقع در ترمینال باربری های درچه را به مدت 3 سال بصورت اجاره بها با مبلغ پایه 8/000/000 ریال برای سال اول و 12% افزایش 
نسبت به سال قبل برای دو سال دیگر از طریق مزایده واگذار نماید ، لذا از متقاضیان درخواست می گردد جهت دریافت اسناد 

به امور مالی شهرداری درچه مراجعه نمایند.
مبلغ سپرده شرکت در مزایده 20/000/000 ریال می باشد .

تاریخ چاپ آگهی مزایده : چاپ نوبت اول 1397/06/11 و نوبت دوم 97/06/18
تاریخ دریافت اسناد مزایده : تا شنبه مورخ 1397/06/31

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه حراست شهرداری : تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/07/01
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات : ســاعت 15 روز سه شنبه مورخ 1397/07/03 در ساختمان اداری 

شهرداری درچه 
1- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد .

آدرس دریافت اسناد مزایده : درچه – میدان امام – ابتدای خیابان نواب صفوی – ساختمان شهرداری
www.dorchehcity.ir:وب سایت شهرداری

تلفن : 33762045-031   داخلی 17 و 18

نوبت دوم

مسئول پژوهشی مرکز اصفهان شناسی، با اشاره به اقامت 10 ساله »ابن سینا« در اواخر عمرش در اصفهان،  
محل آرامگاه اصلی  او را »اصفهان« می داند ،    

صفحه   8

حماسه ناتمام
17 سال از شهادت فرمانده مسعود؛ »شیر دره پنجشیر« گذشت؛
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حجت االســام والمسلمین   
رییس  روحانــی،  حســن 
جمهوری صبح دیروز در مراســم اختتامیه 
چهاردهمین جشنواره شهید رجایی که در 
سالن اجاس سران برگزار شد، با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای هفده شهریور گفت: ایثار 
و ایستادگی مردم تهران در هفده شهریور در 
حافظه تاریخی مردم ثبت شده است. اگر آن 
روزها ایستادگی، مقاومت، ایثار و فداکاری 
مردم نبود، تحقق هدف بلندمدت ایران برای 
دستیابی به اســتقال ،آزادی، جمهوریت و 

اسامیت امکان پذیر نمی شد.
در ادامه گزیده ای از سخنان رییس جمهور در این 

مراسم را می خوانید: 
 زندگی فراز و نشیب های بسیاری دارد و در انقالب 
نیز این فراز و نشــیب ها وجود داشته است. در سال 
۴۱ نهضت اسالمی به پیروزی بزرگ دست یافت؛ اما 
در سال ۴۲ کشتار مدرسه فیضیه رخ داد. این فراز و 
نشیب ها در نهضت اسالمی وجود داشت تا اینکه در 

بهمن ۵۷ انقالب اسالمی به پیروزی رسید.
 شــهیدان »رجایی« و »باهنــر« بهترین الگوها 
برای امروز ما هســتند. این دو شهید به ویژه شهید 
رجایی روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشتند؛ 
در سال ۵۹ روزهایی بود که هر روز که ما به مجلس 
می رفتیم، عزیزی را از دســت می دادیم و روی هر 
صندلی که می نشســتیم، بعد از چند روز مشاهده 
می کردیم که روی صندلی کناری یک قاب عکس و 
یک دسته گل جای او را گرفته است؛ اما مگر در این 

روزها ملت ما تردید و عقب نشینی کرده اند؟
 مگر ملت ما ملتی است که با فشار یک گروه حاکم 
جدید در کاخ ســفید که نه تنها خود نمی دانند چه 
می گویند و چه می کنند بلکه مردم آنها نیز نمی دانند 
این حاکمان چــه می گویند؛ گروهی که نشــود با 
جمهوری اســالمی بلکه با دوستان قدیمی و سنتی 
خود و همچنین با کسانی که با آنها روابط اقتصادی 
دارند نیز روبه رو شده اند، از پای بایستد و امید خود 

را از دست دهد.
 حکام آمریــکا از یک طرف ملت ایــران را تحت 
فشــار قرار می دهند و از طرف دیگر هر روز از طرق 
مختلف پیغــام می دهند بیایید مذاکــره کنید؛ دو 
هفته نمی گذرد که یک پیغام جدید می آید. قســم 
حضرت عباس را قبــول کنیم یا دم خروســی که 
بیرون زده؟ ما پیغام و نرمش آنها را در پیام ببینیم یا 

عمل ددمنشانه شان را؟ به 
آنها می گویم که اگر راست 
می گوییــد و دوســتدار 
ملت ایران هســتید، چرا 
می خواهیــد در زندگــی 
مردم مــا فشــار آورید؟ 
شما فکر می کنید که اگر 
چند ماه به مردم ما فشار 

آورید، آنها به خیابان می آیند و دست هایشان را باال 
می گیرند و می گویند: »ما تسلیم آمریکا و کاخ سفید 

شدیم«؟ این خطا و اشتباه شماست.
 امروز جنگ، جنگ اقتصــادی، روانی و تبلیغاتی 
اســت و دولت نیز در صف مقدم این جنگ ایستاده 
است؛ در این شرایط از همه احزاب، گروه ها، جناح ها، 
قوا و ارکان نظام می خواهم توجه داشــته باشند که 
امروز نه روز گله و رقابت و نه خدایی نکرده روز انتقام 

است بلکه امروز ما در میدان مبارزه هستیم.
 گرچه ممکن است با عده ای اختالف سلیقه داشته 
باشــیم و روزی هم در انتخابات با هم رقابت کرده 
باشیم؛ اما آن روزها دیگر تمام شد و امروز همه با هم 
هســتیم؛ امروز مجلس و دولت با هم هستند و قوه 
قضائیه نیز در کنار این دو قوه حضور دارند. همچنین 

ارکان دیگر نظــام نیز در 
کنار دولت هستند.

 ) با اشاره به بیانات مقام 
معظم رهبری در دیدار با 
اعضــای مجلس خبرگان 
رهبــری(: همــگان باید 
بیانات روز پنجشنبه مقام 
معظم رهبــری را یک بار 
دیگر مرور کنند. ایشان جمله خیلی مهمی گفتند 
و فرمودند که در روز سخت، کسی حق ندارد پشت 

دولت را خالی کند.
 مردانگی، مروت، اخالق، اصول انقالب و منافع ملی 
همه اقتضا می کند که امروز در کنار یکدیگر باشیم و 
همدیگر را یاری کنیم؛ چراکه دولت نمی تواند از یک 
طرف با آمریکا مبارزه کند و از طرفی دیگر حواسش 
به راست و چپ باشــد؛ دولت که نمی تواند در سه 
جبهه بجنگد. امروز روبه روی دولت، آمریکا و رژیم 
صهیونیستی ایستاده است و راست و چپ به عنوان 
دو جناح باید حامی دولت در این میدان جنگ باشند 
وگرنه اگر من بخواهم به راست یا چپ جواب دهم،  

به جایی نمی رسیم.
 می فهمم که ســال دیگر انتخابات است و من به 

نوعی این کاره هستم و سال ها در انتخابات شرکت 
کرده و می دانم شرایط انتخابات به چه معناست؛ اما 
امروز همه چیز را باید کنار بگذاریم چراکه امروز روز 
آزمایش بزرگ ملی ماســت. جناحی، فکر نکند که 
اگر االن علیه دولت حرفی زد محبوب می شود بلکه 
بداند او در حال خطا و اشتباه است. بداند که با وارد 
کردن فشار به دولت نه تنها محبوب مردم نمی شود 
بلکه مغضوب آنها نیز خواهد شد. مردم به آنها پشت 
خواهند کــرد. آنها به آدم غیور احتــرام می گذارند 

همانطور که در زمان جنگ اینگونه عمل کردند.
 همه جناح هــا باید به میــدان مبــارزه در برابر 
دشمن بیایند. امروز ما دشــمنی جز آمریکا و رژیم 
صهیونیستی نداریم؛ نه راســت دشمن ماست و نه 
چپ و ما نباید با هیچ کــدام مقابله کنیم بلکه همه 

باید باهم باشیم.
 ما می دانیم مردم در سختی هستند و امروز زمان 
جنگ است. به همین دلیل است که  باید آستین ها 
را باال بزنیم و با تمام قدرت به خدمت کشور و مردم 
بسیج شویم. مردم باید احساس کنند حاال که فشار 
است اگر در ســال ۹۷ به اداره ای مراجعه می کنند 
کارشان در مقایسه با سال ۹6 زودتر انجام شود و در 

ادارات دولتی احترام شان بیشتر است.

 هدیه غیرمنتظره قطر
 برای آلمانی ها

امیر قطر در نشســت اقتصادی آلمــان و قطر در 
برلین اعالم کرد، کشــورش ۱۰ میلیارد یورو در 
اقتصاد آلمان سرمایه گذاری خواهد کرد. تمیم بن 
حمد آل ثانی، امیر قطر در نهمین نشست اقتصادی 
و ســرمایه گذاری آلمان و قطر در شهر برلین که 
با حضور آنگال مرکل، صدر اعظــم آلمان برگزار 
شــد اعالم کرد،۱۰ میلیارد یورو در اقتصاد آلمان 

سرمایه گذاری خواهد کرد. 
تمیم بن حمد در این نشســت گفت : قطر تمایل 
دارد در پنج سال آتی ۱۰ میلیارد یورو در اقتصاد 
آلمان سرمایه گذاری کند. این سرمایه گذاری در 
بخش های خودرو، تکنولوژی هــای نوین و بانک 
داری که نقاط قوت اقتصاد آلمان هســتند، انجام 

خواهد شد.

ترامپ، به خاطر فرزندانش 
کوتاه می آید

تحلیلگر نشنال اینترست از سخت بودن استیضاح 
»دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا نوشــت و 
اشاره کرد که فارغ از حاشیه ها همیشه در تاریخ، 
استیضاح یک رییس جمهور کار سختی بوده و این 

بار سخت تر هم شده است .
این نویســنده تاکید کرد که بحــث هایی درباره 
فرزندان ترامپ مطرح است که اگر او با دموکرات 
ها وارد معامله نشــود ممکن است در آینده چند 
فرزندش راهی زندان شوند که البته ترامپ با توجه 
به این که تاجری برجسته اســت و در دهه هفتم 
زندگی خود به ســر می برد، به احتمال زیاد برای 

نجات تجارت و فرزندان خود، تسلیم می شود.

 ترسیم دولت
 از سوی سعدالحریری

سعد الحریری، نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه 
در لبنان اعالم کرد که او به دنبال تشــکیل دولت 
وفاق ملی در لبنان است که برنامه اصالحات را در 

این کشور پیش ببرد. 
»سعد الحریری« تاکید کرد که باید جریان های 
سیاســی اصلی لبنان گرد هم بیایند تــا برنامه 
اصالحات و سرمایه گذاری که در نشست »سیدر« 
در خصوص آن توافقاتی ایجاد شــده، قابل اجرا 
باشد. نخســت وزیر مامور به تشــکیل کابینه در 
لبنان گفت معتقد است این برنامه که بودجه ای 
۱۲ میلیارد دالری دارد می توانــد راهکار نجات 
لبنان از بحران هایی باشد که کشور با آن دست و 

پنجه نرم می کند.

آماری از درآمد سالیانه داعش
یک مقام امنیتی روسیه  اعالم کرد گروه تروریستی 
داعش پس از کاهش شدید درآمدهایش از محل 
فروش نفت و مالیات هایی که از مردم سوریه و عراق 
می گرفت، اکنون به دنبــال منابع مالی جایگزین 

است.
 به گفته مدیر بخــش اطالعات و روابط بین الملل 
سازمان فدرال امنیت فدراسیون روسیه در مقایسه 
با درآمد های مالی داعش در سال ۲۰۱۴ که نزدیک 
به ســه میلیارد دالر برآورد می شد، داعش اکنون 

تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر درآمد دارد.

شک اسپانیا به عربستان
دولت اسپانیا جمعه شب به صورت تلویحی اعالم 
کرد برای فروش پنج فروند ناو جنگی به ارزش یک 
میلیارد و 8۰۰ میلیون دالر به عربستان سعودی با 
مشکالت زیادی مواجه اســت؛ اقدامی که پس از 
توقف تحویل ۴۰۰ بمــب لیزری به ریاض صورت 

می گیرد. 
تصمیم لغو قرارداد فروش ناو جنگی به عربستان، 
نگرانی شــدیدی را میان صنایع شناور سازی در 
ناوانسیای اسپانیا در پی داشــته است؛ جایی که 
هزاران کارگر در بخش ســاخت شناور و کشتی 

مشغول به کار هستند.

اشتیاق آمریکا برای مذاکره با ایران

واعظی: 
من بازنشسته نیستم

رییس دفتر رییس جمهور گفت: من بازنشسته 
نیستم، چرا در مورد من این شایعات را مطرح 
می کنند؟ قانون منع به کارگیری بازنشستگان 

شامل من نمی شود.
محمود واعظی، درباره اینکه گفته می شود وی 
هم شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
می شود، گفت: این دروغ هم از جمله شایعاتی 
است که هر روز در مورد من مطرح می کنند. 
وی افزود: برخی چنان محکم مطرح می کنند 
فالن شخص بازنشسته اســت و قرار است از 
دولت برود که موجب تعجب است. رییس دفتر 
روحانی تاکید کرد: من بازنشسته نیستم، چرا 
در مورد من این شایعات را مطرح می کنند؟ 

این قانون شامل من نمی شود.

شکایت یک نماینده مجلس 
از »الریجانی«

یک نماینده مجلس شورای اسالمی از رییس 
مجلس به هیئت نظــارت بر رفتار نمایندگان 
شکایت کرد. حســن کامران، نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شــورای اسالمی با اشاره 
به نحوه بررسی بودجه ســال ۹۷ در مجلس، 
گفت: در جریان بررســی الیحه بودجه سال 
۹۷ که سال گذشته )۹6( در مجلس صورت 
گرفت، شــاهد برخی بی مباالتی ها از سوی 
بعضی از نمایندگان مجلــس بودیم. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس در تشــریح شکایت 
برخی نمایندگان مجلس به هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان، گفت: اخیرا شکایتی را از آقای 
الریجانی، رییس مجلس به هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان ارائه کردم. کامران در تشریح 
شکایتش از رییس مجلس به هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان اظهار داشت: آقای الریجانی 
در جریان بررسی الیحه بودجه سال ۹۷، ۳۹ 
هزار میلیارد تومــان را در تخصیص منابع به 
استان ها و بخش های مخالف کشور تحمیل 

کرد که به واسطه آن، از وی شکایت کردم.

موضع رسمی چین درباره 
ماهیگیری در آب های ایران

ایرنا نوشت: مقامات بخش اطالع رسانی وزارت 
امور خارجه چین اعالم کردند کشــتی های 
چینی در آب های ایران حضــور ندارند و به 
دنبال ارسال درخواست مکتوب خبرنگار ایرنا، 
وزارت امور خارجه چین بیانیه ای منتشــر و 
برای دفتــر ایرنا در پکن ارســال کرد. وزارت 
امور خارجه چین با انتشــار این بیانیه نسبت 
به فعالیت صیادان و کشــتی های چینی در 
آب های ایران اظهار بی اطالعی کرد و تاکید 
نمود چین کشوری مســئول در امور شیالت 
است و هرگز اقدامات غیرقانونی در این زمینه 
را برنمی تابــد.در بیانیــه وزارت امور خارجه 
چین آمده اســت: پکن هرگز اجازه نمی دهد 
فعالیت های غیرقانونی شیالت و ماهیگیری 
در آب های دیگر کشورها از جمله ایران صورت 

گیرد و با آن برخورد می کند.

چه کسی پشت پرده 
اغتشاشات بصره است؟

وحید یامیــن پور، مجــری و تهیــه کننده 
تلویزیــون، در صفحه شــخصی خــود در 

اینستاگرام  نوشت: 
»مردم بصره چند روز است به خاطر وضعیت 
بد خدمات رسانی و خصوصا وضع نامناسب آب 
دست به اعتراض زده اند. در این میان گروهی 
هم به اغتشاش و آشوب مشغول اند؛ تعدادی 
هم کشته شده اند؛ دقیقا شبیه آنچه در ایران 
اتفاق می افتــد. پول های کثیف ســعودی با 
هماهنگی ســرویس های اطالعاتی آمریکا و 
اسرائیل به جدیت مشغول کارند. احتماال تا ایام 
اربعین، روزهای داغ و تلخی پیش رو خواهیم 
داشت. سعودی ها به هیچ وجه رابطه ایران و 

عراق را بر نمی تابند«.

 عباسعلی کدخدایی 
سخنگوی شورای نگهبان: 

آیت ا... سید مجتبی حسینی، نماینده رهبر معظم 
انقالب در عراق درباره شــایعاتی که اخیرا پیرامون 
زوار عراقی در مشهد در برخی رسانه ها ایجاد شد و 
نیز برخی اقدمات رادیکال در عراق علیه ایران، اظهار 
داشت: این اقدامات نوعی شیطنت است که قطعا به 
دست ایادی آمریکا طراحی می شود. پیش از این نیز 
همین شــایعات در خصوص زائران ایرانی که برای 
پیاده روی اربعین به عراق می رفتند، ساخته شده بود 
که کذب بودن آن مشخص شد. ممکن است در بین 
میلیون ها آدم یک فردی هم پیدا شــود که خطایی 
کند ولی به طور کلی زمینه چنین اقدامات ناشایستی 

در بین مردم ایران و عراق وجود ندارد.
آیت ا... حسینی با اشاره به انتشار شایعه ای در عراق 
مبنی بر آتش زدن اتوبوس زوار عراقی توسط مردم 
ایران، گفت: بدون شــک این مسائل واقعیت ندارد؛ 
چراکه در مرام ایرانی نیســت که چنیــن اقدامات 
بی رحمانه ای را انجام دهد و متاسفانه عوامل دشمن 
درفضای مجازی قصد ایجاد اخبار کذب علیه مردم 

ایران دارند.

شایعات درباره زوار عراقی 
شیطنت استکبار است

نماینده رهبر معظم انقاب:

کافه سیاست

فضای مجازی

عکس  روز 

تیم حفاظت پوتین در تهران
آقای جنتی هم جوانگرایی را قبول دارد

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: متاسفانه 
کشور ما دچار پیری مســئوالن شده است. 
خاصیت جامعه انسانی این است که عده ای 
باید بیایند و عده ای بروند. عباسعلی کدخدایی 
در پاسخ به این سوال که چرا اعضای شورای 
نگهبان با وجود اینکه به جوان گرایی اعتقاد 
دارند، اما هربار برای دبیری شــورا به آیت ا... 
جنتــی رای می دهنــد؟ گفــت: در بحث 
جوانگرایی عرض کردم که باید در حوزه های 
اجرایی و دیگر حوزه ها تفکیک قائل شــویم؛ 
یعنی مدیران اجرایی ما باید اغلب از جوانان 
باشند اما حوزه هایی هم وجود دارد که اتفاقا 
کبر ســن و تجربه در آنها خیلی مهم است. 
به نظرم، شــیوه کلی که باید در کشور ایجاد 
شود بازگشــت به مدیران جوان است. حتی 
خود آقای جنتی هم اخیرا بــه این موضوع 

اشاره داشت.

آقای جنتی هم جوانگرایی 
را قبول دارد

ابوالفضل حسن بیگی
عضو کمیسیون امنیت ملی تشرح کرد:

عضو هیئت رییسه مجلس گفت: پرونده نمایندگانی 
که تاخیر و غیبت زیادی داشــته باشــند، به هیئت 

نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه می شود.
احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت 
رییســه مجلس درباره تاخیر و غیبت نمایندگان در 
صحن علنی مجلس، گفت: براساس این مصوبه پرونده  
نمایندگانی که تاخیر و غیبت زیادی داشته باشند، به 

هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه خواهد شد.
وی در واکنــش به خبــر غیبت تعداد بســیاری از 
نمایندگان در جلســات مهم مجلس مانند سوال از 
رییس جمهور یا استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی اظهار 
کرد: گاهی تعدادی از نماینــدگان برای ماموریت از 
سوی کمیسیون ها به سفر خارجی یا استان ها می روند 
البته هیئت رییسه مجلس تاکیدش بر اولویت حضور 
وکالی ملت در جلســات علنی مجلس بوده است. 
نماینده مردم قم در مجلس افزود: همچنین وکالی 
ملت می توانند سالی یک ماه مرخصی استحقاقی بروند 
یا به علت بیماری براساس قانون خدمات کشوری از 

مرخصی استعالجی استفاده کنند. 

ورود هیئت رییسه مجلس  به 
پرونده نمایندگان بی نظم

عضو هیئت رییسه مجلس خبرداد:

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت که حمله به کنسولگری 
ایران در بصره با پشتیبانی آمریکا و پول های 
عربستان با هدف تحت الشعاع قرار دادن نشست 
ســه جانبه ایران، ترکیه و روسیه انجام شد تا 
اذهان عمومی را از این حرکت منحرف کند. 
ابوالفضل حســن بیگــی در واکنش به حمله 
به سرکنســولگری ایران در بصــره گفت: ما 
شــاهد یک حرکت مذبوحانه و بسیار زیرکانه 
از ناحیه انگلیس بعد از سقوط صدام هستیم. 
در منطقه ای که آمریکایی ها در مرکز و شمال 
عراق با نیروهای بعثی درگیر بودند نیروهای 
انگلیسی از فرصت سوء اســتفاده کرده و در 
جنوب عــراق در مناطق امن اســتقرار پیدا 
کردند و بعد از آن شرکت های خدماتی و بعد 
شــرکت های نفتی انگلیــس در این منطقه 

مستقر شدند. 

  حمله به کنسولگری ایران
 در بصره با پشتیبانی آمریکا 

پیشخوان

بین الملل

   رییس جمهور در مراسم اختتامیه جشنواره رجایی خبر داد:  

گــره گشــایی در غیاب 
آمریکا

ایجاد تشکیات موازی با 
دولت راه اصاح نیست

تب تند خرید

سه هیچ به نفع سوریه

امروز روبه روی دولت، آمریکا و 
رژیم صهیونیستی ایستاده است 

و راست و چپ به عنوان دو جناح باید 
حامی دولت در این میدان جنگ باشند

اعتراض امام جمعه بابل  به رسوایی اعضای شورا
حجت االسالم مجتبی روحانی در بخشــی از خطبه های نماز جمعه بابل با ابراز تاســف از اتفاقات اخیر  و 
دستگیری پنج تن از اعضای شورای  شهر بابل اظهار داشت: متاسفانه صحنه ای که از سوی برخی اعضای 
شورای شهر بابل صورت گرفته، آبروی  بابل به عنوان شهر دارالمومنین و مهد علمای شیعه و شهدای استان 
مازندران  را برده اســت . امام جمعه بابل در بخشــی از خطبه های نماز جمعه درباره حوادث اخیر پیرامون 
دستگیری اعضای شورای شهر بابل گفت: مسائل شورای شهر بابل و رسوایی های اخیر مانند دملی بود که سر 
باز کرد . خدا به ما رحم کرد که این افراد این موقع رسوا شدند . این صحنه یک دفعه به وجود نیامد و برخی از 
افراد رذل درون شورا از مدت ها قبل این اقدامات را انجام می دادند. وی ادامه داد: از ماه های قبل در تریبون 
نمازجمعه گالیه کردم و به من توصیه کردند که نگویم اما من دهان خود را نبستم و بوی مشمئز رشوه ها و 

خیانت های آن را بارها به مسئوالن تذکر دادم . 

ادعای »شرمن« درباره گریه در مذاکرات و تغییر موضع مقامات ایرانی!
»وندی شرمن« سرپرست تیم مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵، برخی جزئیات مذاکره 
هسته ای با ایران را به روایت خود، شرح داد. در بخشــی از روایت توئیتری شرمن آمده است: بعد از شام شب 
بیست و پنجم، من با عباس عراقچی و مجید تخت روانچی برای بررسی یک قطعنامه سازمان ملل متحد دیدار 
کردم. عراقچی با نکات کلیدی موافقت کرد ولی پس از آن به سمت جلو خم شده و یکی از بندهایی که پیش 
از این درباره آن توافق شده بود را به چالش کشید. این یک شیوه آشنای مذاکره ایرانی بود؛ زمانی که توافق، 
قریب الوقوع به نظر می رسید، یک نکته دیگر برای اختالف ایجاد می شــد. من آن را باختم. شروع به توضیح 
دادن کردم و چشمانم از ناامیدی و خشم پر از اشک شده بود. به آنها گفتم که چگونه راهبردهایشان می تواند 
تمامی توافق را به مخاطره بیندازد. چیزی در صداقت ناامیدی من، باعث عبور از مانع شــده بود. بعد از یک 

لحظه طوالنی سکوت، عراقچی اعتراض خود را پس گرفت.

چهره ها
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برداشت حدود هزار و ۷۰۰تن کلزا از مزارع
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

ذره بین

هشدار به تعزیرات؛
کمیابی  پوشک برای »دستمال 

کاغذی« تکرار نشود
انجمن صنایع ســلولزی بهداشــتی ایران در 
نامه ای به رییس ســازمان تعزیرات نســبت 
به احتمال کمبود مواد اولیه تولید دســتمال 
کاغذی در کشور به دلیل کارشکنی یک شرکت 
خارجی ترکیــه ای که طی ســال های اخیر 
سهم 50 درصدی در تامین »تیشو« به عنوان 
مهم ترین ماده اولیه تولید دستمال کاغذی را 
در ایران به دست آورده است، هشدار داد.در این 
نامه تصریح شــد،طی چند سال اخیر شرکت 
»پارس حیات ساغلیک اروئلری« سرمایه گذار 
خارجی و وابسته به هلدینگ حیات در کشور 
ترکیه با سرمایه گذاری در زمینه تولید تیشو 
به عنوان مهم ترین مواد اولیه تولید دســتمال 
کاغذی بیش از 50 درصد از سهم تامین تیشو 
در بازار داخلی را به دســت آورده اســت. پس 
از چنین ســرمایه گذاری و با عنوان حمایت از 
تولید داخلی و جهت جلوگیری از واردات تیشو، 
تعرفه واردات این محصول با اعمال نفوذ و فشار 
افزایش یافــت و تولیدکننــدگان محصوالت 
ســلولزی الجرم مجبور به تامین نیاز خود از 
این شرکت خارجی شدند.رییس هیئت مدیره 
انجمن سلولزی بهداشتی در نامه خود به رییس 
تعزیرات تصریــح کرد:  تا قبــل از بروز بحران 
ارزی در کشور، شرکت پارس حیات ساغلیک 
اروئلری همواره مدعی تامین تیشوی کشور و 
عامل صرفه جویی ارزی بوده است، متاسفانه در 
شرایط کنونی با وجود دریافت 49 میلیون دالر 
ارز دولتی و واردات مواد اولیه به میزان کافی، 
این شرکت از تامین تیشوی مورد نیاز واحدهای 
تولیدی سرباز می زند که این کار ضربه جبران 
ناپذیری به تولیدکنندگان وارد کرده و می تواند 
ضمن توقف خطوط تولیــد و بیکاری کارگران 

به زودی خاطره کمیابی پوشک را تکرار کند.

بازار

ساک ورزشی

با افزایش ۵۰درصدی تولید صورت گرفت؛
برداشت حدود هزار و ۷۰۰تن 

کلزا  از مزارع
حدود هزار و ۷00 تن دانــه روغنی کلزا از مزارع 
استان اصفهان برداشــت شد.کارشناس مسئول 
پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان وسعت زیرکشت مزارع کلزای این 
استان را حدود ۷00هکتار بیان کرد و گفت: از تیر 
امسال تاکنون این میزان دانه روغنی کلزا از مزارع 
شهرستان های شاهین شهر، برخوار، گلپایگان، 
ســمیرم و چادگان عمده تولیدکننــدگان این 
محصول، برداشت شد.کیوان بنی اسدی افزود: 
امسال بیش از 50درصد بیشــتر از سل گذشته 
کلزا از مزارع این استان برداشت شده است.وی 
گفت: کلزای این استان در قالب خرید تضمینی 
به کارخانه های روغن کشی برای روغن گیری و 

تصفیه ارسال شد.

جزئیات طرحی که معضل 
خانه های خالی را از بین می برد

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد در مجلس، 
طرحی را کلید زده است که بر اساس آن خانه های 
خالی در یک فرآیند قضائی اجاره داده می شوند. 
او می گوید این طرح با الگوبرداری از کشورهای 
فرانســه، تایوان و اســپانیا انجام شده و هدفش 

کمک به اقشار مستضعف است. 
نماینــده نجف آبــاد در مجلس در ایــن رابطه 
گفت:طبق آمار ســال ۱۳95 حدود دو میلیون 
و 5۸9 هــزار واحد خانه خالی در کشــور وجود 
دارد،یعنی دقیقا برابر با پروژه عظیم مسکن مهر. 
این خانه های خالی درواقع از سوی مالکان احتکار 
شــده اند. خروج این حجم از عرضه موجب شده 
بازار به هم بریزد و مردم به شدت تحت فشار قرار 
گیرند. وی در رابطه با قانــون مالیاتی خانه های 
خالی و عقیم ماندن این طرح تصریح کرد:درواقع 
به دلیل انگیزشی و ضعف زیرساختی، مالیات بر 
خانه های خالی در حال حاضر بــه کار نمی آید. 
از همیــن رو روشــی را که در دنیا اجرا شــده و 
بســیار موفق بوده اجرا کردیم، برای تدوین این 
طرح تجربه تایوان، فرانسه و اســپانیا را مطالعه 
کردیم و به این الگو رســیدیم. در این کشــورها 
ازجمله فرانسه، در شهرهای باالی ۲00 هزار نفر 
فرآیندی طراحی شده که حتی می توان خانه ها 
را تصرف کرد.در طرح ما هــم این فرآیند وجود 
دارد، مردم در سامانه ای به صورت عمومی مورد 
را اعالم می کنند. دادستان می تواند با روش های 
مختلف مثل قبوض آب، بــرق و گاز یا هر روش 
دیگر راســتی آزمایی کنند. مالک از زمان اعالم 
و اطالع یک ماه فرصــت دارد اجاره دهد در غیر 
این صورت دادستان به عنوان مدعی العموم وارد 
می شود. کارشناس از طرف نهاد قضائی و با حکم 
وارد می شود، خانه را ارزش گذاری و عکس برداری 
می کند. به گفته ابوترابی،  ارزش خانه های خالی 
حدود ۱50 هزار میلیارد تومان است که متاسفانه 
بخش زیادی از این واحدها در احتکار بانک ها و 

موسسات مالی است.

