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بازار اصفهان در کما!
وقتی حمایتی  در کار نیست؛

 معدوم شدن ۱۴ میلیون قطعه
3 انواع ماکیان در اصفهان

6
فریدونشهر بهشت سرمایه گذاری 

گردشگری در مرکز کشور

۹۰۰ نفر از معلمان چهارمحال و 
بختیاری بازنشسته می شوند

7

 لیست نهایی زرد پوشان
  امروز مشخص می شود

10

 
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبرداد:

صفحه ۱۱

به گفته مسئوالن موضوع آب و محیط زیست در کشور و همچنین در استان اصفهان 
اهمیت ویژه ای دارد، اما چرا اصفهان ازنظرها غایب اســت و باوجود فصلی نبودن 
زاینده رود، هر از گاهی زمزمه جاری و قطع شدن آب در آن شنیده می شود؟ بستر 

خشک رودخانه زاینده رود که با افزایش خروجی سد  در...

ادامه در صفحه 11

از جریان افتادن ریه های تنفسی شهر مردم را گالیه مند کرده است؛

زاینده رود
 رودخانه ای فصلی نیست!

بهره برداری کامل از ابرپروژه استقالل همزمان با عید فطر

3

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

پایین بودن موقوفات قرآنی، زیبنده اصفهان نیست
11

استاندار اصفهان: طرح جامع پایش تصویری شهر اصفهان اجرا می شود

8مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: اصفهان بخش اورژانس روانپزشکی زنان ندارد 

11

فعالیت 10 هزار نفر در بخش های مختلف شهرداری اصفهان
معاون برنامه ریزی شهرداری اصفهان خبر داد:

11

جالل ربیعی _ شهردار ورنامخواست

آگهی تجدید مزایده   )نوبت دوم(
شهرداری ورنامخواست در نظر دارد مصوبه شماره 1084 مورخ 95/09/25 شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری 18 
پالک از زمین های مجموعه کارگاهی  واقع در بلوار جانبازان با کاربری کارگاهی و با رعایت صرفه و صالح شهرداری از طریق 
تجدید مزایده بر اساس قیمت کارشناسی با شرایط زیر اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط تا پایان 

وقت اداری مورخ 1396/04/03 به شهرداری ورنامخواست مراجعه نمایند.
الف: متقاضیان می بایست برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضا نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانکی یا فیش نقدی 
به میزان 5 درصد قیمت کارشناسی واریز نقدی به حساب 3100003486007 به نام شهرداری ورنامخواست تا پایان وقت اداری 
مورخ 1396/04/08 در پاکت )الف( و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت) ب( به دبیرخانه محرمانه)حراست( شهرداری تحویل نمایند.
ب:  پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 96/04/10 در جلسه کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری تشکیل 

خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد.
ج: برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

د:  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
ه: پرداخت هزینه های کارشناسی، آگهی درج شده در روزنامه و کلیه هزینه های نقل و انتقال دفترخانه، دارایی و عوارض و... به عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
ی: به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 
شماره تماس شهرداری: 52251030

جالل ربیعی _ شهردار ورنامخواست

آگهی مزایده   )نوبت دوم(
شهرداری ورنامخواست در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3000 متر 
مربع واقع در بلوار حجت االسالم و المسلمین محمدباقر حسینی به صورت اجاره ای به منظور کشت، به مبلغ پایه 45.000.000 ریال جهت 

اجاره یک سال زراعی با رعایت صرفه و صالح شهرداری از طریق مزایده بر اساس قیمت کارشناسی اقدام نماید.
لذا عالقه مندان به شــرکت در مزایده می توانند تا پایان وقت اداری مورخ 96/04/03 به منظور کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد به 

شهرداری ورنامخواست واحد امور مالی مراجعه نمایند.
1- متقاضیان می بایست برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضا نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2.250.000 ریال یا واریز 

نقدی به حساب سپرده 3100003486007 شهرداری نزد بانک ملی شعبه ورنامخواست واریز نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

3- پیشنهاد دهندگان باید مدارک مزایده را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 96/04/08 به دبیرخانه محرمانه شهرداری )حراست( طبق ضوابط تسلیم 
و رسید دریافت نمایند.

4- پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 96/04/10 در جلسه کمیســیون عالی معامالت که در محل شهرداری تشکیل خواهد شد باز و 
قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد.

5- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه را اعالم خواهد 

کرد. 
7-  پرداخت هزینه های کارشناسی، آگهی درج شده در روزنامه و کلیه هزینه های دارایی و عوارض و... به عهده برنده مزایده خواهد بود.

8- به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر شرایط در آگهی مزایده داخلی درج می باشد.

شماره تماس شهرداری: 52251030

                     مهدی زرگر
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سناریوی برکناری ولی عهد عربستان در پی تنش ریاض با دوحه
در پی تنش های اخیر ایجاد شده میان عربستان و قطر، منابع سیاسی پیش بینی می کنند 
که به زودی در یک کودتای سیاسی، طرح برکناری ولی عهد عربستان به اتهام نزدیکی اش 

با دوحه، کلید بخورد و پسر شاه سعودی یک قدم دیگر به پادشاهی نزدیک می شود.

اخبار کوتاه

يادداشت

رییس جمهور در پیامی فرا رسیدن روز ملی روسیه را به والدیمیر 
پوتین، رییس جمهوری روســیه، دولت و ملت این کشور تبریک 
گفت.حجت االسالم حسن روحانی در پیامی فرا رسیدن روز ملی 
روســیه را به والدیمیر پوتین، رییس جمهوری فدراسیون روسیه، 
دولت و ملت این کشــور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که در 
راستای پیشرفت های مهم در روابط دو کشور در سال های اخیر و 
با عنایت به مناســبات دیرینه فی مابین، همکاری های موجود در 
 ســطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بیش از پیش توســعه و 

تعمیق یابد.

فرمانده انتظامی استان، از هالکت 4 نفر از اشرار مسلح در شهرستان 
رودان خبر داد. سردار عزیزا... ملکی صبح دیروز در جمع خبرنگاران 
گفت: در پی انجام اقدامات اطالعاتی و رصد اخبار موجود مبنی بر 
تحرک گروه اشرار مسلح در بخش های شــرقی استان هرمزگان، 
پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی 
استان قرار گرفت. وی افزود: در همین راســتا با اجرای طرح های 
عملیاتی، اطالعاتی و شناسایی فنی و پیچیده و مراقبت دقیق تردد 
و تحرکات این افراد،ماموران جان بر کف پلیس در کوه های اطراف 
شهرستان رودان با تیم 4 نفره از این اشرار مواجه و پس از درگیری 

مسلحانه همه آنها را به هالکت رساندند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرســی از این افراد کشته شده 
تعداد 4 قبضه اســلحه جنگی، 112 فشنگ جنگی، مقادیری مواد 

منفجره و پرچمی با آرم داعش کشف شد.
ســردار ملکی تصریح کرد: هویت دو نفر از این اشــرار به هالکت 
رســیده، اتباع بیگانه با کارت شناسایی خارجی بوده و هویت افراد 

دیگر در دست بررسی است.
فرمانده انتظامی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد : ما این اطمینان 
را به هموطنان عزیز می دهیم که با هوشــیاری کامــل با هر نوع 
تحرکاتی که باعث ناامنی در منطقه شــود مبارزه خواهیم کرد و از 
هموطنان عزیز درخواست داریم هر نوع موارد مشکوک را از طریق 

تلفن 11۰ در اختیار پلیس قرار دهند.

2 فروند ناو جنگی نیروی دریایی ارتش، راهی سواحل کشور عمان 
شدند. امیر دریادار سیاری، فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش 
در مراسم بدرقه ناوگروه 4۷ و استقبال از ناوگروه 4۶ این نیرو گفت: 
با حضور در بنادر کشورهای خارجی از ایران هراسی، اسالم هراسی 

و شیعه هراسی جلوگیری می کنیم.
چهل و هفتمین ناوگروه اعزامی نیروی دریایــی ارتش به منظور 
انجام ماموریت های محوله با بدرقه امیر دریادار حبیب ا... ســیاری 
فرمانده نداجا از منطقه یکم دریایی بندرعباس ابتدا به کشور عمان 
و ســپس آب های آزاد و بین المللی در شمال اقیانوس هند و خلیج 
عدن اعزام شد. این ناوگروه متشــکل از ناو موشک انداز البرز و ناو 

پشتیبان بوشهر است.

عکس روز

لشکر فاطمیون به مرز عراق و سوريه رسید؛

  اقامه نماز شکر فاطمیون 
به همراه »حاج قاسم«

با صدور پیامی؛

 روحانی روز ملی روسیه را 
تبریک گفت

 جزئیات هالکت 4 نفر از اشرار 
در هرمزگان  همراه با پرچم داعش

 ناوهای نیروی دریایی ارتش 
راهی سواحل کشور عمان شدند

بین الملل

بر اساس نتایج قطعی انتخابات پارلمانی فرانسه، جنبش 
»به پیش« با کسب 32/32 درصد آرا، جناح راست این 
کشور را در دستیابی به اکثرا کرسی های پارلمان شکست 
داد. طبق نتایج قطعی انتخابات پارلمانی فرانسه، جنبش 
»به پیش« وابســته به امانوئل مکــرون، رییس جمهور 
فرانســه، با کســب 32/32 درصد آرا در صدر و پس از 
آن جناح راست فرانسه با کســب 21/5۶ درصد آرا قرار 
گرفتند. بیش از 4۷ میلیون فرانسوی واجد شرایط رای 
 دادن، برای انتخاب 5۷۷ نماینده پارلمان کشورشــان،

 پای صندوق های رای فراخوانده شده  بودند.

کاربــران شــبکه های اجتماعی فعال در عربســتان 
خبردادند،تک تیراندازهای رژیم سعودی با هدف قرار 
دادن »محمد باقر النمر« فعال سیاســی عربستانی در 

منطقه العوامیه، وی را از ناحیه پا مجروح کردند.
 بیش از یک ماه است که شهر شیعه نشین العوامیه در 
شرق عربستان تحت محاصره نیروهای امنیتی سعودی 
است. نظامیان سعودی موانع زیادی را در معابر عمومی 
برای ایجاد محدودیــت در زندگی روزمره ســاکنان 
این منطقه برقرار کرده اند و شــهروندان این منطقه، 
همچنان در شرایط انسانی نامساعدی به سر می برند. 
تیراندازی های مســتمر، آتش زدن و تخریب مساجد، 
منازل و مدارس و عدم اجازه به امدادرسانان برای کمک 
به زخمی ها تنها گوشه ای از جنایات هر روزه نظامیان 

سعودی در این منطقه است. 
رژیم ســعودی از زمان یورش نظامی خود به العوامیه 
تک تیراندازهایش را بر فراز ســاختمان ها مستقر کرد 
و تیم تک تیرانداز اهالی را هدف قرار داده است. دست 
کم چهار نفر از شیعیان این منطقه در حمالت نظامیان 

رژیم سعودی به شهادت رسیده اند.

مکرون؛ بر مدار خوشبختی

 شلیک به برادر »شیخ نمر« 
در عربستان

رسانه های اردنی به نقل از منابعی که آنها را موثق خوانده اند، 
گزارش داده اند که ارتش سوریه تجهیزات نظامی خود را در 
بادیه سوریه به سمت »خربه راس الوعر« در مرزهای عراق 
و در نزدیکی پادگان الزکف منتقل کــرده که تحت کنترل 
»جیش المغاویر« وابســته به ارتش آزاد است. به گفته این 
منابع، نیروهای سوری اکنون در 2۰ کیلومتری این منطقه 

هستند.
در حال حاضر مرزهای جنوبی ســوریه شاهد درگیری های 
شدید بین گروه های مخالف مسلح و ارتش سوریه هستند. 
این درگیری ها در پی تالش ارتش سوریه برای نزدیک شدن 

به گذرگاه»التنف«  در مرزهای عراق و گذرگاه»نصیب« در 
مرزهای اردن است.

روزنامه الغد اردن به نقل از یکی از مخالفان سوری گزارش 
داده که  ارتش سوریه در مناطق تحت تسلط داعش پیشروی 
کرده در حالی کــه مناطق مرزی از جمله گــذرگاه الزکف 

همچنان تحت کنترل مخالفان مسلح است.
این درگیری ها باعث شــده جبهه رقه فعال متوقف شود به 
طوری که یگان های ارتش سوریه فعال پیشروی به سمت این 

شهر را متوقف کرده اند.
یک منبع میدانی از بیــن نیروهای دولتی ســوریه گفت: 

یگان های ارتش سوریه که وارد حومه غربی استان رقه شده  
بودند عملیات خود را به سمت جنوب در عمق بادیه متمرکز 

کرده اند و هیچ پیشروی به سمت الطبقه و رقه نداشته اند.
این منبع به خبرگزاری آلمان گفت: نیروهای خط مقدم در 
حومه شرقی حلب بعد از تســلط بر چند روستا و زمین های 
کشاورزی در اطراف حومه غربی رقه، پیشروی به سمت شهر 
رقه و الطبقه را متوقف کردند و مســیر عملیات را به سمت 
جنوب تغییر دادند تا افراد مسلح داعش را در حومه سلمیه و 
حمص تعقیب کنند.نیروهای سوری چند روز پیش بر پنج 
روستا در حومه رقه تسلط یافتند. این منبع از اهمیت حرکت 
نیروهای دولتی سوریه به ســمت جنوب برای اجرای هدف 
عملیات نظامی در این منطقه که همان اتصال جبهه های نبرد 
به هم و مسدود کردن خطوط امدادرسانی داعش از طریق 
حضور نیروها در حومه ســلمیه و نیروهای نظامی در جبهه 
جب الجــراح در حومه حمص و نیز حضــور نیروهای یگان 

چهارم در مسیر اثریا - خناصر است، صحبت کرد.
نیروهای دولتی و نیروهای هم پیمان آن از ابتدای ماه جاری 
میالدی، چهار جبهه را برای مقابله با تروریست ها باز کردند و 
تجهیزات و نیروهای زیادی را از محله القابون دمشق با هدف 
ریشــه کن کردن داعش در مثلث »حماه، حلب،حمص«  و 
تســلط بر شــهرک  عقیربات که مقر اصلی داعش در حومه 
شرقی سلمیه است به این مناطق گســیل کردند، اما اخیرا 
نیروهای دولتی در پیشروی به ســمت جبهه حومه شرقی 
سلمیه شکســت خوردند. با این حال نیروهای یگان چهارم 
توانستند جاده حلب - دمشــق در منطقه اثریا - خناصر در 
اطراف سلمیه را امن کنند، اما در نفوذ به مساحت های عظیم 
در بادیه شکست خوردند و حضورشــان را به اطراف همین 

جاده محدود کردند. 
به گفته نیروهای کرد سوریه، ارتش سوریه پیشروی به سمت 
مناطق تحت تسلط آنها در غرب شهر الطبقه در حومه غربی 

رقه نداشته است.
منبع میدانی ارتش ســوریه گفت: ارتش به دنبال تسلط بر 
جاده دمشــق - حماه و تامین خطوط انتقال نفتی است که 

از شرق سوریه به سمت پاالیشگاه حمص و بانیاس می رود.
فرماندهی کل ارتش سوریه در بیانیه ای از پایان مرحله اول 
عملیات نظامی در بادیه سوریه و رسیدن نیروها به مرزهای 

عراق خبر داد.

ايسنا : مرزهای جنوبی سوريه و »باديه الشام« يا باديه سوريه )منطقه صحرايی( در حال حاضر از همه جبهه ها 
برای ارتش سوريه مهم تر است به طوری که ارتش، عملیات در اطراف رقه را متوقف کرده و توجه خود را روی اين 

منطقه استراتژيک گذاشته است. ارتش در اين راستا پايان مرحله اول عملیات در باديه را اعالم کرد.

اخبار

ارتش سوريه  اعالم کرد:

عملیات ارتش در رقه متوقف شده است

رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی 

اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در نظر 
دارد ملکی واقع در شــهر نجف آبــاد را از طريق 
برگزاری مزايــده عمومی به فروش برســاند. لذا 
متقاضیان می توانند جهت دريافت اسناد و شرايط 
مزايده تا تاريخ 1396/03/30 بــه اداره تدارکات 
 )کارشناســی امور قراردادها( اين اداره کل مراجعه

 نمايند.

م الف: 49643

نوبت دوم

علیرضا مهدی

»حمد بن جاسم آل ثانی« نخست وزیر سابق قطر در گفت وگو با یک شبکه 
ماهواره ای کانادایی به بررســی دالیل تحریم های صورت گرفته از سوی 
عربستان علیه دوحه پرداخت. وی در این گفت وگو ، اعتراف کرد: قطر زمانی 
در توطئه های کشورهای حاشیه خلیج ]فارس[ علیه ایران و یمن مشارکت 
داشته است، اما اکنون به نظر می رسد، رهبران سعودی در سیاست هنوز 
تازه کار و بی تجربه هستند. نخست وزیر سابق قطر افزود: بله ما در برخی 
حساب و کتاب های سیاسی خود در منطقه اشــتباه کردیم، اما این کار 
را برای جلب رضایت برادرانمان در حاشــیه خلیج ]فارس[ انجام دادیم. 
عربستان از دستورات و اقدامات آمریکایی - اسراییلی در منطقه به منظور 
آزار ایران، حمایت کرده و پول زیادی در این راه خرج می کند. ما در حمله 
غیرانسانی به کشور برادرمان یعنی یمن؛ شرکت داشتیم، اما زمانی که از 
این مشارکت پشیمان و خواستار توقف جنگی شدیم که خسارت سیاسی 

و میدانی به همراه دارد.

پایگاه خبری »سالن« آمریکا در گزارشی تحت عنوان »ترامپ به طور شوکه 
کننده ای با داعش علیه ایران هم پیمان شده است«، نوشت: ترامپ جبهه 
خود را در درگیری های سنتی بین مذاهب انتخاب کرده است. جبهه ای به 
سرکردگی عربستان سعودی اخیرا ارزشی بالغ بر 11۰ میلیارد دالر برای 
آمریکا از طریق فروش سالح داشته است؛ جبهه ای که در آن زنان سرکوب 
می شوند و شهروند درجه 2 به حساب می آیند. حال آنکه در سمت مقابل 
در جبهه ای به سرکردگی ایران، 1۷ زن وارد پارلمان شدند و اخیرا در یک 
انتخابات دموکراتیک حســن روحانی بار دیگر برای یک دوره چهار ساله 

انتخاب شده است.
نویسنده در ادامه تاکید کرد:پیام توئیتری ترامپ برای حادثه تروریستی 
تهران نشان داد نه تنها رییس جمهور از نظر اخالقی قابل احترام نیست بلکه 
پیام سیاسی او نیز روشن است؛ متحدان سعودی را که با ایران می جنگند 

مورد انتقاد قرار ندهید.

اعتراف قطر در همراهی 
با عربستان علیه ایران

 هم پیمانی ترامپ 
با داعش علیه ایران

واکنش

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست 
خبری صبح دیروز خود، ضمن تسلیت شهادت عده ای 
از هموطنان در حادثه تروریستی هفته گذشته تهران، 
پیرامون طرح  موضوع برجام منطقه ای از سوی عده ای 
با وجود اختالفات اعضای شورای همکاری خلیج فارس، 
اظهار داشت: یک برجام بیشــتر نمی شناسم و آن هم 
بین ایران و پنج قدرت جهانی اســت واین تعبیر برای 

من مفهوم نیست.
قاسمی ادامه داد: مسائل جهان عرب راه حل های خاص 

خودش را دارد.
وی در خصوص مسئله قطر گفت: مســائلی که بعد از 
نشســت ریاض در منطقه اتفاق افتاد و جلسه قبل هم 
گفتم که برگــزاری نابه هنگام و چیدمان اشــتباه آن 
می تواند آثار مخرب را داشــته باشد، تحقق پیدا کرد و 

مسئله قطر هم به دنبال آن نشست رخ داد.
قاسمی تصریح کرد: باید طرفین درگیر در این مسئله 
با راهکار سیاسی و مذاکره مشکالت خود را حل کنند 
و مــا خواهان روابط همــه جانبه با همســایگان خود 
هستیم و با اراده ای که در تهران وجود دارد می توانیم 

همکاری های خود را با همسایگان افزایش دهیم.

عضو کمیســیون امنیــت ملی مجلــس درپی حمله 
تروریستی اخیر تهران و درباره اظهارنظرش  درخصوص 
لزوم مسلح شدن نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان 

منعی برای مسلح شدن ندارند.
حشمت ا... فالحت پیشه با اشــاره به سوابق این مسئله 
اعالم کرد: از زمان مجلس هفتم، نمایندگان مجلس در 
صورت تمایل می توانستند مجوز حمل اسلحه دریافت 

کنند و ما از همان زمان اسلحه داشتیم.
وی در پاســخ به این ســوال که برای مســلح شدن 
نمایندگان چه روالی طی می شــود، گفــت: منعی در 
این رابطه پیش روی نمایندگان نیست و درصورتی که 
درخواست دریافت سالح را تقدیم هیئت رییسه کنند، 
مجلس روال قانونی آن را به انجام رسانده و پس از آن، 

اسلحه موردنظر به آن نماینده تحویل داده می شود.
فالحت پیشه در پایان و در پاســخ به این سوال که آیا 
درخواست عمومی از ســوی نمایندگان برای دریافت 
اسلحه مطرح شده، گفت که لزومی به این مسئله نیست 
و چنین درخواســتی به صورت عمومی مطرح نشــده 
 اما درصورتی که هر نماینده بخواهد می تواند مســلح 

باشد.

قاسمی: 

 برجام منطقه ای 
معنا ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

 نمایندگان مجلس 
منعی برای مسلح شدن ندارند

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

 تکلیف سند 2030
 امروز مشخص می شود

فرمانده نیروی زمینی سپاه:

داعش فرقی بین شیعه و سنی 
قائل نیست

تســنیم: عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی از تعیین 
تکلیف سند 2۰3۰ در جلسه امروز این شورا خبر داد.

حجت االسالم نصرا... پژمان فر، نایب رییس کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اســالمی و عضو شورای عالی 
انقالب فرهنگی، با بیان اینکه در جلســه هفته گذشته 
این شــورا بحث هایی درباره سند 2۰3۰ مطرح و برخی 
از مسئوالن دولتی نظرات خود را ارائه کردند، گفت: قرار 
است در شــورای عالی انقالب فرهنگی درباره این سند 
بار دیگر بحث و تبادل نظر شــود. وی با اعالم اینکه در 
جلسه امروز درباره سند 2۰3۰ در شورای عالی انقالب 
فرهنگی جمع بندی نهایی صــورت می گیرد، ادامه داد: 
مشکالت عدیده ای در سند 2۰3۰ مشاهده می شود که 
از سوی تیم کارشناسی شورای عالی انقالب فرهنگی این 
مشکالت احصاء شده و در این جلسه مطرح می شود تا 
تصمیم گیری نهایی درباره این سند صورت گیرد.عضو 
شورای عالی انقالب فرهنگی از تعیین تکلیف سند 2۰3۰ 
در جلسه امروز این شورا خبر داد و ادامه داد: احتماال در 
این جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی حکم توقف کامل 

اجرای سند 2۰3۰ صادر شود.

فرمانده نیروی زمینی ســپاه با بیان اینکه داعش فرقی 
بین شیعه و سنی قائل نیست، تاکید کرد: استکبار جهانی 
سرمایه های مادی و انسانی جامعه اسالمی را هدف قرار 

داده است.
سردار محمد پاکپور در همایش هم اندیشی سران طوایف 
که با حضور جمعی از مسئوالن کشوری و استانی و سران 
طوایف و معتمدان شیعه و سنی سیستان و بلوچستان در 
حسینه عاشقان ثارا... زاهدان برگزار شد، با تاکید بر اینکه 
داعش فرقی بین شیعه و سنی قائل نیست، اظهار کرد: 
استکبار جهانی، دســت روی نقطه ای گذاشته تا بتواند 
سرمایه های مناســبی که در جامعه اسالمی وجود دارد 
را از بین ببرد. وی افزود: داعش و استکبار جهانی توسط 
خود مسلمانان، از بین بردن سرمایه های مادی و انسانی 
را مورد هدف قرار داده است. فرمانده نیروی زمینی سپاه 
با بیان اینکه»دشمن برای نفوذ در بین مردم و مسئوالن 
بسیار تالش می کند که باید بسیار هوشیار باشیم«، به 
حمالت تروریستی تهران اشاره و خاطر نشان کرد: داخل 
کشور ما این وحدت وجود دارد و این چند مورد حرکات 

تروریستی مربوط به هیچ قوم و مذهبی نیست.

دیدگاهپارلمانخبر

جیک سولیوان، مشــاور ارشــد هیالری کلینتون و مشاور 
امنیتی جو بایدن در دولت اوباما بیان کرده اســت، کسانی 
که نگران یک تعارض نظامی جــدی در دوره ترامپ با کره 
شمالی هستند، در جهت اشتباهی نظر می دهند. وی بیان 

کرده، در حالی که همه نگاه ها به کره شمالی است، من فکر 
می کنم، ایران محتمل ترین گزینه و سناریو برای نخستین 
تعارض نظامی آمریکاست.وی گفته است: اگر نظر من را در 
این باره بخواهید که آیا رییس جمهور فعلی با خلق و خویی 
که دارد این توان را دارد که در سلسله ای از تصمیمات ما را با 
یک تعارض جدی با ایران مواجه کند، پاسخ من مثبت است. 
این موضوع البته در حیطه منافع ملی آمریکا نبوده و به هیچ 
وجه به صالح ثبات منطقه نیست و موضوعی است که باید 
باجدیت و از نزدیک آن را رصــد کرد.به عقیده وی، از زمان 

به دست گیری زمام توســط دونالد ترامپ، ایاالت متحده 
چندین قدم در سیاســت خارجی به عقب برداشته است؛ از 
جمله قدم های اشــتباه در برخورد با ایران، خروج از پیمان 
محیط زیستی پاریس و ایجاد شک و شبهه در تامین امنیت 
ناتو بوده است. به عقیده وی، سیاست خارجی فعلی ایاالت 
متحده فاقد هر نوع پراگماتیسم و اصل و نظم است و این امر 
منجر به آن شده که اکنون تعامل با جهان به عنوان یکی از 
اصول اساسی سیاست خارجی آمریکا از دوران هری ترومن 

به این سو، در محاق قرار بگیرد.

مشاور ارشد هیالری کلینتون :

 ایران محتمل ترین سناریو
 برای اولین تعارض نظامی است 
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گمرک ایران مقررات جدید واردات پوشاک را اعالم کرد که بر اساس 
آن، واردات پوشــاک به صورت فردی ممنوع بوده و برای این کار 
 تنها شرکت های ثبت شده و نمایندگی های مجاز می توانند اقدام

 کنند.
گمرک ایران اعالم کرد: بر اســاس تصمیمات متخذه در کارگروه 
پوشــاک در اجرای بند ۱۷ »دستورالعمل شــماره ۶۰/۱۳۹۲۷۶ 
نحوه صدور گواهــی فعالیت نمایندگان و شــعب شــرکت های 
خارجی عرضه کننده پوشــاک در ایران« و »دستورالعمل واردات 
انواع پوشاک«، ابالغی به شماره ۶۰/۲۵۲۱۲۲ مورخ ۹۵/۱۱/۲۳، 
واردات پوشاک به کشور توسط دارندگان گواهی فعالیت نمایندگی 
شرکت های خارجی صادره از مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران، با 

رعایت مقررات و ضوابط مربوطه امکان پذیر است.
واردات پوشــاک به صورت فردی ممنوع بوده و برای انجام این کار 
تنها شرکت های ثبت شده و نمایندگی های مجاز می توانند اقدام 

کنند.
هرگونه واردات پوشاک به کشــور به صورت تجاری صرفا از طریق 
دریافت گواهی فعالیت، مطابق شــرایط دستورالعمل نحوه صدور 
گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده 
پوشاک در ایران مجاز است؛ در غیر این صورت، برابر مقررات با آن 

برخورد خواهد شد.

ویژه

کافه اقتصاد

فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان از برقراری پروازهای مسیر 
آدنا - اصفهان و برعکس خبر داد.

روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان اصفهان اعالم کرد: پروازهای 
یاد شده در بامداد شنبه هر هفته توسط شــرکت هواپیمایی تیلویند 

انجام می شود.
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان ســاعت ورود این پرواز به 
این فرودگاه را ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه بامداد شنبه هر هفته و خروج آن را 
ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد همان روز اعالم کرد. این پرواز با هواپیمای 

بوئینگ ۷۳4 و با ظرفیت ۱۷۰ مسافر انجام می شود.
آدنا نام یکی از استان  های ترکیه و مرکز آن نیز شهری به همین نام است. 
این استان در ســاحل مدیترانه واقع شده و پنجمین شهر بزرگ ترکیه 

محسوب می شود.

ورود لوســترهای چینی، چراغ تولیدکنندگان لوســتر در اصفهان را 
خاموش کرده است.معاون اتحادیه صنف تولیدکنندگان لوستر و بلور 
اصفهان، از تعطیلــی واحدهای تولیدی لوســتر در اصفهان خبر داد و 
گفت: از حدود ۲۰۰ واحد فروشــنده و تولید کننده در اصفهان، بیش 
از ۲۰درصد تولیدکنندگان به مرور زمان تغییر شــغل داده یا فعالیت 
خود را محدود کرده اند. محمدرضا یراقی واردات لوســترهای چینی 
را بزرگ ترین خطر برای تولیدکنندگان این صنعت دانســت و افزود: 
ورود اجناس چینی توان رقابت را از تولید کنندگان اصفهانی گرفته و 
تولید و فروش لوستر اصفهان را دچار چالش های جدی کرده است. وی 
در خصوص کیفیت لوسترهای چینی گفت: کیفیت لوسترهای ایرانی 
با لوسترهای چینی قابل مقایسه نیست و در واقع تنها عاملی که سبب 

می شود مردم به سمت لوسترهای چینی بروند ارزان بودن آن است.

