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 اســتاندار اصفهــان خواهــان انعقــاد قــرارداد 
یکــی  و  اصفهــان  بیــن  خواهرخواندگــی 
 ازشــهرهای تاریخی کشــور مجارســتان شــد. 
 رسول زرگرپور سه شنبه شــب در دیدار با معاون 

 نخســت وزیــر مجارســتان اظهارکــرد: این امر 
مــی توانــد گامــی مفیــد در راســتای افزایش 
 همکاری ها باشــد و زمینه را برای توسعه روابط در 

عرصه های گوناگون ...

استاندار اصفهان در دیدار با معاون نخست وزیر مجارستان خواستار شد؛

خواهر خواندگی اصفهان با شهری
از مجارستان 

هفتهبیستوششملیگبرتر،جامخلیجفارس؛رقابتآسیاییاصفهانیها

رییساتحادیهلبنیاتفروشاناصفهان:شیرولبنیاتسنتیدراصفهانگراننشدهاست

مدیر نظارت و بازرسي اصناف استان اصفهان گفت: از ابتداي طرح بارزسي نوروزي اصناف از ابتداي اسفند 95 تا 14 فروردین 
امســال، 638 پرونده به ارزش 13 میلیارد و 245 میلیون و 68 هزار و 571 ریال به تعزیرات حکومتي ارجاع داده شده است. 

جواد محمدي فشارکي درخصوص بازرسي هاي نوروزي ...

ارجاع 638 پرونده
تخلف نوروزي اصناف به تعزيرات

3

مدیر نظارت و بازرسي اصناف استان اصفهان اعالم كرد:

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

درختان فرسوده شهر بايد قطع شود
7

افزايش ۱۵ درصدی مصرف بنزين
در چهارمحال و بختیاری

صفحه 5

وزارت دفاع به يکی از قطب های بزرگ 
صنعتی و فناوری تبديل شده است

صفحه 2

احمدی نژاد در نشست خبری مطرح كرد:
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با سود جويان ساخت و ساز در 
نوروز برخورد شد

صفحه 3

ادامه در صفحه  7

محمود احمدی نژاد به همراه بقایی، مشــایی، شــیخ االسالم، شریف و 
جوانفکر در اولین نشست خبری خود حضور پیدا کرد.

رئیس دولت های نهم و دهم در ابتدا با تشــکر از رســانه  ها خاطر نشان 
کرد که او طی هشت سال دوران ریاست جمهوری اش با رسانه ها رابطه 

نزدیکی داشته است.
احمدی نژاد با تاکید بر موضوع همدلی بین ملت ها با تکیه بر بحث  انقالب 
و آرمان های انقالب گفت:  بعضی ها از من ایراد می گیرند که چرا انقدر از 
انقالب صحبت می کنم. پاسخش این است که انقالب محصول تالش های 
فکری و روحی یک ملت بزرگ و تمدن ساز است. وقتی ما از انقالب دفاع 
می کنیم در واقع از خواسته یک ملت دفاع می کنیم. دفاع از انقالب به 
معنای دفاع از سازمان ها ونهادها نیست بلکه معنایش دفاع از آرمان های 
مردم است. وی افزود: ملت ایران امروز جدی تر از سال 57 به دنبال آرمان 
های انقالب است. علی رغم دستاوردهای عظیم انقالب هنوز تا رسیدن به 

آرمان های بلند آن فاصله طوالنی و بزرگی وجود دارد.
در ادامه گزیده سخنان رییس جمهور سابق را می خوانید:

  دفاع از انقالب به معنای دفاع از دستگاهها و نهادها نیست. تا رسیدن 
به آرمان های بلند انقالب فاصله طوالنی داریم. مرز جغرافیایی و نژادی 

نداریم. سخن من و خطاب من جهانی است.
  فشــارها روی مردم به خاطر سوء مدیریت اســت و حل آن نیازمند 

مدیریت مردمی است.
  بازی با آمار و ارائه اطالعات نادرست، بر اعصاب و روان جامعه تاثیر منفی 

گذاشته است و این باعث اخالل در بازار شده است.
  شواهد نشان می دهد دهها سال به عقب برگشته ایم.

  در حوزه سیاست خارجی با داشتن اختیارات وسیع و ادعاهای بزرگ و 
دادن امتیازهای بزرگ تر، دستاورد ملموسی وجود نداشته است.

  من برنامه ای برای ریاســت جمهوری ندارم، من از اقای بقایی بعنوان 
نامزد اصلح حمایت می کنم.