 رکورد بی سابقه خرید نفت
 از ایران توسط چین

خرید نفت چین از ایران در ماه آگوســت )مرداد 
ماه( ، در آستانه اعمال مجدد تحریم ها، به رکورد 
۸۷4 هزار بشکه در روز رسیده است که از آخرین 
رقم بی سابقه خرید نفت این کشور از ایران حدود 

4 سال می گذرد.
بر اساس آمار اداره گمرک چین، آخرین رکورد 
باالی واردات نفت چین از ایران به آوریل ۲0۱4 
با رقم روزانه ۸0۳ هزار بشکه باز می گردد.واردات 
در ماه آگوست شــامل واردات مستقیم ارسال 
شــده با کشــتی به مقصد چین و یک محموله 
بســیار بزرگ که در میانمار تخلیه شد، است و 
این محموله از طریق خط لولــه چین- میانمار 
به پاالیشگاهی در جنوب غرب چین ارسال شده 
اســت.انتظار می رود، با وجــود تحریم ها، پکن 
همچنان بــزرگ ترین خریدار نفــت ایران باقی 
بماند، زیــرا چین اعالم کرده کــه تجارت میان 
کشــور به رغم تحریم ها حالت عــادی خود را 

حفظ می کند.

P900 ساک ورزشی تراست مدل

 49,000
تومان

ساک ورزشی سورمه مدل 009

 64,000
تومان

ساک ورزشی نایکی 
Gym Club مدل

 225,000
تومان

طی دو دهه گذشــته تب تاســیس فرودگاه ها در 
شهرهای بزرگ و کوچک بسیار باال بود؛ اما در نهایت 
این طرح های شتاب زده نتیجه ای به جز هدر رفت 
منابع و نبود مشتریان و معضالت مدیریتی و شهری 
نتیجه ای در بر نداشــت و در نهایــت کار به جایی 
رســید که 90 درصد پروازهای کشور از ۱0 درصد 
فرودگاه ها انجام می گرفــت و اغلب فرودگاه ها در 
مرکز استان ها و شهرهای کوچک بال استفاده و زیان 
ده شدند. این مسئله به خصوص در شرایط اقتصادی  
اخیر و نوسانات شدید قیمت پروازها و البته کمبود 
هواپیما در ناوگان هوایی به دلیل تحریم ها، موجب 
شــد تا در نهایت بســیاری از فرودگاه های کشور 

تعطیل شوند. 
تدبیر دولت برای صنعت ورشکسته هوایی
رونق دادن به صنعت هوایی کشور آنقدر برای دولت 
»روحانی« اهمیت داشــت که اولین اقدام پس از 
برجام خرید هواپیما برای ترمیم ناوگان هوایی کشور 
بود؛ اما در نهایت آنچــه این روزها بر صنعت هوایی 
ایران سایه افکنده چیزی بیشتر از یک فعالیت ناقص 
و معلول اقتصادی نیست. بر اساس آمار، بیش از 60 
فرودگاه در کشور وجود دارد که تنها در فرودگاه های 
اندکی به دلیل اقتصادی بــودن، عملیات پروازی 
انجام می شود. همین تعدد فرودگاه های بدون بازده 
موجب شده تا حتی بزرگ ترین فرودگاه های ایران 

هم فاقد توجیه اقتصادی باشند.
فرودگاه های نسل سوم در راه است

 به نظر می رســد دولت برنامه های جدیدی برای 
فعال ســازی و اقتصادی کردن فرودگاه ها دارد و 
قرار است فرودگاه های غیر اقتصادی و زیان ده به 
شهرداری ها و استان داری ها واگذار شود. در همین 
رابطه عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران از رونمایی طرح واگذاری فرودگاه های 
غیر اقتصادی به اســتانداری ها و شهرداری ها در 

یکی دو هفته آینده خبر داد.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
هفته گذشــته از آغاز اجرای طرحی دیگر در این 
شرکت با ســابقه تحقیقات بیش از یک ساله مبنی 
بر »فرودگاه های نسل ســوم« خبر داد و گفت: از 
آنجایی که بیشتر فرودگاه های کشور غیر اقتصادی 

هستند و نیز 90 درصد پروازها صرفا در ۱0 درصد 
فرودگاه ها انجام می شود، به دنبال تبدیل فرودگاه 
های زیان ده و غیر اقتصادی به نسل سوم فرودگاه 
ها هســتیم.به گفته مه آبادی، فرودگاه های نسل 
سوم فرودگاه هایی هســتند که توسط دولت های 
محلی )استانداری ها و شهرداری ها( از محل بودجه 
استانی و محلی اداره می شوند. به این ترتیب ستاد 
مرکزی شرکت فرودگاه ها دیگر در درآمد و هزینه 
این فــرودگاه ها دخالت نداشــته و مقامات محلی 
با اســتفاده از ظرفیت های داخلی اســتان یا شهر 
مربوطه به اداره فرودگاه می پردازند.غالمحســین 
باقریان، عضو هیئت مدیره شــرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران و یکــی از طراحان اصلی طرح 
تبدیل یا احداث فرودگاه های نسل سوم درباره این 
طرح گفت: قرار است طی یکی دو هفته آینده این 
طرح با حضور وزیر راه و شهرســازی رونمایی شود.

وی با بیان اینکه قرار است فرودگاه های جدیدی که 

ساخته می شود با رویکرد فرودگاه نسل سوم باشد، 
ادامه داد: بر اساس این طرح، فرودگاه ها بر اساس 
میزان کارآیی آنها تقسیم بندی شده و قرار است در 
واگذاری به دولت های محلــی، از حداکثر امکانات 
محلی و حداقل نیروی انسانی فعال شده و بهره وری 
را باال ببرند. این مشکلی است که ما در حال حاضر 

در اکثر فرودگاه هایمان داریم.
آیا فــرودگاه اصفهان بــه روزهای اوج 

بازمی گردد؟
در ایران تنها فرودگاه امام خمینــی )ره( با در نظر 
گرفتــن منطقــه آزاد تجــاری و برنامه ریزی های 
اقتصادی، مسیری شبیه به مدل های موفق جهانی 
را در دستور کار دارد و البته تنها فرودگاهی است که 
سودآوری به همراه داشته است . فرودگاه اصفهان 
نیز به عنوان یکی از معدود فرودگاه های بین المللی 
ایران این روزها حال و روز خوبــی ندارد و عالوه بر 
اینکه برخی از مهم ترین پرواز هــای خارجی این 

فرودگاه مانند پرواز وین به اصفهان و سن پترزبوگ 
به اصفهان در آســتانه تعطیلی به دلیــل زیان ده 
بودن قرار دارند، بسیاری از شرکت های هوایی نیز 
به دلیل نبود مســافر عمال خط پروازی به اصفهان 
ندارند. حتی برخی از فرودگاه های شهرهای بزرگ 
این استان مانند کاشان نیز این روزها تعطیل است 
و دعوا بر ســر راه اندازی و یا تغییــر کاربری آن در 
میان مســئوالن شــهری باال گرفته است. چندی 
پیش هم خبر خرید قشــم ایر توســط استانداری 
اصفهان به عنوان خط ویژه پروازی اســتان نیز اگر 
چه با ســواالت و چرایی های زیادی همراه شــد و 
در نهایت با سکوت خبری اســتانداری به بایگانی 
رفت؛ اما به نظر می رسد اجرای طرح استانی کردن 
فرودگاه ها بــی ارتباط به خرید هواپیمایی قشــم 
ایر توسط استانداری نباشــد و در نهایت مسئوالن 
 اســتانی برنامه های ویژه ای برای فرودگاه اصفهان

 دارند.

رمزگشایی از یک خرید پرحاشیه
مدیریت فرودگاه اصفهان به استانداری واگذار می شود؟

رییس اتاق اصناف اصفهان:
تامین مواد اولیه سخت تر شده است

رییس اتاق اصناف مرکز اصفهان گفت: نوسانات اخیر بازار ارز، تاثیر عجیب و قابل توجهی بر قیمت گذاری کاالها 
گذاشــته و اصناف، به خصوص واحدهای تولیدی و کارگاه های تولیدی کوچک در سردرگمی به سر می برند.

رسول جهانگیری در خصوص وضعیت اصناف اصفهان اظهار کرد: اصناف وظیفه عرضه کننده کاال هستند و 
کاال را از باالدست خریداری کرده و به پایین دست عرضه می کنند.وی در ادامه افزود: اصناف تولیدی نیز مواد 
اولیه را از بازار تهیه می کند و به تولید می پردازند. وی خاطرنشان کرد: نوسانات اخیر بازار ارز، تاثیر عجیب و قابل 
توجهی بر قیمت گذاری کاالها گذاشته و اصناف، به خصوص واحدهای تولیدی و کارگاه های تولیدی کوچک 
در سردرگمی به سر می برند و با مشکالت زیادی مواجه هستند.جهانگیری همچنین تصریح کرد: کارگاه های 
کوچک به دلیل کم بودن ســرمایه و کوچکی مقیاس نمی توانند در بورس وارد شوند و خریدهای کالن انجام 

دهند و به همین دلیل با مشکل تامین مواد اولیه روبه رو شده اند.

در شرکت »تارابگین« ذوب آهن اصفهان محقق شد؛
ساخت، نصب و راه اندازی تولید پشم معدنی به روش کوره الکتریکی

مدیر پروژه های شرکت تارابگین گفت : این شرکت اولین تولیدکننده عایق های معدنی پشم سنگ است که در سال 
56 توسط شرکت اتریشی VOEST-ALPIN در کنار ذوب آهن با چهار خط تولید  پشم سنگ احداث شد و مورد 
بهره برداری قرارگرفت و از آن زمان تا کنون به دلیل باال بودن کیفیت محصوالت خود، جزو تولید کنندگان مطرح 
عایق های معدنی در سطح کشور شناخته می شود. مســعود پیرجمالی افزود : با توجه به نیاز بازار و در ادامه بهره 
برداری از کوره کک سوز شرکت در سال 95 ،  به دستور مدیر عامل شرکت، ساخت یک خط تولید مشابه با خطوط 
تولید شرکت اتریشی در اردیبهشت ماه سال جاری در دســتور کار این واحد قرار گرفت.  لذا با توجه به عدم وجود 
نقشه و اطالعات مورد نیاز ، این واحد با بهره گیری از تجارب ارزشمند بخش های داخلی کارخانه و با استفاده از روش 
مهندسی معکوس ، ساخت خط پنجم کوره برقی را  از اوایل خرداد ماه آغاز کرد و به لطف خدا  ، خط پروژه مذکور در 

مردادماه 9۷ استارت خورد  و مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفت.

سکه تمام 
بهار آزادی

 4,417,000
تومان

2,176,000 نیم سکه
تومان

1,121,000 ربع سکه
تومان

616,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

358,510
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیه محب رسول

یش  هما
»لبخنــد آب« با حضور 
بیش از 6 هزار نفر از اقصی نقاط کشــور در 
دهکده تفریحی و گردشگری شهرستان چادگان 
برگزار شد.مدیر آبفای چادگان با اشاره به استقبال 
بی نظیر مــردم از این همایش گفــت: همایش 
»لبخند آب« با محوریت فرهنگ ســازی مردم با 
کم آبی در دســتور کار قرار گرفت و برگزاری آن 
در این دهکده که یکی از قطب های گردشــگری 
در کشور به شــمار می آید؛ باعث شــد عالوه بر 
اینکه مردم شهرســتان چادگان از طریق برنامه 
های آموزنده و شــاد با مصرف صحیح آب آشــنا 
شوند بلکه مسافرانی که از مناطق مختلف به این 
دهکده تفریحی آمدند نیز با حضور در این همایش 
با مبانی مصرف صحیح آب بیشتر آشنا شدند.داود 
باتوانی به ضرورت مصرف صحیح آب در شهرستان 
چادگان پرداخت و اعالم کرد:آب شرب شهرستان 
چادگان از طریق ۳ حلقه چاه تامین می شود که 
خشکسالی های اخیر کاهش آبدهی این چاه ها را 
به همراه داشــت.به طوری که در گذشته آبدهی 
این چاه ها حدود ۳0 لیتر در ثانیه بوده و هم اکنون 
به کمتر از ۱0 لیتر در ثانیه رسیده است.وی ادامه 
داد:امسال با اینکه حفر یک حلقه چاه در دستور 
کار قرار گرفت؛ اما همچنان ما با مشــکل کمبود 
آب مواجه بودیم چون  در ســال های اخیرنه تنها 
به منابع آبی و تولید آب در شهرســتان چادگان 

اضافه نشده بلکه در نیمه اول سال  با افزایش 
گردشگران به این شهرستان مصرف آب افزایش 
یافته که مانع از برقــراری تعادل عرضه وتقاضای 
آب می شود.مدیر آبفای چادگان به ترویج  فرهنگ 
سازی مصرف صحیح آب درچادگان اشاره و اعالم 
کرد: در چند سال اخیر با برنامه های فرهنگی که 
از ســوی آبفای چادگان اعمال شد مصرف سرانه 
آب در این شهرســتان کاهش یافت به طوری که 
هم اکنون مصرف ســرانه آب در چــادگان ۱0۷ 
لیتر در شبانه روز اســت و این رقم نسبت به سال 
گذشته حدود 9درصد کاهش یافته است.باتوانی 
اعالم کرد:با افزایش روز افزون تقاضا و از ســویی 
با  کاهش دبی چاه ها ، تامین آب شرب مشترکین 
در شهرستان چادگان با مشکالتی روبه رو است. 
بر این اســاس به نظر می رســد تامین پایدارآب 
شرب مشترکین درچادگان مستلزم اجرای طرح 
انتقال آب به این شهرستان باشد که در این رابطه 
طرح انتقال آب از چشمه لنگان به چادگان مورد 
بررسی قرار گرفته اســت.وی به کیفیت  مطلوب  
آب شــرب درچادگان اشــاره کرد و بیان داشت: 
در حال حاضر خوشــبختانه کیفیت آب شرب در 
چادگان بسیار مطلوب است.مدیر آبفای چادگان 
گفت: زون بندی شبکه آب یکی از راه های توزیع 
عادالنه آب در فصل تابســتان بوده اســت که با 
اجرای این پروژه توانستیم آب شرب را به صورت 
عادالنه میان مشــترکین توزیــع کنیم.باتوانی با 
موثر خواندن همایش ســازگاری با کــم آبی در 

ترویج مصرف بهینه آب میان مردم اظهارداشت: 
همایش سازگاری با کم آبی با حضور بیش ازشش 
هزار نفر از اقشار مختلف مردم برگزار شد که دراین 
همایش هنرمندان بنام ملی و استانی با بهره گیری 

از ابزارهای مختلــف هنری مــردم را ترغیب به 
مصرف صحیح آب کردند که مطمئنا برگزاری این 
قبیل برنامه ها بــی تاثیر در ترویج مصرف صحیح 

آب نیست .

برگزاری همایش» لبخند آب« در دهکده تفریحی چادگان
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زل
من

کافه 

مواد الزم :
هلو خرد شده: 6 عدد
لیمو ترش تازه : یک عدد

عسل :2 قاشق غذا خوری
آب : نصف فنجان
یخ : به مقدار دلخواه

طرز تهیه:
 هلــو خــرد شــده، آب لیموتــرش، آب و عســل را در مخلوط کن

  بریزیــد و خــوب مخلــوط کنید تا یکدســت شــود. نوشــیدنی 
 هلو آمــاده اســت آن را در لیــوان بریزیــد و قطعات یــخ را به آن 

 اضافه کنید، بــا حلقه لیمــو ترش تزییــن کنید و ســرد و خنک 
بنوشید.

نوشیدنی هلو و لیمو ترش 

چرا الزم است گاهی با 
خودمان خلوت کنیم؟ 
در دنیای شلوغ و ماشــینی امروز، 
پیدا کردن یک خلــوت واقعی کار 

بسیار سختی شده است. حتی زمانی که جز خودمان و تلفن همراه 
کسی حضور ندارد، نوتفیکیشن های مداوم شبکه های اجتماعی خلوت ما را 

بر هم می زنند. وقتی صحبت از تنهایی می شود همه ما به یاد اندوه و افسردگی یا اجتماعی نبودن می 
افتیم، اما حقیقت آن است که خلوت گزینی و تنهایی می تواند برای سالمت روحی و جسمی ما بسیار 

مفید باشد. در ادامه به فواید تنهایی می پردازیم.
تنهایی به شما فرصت می دهد ذهن خود را از نو تنظیم کنید و به آن استراحت دهید.

 وقتی دائما درگیر دنیای شــلوغ پیرامون خود  هستید، فرصت اســتراحت و تجدید انرژی را از مغز 
 می گیرید؛ اما وقتی تنها باشــید و چیزی وجود نداشــته باشد که حواس شــما را به خود پرت کند

 می توانید ذهن خود را از افکار مزاحم پاک کنید، تمرکز داشــته باشید و با دیدی واضح تر فکر کنید،  
این فرصتی است تا همزمان ذهن و جسم خود را احیا کنید.

ادامه دارد...

یادداشت های یک مشاور

پاها فقط عضوی برای راه رفتن و سر پا نگه داشــتن ما نیستند، آنها 
تابلوی اعالنات مشکالت داخلی بدن هستند و با شناخت انواع نشانه ها، 
می توانید بیماری های احتمالی بدن خود را تشخیص دهید. در ادامه با 
8 عالمت موجود در پاها که نشان دهنده مشکالت داخلی بدن هستند، 

آشنا می شویم.
۱- از بین رفتن موهای انگشتان پا

فولیکول های مو، خون کافی دریافت نمی کنند و بی فعالیت باقی می مانند 
و از بین می روند. این مشکل اصوال در پاهایی که همیشه سرد هستند، 
بیشتر نمایان می شود.این مشکل اصوال در اثر بیماری های خونی و تصلب 
سرخرگ صورت می گیرد که باعث کند شدن و ممانعت از جریان خون 
می شود. جریان خون ضعیف همچنین می تواند به دلیل مشکالت قلبی 
نیز باشــد. پمپاژ ضعیف خون در قلب موجب مشکالت گردش خون در 

بدن می شود. در این حالت، بیمار باید به جراح و متخصص مراجعه کند.
۲- احساس گرمای زیاد در پاها 

احساس گرمای زیاد در پاها نشــانه بیماری های عصبی است. بیماری 
عصبی اصوال در نتیجه نقص در عملکرد عصب ها به وجود می آید و دالیل 
آن می تواند بیماری دیابت، کمبــود ویتامین و عوارض جانبی داروهای 
مختلف است. در وهله اول باید ریشــه این بیماری را بیابید. اگر دلیلی 
برای آن پیدا نکردید، احتماال جزو بیماری های اعصاب اســت که دلیل 
نامعلومی دارند. درمان دردهای عصبی می تواند به کم شدن داغی کف 

پا کمک شایانی کند.
۳- انگشت های خمیده پا

افرادی که انگشتان پای آنها کج و شکل عجیبی دارد، احتماال از مشکالت 

ریه، قلب یا روده و معده رنج می برند. فرقی هم نمی کند یک انگشت یا 
همه انگشتان آنها کج باشند.این وضعیت نشانه مهمی از بیماری های ریه 
و حتی سرطان ریه است. همچنین می تواند نمایشگر بیماری های معده 
یا ناراحتی های قلبی هم باشد. این افراد باید نزد پزشک بروند و آزمایش 

های الزم را انجام دهند.
4- احساس کرختی و بی حسی در پاها

کم یا زیاد شــدن حس اعضای بدن، دلیل عصبی دارد؛ اما در بسیاری از 
موارد، کرختی و بی حسی پای انسان در اثر ابتال به دیابت صورت می گیرد. 
تجمع قند روی عصب ها باعث تخریب عصب های بدن می شود. افرادی که 
این مشکل را دارند، حتی اگر در کفش آنها سنگریزه ای هم باشد متوجه 
نخواهند شد. اگر دچار بی حسی پاها هستید و آزمایش قند خون داده اید 
و مشکلی نداشته اید، ممکن اســت دچار لنگی پا باشید و جایی که وزن 
شما روی پایتان می افتد، از بین رفته باشد. عصب هایی که به اطراف پا می 

روند، کشیده و باعث از بین رفتن حس عصبی در آن قسمت می شوند.
۵- گرفتگی عضالت پا

کمبود آب بدن یا کم بودن پتاســیم در بدن می تواند موجب گرفتگی 
عضالت در پا شود. پیش از انجام فعالیت های سنگین، حتما موز بخورید 

و آب زیادی بنوشید. شب ها پیش از خواب حتما پاهای خود را بکشید.
۶- چاله های روی ناخن پا

بسیاری از مردم روی ناخن های دست یا پای خود چاله دارند. بیش از سه 
چهارم آنها پسوریازیس یا نوعی بیماری مفصلی دارند که به پسوریازیس 

مرتبط می شود و روی مفاصل تاثیر می گذارد. شاید ناخن ها ضخیم، 
زرد یا حتی قهوه ای باشند. این بیماری با دارو تغییر رژیم و سبک زندگی 

قابل درمان است.
۷- ملتهب، دردناک و قرمز بودن انگشت بزرگ پا

نقرس در اثر افزایش اسید اوریک در بدن ایجاد می شود و باعث درد مفاصل 
می شود. این بیماری معموال در نتیجه رژیم غذایی نادرست و مصرف بیش 
از اندازه گوشت قرمز و پنیر به وجود می آید. وقتی انگشت بزرگ پا قرمز، 
ملتهب و دردناک می شود، به طوری که نمی توان حتی آن را لمس کرد، 
باید مراقب باشید که دچار نقرس نشده باشید. بیماران نقرسی اصوال اسید 
اوریک بسیار زیادی تولید می کنند و پزشک برای کاهش درد انگشت پا، 
کورتیزون به انگشت پا تزریق می کند. در ضمن، این افراد باید غذاهایی 
مثل گوشــت قرمز را حذف و یا کم مصرف کنند و داروهای الزم را تحت 

نظر پزشک استفاده نمایند.
۸- شکننده بودن ناخن های پا

شکننده بودن ناخن های پا نشانه کمبود ویتامین های A و D و کلسیم 
و منیزیم هستند.میزان کافی از ویتامی D در اثر قرار داشتن در معرض 
مستقیم نور خورشید به بدن می رســد؛ اما اگر امکان زیر آفتاب بودن را 
ندارید، بهتر است از قرص های مکمل که در همه داروخانه ها وجود دارند، 
استفاده کنید. نداشــتن اســیدهای چرب کافی در اطراف ناخن ها نیز 
موجب التهاب در اطراف ناخن ها می شوند. همین مسئله دلیل ضعیف 
شدن ناخن ها و شکنندگی آنهاست. کم کاری غده تیروئید، مشکالت ریه، 
سل و سندرم شوگرن هم می توانند از دیگر دالیل شکنندگی ناخن های 

پا باشند.

مواظب تقلبی های خوشمزه باشید

تهیه سرکه طبیعی به ویژه سرکه انگوری تا حدی 
پر هزینه اســت که برخی بــرای تهیه 

ســرکه ارزان قیمت مقداری اســید 
استیک تجارتی را با آب مخلوط می 

کنند، به طوری که مقدار اسید استیک 
آن معادل ســرکه طبیعی باشد. برای 
ایجاد طعم و مزه ســرکه، مواد طعم 

دهنده به آن اضافه می کنند. برای 
تنظیم وزن ویــژه، مقداری زاج 

سفید یا سولفات آلومینیوم به 
آن می افزایند.

برخی برای تهیه قهوه تقلبی، آرد ســبوس، بذر 
تمرهندی، خرمای سرخ شده و کاسنی را مخلوط 
می کنند. برخی دیگر هم از آرد نخودچی سوخته 
استفاده می کنند. استفاده از آرد سوخته یا جوی 
سوخته در قهوه ناخالص بســیار رایج است. برای 
تولید کاکائو نیز خاک رس، نشاسته، اکسید آهن و 

استفاده می کنند. مقداری اسانس کاکائو 

در مواردی که تهیه رب گوجه فرنگی از گوجه گران 
باشد، آن را با مقداری کدوی پخته و له شده مخلوط 
می کنند و همراه با رب گوجه فرنگی می جوشانند. 
همچنین در پاره ای از موارد مقداری سیب زمینی 
پخته و له شــده به آن اضافه می کنند. نشاســته 
مقداری از آب رب را جــذب کرده و در نتیجه، رب 
سفت و غلیظ به نظر می رســد. در این موارد برای 
تنظیم رنگ نیز از مواد رنگی مصنوعی استفاده می 

کنند.

موارد مسمومیت و عالئم بیماری فاویسم در تولید 
کنندگان برخی از شیرینی جات و کالباس در سال 
های اخیر به وفور دیده شــده است. این مسئله به 
دلیل استفاده از باقال به جای پســته در این مواد 
خوراکی است. در چند ســال اخیر هم به دلیل باال 
رفتن قیمت پسته، استفاده از باقال در شیرینی جات 

و کالباس ها افزایش یافته است.

موارد مصرف باقال

با توجه به مصــرف زیاد چای در کشــور، میزان 
تقلب در این محصول زیاد است. اصلی ترین شیوه 
تقلب در تولید چای، استفاده از مواد رنگ دهنده 
و اسانس های غیرمجاز است. این تولیدکنندگان 
چای نامرغوب و حتی گاهی تفاله های خشــک 
شــده چای را )که از قهوه خانه ها و ... جمع آوری 
کرده انــد( با مواد رنــگ دهنده و طعــم دهنده 

مصنوعی مخلوط می کنند.

سرکه چای
برای تهیه فلفل تقلبی از موادی مانند خاک اره نرم، 
آرد پوست گردو و فندق، آرد نخودچی، آرد هسته 
خرما، تفاله زیتون و مواد مشابه به عنوان ماده اصلی 
یا پایه استفاده می کنند. جهت ایجاد تندی و رنگ و 
مزه آن را با پودر فلفل فرنگی یا خردل سیاه مخلوط 
می کنند. آرد یا نان خشک، پوست پسته و گل افرا 
را هم با زردچوبه مخلوط و به عنوان زردچوبه خالص 
عرضه می کنند. برای تهیه سماق هم از تفاله غوره و 
زرشک یا آب شاه توت بهره می برند. تشخیص این 
تقلب ها دشوار و فقط با آزمایش های میکروسکوپی 

و شیمیایی امکان پذیر است. 

فلفل و زردچوبه

رب قهوه و کاکائو

امروزه صنایع بســته بندی و تولید مــواد غذایی این فرصــت را به تولیدکنندگان داده اســت تا هر 

محصولی از ســبزیجات پختــه و نیمه پخت تا مــواد خوراکی نیمه آمــاده را در اختیار مشــتریان 
قــرار بدهد. انواع کنســرو هــا و مــواد گوشــتی و پروتئینــی و... را می تــوان در ســوپر مارکت 
ها و مغازه هــای مختلف یافت؛ امــا آنچه در این میــان نباید از آن غافل شــد تقلبی هایی اســت 

که ایــن روزها در کنار مــواد غذایی با کیفیــت در بازار عر ضه می شــود و معموال بــه دلیل قیمت 
 های پایین، فروش هــای خوبی هم دارنــد. در این گزارش با برخی از موارد تقلبی بیشــتر  آشــنا 

می شویم.

رییس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت از اجرای طرح دهان و دندان عاری از پوسیدگی برای یک میلیون و 2۰۰هزار دانش آموز مقطع 
ششم ابتدایی در سال تحصیلی جدید خبر داد.حمید صمدزاده ، با بیان اینکه برنامه سالمت دهان و دندان دانش آموزی در سه بخش آموزش، 
پیشگیری و درمان، از ابتدای سال ۹۴ آغاز شد، گفت: این طرح، تقریبا 6۱هزار مدرسه از مدارس مقطع ابتدایی شهری و روستایی در کشور را با 
جمعیت حدود ۷میلیون دانش آموز تحت پوشش خود قرار داده است.وی درباره برنامه های آموزشی این طرح گفت: برنامه های آموزشی با توجه 
به اولویت هایی که در نظر داشتیم، آماده شد و به ۴۵هزار  بهورز و مراقب سالمت و مربی بهداشت مدارس که در کارنامه بهداشت قرار داشتند، 
آموزش های الزم را ارائه دادیم و این نیروها آموزش های الزم را به دانش آموزان منتقل کردند. همچنین بسته های کمک آموزشی مانند مسواک 
آموزشی ، کتاب ، پوسترها  و سی دی های آموزشی را تهیه و به مدارس ارسال کردیم. هدف این بود که آموزش ها به صورت آبشاری به دانش آموزان 
منتقل شود.صمدزاده با بیان اینکه در حوزه پیشگیری برای اولین بار شناسنامه سالمت دهان دانش آموزان تهیه شد، گفت: با توجه به تاثیری که 
فلوراید در کاهش پوسیدگی دارد، بحث  وارنیش فلورایدتراپی را که مطمئن ترین و موثرترین راه برای کاهش پوسیدگی است و در همه جای دنیا 
به آن تاکید شده، در دو نوبت در سال و به طور متوسط هر شش ماه یک بار برای دانش آموزان انجام دادیم. به این ترتیب در پایان سال تحصیلی 
۹6-۹۷، دانش آموزان این خدمت را دریافت کردند. این برنامه برای سال تحصیلی جدید نیز در نظر گرفته شده است.وی افزود: در حوزه درمان نیز 
دانش آموزان غربالگری شدند و نیاز درمانی هر دانش آموز مشخص شد. در این راستا مهم ترین خدمتی که برای اولین بار با همکاری بیمه سالمت 
انجام دادیم، ارائه یک بسته خدمتی سطح دو، شامل کشیدن دندان، ترمیم دندان، فلورایدتراپی، جرم گیری، درمان پالپ زنده، به شهرهای زیر 
2۰هزار نفر  که تحت پوشش بیمه روستایی هستند، به صورت رایگان بود. همچنین بیش از دو میلیون خدمت فیشورسیالنت به دانش آموزان 

داده شد، به همین تعداد خدمات ترمیمی نیز در طول این چند سال برای دانش آموزان انجام شده است.