 پروازهای مسیر 
آدنا - اصفهان برقرار شد

رکود بازار لوستر ایرانی با 
واردات محصوالت چینی 

رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: نرخ گوشــت 
قرمز نسبت به هفته اول ماه مبارک رمضان یک هزار تومان 

افزایش داشته است.
رضا انصاری با بیان اینکه در حال حاضر با کمبود شــدید 
دام زنده مواجه هستیم، اظهار داشت: امسال بارندگی های 
مناســب و علوفه زیاد، باعث شــده که دامداران در مزارع 
و عشــایر برای وزن گیری گوســفندان از فروش دام زنده 

خودداری کنند.
وی افزود: در حال حاضر نرخ گوشــت گوسفند بدون دنبه 
4۱ هزار، با دنبه ۳8 هزار، ران گوساله ۳۷ تا ۳8 هزار و ۵۰۰ 
تومان، راسته گوساله ۳۶ هزار، ران شتر 4۱ هزار و مخلوط 

۳۹ هزار تومان فروخته می شود.
رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان ادامه داد: در هفته اول 
ماه مبارک رمضان قیمت گوشت گوسفند با دنبه ۳۶هزار، 
گوســفند بدون دنبه 4۰ هزار، ران گوسفند 4۲ هزار، ران 
گوســاله ۳۷ هزار، گوشت شــتر با کوهان ۳4 هزار، بدون 
کوهان مخلوط ۳8 هزار و ران شــتر 4۰ هزار تومان عرضه 

شده است.
وی بیان کرد: قیمت گوشت بستگی به بازار دام زنده دارد و با 

کمبود دام و صادرات آن نرخ ها افزایش می یابد.
انصاری گفت: در فصل بهار با جابه جایی گله داران در مناطق 
ییالق و قشالق، فاصله زمانی رســیدن دام برای فروش و 

کشتار اندکی طوالنی تر می شود و این امر نیز سبب گرانی 
نرخ دام سبک است.

وی با بیان اینکه اکنون دام زنده نسبت به ابتدای سال جاری 
افزایش قیمت داشته، اظهار داشت: در ابتدای ماه رمضان 
دام زنده با بهای ۱۶ هزار تومان کشتار می شد، اما اکنون با 
یک هزار تومان افزایش به ۱۷ هزار تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان 

رسیده است.
رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان درخصوص اینکه آیا 
گوشت قرمز دولتی تازه با قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای 
حفظ تعادل بازار در قصابی های اصفهان توزیع شده است، 

افزود: این نوع گوشت را به اصفهان نیاوردند.

مدیرکل آب و فاضالب روستایی استان اصفهان با اشاره به 
بهره برداری از ۱۹ مجتمع آبرسانی تا پایان سال گذشته 
گفت: تا پایان ســال جاری نیز ۱۶ مجتمع آبرسانی در 

استان بهره برداری خواهد شد.
محمد حسین قرائتی با اشاره به اینکه در کل استان حدود 
۳۲۰ روستا با استفاده از تانکر آبرسانی  می شوند، اظهار 
داشت: این در حالی است که با توجه به اقدامات عمرانی 
صورت گرفته در قالب راه اندازی مجتمع های آبرسانی، از 

تعداد این روستاها کاسته می شود.
وی با اشاره به اینکه برای آبرسانی بهداشتی به روستاهایی 
که با تانکر آبرســانی می شــوند راه اندازی ۳۳ مجتمع 
آبرسانی در دســتور کار قرار گرفته اســت، اضافه کرد: 
تاکنون ۱۹ مجتمع را تا پایان ســال گذشــته در مدار 

بهره برداری قرار داده ایم.
مدیــرکل آب و فاضالب روســتایی اســتان اصفهان با 
بیان اینکــه ۱۶ مجتمع نیز باید تا پایان ســال جاری به 
بهره برداری برسد، ابراز داشت: همچنین بهره برداری از 
۱۵۲ مجتمع آبرسانی برای آبرسانی به همه روستاهای 

استان اصفهان باید راه اندازی شود.
وی با تاکید بر اینکه روســتاها از آب بهداشــتی ســالم 
برخوردار هستند، تصریح کرد: روستاهایی که آبرسانی 
می شوند مواد الزم برای بهداشتی بودن و آموزش های الزم 

برای جلوگیری از آلوده شدن آب ارائه می شود.
 قرائتی کیفیت را خط قرمز آب و فاضالب روستایی استان 
اصفهان عنوان کرد و افزود: چنانچه کیفیت آب روستایی 
در معرض تهدید باشد، یا آب جایگزین برای آن روستا در 
نظر گرفته می شود و یا با راه اندازی مجتمع های آبرسانی 

این مشکالت را برطرف می کنیم.
وی با اشاره به اینکه منابع جایگزین برای روستاهایی که 
کیفیت آب آنها دچار مشکل می شود در دستور کار قرار 
دارد، تصریح کرد: همچنین در برخی از مناطق به ویژه در 
غرب استان اصفهان ۱۳ دستگاه حذف نیترات نصب شده 

که تاثیرات خوبی نیز داشته است.

مدیرکل آب و فاضالب روستایی استان اصفهان:

بهره برداری از ۱۶ مجتمع آبرسانی تا پایان سال در روستاهای اصفهان 

اصناف
رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان خبر داد:

گران شدن دوباره  نرخ گوشت قرمز در اصفهان 

اقتصاد در شرایط کنونی با رکود تورمی مواجه است و منشأ 
این رکود به عرضه اقتصاد برمی گردد.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند شوک درمانی های اخیر، 
خصوصا پرش های ارزی در چند ســال گذشته و بی ثبات 
شدن انتظارات تورمی و تورم هزینه ها و چپاول سوداگران 
و نامولدها، عامــل اصلی این وضعیت اســت؛ از این رو اگر 
اطمینان وجود دارد که با اصالح قیمتی، وضعیت نسبی آن 
تصحیح می شود و دوباره به وضع اول باز نمی گردد و اساسا 
کشــور را در وضعیت باثبات و تعادلی مطلوب قرار می دهد 
باید این کار را انجــام داد؛ اما اگر قرار اســت با اصالح یک 
قیمت بعد از چند ماه وضعیت نسبی آن از قبل بدتر شود و 
هزینه های زیادی هم بر اقتصــاد تحمیل کند، نباید چنین 

اقدامی را انجام داد.
متاسفانه بعضی از مســئوالن اقتصادی چارچوب تحلیلی 
خود را به سطحی تنزل داده اند که به این آثار هیچ توجهی 
نمی کنند و به افزایش مســتمر قیمت های کلیدی تمایل 
دارند؛ درنتیجه، این رویه مدام اقتصاد را با بی ثباتی مواجه 

می کند و تولید در این شرایط محدود می شود.

از سوی دیگر باتوجه به اینکه تامین مخارج دولت از منابعي 
مانند نفت، استقراض از بانک مرکزي و غیره مي تواند صورت 
گیرد، اما تجربه سال هاي گذشته کشورمان نشان مي دهد 
که تکیه بر درآمدهاي غیر مالیاتي نامعقول و ناپایدار بوده و 
اتکا بر درآمدهاي مالیاتي یکي از سالم ترین روش هاي تامین 
مخارج دولت هاست. در سال هاي اخیر به دلیل کمبود منابع 
مالي و مالیاتي در ایران، مشکالتي در اقتصاد بخش عمومي 
ایجاد شــده که طی آن، دولت مجبور بوده کسري بودجه 
خود را از طریق سیســتم بانکي تامین کند و یکي از اثرات 
این روش مي تواند به ایجاد تورم در کشــور منجر شود؛ لذا 
معرفي یک نظام مالیاتي با مبناي وسیع تر مانند مالیات بر 
ارزش افزوده مي تواند در افزایش درآمدهاي مالیاتي دولت 
و کاهش مشکالت ناشي از مالیات هاي تورمي نقش مهمي 
ایفا کند. با توجه به اجراي ۲ ســاله نظــام مالیات بر ارزش 
افزوده در کشور و موانع اجرایي بر سر راه آن، به نظر مي رسد 
ارزیابي کارایي نظام مالیاتي ارزش افزوده نسبت به تجمیع 

عوارض ضروري باشد.
در این میان نقش موثر اصناف در اقتصاد کشور )که همواره 

مورد بحث بوده است( را به هیچ عنوان نمی توان انکار کرد. 
این نقش اما این روزها پررنگ و پررنگ تر می شود. 

رییس اتاق اصناف استان اصفهان مهم ترین خواسته اصناف 
از دولت را در سال های اخیر موضوع مالیات دانست و انجام 
توافقات هر ساله دولت و اصناف را موثر عنوان کرد که این 

امر در سال جاری محقق نشده است.
رســول جهانگیری با انتقاد از اینکه رکود و کســادی بازار 
مختص به اصناف نیســت تاکید کرد: ایــن وضعیت مورد 
تایید همه اقشار جامعه اســت اما خواسته های اصناف که 
ضربه زیادی از رکود متحمل شده اند از سوی دولت نادیده 
گرفته شد و این درحالی اســت که کمتر از  ۱۵روز تا ارائه 
اظهارنامه های مالیاتی فرصت باقی است و دولت باید در این 

مدت کوتاه، به اصناف در زمینه مالیات کمک کند.
وی موضوع مهم و قابل تامل دیگــر در امر کمک به اصناف 
در جهت خروج از رکود را پیش بینی منابع مالی مناسب و 
تزریق تســهیالت ارزان به واحدهای متضرر از رکود  برای 
ایجاد تحرکی مناسب در اشتغال کشور عنوان کرد و ادامه 
داد: سرریز بیکاری سایر بخش ها به اصناف تزریق می شود 
که این اتفاق موجب افزایش اهمیت بخش اصناف در ایجاد 
اشــتغال و جلوگیری از بیکاری در کشــور شده است و اگر 
برخی قوانین زائد در بحث روابط اســتاد و شاگردی حذف 
شــود و موانع قانونی بر ســر جذب نیــروی کار در صنوف 
مختلف رفع شــوند، می توان به ایجاد اشــتغال در بخش 

اصناف امیدوار بود.
رییس صنف مشــاوران امالک اســتان اصفهان، خواستار 
رفع محدودیت های قانونی بــرای  جذب نیرو در واحدهای 
صنفی شد و بیان داشت: صاحبان مشاغل برای جذب نیرو 
با محدودیت مواجه هســتند؛ با این وجود تمامی مسائل و 
خواســته های اصناف از دولت، به بحث فراهم کردن فضای 
کسب وکار معطوف شده اســت؛ برای مثال در امر صادرات، 
فراهم کردن شــرایط صادرات کاالهایی که در داخل مازاد 

تولید آنها وجود دارد، از سوی دولت الزامی و شدنی است.
وی با اشاره به اینکه در گذشــته تمام کارهای اتاق اصناف 
استان اصفهان قائم به فرد بود اما در هیئت رییسه جدید، بر 
تغییر این رویکرد و حرکت به سمت تقسیم کار تمرکز یافته، 
خاطر نشان کرد: با تقســیم کار بین اعضای هیئت رییسه و 
تاکید بر یکدلی همه اعضا، بخشی از ظرفیت های موجود در 
اتاق اصناف شکوفا شد که نتیجه آن ایجاد تعامل بین اصناف 
و سایر دستگاه ها بود و در اتاق اصناف به  جای برخورد سلبی 
با دستگاه های دیگر و همچنین کناره گیری از ارتباط با آنها، 

رویکرد تعامل و همکاری در دستور کار قرار گرفت.
جهانگیری درپایان به بحث آموزش پرداخت و تصریح کرد: 
بســیاری از معضالت صنفی ما ریشه در آموزش نادرست یا 
عدم آموزش دارد و از همین رو، افزایش بار آموزشــی اتاق 
اصناف و اتحادیه ها در دســتور کار قرار گرفته و یک روز در 
میان، امکانات اتاق اصنــاف در اختیار اتحادیه های مختلف 

قرار می گیرد تا در آن به امر آموزش اعضا پرداخته شود.

سکه تمام بهار آزادی
11،720،000 ریال)طرح جدید(

6،370،000 ریالنیم سکه

3،650،000  ریالربع سکه

2،440،000 ریالسکه یک گرمی

1،142،710 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

گمرک ایران اعالم کرد: پیرو اطالعیه قبلی، از تاریخ ۲۷ خردادماه، 
تمامی شــرکت های حمل و نقل داخلی می بایست نسبت به 
تسویه حواله های بارگیری صادرشــده در پنجره واحد تجارت 
فرامرزی اقدام نمایند؛ این در حالی است که هم اکنون، امکان 
تسویه حواله بارگیری های صادر شده برای شرکت های حمل 

ونقل داخلی در پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم شده است.
در راستای اجرای تفاهم نامه تبادل الکترونیک داده فی مابین 
گمرک جمهوری اســالمی ایران و ســازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای، امکان تســویه حواله های بارگیری صادرشده 
جهت شــرکت های حمل و نقل داخلی فراهم گردید که بر این 

اساس، شــرکت های حمل و نقل داخلی می بایست با مراجعه 
epl.irica. به ســامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی به آدرس

ir از منوی »تسویه حواله بارگیری« به ثبت اطالعات مورد نیاز و 
تسویه حواله های بارگیری اقدام نمایند.با سامانه هوشمند حواله 
بارگیری الکترونیک، ضمن هماهنگی بیشتر بین گمرک، بندر 
و پایانه حمل ونقل، در وقت و هزینه شرکت ها و صاحبان کاال نیز 
صرفه جویی می شود. در این ســامانه، اطالعات حواله بارگیری 
کاال توسط شرکت های حمل ونقل مســتقر  در پایانه وارد شده 

و به صورت بر خط توسط گمرک و اداره گارد و انتظامات جهت 
کنترل و ساماندهی تردد کامیون ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
پیاده سازی این سامانه که با هدف تبادل الکترونیکی اسناد میان 
گمرک و پایانه حمل ونقل طراحی شده، موجب افزایش سرعت 
و دقت در کنتــرل کامیون هــای ورودی و خروجی، کاهش بار 
ترافیکی در درب های عملیاتی، روان ســازی عبور کامیون ها، 
جلوگیری از جعل احتمالی حواله بارگیری و همچنین تسریع و 

تسهیل کار رانندگان و افزایش رضایت آنها شده است.

از ۲۷ خرداد صورت می گیرد؛

الزامی شدن تسویه حواله بارگیری برای شرکت های حمل و نقل داخلی

قیمت انواع جی پی اس دستی

بازار

Garmin eTrex 30x گارمین

 7,990,000
ریال

 8,700,000
ریال

واردات پوشاک توسط اشخاص 
حقیقی ممنوع شد

Garmin oregon 650 گارمین

 14,350,000
ریال

 16,500,000
ریال

Garmin MAP 78S گارمین

 10,450,000
ریال

 11,600,000
ریال

معدوم شدن ۱۴ میلیون قطعه انواع ماکیان در اصفهان
مشاور کمیسیون کشاورزی ، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ۱4 میلیون 
قطعه انواع ماکیان در اصفهان طی ســال گذشــته بر اثر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 

معدوم شد.

آبفا

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: استان اصفهان با داشــتن تعداد 8۰۰ هزار کلنی 
زنبورعسل، سومین اســتان زنبورخیز کشور و از نظر 
سرانه کلنی زنبور عسل با تعداد ۱8۰ کلنی، مقام اول را 
در کشور داراست. زهرا فیضی در دوره آموزشی پرورش 
ملکه زنبورعسل اظهار کرد: پرورش ملکه زنبورعسل با 
کیفیت مناسب، یکی از شــاخص های مهم در صنعت 
زنبورداری بوده و ایــن امر نیازمنــد دانش تخصصی 
و تجربه الزم اســت. فیضــی تصریح کرد: اشــتغال به 
زنبورداری در استان اصفهان مهم و حائز اهمیت تلقی 
می شود به طوری که تعداد چهار هزار زنبوردار به طور 
مستقیم در این حرفه فعالیت کرده و عالوه برآن بیش 
از ۵۰۰ نفر نیز در مشــاغل جانبی ایــن صنعت مانند 
کندوســازی، بسته بندی و فروش عســل، کارگاه های 
آج موم و کارگاه های ســاخت لوازم زنبورداری مشغول 
هستند. وی اضافه کرد: همچنین تعدادی از افراد مرتبط 
با بخش بهداشت و درمان، از فرآورده های زنبور عسل 
جهت درمان بیماران یا در ساخت محصوالت دارویی و 

بهداشتی استفاده می کنند.

وجود 800 هزار کلنی زنبور 
عسل در استان اصفهان

وقتی حمایتی  در کار نیست؛

بازار اصفهان در کما!

اقتصاد مانند یک زنجیر است که شاخص  های مختلف مانند یک حلقه آن را به هم وصل می کنند. 
آنچنان که مشاهده می کنید وقتی یک بخش از اقتصاد کشور دچار چالش می شود سایر بخش ها 
نیز تحت تاثیر مشکالت آن قرار می گیرند. بار روانی ناشی از رکود بی سابقه کشور، باوجود فشار 
اجتماعی، یأس در بدنه تولید را در پی دارد و وقتی تولید کننده مأیوس شود قطعا موتور اقتصاد کشور خاموش شده و کشور 

به محاق ورشکستگی می رود.

فاطمه
کاویانی

برای نخستین بار در پاالیشــگاه اصفهان، سطح سازی 
پروانه مرحله سه و چهار )HIGH Speed( کمپرسور 
کالرک واحد تولید هوای فشــرده در واحد خودکفایی 
تعمیرات انجــام پذیرفت.پروانه کمپرســورهای گریز 
از مرکز، یکی از پیچیده ترین قطعــات صنعتی بوده و 
با توجه به دور باالی دوران آنها کــه به 48۰۰۰ دور بر 
دقیقه می رسد، نیازمند رعایت بسیار دقیق تاوانس ها و 
گلرنس های ساخت است. به دلیل انحناهای ساخت غیر 
قابل اندازه گیری با روش های معمول، برای نقشه برداری 
 آنها از اسکن ســه بعدی و ســطوح ســازی ابر نقاط 

)Cloud of points( استفاده می شود.
فایل ابر نقاط از میلیون ها نقطه تشــکیل شده و جنس 
پروانه استنسل استیل 4PH-17 است، ماشینکاری آن 
با دستگاه فرز CNC پنج محور انجام شد و قطعات پس از 
پایان مراحل، به منظور نصب روی کمپرسورهای تحویل 

کارگاه تعمیرات تلمبه گردید.

برای نخستین بار در پاالیشگاه اصفهان 
صورت گرفت:

ساخت پروانه های کمپرسور 
کالرک
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بازگشت جشنواره به اصفهان خوب است
آزیتاحاجیان، عضو هیئت انتخاب آثار بخش مسابقه ســینمای ایران، در سی امین جشنواره 
فیلم کودک گفت: اصفهان شهر بسیار زیبایی است و خیلی خوب است که جشنواره به اصفهان 

بازگشت.

اخبار

تشکل های نشر، ناشران و آژانس های ادبی برای حضور در 
نمایشگاه کتاب فرانکفورت فراخوانده شدند.

 به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی 
ایران، غرفه ملی جمهوری اســامی ایران در نمایشگاه 
 کتاب فرانکفــورت در دو بخش کودک و بزرگســال برپا 

می شود. 
بر اساس فراخوان منتشر شــده عاقه مندان می توانند 
 www.Icfi.ir تا تاریخ ۱۰ تیرماه به پایــگاه الکترونیکی
مراجعه و ثبت نام کنند. شــرایط، نحوه حضور و ضوابط 
 و مقررات در فراخوانی منتشر شــده که متن آن به شرح 

ذیل است. 
»با توجه  به برپایی غرفه ملی جمهوری اسامی ایران در 
نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۱۷ )۱۹ تا ۲۳ مهر ۱۳۹۶- 
۱۱ تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷(،  از کلیه تشکل های صنفی نشر، 
ناشران، نهادها، موسسات و آژانس های ادبی سراسر کشور 
جهت حضور در رویداد یادشده و عرضه کتاب های خود در 

غرفه ملی جمهوری اسامی ایران دعوت می شود.«

سخنگوی شورای صنفی نمایش، برنامه تعطیلی سینما در تعطیات پیش رو 
را اعام کرد. غامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره برنامه 
تعطیلی سینما در شب های قدر و همچنین شب های عزاداری شهادت حضرت 
علی )ع( گفت: سینماهای سراسر کشور روز سه شنبه ۲۳ خردادماه برابر با ۱۸ 
ماه مبارک رمضان به مناسبت شب قدر از ساعت ۱۹:۰۰ و در روز چهارشنبه ۲۴ 
خردادماه برابر با ۱۹ماه مبارک رمضان به مناسبت ضربت خوردن امیر مومنان 

به طور کامل تعطیل هستند.
وی افزود: سینماهای سراسر کشور روز پنجشنبه ۲۵ خردادماه برابر با بیستم 
ماه مبارک رمضان و به مناسبت شب قدر از ساعت ۱۹:۰۰ به بعد و در روز جمعه 
۲۶خردادماه برابر با ۲۱ماه رمضان و شهادت حضرت علی )ع( به طور کامل 
تعطیل هستند. فرجی در پایان گفت: سینماهای سراسر کشور روز یکشنبه 

۲۸خردادماه بازگشایی می شوند.

دانشجویان و دانش آموزانی که نتوانسته اند بن کارت های خود را در زمان 
نمایشگاه اخذ کنند می توانند از تاریخ اول تیرماه به کلیه شعب بانک شهر، 

مراجعه و وجه بن کارت خود را دریافت کنند.
دانشجویان و دانش آموزانی که نتوانســته اند بن کارت های خود را در 
زمان نمایشــگاه اخذکنند، می توانند از تاریخ اول تیرماه به کلیه شعب 
بانک شهر مراجعه و بن کارت خود را دریافت کنند. هزینه بن کارت های 
دانشجویی و دانش آموزی از طریق دستگاه های خودپرداز بانک شهر و 
همچنین کلیه کارت خوان های شبکه شتاب قابل پرداخت است. مبالغ 
باقی مانده در بن کارت های دانشجویی و دانش آموزی نیز از تاریخ اول 
تیرماه به نسبت هزینه ازطریق دستگاه های خود پرداز بانک شهر قابل 
پرداخت خواهد بود. هچنین از طریق کلیه کارت خوان های شبکه شتاب 

نیز قابل استفاده است.

به مناسبت شب های قدر؛

برنامه تعطیلی 
سینما اعالم شد

شرایط دریافت وجه 
بن کارت های نمایشگاه 

کتاب  اعالم شد

فراخوان حضور در نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت منتشر شد

»رضا کیانیان« برای اولین بار از نقش 
خود در »شهرزاد 2« گفت

سینما

فیلم ســینمایی »عســل« به کارگردانی سمیح کاپان 
اوغلو، دیروز در نگارستان امام خمینی )ره( اکران و نقد 

و بررسی شد.
»عصرهای ســینما« برنامه ای اســت که بــا همکاری 
دفتر تخصصی سینما، انجمن ســینمای جوانان ایران، 
موسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی )ره( و سازمان 
دانشجویان جهاد دانشگاهی اصفهان، از آغاز ماه مبارک 
 رمضان در نگارستان امام خمینی)ره( در حال برگزاری 

است. 
این برنامه در نظر دارد تا در مــاه مبارک رمضان هر روز 
یکی از فیلم های منتخب جهان را اکران و نقد و بررسی 

کند.
 این برنامه در ۲۱ خــرداد ماه به اکران فیلم »عســل« 

اختصاص داشت.
فیلم عسل )به ترکی bal ( محصول سال ۲۰۱۰ از کشور 
ترکیه به کارگردانی سمیح کاپان اوغلو است که در آن 
نقش شخصیت اول فیلم را یک پسر بچه  شش ساله بازی 

می کند.
فیلم عســل پس از تخم مرغ و شیر، ســومین قسمت از 

سه گانه کاپان اوغلوست.

این فیلم در شصتمین دوره جشنواره فیلم برلین، موفق 
به کسب جایزه»خرس طایی«، بهترین فیلم سال ۲۰۱۰ 

شده است.
گفتنی است جلســه نقد و بررســی این فیلم با حضور 
مجتبی اسپنانی، بعد از اکران فیلم»سینمای آلترناتیو، 
یک فرصت« برگزار شــده و این کارشــناس موضوع را 

بررسی می کند.

به میزبانی نگارستان امام خمینی )ره(؛

فیلم سینمایی»عسل« اکران شد

چهره ها

»جزیره کامینو«

منتشر شد 

جان گریشام نویسنده پرفروش آمریکایی با انتشار کتاب جدیدش با عنوان »جزیره کامینو«، بار دیگر عاقه مندان آثارش را راهی کتاب فروشی ها کرد.
به نقل از سی بی اس نیوز، جان گریشام با انتشار کتاب جدیدش گفت:  از نوشتن مقدمه متنفر بوده و معتقد است رمان جدیدش با عنوان »جزیره کامینو« یک کتاب 
مناسب برای مطالعه در ساحل است. درحالی که ازکتاب های این نویسنده پرفروش بیش از ۳۰۰میلیون نسخه در سراسر جهان فروش رفته، همه ۲۹کتاب پیشین او 
در رأس فهرست پرفروش های نیویورک تایمز جای گرفتند. کتاب جدید این نویسنده  درباره یک رمان نویس جوان است که از بایکوت شدنش توسط نویسندگان دیگر 
رنج می برد. گریشام درباره این کتاب گفته است: دلم می خواست یک کتاب ساحلی بنویسم. سال هاست که با انتقاد از کتاب هایم می گویند چیزی بیش از کتاب های 
ساحلی نیستند؛ بنابراین با خود گفتم خیلی خب، نشانتان می دهم کتاب ساحلی یعنی چه؟ محتوای   این کتاب تا حدودی  از کتاب های معمولی گریشام به دور بوده 
و بااین حال هنوز در آن به موارد معمایی، اما بدون جزئیات قانونی پرداخته شده است. در این کتاب به سرقت دست نوشته ای از اسکات فیتزجرالد نیز پرداخته شده تا 

نشان دهنده عشق گریشام به کتاب های نادر باشد.

کتاب

»دختر آقا لک لک«، مجموعه  شعری از »مریم اسامی« 
برای گروه سنی خردســال اســت که به تازگی توسط 
سوره مهر منتشر شده اســت. »یه دایناسور گم شده«، 
»یه داداش«، »مــاچ هندوانه«، »دختــر آقا لک لک«، 
»تور و تار«، »خانواده پاها«، »سال دیگه«، »هدیه ما به 
همدیگه«، »مگس کش« و »ماهی هفت سین« عناوین 
این مجموعه شعری را تشکیل می دهند. اسامی درباره 
شعرهای این مجموعه اظهار داشت: دنیای کودک امروز 
با سرعت تغییرات زیادی همراه است. شاعر امروز کودک 
نمی  تواند شعرها را از منظر دنیای کودکی خود بسراید؛ 
لذا باید اشــعار از زاویه دید کودک امروز گفته شود؛ زیرا 
بچه ها ذهنی خاق دارند. بر اساس اصول مزبور، این اثر و 
دیگر آثار را همواره منتشر ساخته ام. این شاعر و نویسنده 
ادبیات کودک و نوجوان درباره ویژگی شعر خردسال اظهار 
داشــت: آهنگین  بودن با وزن های کوتاه، از ویژگی های 
شعر خردسال  است؛ همچنین شــاعر خردسال باید از 
دایره واژگانی این گروه سنی استفاده کند. برخاف شعر 
خردسال که شعر محاوره است شعر کودک باید بر اساس 

زبان معیار سروده شود.
در قسمتی از مجموعه شــعر »دختر آقا لک  لک«، شاعر 

این گونه ســروده اســت:  خانواده پاها: هشــت انگشت 
کوچولــو/ روی دو تا پا هســتن/ دو تا شســت تپل هم/ 
کنارشون نشستن/ انگشــتا، بچه هســتن/ شستا، پدر 

مادرن/ مواظبن بچه ها / این ور و اون ور نرن 
گفتنی اســت »بابای چاق و خوشــگلم« دیگر اثر مریم 
اسامی اســت که به زودی توسط انتشــارات سوره مهر 

منتشر می شود.