  برجام یک سند تایید شده توســط نهادهای مختلف است. اما مشکل 
کجاست، مشکل اطالعاتی است که درباره این سند به مردم داده شده 
است، هر دو طرف، اطالع رسانی درستی نداشتند. ظرفیت هایی تعریف 
کردند و ادعاهایی را برای نتایج این سند عنوان کردند که واقعیت نداشت. 

یکی از مهمترین ادعاها عدم اعمال تحریم جدید بود، وقتی تحریم شدیم 
مجددا، مسئولین شکایت نکردند. 

  احمدی نژاد حاضر به پاسخگویی به سئوالی در مورد اختالل ها و بی 
ثباتی ارزی شد. کسانی که باید بازار را کنترل کنند، خود سکه خرید و 

فروش می کردند.
  دائم تهمت می زنند، می گویند 12 هزار میلیارد فساد شده. بیایید اثبات 
کنید. چقدر اتهام زند. تمام اتهامات تاریخ را به من زدند. آیا اثبات کردید؟ 
  به خدا به پیر به پیغمبر ما بهتر از شما بلدیم تهمت بزنیم!  ولی اعتقادی 

به این کار نداریم. اتهاماتتان را اثبات کنید                                                
  چند کارشناس را فرستادند )6۰۰-7۰۰ میلیون، 3۰۰ میلیون دادند 

به آن ها( نهاد ریاست جمهوری را شخم بزنند تا علیه ما سند پیدا کنند.
  آقایی که مسئول مذاکره هسته ای بود بعد از یک سخن  رانی من گفت 

به چه حقی حرف زدی و 45 دقیقه به من توهین کرد
  اگر دوباره رییس جمهور می شدم، بعضی افراد در دولت حضور نخواهند 

داشت. ُمر قانون اساسی هم باید اجرا شود
  دلیلی برای ردصالحیت احمدی نژاد وجود ندارد.

  دوره ریاست جمهوری من، بهترین دوره 7۰ سال اخیر است.
  راضی به حصر و ممنوع التصویــری و زندان هیچ کس و در هیچ جای 
دنیا نیستم.به همین خاطر در دوران 8 ساله، بدترین انتقادات را تحمل 
کردیم. خدا همه را آزاد کند. من همه 7 میلیارد مردم دنیا را دوست دارم

  در آن مناظره معروف سال 88، گفتم »من به شما عالقه دارم...« ، واقعا 
همه را دوست دارم. 

  خبرنگار خطاب به احمدی نژاد: ممنونم از کســانی که این نشست را 
ترتیب دادند و کسانی را هم به عنوان »کف زن« آوردند که اینجا تشویق 
کنند.  پاسخ احمدی نژاد: ما همه باید به هم احترام بگذاریم. کی گفته در 

نشست خبری کف نمی زنند؟ من در نیویورک هم حرف زدم کف زدم.
  ما همه باید به هم احترام گذاریم.جمع شــده ایــم که با هم به تفاهم 
برسیم. ورود ما انتخابات را دو قطبی می کند یا سه قطبی؟. مقام معظم 
رهبری فرمودند نیا که دو قطبی نشود. شما می گویید بیایید دو قطب 

را می شکنید.
  هیچ دو نفری را نمی بینید که مثل من باشند جز من و اقای بقایی.

احمدی نژاد در نشست خبری مطرح كرد:

دوره من بهترین دوره 70 سال اخیر بود

دوره من بهترين دوره
70 سال اخیر بود

همین صفحه
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پیشنهاد سردبیر:
 سند همکاری  هسته ای ایران و مجارستان به امضا می رسد

واکنش وزیر اطالعات به بازداشت  
برخی از مدیران تلگرامی

حجت االسالم سید محمود علوی در حاشیه جلسه هیأت دولت 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به ســؤال خبرنگاری، درباره اقدام 
دولت برای آزادی مدیران بازداشــت  شــده کانال های تلگرامی 
گفت: دولت از ابتدا با این دســتگیری ها مخالف بــوده و نظر ما 
این است که این مسأله باید از طریق مســالمت آمیز حل شود تا 

ان شاءا... به زودی شاهد آزادی این افراد باشیم.
وی همچنیــن درباره تهدیدهــای احتمالی داعــش علیه ایران 
تصریح کرد: این مجموعه تروریســتی که در حال از دست دادن 