سالمت دهان و دندان دانش آموزان، شناسنامه دار شد؛

طرح »دهان و دندان عاری از پوسیدگی« ویژه دانش آموزان در سال 97

سم زنبور عسل؛ روشی تازه برای درمان 
دردناک ترین بیماری پوستی

کارشناسان با بررسی سم زنبور عسل از آن دارویی امید بخش 
برای درمان مبتالیان به یک بیماری پوستی ساخته اند.پژوهش 
درباره نیش زنبور عســل در درمان اگزمای پوستی به وسیله 
دانشمندان دانشگاه »دائگو« درکشــور کره جنوبی در حال 
انجام است.تیم پژوهشی این دانشگاه دریافتند در سم زنبور 
پروتئینی به نام »ملتیتن« وجود دارد که می تواند سبب درمان 
اگزمای پوستی شود و در ترکیب کرم های درمانی مورد استفاده 
قرار گیرد.دانشمندان با انجام پژوهش آزمایشگاهی روی موش و 
سلول های انسانی دریافتند ملتیتن عارضه های ناشی از اگزما در 
سطح پوست را از بین برده است.این ماده پروتئینی سبب کمک 
به افزایش فعالیت سلول های حیاتی سیستم ایمنی بدن می شود 
و به این ترتیب اگزمای پوستی از بین می رود.بیماری اگزما در اثر 
واکنش سیستم ایمنی بدن به عامل های متعددی از جمله مواد 
غذایی، رایحه موجود درمحیــط، الیاف پارچه و مواردی از این 
دست روی می دهد.در سم زنبورعسل، ترکیب های مختلفی از 
جمله خواص ضدباکتریایی  وجود دارد و می توان از آن در درمان 

و کنترل بسیاری از بیماری ها استفاده کرد.

8 عالمت در پاها که نشانه بیماری است

8 عالمت در پاها که نشانه بیماری است

پیشنهاد سردبیر:

پریسا سعادت

در سایت مجتمع صنایع غذایی دانشکده کشاورزی 
دانشگاه فردوسی آمده است برخی به آردهای کهنه که 
به علت فساد اسیدیته زیادی دارند، مقداری کربنات 
یا بیکربنات ســدیم آرد اضافه می کننــد. این مواد 
اسیدهای حاصل از فساد را خنثی کرده و کهنگی و 
ماندگی آرد را می پوشاند. اضافه کردن زاج برای سفید 
کردن نان نیز از دیگر تقلب های رایج است. نان سفید 
در برخی مناطق طرفداران زیادی دارد، به همین دلیل 
متقلب ها مقداری زاج سفید یا سولفات مس یا براکس 

به آردهای تیره اضافه می کنند تا 
نان سفیدتر شود.

نان

زعفران را از پرچم گل های آن تهیه می کنند. معموال رنگ 
گرده های آن زرد، قرمز ارغوانی و قرمز نارنجی است که به 
سادگی از پرچم جدا می شود. برخی برای تولید زعفران 
تقلبی از پرچم گیاه گل رنگ و گیاهان مشابه استفاده و 
آن را با زعفران مخلوط می کنند. برخی دیگر نیز از ریشه 
های اطراف ذرت یا بالل اســتفاده کرده و آن را با رنگ 
های مصنوعی، به رنگ زعفران در می آورند. تشــخیص 
این تقلب تا حدودی آسان است زیرا ریشه بالل مستقیم 
است و پرچم زعفران انحنا دارد. در تهیه پودر زعفران نیز 
از پودر گل رنگ استفاده می کنند؛ این پودر تقریبا قرمز 

رنگ است و آن را با گرده ذرت مخلوط می کنند 
تا رنگ آن تعدیل شود.

زعفران
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دستگاهی برای درمان کمردرد و آسیب های 
نخاعی 

پیشنهاد سردبیر:

کشف احساسات انسان با حرکات چشم!
دانشــمندان موفق به ابداع سیســتمی شــده اند که با بررســی و رصد حرکات 
 چشــم، بــه رایانه هــا امــکان می دهــد بــه ســرعت و با دقــت، احساســات 

افراد را تشخیص دهند.
این سیستم پس از ردگیری حرکات چشم افراد در زمانی که آنها در حال مشاهده 
تصاویر مختلف هستند، پی خواهد برد که اشخاص نسبت به تصاویر یادشده احساس 
مثبت داشته اند یا منفی. سیستم یادشــده مبتنی بر دو فناوری پیشرفته ردگیری 
چشم و الکترو-انسفالوگرافی بوده و در دانشگاه آکسفورد ابداع شده است. استفاده 
از این فناوری، دسته بندی تصاویر را بر مبنای احساسات انسان ها تسهیل می کند. 
محققان دانشگاه آکسفورد، دقت این سیســتم در مقایسه با سیستم های مشابه را 

بسیار بیشتر برآورد کرده اند. 
یادشــده  سیســتم 

می تواند در رشته های 
مختلــف پزشــکی، 
و  روان شناســی 
غیــره کارکردهای 

 گســترده ای داشــته
 باشد.

گاهی اوقات بهتر است گجت ها را کنار 
بگذارید و یک کتاب چاپــی را برای پر کردن 
اوقات فراغت خود انتخاب کنید. در مطلب پیش 
رو،  فهرستی از بهترین کتاب های جهان را  در 
زمینه »تکنولوژی« معرفی می کنیم. حتی اگر 
قصد دارید یک هدیه به دوست خود دهید، این 

کتاب ها می توانند کمک خوبی به شما بکنند. 
کتاب »آی ژن«

»برای نسلی که همیشــه با اتصال به دنیای اینترنت 
و گوشی های هوشمند رشــد کرده است، چه اتفاقی 
می افتد؟« این خطــوط، محور اصلی کتــاب  دکتر 
»جین تونگه« روان شــناس آمریکایی است. در این 
کتاب، »آی ژن« به نســلی اطالق می شــود که در 
اواسط دهه 1990 تا اواسط سال 2000 و بعد از آن، 
متولد شــده باشند؛ نسلی که تمام ســنین نوجوانی 
را همراه با گوشی های هوشــمند زندگی کرده است. 
نسل »آی ژن« با استفاده از رســانه های اجتماعی و 
ارسال پیامک به جای فعالیت های دیگر، با دوستان 
خود ارتباط برقرار کرده و شاید به همین دلیل سطح 
اضطراب، افسردگی و تنهایی خاصی را تجربه می کند. 
اگر مشتاق هستید اطالعات جالب دیگری درخصوص 
این نسل جدید به دست بیاورید و تاثیر تکنولوژی های 
جدید بر نسل »آی ژن« را بدانید، به شما خواندن این 

کتاب را پیشنهاد می کنیم.
»کتاب میمون های آشوب: ثروت کثیف و 

شکست تصادفی در دره سیلیکون«
»آنتونیو گارسیا مارتینس« به عنوان مشاور پیشین 
توییتر و یکی از مدیران فیس بوک، تجربیات خود را 
درخصوص مسائل مرتبط با استراتژی کسب و کار و 
برخی از موارد مطرح در »دره سیلیکون«، در کتابی با 
عنوان »میمون های آشــوب: ثروت کثیف و شکست 
تصادفی در دره سیلیکون« به رشته تحریر در آورده 
اســت. در حقیقت، کتاب »میمون های آشوب« جزو 
بهترین کتاب های جهان در زمینه تکنولوژی اســت 
که یک تصویر پر جنب و جــوش از زندگی در دنیای 
شرکت های فناور را به تصویر کشــیده است. اگر  از 
ســریال »ســیلیکون« در تلویزیون لذت می برید و 
می خواهید موارد واقعی این دره اســرارآمیز را که در 
زمینه تکنولوژی شهرت جهانی دارد، بخوانید، قطعا 

باید کتاب میمون های آشــوب در لیست شما باشد.
گارسیا مارتینس نویسنده »میمون های آشوب« در 
این کتاب، شرکت هایی مثل »گوگل« و »فیس بوک« 
را بررسی کرده و عوامل موفقیت و داستان های پشت 

پرده آن ها را مورد بحث قرار می دهد.
کتاب »ایالن ماسک: تسال، اسپیس ایکس و   

تالش برای آینده ای فوق العاده«
یکی دیگر از کتاب هایی که می توان آن را در فهرست 
بهترین کتــاب های جهــان در زمینــه تکنولوژی 
قــرار داد، کتاب »ایالن ماســک: تســال، اســپیس 
 ایکس و تالش بــرای آینده ای فوق العاده« نوشــته 

»اشلی ونس« است. 
ایالن ماسک، قطعا یکی از کارآفرینان موفق، غیر قابل 
پیش بینی و بلندپروازانه در دره سیلیکون است. ونس 
از داستان ماسک برای پاســخ به یکی از پرسش های 
رایج در عصر حاضر اســتفاده می کند: آیا مخترعان و 
ســازندگانی که قرن نوزدهم را رهبری می کردند، در 
عصر کنونی که رقابت جهانی شدیدی نیز در آن جاری 

است، سخنانشان قابل پذیرش است؟
 این نویســنده اســتدالل می کند که ماسک، یکی 
از شــخصیت های غیرمعمــول و قابــل توجــه در 
تاریخ کســب وکار آمریکاســت و همچون مخترعان 
افسانه ای و صنعتگران، از جمله »توماس ادیسون«، 

»هنری فورد«، »هوارد هیوز« و»استیو جابز« محسوب 
می شود.

کتاب »روح یک ماشین جدید«
  Data General Eclipse MV / 8000 آیــا
)نخستین عضو خانواده مینی رایانه های 32 بیتی( را 
به یاد می آورید؟ احتمال اینکه اصال این رایانه را ندیده 
باشید یا چیزی در مورد آن نشنیده باشید، خیلی زیاد 
است. »تریسی کیدر« برنده جایزه ادبی »پولیتزر« در  
کتاب خود به خوبی گزارشی از این تکنولوژی و روند 

پیشرفت آن منتشر کرده است.
»روح یک ماشین جدید« کتابی غیرداستانی است که 
در سال 1981 منتشر شد. این کتاب وقایع و تجربیات 
یک تیم مهندســی کامپیوتر را برای طراحی نســل 
 Data جدیدی از رایانه که در ســال 1980 به عنوان
General Eclipse MV / 8000 بــه بــازار عرضه 
شد، روایت می کند.  از کتاب روح یک ماشین جدید، 
می توان به عنوان یکی از بهتریــن کتاب ها در زمینه 
روایت تاریخ ســاخت رایانه از ابتدا تا پایان نام برد که 
 تمام پیروزی ها و ناامیدی های این عرصه را بیان کرده

 است.
کتــاب »ابرهــوش: مســیرها، خطرات، 

استراتژی« 
احتمــاال ســخت ترین کتــاب در لیســت بهترین 

کتاب های جهان در زمینه تکنولوژی، کتاب فیلسوف 
سوئدی »نیک بوسترم« اســت که در سال 2014 به 
چاپ رســید. او در این کتاب اســتدالل می کند، در 
نقطه ای که مغز ماشین از مغز انسان ها بر حسب عقل 
عمومی برتری پیدا کند، بشریت به عنوان حیات غالب 

بر روی زمین غرق می شود.
کتاب »ماشین، پلتفرم و جمعیت: تصویری 

از آینده دیجیتالی ما«
»اندرو مک آفی« و »اریک بری نیوالفسون«، محققان 
MIT که در گذشــته کتاب »عصر ماشین دوم« را با 
جزئیات دقیــق در مورد چگونگــی تغییر تکنولوژی 
مدرن در کسب و کار و اقتصاد نوشتند، نویسنده یکی 
دیگر از موارد لیست بهترین کتاب های جهان در زمینه 

تکنولوژی هستند.
کتاب »جنایت های آینده«

به دنیای شگفت انگیز »جنایت های تکنولوژی« خوش 
آمدید. دنیایی که در آن سارق ها جای خود را به هکرها 
می دهند و قربانی مــی تواند هر یک از مــا کاربرانی 
باشــد که در دنیای مجازی و اینترنت فعال اســت. 
»مارک گودمن«، در گذشته پلیس گشت بود که برای 
روشن سازی روش تبهکاران و تکنیک های تروریستی، 
کتاب جنایت های آینده را نگاشــت. او هزاران جرم 
اینترنتی را مثال می زند؛ از داستان شرکت اوکراینی 
نوپایی که در ظاهر یک نرم افــزار آنتی ویروس کامال 
جدید را می فروخته و دســت آخر یک سازمان تولید 
کننده جاسوس افزارها از آب درمی آید تا ماجرای بدن 

انسان که قابل هک کردن است!
کتاب چهــارم: DNA مخفی آمازون، اپل، 

فیس بوک و گوگل
آمازون، اپل، فیس بوک و گوگل به عنوان شرکت هایی 
شــناخته می شــوند که اهالی دنیای فناوری از آنها 
به عنــوان موفق ترین ها یاد می کنند. حاال داســتان 
موفقیت این چهار شرکت توسط »اسکات گالووی« 
بازگو می شود. گالووی به جای آنکه فقط یک داستان 
را برای هر شرکت شرح دهد، از دانش کسب وکارش با 
ریزبینی هرچه تمام استفاده کرده و به صورت قانونی 
به تشــریح رویکرد هر شــرکت در مورد آنچه انجام 

می دهند، می پردازد.

بهترین کتاب های جهان در زمینه »تکنولوژی«
فناوری

  مرورگر فایرفاکس 62 با قابلیت های جدید و تازه 
برای سیستم عامل های دسکتاپ و موبایل منتشر شد

موزیال روز جمعه نسخه 62 از فایرفاکس را برای کاربران سیستم عامل های ویندوز، 
لینوکس، مک و سیستم عامل اندروید منتشر کرد. این نسخه دارای چندین قابلیت 
و ویژگی  جدید اســت. نسخه دســکتاپ از مرورگر فایرفاکس 62 که هم اکنون در 
دسترس کاربران قرار گرفته است، دارای قابلیت جدیدی برای همگام سازی اطالعات 
بین پلتفرم های مختلف اســت. به این ترتیب کاربران از این پس می توانند توسط 
مرورگر فایرفاکس موجود در دستگاه های دیگر، به اطالعاتی نظیر Bookmark  ها، 
رمزهای عبور، تاریخچه، کوکی ها و... دسترســی داشته باشــند و حتی می توانند 
آن ها را برای همیشه پاکسازی کنند.از این پس مرورگر فایرفاکس از سیستم عامل 
ویندوز XP پشتیبانی نخواهد کرد. نسخه جدید منتشــر شده از این مرورگر برای 
دستگاه های اندرویدی نیز دارای چندین قابلیت جدید و مهم است. قابلیت پیمایش 
صفحات وب هم اکنون بسیار بهتر و راحت تر از نسخه های گذشته است. با این وجود 
به نظر می رســد هنوز این قابلیت در مرورگر فایرفاکس نیاز به بهبود و ارتقا دارد؛ 
چراکه در قیاس با مرورگرهای Firefox Focus و Firefox Rocket، این قابلیت 
هنوز عملکرد خوبی ندارد. عالوه بر این، قابلیــت Tracking Protection برای 
جلوگیری از افشای اطالعات مشاهده شده توسط کاربران، در این نسخه به صورت 

پیش فرض فعال است.

سلفی ۳6۰ درجه »کاوشگر کنجکاوی« در مریخ
»کاوشگر کنجکاوی«  هم اکنون در مریخ قرار دارد. این کاوشگر، تصویری 360 درجه و 
پاناراما از خود در مریخ ثبت کرده اســت. تصویر یاد شده در 9 آگوست 2018 میالدی و 
در منطقه Vera Rubin Ridgenv  ثبت شده است. در این تصویر، آسمان سرخ رنگ 
سیاره مریخ نیز دیده می شود. این درحالی است که »کاوشگر فرصت« در حال حاضر در 
سوی دیگِر سیاره مریخ، میان طوفان گردوغبار گیر افتاده است.  در تصویر پانارامای جدید 
انبوهی از گردوغبار باالی سطح سیاره دیده می شود. کاوشگر مذکور در6 آگوست 2012 

در مریخ فرودآمده و از آن زمان تاکنون به طور مداوم مشغول جمع آوری اطالعات است.

دستگاهی برای درمان کمردرد و آسیب های نخاعی 
یک مخترع ایرانی، موفق به طراحی و ساخت دستگاه کشش کمر و خاجی شد که 
می تواند دردها و قوس های غیرطبیعی مهره های کمر را رفع کند. »علی پرویزی« 
مخترع و تولید کننده »دستگاه کشش ناحیه کمر و خاجی« در یک شرکت دانش 
بنیان اظهار کرد: نخاع، یکی از بخش های مهم بدن است که ارتباط باالتنه و پایین 
تنه به واســطه آن صورت می گیرد. وی با بیان اینکه اگر آسیبی به نخاع وارد شود، 
سیستم بدن دچار مشــکل خواهد شــد، گفت: به همین دلیل درصدد برآمدیم تا 
دستگاهی را برای جلوگیری از آسیب به نخاع و خاجی کمر بر اساس یک روش خاص 
طراحی کنیم. به گفته وی، چندین نفر از افرادی که نیاز به عمل جراحی داشته اند به 
واسطه این دستگاه بهبود یافته اند. پرویزی با اشاره به یکی از ویژگی های این دستگاِه 
کششی عنوان کرد: رفع دردها و ضایعات ناشی از قوس های غیرطبیعی مهره های 
کمری از قبیل »لوردوز« و »اسکولیوز« از جمله مزیت های این دستگاه کششی به 
شمار می رود. وی با بیان اینکه این دستگاه نمونه خارجی ندارد، گفت: برای واردات 
این دستگاه، تا کنون پنج میلیارد تومان هزینه شده است که با تولید آن در کشور از 
خروج  ارز می توان جلوگیری کرد. وی تاکید کرد: با استفاده از این دستگاه می توان 
تنگی کانال النخاع در افراد را به راحتی درمان کرد؛ بدون اینکه نیاز به جراحی باشد. 
تا کنون افرادی با همین دستگاه درمان شده اند. این طرح در نمایشگاه »اینوتکس« 

2018 در بخش اختراعات ارائه شد.

  عکس روز

نمایی از بزرگ ترین واحد تولید برق خورشیدی دنیا
Solar resrve یکی از بزرگ ترین واحدهای تولید برق خورشیدی دنیا در استرالیاست 
 که نور خورشید را به برق تبدیل می کند. در این واحد، آینه های عظیمی خورشید را دنبال 

می کنند تا نور آن را جذب و در یک مرکز ذخیره سازند.

اپلیکیشن

 هواپیمای خودراِن 
»الکترا سوالر« آزمایش شد

شــرکت آلمانــی »الکتــرا ســوالر« اعــالم کرده اســت 
کــه دو هواپیمــای خودران خــود را بــا موفقیت بــه پرواز 
 درآورده اســت. ایــن دو هواپیمــای بــادوام مجهــز بــه 
»سیستم اختیاری خلبانی«)OPS(، در یک نمایش سیستم 
خودران توانســتند با موفقیت بلند شوند، پرواز کنند و سپس 
فرود بیایند.پهنای بال هواپیما، 24/8 متر اســت و شــرکت 
سازنده، سلول های »فتوولتاییک« در ابعاد 22/5 را روی بال ها و 
دم آن نصب کرده است تا باتری های آنبرد را شارژ کنند. شرکت 
»الکترا ســوالر« برای افزایش اطمینان و امنیت، از سیستم 

الکتریکی- خورشیدی استفاده کرده است.  

 تالش یوتیوب برای بازگشت به ایران: 
سرورهایمان را به تهران می آوریم! 

 برخــی افــراد، رایزنی هایــی را بــرای رفع فیلتر وب ســایت
»یوتیوب  YouTube« در ایران آغاز کردنــد؛ به این معنا که 
یوتیوب با توجه به نگاه اقتصادی که به بازار ایران داشــته، در 
جریان این مذاکرات غیرعلنی حاضر شده و مالحظات مرسوم را 
بپذیرد؛ اما با رفع محدودیت از این سرویس مخالفت شده است.
یوتیوب از سال 2005 به شکل دوره ای در ایران فیلتر می شد اما 
پس از انتخابات سال 1388 و فضای متشنج، این سرویس به کل 
فیلتر شد. اگرچه تصور می شد این مجموعه پس از رفع ناآرامی ها 
رفع فیلتر شود و مجددا در دســترس کاربران قرار گیرد، این 
اتفاق تاکنون رخ نداد. در تحقیقات علمی هافینگتون پســت 
در سال 2017 گزارش داد،یوتیوب سالم ترین پلتفرم محسوب 
می شود. از دو سال پیش تالش هایی برای رفع فیلتر یوتیوب اغاز 
شده و با مدیران یوتیوب نیز ارتباط برقرار شده است. در جریان 
این تعامل، یوتیوب پذیرفته استانداردهای قانونی، فرهنگی و 
اخالقی ایران را بپذیرد و با تعیین قلمرو جغرافیایی، ویدئوهایی 
که به تشخیص مرجع ایرانی، پخش آنها برخالف قوانین ایران 

است، در ایران پخش )PLAY( نشود.

جدیدترین گوشی هوشمند 
گوگل، 9 اکتبر رونمایی می شود

گوگل اعالم کرد آخرین نمونه از گوشــی های هوشمند خود 
موسوم به »پیکســل« را یک ماه دیگر رونمایی خواهد کرد.

گوگل تایید کرده اســت که رویداد ســخت افزاری خود را در 
تاریخ 9 اکتبر در شــهر نیویورک برگزار خواهد کرد و ساعت 
11 صبح به وقت محلی، از جدیدترین گوشــی هوشمند خود 
رونمایی خواهد کرد. این شــرکت احتمــاال در این رویداد، 
گوشــی های هوشــمند Pixel 3 و XL 3 Pixel را معرفــی 
می کند. گوگل طی هفته اخیــر، دعوت نامه های خود را برای 
شرکت در این رویداد فرســتاده است و باید منتظر ماند و دید 
که پرچمداران جدید گوگل چقدر به شایعات نزدیک هستند.

موبایل خود را توسط کامپیوتر منزل کنترل کنید
Zapya WebShare یک نرم افزار قدرتمند برای انتقال فایل بین کامپیوتر و دستگاه 
اندروید است. با این نرم افزار اندرویدی، می توانید یک دستگاه دیگر را توسط شبکه های 
WLAN, 4G, WiFi Hotspot به دستگاه اندرویدی متصل کنید و به تمام فایل های 
دستگاه اندرویدی در دستگاه جدید دسترســی پیدا کنید و تمام عکس ها، ویدئوها و 

آهنگ های دستگاه اندرویدی را در دستگاه جدید کپی کنید.
:Zapya WebShare ویژگی های اپلیکیشن

* دسترسی به نرم افزارهای اندروید و دسترسی سریع به تمام اطالعات از طریق مرورگر
* پخش سریع و آسان موسیقی و  امکان مشاهده فیلم ها در مرورگر

* امکان دسترسی به تصاویر گوشی از طریق مرورگر »وب«
* قابلیت ارسال فایل ها روی گوشی

* مدیریت نوتیفیکشین های اندروید در کامپیوتر
* کنترل از راه دور دوربین گوشی یا تبلت اندروید در دسکتاپ
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 296 واحد مسکن مهر
 در شهرستان های اصفهان 

تحویل داده شد

با حضور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح 
مسکن مهر در نایین ۲۹۶مسکن مهر در استان 
اصفهان به صورت متمرکز، به متقاضیان تحویل 
داده شــد. مجری ویژه و قائم مقــام وزیر راه و 
شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: در مراسمی 
به طورمتمرکــز ۲۹۶واحد مســکن مهر نایین، 
شــهرضا، آران و بیدگل و ســمیرم به متقاضیان 

تحویل داده شد.
 »احمــد اصغری مهرآبادی« افــزود: همچنین 
1۵۰واحد مسکن مهر ویالیی به وسعت 14هزار 
مترمربع و ۲۶واحد تجاری در زمینی به وسعت 
۶۰۰مترمربع به بهره برداری رسید. وی با اشاره 
به آغاز ســاخت تقاطع غیرهمسطح مسکن مهر 
نایین گفت: ساخت تقاطع غیرهمسطح مسکن 
مهر نایین با هفتاد میلیارد ریال اعتبار آغاز شد. 
اصغری مهرآبادی اضافه کرد: تقاطع غیرهمسطح 
در بلوار جواد ائمه شهر نایین به طول هزار و عرض 
۵۷مترمربع بــا خاک برداری بیــش از 14هزار 
مترمکعب و با بیش از ۷۰میلیــارد ریال اعتبار 

ساخته می شود. 
وی گفت: ورودی مســکن مهر ناییــن به دلیل 
نداشتن ورودی مناسب و غیرایمن بودن تاکنون 
ده کشته و زخمی داشته است. همچنین آب انبار 
خیرساز شهرک مسکن مهر نایین به بهره برداری 
رسید؛ برای ساخت این آب انبار، »حاج علیمراد 
زندوانی« ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است.

جشنواره اسب »دره شوری« 
در شهرضا برگزار شد

ششمین جشنواره ملی اسب  شهرضا
»دره شــوری« به میزبانی هیئت ســوارکاری 

شهرستان شهرضا برگزار شد. 
رییس هیئت ســوارکاری شــهرضا گفت: این 
جشنواره روزهای پنجشــنبه و جمعه گذشته، 
با حضور ســوارکاران هفت اســتان کشــور در 
 دوبخــش جشــنواره و نمایش ســواره برگزار

 شد.
»جمشید سرحدی« روز شــنبه در گفت وگو با 
ایرنا افزود: در این مســابقات 1۰۵ راس اسب در 
هفت رده ســنی مادیان و هفت رده سنی نریان 
حضور داشتند. وی گفت: این جشنواره به منظور 
معرفی بهترین نژاد اســب های دره شــوری و 
گسترش و ترویج فرهنگ تولید اسب با نژاد برتر 

و صنعتی شدن آن برگزار شد. 
 رییــس هیئــت ســوارکاری شــهرضا افزود:

 اسب های شرکت کننده در جشــنواره، گواهی 
ســالمت دریافت کرده بودند.سرحدی تصریح 
 کرد: در پایان مســابقات از ۵4 مالک اســب که

 رتبه هــای برتــر را بــه دســت آورده بودند، 
تجلیــل شــد. دره شــوری یکــی از نژادهای 
 اصیل اسب اســت که در ایل قشــقایی پرورش 

می یابد. 

نمایشگاه آثار خوشنویسی 
هنرمندان سمیرمی افتتاح شد

ســومین نمایشــگاه آثــار   سمیرم
خوشنویسی هنرمندان سمیرم در محل انجمن 

خوشنویسان این شهرستان افتتاح شد.
مسئول انجمن خوشنویسان سمیرم در حاشیه 
آغاز به کار نمایشــگاه خوشنویسی در این شهر 
گفت: این نمایشــگاه به مدت یــک هفته تا ۲1 
شــهریور ماه آماده بازدید عمــوم عالقه مندان 
و هنردوســتان اســت.»یحیی پیرمرادیان« به 
نمایش آثار 1۰ هنرمند در این نمایشــگاه اشاره 
کرد و افزود: 4۰ اثر خوشنویسی و تذهیب در این 
نمایشگاه درمعرض بازدید عموم قرار گرفته است.
وی گفت: هنرمندان و خوشنویســان از سنین 
هشت سال به باال با ارائه آثار هنری خود در این 

نمایشگاه شرکت کردند.
پیرمرادیان با اشاره به نزدیکی ماه مهر و بازگشایی 
مدارس تصریح کرد: انجمن خوشنویسان سمیرم 
به دنبال بکارگیــری فارغ التحصیــالن انجمن 
خوشنویســان برای تدریس در مدارس و ایجاد 
انگیزه در هنرجویان و فــارغ التحصیالن انجمن 

است.

چهره ها

 ۵۱ درصد تعاونی های کشور تولیدی است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

فرماندار کاشان:
ایجاد فضای بانشاط اجتماعی 
از خط مشی های  دولت است

فرماندار کاشان گفت: یکی از  کاشان
خط مشــی های اساســی دولت، ایجاد فضای 
بانشــاط اجتماعــی اســت کــه با توســعه 
زیر ســاخت های ورزشــی، در بســیاری از 
شاخص ها و سرانه های ورزشــی، شاهد رشد 

قابل توجهی هستیم.
»حمیدرضا مومنیان« اظهار کرد: ایجاد شرایط 
مناسب برای تربیت سالم و با نشاط کودکان و 
نوجوانان، مسیر درست مقابله با ناهنجاری ها و 

آسیب های اجتماعی است.
وی افزود: ورزش یکی از مســیرهای صحیح 
پیشــگیری از بروز آسیب های اجتماعی است 
و ســرمایه گذاری در حوزه فرهنگی و ورزشی 
باعث می شــود تحمیل خسارت های سنگین 
ناشی از آسیب های اجتماعی را در آینده کمتر 

شاهد باشیم. 
معاون اســتاندار اصفهــان با اشــاره به توجه 
دولت به مناطق پیرامونی شــهر، گفت: فضای 
همراهی و همدلی بین مردم و مسئوالن، موجب 
 توسعه مشارکت در ســازندگی و آبادانی شهر 

می شود.
مومنیان گفت: رویکرد عالمانــه و نگاه عمیق 
و کارشناسی شهرداری و شورای شهر کاشان 
درخصوص شناسایی اولویت ها و ضرورت های 
جامعه قابل تقدیر است و خوشبختانه علی رغم 
مشکالت متعدد شــهری، شهرداری از توسعه 
زیرساخت های فرهنگی و ورزشی غافل نبوده 

است.