سرودهایی برای خردساالن؛

»دختر آقا لک لک« منتشر شد

بهرام رادان، مشعل دار المپیک 
زمستانی »پیونگ چانگ« شد

بهرام رادان بازیگر ســینمای ایران، یکی از مشــعل داران المپیک 
زمستانی ۲۰۱۸ پیونگ چانگ خواهد 

بود.
پیش از این هم ســابقه داشته که 
چهره های غیرورزشــی مشعل دار 
المپیک باشند. تام کروز در المپیک 
۲۰۰۴ آتن مشــعل دار بود ، دیوید 
بکام در المپیک ۲۰۱۲ لندن مشعل 
بازی ها را به دســت گرفت و این بار 
نوبت بــه یک چهره هنــری از ایران 

رسیده که در یک میدان ورزشی جهانی، سفیر ایران باشد.
گفته می شــود البته مشعل داری سوپراستار ســینمای ایران تنها 
بخشی از یک پروژه بزرگ است؛ او سفیر کمپینی شده تا چند ایرانی 

دیگر را هم برای مشعل داری المپیک ۲۰۱۸ انتخاب کند.
»سامسونگ موبایل« به عنوان حامی رسمی المپیک پیونگ چانگ، 
برای اولین بار افراد را برای حمل مشعل المپیک زمستانی انتخاب 
می کند. بهرام رادان بازیگر سینمای ایران به عنوان سفیر این کمپین 
انتخاب شده تا مردم را برای شــرکت در این رویداد تاریخی دعوت 
کند. رادان در این باره گفت: » افتخاری که ممکن است فقط یکبار 

در زندگی  به وجود بیاید.«

اینستاگردی

مهران مهام: 

»زیر آسمان شهر 4« را پس از بررسی 
با رضا عطاران می سازیم

تهیه کننده سریال »پنچری«، با اشاره به اینکه سریال زیر آسمان 
شهر ۴ را پس از جلسه با رضا عطاران 
می سازد، از مطرح بودن چند گزینه 
بــرای خوانندگی تیتراژ ســریال 

پنچری سخن گفت.
مهران مهام تهیه کننده ســریال 
تلویزیونی زیر آسمان شهر ۴ گفت: 
برای فصل چهارم سریال زیر آسمان 
شهر، جلســه هایی با رضا عطاران به 

عنوان مشاور داشته ایم.
وی ادامه داد: این جلســه ها را پس از پایان تصویربرداری ســریال 
پنچری ادامه می دهیم تا به یک طرح کلی برســیم و از این جهت 

می توان گفت که هنوز اتفاق ویژه ای رخ نداده است.
وی با اشاره به خواننده تیتراژ ســریال »پنچری« اظهار کرد: برای 
انتخاب خواننده تیتراژ این اثر تلویزیونی نیز چند گزینه را مد نظر 
داریم که هنوز در این رابطه به قطعیت نرسیده ایم. آهنگسازی تیتراژ 
پنچری را نیز حمیدرضا صدری انجام داده است. مهام خاطرنشان 
کرد: به احتمال زیاد سریال پنچری پس از ماه مبارک رمضان و در 
تابستان روی آنتن شبکه سه سیما می رود. با این اثر در ۴۰ قسمت به 

صورت هر شب میهمان مخاطبان تلویزیون می شویم.

جشن خیریه »یاران مهربان سبز« ویژه کمک به ایتام و 
زنان سرپرست خانوار، دیروز در تاالر رودکی برگزار شد.
ماه مبارک رمضان بهانه ای بــرای کمک به نیازمندانی 
اســت که در این ایام  بــرای درک شــرایط آنان روزه 
می گیریم. شهر اصفهان، در این ماه شریف شاهد اجرای 
برنامه هایی است که به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد 
یا کمک به ایتام و زنان سرپرست خانوار منتهی می شود. 
در همین راستا جشن بزرگ خیریه »یاران مهربان سبز« 
دیشب در سالن رودکی برگزار شد. گفتنی است که در 
این جشن قدرت ا... ایزدی )آقا رشید( به همراه جمعی 
دیگر از هنرمندان حضور داشــتند و اجــرای برنامه را 

محمد شعبانپور بر عهده داشت.

به میزبانی تاالر رودکی؛

جشن خیریه »یاران مهربان 
سبز« برگزار  شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان با اعام ایــن خبر افزود: صنایع دســتی  با بیش از 

 ۱۹۹ رشــته، جایگاه ارزشمندی در کشــور و حتی جهان 
دارد.

وی افزود: اصفهان به عنوان شهری که عنوان »شهرجهانی 
صنایع دستی« را دارد، از جایگاه ممتازی برای استان و کشور 
برخوردار است؛ از این رو برای رونق صنایع دستی که صنعتی 
کم هزینه و پاک به شمار می رود، باید گام های ارزشمندی 

برداشته شود.
مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهان، با اشــاره به نامگذاری ســال ۹۶ از سوی 
مقام معظم رهبری  به نام ســال »اقتصاد مقاومتی- تولید 
و اشــتغال«، اظهارکرد: با توجه به رهنمودهای رهبر معظم 
انقاب، کارکردهای اساســی صنایع دســتی باید توســعه 
 اشتغال با کمترین سرمایه گذاری و بیشترین ارزش افزوده 

باشد.
وی ادامــه داد: در این راســتا ســازمان میــراث فرهنگی 
برنامه های گسترده ای را در دستور کار خود قرار داده است 
 و در برنامه ها و مناســبت ها تبیین این سیاست ها را دنبال 

می کند.
الهیاری با بیان اینکه یک سوم صنایع دستی جهان و دوسوم 
صنایع دســتی ایران به اصفهان اختصاص دارد، خاطرنشان 
کرد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان اصفهان در حوزه صنایع دستی روستایی فعالیت های 
بیشتری خواهد داشت تا زمینه اشــتغال روستاییان را نیز 

فراهم کند.
 وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت حمایــت از صنایع دســتی 
 و توســعه گردشــگری در اصفهــان تصریــح کــرد: برای 
 رونــق بــازار صنایع دســتی باید گردشــگری را توســعه 

دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان خبرداد:

اختصاص دوسوم صنایع دستی ایران به اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه یک سوم صنایع دستی جهان 
و دوسوم صنایع دستی ایران به اصفهان اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: این اداره کل در حوزه صنایع دستی 

روستایی فعالیت های بیشتری خواهد داشت تا زمینه اشتغال روستاییان را نیز فراهم کند.

سومین جشنواره  ملی اسباب بازی به همت کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان از ۲۴ تا ۲۸ مرداد امسال برگزار می شود.

به گزارش ایســنا، به نقــل از اداره کل روابــط عمومی و امور 
بین الملل کانون، »ارزیابی طرح های ثبت شده و مجوز تولیدی 
در ســال ۱۳۹۵ و معرفی برترین ها«، »برگزاری همایش یک 
روزه، کارگاه های آموزشی و نشســت های تخصصی در حوزه 
اسباب بازی و ســرگرمی کودکان« و »برپایی نمایشگاه عرضه 
و فروش اسباب بازی ها« موضوع هایی است که این جشنواره به 

آنها خواهد پرداخت.
شورای نظارت بر تولید، توزیع و واردات اسباب بازی که چندی 
پیش فراخوان این جشنواره را منتشر کرده بود، مهلت ارسال و 

ثبت نام طرح ها و ایده ها را تا پایان روز ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ اعام 
و عنوان کرد: جزئیات برگزاری این جشنواره به زودی منتشر 

خواهد شد.
جشــنواره ملی اســباب بازی از ســال ۱۳۹۴ فعالیت خود را 
به صورت جشــنواره و نمایشــگاه ســاالنه آغاز کرده است و 
تولیدکنندگان داخلی می توانند به عرضه  محصوالت خود به 
عموم مردم بپردازند. ضمن آنکه در آیین پایانی این رویداد، از 

طرح ها و ایده های برتر تجلیل می شود.
گفتنی است که افزایش آگاهی شرکت کنندگان درخصوص 
تولید اســباب بازی در ایران و درک اهمیت و ضرورت طراحی 
تولید برای مخاطبان و بازار ایران، تنها بخشی از هدف های این 

رویداد است.
محل برگزاری این جشنواره، مرکز آفرینش های فرهنگی  هنری 

کانون واقع در خیابان حجاب تهران است.

به میزبانی مرکز آفرینش های فرهنگی  هنری برگزار می شود؛

سومین جشنواره  ملی اسباب بازی 

رضا کیانیان با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: »دوشنبه 
۲۹ خرداد می توانید اولین قســمت از فصل دوم سریال شهرزاد را 
ببینید. من فصل اول شهرزاد را دوست داشتم و سه بار درباره اش 
نوشــتم. برای فصل دوم نقشی به من پیشنهاد شــد که نتوانستم 
قبول نکنم؛ نقشــی پر از تناقض، پر از چالش های درونی؛ از همان 
نقش هایی که دوست دارم. در ساخت سریال، مانند حسن فتحی، 
بیشتر از انگشتان یک دست نداریم. تا به حال هرچه ساخته، خوب 
بوده و در رأس همه شهرزاد بود و حاال فصل دوم شهرزاد. همیشه 
فصل دوم ســخت تر از اولی است. نوشتن و ســاختنش جسارت 
می خواهد؛ به ویژه اگر اولی خوب باشد؛ چون توقع بیننده باال رفته 
است. حاال با همین توقع باال به دیدن فصل دوم شهرزاد بنشینید. 
در روز دوشنبه ۲۹ خرداد که دست بر قضا روز تولد من هم هست.«

 فیلم سینمایی »مهران مدیری« 
عید فطر اکران می شود؟

پخش کننده فیلم »ساعت ۵ عصر« می گوید: این فیلم در عید سعید 
فطر اکران نمی شود.

علی ســرتیپی با اعــام این مطلب 
افزود: براســاس مصوبه شــورای 
صنفی نمایش، اکران فیلم »ساعت 
۵ عصر« بعد از پایان نمایش فیلم 
نهنگ عنبر ۲ تعیین شــده است؛ 
اما از آنجا که اکــران نهنگ عنبر ۲ 
همچنان ادامه دارد آغاز نمایش فیلم 
ساعت ۵ عصر به عید سعید فطر نمی رسد. وی 
ادامه داد: هم اکنون فیلم نهنگ عنبر ۲ در هفته پنجم اکران خود 
بوده و قرار اســت ۵ هفته دیگر نیز اکران شود؛ همچنین باتوجه به 
اینکه هفته های اکران در ماه مبارک رمضان محاســبه نمی شود، 
اکران فیلم نهنگ عنبر ۲ تا بعد از عید فطر ادامــه دارد و هر زمان 
که اکران این فیلم تمام شود فیلم ساعت ۵ عصر در گروه سینمایی 
قدس اکران می شود. سرتیپی با اشــاره به بازدید مهران مدیری از 
مجموعه سینمایی کوروش گفت: برنامه های تبلیغاتی برای فیلم 
داریم و منتظریم تاریخ دقیق اکران مشخص شود تا بعد از آن اجرای 
برنامه های خود را آغاز کنیم؛ اما آنچه تا امروز مشــخص است، این 

است که اکران فیلم همزمان با عید فطر نخواهد بود.
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هند تبدیل به دومین بازار بزرگ 
موبایل می شود

کشور چین در حال حاضر به عنوان بزرگ ترین بازار تلفن های همراه 
شناخته می شود و پس از آن هم ایاالت متحده آمریکا در رتبه دوم 
قرار گرفته اســت، اما به نظر می رســد که در آینده ای نزدیک این 

رده بندی ها دچار کمی تغییر شود.
بنابر تحلیل های صورت گرفته توسط موسسه Statista، کشور هند 
تا دو سال دیگر می تواند جایگاه آمریکا را تصاحب کرده و خود را به 

عنوان دومین بازار بزرگ اسمارت فون ها معرفی کند.
گفته می شــود تحلیلگران بر این عقیده اند که کشور هند تا سال 
2019 می تواند  15 درصد از بازار موبایل های هوشمند را به خود 
اختصاص دهد و کشــور آمریکا را با ســهمی 10 درصدی به رده 
سوم بکشاند. الزم به ذکر اســت که چین هم با 31 درصد همچنان 

عظیم ترین بازار تلفن های همراه را خواهد داشت.
گفتنی است تقاضای اسمارت فون ها در کشور هند روز به روز در حال 
افزایش بوده و به لطف کمپانی های تولید کننده موبایل های مقرون 
به صرفه در چین نظیر اوپو، ویوو و شیائومی، کشور هند در آینده ای 
نزدیک می تواند جایگاه آمریکا را از آن خود کند؛ البته نباید جمعیت 
بیش از یک میلیاردی هند را هــم فراموش کرد در حالی که ایاالت 

متحده حدودا 320 میلیون نفر جمعیت دارد.
ناگفته نماند عالوه بر هند، تقاضا برای تلفن های همراه هوشمند در 
بازارهای در حال توسعه دیگر نظیر برزیل هم رو به افزایش بوده و از 
همین رو شرکت ها در تالش هستند تا حضور خود در این مارکت ها 
را گسترش دهند. به عنوان مثال اخیرا شیائومی دومین کارخانه خود 
را در هند تاسیس کرد که توانایی تولید یک دستگاه در هر ثانیه را 

داراست.

فناورانه

مهندسان هلندی قطارهای این کشور را به گونه ای طراحی کرده اند که قرار 
است تا سال 2018 تمام قطارهای هلند 100 درصد با استفاده از انرژی های 

تجدیدپذیر حرکت کنند.
برای این منظور از انرژی بادی تولید شده در سرزمین های آسیاب های بادی 
هلند استفاده می شود. قریب 2200 توربین بادی در سطح کشور هلند وجود 

دارد که در تولید انرژی بادی نقش موثری ایفا می کنند.
این هدف با همکاری یک شــرکت هلندی به نام Eneco تکمیل شده که 

تامین کننده منابع انرژی پایدار است. 
انرژی باد به سرعت در هلند جای خود را باز می کند در حالی که سایر ملت ها 
به فکر افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر هســتند. اسکاتلند در ماه اوت 
اعالم کرد که مزارع بــادی قادر به تولید 106 درصــد از کل نیاز انرژی این 
کشور هستند. اســکاتلند طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است تا 
سال 2020 میزان انتشار کربن را به صفر برسانند و 100 درصد کاهش دهد. 
آنها برای دستیابی به این هدف روی تولید نیروی جذر و مدی سرمایه گذاری 

می کنند. آمریکا نیز گام هایی در راه تولید نیروی باد برداشته است.

 قطارهای هلندی از این پس با باد 
حرکت می کنند

ژاپن کشتی خودران می سازد

وقتی صحبت از وسایل نقلیه خودران یا بدون راننده می شود، ذهن همه ما به سمت 
خودرو، تاکسی، اتوبوس و قطار بدون راننده می رود، اما مهندسان ژاپنی قصد دارند 

کشتی های خودران را نیز به این لیست اضافه کنند.
شرکت های کشتی رانی ژاپنی با همکاری شرکت های کشتی سازی، خود را برای 
توسعه فناوری خودرانی آماده می کنند که در کشتی های باری کاربرد دارند. در 
نتیجه به راحتی می توان پیش بینی کرد که در آینده ای نزدیک نوعی کشتی های 
باری خواهیم دید که خودشان در دریا حرکت کرده و بارها را جابه جا می کنند.

مهندسان ژاپنی ادعا می کنند که این کشتی های خودران تا سال 2025 یعنی 
هشت سال آینده دریاها را درخواهند نوردید.

در نتیجه استفاده از فناوری های خودران در کشتی ها، از این پس کشتی ها به 
صورت امن تر، کوتاه ترین مسیرهای ممکن را در پیش خواهند گرفت و این مسیرها 
را با کمترین میزان سوخت انجام می دهد. در نتیجه، هزینه ها به شدت کاهش 
پیدا می کند. یکی دیگر از مزیت های استفاده از این فناوری در کشتی های باری، 
قابلیت عیب یابی آنهاست. به این معنا که این فناوری قبل از ورود کشتی به دریا، 

نقص های احتمالی کشتی را شناسایی و تشخیص می دهد.

به تازگی دستگاه هوشمندی به نام »زست« ســاخته شده است که مانند یک 
کیوسک هوشمند عمل می کند و با استفاده از یک سیستم مشاهده بصری رایانه ای 
به افراد توصیه می کند تا از چه ادویه و چاشنی برای مطبوع کردن طعم غذاهای 
خود بهره بگیرند. زســت با طعم انواع ادویه ها آشناست و درک خوبی از نتیجه 
ترکیب آنها با انواع غذاها دارد؛ بنابراین اگر نمی دانید چگونه باید از برگ مرزنجوش 
استفاده کنید یا زعفران برای خوشمزه کردن چه غذاهایی قابل استفاده است بهتر 

است کار را به زست بسپارید.
زست ابتدا محتوای غذای موجود در یک بشقاب را به دقت شناسایی می کند و 
سپس فهرستی از ادویه ها و چاشنی های مناسب را پیشنهاد می دهد که به تنهایی 

یا به صورت ترکیبی قابل استفاده خواهند بود. 
این دستگاه به گونه ای طراحی شده که دارای محلی خاص برای قرار دادن هر یک 
از چاشنی هاست و فضایی زیر چاشنی های منتخب روشن می شوند تا فرد بدون 

اتالف وقت بتواند چاشنی مناسب را انتخاب کند و به مصرف برساند.
دستگاه یاد شده که در آشپزخانه و ناهارخوری های بزرگ قابل استفاده است، 
هنوز به تولید انبوه نرسیده و قیمت و زمان عرضه نهایی آن به بازار مشخص نیست.

هوش سنج

در یک مدرسه، قد پنج نفر از دانش آموزان را اندازه گیری 
کرده و یادداشت کرده اند. بعد از مقایسه قد دانش آموزان، 
این  اطالعات به دســت آمده اســت: مهران، از سعید 
بلندتر و از بهرام کوتاه تر است.  دانیال، از بهروز بلندتر و 
از مهران کوتاه تر است. با توجه با این اطالعات، بلندترین 

دانش آموز کیست؟
    1( مهران    2( سعید    3( بهرام    ۴(  دانیال

هر چند که این نوع خویشاوندی به ندرت اتفاق می افتد  ولی 
غیر ممکن نیست. دو مرد را در نظر می گیریم که همسرشان 
فوت کرده وهر کدام یک دختر دارند. اولی دختر دومی را به 
عقد خود در می آورد و دومی نیز دختر اولی را به زنی می گیرد 
و آن دو پدر زن یکدیگر و در عین حال داماد هم محســوب 
می شوند. هر کدام از آنها صاحب پسری می شوند. اگر کمی 
فکر کنیم، متوجه خواهیم شد که هر یک از این دو پسر نسبت 

به دیگری هم دایی محسوب می شوند و هم خواهر زاده.

  معمای شماره 2160

  جواب معمای شماره 2159

تا زمانی که سرعت آپلود اینترنت به شرایط مطلوب نرسیده 
باید تالش کنید که تمام فایل هایتان را در فشــرده ترین 
فرمت ممکن بارگــذاری کنید. در خصــوص فایل های 
ویدئویی، اپلیکیشن VidCompact می تواند خیلی به 

کارتان بیاید. 
اپلیکیشن فشرده ساز تیم EnjoyMobi )که ویرایشگر 
ویدئوی محبوب VideoShow هم کار آنهاست( تقریبا از 
تمام فرمت های متداول ویدئو پشتیبانی می کند و قدرت 
 فشرده ســازی باورنکردنی اش می تواند حجم ویدئویی

 1 گیگابایتی را تا حد چند مگابایت کاهش دهد.
میزان این فشرده ســازی کامال به دست خود شماست. 
مثال برای فشرده سازی یک ویدیوی 1080p می توانید از 
بین چند گزینه )960p، 720p، 480p و ...( موردی که 
برای تان مناسب تر است را انتخاب کنید و البته پیش از انجام 
این کار و برای اینکه فشرده سازی بیشتری انجام داده باشید، 

قسمت های اضافی ویدئو را هم برش بزنید.
بســته به قدرت ســخت افزاری گجتی که از آن استفاده 
می کنید سرعت این فشرده سازی می تواند متفاوت باشد، 
اما به طور کلی می توان گفت که اپلیکیشــن این کار را با 
سرعت قابل قبولی انجام می دهد و نکته خوشحال کننده 
اینکه بعد از دادن خروجی روی آنها، واترمارک نمی چسباند، 
اما به جز فشــرده ســازی ویدئو، تبدیل تمام فرمت های 
ویدئویی به فایل های mp4 هم از دیگر کارهایی است که 
این اپلیکیشن به خوبی از پس آن بر می آید. کافی است هر 
ویدئو با هر حجم و فرمتی را به VidCompact بدهید تا 
به سرعت آن را به فرمت رایج mp4 تبدیل کند که تقریبا 
تمام سیســتم های عامل و گجت های هوشمند به طور 
پیش فرض از آن پشتیبانی می کنند.شما می توانید این 
  goo.gl/k25QtM   اپلیکیشن را با استفاده از این لینک

دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

وبگردی

علمپژوهی

ساخت دستگاهی کوچک که می تواند آلودگی هوا را 
کم کرده و از آن ســوخت موثری تولید کند به عنوان 
یکی از کاربردی ترین فناوری هــای نوظهور در عصر 

حاضر شناخته می شود.
محققان دانشگاه های آنتورپ و لوون بلژیک دست به 
ابتکار بزرگی زده و راه حل ابتــکاری را برای مقابله با 
آلودگی فزاینده هوای زمین ارائه کرده اند که در عین 
حال می توان به آن به عنــوان تکنیک نوینی در تولید 

موثر سوخت نگاه کرد. 
آنچه که آنها ارائه کرده اند دســتگاه کوچکی اســت 
که هوای آلــوده و سرشــار از ذرات کربنــی را فیلتر 
 کرده و در نهایت بخشــی از آن را به ســوخت تبدیل 

می کند.
این دســتگاه متشــکل از دو بخش فوتوالکتروشیمی 
اســت. در یک بخش این دســتگاه هوا فیلتر شده و با 

استفاده از فوتوآند خالص سازی می شود.
 از دل این فرآیند هیدروژن تولید می شــود که توسط 
یک کاتد نصب شده در پشت غشــای حایل میان دو 

بخش دستگاه، جمع آوری می شود. 
هیدروژنی کــه از این راه به دســت می آیــد قابلیت 

ذخیره سازی و استفاده به عنوان سوخت را دارد.
ســمی وربروگن که این پروژه تحت سرپرستی وی به 
سرانجام رسیده می گوید:در گذشته این نوع بخش ها 
یا سلول ها عمدتا برای استخراج هیدروژن از آب به کار 
گرفته می شدند و حاال کشــف کرده ایم که می توان 
همین نگــرش را درخصوص هوای آلــوده هم به کار 
گرفته و جالب اینکه این فرآیند در چنین مدل جدیدی 

نتیجه موثرتری دارد.
البته این فنــاوری فعال در حد یک ایــده مفهومی و با 
ابعاد بسیار کوچکی ارائه شــده که قطعا نمی تواند به 
عنوان راه حل اصلی مقابله بــا آالینده های کربنی به 
آن نگاه کرد، اما تاثیرگــذاری آن در آینده و همزمان 
 با تولید انبوه و تجاری آن در مقیــاس بزرگ تر ثابت 

خواهد شد.

تولید سوخت از آلودگی هوا

دلیل توقف تماس صوتی تلگرام
وزیر ارتباطات گفت: سرویس تماس صوتی شبکه پیام رسان تلگرام، به دلیل مسائل امنیتی و 
تعداد زیاد کاربران این شبکه که اشراف و نظارت بر آن را دشوارتر می کند، قطع شده است و عمال 

راه اندازی مجدد آن منوط به تصمیم جدید مقامات قضائی است.

 انتخاب ادویه مناسب غذا را 
به هوش مصنوعی بسپارید

 قیمت پروژه اسکورپیو 
پیش از رونمایی لو رفت

چگونه سرعت فلش مموری را باال ببریم؟

در حالی که هنوز چند ساعتی تا شروع کنفرانس مایکروسافت در 
E3 2017 باقی مانده بود، قیمت پروژه اسکورپیو، کنسول میان 

نسلی این شرکت مشخص شد.
»جف کیلی« از فعاالن صنعت ویدئو گیــم، در توییتی ذکر کرد 
که قیمت و مشخصات ســخت افزاری این کنسول را می داند و از 

اطالعات خود اطمینان کامال دارد.
وی ســپس در توییــت دیگری اعالم کــرد که اگــر تغییری در 
برنامه های مایکروسافت ایجاد نشود، اسکورپیو با قیمت ۴99 دالر 

آمریکا عرضه خواهد شد.
»کیلی« پیش تر در توییت های دیگری از مشــخصات فنی این 
کنسول هم پرده برداشته بود. به گفته وی این کنسول 6 ترافالپس 

قدرت محاسباتی دارد و به 12 گیگابایت رم هم مجهز است.
اگر فرض کنیم که اطالعات کیلی درست هستند، پس اسکورپیو 
با همان قیمتی که اکس باکس وان با آن در سال 2013 روانه بازار 
شد عرضه می شود. تا به حال اطالعات خوبی از این کنسول آشکار 
شده، از جمله بخشی از مشخصات سخت افزاری و شکل ظاهری 

کیت توسعه.
کنفرانس مایکروسافت ساعت 1:30 بامداد دوشنبه آغاز شد و در 

آن شاهد رونمایی رسمی از پروژه اسکورپیو بودیم.

یکی از روش های افزایش امنیت و سرعت در فلش مموری ها تغییر 
دادن فرمت آنها از FAT32 به NTFS است. فرمت NTFS به دلیل 

کارایی هایی که دارد امنیت و سرعت بیشتری را فراهم می کند.
فلش مموری ها اغلب دارای فرمت FAT32 هســتند. این فرمت 
یک سیستم فایل 32 بیتی است که می تواند کالسترهای بیشتری 
را در مقایسه با سیستم های فایلی قدیمی تر آدرس دهی کند. به 
عالوه این فرمت قابلیت پشتیبانی از پارتیشن های تا 8 ترابایت را 
دارد. این فرمت در مدیریت فایل ها توانمند اســت ولی در زمینه  
امنیت خیلی ضعیف ظاهر شده ، به طوری که آسیب های زیادی را 
به ویندوز NT وارد کرد و مایکروسافت مجبور شد تا یک سیستم 
فایلی جدید را عرضه کند تا باگ های امنیتی FAT32 را پوشش 

دهد، این فرمت جدید با نام NTFS عرضه شد.
New Technology File Sys�  این سیستم فایلی که مخفف
 Fat32 است، قادر است کالسترهای بیشتری را نسبت به tem
آدرس دهی کند و در نتیجه کالســترهای NTFS کوچک است. 
مزیت کوچک بودن کالســترها، حفظ فضای بیشــتر برای هارد 

دیسک می باشد.
 این سیســتم فایلی صفــات فایل شــامل داده هــای فایل را در

 )MFT )Master File Table ذخیره می کند، به همین دلیل 
فایل های حذف شده خیلی بهتر بازیابی می شوند به بیان ساده تر 

شانس سالم ماندن فایل حذف شده بیشتر خواهد بود.
فرمت NTFS قابلیت پشتیبانی از مجوزهای فایل و دایرکتوری 
را دارد، این خصوصیت امنیتی سبب می شــود که صرفا کاربران 
خاصی به فایل ها و دایرکتوری های ویژه دسترسی داشته باشند. 
 یکی دیگــر از مزایای این فرمــت که باعث افزایش ســرعت در
 )Index( جست وجو شده، وجود قسمتی برای شاخص گذاری 

فایل ها و فولدرهاست.
 NTFS چنانچه تمایل دارید که فرمت فلش ممــوری خود را به

تغییر دهید، مراحل زیر را دنبال کنید:
روی My Computer راست کلیک کرده و گزینه  Manage را 
 Disk Management انتخاب کنید.در پنجره باز شده به بخش
رفته و در کادر روبــه روی آن فلش مموری خــود را پیدا کنید، 

 Format ا روی آن راســت کلیک کنید و گزینه ر
انتخاب کنید.

اکنون پیامی برای شما نشان داده 
می شود، روی گزینه  Ok این پیام 
کلیک کنید. پنجــره جدیدی که 
ظاهر می شــود حاوی تنظیمات 
فرمت مورد نظرتان است، اکنون 

 File در بخــش
 System

مت  فر

 NTFS
را انتخــاب و 

گزینه  Ok را انتخاب 
کنید تا تغییر فرمت انجام شود.

اما آیا برای دسترسی به خدمات آنها حتما به اپلیکیشن هایشان 
نیاز دارید؟ شاید از این به بعد نه، چرا که اپلیکیشنی مثل »توِگِدر« 
مزایای این سرویس ها را در یک محل جمع آوری می کند.اگر 
بخواهیم توصیف دقیقی از توگدر )که نمی دانیم از میان این همه 
اسم خوب فارسی چرا این اسم برایش انتخاب شده!( داشته باشیم، 
باید آن را موتور جست وجوی هوشمندی بدانیم که شما را به طور 
یکپارچه به بسیاری از سرویس های تفریحی و خدماتی متصل 
می کند؛ مثال کارهایی مثل رزرو بلیت سینما از سینماتیکت، 

دریافت تخفیف از نت برگ، ســفارش غذا از چیلیوری و رزرو 
ماشین از اسنپ را می توانید به راحتی از طریق آن انجام و بدون 

خارج شدن از محیط اپلیکیشن بدهید.
این یعنی صرفه جویی در وقــت، ضمن اینکه می توانید تفریح 
یک روز کامل را هم از طریق توگدر برنامه ریزی کنید. به غیر از 
اسنپ )که هنوز اپلیکیشن تحت وب ندارد(، توگدر برای استفاده 
از خدمات چیلیوری و سینماتیکت و نت برگ به وبسایت آنها 
متصل می شود؛  بنابراین به جز اسنپ نیازی به نصب اپ های 

دیگر نیست چرا که همه چیز در توگدر به وبسایت های سرویس 
دهنده آنها لینک شده است.توگدر برای اینکه روز تعطیل خود 
را بهتر برنامه ریزی کنید، سه دســته »دیدنی« و »تفریحی« و 
»خوردنی« را به شما ارائه کرده که می توانید وارد هر کدام شده و 
از پیشنهادهای دور و اطرافتان بهره مند بشوید، پیشنهادهایی که 

از سوی استارتاپ های طرف قرارداد آن تامین می شوند.
مثال با ورود به بخش دیدنی، تمام فیلم های روی پرده ســینما 
برای تان نمایان می شوند تا بتوانید بلیت فیلم مورد عالقه تان را 
از طرف سینماتیکت رزرو کنید. خوشبختانه توگدر برای اتصال 
به سینماتیکت از محیط اپ خارج نشده و از ویژگی مرورگر درون 
برنامه ای اندروید اســتفاده می کند؛ بنابراین بعد از رزرو بلیت 
بالفاصله به محیط آن بر مــی گردید تا به کارهای دیگری مثل 
رزرو ماشین برای رفتن به سینما برسید و از پیشنهادهایی مثل 

»خوردنی های اطراف« و »تفریحات اطراف« بهره مند شوید.
اما شــاید قبل از مراجعه به یک مرکز تفریحی دوست داشته 
باشید که از نظر مردم در مورد کیفیت آن آگاه شوید. خوشبختانه 
بخشی از اطالعات مکان ها در توگدر از طریق اپلیکیشن مشهور 
فوراسکوئر تامین می شوند؛ بنابراین قبل از رزرو بلیت می توانید 
سری هم به نظرات مردم در فوراسکوئر بزنید تا تصمیم گیری 
بهتری داشته باشید.یکی از خصوصیات خوب توگدر هم امکان 
ذخیره و اشتراک گذاری پیشنهادهاست. هر پیشنهاد را می توانید 
به شکل یک لینک به دوستان خود بفرستید و آنها هم برای بررسی 
نیازی به نصب اپ های مختلف ندارند؛ چرا که توگدر اطالعات را 
در سرورهای اختصاصی و از طریق وبسایت خودش به نمایش 
می گذارد. به لطف تعامل با گوگل مپس، محل دقیق هر کدام از 

مراکز تفریحی روی نقشه هم قابل مشاهده است.
البته نسخه فعلی اپلیکیشن خالی از ایراد نیست و ممکن است در 
آن با مشکل کرش کردن هم مواجه بشوید، اما این مسائل مطمئنا 
با ارائه به روز رسانی های مستمر برطرف می شوند.توگدر در حال 
حاضر از پنج سرویس ایرانی و خارجی پشتیبانی می کند ولی 
خوشبختانه برای پشتیبانی از سرویس های بیشتر محدودیتی 
ندارد؛ بنابراین می توانیم در آینده به هر چه پربار شدن اپلیکیشن 
و تکمیل شدن بخش پیشــنهادهای آن بیشتر امیدوار باشیم. 
اپلیکیشــن رایگان توگدر را می توانید با وارد کردن این لینک   

goo.gl/g4KxYI  در مرورگرتان از کافه بازار دانلود کنید.