مقر خود در موصل است، به فکر گرفتن ایران افتاده است؟

احزاب

مجید فراهانی دبیرکل حــزب ندای ایرانیــان درباره 
دالیل حضور کاندیداهای همراه با روحانی در انتخابات 
گفت: کاندیداهای همراه می توانند در ایام مناظره های 
انتخاباتی، تفکر و دیدگاه اصالح طلبی را از تریبون نامزد 

ریاست جمهوری مطرح کنند.
فراهانی در ادامه با بیان اینکه خروجی شورای نگهبان 
 قابل پیش بینی نیســت تصریــح کرد: ما بــه دفعات 
دیده ایم که صالحیت افرادی در یــک دوره تایید و در 
دوره بعد رد شده است. نمونه اش مرحوم زواره ای که از 

اعضای شورای نگهبان بود.
وی با ذکر سومین دلیل برای حضور کاندیداهای همراه 
با روحانی گفت: وضعیت افکار عمومی در دقیقه ۹۰ در 
انتخابات مشخص نیســت. اگر احیانا نظرسنجی ها در 
دقیقه ۹۰ نشان دادند که روحانی شانس کمتری برای 
پیروزی دارد، اصالح طلبان نباید ریســک کنند و همه 

تخم مرغ هایشان را در یک سبد قرار دهند. 
فراهانی تاکید کــرد: در این صورت بایــد امکان جابه 
 جایی و شیفت کردن به نامزد دیگر وجود داشته باشد. 

اصالح طلبان نباید دست خود را از پیش ببندند.

محسن هاشمی رفســنجانی در پاســخ به پرسشی 
مبنی بر استعفای وی از معاونت عمرانی دانشگاه آزاد 
برای ثبت نام در انتخابات شــورای شهر، اظهار کرد: 
از توجه رســانه ها به انتخابات شوراها تشکر می کنم 
اما مطابق با قانون مصوب مجلس شــورای اسالمی و 
اصالحات آن، معاونان دانشــگاه آزاد اسالمی ملزم به 
اســتعفا جهت کاندیداتوری در انتخابات شــوراهای 

اسالمی شهر و روستا نیستند.
فرزند آیت ا... هاشمی رفســنجانی در ادامه افزود: در 
ماده ۲۸ قانون و اصالحیه آن، ۱۰ شخصیت حقوقی 
که معاونین آن ملزم به اســتعفا هســتند، ذکر شده 
اســت اما تنها رئیس دانشــگاه آزاد و روسای شعب 
دانشــگاه های غیردولتی ملــزم به اســتعفا قبل از 
کاندیداتوری هســتند و درباره معاونان آن موضوعی 

ذکر نشده است.
هاشمی در پایان با تاکید بر اینکه در انتخابات مجلس 
نیز لزومی بر اســتعفای معاونان دانشگاه آزاد وجود 
ندارد، اظهار کرد: صالحیت بنده توســط هیئت های 

اجرایی در سال ۹۴ نیز تایید شده بود.

دبیرکل حزب ندای ایرانیان:

 اصالح طلبان همه تخم مرغ ها
 را  در سبد روحانی نگذارند

محسن هاشمی:

 از معاونت عمرانی دانشگاه آزاد 
استعفاء نداده ام

کمالوندی:

 سند همکاری  هسته ای ایران 
و مجارستان به امضا می رسد

عضو کمیسیون امنیت ملی:

تجزیه عراق خط قرمز 
جمهوری اسالمی است

بهروز کمالوندی طی مصاحبه ای گفت: روز شنبه هفته 
آینده در دیدار علی اکبر صالحی معاون رییس جمهوری 
و رییس ســازمان انرژی اتمی با ژولت شــمین معاون 
نخست وزیر مجارستان سند همکاری هسته ای ایران و 

مجارستان به امضا خواهد رسید.
  ژولت شــیمن معــاون نخســت وزیر مجارســتان هم 
سه شنبه شب در دیدار رســول زرگر استاندار اصفهان از 
امضای قرارداد افزایش همکاریها در زمینه انرژی هسته ای 
خبرداده بود.با اجرایی شدن توافق هسته ای ایران با 5+۱ 
همکاری های بین المللی هسته ای ایران با دارندگان این 
فناوری به ویژه در حوزه تحقیق و توســعه به میزان قابل 
توجهی افزایش یافته است. فروش آب سنگین به آمریکا 
و روســیه،آغاز عملیات اجرایی واحد دوم نیروگاه اتمی 
بوشهر، همکاری در تولید ایزوتوپ های پایدار،مذاکرات 
برای حضور در پروژه هــای بین المللی همچون گداخت 
 هســته ای)ایتر(،همــکاری در زمینه ارتقــای ایمنی 
هسته ای از مهمترین محورهای همکاری های هسته ای 

بین المللی ایران با کشورهای دیگر بوده است.