مدیریت آموزش و پرورش جرقویه علیا:
فرهنگ عاشورایی، اولویت 
برنامه بازگشایی مدارس باشد

مدیریت آموزش و پرورش   جرقویه علیا
»جرقویه علیا« گفت: هدف پروژه مهر، فراهم 
کردن زمینه های مناســب جهت بازگشــایی 
باشکوه تر مدارس حول سه محور آماده سازی، 
زیباسازی و شاداب ســازی است؛ به نحوی که 
دانش آمــوزان بــرای ورود بــه مدرســه، 

لحظه شماری کنند.
»عبــاس تیموریــان« افــزود: مــدارس از 
 آمادگی کامــل برخوردار هســتند و اول مهر 
فعالیت های آموزشــی خود را به طوررســمی 
آغاز خواهند کرد. وی به مراســم آغازین سال 
تحصیلی اشــاره کرد که با همکاری ادارات و 
نماینده های این مدیریت در ســطح مدارس 
 منطقه بــه صــورت باشــکوه اجــرا خواهد 

شد. 
مدیریت آموزش و پرورش منطقه جرقویه علیا 
ادامه داد: پروژه مهر متعلق به آموزش و پرورش 

نیست؛ بلکه متعلق به تمام ملت ایران است.

رییس اداره راه و شهرســازی  آران و بیدگل
آران و بیدگل گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، با 
همکاری یگان حفاظت اراضی، بیش از ۲۰۰ هزار متر 

مربع زمین تصرفی دولتی آزادسازی شده است.
»مجتبی آراسته« اظهار کرد: با اطالع رسانی به دنبال 
آگاهی عمومی هستیم تا تصرف اراضی ملی و دولتی را 
کاهش دهیم و معتقدیم عده ای بدون آگاهی و عده ای 
با فریب مردم به این عمل روی می آورند. وی افزود: با 
وجود این اقدامات، در سال جاری بیش از ۲۰۰ هزار 
مترمربع اراضی ملی و دولتــی را با کمک و همکاری 
یگان حفاظت اداره در سطح شهرستان رفع تصرف 
کرده ایم و به مالک اصلی واگذار و متجاوزان این عمل 
را به مراجع قانونی معرفی کرده ایم. آراسته درخصوص 
ارزش ریالی این زمین های آزاد شــده  گفت: اراضی 
آزاد شده با ارزش مالی  حدود ۲۰۰ میلیارد ریال در 
نقاط مختلف شهرستان در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری 
از دست سودجویان رفع تصرف شد. وی تصریح کرد: 
اسناد مالکیت ۶۶ هکتاری شهرک سلیمان صباحی 
بیدگلی و انتقال اسناد به صاحبان صنایع، حل و فصل 

مشــکالت واگذاری اراضی شــهرک هالل به مقدار 
1۳۷ هکتار٬ واگذاری ۲۰ هکتار از اراضی به نیروگاه 
برق خورشیدی و واگذاری 4۰ هکتار از اراضی دشت 
قاضی بیدگل به شرکت شهرک های صنعتی شمال 
استان اصفهان، از جمله بزرگ ترین اقدامات این اداره 
در حوزه واگذاری اراضی است که به اخذ بیش از 4۰۰ 
سند اراضی دولتی در سه سال گذشته انجامیده است.
آراسته خاطرنشــان کرد: در حوزه راه و شهرسازی 
با متخلفان و متجــاوزان به حقوق مــردم قاطعانه 
برخورد خواهیم کرد که مهم ترین بخش اراضی ملی 

و دولتی است.

 آزادسازی بیش از 2۰۰ هزار مترمربع اراضی دولتی
 در آران و بیدگل

مدیــر اجرایی آســتان امامزاده  کاشان
محمد هالل بن علی )ع( آران و بیدگل گفت: حضور 
گردشگران خارجی در این آستان مقدس از ابتدای 
ســال جاری تاکنون نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته، رشد ۲۰ درصدی داشته است.
وی بیان کرد: نزدیــک به 1۳ هزار نفر گردشــگر 
خارجی با ملیــت های گوناگــون از فروردین ماه تا 
کنون از این آستان مقدس دیدن کردند. وی افزود: 
به طور میانگین روزانه ۷۰ تا 8۰ نفر گردشگر خارجی 
در حرم امامزاده محمد هالل بن علی )ع( حضور می 
یابند که بیشتر از کشــورهای هلند، ایتالیا، فرانسه، 
اندونزی، پاکستان و مالزی هســتند. مدیر اجرایی 
این آستان گفت: برنامه هایی برای تبدیل این آستان 
مقدس، به قطب گردشگری مذهبی کشور در حال 
تدوین اســت که امیدواریم به زودی اجرا شود. او با 
اشاره به نقش رسانه ها و پایگاه های داخلی و خارجی 
در معرفی این آســتان مقدس یادآور شــد: مجله 
فرانســوی »تراول«  چند ســال پیش، آستان این 
امامزاده واالمقام را به عنوان چهل و هشتمین مکان 

با ارزش و دیدنی دنیا معرفــی کرد. به گزارش ایرنا، 
آستان مقدس محمد هالل فرزند بالفصل حضرت 
امام علی )ع( که در آران و بیدگل قرار دارد؛ به ویژه 
در این چند ســال گذشــته مورد توجه بسیاری از 
جمله گردشگران خارجی قرار گرفته است.»محمد 
اوسط« مشهور به »هالل علی« و »محمد هالل« که 
در شب نخست رمضان ســال 14 ه .ق در مدینه به 
دنیا آمد، فرزند بالفصل علی بن ابیطالب)ع( اســت.

وی که نســبش از طرف مادر با دو واسطه به پیامبر 
اسالم)ص( می رسد، در ۲8 رمضان سال ۶4 ه .ق در 

آران و بیدگل درگذشت. 

 بازدیدکنندگان خارجی امامزاده هالل )ع(
 2۰ درصد افزایش یافت

رزمایش گردان های بیت المقدس با حضور 4۰۰ نیروی بسیجی اردستان در اردوگاه قدس برگزار  اردستان
شد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان، هدف از اجرای این رزمایش را آموزش گردان های بیت المقدس و حفظ 
انسجام نیروهای بسیجی عنوان کرد و گفت: این رزمایش با استعداد دو گردان از حوزه امام علی )ع( اردستان و شهید 
صدوقی زواره در محل اردوگاه قدس برگزار شد. سرهنگ »حســن فخرل« با بیان اینکه شرکت کنندگان در این 
رزمایش آموزش هایی در جهت انجام ماموریت های امنیتی و دفاع از شهر و حفظ آرامش را فرا گرفته اند، افزود: بسیج 

با هماهنگی شورای تامین و شناخت تجهیزات موجود، آمادگی الزم را برای همکاری با مدیریت بحران دارد.

رزمایش گردان های 
 بیت المقدس
 در اردستان

خبر
   

گزارشراه و شهرسازی

سمانه زاغی نژاد  

اســتفاده ازپتانســیل های فرهنگی و اقتصادی هر 
 منطقــه می تواند بــه جــذب گردشــگران و ایجاد

 جاذبه هــای گردشــگری کمــک کنــد. برگزاری 
جشــنواره های محلی بــا مرکزیت محصــوالت یا 
صنایع دستی یا رویدادهای فرهنگی خاص هر منطقه، 
روشی اســت که سال هاست کشــورهای خارجی به 
وسیله آن توانسته اند هزاران گردشگر داخلی و خارجی 
را به شــهرهای کوچک بکشــانند و از این طریق، به 
تقویت اقتصاد محلی و توسعه زیرساخت های فرهنگی 
بپردازند. برگزاری جشــنواره ها بــا محوریت تولید 
محصوالت در شهرهای استان اصفهان نیز چند سالی 
است که بر گزار می شــود و با استقبال خوبی از سوی 
مردم محلی و گردشگران روبه رو بوده است. هر چند 
این جشنواره ها هنوز تازه کار هســتند و راه درازی را 
برای رسیدن به یک جشن فرهنگی تمام عیار در پیش 
دارند؛ اما شکل گیری این نوع مراسم، در نهایت می تواند 
اثرات خوب و مثبتی روی جوامع محلی به جا بگذارد؛ 
از جمله این جشنواره های محلی می توان به جشنواره 
فرهنگی »انگور« در منطقه تیران و کرون اشاره کرد 
که امسال در این شهرستان گشــایش یافته است. بر 
اساس اعالم شهردار تیران و دبیر جشنواره، این مراسم 
تا پایان فصل برداشت انگور در اوایل پاییز برای معرفی 
و عرضه انگور در بوستان شهروند تیران از صبح تا عصر 
دائر است. شهردار تیران در حاشیه افتتاحیه جشنواره 
یاد شده، افزود: برنامه های فرهنگی و هنری به همراه 

نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی، انگور و فرآورده های 
آن در قالب این جشنواره اجرا می شود.

»پیمان شــکرزاده« با اشــاره به اینکــه برنامه های 
جشنواره تا پیش از فرارسیدن محرم به پایان می رسد، 
گفت: نمایشگاه و فروشــگاه عرضه محصوالت باغی و 
صنایع دستی به مدت دو ماه برای بازدید عالقه مندان 
برپا خواهد بود. وی بــا بیان اینکه تیــران و کرون از 
ظرفیت های تاریخی و گردشــگری باالیی برخوردار 
است، خاطرنشان کرد: جشــنواره انگور فرصتی برای 
معرفی این ظرفیت هــا و بسترســازی جهت جذب 
سرمایه گذار و جذب گردشــگر است. شهردار تیران با 

بیان اینکه انگور و فرآورده های آن از جمله کشــمش 
و شیره در نمایشگاه یاد شده عرضه می شود، تصریح 
کرد: امسال با جانمایی بازارچه و نمایشگاه محلی عرضه 
انگور، فروش این میوه در خیابــان و بلوارهای اصلی 
شهر انجام نمی شود. محصول انگور شهرستان تیران و 
کرون دارای جایگاه و مرغوبیت خاصی است و ساالنه 
بیش از 1۲ تُن انگور از باغات این منطقه برداشت و به 
بازار عرضه می شود. همچنین مدیرجهاد کشاورزی این 
شهرستان در زمینه توسعه زیرساخت های جشنواره 
و تولید انگور در تیران گفت: تاکســتان های بزرگ با 
یکپارچه سازی باغات انگور در تیران و کرون راه اندازی 

می شود.
»محسن حاج عابدی« با اشاره به پتانسیل و مرغوبیت 
انگور این منطقه اظهار کرد: با یکپارچه ســازی باغات 
انگور در این منطقه و ایجاد تاکستان های بزرگ، فرصت 
بهره گیری از تکنولوژی های نوین کشــاورزی فراهم 
و بهره وری افزایش می یابــد. وی افزود: درحال حاضر 
تاکستان بزرگ به وسعت 8۵ هکتار با بیش از 1۲۰ هزار 
اصله نهال انگور کشمشی بی دانه قرمز و سفید احداث 
شده و در این باغ، تکنولوژی های روز مورد استفاده قرار 
گرفته است. سال گذشته معاون وزیر جهادکشاورزی از 
این فرصت سرمایه گذاری و اقدام کشاورزی بازدید کرد. 
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون با بیان 
اینکه ســالیانه 1۲ تن انگور از باغ های این شهرستان 
برداشــت می شــود، تصریح کرد: در ســال جاری به 
دلیل بحران خشکسالی میزان برداشت این محصول 
کاهش می یابد، اما با افزایش بارندگی و بهبود و فضای 
کشاورزی، میزان برداشــت تا ۳۰ تن افزایش خواهد 
داشــت. وی به تسهیل شــرایط برای آبرسانی باغات 
این شهرستان اشــاره کرد و گفت: امسال برای حفظ 
درختان و حفظ فرصت های سرمایه گذاری و اقدامات 
کشاورزی، سه بار توزیع آب در باغات انجام شد. حاج 
عابدی با بیان اینکه ظرفیت های خوب کشاورزی در این 
شهرستان وجود دارد، یادآورشد: الگوهای کشت موفق 
در این شهرستان در حال اجراست و سرمایه گذاری و 
رویکرد کشاورزی در این منطقه بر مبنای توسعه فضای 
گلخانه ای، کشــت گیاهان دارویــی و درخت هایی با 

مصرف کمتر آب رقم خورده است.

جشنواره ای به شیرینی شهد انگور

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج برخوار، از برگزاری   برخوار
رزمایش خدمت رســانی و نمایش اقتدار عاشــورایی سپاهیان 
حضرت محمدرســول ا...)ص( در ســطح این شهرســتان خبر 
داد.»محمد شفیعی« اظهار کرد: رزمایش خدمت رسانی و نمایش 
اقتدار عاشورایی سپاهیان حضرت محمدرسول ا...)ص( با اعزام 
بیش از 1۷ گروه جهادی از ۹ شــهریور شــروع شــده و تا ۲۹ 
شــهریورماه در برخوار در حال برگزاری خواهد بود. وی افزود: از 

ابتدای امسال تا کنون بیش از ســه هزار و 1۰۰ نفر از بسیجیان 
شهرســتان برخوار در قالب گروه های دانش آموزی، دانشجویی، 
بســیج محالت، بســیج جامعه زنان، بســیج کارمندی و بسیج 
مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی به مناطق و روستاهای محروم 
شهرســتان های چادگان، فریدون شــهر، نطنز و برخوار اعزام 
شده اند. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج برخوار با اشاره به عرصه های 
فعالیتی این اردوها، خاطرنشــان کرد: فعالیــت این گروه ها در 

راستای محرومیت زدایی و خدمات رسانی به محرومان طبق برنامه 
زمان بندی و در عرصه های عمرانی، فرهنگی، محرومیت زدایی، 
بهداشت و سالمت و اقتصادمقاومتی انجام خواهد شد.وی ادامه 
داد: موضوع خدمت رسانی به محرومان در نقاط شهری و برخی از 
روستاهای شهرســتان، از اولویت های خدمت رسانی گروه های 
جهادی در قالب رزمایش و نمایش اقتدار عاشــورایی سپاهیان 

حضرت محمد رسول ا...)ص( است.

فرمانده سپاه برخوار خبر داد؛
برگزاری رزمایش سپاهیان محمد رسول ا...)ص( با مشارکت ۱۷ گروه جهادی در برخوار

جشنواره فرهنگی انگور تیران آغاز به کار کرد؛

واگذاری اقتصاد به تعاونی ها، بهره وری بیشتری دارد؛
 ۵۱ درصد تعاونی های کشور تولیدی است

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی »مبارکه« با بیان اینکه وقتی اقتصاد و خدمات به بخش تعاونی واگذار می شود، تداوم و بهره وری بیشتری دارد، گفت: ۳۰ درصد از تعاونی های کشور در فعالیت های خدمات و 1۹ درصد هم در قسمت 
توزیع فعالیت می کنند. »تقی خاکیان« در همایش تعاون و توسعه پایدار در مبارکه با بیان اینکه اقتصاد کشور بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاون استوار است، اظهار کرد: جایگاه تعاونی ها در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست. وی افزود: 
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون جایگاه خود را پیدا کرده و دولت موظف است به مرور زمان فعالیت های اقتصادی خود را بکاهد و به بخش غیردولتی واگذار کند. خاکیان  با اشاره به اینکه در وضعیت اقتصادی این روزهای 
کشور، بیش از گذشته باید بخش تعاونی را گسترش داد، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقالب بر سهم ۲۵ درصدی تعاون در پایان برنامه توسعه پنجم تاکید کردند که باید همه این کار را در اولویت کار خود قرار دهیم.  وی با بیان اینکه تجربه 
ثابت کرده وقتی اقتصاد و خدمات به بخش تعاونی واگذار می شود، بهره وری بیشتری دارد، خاطرنشان کرد: ۶۵ درصد پرورش میگو، ۷۰ درصد حمل ونقل مسافربری، ۲۰ درصد حمل ونقل درون شهری، 4۰ درصد گوشت کشور آهن از 
گوشت سفید و قرمز، 11 درصد تخم مرغ، 11 درصد صنایع فلزی و پروفیل و ۷ درصد شیر در کشور، توسط تعاونی ها تولدی می شود. وی افزود: وقتی تعاونی ها فعال شود، کمک موثری به ایجاد اشغال می کند. وی با بیان اینکه روز شنبه 
1۷ شهریورماه تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان مبارکه با ۲۵ واحد به مرحله افتتاح  رسید، خاطرنشان کرد: مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان مبارکه در جشنواره تعاونی ها استان حائز رتبه برتر تعاونی در سطح استان شد.

 رییس اداره حفاظت محیط زیست 
آران و بیدگل:

عقاب دریایی در پناهگاه 
حیات وحش یخاب 
تصویربرداری شد

حفاظــت  اداره  رییــس  کاشان
محیط زیست آران و بیدگل گفت: گونه کمیاب 
عقاب معروف به »عقاب دریایی دم سفید« برای 
نخستین بار در پناهگاه حیات وحش »یخاب« 

این شهرستان مشاهده و تصویربرداری شد.
»الهیــار دولتخواه« بیان کرد: عقاب اســتپی 
نیز در کنار عقاب دریایی دم ســفید در دو روز 
گذشته مشاهده شده که با توجه به پراکنش و 
مسیر مهاجرتی آنها، حضورشان در شهرستان 

آران و بیدگل حائز اهمیت است.
وی اضافه کرد: »عقاب دریایی دم ســفید« در 
فهرســت قرمز اتحادیــه بین المللی حفاظت 
از طبیعــت )IUCN( طبقه بندی شــده و در 
کنوانســیون تجارت بین المللی گونه های در 
 )Appendix II معرض خطر )در زیــر طبقه

قرار دارد. 
یخاب با برخــورداری از گوناگونی زیســتی و 
وجود گونه های ارزشــمندی ماننــد پلنگ، 
یوزپلنــگ، کاراکال، جبیر، شــاه روباه و چند 
گونه ارزشمند دیگر با وسعت ۲۷1 هزار هکتار 
از سال 1۳۹۲ منطقه شــکار ممنوع اعالم شد 
و ســال 1۳۹۶ نیز به پناهــگاه حیات وحش 

ارتقا یافت.

محیط زیست
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۶۰ درصد معادن چهارمحال و بختیاری فعال هستند

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

اخبار

آغاز توزیع بیش از 5 هزار تن 
بذر اصالح شده گندم

معاون بهبــود تولیدات گیاهــی چهارمحال و 
بختیــاری از تولیــد، بوجــاری و ضدعفونی 
کردن بیــش از 5 هزار و 100 تــن بذر اصالح 
شــده خبر داد و گفت: فرآیند توزیع بذر آماده 
کشــت پاییزی بین کشــاورزان متقاضی آغاز 
شد.حمیدرضا دانش افزود: 4 شرکت خدمات 
حمایتی کشاورزان در شهرستان های لردگان، 
بروجن و شهرکرد در بوجاری بذر محصول گندم 
و جوی زودرس و میان رس با هدف مدیریت در 
مصرف آب و افزایــش کیفیت محصول فعالیت 
می کنند.وی با اشــاره به پرداخــت یارانه بذر 
محصول گندم و جو کشــت پاییزی در استان، 
تصریح کرد:دولــت به ازای هــر کیلوگرم بذر 
اصالح شده گندم آبی یکهزار و 500 ریال و هر 
کیلوگرم محصول جو 35 هزار ریال یارانه دولتی 
پرداخت می کند. معاون بهبود تولیدات گیاهی 
چهارمحال و بختیاری، هدف از توزیع بذر اصالح 
شده بین کشــاورزان را مبارزه با بیماری »لکه 
نواری« در محصول گنــدم و کاهش حداقل دو 
نوبت آبیاری و صرفه جویــی در مصرف آب در 
بخش زراعت عنوان کرد.معاون بهبود تولیدات 
گیاهی ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال 
و بختیاری گفت: با توجه به افت شــدید سفره 
های زیرزمینی و کاهش بارندگی ها، بذر اصالح 
شده زودرس و میان رس به حد کافی تا اواسط 
فصل پاییز بین کشاورزان با قیمت دولتی توزیع 

می شود.

»امیرعلی« رتبه نخست 
نام گذاری در چهارمحال 

مدیرکل ثبــت احوال چهارمحــال و بختیاری 
گفت: انتخــاب نام هــای »امیرعلــی« برای 
پسران و »فاطمه« برای دختران، رتبه نخست 
نام گذاری در این اســتان را در بیــن خانواده 
ها به خــود اختصاص داده اســت.محمدعلی 
رفیع پور تاکید کرد: از ابتدای امســال تاکنون 
انتخاب نام »امیرعلی« بــا 129 فراوانی ، رتبه 
نخســت و »علی« با 112 فراوانــی ، رتبه دوم 
برای نام گــذاری پســران را دارد.وی افزود: در 
بین دختران »فاطمه« با 161 فراوانی و »آوا« 
با 149 فراوانی به ترتیب رتبه های نخســت و 
دوم انتخاب اســم برای نوزادن دختر را به خود 

اختصاص داده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:
مشکالت فرآیندهای اداری و 

بانکی برطرف شود 
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در ادارات 
و فرآیند اداری و بانکی اشکاالتی وجود دارد که 
باید برطرف شــوند. وی افزود: مردم این استان ، 
افراد با اصالتی هستند و کسی نمی تواند شجاعت 
و درایــت را از مردمان آن دریغ کند. عباســی 
با اشــاره به هفته تعاون، تصریح کــرد: تمامی 
افراد تالش می کننــد توپ را به میدان کســی 
بیندازنــد و وانمود کنند حمایت هــا و اقدامات 
الزم برای تعاونی ها انجام نشده است و تمام افراد 
از تعاونگران و کارآفرینان تا مســئوالن همه در 
این زمینه فرافکنی می کننــد. وی با بیان اینکه 
چرا فکر می کنیم تعاونی ها موفق نیســتند و یا 
موفق نشــده اند، بیان کرد: من اعتقادی به این 
موضوعات ندارم اگر تعاونی ها موفق نیستند پس 
دلیل تشکیل این تعداد تعاونی در استان چیست؟ 
چرا افراد را ناامید کرده و حرف استکبار گونه بیان 
می کنیم؟ وی ادامه داد: به رهبــری امام راحل 
انقالب کردیم که بگوییم نظامی از نوع جمهوری 
اسالمی تشــکیل می دهیم که این امر به وسیله 
تعاون شــکل گرفت. عباسی با اشــاره به اینکه 
هیچ ابرقدرتی هشت ســال جنگ نکرد، گفت: 
اگر پشتیبانی سپاه و بسیج نبود معلوم نمی شد 
نتیجه چه خواهــد بود؛ بنابرایــن بعد از جنگ، 
بازسازی کشــور توســط دولت آغاز شد گرچه 
سال ها بعد تحریم ها آغاز شد. وی تاکید کرد: به 
رغم مشکالت و گرفتاری ها طی پنج سال گذشته 
دو هزار پروژه عمرانی در اســتان افتتاح شده و 
طی 30 سال گذشته 90 درصد از زیرساخت های 
اقتصادی استان انجام شده است. استاندار بیان 
کرد: چرا ایــن اقدامات نادیده گرفته می شــود 
؟در چنین شرایطی الزم است بیشتر با یکدیگر 
متحد باشــیم تا با اتحاد، فرهنگ تعاون تقویت 
شــود، همچنین باید ســرمایه گذاری در قالب 
تعاونی ها تقویت و اختالفات کنار گذاشته شود. 
وی افزود: نباید همه مســائل را از دولت انتظار 
 داشته باشیم زیرا دولت تنها می تواند بستر الزم را 

فراهم کند. 

معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، استقبال سرمایه گذاران از طرح های 
عمرانی نیمه تمام بخش فرهنگ و هنر در کشور را 
کمرنگ دانست.علی اصغر کاراندیش در خصوص 
واگذاری طرح های نیمه تمام فرهنگی و هنری به 
بخش خصوصی افزود: واگذاری طرح های عمرانی 
بخش فرهنگ و هنر براساس شیوه نامه ها و آیین 

نامه ها، به بخش خصوصی انجام می شود.
وی، با بیان اینکــه کارگروه این واگــذاری ها نیز 
شکل گرفته و مطالعات آن انجام شده است، افزود 
: تاکنــون 100 طرح عمرانــی و مجتمع فرهنگی 
بهره برداری شــده یا در حال بهره برداری براساس 
قانون از سوی این وزارتخانه ، واگذار شده است.به 
گفته وی، در خصوص طرح های عمرانی در دست 
ساخت نیز با بخش خصوصی مذاکراتی شده است، 
اما به دلیل اینکه بخش فرهنگــی و هنری از نظر 
اقتصادی سودآوری ندارد، استقبال از آنها نسبت به 
سایر طرح ها کم است و سرمایه گذار کمتر رغبت 
دارد به این سمت بیاید، با این حال تالش می شود 
ســرمایه گذاران برای ســرمایه گذاری در بخش 
فرهنگ و هنر ترغیب شــوند.معاون وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی در خصوص اختصاص تسهیالت 
اقتصادی مقاومتی به بخش فرهنگ و هنر نیز افزود: 
بخش فرهنگ و هنر در حوزه اقتصاد مقاومتی ردیف 
اعتباری نداشت؛ اما از سال گذشته برای این بخش، 
بودجه ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: در راســتای اجرای طرح اقتصاد 

مقاومتی، طرح هایی که 
به این وزارتخانه ارســال 
شود، تسهیالت دریافت 
می کنند.بــه گفته وی، 
دستگاه های اجرایی برای 
تحقق اقتصــاد مقاومتی 
باید از اعتبــارات موجود 
خود بخشی را اختصاص 

دهند که وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیز این 
اعتبارات را اختصاص داده است.معاون وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، با اشاره به اینکه این اعتبار در بخش 
فرهنگ ســازی اقتصاد مقاومتی هزینه می شود، 

افزود: از ســال گذشته، 
وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی مصوبــه ای را 
مبنی بر هزینه 15درصد 
از اعتبارات معاونت های 
ایــن وزارتخانــه بــرای 
حمایت از تولید و صادرات 
کاالی ایران بــه تصویب 
رسانده است.کاراندیش، میزان هزینه کرد سازمان 
های تابعه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در این 
بخش را 7 درصد عنوان کرد. معاون توسعه مدیریت 
و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص 

الیحه حمایت از مالکیت فکری و معنوی نیز گفت: 
تاکنون برای بررســی الیحه حمایــت از مالکیت 
فکری و معنوی آثار فرهنگی و هنری، نشست های 
متعددی با نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 

برگزار شده است.
کاراندیش خاطر نشان کرد : در این زمینه نشست 
های طوالنــی نیز با حضور اســتادان دانشــگاه و 
نماینــدگان برگزار شــده و کمیســیون قضائی 
مجلس شــورای اسالمی قول مســاعد داده است 
این الیحه تا پایان امســال به تصویب برســد.وی، 
در خصوص الیحه نظام صنفی هنرمندان و اهالی 
رســانه نیز گفت: مطالعات این الیحــه در 6 ماهه 
گذشته انجام شــده اســت و یک گروه به صورت 
تخصصی، این الیحه را مطالعــه می کنند و با یک 
کار مشــترک فرهنگی مجلس و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی می توان این الیحه را به سرانجام 
رساند.کاراندیش اظهار داشت: سرانجام این الیحه 
دو حالت دارد، یا باید کل این الیحه تدوین شود و 
به دولت و مجلس برای تصویب نهایی ارائه شود یا 
اینکه مجلس به صورت ماده واحــد تصویب کند 
و بعد الیحه را به صــورت کامل بــه دولت ارجاع 
دهد.به گزارش ایرنا، معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی در سفر دو روزه به چهارمحال و بختیاری 
در آیین اختتامیه جشــنواره موســیقی زاگرس 
نشــینان شــرکت کرده و با امام جمعه شهرکرد، 
اســتاندار و کارکنــان اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
 اسالمی دیدار و از فرهنگســراهای استان بازدید 

به عمل آورد.

استقبال سرمایه گذاران از طرح های عمرانی فرهنگ و هنر کم است

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحال و 
 بختیاری گفت: 60 درصد معادن چهارمحــال و بختیاری فعال

 هستند.
نعیم امامی با اشــاره به اینکه یــک هــزار و ۸00 نفر در بخش 
معدن چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، اظهار داشــت: 

در حــال حاضر 1۸2 معــدن در چهارمحــال و بختیاری وجود 
دارد کــه 60 درصد این معادن فعال هســتند.رییس ســازمان 
صنعت، معــدن و تجارت چهارمحــال و بختیاری  با اشــاره به 
اینکه40 درصد معــادن چهارمحال و بختیاری راکد هســتند، 
بیان کرد: این معادن به خاطر رکود در صنعت ساختمان تعطیل 

شــده اند.وی اظهار داشــت: 9۸0 میلیون تن ذخیــره معادن 
چهارمحــال و بختیاری اســت.رییس ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحــال و بختیاری ادامه داد: ســاالنه حدود پنج 
 میلیون تن انــواع مواد معدنی در چهارمحــال و بختیاری تولید

 می شود.