اگراهلتفریحوگشتوگذارباشیدحتماازاپلیکیشنهاییمثلنتبرگ،چیلیوری،سینماتیکتواسنپ
خیلیاستفادهمیکنید؛سرویسهاییکهبهنحویمرتبطبایکدیگرندواحتمالشهستکهدریکروز

تعطیلبخواهیدازمزایایهمهآنهااستفادهکنید.

الون ماسک، مدیر شرکت تســال، بزرگ ترین تولیدکننده 
خودروهای برقــی در جهان می گوید بــه زودی انبوهی از 
شارژرهای خورشیدی به منظور شارژر خودروهای تولیدی 
این شرکت به کار گرفته خواهند شد. خورشیدی به منظور 
شارژ خودروهای تولیدی این شرکت به کار گرفته خواهند 
شد.در حال حاضر این شارژرها به شــبکه های تامین برق 
متصل می شوند، اما قرار است در آینده کل آنها انرژی خود 

را از نور خورشید تامین کنند.

تسال به منظور ترغیب مردم به استفاده از خودروهای برقی 
در تالش است شبکه ای از ایســتگاه های شارژ خودروهای 
برقی در کشــورهای مختلف بــه وجود آورد و اســتفاده از 
انرژی خورشــیدی هزینه راه اندازی ایستگاه های مذکور را 
کاهش می دهد. به گفته الون ماسک؛ فعالیت های اجرایی 
در این زمینه آغاز شــده و به تدریج تمامی ایســتگاه های 
شارژ خودروهای برقی تسال از شــبکه های توزیع برق جدا 
می شــوند. بخش عمده ای از برق آمریــکا از طریق منابع 

تجدیدناپذیر مانند گاز طبیعی تامین می شود و اقداماتی از 
این دست به صرفه جویی و کاهش مصرف این نوع انرژی ها 
نیز منجر می شود. از ســوی دیگر تســال قصد دارد تعداد 
ایستگاه های شارژ خودروهای برقی خود را در سراسر آمریکا 
دو برابر کند. اگر چه خودروهای برقی در ســال های اولیه 
تولید قابلیت رقابت با خودروهای بنزین سوز را نداشته اند، اما 
در سال های اخیر فناوری مورد استفاده در آنها به شدت ارتقا 
یافته و امروزه این خودروهــا از کارآیی برابر با یک خودروی 
بنزین سوز که با ســرعت حداکثر 11۷ کیلومتر در ساعت 
حرکت کند، برخوردارند. چالش اساسی بر سر راه استفاده از 

این خودروها افزایش میزان شارژ آنهاست.

تولید شارژرهای خورشیدی برای تامین انرژی خودروهای برقی

ترفند

معرفیاپلیکیشنVidCompact؛
 فشرده سازی ویدئوها با کمترین افت کیفیت

معرفیاپلیکیشنتوگدر؛

تفریح های اطراف، همه در کنار هم
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يادداشت
اعزام 34 مبلغ دینی به گلپایگان در ماه رمضان

رییس تبلیغات اسالمی شهرستان گلپایگان  با بیان اینکه 34 مبلغ از دو شهر اصفهان و قم 
به این شهرستان جهت تبلیغ اعزام شده اند، ادامه داد: که توجه به رهنمودهای رهبری در 

راستای تربیت یک جامعه دینی از موارد تبلیغ است.

اخبار کوتاه

امام جمعه خمینی شهر:

شب قدر، شب اتصال به خداوند و 
رسیدن به مقصد است

امام جمعه خمینی شهر با اشاره به فضیلت 
شب های قدر عنوان کرد: گل سرسبد ماه 
مبارک رمضان، شب های قدر است که به تعبیر قرآن از هزار ماه بهتر 
بوده و قرآن درباره هیچ چیز دیگری این تعبیر را به کار نبرده است.

حجت االسالم عباس رحیمی  با تاکید بر بهره برداری ویژه از فضیلت 
شب های قدر ابراز کرد: شب قدر شب اتصال به خداوند و رسیدن به 
مقصد است براین اساس الزم است حق این شب ها به خوبی ادا شده 

و در درک فضیلت آن با تمام وجود کوشش شود.
وی با اشاره به فضیلت سحرگاه یادآور شد: همه سحرها با فضیلت 
است، اما سحرهای شــب های قدر از فضیلت بیشتری برخوردار 
هستند؛ این افرادی که سحر را درک و با خدا راز و نیاز می کنند به 

مقام واالیی دست می یابند.
امام جمعه خمینی شــهر با توصیه به جوانــان مبنی بر حضور در 
مناجات ها و انجــام اعمال پرفضیلت این ماه بیــان کرد: جوانان با 
بهره برداری ویژه از شب های قدر و برطرف کردن موانعی که بر سر 
راه رسیدن به خدا وجود دارد و رعایت حقوق مردم، با واسطه قرار 
دادن روح پاک امیرالمومنین)ع( خود را به درگاه احدیت متصل و با 

حفظ ایمان و والیت خود را به سعادت ابدی رهسپار کنند.

با مسئوالن

فرمانــدار آران و بیــدگل در 
نشســت کارگــروه میــراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری آران و بیدگل 
به نقش میراث فرهنگی در توســعه پایدار اشــاره کرد 
و گفت: میراث فرهنگی و گردشــگری یکــی از ارکان 
توسعه فرهنگی و اقتصادی است.ابوالفضل معینی نژاد 
با گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی، این صنعت را 
هویت ساز، اشتغال زا و اقتصاد محور دانست و افزود: یکی 
از راه های شناخت اقوام، بررسی صنایع دستی و هنرهای 
کاربردی آنان است که از اعماق فرهنگ ها و باورهای یک 
منطقه و دیار خلق می شــود و هنرمند خالق می تواند 
روحیات و بافت فرهنگی را در اثرش نقش آفرینی کند.
فرماندار آران و بیدگل بر صیانت از صنایع دستی و میراث 
فرهنگی تاکید کرد و گفت: این صنعت موجب گسترش 
ایجاد همبســتگی و ارتباطات در میان مردم و کیفیت 
بخشی فرهنگ های مختلف می شود.معینی نژاد افزود: 
در کشــور ما نیز صنایع دســتی با اتکا به پشتوانه غنی 
فرهنگ ایرانی اســالمی، به نحو چشمگیری گسترش 
یافته است .وی با اشــاره به شــروع فصل گردشگری 
تابستان تصریح کرد: با بسترسازی مناسب و برنامه ریزی 
مدون می توان از صنعت گردشگری منافع فراوان همراه 

با سود اقتصادی بهره برد .

فرماندار آران و بیدگل:

میراث فرهنگی از ارکان توسعه 
فرهنگی  واقتصادی است

یکــی از بکرتریــن و خــوش آب و 
هواترین مناطق مرکزی کشــور در 
فصول مختلف ســال به ویژه در زمستان و بهار به لحاظ قرار 
داشــتن در موقعیت جغرافیایی زاگرس مرکــزی یا همان 
زاگرس بلند، شهرستان فریدونشهر واقع در غربی ترین نقطه 
اســتان اصفهان و در مرز این اســتان با دو استان لرستان و 

چهارمحال و بختیاری است.
این شهرستان به لحاظ دور بودن از مرکز و محرومیت های 
مختلف از جمله محرومیت جــاده ای، تا چندی پیش کامال 
ناشــناخته بود و طبیعتش به دور از دســترس گردشــگر 
همچنان زنده و بکــر مانده بود تا اینکه از حدود 15 ســال 
گذشته با شناخته تر شدن زیبایی های این شهرستان رفته 
رفته خیل گردشگران به ســمت این منطقه روانه شدند تا 
جایی که پیســت اسکی فریدونشــهر به عنوان تنها پیست 
اســکی اســتاندارد اســتان اصفهان و یکی از جذاب ترین 

پیست های اسکی کشور راه اندازی شد.
هرچند روز به روز بر آمار گردشگران این شهرستان افزوده 
شــد، اما هیچ گونه تدبیر خاصی برای بهره گیری از صنعت 
گردشگری بعد از گذشت 15 ســال از رشد گردشگر در این 
شهرستان مشاهده نشــد و هیچ طرح خاص گردشگری به 
جز پیست اسکی اجرایی نشــد. این در حالی بود که با ورود 
روز افزون گردشــگر به علت آماده نبودن زیرســاخت های 
شهرستان، روز به روز طبیعت خســارت دید و در بسیاری 

از مناطق زیبایــی ها رو بــه افول رفت و مســئوالن حتی 
حاضر نشدند برای 214 هزار هکتار زیست بوم طبیعی این 

شهرستان، یک اداره محیط زیست تاسیس کنند.
البته مسئوالن استان و کشور از این طبیعت غافل نمانده و 
طرح های انتقال آب این شهرستان که سرچشمه رودخانه دز 
و زاینده رود است را کلید زدند و تا جایی پیش رفتند که 53 
مزرعه در مرکز شهرستان و چند روستای اطراف آن به کلی 
خشک شد و کشاورزی که شغل غالب مردم این شهرستان 

بود کم رنگ و بیکاری پررنگ تر شد.
ظرفیت عظیم گردشــگری این شهرستان، هم می توانست 
موجب اشتغال زایی شود و هم باعث می شد با جذب سرمایه 
مقدمات توسعه بیشتر شهرســتان و خروج از محرومیت را 
فراهم کند که این امر از دید مسئوالنی که آب شهرستان را 

خوب دیده بودند، مغفول ماند.
چندی پیش محســن محمدی، مســئول میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری فریدونشهر، در گفت وگو با پونه زار 
از موافقت اصولی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری اســتان اصفهان با 20 طرح گردشگری بزرگ 
اقامتی شامل ویال و هتل با تالش ویژه فرماندار فریدونشهر 
خبر داد و همچنین از موافقت اصولی با 155 طرح بوم گردی 

سخن به میان آورد.
گذشته از این موضوع که چقدر از این افراد بومی و یا نیازمند 
شغل هستند، جای امیدواری است که باالخره افرادی پی به 

حضور صنعت توریسم در فریدونشهر برده و یکی از دستان 
این طفل رها شده در این شهرستان را گرفتند، اما ظرفیت 
عظیم این شهرستان در حوزه گردشــگری، بسیار بیشتر از 

این مقدار است.
جای تاسف است که در داخل شــهر، غیر از اقدام شهرداری 
برای ساخت میهمانسرا و تشــکیل یک شرکت تعاونی برای 
اداره پیست اسکی و چند طرح جرئی بوم گردی، هیچ اتفاق 
خاص دیگری در رابطه با صنعت گردشگری در فریدونشهر 

مشاهده نمی شود.
طفل نوپا و ثروتمند گردشــگری در فریدونشهر سرگردان 
رها شده اســت ولی همچنان حلقه های مفقوده بین صدها 
و بلکه هزاران جوان بیکار شهرستان و این طفل وجود دارد 
و حتی همایش کارآفرینی هم نتوانست در این رابطه کاری 

از پیش ببرد.
عبدالرضا مرشــدی پور، مدیر میهمانســرای شــهرداری 
فریدونشهر، در گفت وگو با پونه زار از حضور چندین گردشگر 
خارجی در این شهرستان به منظور اسکی کردن در کوه های 
مرتفع و پوشیده از برف فریدونشهر در زمستان سال گذشته 
خبر داد و متذکر شــد که آوازه فریدونشهر دیگر از مرزهای 

جغرافیایی کشور هم فراتر 
رفته است.

ســخن از بــاب معرفــی 
جاذبه هــای ایــن منطقه 
نیست، اما فقط برای اینکه 
تقریب به ذهن در این رابطه 
صــورت بگیرد مــی توان 
سربسته گفت غیر از جاذبه 
طبیعی به عنوان مهم ترین 
جاذبه ایــن شهرســتان، 
جاذبه های تاریخی، ورزشی، 
اقتصادی و حتی سیاسی در 
این منطقه مــی تواند خیل 
عظیمی از گردشــگران را 
به این شهرســتان هدایت 
کند و موجب ثقیل تر شدن 
صنعــت گردشــگری این 

شهرستان شود.
اما همــه این مــوارد وقتی 
می تواند در جهت توســعه 
و پیشرفت شهرســتان به 

کارگیری شود که اجازه ندهیم آســیبی از این بابت متوجه 
شهرستان، مردم و هویتمان شود.

قابل توجه مسئوالن؛

فریدونشهر بهشت سرمایه گذاری گردشگری در مرکز کشور

فريدونشهر

 53 مزرعه در مرکز 
شهرستان و چند 

روستای اطراف 
آن به کلی خشک 

شد و کشاورزی که 
شغل غالب مردم 

اين شهرستان بود 
کم رنگ و بیکاری 

پررنگ تر شد

ريیس کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( دهاقان خبرداد:

پرداخت ۳ میلیارد ریال به 
مددجویان کمیته امداد 

 رییس کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( 
شهرستان دهاقان از پرداخت 3 میلیارد ریال به 
عنوان مستمری به مددجویان زیر پوشش این کمیته خبرداد.محمود 
دوایی با بیان این مطلب، اظهار داشت: طرح توزیع بسته های غذایی 
به محرومان و افراد زیرپوشــش این کمیته با عنوان توشه برکت در 
حال اجراست. وی از خیرین خواست با جذب کمک های مالی و تهیه 
مواد غذایی، همچون سال های گذشته فعالیت داشته باشند.رییس 
کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( شهرستان دهاقان باتوجه به 
طرح مفتاح الجنان، اذعان داشــت:بازدید مسئوالن از افرادمحروم 

ونیازمندان وحل مشکالت آنها نیز صورت می گیرد.
دوایی از طرح محسنین و اکرام ایتام نیز خبرداد و گفت: امیدواریم با 

مشارکت مردم و خیرین برنامه های مناسب تری برگزار شود.

 دهاقان

آران و بیدگل

خمینی شهر

مدیر جهــاد کشــاورزی نطنز  
گفت: با کشــت محصول طالبی 
معروف به » آقا علی عباســی «در ســطح ۷00 هکتار 
از اراضی زراعی بادرود در ســال جاری بالغ بر 20 هزار 
 تن محصول برداشــت و روانه بازار داخلی می شــود.
عبدالرضا مهدی بادی اظهار کرد: عمده ارقام تولیدی 
طالبی رقم ســاوه ای گرمک و شــاه آبادی است که از 

کیفیت باالیی نیز برخوردار است .
وی افزود: این محصول در بهمــن ماه به صورت تونلی 
با پوشش پالســتیک کشت شــده و از مزایای کشت 
این محصول با ایــن روش زود رســی، تولید محصول 
 ســالم و صرفه جویــی در آب و نهاده های کشــاورزی 

است.

مدير جهاد کشاورزی نطنز خبر داد:

 آغاز برداشت ۲۰ هزارتن 
طالبی از کشتزارهای بادرود

نطنز

تحدید حدود اختصاصی
3/593 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 7 قفیزی در دشت کلیجه 
پالک 5730 فرعی از شماره 1 اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده 
ثبتی به نام اکرم سلطان محمدیان فرزند حســینعلی در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخه 1396/04/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شــود در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.م الف: 8591 ذکاوتمند رئیس 

ثبت میمه )182 کلمه، دو کادر(
مزایده

پرونــده:  9609003623300022 شــماره  3 شــماره صورتمجلــس  /608
9509983623100635 شماره بایگانی شعبه: 960029 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردســتان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 960029 
مدنی که به موجب آن ورثه مرحوم موسی مهرآور فرزند علی محکوم اند به پرداخت 
مهریه در حق خانم آســیه برغمدی فرزند غالمرضا و پرداخــت 5/000/000 ریال به 
عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولت . با توجه به اینکه محکوم علیهم طوعًا درصدد 
اجرای مفاد اجرائیه برنیامده است فلذا ماترک مربوطه را به شرح ذیل از طریق مزایده 
به فروش می رساند: تمامی ششــدانگ پالک ثبتی 1/146 بخش 17 ثبت اصفهان واقع 
در اردستان شهرک طباطبایی خ شــهید رجایی کوی طباطبایی پالک 1 دارای مساحت 
عرصــه 267/30 مترمربع که در آن ســاختمانی در دو طبقه به انضمــام زیرزمین با 
مساحت اعیانی 328 مترمربع و قدمت باالی 30 سال احداث شده است اسکلت ساختمان 
از نوع مصالح بنایی و با دیوارهای آجری و ســقف تیرآهن می باشد دربهای داخلی 
چوبی و پنجرههای فلزی و آلومینیومی دارای کابینت فلزی دارای اشتراکات آب برق 
و گاز و فاقد سند تفکیکی ارزیابی شده توسط کارشــناس رسمی دادگستری به مبلغ 
1/350/000/000 ریال. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلســه مزایده 
حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکی را که آگهی شــده مالحظه نمایند 
ملک فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده 
باید 10% بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را 
نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 
1396/04/11 روز یکشــنبه ســاعت 9 صبح مکان مزایده: واحد اجــرای احکام مدنی 
 دادگستری شهرستان اردستان م الف: 122 اجرای احکام مدنی دادگستری اردستان

)302 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103623501095 ابالغنامــه:  شــماره   3 /609
9409983624000843 شماره بایگانی شــعبه: 951166 اداره آب منطقه ای شکوائیه 
ای علیه اسداله شاهمرادی فرزند محمد باقر دائر بر بهره برداری غیر مجاز از یک حلقه 
چاه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
101 دادگاه کیفری 2 اردستان ارجاع و به کالسه 9409983624000843 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1396/05/01 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن متهم و درخواست شــاکی و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه مربوطه آگهی می شود تا متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 120 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان 

)101 جزایی سابق()138 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

3/625 شماره: 385/94 به موجب رای شماره 653 تاریخ 94/6/16 حوزه 19 شورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمدرضا امید 
فرزانه فرزند اصغربه نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مهریه شامل 
313 عدد سکه تمام بهار آزادی و 110 مثقال طال ساخته شده 18 عیار و 150/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له زهرا قاسمی یزدآبادی فرزند فاضل به نشانی خ 
مسجد سید جامی شرقی پالک 22 کوچه اعالئی کوچه شهید کرمانیان پور پ 7. و نیم 
عشر در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:8442 شــعبه 19 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره یک()181 کلمه، دو کادر(

اخطار اجرایی
3/626 شماره: 71/95 به موجب رای شماره 605 تاریخ 95/06/8 حوزه 24 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ابوالفضل ریاحی زاده 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 17/100/000 بابت چک شماره 
561075- 94/2/20 و پرداخت مبلغ 175/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )94/2/20( تا زمان اجرای حکم در حق خواهان رسول 
رستمیان به نشانی اصفهان خ مولوی ک 15 شهید قنبری کوچه شهید آقاجانی پالک 79. 
و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:8459 شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) مجتمع شماره دو()179 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

3/627 شماره: 760/95 /26 به موجب رای شماره 95600026 تاریخ 96/1/14 حوزه 
26 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهما: 
1- حســن 2- کیارش هر دو به شــهرت جمالی به نشــانی مجهول المکان محکوم اند 
به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 124/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 3/350/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک ها ) چک شماره 758766 مورخ 95/5/5 مبلغ 35/000/000 ریال 
چک شــماره 758762 مورخ 95/2/7 مبلغ 27/000/000 ریال چک شــماره 758763 
مورخ 95/3/17 مبلغ 27/000/000  ریال و چک شــماره 758767 مورخ 95/8/11 به 
مبلغ 35/000/000 ریال( لغایت زمان وصول خواســته بر اساس نرخ شاخص بانک 
مرکزی در حق محکوم له عباس کاوه به نشانی اصفهان خ جی خ مهدیه ک مجاهد پ 17. 
و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:8464 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()229 کلمه، سه کادر(
اخطار اجرایی

3/628 شماره: 1100/94 به موجب رای شماره 624 تاریخ 95/06/21 حوزه 29 شورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محسن محمدی 
اروچه به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ نهصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و 
همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/11/17 لغایت زمان وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از بانک مرکزی در حق خواهان بهروز سراندی به 
نشانی اصفهان خ امام خمینی مارچین  چهار راه منبع آب روبروی مدرسه 17 شهریور 
موبایل برنادت. و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:8444 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)مجتمع شماره دو()196 کلمه، دوکادر(
فقدان سند مالکیت

3/629 چون خانم طوبی عزیزی فرزند حیدر نســبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکدســتگاه آپارتمان با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
طی شــماره 38630 مورخه 1395/09/07 گواهی شــده و به تایید دفتر 97 اصفهان 
رسیده مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکدستگاه آپارتمان 
شــماره 6160 فرعی واقع در طبقه چهارم و پارکینگ شماره 6171 واقع در حیاط به و 
از انباری 6165 فرعی در طبقه هم کف کال مفروز و مجزا شــده از 15194/3452 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان ذیل شماره 52077 در صفحه 527 دفتر 271 بنام خانم طوبی 
عزیزی فرزند حیدر ثبت و سند چاپی شماره 704137 ب/91 صادر و تسلیم گردیده و 
طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت 
جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 8641 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 
شرق اصفهان  )261 کلمه، سه کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/621 در خصوص پرونده کالســه 960195 خواهان احد روغنی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت نعمت اله هدایت کلیشــادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/05/3 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 8478 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره یک()114 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/619 در خصــوص پرونده کالســه 960200 خواهان آقای رســول محمد صادقی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه نقد به طرفیــت آقای مجتبی خدایــی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 96/05/04 ساعت 8/30 صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 9 شــورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 8458 
شعبه 9 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو()121 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/618 در خصوص پرونده کالســه 960170 خواهان ساناز رسول پور دادخواستی 
مبنی بر مطالبه خسارت به طرفیت علیرضا شمسیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/05/02 ساعت 17 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
شیخ صدوق شــمالی چهارراه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 8484 شعبه 39 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()113 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/616 در خصوص پرونده کالسه 960123 ش 14خواهان همایون بحرینی اصفهانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت زهرا مســتحفضیان تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای 96/05/01 ســاعت 8:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان مجتمع 
شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت 
عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
8443 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)103 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/615 در خصوص پرونده کالسه 960195 خواهان عبدالحمید کالنی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه سفته به طرفیت حمیدرضا ربیعی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/5/4 ساعت 5/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
ارباب مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شــود.م الف: 8448 شعبه 24 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شماره 2()107 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/620 در خصوص پرونده کالسه 950810 خواهان شمس الدین محمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلــغ 31/000/000 ریــال به طرفیــت زرین نادرپــور تقدیم نموده 
اســت وقت رســیدگی برای مورخ 96/5/4 ســاعت 4 عصــر تعیین گردیده اســت با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانــده قبل از وقت رســیدگی به 
این شــعبه واقــع در اصفهان ابتــدای خیابان ارباب مجتمع شــماره 2 شــورای حل 
اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم را اخذ نماییــد. در صورت 
عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضی اتخاذ می شــود.
 م الف: 8461 شــعبه 24 حقوقی شــورای حل اختــالف اصفهان )مجتمع شــماره 2(

)110 کلمه، یک کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/592 شــماره صادره: 1396/42/376028- 1396/3/18 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ یک باب خانه پالک شــماره 4483/3705  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتي به نام حبیب سعادت و اعظم قاسم خاني فرزندان مصطفي 
و محمود در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانوني آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 96/4/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهي در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م 
الف: 8393 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، دو کادر(

فقدان سند مالکیت
3/613 شــماره صادره: 964202511356785- 1396/03/20 سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 16771 فرعی از 2187 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 
47483 در صفحه 326 دفتر 185 بنام جهانگیر بهامین سابقه ثبت و صدور سند داشته 
و تحت شماره چاپی 447444 سند دفترچه ای ثبت و صادر و تسلیم شده است و سپس 
نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن 
ذیل شماره 34983- 96/02/21 دفتر 110 رسیده مدعی اســت که سند مالکیت آن به 
علت سهل انگاری مفقود شده است و درخواست صدور سند المثنی مالکیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت دریک نوبت آگهی میشود چنانچه کسی  مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده  روز 
اعتراض خود راکتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم 
و رســید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند 
مستردگردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد.  م الف: 8651 قویدل رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)218 

کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

3/630 کالسه پرونده: 951399 شماره دادنامه: 9609976793701597- 96/03/07 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 7 شورای حل اختالف خواهان: مسعودخان محمدی خ جی 
فروشــگاه کناف  فرزند عبدالحمید خواندگان: عارف صاحبی قاضیانی فرزند ابراهیم 
به آدرس مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای مسعود خان محمدی فرزند عبدالحمید 
به طرفیت عارف صاحبی قاضیانی فرزند ابراهیم به خواسته مطالبه مبلغ چهل و شش 
میلیون ریال وجه چک به شماره 093820- 91/5/18 به عهده بانک صادرات به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و شش 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و دو میلیون و پنجاه و پنج هــزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 91/05/18 تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 
8438 شعبه 7 حقوقی  شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)299 کلمه، سه کادر(
حصر وراثت

4/498  صدیقه جهانگیری دارای شناســنامه شــماره 208 به شــرح دادخواست به 
کالسه  692/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فرزوان جهانگیری کوپائی به شناسنامه 1629 در تاریخ 95/05/17 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- فریــده جهانگیری کوپائــی 53753 )خواهر( 2- زهرا جهانگیــری کوپائی 737 
)خواهر(3- صدیقــه جهانگیری کوپائــی 208 )خواهر(4- فــروغ جهانگیری کوپائی 
42746 )خواهر( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 6572 شعبه 10 شورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)129 کلمه، دو کادر(
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7 مدیرکل استاندارد استان گفت: عالوه بر توقیف کاالهای دارای عالمت استاندارد بدون مجوز، 
جاعل آن به جزای نقدی و حبس تا 10 سال محکوم خواهد شد.با ارسال کد 10 رقمی درج شده 
ذیل نشان استاندارد به سامانه پیامکی 10001517 می توان از صحت آن اطمینان حاصل کرد.

مجازات استفاده کنندگان از نشان استاندارد بدون اخذ مجوز
اخبار

6 گروه جهادی بــه مناطق کم برخوردار در اســتان چهارمحال و 
بختیاری اعزام شدند. مسئول بســیج سازندگی ناحیه دانشجویی 
اســتان چهار محال و بختیاری گفت: این گروه های جهادی اعزام 
شده به مناطق محروم در چهارمحال و بختیاری، متشکل از 450 
دانشجوی دختر و پســر دانشــگاه های پیام نور اردل و لردگان  و 
دانشــگاه آزاداســالمی اردل بودند.آقای همتی افزود: گروه های 
جهادی به مدت 10 روز در شهرستان های اردل ، شهرکرد و لردگان 
حضور داشــتند. به گفته وی، این گروه ها در زمینه  های  عمرانی، 
اقتصاد مقاومتی، خدمات بهداشــتی و درمانی، توزیع بسته های 

فرهنگی، آموزشی و دامپزشکی، خدمات رسانی می کنند.
وی همچنین از اعزام 32 گروه جهادی در تابستان امسال به مناطق 

محروم خبر داد.