مســعود گودرزی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت 
با اشاره به تصمیم احزاب کرد عراق برای برگزاری همه 
پرسی جهت استقالل ناحیه کردستان از این کشور گفت: 
طرح این موضوع تجزیه طلبانه بوده و استقالل کردستان 

از عراق در تعارض با حاکمیت ملی عراق است.
نماینده مردم ممســنی و رســتم در مجلس شــورای 
اسالمی بر همین اساس تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
تجزیه عراق را تأیید و حمایت نمی کنــد بلکه برای ما 

حفظ تمامیت ارضی عراق مهم بوده و خط قرمز است.
 وی در ادامــه با بیان اینکه طرح تجزیه عراق ریشــه در
 نقشــه های اســتکبار جهانی برای رســیدن به نیت 
خاورمیانه بزرگ آنهاست، عنوان کرد: غرب تالش دارد 
تا از طریق کانال دموکراسی، خاورمیانه ای باب میل خود 

ترسیم کنند و نقطه شروع را عراق گذاشته است.
گودرزی اضافه کرد: در نهایت می خواهند با تجزیه عراق 
به 3 کشور که یکی از آنها کردستان است باعث شوند این 
مناطق از کشورهای همسایه نیز جدا شود که در نهایت 

تجاوز به حریم و تمامیت ارضی کشورهاست.

بین الملل

به گزارش ایســنا ســردار دهقان در نشســت مشــترک 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس ضمن 
پاسخگویی به سئواالت اعضای کمیســیون با ارائه گزارش 
مبســوطی از فعالیت های 3 و نیم ســال گذشــته وزارت 
دفاع اظهــار داشــت: در دوره اخیــر با تمرکز بــر تقویت 
و بالندگی بخــش دفاع در حــوزه های هوافضــا، هوایی، 
دریایی، الکترونیــک ، رزم زمینی و دیپلماســی دفاعی به 

دستاوردهای بسیار مهم و ارزشمندی دست پیدا کرده ایم.
وزیر دفاع، افزایش کمی و کیفی محصــوالت وزارت دفاع 
و گسترش شــبکه همکاران به طوری که منجر به اشتغال 
بیش از ۶۰ هزار نفر در خارج از مجموعه وزارت دفاع شــده 
اســت را از نمونه دســتاوردهای این دوره ذکر کرد وگفت: 
 امروز وزارت دفاع به یکی از قطب هــای بزرگ ، بی بدیل و
 اثر گذار در حوزه صنعتی و فناوری تبدیل شــده است که 

عالوه بــر تأمین نیازهــای بخش دفاع در خدمت توســعه 
ملی به ویژه در بخش های صنایع مــادر نظیر فوالد، نفت، 

پتروشیمی، ارتباطات، حمل و نقل قرار دارد.
سردار دهقان با تشــکر از همکاری مجلس شورای اسالمی 
به ویژه  رئیس و اعضای کمیســیون امنیتی ملی وسیاست 
خارجی ،نقش مجلــس را در تقویت اقتدار دفاعی کشــور 
بســیار با اهمیت و کلیــدی توصیف کــرد و افزود:دولت 
و مجلس بــا تمرکز بر برنامــه های اولویت دار و اساســی 
نیروهای مســلح می توانند بسیاری از مشــکالت و موانع 
پیــش روی را نیــز از میان برداشــته و بیــش از پیش بر 

استحکام و قدرت بازدارندگی کشور بیفزایند.
بر اســاس این گــزارش در این نشســت همچنین رئیس 
کمیســیون امنیت ملــی و سیاســت خارجــی مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به بازدید اعضای این کمیسیون 
از نمایشــگاه دســتاوردهای ســازمان صنایع دفاع وزارت 
دفاع طی ســخنانی با تقدیــر از تــالش و فعالیت جهادی 
وزیر، مدیران، دانشــمندان و متخصصــان وزارت دفاع در 
طراحی و ساخت ســامانه های دفاعی که منجر به تقویت 
بنیه دفاعــی و ایجــاد بازدارندگی موثر می شــود تصریح 
کرد:نمایشــگاه دســتاوردهای ســازمان صنایع دفاع که 
بخشی از دستاوردهای وزارت دفاع به شمار می رود موجب 