۶۰ درصد معادن چهارمحال و بختیاری فعال هستند

معاون وزیر ارشاد در شهرکرد مطرح کرد:

بخش فرهنگ و هنر در حوزه اقتصاد 
مقاومتی ردیف اعتباری نداشت؛ 

اما از سال گذشته برای این بخش، 
بودجه ای از سوی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اختصاص یافته است

مفاد آراء
6/50 آگهي موضوع ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تکليف اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فريدونشهر
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضايي تقديم نمايند:
1- برابر راي شماره 139760302013000084 مورخ 1397/05/02 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فريدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اميد علي 
گوگوناني فرزند محمد به شــماره شناســنامه 4317 صادره از فريدونشهر در شش دانگ 
يکباب خانه به مساحت 261/20 متر مربع ، تحت پالک ثبتي 2944 فرعي از 238 اصلي 
مفروز و مجزي شده از 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فريدونشهر، خيابان شريعتي، خيابان 
حافظ، بخش13 حوزه ثبت ملک فريدونشهر خريداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي 

يداله اصالني محرز گرديده است.
2- برابر راي شماره 139760302013000086 مورخ 1397/05/03هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فريدونشــهر تصرفات مالکانه متقاضي آقاي علي شيرازي موگوئي 
فرزند مختار به شماره شناسنامه 451 صادره از فريدونشهر در شش دانگ يک باب خانه به 
مساحت 414/80 مترمربع، پالک 22 فرعي از 268 اصلي مفروز و مجزي شده از 268 اصلي 
واقع در فريدونشهر، روستاي اسالم آباد، بخش 13 حوزه ثبت ملک فريدونشهر خريداري 

از مالک رسمي آقاي مختار شيرازي محرز گرديده است.
3- برابر راي شماره 139760302013000098 مورخ 1397/05/04 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فريدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوري 
اســالمي ايران به نمايندگي وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش وپرورش استان 
اصفهان به شناسه ملي 14002088012 در شــش دانگ يک باب ساختمان )مدرسه( به 
مساحت 200 متر مربع تحت پالک 2 فرعي از 10 اصلي مفروز و مجزي شده از 10 اصلي 
واقع در فريدونشهر، روستاي مازه و هرگان، بخش 13 حوزه ثبت ملک فريدونشهر خريداري 

مع الواسطه از مالک رسمي آقاي جواد کياني محرز گرديده  است.
4-  برابر راي شماره 139760302013000096 مورخ 1397/05/04 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فريدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوري 
اســالمي ايران به نمايندگي وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش وپرورش استان 
اصفهان به شناسه ملي 14002088012 در شــش دانگ يک باب ساختمان )مدرسه( به 
مساحت 189/65 مترمربع تحت پالک 145 فرعي از 246 اصلي مفروز و مجزي شده از 11 
فرعي از 246 اصلي واقع در فريدونشهر ، روستاي خوش بهار)خرسانک(، بخش 13 حوزه 

ثبت ملک فريدونشهر خريداري از مالک رسمي آقاي رحمان باتواني محرز گرديده است.
5- برابر راي شماره 139760302013000097 مورخ 1397/05/04 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فريدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوري 
اســالمي ايران به نمايندگي وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش وپرورش استان 
اصفهان به شناسه ملي 14002088012 در شــش دانگ يک باب ساختمان )مدرسه( به 
مساحت539/31 مترمربع تحت پالک 14 فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
1 فرعي از 3 اصلي واقع در فريدونشــهر، روســتاي مازه ابول، بخش 13 حوزه ثبت ملک 
فريدونشهر خريداري از مالک رسمي آقاي مصطفي احمدي بن کمري محرز گرديده است.

6- برابر راي شماره 139760302013000095 مورخ 1397/05/04 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فريدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد علي 
مير شاه کرمي فرزند سيد فضل اله به شماره شناسنامه 249 صادره از فريدونشهر در شش 
دانگ يک باب خانه به مساحت 400 متر  مربع تحت پالک 27 فرعي از 234 اصلي مفروز 
و مجزي شده از 1 فرعي از 234 اصلي واقع در فريدونشــهر، روستاي بادجان، بخش 13 
حوزه ثبت ملک فريدونشهر  خريداري از مالک رسمي آقاي فضل اله امير شاه کرمي محرز 

گرديده است.
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/06/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/18

م الف: 233000 محسن مقصودي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فريدونشهر
اخطار اجرايي

6/262 شماره: 489/96 به موجب راي شماره 30 مورخ  97/2/11 حوزه دوم شوراي حل 
اختالف شهرستان فريدونشهر که قطعيت يافته است محکوم عليه عليرضا شيرازی فرزند 
اسداله شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی 
و انتقال رسمی ســند خودرو به شــماره انتظامی 947 ص 25 ايران 431 به نام خواهان و 
پرداخت مبلغ 626/25 ريال بابت هزينه دادرســی در حق محکوم له مجتبی مقدم فرزند 
مراد شغل آزاد به نشانی فريدونشهر روستای قلعه سرخ و پرداخت نيم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت. رعايت تبصره 2 ماده 306 الزاميست. ماده 34 قانون اجراي احکام: همين 
که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و 
استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قســمت اجرا تسليم کند و اگر مالي 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:242320 شعبه دوم شوراي حل اختالف فريدونشهر 

)184 کلمه، 2 کادر( 
مزايده

6/263 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان چادگان در نظر دارد در جهت 
اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی و اســتيفاء محکوم به موضوع محکوميت آقای 
عباس کريمی فرزند بهرام، يک دستگاه اتومبيل سواری پرايد به شماره انتظامی 483/43 
ب 47 مدل 1386 سفيد رنگ )چند قسمت رنگ شدگی دارد(، الستيکهای خودرو حدوداً 50 
درصد می باشد، کارکرد خودرو: احتمااًل تغييراتی در آن رخ داده نمايش 850000 کيلومتر 
را نمايش می دهد، وضعيت اتاق خودرو: قســمت جلوی خودرو دارای ضربخوردگی و آثار 
تصادف و ترميم آن مشهود می باشد. وضعيت بيمه: )اعتبار در ماه 96/12 به پايان رسيده 
و دارای 5 سال تخفيف( اســت. وضعيت فنی: با توجه به شارژ نبودن باطری و پنچر شدن 
الستيک امکان روشن شدن خودرو نمی باشــد را از طريق مزايده به فروش رساند. لذا از 
کليه کسانی که مايل به شرکت در مزايده هستند دعوت می شود در تاريخ 97/6/25 لغايت 
97/6/30 با همکاری کالنتری از دستگاه مذکور بازديد و در جلسه مزايده حضوری که در 
تاريخ 97/6/31 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف تشکيل 
می شود حاضر شوند هر کس باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود و 
موظف است ده درصد قيمت پيشنهادی را در همان تاريخ به حساب سپرده دادگستری واريز 
و مابقی را حداکثر ظرف ده روز به حســاب مربوطه پرداخت نمايد قيمت پايه اين اتومبيل 
بر اساس نظريه کارشناســی 85/000/000 ميليون ريال) معادل هشت ميليون و پانصد 
هزار تومان( می باشــد. م الف:239278 اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف 

چادگان)248 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/264  آقای عليرضا منوچهری دارای شناسنامه شماره 187 به شرح دادخواست به کالسه  
329/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
صديقه طباطبائيان به شناســنامه 153 در تاريخ 1397/5/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يک پسر به نام عليرضا منوچهری 
به شماره شناسنامه 187 و دو دختر به نام های 1- معصومه منوچهری به شماره شناسنامه 
29، 2- محبوبه منوچهری به شماره شناسنامه 91 و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 239467 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اردستان )137 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/265 شــماره: چــون آقای مرتضــی ترکان محمــد آبــادی فرزند علی  نســبت به  
ششدانگ با تسليم 2 برگ استشــهاد محلی که هويت و امضا شــهود رسما گواهی شده 
و به تاييد دفتر 60 اصفهان رسيده مدعی اســت که سند مالکيت تمامت ششدانگ پالک 
15190/32390 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 279468 در دفتر الکترونيک 
139620302027009497 به نام نامبرده سابقه  ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و طبق 
گواهی دفتر امالک معامله ديگری انجام نشده و در رهن وثيقه نمی باشد. به علت جابجايی 

سند مالکيت مفقود گرديده اســت و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است طبق 
تبصره يک اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا سند مالکيت مزبور 
نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م الف: 242366 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )212 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/266  شماره ابالغنامه: 9710103753305693 شماره پرونده: 9609983753301196 
شــماره بايگانی شــعبه: 961232 آگهی ابالغ وقت رســيدگی به آقای سعادت ظهيری 
فرزند حســن، خواهان اداره کل حفاظت محيط زيســت اســتان اصفهان شکايتی عليه 
متهم مبنی بر تمرد به مامورين مطرح که به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609983753301196 شــعبه دادگاه عمومی بخش کرون ثبت و وقت رسيدگی مورخ 
1397/07/22 ساعت 9 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آئين 
دادرســی کيفری به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک 
نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی در دادگاه حاضر گردد. )آدرس: 
استان اصفهان بخش کرون ابتدای شهر عسگران جنب شهرداری دادگستری بخش کرون( 

م الف:239376 شعبه دادگاه عمومی بخش کرون )151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/248 کالسه پرونده:242/97 ،شماره دادنامه:837 -97/05/15 ،مرجع رسيدگی:شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: ابوالفضل فخاری فرزند عزيزاله ، به نشانی: 
خمينی شهر محله اسفريز کوچه شهيد علی اصغر فخاری ؛ خواندگان: محمدعلی دوست 
محمدی فرزند آزاد نشــانی: مجهول المکان ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای ابوالفضل فخاری فرزند عزيزاله عليه آقای محمدعلی دوست محمدی 
به خواسته مطالبه مبلغ يکصد و شصت و هشت ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره 
200689 - 96/10/25  به انضمام خسارت دادرسی و تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواست 
مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت و اينکه وجود اصول مستندات 
در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدين آن دارد و اينکه از ناحيه خوانده 
دليلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با استصحاب دين دعوی خواهان 
ثابت تشــخيص می گردد با اســتناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل 
اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ يکصد و شــصت وهشت ميليون ريال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/100/000 ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک لغايت استهالک کامل دين بر مبنای شاخص 
بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.اين رای غيابی است 
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شــورا و سپس ظرف مهلت 20  
روز قابل اعتراض در دادگاهای عمومی خمينی شهر است. م الف: 241843 مصطفی 
 زيبائی فر قاضی شعبه سوم شــورای حل اختالف شهرســتان خمينی شهر )330 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

6/249 کالسه پرونده:299/97 ،شماره دادنامه:1331-97/5/30 ،مرجع رسيدگی:شعبه 
دوازدهم شورای حل اختالف خمينی شــهر خواهان: حميد قديری نشانی: خمينی شهر 
کهندژ چهارراه ماربين شرکت ســيمان عمادی , وکيل خواهان: عباس مهرابی به نشانی: 
اصفهان سی و ســه پل ابتدای 4باغ باال مجتمع باران ط3  ؛ خوانده: وحيد عظيمی نشانی: 
مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و جری تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست تقديمی آقای حميد قديری با وکالت عباس مهرابی به طرفيت آقای 
وحيد عظيمی به خواسته مطالبه مبلغ سی و هشــت ميليون ريال وجه يک فقره چک به 
شماره 481400 به تاريخ 94/10/30 عهده بانک مسکن شعبه خام مالير به انضمام خسارت 

دادرسی و خســارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده دادخواست تقديمی مالحظه 
رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی مورخه 97/5/29 و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی شورا و نظر به اينکه از ناحيه خوانده دليلی که حکايت 
از پرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 97/5/29 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دين مستنداً به 
ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ سی و هشت ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سر رسيد چک تا زمان اجرای حکم که توسط دايره محترم اجرای احکام حقوقی بر 
اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ يک ميليون 
و ششصد هزار ريال بابت هزينه دادرســی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و 
سپس ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی 
شهر می باشد. م الف: 241515 محمدرضا توازيانی قاضی شعبه دوازدهم شورای حل 

اختالف شهرستان خمينی شهر )386 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/251 کالسه پرونده:97/304 ،شماره دادنامه:1311 -97/6/11 ،مرجع رسيدگی:شعبه 
چهارم شــورای حل اختالف خمينی شــهر خواهان: حميد قديری فرزند محمدمهدی با 
وکالت عباس مهرابی ، به نشانی: اصفهان سی و سه پل ابتدای چهارباغ باال مجتمع باران 
ط3 واحد15؛ خوانده:فاطمه تاج آبادی فرزند علی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: 
مطالبه وجه چک گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
جری تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و 
به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
حميد قديری فرزند محمدمهدی بــا وکالت عباس مهرابی به طرفيــت خانم فاطمه تاج 
آبادی فرزند علی به خواســته مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال وجــه يک فقره چک به 
164126 مورخ 94/9/20 به انضمام خسارت دادرســی و خسارت تاخير تاديه نظر به مفاد 
دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم 
حضور خوانده در جلسه مورخ 97/5/8 و عدم ارائه اليحه دفاعيه از جانب ايشان و با عنايت 
به نظريه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دين و با توجه به 
وصف تجريدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 
522 از قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را 
ثابت دانسته و حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/300/000 ريال بابت خســارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک لغايت استهالک کامل 
دين بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ايران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت 
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شــورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از 
 انقضاء مدت واخواهی قابل تجديدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شــهر می باشد. 
م الف: 241508 عليرضا ايزدی قاضی شــعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )371 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/250  شماره پرونده: 358/97 حل 12 مرجع رســيدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی:ساعت 10:30 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/07/28 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: عليرضا محب محمدی 
، نام پدر: مصطفی ، نشانی: محمودآباد خ 34 سنگبری خليج فارس نو ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: عيسی شــکاری ، نام پدر: محمدعلی ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
وجه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رسيدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه 
های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 241552 رئيس شعبه 

دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر)180 کلمه، 2 کادر(
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استفاده نادرست از تکنولوژی، 
نابود کننده بنیاد خانواده

فارس: خانواده در چند سال پیش شکل و ظاهر 
متفاوتی نســبت به زمان حال داشت که به دلیل 
همین تفاوت، دارای حال و هوای خاصی هم بود، 
در آن زمان افراد خانواده پس از اتمام کار یا کالس 
خود به منزل می آمدند و بقیه وقت خود را در کنار 
اعضای دیگر سپری می کردند.مادر خانواده مظهر 
محبت و مهربانی بود و حتی با داشتن شغل بیرون 
از خانه، زمانی که به خانه بر می گشــت محیطی 
آرام و مناسب برای فرزندان و شوهر خود فراهم 
می کرد تا همگی از این آرامش لذت ببرند.پدر که 
مظهر اقتدار و مدیریت بود و با وجود خســتگی 
فراوان، بعد از رسیدن به منزل بقیه روز یا ساعات 
پایانی شب را با فرزندان و همسر خود می گذراند، 
از مشکالت هم آگاه می شدند، با یکدیگر صحبت 
و در رفع مشــکالت به یکدیگر کمک می کردند.

فرزندان خانواده پس از تعطیلی مدرسه یا دانشگاه 
و برگشت به منزل به کمک مادر یا پدر می رفتند 
و از وقت گذرانی با والدین خــود عالوه بر این که 
لذت می بردند، بســیاری از مهارت ها و فنونی که 
در آینده به آنها نیاز پیدا می کردند را می آموختند.

امروزه دیده می شــود که در برخــی خانواده ها، 
اعضای خانواده تمام وقت خود را به کار و سرگرم 
بودن با گوشــی موبایل خود می گذرانند، مادران 
شــاغل و یا خانه دار زمانی که کار بیرون از منزل 
و یا کارهای خانه را به اتمام می رســانند، سرگرم 
گوشی موبایل شده و از گذر زمان غافل می شوند.

وقتی پدر و فرزندان به خانه وارد می شوند، کسی 
از آنها استقبال نمی کند و زمانی برای با هم بودن 
ندارند، مردی که خستگی کار را برای رسیدن به 
خانه و محیط گرم آن تحمل کرده اســت، وقتی 
با چنین واکنشــی از طرف مهم ترین فرد زندگی 
اش روبه رو می شود، نسبت به زندگی خانوادگی 
خود دلسرد و بی مهر خواهد شــد.از طرف دیگر 
مردی که با اتمام کار خود به سراغ گوشی موبایل 
می رود و حتی با وارد شــدن به منزل جز سالمی 
ساده به همسر و فرزندان خود، سخنی نمی گوید 
و به سمت صندلی همیشگی برای خلوت کردن 
با موبایل می رود، بانویی که محیط خانه را با عشق 
و محبت خود برای فرزندان و همســر خود آماده 
کرده  با بی مهری شوهر، دچار افسردگی و حتی 
مشکالت روانی دیگری می شود.بسیار دیده شده 
که پدر و مادر سرگرم گوشی های خود هستند و 
فرزندان چندین بار آنها را صدا می زنند ولی هیچ 
کدام پاسخی نمی دهند و زمانی هم که گوشی را 
رها می کنند با داد و فریاد بر سر کودک که »چرا 
سر و صدا می کنی و چه می گویی؟« کودک را از 
خود دور می کنند و باعث عصبی شــدن فرزند و 
دوری او از خانواده می شوند.در این میان فرزندانی 
هم هســتند که فقط به دنبــال تنهایی با فضای 
مجازی و یا بازی های موبایل هســتند. در مورد 
فرزندان، عالوه بر اشــتباه خودشان، دلیل اصلی 
پدر و مادر آنها و نوع تربیت شان است، بسیار دیده 
می شود که پدر و مادر با درخواست فرزند دوساله 
خود مبنی بر خرید موبایل، به هر سختی که شده 
برای او موبایــل هر چنــد ارزان قیمتی را فراهم 
می کنند که او ناراحت نشــود.ولی آیا این شیوه 
تربیتی صحیح اســت؟ در ضمن با تماشای بازی 
کودک با موبایل یا تبلت، خوشحال و هیجان زده 
از هوش باالی فرزند خود سخن می گویند و برای 
اقوام تعریف می کنند، ولــی نمی دانند که با این 
کار، ظلمی بزرگ در حق فرزندشــان انجام می 
دهند .موضوعی که امروزه بسیاری از والدین از آن 
صحبت می کنند، هوش بــاالی کودکان امروزی 
نسبت به کودکان دهه های گذشته است ولی هیچ 
سند و مدرکی به غیر از بازی کردن و سردرآوردن 
از موبایل یا تبلت ندارند، در صورتی که این هوش 
باالی کودکان امروز را نشان نمی دهد بلکه اگر با 
دقت به این مسئله توجه شود، آگاهی باالی آنها را 
نسبت به کودکان چند دهه گذشته نشان می دهد، 
زیرا کودکان گذشــته این حجــم از اطالعات و 
تکنولوژی را در اختیار نداشــتند. از کودکی که 
به جای بازی های فیزیکی، فعالیت های گروهی و 
بازی با اعضای خانواده، تمام وقت خود را به بازی 
با یک گوشی موبایل بگذراند، نباید انتظار داشت 
در آینده مفهوم خانواده، محبت، دوستی و گذشت 
را بداند.خانواده هــای ایرانی همیشــه به عنوان 
خانواده های گرم و صمیمی شناخته شده بودند 
ولی امروزه این ویژگی در حال کمرنگ شدن است 
که باید با مدیریت و آگاهی به موقع از این اتفاق 
ناشایست جلوگیری شود، اعضای موثر خانواده که 
مشخصا پدر و مادر هستند باید با تجدید نظر در 
رفتار و اعمال خود، هم زندگی خود و هم زندگی 
کودکان شــان را نجات دهند و از زندگی و با هم 

بودن لذت ببرند.

عکس  خبر

کشف 20 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

ارسال 2 هزار جهیزیه اهدایی 
رهبر  انقالب به مناطق محروم 

 آیین ارسال 2 هزار جهیزیه اهدایی رهبر معظم 
انقالب به مناطق محروم کشور با حضور محمد 
مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در 

یکی از مراکز بنیاد برکت برگزار شد.
در مرحلــه اول 300 جهیزیه بــرای زوجین 
مناطق محروم ارسال شــد و مابقی جهیزیه ها 
طی یک مــاه آینده بــه این مناطق ارســال 

می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
خبر داد:

کشف 20 دستگاه وسیله نقلیه 
مسروقه در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از کشف 
20 دستگاه وســیله نقلیه مسروقه در اصفهان 
خبر داد.سرهنگ حســن یاردوستی گفت: در 
اجرای گشــت های هدفمند پلیس اصفهان، 
20دستگاه وسیله نقلیه مسروقه  کشف شد.وی 
افزود: مامــوران پلیس مرکز اســتان اصفهان 
موفق شدند تعداد 20 دســتگاه وسیله نقلیه 
مسروقه که 16دستگاه آن خودرو و 4 دستگاه 
آن موتورسیکلت بود را کشف کنند. این مقام 
مسئول با بیان اینکه شهروندان ضمن رعایت 
نکات ایمنی در پیشگیری از سرقت ها می توانند 
کمک شــایانی در وقوع این بــزه انجام دهند، 
اضافه کرد: مجهز کردن به قفــل پدال ، قفل 
فرمان و سیســتم های دزدگیر مــی تواند در 
به اختالل انداختــن وقوع این ســرقت ها به 
پلیس کمک زیادی کند.سرهنگ یاردوستی 
همچنین در پیشــگیری از سرقت های موتور 
سیکلت عنوان کرد: اســتفاده از زنجیر و قفل 
های مرغوب و قفل گردن موتور و گذاشــتن 
در مکان های امن و پارکینگ ها در این رابطه 
 در پیشگیری از سرقت می تواند کمک کننده

 باشد.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
توقیف یک میلیارد ریال 
کاالی قاچاق در اصفهان

کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان، محموله 
کاالی خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال 
را توقیف و 3 نفر در این رابطه را دستگیر کردند.

سرهنگ سعید سلیمیان، رییس پلیس آگاهی 
استان اصفهان اظهار داشــت: کارآگاهان اداره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ایــن پلیس در ادامه 
برنامه هــاي خود در پي وصــول خبري مبني 
بر حمل کاالي قاچاق به وســیله یک دستگاه 
اتوبوس مســافربري به اســتان، رسیدگي به 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.رییس 
پلیس آگاهی استان اصفهان خاطر نشان کرد: 
سرانجام کارآگاهان با انجام تحقیقات گسترده، 
اتوبوس حامل کاالي قاچــاق را حین ورود به 
استان شناسایي و پس از تعقیب و مراقبت آن را 
هنگام تخلیه بار در مقابل یکی از انبار های سطح 
شهر متوقف کردند.سرهنگ سلیمیان گفت: در 
این عملیات طی بازرسي صورت گرفته از اتوبوس 
و انبار مذکــور در مجموع تعــداد 119 باکس 
سیگارت خارجي ،1956 ثوب پوشاک زنانه و 4 
عدد باطري خودرو ،تعداد 20 کارتن پودر مکمل 

و28 کیسه قهوه خارجي قاچاق را کشف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:
جریمه  فروشنده لوازم خانگی 

در اصفهان
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان 
گفت: یک فروشنده لوازم خانگی در اصفهان به 
600میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت 
محکوم شــد. غالمرضا صالحی افزود:پرونده 
تخلف گران فروشی این فروشــنده با گزارش 
سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان در 
شــعبه دوم هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات 
صنفی بررسی شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی 
اســتان اصفهان گفت: پس از اثبــات تخلف 
با توجه بــه مســتندات موجــود در پرونده، 
فروشنده متخلف در مرحله بدوی، به پرداخت 
600میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت 

محکوم شد.

اخبار

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از انجام یک 
مورد ماموریت اورژانس هوایی توسط اورژانس اصفهان خبر داد و اظهار کرد: در 
ساعت 13:33 دقیقه روز پنجشنبه، 15 شهریور ماه یک دستگاه کامیون با یک 
دستگاه خودروی سواری پژو 405 در محور چادگان-شهرکرد با هم برخورد کردند.

غفور راستین افزود: در این حادثه یک مرد 51 ساله و یک زن 45 ساله مصدوم و 
در ابتدا به بیمارستان بوعلی چادگان منتقل شدند و سپس بالگرد اورژانس آنها را 

به بیمارستان الزهرا)س( شهر اصفهان انتقال داد.رییس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی استان اصفهان همچنین از وقوع یک حادثه غرق شدن در 
دریاچه قایقرانی ذوب آهن اصفهان خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت 16:00 
پنجشنبه 15 شــهریور ماه رخ داد، در این حادثه پسر 17 ساله غرق شد. وی در 
ادامه بیان کرد: یک دستگاه آمبوالنس 115 به محل اعزام و عملیات احیا انجام 

شد ولی موفقیت آمیز نبود و جوان 17 ساله فوت شد.

س
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بازار خرید فرم مدارس این روزها داغ است؛ از خانواده 
هایی که در فروشگاه ها بین قیمت ها و اجناس بی 
کیفیت سرگردان هستند تا مدارســی که الزام به 
خرید از یک فروشــگاه خاص را به دانش آموزان و 
والدین شان تحمیل می کنند. سال ها قبل اما اگرچه 
رنگ و مدل فرم دانش آموزان تنوع و زیبایی امروز 
را نداشت؛ اما حداقل خانواده ها در خرید و استفاده 
از آن هر ساله اجباری نداشتند و دانش آموزان می 
توانستند چند سال متوالی هم از یک فرم استفاده 
کنند. عالوه بر این نبود مکان های متنوع برای تهیه  
و تامین فرم مدارس هم موجب شده تا شبهه ای به نام 
مافیای فرم مدارس بر سر زبان ها بیفتد؛ زنجیره ای 
از تولید تا فــروش که موجب ایجاد حاشــیه های 

سودهای میلیاری شده است.
حاشیه های میلیاردی خرید مدرسه ای

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت ارشاد با 
بیان اینکه گردش مالی لباس فرم مدارس بیش از 
هزار میلیارد تومان اســت، گفت: آموزش و پرورش 
باید اجازه دهــد بچه ها با لباس بومــی به مدارس 
بیایند. حمید قبــادی با بیان اینکه اگر ســرانه هر 
فرم مدرســه را صد هزار تومان و به طور متوســط 
برای 10 میلیون دانش آمــوز در نظر بگیریم، هزار 
میلیارد تومان گــردش مالی این حوزه می شــود، 
گفت: نمی توان از این موضوع مهم غفلت کرد. دبیر 
کارگروه ساماندهی مدولباس وزارت ارشاد با اشاره 
به اینکه در برخی مناطق مدارس ملزم می شــوند 
تا سقف قیمتی مشــخصی به لباس فرم اختصاص 
دهند، گفت: به عنوان مثال وقتی اصرار می شــود 
لباس فرم از 35 هزار تومان بیشتر نباشد، اتحادیه 
و تولید کننده های منتخب ما ضعیف ترین جنس 
را در نظر می گیرند و این به جز انزجار از لباس فرم 
چیز دیگری به دنبال نــدارد. ضمن آنکه اگر جنس 
لباس مناسب نباشد ممکن اســت باعث بیماری و 

حساسیت هم بشود.
جوالن مافیا در البه الی لباس های ساده 

مدارس
عالوه بر حاشــیه ســودهای میلیاردی؛ آنگونه که 
متولیان امر می گویند شبکه ای از مافیای گسترده 
نیز در دوخت و توزیع این فرم ها در مدارس دست 
دارند. در همین زمینــه  حمیدرضا علی محمدی، 
مدیر اجرایی اتحادیه خیاطان شهرســتان اصفهان 

که از وجود مافیای تولید فــرم مدارس در اصفهان 
شکایت دارد، اظهار کرد: بسیاری از همکاران ما در 
سامانه تولید فرم مدارس ثبت نام کردند، برخی از آنها 
مورد  تایید و برخی رد شــدند؛ اما جالب اینجاست 
که آن دســته از همکارانی که در سامانه مورد تایید 
قرار گرفتند نیز دچار مشکل شدند و برای تعدادی 
از آنها هیچ متقاضی نبود.وی راه اندازی سامانه ثبت 
نام تولید فرم مدارس را به فال نیک گرفت و گفت: 
این سامانه دست برخی از واحدهای صنفی را برای 
ارتباط با مدارس بازتر گذاشــت و حتی کارگاه های 
 کوچک تر نیــز امکان اســتفاده از ایــن ظرفیت را 

دارند.
مدیراجرایی اتحادیه خیاطان شهرســتان اصفهان 
اضافه کرد: درسال های گذشته برای تهیه فرم دانش 
آموزان، مدیــران مدارس فروشــگاه های خاصی را 
معرفــی می کردند. نقش مافیای فــرم مدارس هم 
پررنگ بود؛ اما امسال با راه اندازی سامانه تا حدودی 
این مسئله مدیریت شد.علی محمدی با بیان اینکه 
اتحادیه خیاطان حداکثر هزینه تهیه فرم مدرسه را 
80 هزار تومان اعالم کرده است، اضافه کرد: به این 
اتحادیه تهیه 120 هزار فرم مدرســه سفارش داده 
شده است.وی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های 

صنف خیاطان و پیراهــن دوزان در اصفهان مواجه 
با گروه مافیــای فرم مدارس اســت، اظهار کرد: در 
واقع این افراد با رابطه و رانت بازی حدود 50 درصد 
کار را دســت گرفته اند، آنها از دیــد ما تولیدکننده 
نیستند و عضوهای ما را به استثمار می کشند.مدیر 
اجرایی اتحادیه خیاطان شهرســتان اصفهان ادامه 
داد: برای جلوگیــری از فعالیت این افــراد در بازار 
ضروری است که اتحادیه تولیدکنندگان، اداره کل 
تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت و معدن وآموزش 
و پرورش در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته و 
با اندیشــیدن تدابیر الزم مانع فعالیت این اشخاص 

شوند.
گالیه صنف خیاطان در این زمینه اما از سوی علیرضا 
ســلطانی، رییس انجمن اولیا و مربیــان اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان این گونه پاسخ داده 
شد که  راه اندازی ســامانه ای برای خرید فرم لباس 
دانش آموزان به همراه راه اندازی و فراخوان عمومی 
برای مشارکت خیاطان و تولیدی ها بوده است. وی 
افزود: عالوه بر آموزش و پــرورش نهادهایی مانند 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، ستاد احیای امر 
به معروف و نهی از منکر، اداره کل تعزیرات حکومتی 
اتحادیه پوشاک و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز 

بر طراحی و تدوین سامانه ثبت نام برای فرم مدرسه 
همکاری داشتند.رییس انجمن اولیا و مربیان اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان به خود اظهاری 
تولیدی های فرم مدرسه در سامانه جامع اشاره کرد 
و گفت: به دنبال خوداظهاری صورت گرفته، راستی 
آزمایی ها به مدت 1/5 ماه انجام شد و پس  از تایید 
فرم های مورد نظر قیمت نهایی برای دانش آموزان 
اعالم شــد. رییس انجمن اولیا ومربیــان اداره کل 
آموزش وپرورش استان اصفهان با بیان اینکه پس از 
تایید فرم مدارس در شورای مدرسه حواله ای پیش 
خرید صادر و در اختیار خانواده ها قرار گرفت، افزود: 
تولید  فرم ها تا 15 شهریور به اتمام رسیده و توزیع 
آن بین دانش آموزان آغاز شده است.وی راه اندازی 
سامانه جامع ثبت نام فرم دانش آموزان را اقدامی مهم 
در راستای شفاف ســازی در این حوزه اعالم کرد و 
گفت: البته این سامانه برای 6 ناحیه آموزشی استان 
اصفهان فعال بوده و در ســال های آینده برای همه 

استان توسعه خواهد یافت.
با وجود  این اظهارات؛ اما فضــای فروش و انحصار 
لباس مدارس که در ســطح شــهر اجرا می شــود 
همچنان شائبه رانت های پر و پیمانی را در دوخت و 

توزیع فرم مدارس به ذهن متبادر می کند .