صنایع  دســتی، فعالیت و حوزه  ای اقتصادی است که  از یک  
سو می  تواند بر رشد صادرات غیرنفتی کشور تاثیری فزآینده 
گذاشته و زمینه اشتغال فراوانی را ایجاد کند و از سوی دیگر 
بســتری برای معرفی بهتر و فراگیر فرهنگ و هنر ایران در 

داخل و خارج کشور باشد.
در دنیای امروز رویکرد غالب کشورهای توسعه  یافته بر رشد و 
فراگیری صنایع خالقی مثل صنایع  دستی و هنرهای سنتی 
است. درحالی که بســیاری از آنها برخالف کشور ما در این 
حوزه ظرفیت بومی ندارند، امــا اهمیت باالی صنایع خالق 
و تاثیر فراوانی که بر توسعه پایدار کشــورها دارد، آنها را به 
این سمت سوق داده اســت. آنچه مهم است استفاده از تمام 
ظرفیت های تولیدی کشور است و اگر ما در برخی از صنایع 
بزرگ با موانع جدی مواجه بوده یا نیازمند تکنولوژی خارجی 
هســتیم، باید بتوانیم از ظرفیت های درونــی خود ازجمله 
صنایع دستی )که ریشه در فرهنگ و سنن مردم ایران دارد( 
بهره بگیریم. در سال های اخیر صدور کاالهای صنایع دستی 
نه تنها از سوی کشورهای جهان سوم بلکه از سوی کشورهای 

پیشــرفته نیز مورد توجه قرار گرفته و به ویژه کشــورهای 
مهد صنایع دستی می کوشــند تا با اتخاذ تدابیر حمایتی و 
سیاست های تشویقی، موجبات رشد و توسعه صنایع دستی 
را به عنوان یکی از اقالم مهم صادراتی به دست آورند.یکی از 
ویژگی های مهم و منحصربه فرد استان چهارمحال و بختیاری 
که از فرهنگی غنی و تاریخی ارزشمند برخوردار است صنایع 
دستی این استان است. مردمان استان بختیاری با دستانی 
زمخت کــه حاصل زحمــت و تالش شــبانه روزی در عین 
محرومیت و استضعاف آنهاســت، با لطافت چنان اثر هنری 

می آفرینند که چشم هر بیننده ای را خیره می کند.
صنایع دســتي بختیاري ها، ویژگي ها و مختصاتي دارد که 
با انواع تولیدات مشابه توســط دیگران قابل تشخیص است. 
صنایع دستي بختیاري فقط انواع بافت ها را شامل مي شود که 
تقریبا اغلب زنان و دختران ایلیاتي با آنها آشنایي دارند. آنها 
معموال از مواد اولیه تولید شده توسط خودشان بهره مي گیرند 
و در موارد محــدودي از نــخ پنبه اي کارخانه هــا به عنوان 
تاربافته هاي خود اســتفاده مي کننــد. از امتیازهای صنایع 

تولیدی مردمان استان، عدم تشابه و ناهمانندي آنها به دلیل 
عدم اســتفاده از الگو و مدل براي نقوش تولیداتشان است. 
تنوع و گوناگوني رنگ و نقــش در بافته هاي زنان و دختران 
بسیار زیاد است و کمتر مي توان دید که بافنده اي، دو یا چند 
محصول به یک اندازه و یک نقش بــا رنگ واحد تولید کند. 
بافندگان محلي از دارهایي استفاده مي کنند که به صورت 
افقي است. نقش ها و طرح هایي که در قالي بافي منطقه به کار 
مي رود عبارت است از: نقشه هاي خشتي، بیدمجنون، ترنج، 
طاووس، ســرو، کاج، گلدان و گل چالشتري. صنایع دستی 
استان به دلیل شــیوه های مختلف در تولید، تنوع بسیاری 
دارند و دلیل این تنوع، وجود عشایر و روستاییانی است که در 
تولید این هنرهای دستی سهم بسزایی دارند و همچنان به 
شیوه های سنتی کار می کنند و تولید کارگاهی و مدرن در 

بین آنها جایگاهی ندارد.
صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری به دو گروه تقســیم 
می شود: گروه اول صنایعی است که به نیروی زیادی نیاز دارد 
و توسط مردان انجام می شود مانند نمدمالی و گروه دیگر هم 
توسط زنان هنرمند تولید می شــود مانند انواع دستباف ها. 
تولید صنایع دســتی در این منطقه بیشــتر به عنوان یک 
فعالیت جنبی در کنار مشاغل اصلی قرار دارد که معموال زنان 
خوش ذوق و هنرمند بختیــاری برای پر کردن اوقات فراغت 

خود به آن مشغول هستند.
ازجمله مهم ترین صنایع دســتی استان، چوقا یا چوخابافی، 
خرســک بافی، جاجیم بافــی، نمکدان بافــی، وریس بافی، 
خورجین بافی و تولید ســیاه چادر یا گبه، بافته های پشمی 
مانند کاله و دســتکش، گیوه، نمد گلیم قالی و قالیچه، جل 
روزینی، قفل سازی، پالس، کمچه دان، سفره آردی و بافته های 

خانگی نظیر کاله نمدی، عبا، نمد، گهواره و کوبه است.
در این میان با وجود این حجم از هنر و توانایی تولید صنایع 
دستی بی بدیل و ارزشمند، به دلیل نبود برنامه های حمایتی 
و عدم توجه مسئولین، این ظرفیت استان به جای صادرات به 
کشورهای جهان اکنون در حال فراموشی است. اگر مسئولین 
امر با ســرمایه گذاری روی صنایع دستی، استان را به دروازه 
صادرات صنایع دســتی تبدیل می کردنــد عالوه بر کاهش 
چشــمگیر آمار بیکاری، اکنون شاهد حضور چندین برابری 
توریست هایی از اقصی نقاط مختلف جهان نیز بودیم. متاسفانه 
اگر متولیان امر هرچه زودتر برای میراث این اســتان )که به 
دلیل بی توجهی و بی تدبیری در حال فراموشی است( فکری 
نکنند در سال های آینده خبری از تولیدات ناب صنایع دستی 
بومی محلی نخواهد بود و نسل آینده از صنایع دستی استان 

تنها عکس و خاطره ای دریافت خواهند کرد.

با مسئوالن

معاون تربیــت بدنی و ســالمت آمــوزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری در 
تابستان سال جاری میزبان یک هزار و 469 دانش آموز 

ورزشکار است.
خدایار قاسم پور در جلسه شورای دانش آموزی اظهار 
داشت: مسابقات دانش آموزی از نیمه دوم مردادماه با 
حضور دو هزار ورزشکار و مربی در سطح استان برگزار 
خواهد شــد که 792 ورزشکار پســر و همچنین 677 

ورزشکار دختر هستند.
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیــاری تصریح کــرد: خوابگاه جدید 
مجموعه ورزشــی، با ظرفیت 300 تخت در قالب 35 
اتاق سوییتی در سه طبقه با مســاحت دو هزار و 540 
مترمربع و اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون 

تومان ازسوی خیرین در حال ساخت است.

معاون آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال میزبان ۱۴۶۹ 
دانش آموز ورزشکار می شود

اعزام گروه های جهادی به مناطق 
کم برخوردار استان

جهانبین نیوز : با وجود حجم عظیم هنر و توانایی تولید صنایع دستی بی بدیل و ارزشمند، به دلیل نبود 
برنامه های حمایتی و عدم توجه مسئولین، این ظرفیت استان به جای صادرات به کشورهای جهان، اکنون 
در حال فراموشی است. اگر مسئولین امر با سرمایه گذاری روی صنایع دستی، استان را به دروازه صادرات این 
صنایع تبدیل می کردند، عالوه بر کاهش چشمگیر آمار بیکاری، اکنون شاهد حضور چندین برابری توریست هایی 

از اقصی نقاط مختلف جهان نیز بودیم. مردم چهارمحال و بختیاری از ابتدای امسال یک میلیارد 
ریال وجه نقد برای بازسازی عتبات عالیات اهدا کردند.

مسئول دفتر ستاد بازسازی عتبات عالیات در چهارمحال 
و بختیاری گفت: مردم اســتان از ابتدای امســال یک 
میلیارد ریال وجه نقد، 24 قطعه طال و 12 هزار متر مربع 
زمین کشاورزی در شــهر بلداجی جهت مشارکت در 

بازسازی عتبات عالیات اهدا کردند.
سید جعفر موســوی افزود: در این مدت 23 نفر نیروی 
کار در مشــاغل مختلف ســاختمانی و خدماتی شامل 
متخصص جوشکار،تاسیسات، سنگ کار، بنا، آشپز و نانوا 
نیز از چهارمحال و بختیاری به عتبات عالیات در کشور 

عراق اعزام شده است.
موسوی با اشاره به برنامه ابالغی ستاد مرکزی بازسازی 
عتبات عالیات بر اســاس ســرانه اقتصادی و جمعیت 
اســتان ها برای ســاماندهی جلب و جذب مشارکت ها 
گفت: مطابق این برنامه، میزان تعهد استان چهارمحال 
و بختیاری در سال جاری 1 میلیارد ریال وجه نقد برای 
کمک و مشارکت در بازســازی و توسعه عتبات عالیات 

است.

 مسئول دفتر ستاد بازسازی عتبات عالیات
 در استان گفت:

اهدای یک میلیارد ریال 
جهت بازسازی عتبات عالیات

نخستین بار در کشور استاندارد کارخانه ای دستگاه نمونه برداری 
اتوماتیک غالت و گرانول در چهارمحال و بختیاری ثبت شد.

مدیــر کل اســتاندارد چهارمحــال و بختیاری گفت: دســتگاه 
نمونه بــرداری اتوماتیک غالت و گرانول توســط  یک شــرکت 
دانش بنیان و با همکاری یکی از شــرکت های آرد در این استان 
انجام شد. عبد ا... نظری افزود: دراین روش، مراحل نمونه برداری 
ازجمله محل اخــذ، مقــدار و تعداد دفعــات نمونه بــرداری  از 
 سیســتم مانیتورینگ و فرمان دســتگاه، در آزمایشــگاه صورت 

می پذیرد.
به گفته وی در ایــن روش پس از نمونه بــرداری از غالت، میزان 
ناخالصی از قبیل خاک مزرعه، ســنگ ریزه و شن، کاه و کالش در 

آزمایشگاه مشخص می شود.

ثبت استاندارد کارخانه ای دستگاه 
نمونه برداری اتوماتیک غالت

برای صادرات صنایع دستی چهارمحال و بختیاری چه کاری انجام شده است؟

صنایع دستی؛ شکوفایی اقتصاد استان یا ظرفیتی خاک خورده؟

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای ماه رمضان 
تاکنون 10 سفره افطاری در بقاع متبرکه چهارمحال و بختیاری برپا شده است.

حجت االسالم مرتضی عزیزی اظهار کرد: از ابتدای ماه رمضان تاکنون در 10 
بقعه استان سفره افطاری برپا شده که عمده آنها در بقاع شهرستان لردگان بوده 
است. وی برپایی سفره های ساده افطاری را از مهم ترین شاخصه  طرح ضیافت 
الهی دانست و افزود: این افطاری ها با مشارکت خیرین و از محل نذورات برپا 
می شود. عزیزی گفت: در این ایام یک هزار نفر از این سفره ها بهره مند شده اند 
و تا پایان ماه رمضان با توجه به مشارکت خیرین، سفره های افطاری در بقاع 

متبرکه برپا هستند.
وی برگزاری مراسم جزءخوانی، محافل انس با قرآن، افطاری ساده، اعزام مبلغ به 
مناطق محروم و برپایی خیمه های معرفت در بقاع متبرکه استان را از برنامه های 

طرح ضیافت الهی برشمرد.

مدیرکل آموزش و پــرورش چهارمحال و بختیاری گفــت: 900 نفر از 
معلمان چهارمحال و بختیاری در سال جاری بازنشسته می شوند.

بهروز امیدی در شورای آموزش و پرورش اظهار داشت: در سال جاری 
حدود 900 نفر از فرهنگیان چهارمحال و بختیاری، بازنشسته و بیش از 

600 نفر در آموزش و پرورش استخدام خواهند شد.
وی با توجه به افزایش ســه هزار نفری دانش آموزان در سال تحصیلی 
جاری افزود: اســتان چهارمحال و بختیاری با کمبود 300 معلم مواجه 
است. مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در 
زمینه اجرای برنامه های ارتقای سالمت توسط اداره سالمت و تندرستی، 
اداره کل آموزش و پرورش رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص داده 
است. امیدی با اشاره به کسب امتیازات دیگر عنوان کرد: در بخش تولید 
نشریه الکترونیکی نیز چهارمحال و بختیاری رتبه دوم را از آن خود کرد.

برپایی ۱0 سفره 
افطاری در بقاع متبرکه 

چهارمحال و بختیاری

۹00 نفر از معلمان 
چهارمحال و بختیاری 

بازنشسته می شوند

آغاز طرح 
مهارت آموزی در 

محیط واقعی کار در 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای چهارمحال وبختیاری، از آغاز اجرای طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار در استان خبر داد و گفت: امسال سهمیه استان برای اجرای 
این طرح 700نفر است. محمود تقی پور افزود: طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار و کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، با رویکرد ایجاد بسترهای الزم برای اشتغال 

مولد و پایدار، افزایش اعتماد به نفس برای ورود به عرصه کار و آشناسازی جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی با محیط واقعی کار اجرا می شود.
به گفته وی، در این طرح کارآموزان عالوه بر دریافت آموزش های مهارتی در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی که مشــغول فعالیت شدند، به طور مستقیم نیز در 

فرآیند تولید فعالیت می کنند.
وی اظهار کرد: در این طرح سن مهارت آموز حداقل 15 سال، دارای تابعیت ایرانی و توانایی الزم متناسب با آموزش مورد نظر بوده و نباید از کارکنان فعلی کارگاه باشد تا 

بتواند از مزیت های این طرح از جمله بیمه مسئولیت بدنی بهره مند شود.
تقی پور افزود: حداکثر زمان آموزش در طرح کارآموزی در محیط واقعی کار، یکسال در نظر گرفته شده و نباید کمتر از 80 ساعت کاری باشد.

هم اینک یکهزار و 127 واحد صنعتی، بیش از 30 واحد صنفی و بیش از سه هزار شرکت تعاونی در بخش های مختلف در استان چهارمحال وبختیاری فعال است.

مدیرکل امـور مالیاتی چهارمحـال و بختیـاری، از افزایش 
103 درصـدی درآمـد مالیاتـی در چهارمحـال و بختیاری 

خبـر داد.
کـوروش بیگدلی در نشسـت خبـری اظهار داشـت:درآمد 
مالیاتی اسـتان در سال گذشـته نسبت به سـال 94 حدود 
سـه درصـد افزایـش پیـدا کـرده و بـا ایـن حسـاب درآمد 

مالیـات در سـال 95 حـدود 103 درصد بوده اسـت.
وی گفـت: سـال گذشـته حـدود 49 میلیـارد تومـان از 
محل مالیـات بـر ارزش افـزوده به حسـاب شـهرداری ها و 

دهیاری هـای سـطح اسـتان واریـز شـد.
مدیرکل امـور مالیاتـی چهارمحـال و بختیاری بیـان کرد: 
اظهـار نامـه مالیاتـی فرمـی اسـت کـه بـه منظـور اظهـار 
درآمدهـا، هزینـه هـا، دارایـی هـا، بدهـی هـا، سـرمایه، 
معافیـت هـا، درآمـد، مالیـات بخشـودگی، مالیاتـی بـر 
 حسـب نـوع و حجـم فعالیـت اشـخاص مذکـور اعـالم

 می شود.
بیگدلـی بـا اشـاره بـه اینکـه صاحبـان مشـاغل براسـاس 
حجم فعالیت به سـه گروه تقسـیم می شـوند، گفـت: گروه 
اول بیشـتر از مبلغ سـه میلیارد تومان و بیشـتر، گروه دوم 
بیشـتر از یک میلیـارد تا سـه میلیـارد تومـان و همچنین 

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افزایش درآمد مالیاتی در چهارمحال و بختیاری

مدیر زراعــت ســازمان جهاد 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: در سال جاری پیش بینی 
می شود 40 هزار تن جو از اراضی  
کشاورزی چهارمحال و بختیاری 

برداشت شود.
سیروس بیک بکان اظهار کرد: سطح زیر کشت جو آبی در 
اســتان هفت هزار و 250 هکتار و جو دیم 14 هزار و 500 

هکتار است.
وی افزود: پیش بینی می شود به طور میانگین از هر هکتار 
جو آبی، 3/5تن و از هر هکتار جو دیم یک تن برداشت شود.

بیک بکان با اشاره به اینکه برداشت جو در شهرستان لردگان 
آغاز شده است، تصریح کرد: برداشت جو در اراضی دیم تا 

اواخر مردادماه در استان ادامه دارد.
وی گفت: عمده ارقام جو کشــت شــده، در اراضی استان 

بهمن، ماکویی و آبیدر است.
بیک بکان با اشــاره بــه پیش بینــی 17 هــزار هکتاری 
سطح زیر کشــت یونجه در اراضی اســتان، تصریح کرد: 
هر ســاله بــه دلیل ثابــت بودن ســطح زیر کشــت این 
 محصول، به طور متوســط از هر هکتار 10 تن برداشــت 

می شود.

پیش بینی برداشت ۴0 هزار تن جو 
از اراضی کشاورزی استان

بهمن عســگری مدیــرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان گفت: طی سه ســال اخیر، 
12 باغ گردشگری جهت رونق این 
صنعت در استان راه اندازی شد که 
با اهداف جهاد کشــاورزی و زیست 

محیطی نیز سازگار است. وی افزود: طی این مدت همچنین 
با افزایــش 76 واحد خانه مســافر برای اقامت گردشــگران، 
طبیعت گردان و مسافران در اســتان، تعداد خانه های مسافر 
استان از 13 به 89 واحد رسید. عسگری اضافه کرد: 5 واحد هتل 
نیز در سه سال گذشته در شهرستان های شهرکرد، کوهرنگ، 
سامان و بروجن به بهره برداری رسید. وی از افزایش تعداد مراکز 
رزرواســیون، مجموعه های تفریحی و توریستی، دهکده ها و 
مجتمع های گردشگری و سفره خانه ها در استان خبر داد و گفت: 
طرح گردشگری دهکده المپیک در شهرستان سامان با مساحت 
95 هکتار و با سرمایه گذاری 600 میلیارد ریال در حال احداث 
است. عسگری با بیان تصویب طرح جامع گردشگری چهارمحال 
و بختیاری در فروردین ماه سال 94 ادامه داد: امسال 38 میلیارد 
ریال جهت تحقق اهداف این طرح، به توسعه منطقه گردشگری 
مشــایخ اختصاص یافت. به گفته وی، در سال گذشته حدود 

5هزار گردشگر خارجی از مناطق مختلف استان دیدن کردند.

 راه اندازی ۱۲ باغ گردشگری
در چهارمحال و بختیاری

گروه سـوم مؤدیانـی هسـتند کـه در گـروه اول و دوم قرار 
نمی گیرنـد و جـزو گروه سـوم محسـوب می شـوند.

درآمد مالیاتی استان در سال گذشته 
نسبت به سال ۹۴ حدود سه درصد 

افزایش پیدا کرده و با این حساب 
درآمد مالیات در سال ۹۵ حدود ۱۰۳ 

درصد بوده است

رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری گفت: 35 دوربین کنترل 
ســرعت در چهارمحال و بختیاری نصب شد. رحمت ا... نجفی در 
جلسه کارگروه خدمات حمل و نقل و ایمنی سفر، با اشاره به اینکه 
تاکنون 35 دوربین مداربسته نصب شده که چهار عدد آنها قبال و 
31 دوربین اخیرا نصب شده است، اظهار داشت: حفاری بیش از سه 
کیلومتر در مناطق حادثه خیز انجام شده است. پایه ها در اراک در 
حال ساخت بوده و در این راستا حدود یک میلیارد تومان از سوی 
استانداری و شهرداری شهرستان شهرکرد هزینه خواهد شد. وی 
گفت: در هشت ایستگاه در سطح استان تعداد سه دوربین مداربسته 
نصب خواهد شــد. رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری عنوان 
کرد: پزشکان باید هر لحظه آماده خدمات رسانی به حادثه دیدگان 

در مراکز درمانی باشند.

 نصب ۳۵ دوربین کنترل سرعت 
در چهارمحال و بختیاری

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشت و درمانی 
شــهرکرد گفت: نه هزار نفردر پی حادثه تصادف در چهارمحال و 
بختیاری در سال گذشته مصدوم شدند. فاطمه حسینی در جلسه 
کارگروه خدمات حمل و نقل و ایمنی ســفر اظهار داشت: در سال 
گذشته 115 مورد فوتی ناشــی از تصادفات جاده ای بوده که 27 
مورد از آنها در بدو ورود به بیمارستان جان خود را از دست دادند.

وی در ادامه افزود: 45 نفر از افراد فوت شــده ناشی از تصادفات در 
سال گذشته، کمتر از  24 ساعت بعد از ورود به بیمارستان و 43 نفر 

نیز باالی 24 ساعت پس از ورود به بیمارستان فوت کردند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشت و درمانی 
شهرکرد گفت: در ســال گذشــته حدود نه هزار و 110 نفر در اثر 

سانحه تصادف، مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

مصدومیت ۹000 نفر در پی تصادفات 
سال گذشته در چهارمحال

نخســین ســامانه پایش برخط )آنالین( تصفیــه خانه فاضالب 
شــهرک های صنعتی در چهارمحال و بختیاری در شــهرکرد به 
بهره برداری رســید. مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال 
و بختیاری گفت: این ســامانه پارامترهای DO)اکسیژن محلول 
در آب(، PH، کــدورت، دما، TDS)مواد جامــد محلول در آب( و 
TSS)مواد جامد معلق در آب( را سنجش کرده و به صورت لحظه 
ای برای مراجــع نظارتی نمایش می دهد. شــهرام احمدی حجم 
فاضالب شهرک صنعتی شهرکرد را بیش از 900 مترمکعب اعالم 
کرد و افزود: مراحل نصب و تجهیز نخســین سامانه پایش برخط 
تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی شهرکرد از سال گذشته، آغاز 
و همزمان با هفته محیط زیســت آماده بهره برداری شد. شهرک 
صنعتی شهرکرد با مساحت 200 هکتار و 306 واحد فعال تولیدی، 

زمینه اشتغال بیش از شش هزار نفر را فراهم کرده است.

بهره برداری از سامانه پایش لحظه ای 
تصفیه خانه صنعتی شهرکرد

شهرستان

مامور حفاظت منابع طبیعی شهرســتان لــردگان در برخورد با 
قاچاقچیان چوب و ذغال مجروح شــد. رییس اداره منابع طبیعی 
شهرســتان لردگان گفت: علی طهماســبی مامور حفاظت منابع 
طبیعی شهرســتان لردگان، در برخورد با متخلفان و قاچاقچیان 
محموله های غیرمجاز جنگلی، با سالح سرد مورد ضرب و شتم قرار 
گرفت. ایمان اسکندری افزود: دو قاچاقچی ذغال و چوب در منطقه 
»له دراز« بخش منج قصد بارگیری و حمل این محموله شــامل 9 
کیسه به وزن 230 کیلوگرم ذغال را داشتند که ماموران حفاظت 
منابع طبیعی لردگان آنها را دستگیر می کنند. یکی از متخلفان با 
سالح سرد مامور حفاظت منابع طبیعی را از ناحیه گردن و دست 
راست مورد ضرب و شتم قرار می دهد و متواری می شود. وی گفت: 
حال عمومی مصدوم رضایت بخش است اما به تشخیص پزشکان 

بیمارستان شهدای لردگان، دست راست وی نیاز به جراحی دارد.
رییس اداره منابع طبیعی شهرستان لردگان، همچنین گفت: پرونده 

برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد.

مصدوم شدن مامور  منابع طبیعی 
لردگان به دست قاچاقچیان ذغال
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مدیرکل دفتــر کاردانش وزارت 
آموزش وپرورش با اشاره به اینکه 
تالش مــا در هدایــت تحصیلی 
آموزش دانش آموزان اســت تاکید کرد: آموزش باید با نیاز 

بازارکار متناسب باشد.
تصمیم گیری درباره انتخاب شغل و حرفه یکی از مهم ترین 
و سرنوشت سازترین موضوعات در زندگی هر فرد به حساب 
می آید. یکی از اهــداف و وظایف مهــم آموزش وپرورش، 
ایجاد زمینه برای رشــد همه جانبه  فرد و تربیت انسان های 
سالم، کارآمد و مســئول برای ایفای نقش در زندگی فردی 
و اجتماعی اســت. به بیان دیگــر، برنامه ریز و مشــاور باید 
بداند که چــه »موضوعی« را با چه »شــیوه ای« و برای چه 
»سنی«تهیه و تنظیم کند؛ این مســئله نیاز به راهنمایی و 

هدایت تحصیلی دارد.
از آنجا که یکی از اهداف تعلیم و تربیت در کنار دیگر اهداف، 
تسهیل رشد حرفه ای و هدایت شــغلی افراد است؛ بنابراین 
باید کوشش کرد تا این مهم به صورت سیستماتیک به اهداف 
از پیش تعیین شده خود برسد و فرد متناسب با ویژگی ها و 

نیازهای بازار کار حرکت کند.
راهنمایی تحصیلی چیست؟

به طورکلی منظــور از راهنمایی تحصیلــی کمک کردن به 
دانش آموزان در انتخاب دروس یا رشته های تحصیلی، آگاهی 
از مقررات مدرسه، آگاهی از مقررات امتحانی، برطرف کردن 
مشکالت درســی و خالصه هر مسئله و مشــکلی است که 
ممکن است در کالس درس و یا مدرسه برای دانش آموزان 

پیش آید.
انتخاب رشــته،  یکی از مهم ترین انتخاب هــای هر فرد در 
پایان متوســطه اول)ســال نهم( و همچنین پس از پایان 
تحصیالت متوســطه دوم اســت. همه  افرادی که متقاضی 
ورود به آمــوزش عالی هســتند، فرآیند انتخاب رشــته را 
تجربه کرده اند. این انتخاب بــه دلیل اهمیتی که در تعیین 
سرنوشــت افراد بازی می کند تحت تاثیــر عوامل مختلفی 
 قــرار دارد که به دودســته» بیرونی« و »درونی« تقســیم 

می شوند.
به عواملی که کنترل برخــی از آنها تا حدودی از اختیار فرد 
خارج است و به صورت مستقیم و غیرمستقیم انتخاب او را 
تحت تاثیر قرار می دهند عوامل درونی گفته می شــود. این 
اثرگذاری در مورد بعضی عوامــل طوالنی و در پاره ای دیگر 

کوتاه و آنی است.
به صورت کلی می توان عوامل بیرونی مهــم و تاثیرگذار بر 
انتخاب رشــته  تحصیلی داوطلبان را در موارد زیر خالصه 
کرد: خانواده، محیط آموزشــی، افراد اثرگــذار در زندگی 

فرد؛گروه های همساالن؛ رســانه ها و وسایل ارتباط جمعی؛ 
زمینه های اقتصــادی، فرهنگی و اجتمــاع؛ روش ورود به 

آموزش عالی، ظرفیت پذیرش، بازار کار.
عوامل درونی هــم که شــامل کنترل عواملــی از محیط 
پیرامون اســت، بر انتخاب ها و رفتارهای ما اثر می گذارند. 
در مــورد عواملی که به فرد بازمی گــردد تا حدودی چنین 
شــرایطی صدق می کند)مانند هوش(، امــا گاهی میزان 
تغییرپذیری آنها در اراده فرد )ماننــد توانایی ها( قرار دارد. 
هوش و اســتعداد، عالقــه و رغبت، ارزش هــا و نگرش ها، 
اعتقادات، جنسیت، توانایی و مهارت، ویژگی های شخصیتی، 
اهداف و انگیزه های فردی، تجربیات دانش آموز، خودباوری 
 و اســتقالل از عوامل درونــی تاثیرگذار بر انتخاب رشــته 

است.
24درصد از افراد تحصیلکرده، بیکار هستند

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در مورد تفاوت 
هدایت تحصیلی در نظام آموزش5،4،3 و نظام جدید 6،3،3 
گفت: هدایت تحصیلی در نظام آموزش قبلی در پایان سال 
اول متوسطه انجام می گرفت ولی در حال حاضر این مرحله 

به صورت فرآیند و از پایان ســال نهم)متوسطه اول( انجام 
می گیرد.

محمدحســن قائدیها افزود: از اهداف روش جدید هدایت 
تحصیلی می توان به شناســایی و شناســاندن اســتعداد، 
توانایی، عالقه و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان، کمک 
به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و مســیر آینده شغلی و 
حرفه ای دانش آموز کمک بــه هدایت متوازن دانش آموزان 
به شــاخه ها و رشته های تحصیلی بر اســاس سیاست های 

توسعه ای کشور اشاره کرد.
وی اعتراض 24درصدی افــراد تحصیلکرده بیکار را مربوط 
به هدف ســوم دانســت و افزود: وقتی دانش آموزان بدون 
نیاز جامعه ادامه تحصیل داده و فارغ التحصیل می شــوند، 
چگونه انتظار دارند که جذب بازار کار شوند؟ بنابراین یکی 
از مالک های هدایت تحصیلی توجه بــه افق آینده جذب و 

اشتغال دانش آموز است.
تاکیــد هدایــت تحصیلی؛آگاهی بخشــی و 

فرهنگ سازی
مدیرکل دفتر کار دانش وزارت آموزش وپرورش نیز از اولویت 
قرارگرفتن تعیین رشته، شناخت مشــاغل و آینده شغلی 

دانش آموزان خرداد ماه خبر داد.
ســید مصطفی آذر کیش افــزود: باهدف آگاهی بخشــی 
به دانش آموزان در خصــوص آینده شــغلی آنها، در فصل 
پنجم هدایــت تحصیلی وظایفی برای اســتان ها و مناطق 

مشخص شده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه آگاهی بخشــی بــه دانش آموزان 
در زمینــه آینده شــغلی، توزیع متــوازن دانش آموزان در 
رشته های مختلف تحصیلی را تســهیل می کند، گفت: در 
دستورالعمل مربوطه، خواستار تالش جدی استان ها برای 

جذب دانش آموزان در هنرستان ها شده ایم.
مدیرکل دفتــر کاردانــش وزارت آموزش وپرورش تصریح 
کرد: تاکیــد هدایت تحصیلــی اغلب بر آگاهی بخشــی و 
فرهنگ سازی درزمینه انتخاب رشــته دانش آموزان است؛ 
بنابراین هــر چه این فرهنگ ســازی بهتر انجام شــود در 
توزیع متــوازن نیــروی انســانی موفق تر خواهیــم بود. 
آذرکیش با  اشــاره به اینکه تالش مــا در هدایت تحصیلی 
آموزش دانش آموزان اســت تاکید کرد: آموزش باید با نیاز 
بازارکار متناســب باشد. وی خاطرنشان ســاخت: در سال 
تحصیلــی ۹6- ۹5، بیــش از6۰هزار هنرجــو در خارج از 
آموزش وپرورش در مراکز خدماتی، تولیدی، آموزشگاه های 
آزاد فنی و حرفه ای، مراکز دولتی فنی و حرفه ای وزارت جهاد 
 کشاورزی، مراکز صنعتی و کارخانه ها، آموزش های الزم را

 فرا می گیرند.