خرسندی و افتخار است.
عالء الدین بروجردی افزود:انصافاً دستاوردهای وزارت دفاع 
موجب سرافرازی است و شعار»ما می توانیم« که رهنمود 
حضرت امــام )ره( و مقــام معظم رهبری اســت به خوبی 

تحقق یافته و ما شکر گذاریم.
وی با بیان اینکه تولید و اشتغال به عنوان یک دغدغه امنیت 
ملی مورد توجه نمایندگان مردم اســت تأکید کرد:همه ما و 
مسئوالن کشور باید از اقدامات ارزشــمند وزارت دفاع برای 
تولید و اشــتغال الگو بگیریم و ماننــد دوران دفاع مقدس با 
بسیج همه ظرفیت های کشور شــعار سال ۹۶ را که مطالبه 

مقام معظم رهبری و مردم است تحقق بخشیم.
در این جلسه همچنین هر یک از اعضای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اســالمی با بیان 
دیدگاه ها و نظرات خود بر ضــرورت افزایش اقتدار دفاعی 
و تقویت نیروهای مسلح و همچنین حمایت از وزارت دفاع 
به منظور پیشــبرد اهداف دفاعی جمهوری اسالمی ایران 

تأکید کردند.

ارتش کره شمالی بامداد چهارشنبه یک موشک به سمت 
دریای ژاپن شلیک کرده اســت. این آزمایش در آستانه 
ســفر رئیس جمهور چین به آمریکا برای دیدار با دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا انجام می شــود؛ دیداری 
که مهار برنامه های اتمی و موشکی کره شمالی موضوع 
بحث آن خواهد بود.رئیس ســتاد مشترک کره جنوبی 
در بیانیه ای گفت که این موشــک اوایل روز چهارشنبه 
به ســوی دریای ژاپن پرتاب شــد و حدود ۶۰ کیلومتر 
دورتر در دریا فرود آمد.رکس تیلرســون، وزیر خارجه 
آمریکا در بیانیه ای عنوان کرد: کره شمالی بار دیگر یک 
 موشک بالستیک میان برد را آزمایش کرده است. آمریکا 
حرف هایش را دربــاره کره شــمالی زده؛ چیز دیگری 
برای گفتن نداریم.کره شــمالی ماه پیش چهار موشک 
بالســتیک را به ســوی دریای ژاپن پرتاب کــرد. این 
موشک ها از منطقه تونگچانگ-ری از نزدیک مرز چین 
پرتاب شد. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن این آزمایش ها 

را مرحله تازه ای از تهدیدهای کره شمالی توصیف کرد.

کره شمالی باز هم آزمایش 
موشکی انجام داد

کافه سیاست

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: امروز وزارت دفاع به یکی از قطب های بزرگ، بی بدیل و اثر گذار در حوزه صنعتی و 
فناوری تبدیل شده است که عالوه بر تأمین نیازهای بخش دفاع در خدمت توسعه ملی به ویژه در بخش های صنایع مادر نظیر 

فوالد، نفت، پتروشیمی، ارتباطات، حمل و نقل قرار دارد.

پایگاه اینترنتی شبکه خبری دویچه وله آلمان نوشت: در پی نگرانی آلمان 
از تحصیل یک دانشــجوی ایرانی در مقطع دکترا در این کشور دیوان 
دادگستری اتحادیه اروپا به این کشــور اجازه داد که به این دانشجوی 
ایرانی روادید ندهد. در حکمی که روز ســه شــنبه دیوان دادگستری 
اتحادیه اروپا صادر کرد تصمیم آلمان در صادر نکردن روادید برای یک 
دانشجوی زن ایرانی به دالیل کسب اطالعات مورد حمایت قرار گرفته 
است.دویچه وله در ادامه افزود:  این نخبه دانشجوی ایرانی فارغ التحصیل 
دانشگاه صنعتی شریف که یک متخصص در زمینه آی تی IT است برای 
گرفتن روادید دانشجویی به ســفارت آلمان در تهران مراجعه کرده بود 
ولی به دلیل نگرانی های کسب اطالعات ، سفارت آلمان از اعطای روادید 
به وی خودداری کرد. دولت آلمان مدعی شده است نگران این است که 
دانشی که دانشجوی ایرانی در دانشــگاه آلمان در زمان تحقیقات دوره 

دکترا به دست می آورد در بازگشت به ایران گسترش دهد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مدعی شد مرحله بعدی عملیات 
سپر فرات به صورت گسترده اجرا خواهد شد و به عراق نیز تسری می یابد.