از مافیا تا سودهای میلیاردی
حاشیه هایی بر فروش و توزیع یک لباس ساده مدرسه؛

امدادرسانی بالگرد 
اورژانس به مصدومان

مدیر حوادث و فوریت های 
پزشکی اصفهان خبر داد:

مدیرکل ارزیابی عملکرد آموزش  و پرورش خبر داد:
بازرسی و نظارت بر ۸۳ درصد مناطق آموزشی کشور در تابستان

مدیرکل ارزیابــی عملکرد و پاســخگویی به شــکایات وزارت آمــوزش  و پرورش گفــت: بیش از 83 
درصد مناطق آموزشــی کشــور در دو ماه تیر و مرداد مورد بازرســی و نظــارت قرارگرفته اند.علیرضا 
کمرئی با اشــاره به آمار نظارت و بازرســی این اداره در دوماه تیر و مرداد اظهار کــرد: 28 هزار و 641 
مدرسه که شــامل 26.89 درصد مدارس کشور و 633 ســتاد ثبت نام معادل 83.28 درصد ستادهای 
منطقه ای اســتان های سراسر کشــور مورد نظارت و بازرســی قرارگرفته اند.مدیرکل ارزیابی  عملکرد 
و پاســخگویی به شــکایات گفت: از این تعداد 16802 مدرســه ابتدایی، 6848 مدرســه متوســطه 
اول و 4991 مدرســه متوســطه دوم و هنرســتان بوده اســت.وی افزود: از این تعداد 787 مدرســه 
 در 20 اســتان توســط تیم های نظارتی ستادی و مابقی توســط اســتان ها و مناطق مورد نظارت قرار 

گرفته اند.

مدیرحج زیارت استان خبر داد:
بازگشت حجاج مدینه به اصفهان

مدیر حج زیارت استان اصفهان در خصوص آخرین وضعیت بازگشت حجاج استان  اصفهان از سرزمین وحی 
اظهار کرد: همه حجاج مدینه بعد شامل 31 کاروان در قالب 19 پرواز به استان اصفهان بازگشته اند.غالمعلی 
زاهدی با بیان اینکه بازگشت کاروان های مدینه قبل نیز آغاز می شــود، افزود: در حال حاضر 14 کاروان در 
قالب هشت پرواز آماده بازگشت به کشور هستند که همه آنها تا روز 21 شهریور وارد فرودگاه شهید بهشتی 
اصفهان خواهند شد.مدیر حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه هیچ گونه گزارشی از سوی 
حجاج استان اصفهان مبنی بر رضایتی از خدمت رسانی در سفر حج امسال اعالم نشده است، ادامه داد: هیچ 
یک از فوتی های حج امسال متعلق به استان اصفهان نبوده است. وی در خصوص ثبت نام متقاضیان برای پیاده 
روی اربعین نیز اظهار کرد: هنوز در این خصوص ابالغیه ای از سوی وزارت کشور برای میزان سهمیه استان 

اصفهان اعالم نشده است.

یادداشت

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از تهیه طرحی برای توان 
افزایی خانواده زندانیان با همکاری شورای اجتماعی کشور خبر داد. 
معصومه ابتکار در مراســم امضای تفاهم نامه با وزارت دادگستری با 
اشاره به آمادگی این معاونت برای امضای تفاهم نامه با هدف تقویت 
همکاری  ها و اجرایی کردن آنها گفت: سال گذشته نیز در حوزه کودک 
یک نشست بین المللی برگزار شد که قرار است امسال نیز این برنامه 
تکرار شــود. این برنامه همزمان با روز جهانی برگزار شد چرا که هم 
باید به کودک ایرانی توجه شــود و هم وضعیت کودکان را در جهان 
ببینیم چون هرکشوری در این حوزه مسئولیت دارد.وی با بیان اینکه 
باید بتوانیم مناســبات بین المللی در این حوزه را با همکاری وزارت 
امور خارجه تقویت کنیم، افزود: برهمین اساس نشست بین المللی 
با وزیر امور زنان اندونزی برگزار شد و آنها بسیار عالقه مند بودند تا از 

تجربیات ما استفاده کنند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشــاره به فعالیت های 
این معاونت در حوزه خانواده نیز اظهار کرد: کارگروه مشورتی فقهی 
و حقوقی در این معاونت مشغول فعالیت است که روی موارد مربوط 
به لوایح حوزه زنان و جاهایی که نیاز به تغییر قوانین وبازنگری است 

باید کار کنیم. همچنین سلسله نشست های تخصصی در موضوعات 
مختلف طراحی کردیم که نمونه آخر آن برگزاری نشستی در مشهد 
با موضوع امکان سنجی برابری دیه زن و مرد بوده است که می تواند به 

مثابه یک سند پشتیبان باشد.ابتکار با اشاره به همکاری معاونت امور 
زنان با قوه قضائیه در مورد الیحه تامین امنیت اجتماعی زنان تصریح 
کرد: این الیحه در کمیسیون لوایح بررســی  و سپس به قوه قضائیه 

فرستاده شد که باید سرانجام آن را پیگیری کنیم. با وجود نشست های 
مفصلی که با معاونین و قضات قوه قضائیه داشتیم دوباره این موضوع 
باز شده است؛ اما مشکلی که دارد این است که روند این الیحه خیلی 
طول کشیده است. وی با اشــاره به بازدیدهای خود از 4 زندان زنان 
در ارومیه،تبریز، کرمان و مشهد ادامه داد: قوه قضائیه اقدامات خوبی 
در حوزه زندان زنان انحام داده اما در عین حال مشکالت زیاد است. 
به ویژه مشکالت زنان در زندان مشــهد به علت جمعیت بیشتر زنان 
زندانی بیشــتر بود. با این وجود اگرچه مالحظاتی وجود دارد اما فکر 
می کنیم باید مسئله مادر بودن را برای کاهش تبعات اجتماعی برای 
زنان در نظر گرفت. معاون رییس جمهور در امــور زنان و خانواده با 
اشاره به موضوع آموزش های حقوقی نیز گفت: امروز که موضوع قانون 
حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مطرح شــده باید گفت که این 
قانون در چارچوب شرع و مقدســات و هم بر چارچوب جهانی بسیار 
پیشرو است. همچنین بخشی از مســئولیت این قانون بر عهده قوه 
قضائیه گذاشته شده است.وی افزود:  در مورد مباحث حقوقی وآموزش 
به دختران نیز با دکتر بطحایی صحبت کرده ایم؛ اگرچه این آموزش ها 

برای پسران نیز باید وجود داشته باشد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده:

روند بررسی الیحه تامین امنیت زنان طوالنی شده است

اکرم ضیایی
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نخستین شکست گیتی پسند به اصلی ترین رقیب
پیشنهاد سردبیر:

  عکس روز

طرحی زیبا به بهانه وداع »اسنایدر« از  تیم ملی »هلند«
ستاره پیشین تیم فوتبال »اینتر« در بازی دوستانه تیم ملی هلند برای آخرین بار پیراهن 
این تیم را به تن کرد. »اسنایدر« که 133 بازی ملی با پیراهن هلند در کارنامه اش دارد، در 
ماه مارس از بازی های رده ملی اعالم بازنشستگی کرده بود. او در بازی دوستانه مقابل پرو که 
در ورزشگاه »کرایف آره نا« برگزار شد، از بازی های رده ملی خداحافظی کرد؛ اما هم چنان 

به بازی برای تیم باشگاهی اش یعنی »الغرافه« ادامه خواهد داد.

نخستین شکست گیتی پسند به اصلی ترین رقیب
هفته نهم لیگ برتر »فوتســال« با برگزاری مهم ترین دیدار نیم فصل آغاز شد که تیم های مس سونگون و 
گیتی پسند اصفهان در نخستین دیدار هفته نهم لیگ برتر فوتسال در سالن پورشریفی تبریز به مصاف هم 
رفتند و در پایان تیم مس سونگون با نتیجه چهار بر سه برابر حریف اصفهانی خود به برتری دست پیدا کرد. 
این نخستین باخت تیم فوتسال گیتی پسند در لیگ برتر فوتسال بود و سرخ پوشان اصفهانی که بعد از ناکامی 
در فصل قبل مصمم با جذب بازیکنان ملی پوش بیشتر به سمت قهرمانی حرکت می کنند، در مهم ترین و 
حساس ترین بازی، نتیجه را به نزدیک ترین تعقیب کننده خود واگذار کردند. مس سونگون قهرمان فصل 
قبل مسابقات لیگ برتر فوتسال که در مسابقات جام باشگاه های آسیا هم موفق شد عنوان قهرمانی را کسب 

کند، در این دوره از مسابقات جدی ترین رقیب برای گیتی پسند اصفهان محسوب می شود.

سپاهان و ذوب آهن در دیداری دوستانه به مصاف هم می روند
رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشــور پس از برگزاری هفته ششم، با وقفه ای کوتاه مواجه شد تا از 
سی ام شهریورماه دوباره از سر گرفته شود.تیم های »ســپاهان« و »ذوب آهن« که تا آن زمان باید در مرحله 
یک شانزدهم نهایی جام حذفی نیز به میدان بروند، این روزها تمرینات خود را در اصفهان پیگیری می کنند.

سپاهانی ها قصد دارند در این فاصله، یک دیدار دوستانه با تیم همشهری خود یعنی ذوب آهن برگزار کنند تا 
برای مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی و ادامه لیگ برتر آماده شوند. دیدار تدارکاتی تیم های سپاهان 
و ذوب آهن از ساعت 17:30 امروز یکشنبه 18 شهریورماه در زمین چمن باغ فردوس اصفهان و بدون حضور 
تماشاگران برگزار می شود.گفتنی اســت، تیم فوتبال ذوب آهن 22 شــهریورماه و در مرحله یک شانزدهم 
جام حذفی، میزبان پدیده خراســان است و سپاهان نیز 23 شــهریورماه و در ورزشگاه نقش جهان به مصاف 

شهرداری ماهشهر می رود.

رییس هیئت انجمن های ورزشــی اســتان اصفهان در اختتامیه »سومین جشــنواره ملی ورزشی 
زاینده رود« اظهار داشت: جشنواره زاینده رود، مطالبه سه ساله ورزشکاران هیئت انجمن های ورزشی 

برای آب زاینده رود است و امیدواریم روزی برسد که شاهد زاینده رود پر آب باشیم.
»حمید رضا غزنوی« در ادامه گفت: در حال حاضر 18 کمیته ورزشــی در هیئت انجمن های ورزشی 
داریم که بیش از 130 رشته زیر مجموعه آن هاست. رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان 
افزود: در »جت اسکی« مقام دوم و سوم کشوری را کسب کرده ایم و علی رغم این که امکانات ضعیفی 
در اصفهان داریم، اما می توانیم با وجود تمام شــرایط سخت، ورزشکاران و قهرمانان خوبی به جامعه 

معرفی کنیم.
غزنوی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در این جشــنواره »بالن سواری« برای اولین بار 
در اصفهان انجام شد تا مردم از آن استفاده کنند؛ امیدواریم جشنواره زاینده رود بیشتر از یک مرتبه 
در سال برگزار شود و اگر شرایط فراهم شود، این جشنواره را به صورت کمیته ای در طول سال برگزار 
می کنیم. وی تصریح کرد: یکی از مشکالت ما، زمان بر بودن اخذ مجوز هاست، این جشنواره سه سال 
است برگزار می شود و مشکلی نیز به وجود نیامده است و امیدواریم فصل زمستان جشنواره بالن ها را 
در اصفهان برگزار کنیم. رییس هیئت انجمن های ورزشی استان در پایان یاد آور شد: اگر مشکل زمین 
چمن برطرف شود، ورزشکاران »سافت بال« شرایط خوبی خواهند داشت؛ 730 ورزشکار در این رشته 
فعالیت می کنند و این مطالبه را دارند. در پایان این مراسم از ورزشکاران مدال آور و قهرمانان جهانی و 

ملی هیئت انجمن های ورزشی، همچنین مسئوالن کمیته های ورزشی تجلیل به عمل آمد.

رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان:

 جشنواره زاینده رود،
مطالبه ورزشکاران جهت احیای »زاینده رود« است

 بــا گذشــت ماه هــا از آخریــن مکالمــه »ســردار آزمــون« و 
»کارلوس کی روش«، این بازیکن برای بازی با »ازبکستان« در لیست 
تازه تیم ملی قرار گرفت؛ اما در تمرینات حضور پیدا نکرد تا کی روش 
نام وی را در جمع چهار بازیکن خط خورده قرار دهد. خبرهای رسیده 
از اردوی تیم ملی حاکی از این اســت که ســردار آزمون برای اردوی 

بعدی، دوباره از سوی »کارلوس کی روش« دعوت می شود؛ اما این بار 
 بر خالف اردوی بازی با ازبکســتان، در تمرین تیم ملی حاضر خواهد

 شد.
شــاید با عزم جــدی کــه ســردار بــرای خداحافظــی از اردوی 
 تیــم ملــی نشــان داد، حضــور در تمرینــات تیــم ملــی موجب 
 شود که تصمیم قبلی وی مورد انتقاد قرار گیرد؛ اما حضور در اردوی 
بعدی تیم ملی، دست کم این را به اهالی فوتبال و رسانه ثابت خواهد 
کرد که وی روی حرف خود ایستاده بود ولی با اصرار کی روش حاضر 

به حضور دوباره در اردوی تیم ملی شد.  دعوت دوباره از سردار، بی شک 
از ســوی منتقدان کارلوس کی روش یک تصمیم عجیب برشــمرده 
خواهد شــد.  خداحافظی از اردوی تیم ملی به هر بهانه ای، باید تاوان 
 داشته باشــد که »مهدی رحمتی« تاوان آن را پس داد و در بهترین 
ســال های دوران بازیگــری، از بــازی در جــام ملت هــا و دو دوره 
جــام جهانی محروم شــد؛ اما این رویــه برای ســردار آزمون وجود 
 نخواهــد داشــت و از ایــن حیــث، آزمــون بایــد خــدا را شــکر 

کند.

تصمیم جالب کی روش؛ 

»سردار« دوباره دعوت می شود 

فوتبال جهان

»مسی«؛ سلطان پاس گل اللیگا 
»لیونل مســی« باز هم به رکــوردی دیگر در 
»اللیگا« دست پیدا کرده است. او که بهترین 

گلــزن این لیگ اســت و 
گل   387 توانســته 
بزنــد، به تازگی بعد 
از بــازی تیم فوتبال 
مقابــل  بارســلونا 

اونســکا تبدیــل بــه 
ســلطان پاس گل لیگ 

فوتبال اسپانیا هم شد و توانسته پاس 
گل شــماره 1۵1 را بدهد. شــماره 10 آبی و 
اناری ها، نخســتین پاس گل را در فصل 0۶-
200۵ داد و در فصول 2010-11، 201۴-1۵ 
 و 18-2017 بیشــترین پاس گل را در فصل 
داد. در تحقیقاتی، وب ســایت بارسلونا اعالم 
کرده که او باالتر از »دنی آلوس« با 101 پاس 
گل و »ژاوی هرناندس« بــا ۹1 پاس گل قرار 
گرفته اســت. دیگر بازیکنان با بیشترین پاس 
گل در قرن 21 »کریس رونالدو« با 87 پاس و 

»خواکین« با 7۴ پاس هستند.

 یک اتفاق منحصربه فرد 
در ترکیب تیم ملی ایتالیا

بعــد از ناکامی هــای متوالــی و در راس آن 
عدم کامیابی در رسیدن 

بــه جــام جهانی، 
»روبرتو مانچینی« 
هدایت آتزوری را 
بــر عهــده گرفت 

و مهم تریــن هدف 
خود را تغییر نسل در 
فوتبال ایتالیا اعالم کرد.

جمعه شب و بعد از 12 ســال، برای نخستین 
بار در ترکیب اولیه تیم ملی ایتالیا، حتی یک 
بازیکن هم از لیست 23 نفره الجوردی پوشان 
در جام جهانــی 200۶ دیده نمی شــود. در 
ســال های اخیــر »دانیلــه ده روســی« و 
»جان لوییحــی بوفون«، اعضــای ثابت تیم 
 ملی ایتالیــا معمــوال در ترکیب ثابــت قرار 
می گرفتنــد؛ اما نام ایــن دو بازیکن حتی در 
لیست دعوت شده از ســوی روبرتو مانچینی 
 قرار نــدارد و آنهــا از تیم ملــی خداحافظی 

کرده اند.

مارتینس: 
»هازارد«، استاندارد تیم ما را 

تعیین می کند
تیم   ملی فوتبال بلژیک 

که در جــام جهانی 
2018 روســیه در 
رده ســوم قــرار 
گرفت،موفق شــد 

در نخســتین دیدار 
دوســتانه خود بعد از 

این رقابت ها  با چهار گل، اسکاتلند را شکست 
دهد. »روبرتو ماریتینس« ســرمربی بلژیک 
بعد از پیروزی پر گل تیمش گفت : خوشحال 
هستم که توانستیم نمایش خوبمان را در جام 
جهانی ادامه  دهیم. جمعه شب همه بازیکنان 
خوب ظاهر شــدند. می خواهم از ادن هازارد 
تمجید ویژه ای داشــته باشــم. او هر وقت که 
 صاحب توپ می شد، بازیکن خطرناکی نشان

 می داد.
 هر چه شــما از یک کاپیتان انتظــار دارید، 
هازارد به شــما می دهد. در این مســابقه هم 
او توانســت گلزنی کنــد و در بازی ســازی و 
حمالت مــا نقش مهمی را ایفا کنــد. در واقع 
 باید بگویم که او اســتاندارد تیــم ما را تعیین

 می کند.

»امباپه«؛ بهترین گزینه برای 
جانشینی رونالدو

»استیو مک منمن« 
هافبک خوش سیما 
و سابق رئال مادرید 
جذب »امباپه« را 

برای این تیم مفیدتر 
از »نیمار« می داند. در 

تابستان امسال، نام های زیاد و نامداری برای 
انتقال به رئال مادرید در بخش هجومی منتشر 
شــدند، اما در نهایت »ماریانو دیاز« بود که در 

»برنابئو« معارفه شد.
 »اســتیو مک منمن« ضمن اشــاره به عالقه 
فراوان »پرز« به نیمار معتقد اســت که جذب 
کیلیان امباپه، تضمین کننده آینده رئال مادرید 
خواهد بــود. مک منمن گفت: »اگــر قرار بود 
من بــرای رئال مادرید بازیکــن انتخاب کنم، 
به آینــده فکر می کــردم و به همیــن دلیل 
 کیلیان امباپه را جایگزین بسیار مناسبی برای 

»کریستیانو رونالدو« می دانستم.«

پیشخوان

 کی روش: به خاطر مسائل 
اقتصــادی و اجتماعی ایران 

سکوت می کنم

آزمون، ســرانجام به تیم 
ملی پشت کرد؛ پایان خدمت! 

برانکو: با طارمی قهر نبودم 
که آشتی کنم!

 خود رضاییان هم دوست 
دارد در پرسپولیس بازی کند، 
پروین: در مورد رامین، برانکو 

باید تصمیم بگیرد.

 داور مشهور اما مردودِی 
لیگ برتر کیست؟

تســت های آمادگی جســمانی مجدِد داوران و 
کمک داوران فوتبال که در تســت های پیش از 
آغاز فصل رد شده بودند، روز جمعه در ورزشگاه 
انقالب کرج برگزار شد. در این تست ها، 1۴ داور 
لیگ برتری و لیگ دســته اولی و نزدیک به 2۵ 
کمک داور شرکت کردند که »اشکان خورشیدی« 
داور مطــرح لیگ برتــری باز هم در تســت ها 
حدنصاب الزم را کسب نکرد. عالوه بر خورشیدی، 
هفت داور و پنج کمک داور هم نتوانستند تست ها 
را پشت سر بگذارند. »محمدرضا اکبریان« دیگر 
داور لیگ برتری، موفق شد آزمون ها را با موفقیت 

طی کند و مجوز قضاوت در لیگ را بگیرد.

حاشیه فوتسالی؛
 شیوه  نمک گیرکردن داوران!

میزبانی از داوران و مسئوالن برگزاری مسابقات 
در لیگ برتر »فوتسال« همیشه حاشیه ساز بوده  
اســت. برخی تیم ها طی ســال های اخیر سعی 
داشــتند با هدیه دادن گز، زعفران و باقلوا، کام 
داوران را شــیرین کرده تا کامشان بعد از به صدا 
در آمدن سوت بازی شــیرین باشد. اما این بار در 
لیگ برتر فوتسال، یکی از تیم ها دست به ابتکار 
جالبی زد و از ناظر داوری مســابقه دعوت کرد 
تا یک روز قبل از بازی به همــراه خانواده اش در 
یکی از هتل های مجلل شهر، اقامت داشته باشد. 
این  درحالی اســت که ناظر فدراسیون و داوران 
در هتلی دیگر مستقر شــدند. یک منبع آگاه در 
این زمینه گفت: »باشگاهی که چنین برنامه ای 
برای ناظر داوری تدارک دیده بود، دوست داشت 
داوری مسابقه به نفع آن ها باشد؛ اما داورها واقعا 
سالم بودند و هیچ ســوتی به ضرر تیم مقابل زده 
نشد. البته آقای ناظر داوری از جایگاه ویژه مدام 
به داوران تذکر می داد که بایــد فالن بازیکن از 
تیم مقابل اخراج شود. درحالی که این کار کامال 
غیرقانونی بود و ناظر داوری حق ندارد در جریان 
بازی با داوران صحبت کرده و در تصمیمات آن ها 

دخالت کند.«

 »شفر« گران تر از »برانکو« 
حدود ۱۴میلیاردتومان

با باال رفتــن قیمــت دالر، حاال بحــث قیمت 
کی روش، برانکو و شفر هم سوژه شده است. آنها 
پیش تر، نهایتا دالر ۴ هــزار تومانی می گرفتند و 
حاال در خوش بینانه ترین حالــت، دالر 1۴ هزار 
تومانی می گیرنــد! چند ماه قبــل »افتخاری« 
مدیرعامل سابق استقالل صراحتا گفت: قرارداد 
شفر یک میلیون دالر اســت که با احتساب دالر 
1۴ هزار تومانی می شود 1۴ میلیارد تومان ناقابل! 
کمی بیشتر از برانکو که معادل تومانی قرارداداش 

نزدیک به 13 میلیارد بود.

در حاشیه

ســرمربی تیم »هندبال« ســپاهان درخصوص پیروزی خانگی 
تیمش مقابل اشتادسازه طرقبه شاندیز در هفته دوم لیگ برتر، 
اظهار کرد: طرقبه شــاندیز تیم جوان، سرعتی و خوبی است که 
به گفته سرپرست این تیم، هفت سال است که با هم تمرین مستمر 
دارند؛ البته سرمربی این تیم در این دیدار حضور نداشت که علت 

آن را هم نمی دانم.

»اعظم قینانی« ادامه داد: نیمه نخســت را اصال خوب شــروع 
نکردیم اما نیمه دوم را خوب تمام کردیم. تا االن بچه ها به آمادگی 
۵0 یا ۶0 درصدی رسیده اند و هنوز آمادگی الزم را پیدا نکرده ایم 

که با تمرینات بیشتر، به هماهنگی کامل خواهیم رسید.
سرمربی تیم هندبال سپاهان تصریح کرد: »پریناز قربانی« از تیم 
شهرداری شاهین شهر به ترکیب تیم اضافه شد که در این دیدار 

نیز خیلی خوب بازی کرد. در نظر داشتیم که اگر تیم ذوب آهن 
امسال در لیگ برتر شــرکت نکرد، تعدادی از بازیکنان این تیم 
را جذب کنیم اما با ورود این تیم به مســابقات به بازیکنان آن ها 
پیشنهادی ندادیم. در مقابل بازیکنی که ۶ سال با من کار می کرد 
امسال تمایل داشت به تیم ذوب آهن برود چرا که شاید شرایط 

بهتری در این تیم داشته باشد و من هم رضایت  دادم.

سرمربی تیم هندبال بانوان سپاهان:
هنوز به آمادگی کامل نرسیده ایم

سوپرجام جنجالی
استقاللی ها دست بردار نیستند؛ 

سمیه مصور

پیگیری رای ســوپرجام از طریق »شــورای حکمیــت ورزش در ســوئیس«، آخرین اقدام 
»آبی پوشان« تهرانی در اعتراض به رای »کمیته اســتیناف« درباره  سوپرجام است؛ 

رایی که باشگاه اســتقالل به هیچ عنوان نمی خواهد آن را بپذیرد و قصد دارد این 
پرونده را هم چنان باز بگذارد.

اگرچه تاریخچه برگزاری دیدارهای سوپرجام در فوتبال ایران به سال 138۴ برمی گردد، 
جایی که در نخستین دیدار این رقابت ها، تیم صباباتری، قهرمان جام حذفی با نتیجه 

چهار برصفر برابر تیم فوالد خوزستان، قهرمان لیگ برتر به برتری رسید؛ اما تاکنون 
تنها سه دوره دیدار ســوپرجام درایران برگزار شده اســت تا به خوبی گویایی 

عدم تمایل تیم های ایرانی به برگزاری چنین مســابقه ای در ابتدای فصل 
باشد.

به دنبال قهرمانی تیم فوتبال »پرســپولیس« در لیگ برتر و قهرمانی 
تیم »اســتقالل« تهران در رقابت های جام حذفی ســال ۹۶-۹7، 
طرفداران پرشــمار این دو تیم، خود را آماده تماشــای یک دیدار 
جذاب پیش از شروع فصل جدید رقابت های فوتبالی در کشور کرده 
بودند؛ ولی اعالم 2۹ تیرماه به عنوان زمان برگزاری، ســبب شد تا 
برگزاری این دیدار با اما و اگرهایی همراه شود و مسئوالن هر دو تیم، 
خواهان لغو این بازی شوند و برگزاری چنین دیداری را )آن هم پیش 

از شروع فصل(، در حالی که هر دوتیم به شدت درگیر آماده سازی برای 
شروع رقابت های لیگ برتر بودند، به صالح دو تیم ندانند.

 دراین میان، آبی پوشــان مخالفت بیشتری از خود نشــان دادند و با ارسال 
نامه ای به فدارسیون فوتبال، خواستار تغییر زمان این دیدار شدند که همین نامه 

سبب شد تا سازمان لیگ، دیدار سوپرجام را لغو کرده و تیم پرسپولیس را سه بر صفر برنده 
این دیدار کند. این تصمیِم سازمان لیگ، واکنش باشگاه استقالل را به همراه داشت؛ این باشگاه به 

هیچ عنوان زیر بار قبول انصراف از ســوپرجام نرفت و اعالم کرد که تنها خواهان تغییر زمان این دیدار بوده 

است. اعتراض استقاللی ها به این حکم  سبب شد تا پرونده این بازی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به مسائل انضباطی ورود پیدا کند.