یادداشت
مهلت ارسال مقاالت به همایش ملی مهارت های ارتباطی تمدید شد

مهلت ارسال چکیده مقاالت به دبیرخانه همایش ملی مهارت  های ارتباطی برای 
کتابداران کتابخانه های عمومی تا 2۰ تیرامسال تمدید شد.

گیشه

با مسئوالن

27 هزار یتیم وخانواده محسنین از خدمات کمیته امداد 
استان اصفهان بهره مند هســتند. مدیر کل کمیته امداد 
استان اصفهان با بیان اینکه از این تعداد 8 هزار نفر از کودکان 
ایتام هستند که همه حامی دارندگفت: از 1۹  هزار فرزند 

خانواده های محسنین تنها سه  هزار نفرحامی دارند. 
حمیدرضا شیران با اشــاره به افزایش 15 درصدی طرح 
محسنین در سال گذشته گفت: همه  ســاله از پانزدهم تا 
بیســت و یکم ماه مبارک رمضان  سالروز  شهادت حضرت 
علی)ع( ،هفته اکرام ایتام و اطعام نیازمندان نامیده شده و در 
این هفته ، کمک رسانی به ایتام و نیازمندان با جذب خیران 
دامنه وسیع  تری به خود می گیرد . وی گفت: امیدواریم در 
ماه مبارک رمضان خیران و نیکوکاران بیش از گذشته  به 

 یاری فرزندان نیازمند بشتابند .

معاون ابتدایی وزیرآمــوزش و پــرورش از آمادگی این 
وزارتخانه برای نهادینه سازی و آموزش حقوق شهروندی 

در مدارس ابتدایی خبر داد.
رضوان حکیم زاده در نشست دستیار ویژه رییس جمهوری 
در امور حقوق شــهروندی با نمایندگان و دستیاران امور 
حقوق شــهروندی در وزارتخانه ها و اســتان ها درباره 
عملیاتی کردن منشــور حقــوق شــهروندی در دولت 
دوازدهم، گفت: بهترین جایگاه برای نهادینه سازی حقوق 

شهروندی، وزارت آموزش و پرورش و دوره ابتدایی است.
وی ادامه داد: وزارت آمــوزش و پرورش گزارش دقیقی از 
اقداماتی که می تواند در زمینه آموزش حقوق شهروندی 
انجام دهد، تهیه کرده و حتی در دوره پیش دبســتانی، 

اقداماتی را انجام داده ایم.
حکیم زاده ادامه داد: ۹۹ درصد بودجه آموزش و پرورش 
صرف حقوق و دستمزد می شود؛ بنابراین بسیار ضروری 
است که سایر ســازمان ها هم به آموزش و پرورش کمک 
کنند تا حقوق شهروندی از دوره ابتدایی درکودکان برای 

نسل فردا نهادینه شود.

روزنامــه »جوان« نوشــت:  
»نســخ نجومــي« نســخه 
تازه اي از جابه جایي پول هاي 
میلیاردي در حوزه ســالمت 
اســت. این ماجرا نخستین 
بار اواخر ســال گذشــته از 
سوي محسن ســرخو، عضو 
هیئت مدیره سازمان تامین 
اجتماعي با رســانه اي کردن 
نسخ 6 میلیاردي یک پزشک 
عمومي مطرح شد و احمد میدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت کار 
و رفاه اجتماعي از نسخ 37 میلیاردي یک پزشک در طول یک سال 
خبر داد. حاال هم علیرضا عبدا... زاده از پزشکي مي گوید که در سال 

23 هزار نسخه به ارزش 37 میلیارد نوشته است.
 آمار و ارقام ارائه شده درباره نسخ میلیاردي از سوي سازمان تامین 
اجتماعي امــا در کنار آنکه معضل بي اخالقي برخي پزشــکان در 
صرف منابع مردم را به نمایش مي گذارد، مؤید یک نقص بزرگ و 
ناکارآمدي نظارت و پایش در سازمان تامین اجتماعي نیز هست. 
به عبارت دیگر پیچیدن نســخه هاي 37 میلیارد توماني از سوي 
یک پزشک بدین معناست که این ســازمان یا در طول یک سال 
نظارتی بر نسخ این پزشک نداشته یا در برابر تجویزهاي غیر اصولي 
و میلیاردي وي سکوت کرده اســت! حاال آنطور که مشاور معاون 
رفاه اجتماعي وزارت رفاه مي گوید، قرار است نظارت بیشتر روي 
نسخ دارویي اعمال شود تا منابع مالي تامین اجتماعي و پول درمان 

مردم اینگونه به هدر نرود.
 با اجراي طــرح تحول ســالمت اگرچه شــاهد ارتقاي ســطح 
رضایتمندي مردم در برخي بخش ها بودیم، اما حکایت هزینه کرد 
بي ضابطه و در خطر قرار گرفتن منابع مالي، حقیقتي انکار نشدني 
است. از یک ســو با اجراي گام ســوم طرح تحول و اصالح کتاب 
ارزش گذاري نســبي تعرفه ها شاهد رشــد 12۰ تا 3۰۰ درصدي 
تعرفه ها بودیم و از سوي دیگر برخي تخلفات نظیر عمل هاي القایي 
و نسخه هاي نجومي در فقدان نظارت شکل گرفت و موجب شد تا 
درمان، چاه ویلي شــود که نه فقط همه منابع را بلعید بلکه براي 
حل بدهکاري میلیاردي بیمه ها به مراکز درماني مجلس با تصویب 
8 هزار میلیارد اوراق قرضه ســالمت عمال بدهي طرح تحول را به 
حراج گذاشــت، اما این کار هم براي بدهي هاي میلیاردي حوزه 
سالمت چاره ساز نبود. حاال دیگر شخص وزیر بهداشت هم پذیرفته 
براي مدیریت منابع نامحدود نظام ســالمت باید محدودیت هایي 
 اعمال شــود؛ البته قرار اســت این محدودیت ها بــراي بیماران

 باشد!
تعیین سقف براي دفترچه هاي بیمه و بیمارستان ها هم  در حالي 
است که منبع اصلي هدر رفت منابع حوزه سالمت بیماران نیستند 
بلکه پزشکانند! گواه این ادعا هم آمار و ارقامي است که درباره نسخ 
میلیاردي برخي پزشکان منتشر شــده،  همچنان که تقاضاهاي 
القایي پزشکان در طرح تحول سالمت روندي افزایشي را طي کرد. 
بنابراین براي مدیریت منابع ســالمت باید براي پزشــکان سقف 

گذاشت نه بیماران.

اعتراف یک مقام مسئول در وزارت رفاه؛

همراهی تامين اجتماعي با پزشكان 
براي چاپيدن مردم

 محرومان 
در انتظار کمک خيران 

اعالم آمادگی برای آموزش 
حقوق شهروندی در مدارس

رییس پلیس آگاهی استان از کشــف یک میلیارد و 2۰۰ میلیون 
ریال لوازم آرایشــی خارجی قاچاق و دســتگیری یک قاچاقچی 

خبر داد.
سرهنگ ستار خسروی اظهار داشت: در پی اعالم گزارشی مبنی 
بر  تخلیه و دپوی لوازم آرایشی خارجی در انباری در شهر اصفهان 
رسیدگی به موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار 

گرفت. 
وی ادامــه داد: کارآگاهان پــس از هماهنگی با مقــام قضائی، به 
انبار مورد نظر اعزام و در بازرســی صورت گرفتــه تعداد 13 هزار 
 و 5۰۰ قلم انواع لوازم آرایشــی و بهداشتی خارجی قاچاق کشف 

کردند.
این مقام مسئول ارزش اعالم شده این محموله توسط کارشناسان 
مربوطه را یک میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال اعالم کرد و بیان داشت: 
در این خصوص یک نفر دســتگیر که جهت سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ خسروی با بیان اینکه لوازم آرایشی قاچاق عمدتا لوازمی 
هســتند که به دلیل بی کیفیتی یا تولید زیرزمینی نتوانسته اند 
مسیرهای قانونی را طی کنند به همین دلیل قاچاقچیان این کاالها 
را به صورت قاچاق وارد کشور می کنند افزود: این محصوالت برای 
اینکه سریع تر به فروش برسد در شبکه های توزیع مختلف عرضه 
می شود تا با قیمت ارزان و در حداقل زمان به فروش برسدکه یکی 
از روش های عرضه این لوازم را می توان در آرایشــگاه های زنانه، 
 دســت فروش ها و صنوف غیر مرتبط مثل ســوپر مارکت ها نام 

برد.

 کشف بيش از یک ميليارد ریال 
لوازم آرایشی قاچاق در اصفهان

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش وپرورش:

آموزش باید با نیاز بازارکار متناسب باشد

مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی 
گفت: متقاضیان، اخبار اســتخدام در این سازمان را فقط از پایگاه 
اطالع رسانی و کانال تلگرامی ســازمان تامین اجتماعی پیگیری 

کنند.
امیرعبــاس تقی پور اظهار کرد: مطلب منتشــر شــده در برخی 
کانال های ارتباطی با عنوان استخدام سازمان تامین اجتماعی در 

سراسر کشور، صحت ندارد.
وی تصریح کرد: متقاضیان استخدام دقت کنند که اخبار مربوط 
به آزمون استخدامی ســازمان تامین اجتماعی ابتدا در سایت این 
سازمان منتشر و سپس در رسانه های دیگر بازنشر می شود و برای 
اطمینان از صحت این نوع اخبارباید به پایگاه اطالع رسانی سازمان 

مراجعه کنند.
تقی پور با بیان اینکه ســازمان تامین اجتماعی در تاریخ بیست و 
یکم اردیبهشت ماه آزمون استخدامی در سراسر کشور برگزار کرد، 
گفت: اطالع رســانی برای ثبت نام و اخبار این آزمون در ســایت 
رسمی این سازمان به نشانی www.tamin.ir و کانال تلگرامی 

به نشانی taminnews@   و رسانه های معتبر منتشر شد.

هشدار تامين اجتماعی درباره انتشار 
اخبار استخدامی در فضای مجازی

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از اجرای نسخه الکترونیکی در 44۰ مرکز 
درمانی و بیمارستان تامین اجتماعی خبر داد. محمدعلی همتی افزود: جامعه 
پزشکی در طول 8 سال جنگ تحمیلی خدمات شایانی ارائه دادند و در برهه 8 ساله 
جنگ ایران و عراق تیم پزشکی به خط مقدم اعزام می شدند. در دوران جنگ اساسا 
در حوزه پزشکی مشکلی نداشتیم.همتی عنوان کرد: بیش از 6۰ برنامه عملیاتی 
در حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی در دستور کار داریم و 23 برنامه در بخش 
IT سازمان پیش بینی شده است.معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با اشاره 
به حذف دفترچه درمانی تامین اجتماعی در مراکز درمانی ملکی این سازمان 
بیان کرد: در آغاز این طرح در 1۰ اســتان پرونده دفترچه درمان بسته شد.وی 
عنوان کرد: در مجموع در 36۰ مرکز درمانی و 82 بیمارستان این سازمان نسخه 
الکترونیکی اجرایی شد و اعالم آمادگی می کنیم که به صورت سراسری در کل 

کشور نسخه الکترونیکی را توزیع کنیم و دفترچه درمان حذف شود.

بررسی شاخص های 
سالمت ۸۰ هزار نوآموز 

در اصفهان

اجرای نسخه الكترونيكی 
در ۴۴۰مرکز درمانی 

تامين اجتماعی

معاون فنــی مرکز بهداشــت اصفهان گفت: در طرح ســنجش ســالمت، 
شاخص های ســالمت 8۰ هزار نوآموزی که 6 ســال تمام دارند در اصفهان 
سنجیده می شود.پژمان عقدک اظهارداشــت: در این طرح که از 2۰ خرداد 
آغاز شده، وضع جسمانی نوآموزان آماده ورود به پایه اول ابتدایی مدارس در 
55 پایگاه ثابت شهری اصفهان بررسی می شود. وی با اشاره به اینکه در این 
طرح ضریب هوشی، بینایی، شنوایی و توانایی های جسمی - حرکتی نوآموزان 
بررسی می شــود، خاطرنشان کرد: در طرح ســنجش نوآموزان با دقت تمام 
موارد مورد سنجش بررسی می شود چون سالمت جسم و روح دانش آموزان از 
اهمیت باالیی برخوردار است و در صورت مشاهده هرگونه اختالل، نوآموزان 
به مراکز درمانی معرفی می شوند.معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان گفت: در 
برخی موارد مشاهده اختالل، در زمان کوتاهی مشکل برطرف می شود و اگر 
نیاز به زمان طوالنی تری باشد باید با صبر و تحمل به نوآموز خود کمک کنیم.

مدیرکل دفتر اتباع و امور مهاجران 
خارجی اصفهان:

بيش از ۲۰ هزار تبعه خارجی 
بيمه سالمت دریافت کردند

مدیرکل دفتر اتباع و امور مهاجران اصفهان با اشاره به اینکه بیش از 2۰هزار اتباع خارجه در استان بیمه سالمت دریافت کردند،گفت: این افراد خدمات 
درمانی را مانند هموطنان ایرانی دریافت می کنند.

مهدی سلیمانی با اشاره به طرح تحت پوشش بیمه قرار دادن اتباع بیگانه در استان اصفهان  اظهار داشت: فراخوان این طرح از تاریخ هفت اسفند سال 
گذشته اعالم شده و متقاضیان می توانند تا شش اسفند ماه که آخرین روز اجرای این طرح است از این خدمات استفاده کنند.

وی هزینه پرداختی برای بیمه سالمت ایرانیان به مدت یک سال برای بیماران خاص و آسیب پذیر اتباع بیگانه را چهار هزار و 5۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: 
سایر اقشار اتباع بیگانه استان اصفهان نیز  با پرداخت 46۰ هزار تومان حق بیمه می توانند به مدت یک سال از خدمات بیمه ای بیمه سالمت استفاده کنند.

سلیمانی تصریح کرد: پیگیر تمدید اجرای این طرح در سال های آینده نیز هستیم.

مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
از هفت ماه گذشته تنها بخش اورژانس روانپزشکی زنان در  
بیمارستان نور علی اصغر)ع(، به دلیل شکاف سقف تعطیل 
شده و این در حالی است که هیچ اقدامی در جهت بازسازی 
آن صورت نگرفته و در حال حاضر اصفهان بخش اورژانس 

روانپزشکی زنان ندارد.
سید غفور موسوی اظهار داشت: با وجودی که هر روز با تعداد 
بی شــماری از زنان مبتال به بیماری های روانی حاد به این 
بیمارستان مواجهیم، اما اگر در بخش غیر اورژانس بیماران 
روانی تخت بستری خالی وجود داشته باشد در کنار بیماران 
روانی عادی امکان بستری این بیماران هست، اما موجب آزار 
و اذیت این بیماران می شود که در صورت نبود تخت خالی، 

از پذیرش چنین بیمارانی خودداری می شود.
این در حالی اســت که سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: توسعه بیمارستان شهید مدرس برای بیماران 
روانی اصفهان در دســتور کار قرار گرفته اســت.کیانوش 
جهانپور اظهار داشت: اورژانس روانپزشکی زنان خورشید به 
علت مستهلک و فرسوده و  قدیمی بودن ساختمان و عدم 
تایید فنی به هیچ وجه قابل استفاده و ارتقای هتلینگ نیست 
و اصرار بر تداوم خدمت در آن قطعا می توانســت فاجعه بار 
باشد.وی بیان داشت: گروه روانپزشکی باید موضوع انتقال 
به بیمارستان شــهید مدرس را در دســتور کار قرار دهد و 

بیمارستان شهید مدرس آمادگی کامل برای ارائه خدمت 
در این زمینه و قابلیت توسعه بیشتری دارد.

جهانپور اضافه کرد: با همکاری گروه روانپزشــکی و ارتقای 
ارائه خدمت در مرکز شــهید مدرس، عمال بخش عمده ای 
از نیازهای روانپزشکی پوشش داده شده و دانشگاه آمادگی 
توسعه آن را نیز دارد.جهانپور با اعالم اینکه این مهم نیازمند 
همکاری تنگاتنگ گروه روانپزشکی است، بیان داشت: در 
موارد غیر آموزشی نیز بیمارستان فارابی قابلیت ارائه خدمت 

و توسعه آن را در این زمینه دارد.

رییس اتحادیه کبابی و بریانی اصفهان با تکذیب شایعه 
وجود پنبه و پشــم در حلیم، گفت: خوشــبختانه اداره 
بهداشت نیز این شایعه را رد کرده و موردی از این تخلف 

در اصفهان مشاهده نشده است.
احمدرضا اخوان ارجمند در خصوص شایعه وجود پنبه و 
پشم در حلیم که طی چند روز گذشته  فیلم آن در فضای 
مجازی منتشر شده است، اظهار داشت: به جرأت تاکید 
می کنم که چنین موضوعی صحت ندارد؛ چرا که اگر پنبه 
را زیر آب بگیریم این شکلی نمی شود و اداره بهداشت نیز 
این شــایعه را رد کرده و موردی از این تخلف در اصفهان 

مشاهده نشده است.
وی با بیان اینکه گوشــت گردن پخته، سفید می شود، 
تاکید کرد: اگر بــه فرض مثال، آشــپزی در حلیم خود 
پنبه بریزد این غذا در پخت از بین می رود و قابل ارائه به 

مشتری نیست.
رییس اتحادیه کبابی و بریانی اصفهان با تاکید بر اینکه 
تنها وجود گوشت در حلیم باعث »کش دار«  شدن این غذا 
می شود، گفت: از سویی برخی عنوان کردند که پشم در 
حلیم وجود دارد، اما این موضوع نیز صحت ندارد و اگر در 
غذا محتویاتی همچون پنبه و یا پشم ریخته شود، حلیم به 

اصالح آشپزها »نمی گیرد« و از بین می رود.
وی با بیان اینکه متاسفانه پیش تر شایعه وجود سیرابی 

در حلیم مطرح شــد، تصریح کرد: اگر در حلیم سیرابی 
استفاده شــود بوی بد آن در غذا مشخص است؛ بنابراین 

این موضوع نیز از سوی ما تکذیب می شود.
اخوان ارجمند با تاکید بر اینکه نظارت ویژه ای بر عملکرد 
حدود 5۰۰ واحد صنفی آش و حلیم در اصفهان داریم، 
گفت: عالوه بر 13 بازرس ناظر اتحادیه، بازرسی اصناف، 
بازرسی صنعت، معدن و تجارت و همچنین بازرسی اداره 
کل بهداشت بر واحدهای پخت آش و حلیم در اصفهان 

نظارت دارند.

رییس اتحادیه کبابی و بریانی اصفهان تکذیب کرد:

وجود پنبه در حليم روی خط شایعه!

اصنافسالمت

مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

اصفهان بخش اورژانس روانپزشكی زنان ندارد 

اخبار

اعظم 
حاجی رضازاده
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امام علی علیه السالم در کالم مقام معظم رهبری

امیرالمومنین علیه السالم 
یک الگــوی کامل برای همه اســت. 

جوانِی پرشور و پرحماسه او الگوی جوانان 
است. حکومت سراســر عدل و انصاف او 
الگوی دولت مردان اســت. زندگی سراپا 
مجاهدت و ســراپا مســئولیت او الگوی 
همه مومنان است. آزادگی او الگوی همه 
آزادگان جهان است. سخنان حکمت آمیز 
و درس های مانــدگار او الگوی عالمان و 

دانشمندان و روشن فکران ]است[.

... امیرالمومنین علیه السالم 
برای خدا و در راه او کار می کرد. به درد 

مردم می رسید. مردم را دوست می داشت 
و خدمت به آنها را وظیفه خود می دانست. 
با اینکه حکومــت او در جهت خدمت به 
مســتضعفان بود، به این اکتفا نمی کرد؛ 
شــب ها هم، تنها و به صورت فردی، به 
کمک یکایک مستضعفان می رفت. این 

زندگی امیرالمومنین علیه السالم است.

علــی 
علیــه الســالم در هر 

ســطحی با هر نامی و زیر هر پوششی 
ظلم ستیز بود. زندگی دشوار امیرالمومنین 
علیه السالم را نگاه کنید؛ این جنگ های اوست. 
ببینید با چه کسانی جنگید؟ چه طور جنگید؟ 
با چه صالبتی جنگید؟ آنها چه کسانی بودند؟ 
زیر چه نام و عنوان هــای فریبنده ای پنهان 

شده بودند؟
اما وقتی تشخیص می داد که این ظلم و باطل 
اســت درنگ نمی کرد. این راه ماســت؛ راه 
دشواری که باید آن را طی کنیم. این راه یکایک 
کسانی است که ادعای پیروی امیرالمومنین 
علیه السالم را می کنند؛ راه مقابله با ظلم و ظالم 

در هر سطح یا هر کیفیتی...

علی علیه الســام؛ 
الگوی کامل

مقام علی علیه السام

تجسم حکومت الهی

قاطعیت 
علی علیه السام

بصیرت 
علی علیه السام

شــخصیت و فضایل 
علی علیه السام

کار برای خدا

ظلم ستیزی 
علی علیه السام

درباره 
مقــام امیرالمومنین 

علیه السالم زبان های نوع بشر و قدرت 
و تصویر و ترسیم انسان ها عاجز از ارائه ُکنه و 

حقیقت مطلبند؛ بلکه عاجز از تصور آن مقام شامخ 
و کنه عظمت آن بزرگوارند. ما با قیاس به معلومات 
خودمان می توانیم چیزی را بشناسیم و بفهمیم. 
امیرالمومنین علیه السالم از مقیاس های ما خارج 
اســت. او را با ذرع و پیمانه ای که برای سنجیدن 
انسان ها و فضیلت ها و محّسنات و زیبایی ها در 
اختیار ماست، نمی شود سنجید و اندازه گرفت. 
او باالتر از این حرف هاست. آنچه که ما می بینیم 
درخشش آن بزرگوار است که به چشم هر انسانی 
حتی دشــمنان و مخالفان می آید؛ چه برسد به 
دوستداران یا شیعیان که درخشش را می بینند، اما 

ابعاد و جزئیات را نمی توانند درک کنند و ببینند.

آن 
وقتــی که 

این انســان بزرگ اندیش 
و بــزرگ، باالخــره بر مســند قدرت 

و حکومت دســت پیدا کــرد، در آن دوران 
کاری کرد که اگر ســال های سال مورخان و 
نویسندگان و هنرمندان بنویسند و تصویر کنند 
کم گفته اند و کم تصویر کرده اند. وضع زندگی 
امیرالمومنین علیه السالم در دوران حکومت 
قیامتی اســت. اصال علی علیه السالم معنای 
حکومت را عوض کرد. او تجسم حکومت الهی، 
تجسم آیات قرآن در میان مسلمین و تجسم 
عدل مطلق بود. او فقــرا را به خود نزدیک می 
کرد و ضعفا را مورد رعایت خاص قرار می داد. 
برجستگانی که با پول و زور و بقیه وسایل مطرح 
شدن، خودشان را به ناحق مطرح کرده بودند، 

در نظر علی علیه السالم با خاک یکسان بودند.

 
و  قاطعیــت 

صالبــت در راه حــق، ایــن 
خصوصیت، اگر نگوییم مهم ترین، حداقل 

بارزترین خصوصیت زندگــی امیرالمومنین 
علیه السالم است. آن چیزی که اول از این دستگاه 
حکومت مشاهده می شــود، این است که بعد از 
تشــخیص حق هیچ چیزی نمی تواند جلوی راه 
حق او را بگیرد. امیرالمومنین از جمله کســانی 
است که در راه خدا هیچ کس و هیچ چیزی نمی 
تواند جلوی او را بگیرد و مانع او شــود. آنچه را که 
تشــخیص داد بدون هیچ گونه مباالتی عمل می 
کند. اگر به سرتاســر زندگی امیرالمومنین نگاه 
کنید، این خصوصیت را مشاهده می کنید. از اوِل 
نشستن بر مســند حکومت، امیرالمومنین علیه 
الســالم این قاطعیت و صالبت را نشان می دهد؛ 
یعنی حکومت وقتی که به نــام خدا و برای خدا و 
برای اجرای احکام الهی است، باید تحت تاثیر هیچ 
مالحظه ای که مخالف با حق باشد قرار نگیرد. این 
آن منطقی اســت که امیرالمومنین علیه السالم 

دنبال می کرد.

امیرالمومنین 
علیــه الســالم از اوایــل 

نوجوانی تا هنگام مرگ دو صفت بصیرت 
و صبر را با خود همراه داشت. بیداری و پایداری 

او یک لحظه دچار غفلت و کــج فهمی و انحراف 
فکری و بد تشخیص دادن واقعیت ها نشد. از همان 
وقتی که از غارحرا و کوه نور پرچم اسالم به دست 
پیامبر برافراشته شد، حکومت نبوت و رسالت آغاز 
گردید، این واقعیت درخشان را علی بن ابی طالب 
علیه السالم تشخیص داد؛ پای این تشخیص هم 
ایستاد و با مشکالت آن هم ساخت. اگر تالش الزم 
داشت، آن تالش را هم انجام داد؛ اگر مبارزه الزم 
داشت آن مبارزه را کرد. اگر جان فشانی می خواست 
جان خود را در طبق اخالص گذاشت و به میدان 
برد. اگر کار سیاســی و فعالیــت حکومت داری و 
کشورداری می خواست، آن را انجام داد. بصیرت و 

بیداری یک لحظه از او جدا نشد.

شــخصیت 
امیرالمومنین علیه السالم ترکیبی 

از عناصری اســت که هرکدام به تنهایی 
یک انســان عالی مقام را اگر بخواهد به اوج آن 
برســد، به زانو در می آورد. زهد امیرالمومنین 
علیه السالم و بی اعتنایی و بی رغبتی او نسبت 
به شهوات زندگی و زخارف دنیایی، یکی از این 
عناصر است. علم آن بزرگوار و دانش وسیع او )که 
بسیاری از بزرگان مسلمین و همه شیعه بر آن 
اتفاق دارند که بعد از نبی اکرم)ص( کس دیگری 
غیــر از امیرالمومنین علیه الســالم از آن علم 
برخوردار نبوده است( یکی از این عناصر است. 
فداکاری آن بزرگوار در میدان های مختلف، چه 
میدان های نظامی و چه میدان های اخالقی و 
سیاسی، یکی از این عناصر است. عدل و دادگری 
امیرالمومنین پرچم برافراشــته شاخصی برای 

عدل اسالمی است.

یکی از ابعاد شخصیتی و ویژگی های امیرالمومنین علیه السام، اهتمام ویژه به عبادت خداوند متعال در طول عمر شریف آن حضرت بوده است: »آن  بزرگوار، همه  عمرش را به عبادت خدا گذراند؛ 
از اولی که در وجود آن بزرگوار به وسیله پیغمبر اکرم صلی ا... علیه وآله نقطه  نوری از هدایت الهی به وجود آمد، تا لحظه ای که با شمشیر دشمنان خدا به لقاءا... شتافت، یک جا شما آن بزرگوار را پیدا 
کنید که از عبادت و توجه به خدا و رابطه گرفتن با خدا غفلت کرده باشد؛ چه در شادی، چه در عزا، چه در جنگ و چه در صلح. در شب به نوعی، در روز به نوعی، در مسجد به نوعی، در میدان جنگ 

به نوعی، در مسند حکومت به نوعی، در جایگاه قضاوت و داوری به نوعی، دائم در حال ارتباط با خدا و تعبد پیش پروردگار و کار برای او بود. این امیرالمومنین)ع( است.«
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قلعه نویی به ذوب آهن شخصیت قهرمانی می دهد
مهدی رجب زاده در مورد انتخاب امیر قلعه نویی به عنوان ســرمربی ذوب آهن گفت: 
قلعه نویی در فوتبال ایران عملکرد خوبی داشته و به هر تیمی که می رود دنبال قهرمانی 
اســت. او طبیعتا با حضور در ذوب آهن می تواند به این تیم شخصیت قهرمانی بدهد و 

امیدوارم با این مربی در فصل جدید عملکرد خوبی داشته باشیم.

کادر فنی تیم ملی، اســامی ملی پوشــان اعزامی به مســابقات 
قهرمانی آسیا را اعالم کرد که محمد 
رضایی در اسلحه اپه، تنها اصفهانی 
حاضر در این لیست است.رضایی در 
روزهای گذشته در پنجمین دوره 
از مســابقات جایزه بزرگ امارات 
که با حضور 26 کشور برگزار شد، 
توانســت به عنــوان نایب قهرمانی 

دست پیدا کند.
وی که سابقه حضور چندین ساله در 
تیم ملی را دارد، پس از مدتی دوری از تیم ملی، یک  بار دیگر به تیم 
ملی برگشته و در مسابقات آســیایی به مصاف حریفانش می رود.