اما ورود کمیته انضباطی هم بعد از یک هفته جنجالی به نتیجه ای نرســید؛ چون این کمیته 
هم با استناد به مستندات پرونده، در نهایت اســتقالل را بازنده سوپرجام اعالم کرد. 
آبی پوشان تهرانی که به هیچ عنوان نمی خواســتند زیر بار رای صادر شده از سوی 
کمیته انضباطی بروند، پرونده را به کمیته اســتیناف فرستادند و خواستار تغییر این 
رای شدند. کمیته استیناف هم دالیل اســتقاللی ها در این باره را قابل قبول ندانست 
و رای کمیته انضباطی را پذیرفت. به دنبال رای کمیته اســتیناف، آبی پوشان تهرانی، 
فدراســیون فوتبال را تهدید کردند که پرونده را به شــورای حکمیت ورزش در 

سوئیس می فرستند تا این شورا رای نهایی را در این باره صادر کند.
»امیرحسین فتحی« سرپرست استقالل پیرامون این ماجرا حرف هایی 
زده اســت: » قبال هم اعالم کرده بودم که حتما اعتراض خواهم کرد.  
در رسانه های دیگر هم گفتم، ضمن احترام به همه بزرگواران کمیته 
استیناف، این رای بر مبنی عدالت و انصاف و مقررات فوتبالی نبوده  
است؛ چون استقالل مستحق نتیجه سه بر سفر نیست و فدراسیون 
باید بازی را مجددا برگزار کند.« فتحی همچنین از شکایت استقالل 

به دادگاه »cas « پرده برداشت.
آن طور که رسانه ها نوشته اند، تشــکیل پرونده در شورای حکمیت 
ورزش در »سوئیس« برای استقاللی ها 1000 دالر آب می خورد؛ ولی 
با وجود اینکه آبی های تهران می دانند که این کار برایشــان هزینه های 
ســنگینی دارد، اما هم چنان تصمیم دارند این پرونده را به جریان بیندازند، 
زیرا حداقل تا یک سالی که این پرونده در این شورا در جریان است، فدراسیون 
نمی تواند کاپ جنجالی را به قرمزها بدهد! به نظر می رســد مسئوالن باشگاه استقالل 
بیشتر به دنبال راضی نگه داشتن هوادارانشان هســتند تا زمانی که با کسب نتایج مناسب، دل 

طرفداران پرشمارشان را خوشنود کرده و بی خیال رای سوپرجام شوند.
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مسعود؛ نقاش و عاشق شعر و زبان فارسی
مسعود، به اهل کتاب و مطالعه بودن معروف بود و در این میان عالقه ویژه او به شعر و شاعری فارسی 
به ویژه شعرای نام آشنایی مثل »حافظ« و »سعدی« هم زبانزد بود. مسعود با »حافظ« و »سعدی« 
آشنا مي شود و به نقاشي هم عالقه پیدا مي کند. در این رشته پیشرفت مي کند، چنان که یكي از 
تابلوهاي او به نمایشگاهي در ایران فرستاده مي شود  که بر اساس همكاري هاي فرهنگي بین دو 
کشور در تهران برگزار شده بود. ابتدا کتاب هاي بینوایان ویكتور هوگو، دختر یتیم و بعدها کتاب 

هاي روان شناســي »دیل کارنیگي« را خواند. در 
دوران دبیرســتان میان دوســتان و بستگان به 
مســلماني متدین شــهرت پیدا کرده و گاهي با 
کمونیست ها به بحث و مشــاجره مي پرداخت. 
تفســیر و قرائت قرآن را نزد مولوي سید یعقوب 
هاشمي، امام مســجد کارته پروان که رییس دار 
الحافظ کابل نیز بود به طور منظم مي خواند. احمد 
شاه مســعود در پایان مرحله دبیرستان تصمیم 
گرفت تحصیالت دانشگاهي را در دانشكده افسري 
ادامه دهد، ولي پدر با تصمیــم او مخالفت کرد  و او 
را به رفتن به فرانسه در چارچوب بورسیه تحصیلي 

تشویق کرد، اما مسعود نپذیرفت.

حماسه ناتمام

بی ریا، مهربان، مقتدر
دکترخلیل الرحمن حنانی ، کســی اســت که 9سال را با 
»آمرصاحب« سپری کرده و از نزدیک شاهد طرز زندگی و 
جلوه های اخالقی و اجتماعی این چهره بوده است. تعریف 
»دکتر خلیل« از شاه مسعود جالب توجه است. می گوید: 
»احمدشاه مسعود، شخصیت متوازنی داشت، بی ریا و بی 
پیرایه بود، به اطفال شــفقت و مهر می ورزید. با بزرگان و 
اهل علم و فضل با احترام و تواضع برخورد می کرد. منزلت 
هر کسی را می دانست و متناسب بدان با او تعامل می کرد. 
هیچگاه در حالت خشــم و غضب سخن ناســزا ، فحش و 
دشنام به زبان نمی آورد. با دوستان و یارانش صمیمی بود و 
در برابر دشمنانش گذشت و مدارا داشت. با اسیران جنگی 
برخورد نیک و بشر دوســتانه می نمود و در نگهداری آنها 
اصول اخالقی وقوانین بشری واسالمی را رعایت می داشت. 
انتقام جویی را خوش نداشت و همیشه جانب گذشت و عفو 
را اختیار می کرد. با عامه مردم با گشــاده رویی و به دور از 
تظاهر برخورد می کرد. عمل زشت و خالف قانون و مصالح 
عامه را تقبیح می نمود و عاملیــن آن را مجازات می کرد. 
از ستم و ستمگری و از فساد و بی عدالتی تنفر داشت و در 
برابر آن به شدت می ایســتاد و جهت اصالح آن تالش می 
ورزید. تظاهر و ریاکاری را نمی پسندید، تملق را نكوهش 
می کرد. حرف وکالمش همیشــه شفاف، کوتاه و عام فهم 
بود. شخصیت جذاب و دوســت داشتنی داشت و صحبت 
هایش دلنشین بود. صولت و صالبت وکاریزمای شخصیت 
اش مخاطب را تحت تاثیر قرار می داد. شجاعت، پشتكار و 
پایداری عجیب و شگفت انگیزی داشت. هیچگاه بی روحیه 
و نا امید نمی شد. اراده و تصمیم محكم و غیرقابل تسخیر 
داشــت. با قضایا با عقالنیت برخورد می کرد. از پذیرش و 
عمل مبتنی بر احساســات وعاطفی دوری می جست. از 
همین جهت در امور نظامی به کار اطالعاتی و کشف خیلی 
اهمیت می داد؛ بنابراین شبكه اطالعاتی نیرومند و منظمی 
را به وجود آورد. به شورا و مشــورت جدا اهمیت می داد و 
غالبا بدون مشــورت و دقت الزم به کار و عملی اقدام نمی 
کرد. به کتاب و مطالعه دلچســپی و عالقه وافر داشت، در 
هر حالتی با خود کتاب انتقال می داد و از هر فرصتی برای 
کسب معلومات ومطالعه استفاده می کرد، مباحثه و مناظره 
های علمی، سیاسی و ادبی با دانشــمندان، روشنفكران و 
ادب دوستان را می پســندید و وارد بحث می شد. به شعر 
فارسی عالقه مند بود و دیوان شعر حافظ شیرازی را اکثرا 
با خود همراه داشت. آدم سخت متدین و پرهیزکاری بود 
و دین را عامل رهبری و کمال شــخصیت انسان تلقی می 
کرد. نمازهای پنجگانه را در وقتش اکثرا با جماعت ادا می 
نمود. همیشه با وضو بود ومعموال قبل از رفتن به خواب دو 
رکعت نماز می خواند و برخی ها نماز شــبانه )تهجد( او را 
نیز دیده اند. »کیمیای سعادت« امام غزالی را می خواند و 
از آن حظ وافر داشت و مطالعه آن را به دیگران توصیه می 

کرد. با تعبیرهای افراط گرایانه و 
متحجرانه از اســالم مخالف بود و 
اسالم را دین اعتدال می پنداشت و 
به توانایی و نقش اسالم در کمال و 
سعادت جامعه و فرد از راه حفظ و 
گسترش ارزش های اخالقی تاکید 

می کرد.«
تعاریــف دکتــر از شــخصیت 
منحصربه فرد شاه مســعود زیاد 
است؛ آن قدر زیاد که بدون اغراق 

در این مقال نمی گنجد.

17 سال از شهادت فرمانده مسعود؛ »شیر دره پنجشیر« گذشت؛

بزرگداشتی به یاد »آمرصاحب«
هرسال و در سالروز شهادت »آمرصاحب« مراسم بزرگداشتی به یاد او برگزار می شود. این 
مراسم معموال با حضور یک یا چندتن از اعضای خانواده شاه مسعود در ایران )مشهد( هم 
برگزار می شود. سال گذشته و در شانزدهمین ســالروز شهادت احمد شاه مسعود ، دکتر 
عبداله عبداله، رییس اجرایی حكومت وحدت ملی، حامد کرزی رییس جمهور پیشــین، 
عبدالرب رسول ســیاف، رهبر جهادی؛ صالح الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسالمی 
و سرپرست وزارت امور خارجه و شــمار زیادی از وکالی پارلمان و اعضای کابینه در کابل 
گردهم آمدند تا یاد و خاطره قهرمان و فرمانده فراموش نشــدنی خــود را گرامی بدارند. 
عبدالرب رسول سیاف، در این مراسم گفت که احمد شاه مسعود مستحق لقب قهرمان ملی 
بود. او از آغاز تا پایان جهاد در سنگر نشسته بود و باالخره در میدان نبرد توسط بیرونی ها 
و توطئه گرها شهید شد.حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان هم در این مراسم 
تاکید کرد که احمدشاه مسعود دوستدار وطن بود، احساس خدمت به این خاک را می کرد 
و دلیل شهادتش نیز وطن دوســتی بود.صالح الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسالمی 
و سرپرســت وزارت امور خارجه هم در این مراســم گفت که بقای این سرزمین به خاطر 
فداکاری ها و قهرمانی  شخصیت هایی چون احمدشاه مسعود است که در دوره های مختلف 

قربانی دادند.

»شیر دره پنجشیر«؛ این لقب را اول بار وقتی شــنیدم که خبر ترورش از صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران پخش شد. سال 1380 بود، 18 شهریورماه 80. بخش های خبری صدا و سیما از ترور 
مردی گفتند که رهبر مقاومت اسالمی در افغانستان نامیده می شد. تا دو، سه روز اخبار ضد و نقیضی 
به گوش می رسید. عده ای از به شهادت رسیدن »شیر دره پنجشیر« می گفتند و خبرهای برخی 

منابع هم حکایت از به کمار رفتن قهرمان ملی افغانستان و وخامت حالش داشت.  
هر اندازه زندگی صاف و شفاف و سراسر مبارزه اش، بدون ابهام بود ، در عوض شهادتش هنوز مبهم 
اســت. گفتند در قریه خواجه بهاء الدین والیت تخار، در یك سوء قصد انتحاری، توسط دو عرب 
که خود را خبرنگار معرفي کرده بودند، به شهادت رسیده است؛ اما 17 سال از آن روز می گذرد و 
هنوزمشخص نیست قاتلین »شیر دره پنجشیر« که بودند؟ توسط چه کسانی به این منظور استخدام 
شده بودند؟ چرا این کار را کردند؟ و ده ها مورد دیگر، پرسش هایی است که همچنان بی جواب مانده 

و هنوز از سوی هیچ مرجعی، پاسخ موجهی به آن داده نشده است.  
»شهادت« سرانجام زندگی مردی مبارز بود که حیف بود در رختخواب خود بمیرد. یادم هست همان 
روزها مستندی درباره زندگی این چهره فراموش نشدنی تاریخ مقاومت و جهاد افغانستان از شبکه 
اول سیما پخش می شد؛ مستندی به نام »حماســه ناتمام« که »محمدحسین جعفریان« شاعر و 
مستندساز ایرانی آن را ساخته بود. جعفریان چند ماه قبل از ترور شاه مسعود در سال 1380 به مدت 
یك ماه میهمان احمد شاه مسعود بود  و این مستند حکایت چند روز از زندگی »شیر دره پنجشیر« 

در خطوط مقدم جبهه جنگ است که ماندگار هم شد. 
فرمانده مجاهد، شهید شــد و به فاصله چند روز، حادثه 11 سپتامبر رخ داد و پس از آن آمریکا به 

افغانستان حمله کرد و طومار طالبان بر چیده شد و دولت انتقالی بر سر کار آمد.
مرد خوش ذوق فرهیخته، شیفته شعر و ادبیات و تاریخ، این قهرمان جنگ بر ضد شوروی و مقاومت 
علیه طالبان از دست افغان ها رفت؛ اما یاد و خاطره اش هنوز در ذهن ملت افغانستان زنده، ساری 
و جاری است. حداقل بخش عظیمی از این ملت، شیفته او هستند؛ شیفته »احمد شاه مسعود« که 

»شیر دره پنجشیر« بود و غم نبودنش امروز هفده ساله می شود. 
و افغانستان در این هفده سال به اندازه هشتاد سال شاید پیرتر شد. طالبان هنوز نفس می ِکشد، می 
ُکشد و خون می ریزد، زنان و مردان هنوز آواره اند، دست نشاندگان آمریکا در این کشور در دوره 
های مختلف حکومت کرده و می کنند و افغانستان جای خالی یك »قهرمان ملی« را با همه وجود 
حس می کند. تاریخ این کشور کمتر به یاد دارد مردی را که بیش از نیمی از عمرش در مبارزه دشوار 
و نفسگیر برای مردم کشورش وقف شده باشد. او عمرش را در مبارزه برای دفاع از اسالم ، آزادی، 
استقالل، ارزش های انســانی و حفظ تمامیت ارضی کشورش سپری کرد. از مطرح ترین و کلیدی 
ترین چهره های سیاسی و نظامی افغانستان بود و فراتر از مرزبندي های قومی، سمتی، زبانی و ابعاد 
مترادف آن اندیشید و عمل کرد. مرزهای دوستی و دشمنی برای »شاه مسعود«، منافع و مصالح 
کشورش بود. همین خصوصیات از او چهره ای ساخت که به قول دکترچنگیز پهلوان، محقق ایرانی، 
گاه جهاد فقط در نام او خالصه مي شد. تاریخ جهاد و مقاومت 3 دهه اخیر افغانستان، ازهر زاویه و 
منظری که رقم زده شود، بدون ذکر نام »مسعود«، ناقص و ناتمام است. مسعود که به او »آمرصاحب« 

می گفتند. کسی که می گفت : »همه زندگی می کنند، مهم این است که چگونه زندگی کنیم.«

»احمد شاه مسعود« 11 شهریور سال 1332 در دهکده جنگلك 
پنجشــیر به دنیا آمد. پدرش »دوست محمد« افسر نظامي 
بود و جدش یحیی خان از بزرگان مردم منطقه پنجشــیر 
به شــمار مي رفت که در حکومت شاه امان ا... خان سمت 
خزانه داري نقدي را داشت. این موقعیت براي یحیی خان 
این امکان را فراهم کرد تا پســرش دوســت محمد )پدر 

مسعود( به دانشکده افسري بپیوندد. در آن زمان پیوستن 
به موسسات آموزش عالي و افسري براي کساني میسر بود  که 

به دربار سلطنت ارتباط داشتند و یحیی خان از چنین موقعیتي 
برخوردار بود. مادر مسعود، دختر میرزا محمد هاشم خان نیز از 

یك خانواده نامدار و تحصیلکرده واز بخش رخه پنجشیر بود. از نظر 
اقتصادي مسعود از طرف پدر و مادر به یك خانواده متوسط تعلق 

داشت. دوست محمد، پدر مسعود سه بار ازدواج کرد که 
حاصل آن 6 پسر و پنج دختر بود. از ازدواج دوم هفت 

فرزند داشت که احمد شاه مسعود فرزند سوم آن 
بود. مسعود از دوران تولد با کوه و دره آشنا 

شده بود، اولین خانه خانواده او در کابل در 
دامنه کوه »ده افغانان« و اولین بار مبارزه 

را در جریان کودتاي نافرجام ســال 
1974 از کوه آغاز کــرد، و هرگاه 

باسختي ها روبه رو مي شد، به 
کوه باز مي گشت، و به همین 

دلیل بعدها نام شیر دره 
پنجشــیر بر او نهاده 

شد.

سمیه پارسادوست

روایت خبرنگار روس از ترور احمدشاه مسعود
اردیبهشت ماه سال گذشته بود که انتشار بخشی از خاطرات یک گزارشگر روس که در زمان ترور احمد شاه 
مسعود در تخار افغانستان حضور داشت، خبرساز شــد. »ارکادی دوبنوف« خبرنگار روس از جمله کسانی 
است که هنگام کشته شدن مسعود در خواجه بهاءالدین حضور داشت و در واقع با دو تروریست عربی که به 
نام خبرنگار برای کشتن مسعود آمده بودند نیز ســر خورده بود.  »دوبنوف« گفت که دو خبرنگار غیر عادی 
را دیده است. به گفته او، این دو خبرنگار خیلی مشــكوک به نظر می رسیدند و این پرسش که چرا نزدیكان 
مسعود به این مسئله توجه نمی کردند، ســوال برانگیز بود.  دوبنوف به این باور است که کسانی از نزدیكان 
مسعود در قتل او دست داشت! به گمان دوبنوف، انگیزه قتل مسعود و تحقیق در مورد چگونگی ترور او پایانی 
نخواهد داشت، زیرا باید این را بپذیریم که مسعود قربانی توطئه سیاسی شد و بدیهی است که این توطئه به 

همرزمانش نسبت داده شود. 

»مسعود« ؛ یک مسلمان معتدل
سال گذشته یک اظهارنظر جنجال برانگیز از سوی مردی که به »قصاب کابل« مشهور است و 
شخصا مسئول کشتار عمدی هزاران غیرنظامی و تخریب عمدی شهر کابل در زمان جنگ های 
کابل در طول دهه 1990 شناخته می شود، اعتراض و شكایت شدید هواداران »شاه مسعود« 
را به دنبال داشت. » گلبدین حكمتیار« نخســت وزیر اسبق افغانستان در اجتماع هوادارانش 
در کابل، احمد شاه مسعود، فرمانده درگذشته ارشد جمعیت اســالمی را به داشتن رابطه با 

»آی اس آی« سازمان اطالعات پاکستان در زمان طالبان متهم کرد! 
حكمتیار با »مجاهدین« مشكل داشت و علت آن را وجود افراد کمونیسم در میان مجاهدین از 

جمله ژنرال دوستم عنوان می کرد؛ اما بعدترها با »دوستم« دوست شد!
مسعود و حكمتیار، اختالفات عمیقی با یكدیگر داشتند؛ اختالفاتي که سال ها بعد منجر به بروز 
جنگ هاي خونین بین پیروان آنها شــد. حكمتیار تنها با مسعود مشكل نداشت، بلكه زعامت 
رباني را هم نپذیرفت و ســازمان جدیدي به نام حزب اسالمي افغانســتان را ایجاد کرد و راه 
مستقلي براي خود پیش گرفت. هردو، طرفدار ایجاد یک حكومت اسالمي بودند؛ اما تعبیر آنها 
از اسالم و برقراري حكومت اسالمي و مهم تر از همه شیوه هاي رسیدن به این هدف متفاوت 
بود. بر این اساس بعدها مسعود در افغانستان به عنوان یک مسلمان معتدل و حكمتیار به عنوان 

یک مسلمان تندرو شهرت یافتند.
آن طور که خود مسعود گفته: »حكمتیار حرص عجیبي براي رسیدن به قدرت داشت، تاجایي 
که به خــواب ها و تخیــالت دل مي 
بست.« این افغان تندرو البته اظهارات 
عجیب و غریــب و پوچی هــم علیه 
کشورمان داشته اســت. آذرماه سال 
گذشــته که بین جمعی از هوادارانش 
در والیت »خوست« صحبت می کرد، 
ایران را متهم به همكاری با دشمنان 
اســالم کرد و گفت که این کشور در 
طول تاریخ در کنار دشــمنان اسالم 
ایستاده و بر مسلمانان ظلم کرده است. 
وی در اظهاراتی تعجب برانگیز مدعی 
شــد که ایران نه تنها در عراق بلكه در 
سوریه و یمن نیز با آمریكا متحد است!

حساس به بیت المال
اطرافیانش می گویند که در مصرف پول و امكانات بیت المال، به سخت گیري و احتیاط شهرت 
داشــت. هرگز از پول بیت المال براي خود و خانواده اش مصرف نمي کرد. گاهي براي خانواده 
کاالیي مي خرید و دستور مي داد آن را یادداشت کنند و بعد حساب را پرداخت مي کرد. گاهي 
که صدقه مي داد مي خواست آن را از حســاب مخصوص اش منظور کنند. نسبت به فساد و بي 
عدالتي بسیار حســاس بود. این دو پدیده به حدي در او تاثیر داشت که شنیدن یا دیدن آنها به 

شدت منقلبش مي کرد. در مبارزه با فساد از موارد کوچک تا بزرگ توجه او را جلب مي کرد. 

»مسعود« به روایت همسر
همسرش می گوید: احمد شاه مسعود برای رفتن به خانه، باید از خانه ما عبور می کرد و 
ممكن است که همه فكر کنند ما همیشه با هم رو به رو می شدیم؛ اما این طور نیست. 
هنگامی که او وارد خانه ما و قسمت خودش می شــد، افرادش از قبل ورودش را اعالم 
می کردند یا خودش ضربه ای به در می زد و به ما فرصتی می داد تا خود را پنهان کنیم. 
از این رو بی آنكه هرگز با یكدیگر روبه رو شویم، در کنار هم زندگی می کردیم. او بزرگ 
شدن مرا ندید و هیچ وقت نشنیدم درباره من حرفی بزند. مثل تمام دختران هم سن و 
سالم عاشقانه وی را تحسین می کردم و هر از گاهی او را در حال مطالعه، راه رفتن و حرف 

زدن با سربازانش نگاه می کردم.
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چابک سازی نرم افزاری »سازمان فاوا«  با 
استفاده از توان داخلی

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

برگزاری دومین یادواره 
شهدای مدافع حرم ناجا 

دومین یادواره »شــهدای مدافــع حرم« مرکز 
آموزش شهید بهشتی ناجا، در اصفهان برگزار شد.

رییــس ســازمان  و  ولی فقیــه  نماینــده 
عقیدتی،سیاســی ناجا در آیین دومین یادواره 
شهدای مدافع حرم، با بیان اینکه تهاجم فرهنگی 
و جنگ اقتصادی دشمن برای عقب نشینی ملت از 
آرمان های انقالبی آنهاست، گفت: هزاران حججی 
در این کشور وجود دارند که اگر دشمن دست از پا 

خطا کند، درس بزرگی به آنها خواهند داد.
حجت االسالم والمســلمین »ادیانی« با اشاره 
به ادبیات تهدیدآمیز رییــس جمهور آمریکا در 
رســانه های جهانی افزود: حرف های »ترامپ« 
بــی ارزش اســت. وی با بیــان اینکه مــردم از 
ثروت اندوزی آقازاده ها و برخی از مســئوالن به 
شدت گالیه دارند، گفت: مردم ما خواستار اجرای 
عدالت اسالمی در کشور هستند. رییس سازمان 
عقیدتی، سیاسی ناجا با بیان اینکه شهدای دفاع 
مقدس و مدافع حرم بهتریــن الگو برای جوانان 
به شــمار می روند، گفت: همین فرهنگ ایثار و 
شهادت طلبی اســت که دشــمنان را به هراس 
انداخته است؛ آنان نه با مردم ما بلکه با آرمان های 

آنان مشکل دارند.

 اعزام ۳۴۵ مبلغ
 به بقاع متبرکه استان اصفهان

در آستانه ماه محرم، ۳۴۵ مبلّغ به بقاع متبرکه 
شاخص استان اصفهان اعزام شدند.

 سرپرســت معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان گفت: این تعداد مبلغ 
شامل ۴۵ مبلغ از استان قم و ۳00مبلغ بومی از 
این اســتان در بقاع متبرکه شاخص این استان 

مستقر شدند.
حجت االســالم »ولــی ا... روان« تبیین معارف 
اهل بیت عصمــت و طهارت)ع( و اســالم ناب 
محمدی را وظیفه اصلی برنامه های اوقاف و امور 
خیریه دانست و افزود: پاســخگویی به پرسش 
های مردم در مباحث مختلف اعتقادی و دینی، 
اقامه نماز، تبلیغ برای ترویــج فرهنگ وقف در 
جامعه، مشاوره خانواده، سخنرانی و مداحی در 
ایام سوگواری سرور و ســاالر شهیدان حضرت 
سیدالشهدا)ع(، از برنامه های این مبلغان در بقاع 
متبرکه استان اصفهان است.وی گفت: امامزادگان 
»هالل بن علــی« در آران و بیدگل، »ســلطان 
علی بن محمدباقر« در  مشــهد اردهال کاشان، 
»ســیدابراهیم« در دولت آباد برخوار، »آقا علی 
عباس« در بادرود نطنز و »زینبیه«  در اصفهان، 
جزو امامزادگان شــاخص این استان هستند که 
در ایام ســوگواری امام حسین)ع(، سیاه پوش و 

میزبان عزاداران حسینی می شوند.

 برگزاری چهارمین دوره 
مسابقات قرآنی مصباح

چهارمین دوره مســابقات قرآنی »مصباح« در 
اصفهان  برگزار شد. مدیرعامل مهد قرآن استان، 
با اعالم این خبر  گفت: در مرحله شهرســتانی 
1۳00حافظ قرآن و قرآن آموز از ۵0 شهر استان 
شــرکت کردندکه 2۵0نفر به مرحله استانی راه 

یافتند.
افــزود:  خاکســاری هرندی«  »حســین 
شرکت کنندگان در مرحله اســتانی در مقاطع 
سنی مختلف در چهار رشته حفظ،ترتیل، قرائت 
قرآن و نهج البالغه به رقابت پرداختند.در پایان 
برگزیدگان این رقابت ها معرفی و از آنان قدردانی 

شد.
 کارآفرینی؛ 

دغدغه مهم بانوان شهر
رییس مرکز تخصصی بانوان سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، اظهارکرد: 
»کارآفرینی« یکی از دغدغه هــای امروز بانوان 
شــهر اســت؛ از این رو مرکز تخصصــی بانوان 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان در راستای خودمراقبتی مادران و سپس 
 در راســتای توانمندســازی بانوان، اقدام کرده

 اســت. »لیال لندی اصفهانی« افــزود: اهداف 
طرح کارآفرینی بانوان، آگاهی زنان از اســتعداد 
درونی خود و باور کردن بانوان نسبت به مسائل 
اقتصادی، ایجاد احساس توانمندی و به رسمیت 
شناخته شدن این توانمندی در تمام بانوان، ایجاد 
فرصت های آمــوزش و ارتقای تمــام گروه های 
بانوان اعم از شــاغل، خانه دار و تحصیل کرده در 
سنین مختلف و طبقات و پایگاه های اجتماعی و 
اقتصادی متنوع، توانایی اقتصادی و عدم احساس 
کمبود و ضعف اقتصادی جهــت ورود به مقوله 
فرزندپروری، ایجاد تقویت زیرساخت های فکری 
جامعه در راســتای ارتقای فرهنگ کارآفرینی و 
ارزش آفرینی، داشــتن روحیه ارزش آفرینی در 
جهت توسعه اقتصادی و توانمندسازی بانوان به 

عنوان یاوران اقتصاد است.

 معاون سازمان اوقاف و امور خیریه 
در اصفهان:

واقعه عاشورا، دانشگاهی برای 
بشریت محسوب می شود

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه در همایش در 
حریم ملکوت و کارگاه آموزشی و توجیهی اعضای 
هیئت امنا و خادمان بقاع متبرکه سراســر استان، 
اظهار داشــت: کرامات امامزادگان عظیم الشــان، 
بزرگ ترین سند برای وجود بر حِق این بزرگواران 
به عنوان فرزندان اهل بیت)ع( است. حجت االسالم 
»غالمرضا عادل« افزود: امامزادگان عظیم الشــان 
عالمان، دانشــمندان و مبلغان دین مبین اسالم 
بودند که برای ترویج و نشــر معارف اســالمی، به 
ایران مهاجــرت کردند و مایه خیــر و برکت برای 

کشورمان شدند.
معاون ســازمان اوقاف و امور خیریــه  ادامه داد:  
واقعه کربال، دانشــگاهی برای بشــریت محسوب 
می شــود و در همین راســتا و با هدف تبیین پیام 
قیام امام حسین)ع( سعی شــده است، با استفاده 
از ظرفیت های اماکن متبرکه، برنامه هایی در قالب 
طرح بصیرت عاشــورایی با پیوســت های جهت 
نشر معارف اســالمی در ســطح جامعه طراحی، 
برنامه ریزی و اجرا شود. باید در این راستا تمام تالش 
و همت خود را به کار گیریم تا این طرح بیشترین 

تاثیر را داشته باشد.

نائب رییس شورای اسالمی اصفهان:
منافع شهروندان برای الحاق سه 
پهنه به منطقه ۴ مورد توجه است

نائب رییس شورای اســالمی اصفهان، درخصوص 
طرح پیشنهادی شهرداری اصفهان مبنی بر الحاق 
1۴0 هکتار ازاراضی حریم شهر اصفهان به محدوده 
منطقه چهار اظهار کرد: در این منطقه ســه پهنه 
جی شیر، ارغوانیه و کردآباد وجود دارد که محالت 
پینارت، زاوان و کلم خواران را شــامل می شود که 
شــهرداری منطقه چهار برای توسعه این محدوده 
و جدا کردن این محالت از حریــم و اضافه کردن 
به محدوده و برای حل مشــکل شــهروندان، این 
درخواست الحاق را به شــورای شهر اصفهان ارائه 
داده اســت. »علیرضا نصراصفهانی« با بیان اینکه 
این درخواست در کمیسیون  عمران و کمیسیون 
تلفیق شورای اسالمی شهر بررسی شده است، ادامه 
داد: این الیحه در جلسه علنی شورای شهر بررسی 
خواهد شد.نائب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
با بیان اینکه دیدگاه های مختلفی در خصوص الحاق 
این پهنه ها به منطقه چهار وجــود دارد، ادامه داد: 
برخی مخالف این امر هســتند و بر این باورند که 
این اقدام در درازمدت به ضرر شــهر است و برخی 
بر این باورند که در صورت این الحاق در دراز مدت 
می توان تسهیالتی به مالکان داد و شرایط بهتری 
را برای باال بردن کیفیت زندگی شهروندان در این 

مناطق ایجاد کرد.

نرگس طلوعی

 در شــرایطی کــه آرامــگاه »ابوعلی ســینا« یکی از
 جاذبه های گردشــگری اســتان همدان محســوب 
می شود، مســئول پژوهشــی مرکز اصفهان شناسی 
بر این باور اســت که آرامگاه اصلــی این حکیم بزرگ 
ایرانی در اصفهان وجــود دارد. او می افزاید: با توجه به 
حضور 10 ساله ابن سینا در اصفهان، همچنین تیرگی 
روابط او با حاکم »آل بویه«، رفتن شــیخ به همدان  و 
دفن وی در این شــهر، بعید اســت. درحالی که میان 
 مردمان دیار فارس و اصفهان اختالفاتی زیادی بر سر 
موطن اصلی صحابی عجمی پیامبر اکرم )ص( وجود 
دارد و هر کــدام از آنهــا  افتخار همشــهری بودن با 
»سلمان فارسی« را برای خود می دانند، اکنون تعیین 
آرامگاه حقیقی »ابوعلی ســینا« هم مورد سوال قرار 

گرفته است.
فیلسوف و پزشــک ایرانی که با گذشت بیش از هشت 
قرن هنوز لقب یکی از پرآوازه ترین دانشمندان اسالمی 
از آن اوست، در ســال ۳92 هجری قمری در سن 22 
سالگی و بعد از فوت پدر از بخارا به خوارزم رفت و پس 
از آن به خراســان و گرگان عزیمت کــرد.  وی پس از 
هجرت به »ری« و »قزوین«، به »همدان« سفر کرد و 
در فاصله سال های ۴06 تا ۴11 هجری قمری دوبار به 
وزارت »شمس الدوله دیلمی« )والی همدان( منصوب 
شد. پس از شمس الدوله، وزارت پسر او »سماءالدوله« 
را نپذیرفت و به همین دلیل، به جهت اتهام مکاتبه با 

»عالءالدوله دیلمی« )والی اصفهان(، مدتی محبوس 
شــد. بعد از رهایی مدت زیادی در همدان نماند  و در 
سال ۴1۴ هجری به اصفهان رفت و 10 سال پایانی عمر 

خود را در این شهر سپری کرد.
همین حضور »ابوعلی سینا« در سال های پایانی عمرش 
در اصفهان است که ســبب می شود مسئول پژوهشی 
مرکز اصفهان شناســی، با اســتناد به این موضوع، از 
وجود آرامگاه حقیقی »ابوعلی سینا« در اصفهان خبر 
بدهد.»محمدحسین ریاحی« با اشاره به اینکه برخی از 
مورخان تاریخی همچون »ابن اثیر«، اصفهان را مدفن 
اصلی او معرفی کرده اند، معتقد است: حتی قرار بوده 

در اصفهان آرامگاهی برای شیخ الرییس ساخته شود.«
مسئول پژوهشــی مرکز اصفهان شناسی، همچنین 
مدعی شد که وجود آثارتاریخی فراوان در اصفهان، مانع 
از ساختن مقبره برای فیلسوف و پزشک بزرگ ایرانی 
در نصف جهان شد. یک پژوهشــگر میراث فرهنگی 
حتی پا را فراتر از این می گذارد و مدعی می شــود که 
در محله »دردشت« ســنگ قبری منوط به ابن سینا 
بوده که معلوم نیســت چه بالیی ســرش آمده است! 
 »مهــدی فقیهــی« در گفت وگو با یــک خبرگزاری 
می گوید: کتاب ها و منابع متفاوت و زیادی،  محل دفن  
و قبر ابن ســینا را در اصفهان  نوشــته اند. او می گوید: 

ابن سینا در ســفری که به همدان می رفت به بیماری 
»قولنج« مبتال شــد و هرچه معالجه کــرد، فایده ای 
نداشت؛ در نتیجه در بین راه وفات یافت؛ پیکرش را به 
همدان بردند و در آنجا دفن کردند و چندی بعد جسد 
او را به اصفهان نقل کــرده و در »دروازه تخت گنبد« 
مدفون کردند. اما معاون میراث فرهنگی استان کامال 
این موضوع را رد می کنــد و می گوید:« مطالبی که به 
دفن ابوعلی سینا در اصفهان اشــاره می کند، صحت 
ندارد.بررسی نشــدن دقیق این موضوع در سال های 
گذشته، یکی از دالیلی اســت که »ناصر طاهری« به 
آنها استناد می کند و معتقد است: اگر چنین ادعاهایی 
صحت داشت، قطعا افراد زیادی جهت اثبات این موضوع 
پای کار آمده بودند. »خسرو معتضد« تاریخ نگار معاصر 
نیز این موضوع را رد می کند و حضور مورخان بزرگی از 
مصر، عراق و فرانسه  را در مراسم افتتاح مقبره ابوعلی 
ســینا، دلیلی موجه بر صحت وجــود آرامگاه حکیم 
ایرانی در همدان می دانــد. اگرچه وجود اختالفات در 
مباحث تاریخی، یکی از متداول ترین امور در بررســی 
این موضوعات اســت، اما وجود ســنگ قبر قدیمی 
شیخ الرییس در اصفهان که در زمان کنونی از آن اثری 
نیست و به دالیل نامشخصی ناپدیدشده است، وجود 
آرامگاه حقیقی ابوعلی سینا را در هاله ای از ابهام قرار 
داده است؛ موضوعی که نیازمند مطالعات بیشتر در این 
زمینه و پاسخ های قانع کننده ای درباره آن است. امید 
 است بدون در نظر گرفتن مسائل حاشیه ای، این ابهام تا 

حد امکان، روشن شود.

دقیقا کجایی؟!

یک دکترای حمل و نقل اظهارکرد: اقدامات خوبی در حوزه حمل و 
نقل و ترافیک در اصفهان رقم خورده که نمونه بارز آن راه اندازی 
خط یک مترو و ســاماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر با 
اضافه شدن اتوبوس های جدید اســت؛ اما بزرگ ترین مشکل یا 
کمبود در شــهر، نبود مدیریت یکپارچه در سیستم حمل و نقل 

شهری است.

»امین همدانی« با تاکید بر اینکه باید از سیســتم های متفاوتی 
که در شــبکه حمل و نقل وجود دارد، به صورت بهینه استفاده 
کرد، افزود: در حال حاضر ایســتگاه های مترو راه اندازی شده، 
امــا برنامه ریزی جامعی برای پــس از آن اتفاق نیفتاده اســت؛ 
یعنی شــهروند پس از پیاده شــدن از مترو به سیستم حمل و 
نقل دیگری دسترســی نــدارد و باید مســیری طوالنی را طی 

کند تا به ایســتگاه اتوبوس یا تاکسی برســد. عضو هیئت علمی 
 دانشگاه شیخ بهایی اظهارکرد: در سیستم حمل و نقل و ترافیک

»پیش بینی و پیشگیری« مطرح است؛ به عنوان مثال در آستانه 
بازگشایی مدارس یا ایام پایانی سال باید پیش بینی های الزم برای 
کنترل بار ترافیک انجام و راهکارهای الزم ارائه شــود، نه اینکه 
بگذاریم به یک بحران برسیم و بعد بخواهیم آن را مدیریت کنیم.

پیشنهاد یک دکترای حمل و نقل:
حمل و نقل شهری اصفهان نیازمند مدیریت یکپارچه است

مناقشه بر سر مکان مزار دانشمند ایرانی ادامه دارد؛ اصفهان یا همدان؟

معاون نرم افزار سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری خبر داد:
چابک سازی نرم افزاری »سازمان فاوا«  با استفاده از توان داخلی

معاون نرم افزار سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: توسعه نرم افزارهای شهرداری اصفهان با استفاده از توان تخصصی نیروهای داخلی در دستور کار قرار دارد. 
»سیدعزیز ا... بنی هاشمی« اظهارکرد: افزایش سرعت تولید نرم افزارهای قابل توسعه در بدنه سازمان فاوا، ایجاد سیستم های یکپارچه در محدوده حوزه های مختلف کسب و کاری شهرداری، بهینه سازی استفاده از منابع زیرساختی 

و قابل ارتقا بودن تکنولوژی های مورد استفاده در سال های آینده، از جمله ارزش هایی است که این حوزه در راستای تحقق آن تالش می کند.
وی تصریح کرد: ایجاد توان فنی متمرکز و باال در نیروهای فنی روی بستر تهیه شده جهت توسعه، امکان تشکیل تیم های کوچک و بزرگ متناسب با ابعاد پروژه، امکان جابه جایی سریع توسعه دهندگان نرم افزار در تیم های توسعه 
و کاهش هزینه های تامین نرم افزارهای کاربردی، از دیگر موارد مورد توجه در این حوزه است. مدیر تولید نرم افزار »سازمان فاوا « نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف این معاونت گفت: از جمله اقدامات 
انجام شده در سال جاری می توان به تهیه و توسعه الگو و هسته پروژه های نرم افزاری تحت ُسورس یکپارچه، طراحی و تهیه فرم های الگو جهت چابک سازی توسعه فرم های نرم افزاری و ایجاد پایگاه داده های یکپارچه با توجه به 
حوزه های کسب و کاری شهرداری اشاره کرد. »محمد صابری« افزود: تهیه روال های چابک جهت طراحی و پیاده سازی هرچه سریع تر نیازهای شهرداری، همچنین استفاده از افراد متخصص حوزه های کسب و کاری شهرداری 

در تیم های توسعه جهت شناسایی و اولویت دهی هر چه دقیق تر نیازها از دیگر اقدامات این حوزه به شمار می رود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ایجاد 
زیرساخت های حمل و نقل، از جمله موارد ضروری است که قبل از 

توسعه یک منطقه باید مدنظر قرار بگیرد.
»علیرضا صلواتی« در توضیح واژه TOD  گفت: توســعه بر مبنای 
حمل و نقل از جمله مواردی است که باید در توسعه مناطق شهری در 
نظرگرفته شود؛ بنابراین قبل از توسعه یک منطقه باید زیرساخت های 
حمل و نقلی آن مدنظر قرار گیرد؛ اما این مهم در کشور ما مورد توجه 
نیست. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه 
در حمل و نقل یکپارچه، از سفرهای زائد شهروندان جلوگیری شده 
و آنان را به اســتفاده از حمل و نقل عمومی همانند مترو، دوچرخه، 
تاکســی و اتوبوس ترغیب می کند، افزود: در گذشــته، پایانه های 
مسافربری در مجاورت شهر بود اما پس از گسترش فضای شهر، این 
 پایانه ها داخل بافت شهری قرار گرفت. در این راستا، ارتقای کیفیت 
»پایانه کاوه« و افزایش بهره وری آن به جــای انتقال این پایانه، در 
دستورکار معاونت حمل و نقل شهرداری، سازمان راه و شهرسازی و 
وزارت کشور قرار دارد. صلواتی ادامه داد: با توجه به ظرفیت خیابان 
کاوه به لحاظ وجود پایانه و ایستگاه قطار شهری، برنامه ویژه ای برای 
این دو مجموعه مســافربری در نظر گرفته شده است؛ با اجرای این 
برنامه یک TOD با کیفیت مناسب در محدوده خیابان کاوه خواهیم 
داشت. وی ابراز امیدواری کرد: این منطقه در آینده به یکی از مناطق 
جذاب شهر اصفهان تبدیل شــود و اقتصاد منطقه، فرهنگ افراد و 
سیمای شــهری را تحت تاثیر قرار دهد؛ زیرا این منطقه از شهر به 
دلیل حضور مترو، اتوبوس های برون شهری و درون شهری، همچنین 
تاکسی ها، یک نمونه کامل از حمل و نقل یکپارچه در اصفهان است.

وی با بیان اینکه مشاوران در حال تهیه یک طرح مناسب برای توسعه 
فضای بیش از دو هکتاری پایانه کاوه و ایستگاه قطار شهری هستند، 
 گفت: انتظار می رود این طرح توســعه تا 20 ســال آینده اجرایی

 شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:
 حمل و نقل یکپارچه

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی در محور خیابان کاوه
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور  1371/07/12و تبصره یک ماده 3 
آئین نامه اجرائی مصوب 71/12/16 هیأت وزیران بر  اساس تفویض اختیار شماره 704/100/90-72/4/27 سازمان جنگل ها و مراتع کشور محدوده رقبات ملی شده 

حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل:

باستثنای مستثنیات تبصره 3 پالک فوق، موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها که بوسیله جنگلدار و کارشناس ذیصالح اداره کل بازدید 
و مشخصات این رقبات در متن آگهی قید و سوابق مربوطه در اداره منابع طبیعی شهرستان مربوطه و اداره کل موجود است، جزء منابع 
ملی شده موضوع ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی این 
رقبات معترض می باشند، از تاریخ انتشار این آگهی درروزنامه کثیراالنتشار به مدت 6  ماه اعتراض خود را کتباً همراه با مدارک و مستندات 
قانونی به استناد تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش و بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایضا نامه شماره 31/721 مورخ 91/2/25 رئیس 

دادگاه های عمومی اصفهان به شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان به شعبه ویژه تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد.  

محمدحسین شاملی- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

م الف: 241434

نام رقبهردیف

مشخصات ثبتی

شهرستان

کالسه پروندهمساحت به هکتارحدود اربعه

پالک 
اصلی

پالک 
جمع کلمنابع ملیمستثنیاتمغربجنوبمشرقشمالبخشفرعی 

مرتع و مزرعه 1
سمیرمیک 172شتیر

به اراضی پالک 167 اصلی 
موسوم به شمس آباد آگهی 
شماره 15959- 69/8/7 و 
به اراضی پالک 168و169 

اصلی موسوم به کردوستان 
و گود آبی و قنات موضوع 

آگهی 43287-81/11/30 و 
به اراضی پالک 170 موسوم 

به جسور موضوع آگهی 
 64/7/17-16422

به اراضی و 
مراتع پالک 171 
اصلی موسوم 
به اسفراهان 

به اراضی ملی 
پالک 173 

اصلی موسوم به 
پرچگان موضوع 
آگهی 16422- 

 64/7/17

به اراضی ملی 
پالک 173 

اصلی موسوم 
به پرچگان 

موضوع آگهی 
 – 16422
64/7/17
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یادداشت

 خداونــد در قرآن کریــم به برخــی از صفــات پیامبر اکرم
)صلی ا... علیه وآله وســلم( اشاره  فرموده اســت.  از آنجا که 
ایشان به عنوان الگوی شایســته برای همه انسان ها هستند، 
الزم اســت این صفات را مورد بررســی قرار دهیم تا در ابتدا 
خوب شناخته شوند وسپس سعی کنیم خود و جامعه را به آن 
صفات متصف کنیم. از جمله این صفات، شنونده بودن ایشان 
است که درآیه 61ســوره مبارکه توبه به آن اشاره شده است: 
َِّذیَن یُْؤُذوَن النَِّبيَّ َو یَُقولُوَن ُهــوَ أُُذٌن ُقْل أُُذُن َخْیٍر  »َو ِمْنُهُم ال
لَُكْم« گویی پیامبر)صلی ا...علیه وآله وسلم( از طرف مخالفان 
به عنوان فردی دهن بین معرفی  شده بودند و خداوند متعال 
نیز در مقام دفاع از ایشان، وجود این صفت را نه بدان نحو مورد 
نظر منافقان؛ بلكه به همان گونه ای که شایســته و الزمه یک 
رهبر، اسوه و الگوی اخالقی است، در ایشان تایید کرده است و 
وجود این خصلت را مایه نجات و خیر در جامعه بشری معرفی 

می فرماید.
امروزه در عصر ارتباطات، هنِر »شــنیدن« یكی از مهم ترین 
هنرهای ارتباطی به شــمار می آید که برای کسب آن نیاز به 
تمرین و ممارست وتالش پیگیر اســت.از جمله آثار فردی و 
اجتماعی که می تــوان برای دارندگان این صفت  برشــمرد 

موارد زیر است:
همه ما به طــور مرتب در حــال تصمیم گیری های متعددی 
هســتیم که در پیشــرفت و ارتقای ما در زندگی بسیار موثر 
است. تصمیم گیری صحیح مرهون داشتن اطالعات صحیح 
است. اگر انسان برای سخنان دیگران گوش شنوا داشته باشد، 
اطالعات به نحو درست وکامل به او منتقل می شود؛ در نتیجه 

توانایی تصمیم گیری های درست و بجا محقق می شود.
هر چقدر موقعیت انســان خطیرتر وحســاس تر باشد، آثار 
تصمیم گیری های او در جامعه به نحو گسترده تری تاثیرگذار 

خواهد بود.
 برای یک مدیر، داشــتن اطالعات کامل که قســمت زیادی 
از آن به وسیله شنیدن محقق می شــود، می تواند آثار مثبت 
بســیاری در تصمیم گیری های او ایفا کرده و منابع انســانی 
و مالی را به نحو شایســته تری به کار گیرد. وقتی به سخنان 
طرف مقابل با جان و دل گوش می دهیــم، با دریافت نظرات 
او خالقیت ما نیز فعال شــده و در این حالت، ممكن اســت 
مطالب و ایده هایی به ذهنمان برســد که شاید با تفكر، دقت 
و مطالعه تنها به این نتایج نمی رســیدیم. برای تبلیغ در دین 
یا حتی در مرحله پایین تر در رابطه بــا خانواده وفرزندانمان، 
خوب شنیدن سخنان آنان می تواند عامل موثری در جذب و 
پایداری آنها در نزد ما باشد. هنگامی که به سخنان اطرافیان 
خود گوش می دهیم، باید با تایید اظهاراتشــان نشان دهیم 
 که به آنچه می شــنویم کامال توجه داریم و به شنیدن ادامه 
صحبت هایشــان تمایل داریم. در این صورت است که آنان را 
به صحبت بیشترترغیب می کنیم و مهارت خوب گوش دادن، 
اطرافیان را به طرف ما جذب می کند. بسیاری از مردم، دلی 
آکنده از غم، خاطرات تلخ و مشكالتی دارند که آنان را در فشار 
 روحی قرار می دهد. آنان در پی دو گوش شــنوا هستند که با

 آنهــا درددل کرده و بــا بازگویی دردمندی هایشــان درون 
 خویــش را تخلیه کنند. آنكــه عطوفت نشــان می دهد و به

 ِشــكوه های یک دردمند گوش می ســپارد، بــا او به نوعی 
همــدردی کــرده اســت. ایــن روحیه خــوب و بــزرگ، 
 ستودنی اســت.پس بیایید هنر شــنیدن را در خود تقویت

 کنیم.

هنر  شنیدن را در خود تقویت کنیم

آزادهابراهیمیفخاری

عکس روز

دوخط کتاب

قــدر جابه جــا کــردن یــک 
گلــدان که گیــاِه درون آن ، 
ممکن است در سایه بپوسد 
و بمیــرد_، بایــد در انتظــار 
ســنگباران همــه کســانی 
باشــد که عاشــق توقفند و 

ایستایی و سکون...!

چهل نامه کوتاه به همسرم
نویسنده: »نادر ابراهیمی«

در انتظار ســنگباران 
باش!

هرکــس کــه چیــزی را 
النــه  _حتــی  می ســازد 
فروریخته یــک جفت قمری 
را_ منفــور همه کســانی 
اســت کــه اهــل ســاختن 

نیستند.
و هرکــس کــه چیــزی را 
تغییــر می دهــد _ فقط به 

در دومین کنگره بین المللی صاحبان ایتالیایی موتورســیكلت وسپا، این 
 1971 50R،وسیله نقلیه به »پاپ فرانسیس« هدیه داده شد. مدل وسپا
است که به رنگ سفید تزئین و روی آن نشان مخصوص واتیكان حک شده 
است. این موتور دارای شماره پالک ویژه پاپ است. BF362918 این شماره 
در ابتدا دو حرف اول نام پاپ است »برگولو فرانچسكو«. گفتنی است برای 
نخستین بار نیست که پاپ چنین هدایایی را دریافت می کند؛ او کلیدموتور 
Harley-Davidson و ماشین Lamborghini نیز هدیه گرفته است 
که هر دوی آنها را برای حراج گذاشت و درآمد آن را صرف امور خیریه کرد.

 موتوری که پاپ هدیه گرفت

»کورتنی بكستر« 21 ساله که از یک سالگی اختالالتی در تغذیه داشت؛ روزانه 
فقط بســتنی می خورد. او که در این مدت هیچ خوراکی دیگری را امتحان 
نكرده و حتی به رستوران هم نرفته بود، پس از 20 سال خوردن بستنی، قند 
باالی این خوراکی موجب ایجاد مشــكالتی در بدن او شد؛ بنابراین تصمیم 
گرفت به طور جدی با این عادت غلط خود مبارزه کند. اما هر بار که سعی به 
خوردن چیز جدیدی کرده است با واکنش شدید بدنش مواجه شده است.تنها 
راه درمان کورتنی، هیپنوتیزم بود. او پس از این درمان موفق شد با اعتیادش 
مبارزه کند و برای نخستین بار بعد از 20 ســال خوردن میوه و سبزیجات را 

امتحان کرد.

اعتیاد عجیب یک زن به بستنی!

گم کردن مداد سیاه
از دو مرد، دو خاطره متفاوت از گم شدن مداد سیاهشان در مدرسه شنیدم.

مرد اول می گفت: »چهارم ابتدایی بودم. در مدرسه مداد سیاهم را گم کردم. وقتی به مادرم گفتم، سخت مرا تنبیه کرد و به من گفت که 
بی مسئولیت و بی حواس هستم. آن قدر تنبیه مادرم برایم سخت بود که تصمیم گرفتم دیگر هیچ وقت دست خالی به خانه برنگردم و 
مدادهای دوستانم را بردارم. روز بعد نقشه ام را عملی کردم. هر روز یكی دو مداد ِکش می رفتم تا اینكه تا آخر سال از تمام دوستانم مداد 
برداشــته بودم. ابتدای کار خیلی با ترس این کار را انجام می دادم ولی کم کم بر ترسم غلبه کردم و از نقشه های زیادی استفاده کردم تا 
جایی که مدادها را از دوستانم می دزدیدم و به خودشان می فروختم. بعد از مدتی این کار برایم عادی شد. تصمیم گرفتم کارهای بزرگ 
تر انجام دهم و کارم را تا کل مدرسه و دفتر مدیر مدرسه گسترش دادم. خالصه آن سال برایم تمرین عملی دزدی حرفه ای بود تا اینكه 

حاال تبدیل به یک سارق حرفه ای شدم!«
مرد دوم می گفت: »دوم دبستان بودم. روزی از مدرســه آمدم و به مادرم گفتم: مداد ســیاهم را گم کردم. مادرم گفت: خوب چه کار 
کردی بدون مداد؟ گفتم: از دوســتم مداد گرفتم. مادرم گفت: خوبه و پرسید که دوســتم از من چیزی نخواست؟ خوراکی یا چیزی؟ 
گفتم: نَه، چیزی از من نخواســت. مادرم گفت: پس او با این کار ســعی کرده به دیگــری نیكی کند، ببین چقدر زیرک اســت. پس 
تو چرا به دیگــران نیكی نكنی؟ گفتم: چگونــه نیكی کنم؟ مادرم گفت: دو مــداد می خریم، یكی برای خودت و دیگری برای کســی 
که ممكن است مدادش گم شــود. آن مداد را به کســی که مدادش گم می شــود می دهی و بعد از پایان درس پس می گیری. خیلی 
شادمان شــدم و بعد از عملی کردن پیشنهاد مادرم، احســاس رضایت خوبی داشــتم؛ آن قدر که در کیفم مدادهای اضافی بیشتری 
می گذاشــتم تا به نفرات بیشــتری کمک کنم. با این کار، هم درســم خیلی بهتر از قبل شــده بود و هم عالقه ام به مدرسه چند برابر 
شد؛ ستاره کالس شــده بودم به گونه ای که همه مرا صاحب مدادهای ذخیره می شناختند و همیشــه از من کمک می گرفتند. حاال 
 که بزرگ شــده ام و از نظر علمی در ســطح عالی قرار گرفته ام و تشــكیل خانواده داده ام، صاحب بزرگ ترین جمعیت خیریه شــهر 

هستم.«

داستانک

عكسی که در آن یک مرد اســترالیایی تالش می کرد با اسب خود سوار بر یكی 
از قطارهای این کشور شود، تبدیل به عكسی داغ در شبكه های اجتماعی شد. 
پس از آنكه این مرد جوان در یكی از ایســتگاهای قطار شهر » استیر« استرالیا 
حاضر شد، تالش کرد با اسبش سوار قطار شود. ماموران ایستگاه قطار بالفاصله 
وارد عمل شدند و این مرد و اسبش را از قطار پیاده کردند. یكی از تصاویر، این 
مرد را در حالی که افسار اســبش را در دست دارد و در نزدیكی مسافران حاضر 

است، نشان می دهد. 

قطار سوار شدن مرد استرالیایی با اسب!

اینستاگردی

نقاشی که »تهمینه میالنی« کشیده است 

تعریف و تمجید »حمید گودرزی« از »منوچهر هادی«

»تهمینه میالنی« با انتشار عكســی در اینستاگرامش نوشت: دوســتان عزیزی که سوال 
فرمودید، این نقاشی جزو اولین نقاشــی هایی بود که بعد از چهل سال تحت تاثیر فیلم نامه 
»ملی و راه های نرفته اش« کشیدم. اما چون موضوع اولین نمایشگاه نقاشی من » فیلم هایی 
که نساختم« بود، آن را در نمایشگاه نگذاشتم؛ چون فیلمش را ساخته بودم. در حال حاضر 

این تابلو در اختیار دخترم »ژینا«ست.

حمید گودرزی با انتشار عكسی در اینستاگرامش نوشت: یه آدم خوب، یه کارگردان فهمیده 
که اولین فیلم ســینمایی خودمو ســال های پیش با کارگردانِی او بازی کردم؛ وقتی که هر 
دومون خیلی جوون تر بودیم؛ اما حاال با »دلدادگان« در خدمتتونیم امیدوارم خوشتون بیاد.

»رستخیز« 
کتاب »رستخیز« بیشتر از آنكه روایت ارادت های گرم و سنتی 
به محرم باشد، شرح جســت وجوی مردمانی است که به دنبال 
یافتن جواب پرســش خود، راهی این مجالس شده اند.در این 
کتاب بیســت و چهار نفر از اتفاق هایی نوشــته اند که نسبت 
آنها را با رخداد سال 61 هجری تغییر داده. افرادی با شغل ها و 
گرایش های فكری مختلف که به خاطر تفاوت محیط زندگیشان 
هرکدام از زاویه ای به این ماجرا نگاه کرده اند. مترجم، جهانگرد، 
شاعر، فیلم ساز و همسر یک طلبه، بخشــی از نویسندگان این 
روایت ها هســتند که هر کدام جهان بینی متفاوتی از دیگری 
دارند. نویسندگان دعوت شــده به این مجموعه تالش کرده اند 
گزارشــی صادقانه و عینی از رویدادهایی بدهند که در همین 

روزها اتفاق افتاده ولی هنوز در سایه واقعه سال 61 است. 
»رستخیز« کتاب دوم مجموعه »کاشوب« است؛ مجموعه ای 
که بنا دارد اگر خدا بخواهد هر سال از منظری دیگر و آدم هایی 
دیگر به حال و هوای امروز ما و روضه ها نگاه کند. سال گذشته 
کتاب اول این مجموعه منتشــر شــد که با اســتقبال خوب 
 مخاطبان به چاپ هفتم رســید. در رســتخیز روایت هایی از 
 احســان عبدی پــور، حبیبــه جعفریــان، رویــا پــورآذر، 

محمدرضا کریمی راد و بیست نفر دیگر را می خوانید.

رییسسازمانتبلیغاتاسالمی:
 وظیفه طالب 

گره گشایی از کار مردم است
 رییس سازمان تبلیغات اســالمی گفت: آنچه وظیفه ما طلبه ها در 
گره گشایی از کار مردم است، هم موضوعیت دارد و هم طریقیت؛ به 
این دلیل که وظیفه ابالغ باید به درستی صورت بگیرد. ما حرف های 
مشــترک زیادی برای گفتن با هم داریــم و دغدغه های یكدیگر را 
می فهمیم. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه سخنانش به 
ظرفیت های درون سازمانی و برون سازمانی سازمان تبلیغات اسالمی 
در تصمیم گیری های دینی و فرهنگی در کشــور اشاره کرد و افزود: 
یقین بدانید عزم کرده ام خدمت کنــم و کوتاهی هم نمی کنم. این 
جمعیت خوش فكر طلبگی، باید دست به دست هم بدهند و هم افزایی 
داشته باشند. ما مشكل اساسی زیرســاختی برای هم افزایی با هم 
نداریم. قمی تصریح کرد: فكر کنیم برای تبلیغ اسالم انقالبی چه کار 
می شود کرد. تیز کردن مفاد پیام و محتوای تبلیغ، خودش یک مسئله 
اســت؛ هم در روش، هم در قالب، هم در آماده کردن مبلغان و گروه 
ها و هم در اینكه این محتوا پخته شــود. حجت االسالم والمسلمین 
»محمدقمی« افزود:  انقالب اسالمی در آستانه یک جهش بزرگ است 
که اگر به فضل خدا کوتاهی نكنیم، در آینده ای که اصال دور نیست 

اتفاقات بزرگی رقم خواهد خورد.

این همون تابســتونی بــود که با خــودم قرار گذاشــتم 
بترکونم! آخرش هم حباب دالر نترکید و آرزوهامون یكی یكی 

جلوی چشمامون ترکید! 
کولر رو روشن می کنی سرد می شه، خاموش می کنی گرم 
می شــه؛ پنجره رو باز می کنی ســر و صدا میاد، می بندی گرم 
می شــه؛ پتو رو می ندازی کنار خوابت نمی بره، می ندازی روت 
گرم می شه! به نظرم باید با پلیور بریم زیر پتو، کولر رو هم روشن 

کنیم تا درست بشه! 
یک سری شماره ها هم تو مخاطبان گوشی ذخیره میشن 
فقط به این دلیل که موقع زنگ خوردن گوشــی، اگه اونا بودن 

جواب ندی!
 تنها دلخوشی و دلیل صبح بیدار شدنم، فكر کردن به صبح 
روز اول مهرماه هست تا مدارس و دانشــگاه ها باز بشه و همه 
مجبور باشــن صبح زود بیدار بشــن و با دیــدن چهره داغون 

دانش آموزها بعد از سه ماه تعطیلی لذت ببرم!
یک  دالر »صد و سی هزار« برابر یک ریال شده! برای درک 
ریاضی این موضوع، توجه کنیم که قطر خورشید »صد« برابر 

قطر کره زمین است!
کاش به بازی هــای PS4 هم ارز دولتــی اختصاص بدن، 

اون قدر گرون شده که نمی تونم بازی بخرم!

خندوانهکتابدیدگاه

 مراسم استقبال
  از ماه محرم در 
محله هرندی 

)تهران(
اســتقبال مراســم
هیئتهایمذهبیمحله
هرندیازمــاهمحرم،
۱۶شهریور عصرجمعه
باحضورحجتاالســالم
رییس »محمدقمــی«
سازمانتبلیغاتاسالمی
در»مسجدحجتیه«این

محلهبرگزارشد.
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