مجتبی عابدینی، علی پاکدامــن، محمد فتوحی و محمد رهبری 
در اسلحه سابر، طاهر عاشوری، محمد اسماعیلی و محمد کیهانی 
در اســلحه اپه و علیرضا ادهمی در اســلحه فلوره مردان و نجمه 
ســازنچیان، کیانا باقرزاده، فائزه رفیعی و پریماه برزگر در اسلحه 
سابر، مهسا پوررحمتی، سکینه نوری و اعظم بختی در اسلحه اپه و 
نگین کافی، مطهره محسنی و الهه قهرمانی در اسلحه فلوره، سایر 

نفرات اعزامی به مسابقات آسیایی هستند.
مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا از 25 خردادماه سال جاری 

در کشور هنگ کنگ برگزار می شود.

باشگاه پاری  سن  ژرمن برای جذب ســتاره جوان موناکو، دست 
به کار شــده و حاضر اســت که یک 
 رقــم نجومــی را بــه او پرداخــت 

کند.
کیلیــان ام باپه، اســتعداد جدید 
فوتبال فرانســه اســت کــه تنها 
۱۸ ســال ســن دارد، امــا مورد 
توجــه بســیاری از باشــگاه های 
بزرگ اروپایی اســت. ام باپه، فصل 
درخشــانی را با موناکو پشت ســر گذاشت و 
یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان این تیم در کسب عنوان قهرمانی 
در رقابت های لیگ فرانســه بــود.در حالی که چنــد تیم بزرگ 
اروپایی به دنبال جذب ام باپه هســتند باشــگاه پاری  سن  ژرمن 
با مالک متمول قطری خود هم دســت به کار شد.روزنامه اکیپ 
فرانســه اعالم کرد که پاری  ســن  ژرمن حاضر است برای جذب 
این بازیکن رکورد شکنی کند و ۱۳5 میلیون یورو به این بازیکن 
جوان بپردازد؛ البته این روزنامه تاکید کــرد که موناکو حتی در 
صورت فروش ام باپه، بــاز هم این بازیکن را بــه تیم رقیب یعنی 
پاری  ســن  ژرمن نخواهد فروخت.بــا وجود اینکه آرســن ونگر 
بســیار به جذب ام باپه نزدیک شده اســت، اما خود این بازیکن 
 به نظر می رســد که ســودای حضور در رئال مادرید را در ســر 

دارد.

ســپاهان تاکنون جذب چهار بازیکن لیگ برتری شامل سیاوش 
یزدانی، حســن جعفری، ساســان 
انصاری و عزت پورقــاز را به صورت 

رسمی تایید کرده است. 
سرپرست ســپاهان از یک خرید 
قطعی دیگر هم پرده برداشــت و 
او کسی نیست جز سعید آقایی که 
طبق اعالم مهدی اخوان پیوستنش 
به سپاهان مانند چهار بازیکن دیگر 

محرز شده است.
هفته گذشــته خبری منتشر شــده بود مبنی بر اینکه سپاهان با 
آقایی به توافق رسیده، اما با این بازیکن شرط کرده است تا تکلیف 
تعهد مالی سنگینش به گسترش فوالد را خودش حل و فصل کند.

طبق اعالم مدیرعامل گســترش فوالد، آقایی بازیکن این باشگاه 
 نیســت اما یک تعهد مالی یک و نیم میلیاردی به گسترش فوالد 

دارد.
 این بدان معناست که این بازیکن ملی پوش اجازه دارد به هر باشگاه 
دیگری غیر از گسترش فوالد برود به شرطی که تعهدات مالی خود 
را تسویه کند. به عبارت دیگر، آقایی باید با هزینه شخصی یا توسط 
 باشــگاه جدیدش چکی را که در دست گسترشــی ها دارد پاس

 کند.
حال با توجه به تایید ســپاهانی شــدن آقایی توسط سرپرست 
تیم اصفهانی، این سوال مطرح می شــود که آیا این بازیکن تعهد 

مالی اش به گسترش فوالد را تسویه کرده است؟

برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا؛

 یک شمشیرباز اصفهانی
 راهی هنک کنگ می شود

پیشنهاد نجومی PSG به یک ستاره

ابهام درباره یک چک؛

سپاهان این ملی پوش را هم خرید؟

خبر روز

فوتبال  جهان

سوال روز

منهای فوتبال

خط آتش اصفهانی به داد کوالکوویچ رسید؛

پوست اندازی تیم ملی والیبال 
در دست احداث!

باشــگاه چلســی انگلیس در تالش اســت هر چه زودتر ستاره 
کلمبیایی رئال مادرید را به خدمت 
بگیرد.مقامات باشــگاه چلسی برای 
خرید خامــس رودریگس، بازیکن 
نیمکت نشین رئال مادرید، مصمم 

به نظر می رسند. 
جایگزینــی  بــرای  چلســی 
فابــرگاس بــه دنبــال خامــس 
خواهد بــود و ایــن باشــگاه برای 
خریــد خامــس مشــکل مالــی نخواهــد 
داشت.چلســی آمــاده پرداخــت 70 تــا ۸0 میلیــون یــورو 
برای خامس اســت و رئال مادرید نیز با داشــتن ایــن پول نقد 
 می خواهد شــانس خود را بــرای خرید قطعی ام باپــه آزمایش

 کند.

خامس بر سر دوراهی مهم

تیم ملی والیبال ایران در ششمین دیدار خود در لیگ 
جهانی موفق شد تیم ملی آرژانتین را شکست دهد که 
در این پیــروزی نفس گیر نقــش بی نظیر محمدجواد 
معنوی نژاد و امیر غفور دو بازیکــن اصفهانی تیم ملی 

به چشم خورد.
در هفته دوم مســابقات لیگ جهانی والیبال تیم ملی 
ایران موفق شد با نتیجه ۳-2 شاگردان خولیا والسکو 
سرمربی سابق ایران در تیم ملی آرژانتین را به سختی 
شکست دهد تا ســومین پیروزی خود را در ششمین 

دیدارش در لیگ جهانی به دست بیاورد.
در این بازی نیز محمدجواد معنوی نژاد ستاره 22 ساله 
اصفهانی ستاره بی چون و چرای تیم ملی بود که در دفاع 
روی تور، زدن آبشار و زدن سرویس یکی از ارکان اصلی 
پیروزی ایران به شمار می رفت. در ست اول که تیم ملی 
ایران از حریف خود 4 امتیاز عقــب افتاد، با آمدن او به 
جای فرهاد قائمی، ورق بازی برای تیم ملی برگشت و 
همه توپ ها از کاپیتان معروف به معنوی نژاد رسید تا با 
تبدیل کردن آنها به امتیاز در یک ماراتن زیبا در نهایت 
با نتیجه 29 - 27 ایران به پیروزی برســد.در ست های 
بعدی نیز زمانی که حریف این بازیکن ایران را شناسایی 
کرد و مقابل او دفاع مســتحکم ایجاد می کرد، سوئیچ 
حمالت روی امیــر غفور دیگر بازیکــن اصفهانی تیم 
ملی، برگ برنده ایران بود و در روزی که غفور با روزهای 
خوبش فاصله داشــت، اما باز هم توانســت امتیازات 
حساســی را برای ایران کســب کند.نیمکت  نشینی 
محمدجواد معنوی نژاد موضوعی بود که عالمت سوال 
بزرگی را در ذهن ها ایجاد کرد که چرا چنین بازیکنی 
با چنین مهارت و توانایی با سن پایین و در روزهایی که 
همه از پوســت اندازی تیم ملی خبر می دهند نباید در 
ترکیب اصلی تیم ملی حضور پیدا کنــد و به المپیک 
نرود!وی در ست حساس پنجم به دلیل مصدومیت از 
زمین خارج شد، اما عملکرد خوب تیم ایران در این ست 
باعث پیروزی ایران شد تا جای خالی معنوی نژاد در این 
ست احساس نشود.جواد معنوی نژاد بازیکن اصفهانی 
تیم ملی والیبال در حالی که از میانه ست اول به میدان 
آمد و در ســت پنجم هم به دلیل مصدومیت نتوانست 
بازی کند، با 26 امتیاز، امتیازآورترین بازیکن زمین بود.

ســعید معروف، کاپیتان تیم ملی ایران نیز در ستایش 
معنوی نژاد در نشســت خبری پس از بازی گفت: اگر 
معنوی نژاد نبود امروز اتفاقــات دیگری رقم می خورد، 

خدا را شکر او عملکرد خوبی داشت.

اعزام رکابزنان ملی پوش به تایــوان به احتمال فراوان به دلیل هزینه 
باالی اعزام لغو خواهد شــد، اما رکابزنان به طور قطعی مسافر ژاپن 
می شوند؛ همچنین تمام دوچرخه سواران برای حضور در مسابقات 

خارجی باید وثیقه بدهند.
محسن ســلگی، مدیر تیم های ملی دوچرخه ســواری درباره اعزام 
رکابزنان ملی پوش به کاپ های آســیایی تایــوان و ژاپن بیان کرد: 
حضور رکابزنان سرعتی  و نیمه استقامتی در کاپ ژاپن قطعی شده 
اســت، اما احتمال زیاد اعزام به کاپ تایوان لغو خواهد شد؛ چرا که 
اگر  به کاپ تایوان برویم و بعد بخواهیــم  به ژاپن برویم باید ۱5 روز  
در تایوان بمانیم  که در این صورت هزینه هایمان زیاد می شود، اما 
در کاپ ژاپن حتما حاضر می شــویم. عالوه بر این به دنبال برگزاری 
اردوی خارج از کشــور هســتیم تا رکابزنان قبل از بازی های داخل 
 سالن آسیا اگر شرایطش باشــد در مســابقات اروپایی هم شرکت

 کنند.
وی در مورد تعــداد نفرات اعزامی بــه کاپ ژاپن و اینکــه ایران در 
چه ماده هایی شــرکت خواهد کرد، گفت: با حداقل نفرات، شرکت 
می کنیم و می خواهیم نتایج خوبی به دست آوریم. در بخش سرعت 
در ماده های اسپرینت، تیم اسپرینت، کایرین و در نیمه استقامت در 

دور امتیازی، اومنیوم، مدیسون و اسکرچ نماینده خواهیم داشت.
مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری در مورد تالش فدراسیون برای 

جلوگیری از دوپینگ گفت: تا پایان ســال هر ورزشکاری که در هر 
رویدادی داخلی و خارجی شــرکت کند باید تعهدنامه امضا کرده و 
وثیقه 50 میلیون تومانی بدهد در غیر این صورت اجازه شــرکت در 

مسابقات به او داده نمی شود.
ســلگی در پاســخ به این پرســش که فکر می کند این روش بتواند 
از دوپینگ جلوگیــری کند، تصریــح کرد: به هر حــال یک روش 
بازدارنده اســت. اکنون رکابزن تســت دوپینگش از طریق اتحادیه 
جهانی دوچرخه ســواری اعالم  و جریمه مالی می شــود، اما اصال 
جواب تلفن ما را نمی دهد تا جریمه خــود را پرداخت کند. جریمه 
او اکنــون بدهی بــرای فدراســیون ایران شــده اســت؛ بنابراین 
 وقتی وثیقه داشــته باشــیم دیگر نمی توانند چنیــن کاری انجام

 دهند.
وی ادامه داد: گرفتن تعهدنامه و وثیقه  برای همه رکابزنان اســت و 
در اجرای این قانون هیچ کسی برای ما فرقی ندارد. در نهایت احترام 
برای رکابزنان، همه باید وثیقه بگذارند و تعهد نامه امضا کنند، در غیر 
این صورت از حضور آنها در مســابقات داخلی  و خارجی جلوگیری 
می شود. حتی ما به استان های دو تیم باشگاهی شهرداری تبریز و 
پیشگامان نامه ارسال کرده ایم که این تیم ها هم باید وثیقه بدهند. 
امیدواریم این کار را انجام بدهند؛ چرا که نمی خواهیم باشــگاه ها 

ضرر کنند.

درحاشیه

به دنبال آمار باالی دوپینگ رخ داد؛

گرفتن وثیقه 50 میلیونی از دوچرخه سواران

قاب روز

مراسم گلریزان آزادی زندانیان غیر عمد شهرستان قدس استان تهران یکشنبه شب، در یکی از 
تاالرهای این شهر برگزار شد که میهمانان ویژه ای ازجمله ورزشکاران و هنرمندان در آن حضور 
داشتند.علی دایی، سرمربی سایپا نیز که بارها در اینگونه برنامه ها شرکت کرده در مراسم گلریزان 

آزادی زندانیان غیر عمد شهرستان قدس نیز حضور یافت.

علی دایی در جشن گلریزان

بر اساس اطالعیه مدیریت ورزش قهرمانی باشگاه ذوب آهن ، این 
سازمان از بازیکنان تحت قرارداد خود خواسته تا با توجه به استخدام 
امیر قلعه نویی به عنوان ســرمربی تیم فوتبال بزرگســاالن باشگاه 
ذوب آهن، روز شنبه 27 خرداد در کمپ تمرینی مجموعه ورزشی 
ملت باشگاه ذوب آهن حضور به هم رسانند.امیر قلعه نویی به تازگی 
به عنوان سرمربی  این تیم  انتخاب شده و قرار است به زودی برنامه 

تمرینی و لیست بازیکنان مورد نظر خود را به باشگاه ارائه دهد.

آغاز تمرینات ذوب آهن از 27 خرداد

شنیده می شود باشــگاه ذوب آهن اصفهان بعد از حضور امیر 17
قلعه نویی، به دنبال جذب علیرضا نقی زاده، هافبک تیم فوتبال 

گسترش فوالد است.
پیش از این باشــگاه اســتقالل هم درصدد این بود تا بتواند 
هافبک گســترش فوالد را جذب کند. گفتنی است نقی زاده 
درحال حاضر با تیم تبریزی قــرارداد دارد و بازیکن این تیم 

محسوب می شود.

ذو ب آهن به دنبال جذب هافبک گسترش فوالد
میثم آقایی بازیکن جوان فصل قبل سیاه جامگان قرارداد 

خود را با این تیم تمدید کرد.
میثم آقایی بازیکن جوان فصل قبل سیاه جامگان که با 
آمدن اکبر میثاقیان فرصت بیشتری برای بازی پیدا کرد 
و در قلب خط دفاعی این تیم بازی های قابل قبولی را از 
خودش به نمایش گذاشت به عنوان سهمیه زیر 2۳ سال 

قرارداد خود را  با این تیم مشهدی تمدید کرد.

آقایی با سیاه جامگان تمدید کرد

سرپرست تیم فوتبال سپاهان در خصوص شرایط نقل و انتقاالت تیم 
فوتبال سپاهان، اظهار کرد: موفق شدیم 6 بازیکنی که زالتکو 
کرانچار از بین بازیکنان شــاغل در لیگ برتر به ما 
اعالم کرده بود را به همراه یک بازیکن که 
از لیگ دسته یک در نظر داشتیم 

جذب کنیم.
مهدی اخوان 
ادامه 

داد: سیاوش یزدانی، حسن جعفری، سعید آقایی، ساسان انصاری و عزت ا... پورقاز 
بازیکنانی هستند که پیوســتن آنها به سپاهان محرز شده اســت. آمدن یکی، دو 

بازیکن هنوز قطعی نشده که در حال حاضر نمی توانیم اسامی آنها را اعالم کنیم.
اخوان اضافه کرد: بازیکنانی که هنوز موفق به جذب آنها نشده ایم به دلیل مشکالتی 
است که با باشگاه خودشان دارند وگرنه مشکلی با باشگاه سپاهان ندارند و به محض 
برطرف شدن مشکالتشان به باشگاه ســپاهان اضافه خواهند شد. محمد دانشگر 

یکی دیگر از بازیکنانی است که هنوز وضعیتش در باشگاه نفت مشخص نیست.
سرپرست تیم فوتبال سپاهان بیان کرد: لیســت نهایی بازیکنان تا امروز مشخص 

می شود چون تمرینات تیم از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد.
اخوان در خصوص وضعیت مهدی شریفی، تصریح کرد: شریفی تا آبان ماه سرباز و 
در اختیار تیم تراکتورسازی است،، اما چون با باشگاه سپاهان قرارداد دارد پس از 

اتمام دوره سربازی اش باید به سپاهان برگردد.

سرپرست تیم باشگاه سپاهان اضافه کرد: البته بازگشت شریفی پس از پایان دوره 
سربازی اش به تیم سپاهان بســتگی به تعامل بین باشگاه سپاهان و تراکتورسازی 

دارد.
وی تاکید کرد: چون که باشگاه تراکتورسازی برای انجام نقل و انتقاالت مشکل دارد 
و نمی تواند بازیکنی جذب کند شــاید این بازیکن را برای فصل جدید نگه دارد که 
البته این مسئله با توافق و تعامل هر دو باشگاه انجام پذیر است و باشگاه سپاهان و 

تراکتورسازی باید در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند.
اخوان گفت: اگر دیدیم که تراکتورسازی واقعا برای جذب بازیکن در فصل جدید با 
مشکل روبه رو است احتمال دارد با تعامل باشگاه ها، شریفی امسال در تراکتورسازی 
بماند.سرپرست تیم فوتبال سپاهان بیان کرد: امیدواریم هواداران از سپاهان راضی 

باشند و با کمک آنها این فصل در انجام برنامه هایمان موفق شویم.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان 

لیست نهایی زرد پوشان  امروز مشخص می شود

 نزدیک به دو دهه اســت که 
فوتبال در غرب آســیا شکل 
و شــمایل جدیدی به خود 
گرفته اســت. در این منطقه از قاره کهن، رقابت اصلی 
از دیرباز بین تیم ایران و کشورهای عربی چون عربستان 
صورت می گرفته؛رشد فوتبال ایران در دهه های شصت 
و هفتاد و پیشی گرفتن از کشورهای عربی ،این کشور ها 
را بر آن داشت تا در سازمان ورزش فوتبال خود تغییراتی 
انجام دهند و به آن توجه بیشتری کنند. با ورود پول های 
کالن به فوتبال کشورهای عربی، این تیم ها نتوانستند به 
امکانات مناسبی دراین زمینه دست یابند.ورود بازیکنان 
مطرح خارجی به دنبال مربیان مشــهور، تنور مسابقات 
فوتبال در غرب آسیا را گرم تر از پیش کرد.برخی از تیم ها 
با کمک گرفتن از پول های کالن توانستند برای بازیکنان 
غیر ملی خود، تابعیت کشورشان را دریافت کنند و آنها را 
به عضویت تیم های خود درآورند.به همین دلیل ترکیب 
تیم های فوتبالی چون قطر و بحرین بین المللی است و 
در آن بازیکنان مختلفی از دیگر کشورها عضویت دارند.

تیم های عربی به دنبال دست یافتن به جایگاه تیم ایران 
بودند و در این راه از هیچ امــری کوتاهی نمی کردند. از 
تبانی برابر تیم ملی ایران تا کارشــکنی درکنفدارسیون 
فوتبال آســیا همه وهمــه از جمله اقداماتی اســت که 
کشــورهای عربی برابر تیم های ایرانی انجام داده انداین 
کشورها اگر چه به واسطه پول توانستند به سطح حرفه ای 
فوتبال دست یابند ولی در یک مقوله مهم فوتبال ناکام 
بودند و آن جذب تماشاگر است.برای مشخص شدن این 

ناکامی کافی است خیل عظیم هواداران فوتبال در ایران را 
با استادیوم های کشورهای عربی مقایسه کنید.پول های 
بادآورده کشورهای عربی باعث شد تا آنها در فدراسیون 
فوتبال آســیا هم نفوذ قابل توجهی داشته باشند.سال 
گذشته و پس از مناقشات سیاسی بین دو کشور ایران و 
عربستان ،تیم های عربستانی عدم امنیت در ایران را بهانه 
خود ســاختند و از بازی برابر تیم های ایرانی و در خاک 
کشورمان سرباز زدند.با اینکه بارها در جدایی سیاست از 
فوتبال تاکید شده، اما فدارسیون عربستان مسائل سیاسی 
را در فوتبال دخیل کرده و با نفوذ خود در فدراسیون آسیا 
توانســت مجوز برگزاری بازی در کشــورهای همسایه 
را دریافت کند.کشورهای همســایه عربی برای خوش 
خدمتی به عربســتان، بهترین امکانات را برای تیم های 
عربستانی فراهم کردند.از تبلیغات مختلف علیه تیم های 
ایرانی گرفته تا ســختگیری در ورود هواداران  ایرانی به 
ورزشگاه.کشور قطر میزبان اصلی تیم های عربستانی بود 
که در این رده توانست برتری نسبی را در مقابل تیم های 
ایرانی نصیب تیم های عربستانی کند.روابط سیاسی قطر 
و عربستان چندی پیش تیره شــد و عربستانی ها برای 
دور حذفی مسابقات، کشــور امارات را به عنوان مکان 
میزبانی از نماینده ایران معرفی کردند.روابط تیره و تار 
با کشور قطر آنقدر در فوتبال عربســتان تاثیر گذاشت 
که چند روز پیش مقامات عربســتانی پوشیدن پیراهن 
تیم فوتبال بارســلونا را به خاطر تبلیغ هواپیمایی قطر 
در کشــور خود ممنوع کردند!طبق این دستور هر کس 
از پیراهن بارسلونا اســتفاده کند به چندین ماه حبس 

و پرداخت جریمه ســنگین محکوم می شود.این قانون 
مضحک در حالی در کشور عربستان اجرا شده که انگار نه 
انگار تا چندی پیش پرچم عربستان در ورزشگاه های قطر 
برافراشته بود. مشخص نیست مقامات عربستانی با پیراهن 
بارسلونا به مشکل خورده اند یا اسپانسر این تیم و یا کشور 
قطر؟مقامات عربستان که از شعار های مذهبی زیر پیراهن 
تیم های ایرانی شکایت داشتند که نباید مسائل مذهبی 
را با فوتبال دخیل کرد حال چگونه مسائل سیاسی را با 
فوتبال می آمیزند؟در مسابقه دیگری در کشور استرالیا، 
تیم فوتبال عربســتان برابر این تیم صف آرایی می کند، 
پیش از آغاز مسابقه به نشــانه احترام به کشته شدگان 
حوادث تروریستی یک دقیقه سکوت در ورزشگاه برقرار 
می شود.در حالی که بازیکنان تیم ملی استرالیا دست بر 
دوش یکدیگر ایستاده اند ،اعضای تیم عربستان به پست 
بازی خود رفته و بی اعتنا به امر داور مشــغول گرم کرد 
خود می شــوند.حرکتی که صدای اعتراض بسیاری از 
ورزش دوســتان را بلند و فدراسیون عربستان را مجبور 

به عذرخواهی کرد. 
زیر پا گذاشتن فوتبال جوانمردانه امری رایج در تیم های 
عربی اســت.این امــر از مصدومیت های ســاختگی و 
البی های پیش از بازی و انواع و اقســام کارشکنی ها در 
تیم های مختلف عربی قابل دریافت است.به نظر می رسد 
کشورهای عربی و به خصوص عربستان باید در اساس نامه 
فوتبال خود تغییراتی اعمال کنند و به نتیجه برسند که 
با پول شاید بتوان مقام و مدال به دست  آورد ولی اعتبار 

و محبوبیت را نه.

فوتبال عربی از پول تا محبوبیت

سعید نریمانی
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به گفته مســئوالن، موضوع آب و 
محیط زیست در کشور و همچنین 
در استان اصفهان اهمیت ویژه ای 
دارد اما چرا اصفهان از نظرها غایب اســت و با وجود فصلی 
نبودن زاینده رود، هر از چند گاهی زمزمه جاری و قطع شدن 

آب در آن شنیده می شود؟
هرسال با نزدیک شــدن به روزهای گرم سال، مردم اصفهان 
شاهد روزهای غم انگیز زاینده رود، مهم ترین رودخانه فالت 
مرکزی ایران و ترک برداشــتن تن فرســوده آن می شوند؛ 
معضلی که بحث دیروز و امروز نیست و سال هاست مردم این 

شهر با آن دست به گریبان هستند.
بستر خشــک رودخانه زاینده رود که با افزایش خروجی سد  
در 11فروردین امســال در اصفهان جانی دوباره گرفت، این 
روزها زمزمه از نفس افتادن آن به گوش می رسد؛ درحالی که 
جریان دائم زاینده رود نخستین و مهم ترین وعده انتخاباتی 
دولت تدبیر و امید در حوزه محیط زیست برای مردم اصفهان 

و کشاورزان رنج دیده شرق و غرب استان بود.
این در حالی است که بیش از سه ســال از تصویب مصوبه 9 
ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود می گذرد، اما مشکالت 
یکی پس از دیگری شــاهرگ حیاتی اصفهــان را به تنگنا 
نزدیک تر کرده و مسئوالن دولت یازدهم، جمله معروف »نبود 
مدیریت توزیع آب، علت اصلی کمبود آب است« را بی آنکه 
راه حلی عملی و اجرایی داشته باشــند، در مورد نجات جان 

زاینده رود تکرار می کنند. 
محمدعلی شــاعری نیز گفته بود امیدواریم با تشکیل ستاد 

ویژه برای احیــای زاینده رود و همکاری همه دســتگاه ها و 
کمک مجلس، بتوانیم وضع زاینده رود را به تدریج بهتر کنیم 
و به سمت احیای مجدد آن گام برداریم. مسئوالن می گویند 
موضوع آب و محیط زیست در کشــور و همچنین در استان 
اصفهان اهمیت ویــژه ای دارد اما چرا اصفهان ازنظرها غایب 

است؟!
زرگر پور: زاینــده رود به رودخانــه ای فصلی 

تبدیل شده است
اســتاندار اصفهان می گوید: زاینده رود در دهه های گذشته 
به دلیل ســوء مدیریت، بارگذاری های خــارج از ظرفیت، 
خشکســالی و دیگر نــا مالیمتی ها، به رودخانــه ای فصلی 
تبدیل شــده است.رســول زرگر پور این را هم گفته بود که 
امیدواریم با اجرای کامل طرح 9 ماده ای احیای حوضه آبریز 

زاینده رود بتوانیم بخشی از مشکالت را برطرف کنیم.
البته استاندار اصفهان از ســرعت کند اجرای این طرح نیز 
انتقاد کرده و گفته بود: باید طرح بلندمدتی هم برای پایداری 
رودخانه زاینده رود به اجرا در آید؛ چون مردم استان مطالبه 
جدی در این خصوص دارند و دولت نیز بــه آنها قول داده و 
درصورتی که کمیسیون کشاورزی مجلس هم کمک کند در 
کوتاه مدت می توانیم رودخانه را احیا و در بلندمدت پایداری 
الزم را در شــرایط آن ایجاد کنیم. اما اهالی نصف جهان که 
هنوز هم چشم دلشــان به پرآب دیدن رودخانه شهر عادت 
نکرده اســت، تاب وداعی دوباره با زندگی شیرین کنار رود 

را ندارند!
رییس خانه صنعت و معدن نیز گفت: خشــکی زاینده رود را 

به گردن نزوالت الهی می اندازید؛ درحالی که دلیل خشکی 
زاینده رود، نه کاهش بارندگی، بلکه برداشت های غیرقانونی 

و غیراصولی چند سال گذشته بوده است.
سهل آبادی: خشکی زاینده رود را به گردن نزوالت 

آسمانی می اندازید
رییس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: یک نفر در دولت 
یازدهم به فکر احیای زاینده رود نیست؟ زاینده رود کمتر از 
دریاچه ارومیه اســت؟ ای کاش طرحی هم برای احیای این 

رودخانه  به مجلس شورای اسالمی ارائه می شد.
خشــکی زاینده رود را به گردن نزوالت آسمانی می اندازید؛ 
درحالی که دلیل خشــکی زاینده رود، نــه کاهش بارندگی، 
بلکه برداشت های غیرقانونی و غیراصولی چند سال گذشته 

بوده است.
سید عبدالوهاب ســهل آبادی اضافه کرد: مردم اصفهان که 
۲۳هزار شــهید تقدیم انقالب اســالمی کرده اند حاال باید 
بنشــینند و ببینند که آب شــرب را می خواهند برایشــان 

جیره بندی کنند.
وی بابیان اینکه مســئله زاینده رود باید بــه اصفهان واگذار 
شود، اظهار داشت: کار را به مردم اصفهان بسپارید و به آنان 
بگویید»مردم اصفهان، بیایید و برای زاینده رود و اســتان، 

خودتان برنامه ریزی کنید«.
صادقــی: زمان دقیــق بازمانــدن زاینده رود 

تصمیم گیری می شود
مســعود میر محمدصادقی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان اظهار داشت: آب تا اواسط خردادماه برای ادامه کشت 
غله کشاورزان شرق اصفهان در بستر زاینده رود بازمی ماند و 
پس از تشکیل نشســتی، درباره تعیین زمان دقیق بازماندن 

آب در این رودخانه تصمیم گیری می شود. 
اهالــی اســتان اصفهان کــه عمل کــردن مســئوالن به 
وعده هایشان در مورد احیای زاینده رود را با امیدی کمرنگ 
به انتظار نشسته و سال هاست با اشــک خود زنده رود را در 
دل هایشان جاری نگه داشــته اند، امروز بیش از هرروز دیگر 
انتظار توجه ویژه مسئوالن و بخصوص رییس جمهور رادارند 
تا زندگی همیشگی در شاهرگ حیاتی اصفهان جاری شود 
و به زودی نمایی دلنشین از انعکاس نور و زندگی در رودخانه  

زاینده رود نیز از ارتفاعات نصف جهان منتشر شود.
امینــی: احیــای زاینــده رود؛ مهم ترین نیاز 

زیست محیطی اصفهان
رییس شورای شــهر اصفهان نیز در یکصد و هفتاد و نهمین 
جلسه علنی شــورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار داشت: 
احیای دائمی رودخانه زاینده رود بایــد یکی از اولویت های 
دولت دوازدهم در اصفهان باشد؛ چراکه رییس جمهوری نیز 

وعده تحقق آن را به مردم اصفهان داده اند. 
رضا امینی با بیــان اینکه جاری بودن دائمی آب در بســتر 
طبیعی زاینــده رود از مهم ترین نیازهای زیســت محیطی 
اصفهان است، ابراز داشت: مردم اصفهان انتظار دارند دولت به 
قول خود مبنی بر جاری بودن دائمی آب در زاینده رود پایبند 

باشد و درخصوص این مهم تدبیر کند.

انقالب در زیباسازی شهر صورت گرفته است
 مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان در جلسه شورای سازمان زیباسازی شهرداری گفت: انقالبی 

در حوزه زیباسازی صورت گرفته اما الزم است تمام نازیبایی های شهری حذف شود.

خبراخبار

استاندار اصفهان در کمیسیون پایش تصویری استان اظهار داشت: 
طراحی، نصب، نگهداری و رفع نقص کلیه سامانه های تصویری در 
شهرها، بر عهده شــهرداری ها و در خارج شهرها بر عهده اداره کل 

حمل و نقل و راهداری است.
رسول زرگرپور، با اشــاره به گزارش معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری اصفهان و با بیان اینکه بهره برداری از سامانه ها در سه 
زمان عادی، انتظامی و امنیتی پیش بینی شده است، افزود: تاپایان 
ســال حدود دو ســوم از طرح جامع پایش تصویری شهر اصفهان 

اجرایی و عملیاتی خواهد شد.  

استاندار اصفهان:

طرح جامع پایش تصویری شهر 
اصفهان اجرا می شود با مسئوالن

معاون فرهنگــی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان اظهار کرد: در راستای ترویج فعالیت های قرآنی 
در جمهوری اسالمی ایران، یک نهضت بزرگ اتفاق افتاد 
و آن، ترویج و گسترش چشمگیر فعالیت های قرآنی بود 
که این خود از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی است.

حجت االسالم حسن امیری افزود: یکی از اقدامات مهم 
در جمهوری اســالمی ایران برای ترویج فعالیت های 
قرآنی، برگزاری مسابقات داخلی و بین المللی قرآن بوده 

که از اول انقالب مورد توجه قرار گرفته است.
معاون فرهنگــی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان با اشــاره به برگزاری نمایشــگاه های متعدد 
قرآن و عترت در کشور،  بیان کرد: در این نمایشگاه ها، 
دســتاوردهای قرآنی در زمینه های مختلف به نمایش 
درآمده اســت. در واقع نمایشــگاه های قرآن و عترت 
بستر و فرصت خوبی است تا از این طریق خالقیت ها و 
استعدادهای موجود در زمینه فعالیت های قرآنی معرفی 
شــود؛ زیرا این مهم در تبادل افکار،  نظرات  و پردازش 

طرح ها و ایده های قرآنی تاثیرگذار است.
امیری در ادامه به موقوفات قرآنی در اســتان اصفهان 
اشاره کرد و گفت: کمتر از ۵ درصد موقوفات در استان 
اصفهان به فعالیت های قرآنــی اختصاص دارد که این 
۵درصد صرفا برای توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی 
نیست، بلکه در راستای نیات اشخاص وقف کننده است.

وی تصریح کــرد: پایین بودن ســطح موقوفات قرآنی 
در اســتان اصفهان، زیبنده یک استان قرآنی همچون 
اصفهان با این پیشینه تاریخی و مذهبی نیست، برهمین 
اساس امســال تالش داریم با برنامه ریزی های مدون و 
منسجم و برگزاری جلسات مختلف و همچنین همکاری 
با نهادها، موسســات و رســانه های مختلف و اجرای 
فعالیت های فرهنگی و مشــاوره ای در ســطح استان، 
بتوانیم گام های اساســی در راستای گسترش فرهنگ 

موقوفات قرآنی برداریم.
وی با اشــاره به اینکه رویکرد اداره کل اوقاف اســتان 
اصفهــان در چهاردهمین نمایشــگاه قــرآن و عترت 
اصفهان، توجه به مسئله مهم »وقف قرآن« است، گفت: 
در این زمینه با یک رویکرد جدید وارد شدیم که هر فرد 
با یک جلد قرآن بتواند واقف شود؛ به طوری که امسال 
در  این نمایشــگاه، 11 هزار جلد قرآن به بهای۶ هزار 
تومان عرضه شده است که هر فرد با یک جلد قرآن کریم 

بتواند واقف شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان:

پایین بودن موقوفات قرآنی 
زیبنده اصفهان نیست

رییس پلیس آگاهی استان، از شناسایی و انهدام اعضای یک باند سه 
نفره سارقان منزل وکشــف یک میلیارد ریال اموال مسروقه خبر داد.

سرهنگ ستار خسروی اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر سرقت از منزل وی، بررســی موضوع در دستور کار ماموران 

پایگاه شرق پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان تحقیقات خود را دراین زمینه آغاز کرده و با انجام 
یک سری اقدامات پلیسی، دو سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی 

دستگیر کردند.
این مقام انتظامــی تصریح کرد: متهمــان در بازجویی های پلیس به 
سرقت یک میلیارد ریال اموال از منازل شــهروندان با همدستی یک 
مالخر اعتراف کردند. وی اظهار داشــت: با توجه به اعتراف ســارقان، 
 مالخر اموال نیز دســتگیر شد و هر ســه متهم تحویل مراجع قضائی

 شدند.

باغ پرندگان اصفهان عالوه بر داشــتن جاذبه هــای تفریحی، دارای 
واحدهای آموزشی علمی و تحقیقاتی نیز هست که از جمله آنها می توان 
به واحد تکثیر اشاره کرد. در این بخش، شرایط و امکانات مناسب جهت 
تخم گذاری و درآوردن جوجه پرنــدگان فراهم می گردد. نگهداری از 
جوجه های تکثیر یافته تا مرحله رسیدن به سن خاص جهت رهاسازی 

در باغ پرندگان به عهده این بخش است.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان به تولد بیش از 400 قطعه پرنده در مرکز 
تکثیر باغ پرندگان اشــاره کرد و گفت: این 400 قطعه جوجه، از گونه 
های مختلف پرنده همچون انواع طاووس )ســفید، جاوا، هندی و...(، 

انواع قرقاول)گوش دار، طالیی، لیدی وتراکوپان( و... هستند. 
حسن شــفیعی ادامه داد: این پرندگان پس از شــرایط مناسب برای 
زندگی در محیط بــاغ پرندگان رها ســازی شــده و در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار می گیرند.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان:

باند میلیاردی سارقان منزل 
در اصفهان منهدم شد

مدیرطرح ساماندهی ناژوان خبرداد:

تولد بیش از ۴۰۰ قطعه 
پرنده در باغ پرندگان 

از جریان افتادن ریه های تنفسی شهر مردم را گالیه مند کرده است؛

زاینده رود، رودخانه ای فصلی نیست!

مدیــر منطقه یک شــهرداری اصفهــان گفت: اصالح هندســی 
تقاطع های سطح شهر، در راســتای بهبود و روان سازی ترافیک و 

ارتقای ایمنی شهر و شهروندان صورت می گیرد.
حمید عصارزادگان مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان در این باره 
اظهارکرد: مناسب سازی و اصالح هندسی تقاطع پل ابوذر و تقاطع 
پل شیری در خیابان مطهری، به منظور ایجاد مسیر ایمن برای تردد 

معلوالن و جانبازان انجام شد.
وی با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: احداث بوستان 
محلی سپهر  به منظور ارتقای سرانه فضای سبز و  ایجاد پویایی در 

منطقه در دستور کار شهرداری منطقه قرار گرفت.
مدیر منطقه یک با اشاره به مشــخصات فنی بوستان سپهر افزود: 
بوستان محلی سپهر در خیابان شــهید بهشتی-خیابان صائب به 
مســاحت 4 هزار متر مربع در دست اجراســت. این پروژه تاکنون 
۲0درصد پیشرفت داشــته و با اعتبار ۶ میلیارد ریال در نیمه اول 

سال جاری تکمیل می شود.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان:

مناسب سازی پل ابوذر و پل شیری 
تکمیل شد

شهرداری

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان، میدان استقالل را یکی از زیباترین میدان های ورودی شهر اصفهان توصیف 
کرد و گفت: این پروژه در سال 94، در دو بخش شامل پل های رفت و برگشــت مسیر اصفهان- شاهین شهر، میدان 

همسطح و دسترسی به محله های امین آباد و محمود آباد طراحی شد.
ایرج مظفر در ادامه، با اشاره به پیشرفت پروژه های عمرانی شهر اصفهان، 
تصریح کرد: پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان باوجود کاستی هایی 
که در بخش درآمد وجود دارد، با تمهیدات پیش بینی شده در حال اجرا 
هستند و پیشرفت های قابل توجهی داشــته اند. معاون عمران شهری 
شهرداری اصفهان اظهارکرد: تعدادی از پروژه های شاخص عمرانی که 
در ســال 9۵ کلید خورد، مورد بهره برداری قرار گرفت که از جمله آنها 
می توان به پروژه تعریض پل فلزی، خیابان و پارکینگ آیت ا... خراسانی، 
دوربرگردان های میدان احمدآباد، بخشــی از پروژه هــای میدان امام 

علی)ع( و سالن همایش های امام خامنه ای )مدظله العالی( اشاره کرد.
وی از افتتاح و بهره برداری کامل ابرپروژه استقالل در عید سعید فطر خبرداد و گفت: پس از آن پروژه شهید باالیی که 

با آزادسازی وسیعی همراه بود، افتتاح شده و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

بهره برداری کامل از ابرپروژه استقالل همزمان با عید فطر

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شــهرداری اصفهان اظهار کرد: معاونت برنامه ریزی شــهرداری اصفهان یکی از 
معاونت های چندگانه شهرداری بوده که شامل 8 بخش است. محمود محمدی افزود: معاونت برنامه ریزی در شهرداری های کشور در 
کالن شهرها به وجود آمد و این معاونت در همه کالن شهرها توانسته اقدامات خوبی را در جهت بهبود بهره وری شهرداری انجام دهد.

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
حوزه کار معاونت برنامه ریزی، ساختار و بدنه اصلی یک شهرداری را در برمی گیرد 
که شامل معاونت های 8 گانه، مناطق 1۵ گانه و سازمان های شهرداری در حیطه 
برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات است.وی تاکید کرد: حدود 10هزار نفر 
تعداد کل پرسنل شهرداری اصفهان است که 4 هزار نفر از این تعداد زیرمجموعه 
معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شــهرداری اصفهان هســتند. 
بحث اصالح ساختار شهرداری ها در ۳ ســال گذشته در دستور وزارت کشور بود 
که در اوایل سال 94 دستورالعملی را برای اصالح این ساختار ارسال کرد. معاون 
برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در 

گذشته دستورالعمل هایی وجود داشت که نیاز شهرداری های را برطرف نمی کرد؛ از این رو در تعاریفی، تمامی وظایف مشخص شد 
و وزارت کشور دستور داد شهرداری ها خود را با این ساختارها وفق دهند.

معاون برنامه ریزی شهرداری اصفهان خبر داد:

فعالیت 1۰ هزار نفر در بخش های مختلف شهرداری اصفهان
مدیر منطقه ۳ شــهرداری اصفهان، از تکمیل فاز اول ســنگفرش 
خیابان چهارباغ عباسی حدفاصل میدان امام حسین)ع( تا خیابان 
شیخ بهایی خبر داد و گفت: تا پایان ســال 9۶ چهارباغ عباسی به 

طورکامل به پیاده راه تبدیل خواهد شد.
حســین کارگر با اشاره به اینکه ســنگفرش چهارباغ عباسی جزو 
طرح های اولویت دار منطقه ۳ شهرداری اصفهان به شمار می رود، 
گفت: سنگفرش چهارباغ عباسی به منظور احیای دولتخانه صفوی 
و پس از تکمیل طرح سنگفرش میدان امام خمینی)ره( در دستور 
کار قرار گرفت تا خیابان چهارباغ عباسی به خیابان سپه و سپس به 

میدان امام )ره( متصل شود.
وی ادامــه داد: پــس از تکمیــل ســنگفرش میدان امــام )ره( 
پیاده راه سازی خیابان چهارباغ عباسی کلید خورد که برای اجرای 
این پروژه، اعتباری افزون بر ۲ میلیارد و ۷00 میلیون تومان در نظر 

گرفته شده است.
وی، با اشــاره به تکمیل سنگفرش ضلع شــرقی خیابان چهارباغ 
عباسی حدفاصل میدان امام حسین)ع( تا خیابان شیخ بهایی در 
کمتر از ۳ ماه، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهروندان می توانند 

از این محور به عنوان پیاده راه استفاده کنند.

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان:

خیابان چهارباغ عباسی تا پایان سال 
به پیاده راه تبدیل می شود

اعظم 
حاجی رضازاده

درشهر گردش کنید
شــهر اصفهان بــه عنــوان پایتخــت هنر و 
فرهنگ جهان اســالم، همــواره محل رفت و 
آمد چهره هــای هنری فرهنگی بــوده و برنامه هــای فرهنگی 
متنوعــی در طول ســال، در شــهر جاری اســت. فصــل بهار 
فرصت خوبی اســت برای آنکــه در اصفهان گــردش کنید. از 
کنســرت خوانندگان مطرح گرفتــه تا گالری هــای عکس و 
نقاشــی و برگزاری نشســت های مختلف، هرچیزی بخواهید 
در این شــهر دیدنی برای شــما مهیاســت. با ما همراه باشید 
 تا از تــازه تریــن برنامه هایــی که در ســطح شــهر اصفهان 

و در حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

کارگاه های آموزشی »مدرسه ادبیات« 
زمان ثبت نام:تا پایان خردادماه

مکان: مرکز آفرینش های ادبی قلمســتان 
واقع در خیابــان عالمه امینــی، باغ غدیر، 

ساختمان الغدیر

زاینده رود

در شهر

 در قاب  شهر

اختتامیه جشنواره شعر قرآنی کودک و نوجوان

مراسم جزءخوانی طالب غیرایرانی جامعه المصطفی اصفهانآیین رونمایی از آثار استاد حبیب ا... فضائلی

جشن بزرگ شب های آسمانی
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دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان:
خدایا آگاهم نما در آن برای بركات سحرهایش و روشن كن در آن دلم 

را به پرتو انوارش ای روشنى بخش دل های حق شناسان.
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خواندن قرآن، آموزش و حفظ نیز برای هرماالیی 
مســلمان در ایام رمضــان، فریضه اســت و ترک 
شــدنی نیســت. انگار همه مهربان تر شده اند و 
نوعی احســاس نزدیکی بین مســلمانان و حتی 

غیرمسلمان حاکم است.
در طــول روز تقریبا تمام رســتوران های مربوط 
به مســلمانان تعطیل اســت؛ اگرچه الزامی برای 
این کار نیست و خوردن و آشــامیدن در مأل عام 
نیز منعی ندارد،اما در رمضــان بازارها از همه جا 
دیدنی تر هستند. از هر چند خانواده ماالیی، یک 
نفــر در رمضان بازار میــز و گاز و وســایل عرضه 
غذا گذاشــته از ســوی دولت و پلیــس هم هیچ 
محدودیتی وجود ندارد.حتی پلیس به طور مرتب 
منطقه را کنترل مــی کند تا ترافیک و مشــکل 
 خاصی برای فروشــندگان و خریــداران به وجود 

نیاید.
این بازارها تنها دو ساعت در روز فعالیت می کنند 
یعنی دو ساعت پیش از اذان تا هنگام اذان مغرب و 
همه نوع شیرینی جات و غذاهای ماالیی به صورت 

تازه در محل تهیه و عرضه می شود.
دقایقی قبل از اذان هم همه فروشــندگان، مواد 
غذایی باقی مانده را جمع می کننــد، اما میزها و 
گازها و صندلی ها همان جا کنار خیابان می مانند 

تا روز بعد.
از جشــن های رمضان نیز نمی توان غافل شــد، 
این جشــن ها که مرکز آنها در ایاالت ترینگانو و 
کالنتان در شــمال مالزی اســت به سوژه جذابی 
برای خبرنگاران و گردشگران خارجی به خصوص 

گردشگران مسلمان تبدیل شده است.
جشن های خیابانی و پذیرایی های دیدنی هنگام 
افطــار و برپایی مجالس ســنتی و آئینی از جمله 

جذابیت های این جشن هاست.
در اکثر مساجد مالزی هر شب سفره افطار برقرار 
است . با گفتن اذان مغرب مردم در مساجد با خرما 
و شربت روزه خود را افطار می کنند و در نماز مغرب 
شــرکت می کنند و پس از نماز هم ســفره افطار 
 کامل شــده اســت و از روزه داران با غذا پذیرایی
 می شود . بعد هم نماز عشــا و نماز تراویح خوانده 
می شــود که در بین آن هــم پذیرایی مختصری 

انجام می گیرد .
نکته جالب این است که عالوه بر مردمی که برای 
افطار می آیند و در نماز مغرب، عشا و تراویح شرکت 
می کنند جمعیت بیشــتری برای شرکت در نماز 
بعد از افطاری می آیند. بدین معنی که نماز گزاران 
نماز تراویح و عشا خیلی بیشتر از افطار کنندگان 
است ؛ امری که در بین ما ایرانی ها کامال بر عکس 
است یعنی در موقع سفره همه هستند و بعد اکثرا 

می روند.

گوناگون

ماه رمضان در مالزی)3(

شرح مجلس

رییس حوزه علمیه اصفهان گفت: همانند حساســیت نســبت به 
ناموس خود، باید نسبت به ناموس دیگران هم حساس باشیم.

آیت ا... العظمی حسین مظاهری، مرجع تقلید و رییس حوزه علمیه 
اصفهان در درس اخالق با اشاره به اهمیت غیرت اظهارداشت: باید 
نسبت به موضوع دین، ناموس و کشور حساسیت داشته باشیم. وی 
افزود: حساسیت نســبت به ناموس، غیرت انسان را نشان می دهد 
و همانند حساسیت نســبت به ناموس خود باید نسبت به ناموس 

دیگران هم حساس باشیم.
 آیت ا... مظاهری ادامه داد: نباید غیرت خود را نســبت به نوامیس 
فراموش کنیم و نســبت به ناموس خود توجه و غیرت داشته و از 
طرفی به ناموس دیگران بی توجه و نگاه بد داشــته باشیم که این 
موضوع مغایر با غیرت انسان و مسلمان است. وی با اشاره به اهمیت 
غیرت نسبت به وطن گفت: باید وطن خود را دوست بداریم و به همه 
موضوعات آن غیرت داشته باشیم؛ وطن فروشی نکنیم و با رفتار و 
عملکرد خود موجب ضعف نظام و کشــور نشویم و حق شهدا را به 

خوبی ادا کنیم.
 رییس حوزه علمیه اصفهان یادآورشد: رفتارهایی که منجر به رشد 
فساد اخالقی شود، بی غیرتی نســبت به کشور است که در نتیجه  
منجر به وارد شدن صدماتی به کشور می شود. وی غیرت دینی را 
جنبه دیگری از غیرت خواند و خاطرنشان کرد: رعایت قوانین دینی 
مانند عفاف و حجاب موجب حفظ دین و نمایش غیرت دینی است و 

باید نسبت به دستورات دین، غیرت دینی داشته باشیم.

باغ 
کاغذی

کتــاب »رمضان دریچــه رؤیــت« با رویکرد ســیر الــی ا... 
در ســایه  جوع، صوم و مــاه رمضان، حاصل سلســله  مباحث 
اســتاد طاهرزاده جهت آمادگی روح انســان در راستای انس 
قلب با انوار الهی اســت. این کتاب در صدد اســت ما را متذکر 
 راه هایی کنــد کــه می توانیــم از حاکمیت نفس امــاره رها 

شویم.
ابتدا به نحوه  وجود انســان در عالم می پردازد که آیا انسان در 
ذات خود چنین اســتعدادی را دارد که بتواند بــا حقایق عالَم 
اعال ارتباط پیدا کند، اگــر می تواند چگونه باید عمل کند تا آن 

ارتباط برقرار شود؟ روشن می کند با توجه به جایگاه و وسعت 
نفس ناطقه  انسان، انسان موجودی است باالتر از بدن مادی و 
مقصد تمام دستورات دین و تکلیف های الهی بر این اساس است 
که انسان در صحنه  عمل از خوِد برتر و جنبه  معنوی و روحانی 
خود غافل نشود وگرنه قالب زندگی می ماند و قلب آن می رود 
 و بر این مبنا جایــگاه »جوع« و »صوم« را مشــخص می کند. 
هنر این نوشتار آن است که ابتدا بین »جوع« و »صوم« و »ماه 
رمضان« تفکیک قائل شده تا خواننده بتواند از هرکدام بهره الزم 

را نصیب خود کند.

رمضان دریچه رؤیت آیت ا... مظاهری: 

 باید نسبت به ناموس خود و دیگران 
حساس باشیم

جزء هجدهم شامل ســوره های مبارکه مومنون، نور و آیات 
یکم تا 20 سوره مبارکه فرقان است. در ابتدای سوره مومنون 
به شــش ویژگی افراد با ایمان اشاره شــده که عبارتند از : 
خشوع در نماز، دوری از کار بیهوده، انجام زکات، پاکدامنی، 
رعایت امانت و پیمان و محافظــت بر نماز. در آیات 12 تا 16 
مراحل زندگی انسان بیان شده اســت که شامل گل، نطفه، 
علقه  ) خون بســته شــده(، مضغه ) چیزی شــبیه گوشت 
جویده شده(، اســتخوان، پوشاندن گوشــت، دمیدن روح، 
مرگ و قیامت می باشــد.در این ســوره دعوت به ایمان به 
خدا و قیامت و جداســازی مومنین از کفار بیان شــده و در 
این رابطه به داســتان انبیا از حضرت نوح تا حضرت عیسی 
 )علیهم السالم( اشاره شــده اســت. در آیه 96 می فرماید: 
بدی را با بهترین شیوه دفع کن؛یعنی در مقابله با بدی ها باید 
تا حد امکان از مقابله به مثل پرهیز کرد و روشی را انتخاب کرد 
که کمترین آسیب ممکن را داشته باشد.آیه 101 در تبیین 
هول و هراس قیامت می فرماید: » پس هنگامی که در صور 
دمیده می شــود، پس در آن روز نه میانشان خویشاوندی و 
نســبی وجود خواهد داشــت و نه از اوضاع و احوال یکدیگر 

می پرسند.«

ســوره مبارکه نور به بیان برخی از احکام الهی مخصوصا در 
حوزه عفت فــردی و اجتماعی می پــردازد و ضمن برخورد 
با مجرمین، مردم را از تهمت زدن و ســوء ظن باز می دارد. 
آیه های 30 و 31 مردان و زنان را امر به کنترل نگاه و شهوت 

کرده و به زنان دستور حجاب می دهد.
جرعه ای از آیات امامت و والیت

آیه 35 که به آیه نور مشهور است، خداوند را نور آسمان ها و 
زمین معرفی می کند و با یک تمثیل زیبا  به ویژگی نورخداوند  
می پردازد. در آیه بعد، محل این نور را در خانه هایی که خدا یاد 
می شود و اجازه برتری  به آنها داده می داند و در آیه  بعد آن را 
بزرگ مردانی که تجارت، آنان را از یاد خدا و اقامه نماز و دادن 
زکات باز نمی دارد، تفسیر می کند. روایات این آیات را به تجلی 
نور الهی در وجود مبارک معصومین )علیهم السالم( تفسیر می 

کنند. ) کافی، ج1، ص 194(
جرعه ای از آیات جهاد و شهادت

آیه 55 سوره مبارکه نور اشــاره به حکمرانی و پیروزی اهل 
ایمان و عمل صالح در آینده زمیــن و تبدیل خوف و هراس 
ایشــان به امنیت و آرامش دارد. از این آیه می توان دریافت 
نتیجه همه ســختی های مجاهدان در راه حق برپایی یک 

حکومت الهی در سراســر جهان خواهد بــود. به امید روزی 
که با ظهور حضرت بقیه ا... االعظم ) ارواحنا فداه( این هدف 

محقق شود.
اقتصاد اسالمی در قرآن

در آیه 51 سوره مومنون به رسوالن خداوند می فرماید: » از 
خوردنی های پاکیزه بخورید و کار شایســته انجام دهید« با 
توجه به اینکه در  روایتی از امام صادق علیه السالم منظور از 
خوردنی پاکیزه، رزق حالل دانسته شده است.) بحار، ج11، 
ص 58( از این آیه برداشــت می شــود که الزمه انجام عمل  

صالح، خوردن غذای حالل است.

گزیده ای از مفاهیم جزء 18 قرآن کریم

جدول شماره 2160

افقی
1- میل به غذا - بسیار تعجب آور

2- پول حرام - ملحد - گاز جوشکاری
3-گروه مجهز - افتادن - شهری نزدیک تهران

4- سیاستمدار - کسوت - حرف ندا
5- آخر و انتها - دسـتی - سـند دریافت - خشـت 

پـخته نا
6- بو کشیدن - تقویت امواج

7- طارمـی و پرچیـن - پارچه لطیف زخـم بندی 
- اتفاق و پیشـامد

8-کشـت بارانـی - نهـاد و سرشـت - آتشـدان 
گرمابـه - چیـن و چـروک

9-شـهری در شـمال غربـی بوشـهر - بلنـدای 
آسـمان - داروی مالیدنـی

10-جدال و ستیز - آسیب دیدگان
11- لبـاس مردانـه قدیمـی - بلـم - متکـدی - 

ضمیـر وزنـی
12-نفی تازی - گناهکار - گلوبند زینتی زنانه
13-قبیله و طایفه - زبانه آتش - اهلی نیست

14-یاررس - ساکن صومعه - نوعی سازه
15-یکـی از دو قسـمت اسـکندرنامه - شـکل 

سی هنــد

عمودی
1- مرید و سر سپرده-فیلمی ساخته عسگرپور

2-پـرده حسـاس چشم-سـنگ بیابان-حـرف 
همراهـی-از غصـه مـردن

3-نگارش ماشینی-شبیه انسان-حسن معاشرت
4- دامن چین دار-واحد سطح-سنگ طلق

5- عیب و عار-زمان معین- صاحب جاه و جالل
6- محـل اسـتراحت سـالخوردگان-آبدار-رود 

اروپایـی
7- مهربانـی و دلسـوزی- بازنـده شـطرنج-کامل 

کننـده
8-رهن- سرنهفته-چوب دست- حجم فرعونی

9-نیرنگ جادوگران- شکننده- علف ونبات
10-لنگـه بار-حـرف نداری-مثنـوی از عبیـد 

کانـی زا

11- عـده ای سـوار نظام-یـاری و کمـک- خـوب 
نیسـت

12-شجاع و بی باک-یک دندگی- ساز گران
13-سرگشته و حیران- شیطان- دریایی

14-پهلوان-کـدو تنبل-عقایـد انتخاباتی- حجم 
هندسـی

15-دیوانـه خطرنـاک-در مثل کسـی که نا آشـنا 
بـا تمدن اسـت
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جالل ربیعی _ شهردار ورنامخواست

آگهی مزایده   )نوبت دوم(
شهرداری ورنامخواست در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اســالمی شهر نسبت به واگذاری »چهار پالک زمین با 

کاربری مسکونی« با رعایت صرفه و صالح شهرداری، از طریق مزایده بر اساس قیمت کارشناسی اقدام نماید.
الف: متقاضیان می بایست برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضا نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانکی یا 
فیش نقدی به میزان 5 درصد قیمت کارشناسی واریز نقدی به حساب 3100003486007 به نام شهرداری ورنامخواست 

تا پایان وقت اداری مورخ 1396/04/08 در پاکت )الف( و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت) ب( به دبیرخانه محرمانه) حراست( 
شهرداری تحویل نمایند.

ب: مهلت دریافت اسناد تا تاریخ شنبه 96/4/3 می باشد و پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 96/4/10 در جلسه 
کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری تشکیل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد.
ج: برندگان اول و دوم و سوم تجدید مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

د: شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
هـ: پرداخت هزینه های کارشناسی، آگهی درج شده در روزنامه و کلیه هزینه های نقل و انتقال دفترخانه، دارایی و عوارض و... به 

عهده برنده مزایده خواهد بود.
ی: به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

و: شرکت کنندگان می بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدیدمزایده مندرج است.

شماره تماس شهرداری: 52251030

جالل ربیعی _ شهردار ورنامخواست

آگهی مزایده   )نوبت دوم(
شهرداری ورنامخواست در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر نسبت به اجاره زمین به منظور ایجاد پارک بادی به مبلغ پایه 

ماهیانه 3/400/000 ریال با رعایت صرفه و صالح شهرداری از طریق مزایده بر اساس قیمت کارشناسی اقدام نماید.
لذا عالقه مندان به شــرکت در مزایده می توانند تا پایان وقت اداری مورخ 96/04/03 به منظور کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد به 

شهرداری ورنامخواست واحد امور مالی مراجعه نمایند.
1- متقاضیان می بایست برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضا نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2/040/000 ریال یا واریز 

نقدی به حساب سپرده 3100003486007 شهرداری نزد بانک ملی شعبه ورنامخواست واریز نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

3- پیشنهاد دهندگان باید مدارک مزایده را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 96/04/08 به دبیرخانه محرمانه شهرداری) حراست(طبق ضوابط تسلیم 
و رسید دریافت نمایند.

4- پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 96/04/10 در جلسه کمیســیون عالی معامالت که در محل شهرداری تشکیل خواهد شد باز و 
قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد.

5- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه را اعالم خواهد 

کرد. 
7-  پرداخت هزینه های کارشناسی، آگهی درج شده در روزنامه و کلیه هزینه های نقل و انتقال دفترخانه، دارایی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و... 

به عهده برنده مزایده خواهد بود.
8- به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر شرایط در آگهی مزایده داخلی درج می باشد.
شماره تماس شهرداری: 52251030
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