اردوغان با اشاره به ترکمن های حاضر در عراق، تاکید کرد: »عملیات آتی 
فقط محدود به منطقه سوریه نخواهد بود بلکه سرزمین عراق را نیز شامل 
می شود. تل عفر و سنجار وضعیت )بحرانی( دارند. ما همچنین در موصل 
قوم و خویش داریم.«رئیس جمهور ترکیــه با بیان اینکه وضعیت منطقه 
 سنجار در عراق وخیم اســت، افزود این شــهر به زودی به »قندیل دوم«
و پایگاه جدیدی برای گروه تروریستی »پ.ک.ک« تبدیل خواهد شد که 
۲5۰۰ عضو این گروه در تالش برای آن هســتند. اردوغان با ادعای اینکه 
سازمان حشد الشعبی در عراق بصورت تهاجمی و اشغالگرانه عمل می کند، 
ادامه داد: »وقتی که بــا دید کلی به آن نگاه می کنیم، شــاهد حمایتی از 
ایرانیان و ملی گرایی فارسی در )برخی( فرقه های عراق هستیم. آنها )ایران( 

این امر را با فرقه گرایی رواج داده و بر پایه ملی گرایی فارسی منتشر کردند.«

محمدنبی حبیبی دبیرکل حــزب مؤتلفه با اشــاره به تاکید حزب 
موتلفه بر وحدت نیروهای انقالبی، اظهار داشت: ما همواره در طول 
فعالیت های حزبی مان ثابت کرده ایم که حزب مؤتلفه هیچ گاه مانع 
و یا بر هم زننده ائتالف نیروهای انقالبی نبوده اســت.دبیرکل حزب 
مؤتلفه تاکید کرد: مهم برای ما نیروهای انقالبی هستند که در نهایت 
با گزینه ای واحد در انتخابات شرکت کند.محمدنبی حبیبی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه اگر آقای میرسلیم که در حال حاضر به عنوان 
گزینه حزب موتلفه اسالمی معرفی شده، گزینه نهایی جبهه مردمی 
نباشد، آیا از این جبهه کنارگیری می کنید یا خیر؟ گفت: هدف اصلی 
جبهه مردمی این اســت که نیروهای انقالبی در نهایت با کاندیدایی 
واحد به میدان بیایند که از نظر حزب مؤتلفه هدف درستی است و ما 

قطعا در راستای محقق شدن این هدف حرکت می کنیم.

ترس از کسب دانش و اطالعات؛

اتحادیه اروپا برای دانشجوی 
ایرانی روادید صادر نکرد

تداوم ادعاهای اردوغان:

ایران، ملی گرایی فارس را در 
عراق رواج داده است

وزیر دفاع:

وزارت دفاع به یکی از قطب های بزرگ 
صنعتی و فناوری تبدیل شده است

ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیأت دولت 
و در جمع خبرنگاران درباره دادگاه لوکزامبــورگ و مصادره اموال 
بلوکه شــده ایران در این دادگاه گفت: ایــن دادگاه پذیرفت درباره 

طرحی که ادعا شده بود، وارد بررسی شود.
وی با بیــان اینکه هنوز حکم ایــن دادگاه صادر نشــده بود، گفت: 
اســتدالل ها و منطق های حقوقی وجود دارد که ما بتوانیم بر حکم 

دادگاه تأثیرگذار باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشــان کرد: حکم هنوز صادر نشده 
و تنها مقرر شــد که اموالی که توقیف بود، در توقیف بماند تا حکم 

مشخص شود.

رئیس کل بانک مرکزی:

 دادگاه لوکزامبورگ هنوز حکمی 
صادر نکرده است

»خواجه محمد آصف« وزیر دفاع پاکستان اطمینان داد 
که ارتش پاکستان هیچ تعهدی برای شرکت در جنگ 
یمن ندارد و تنها برای دفاع از مرزهای عربستان و تأمین 

امنیت داخل این کشور وارد عمل می شود.
به گزارش دیلی پاکستان،آصف تأکید کرد: مالحظات 
ایران نسبت به پذیرفته شدن فرماندهی ائتالف نظامی 

عربستان توسط راحیل شریف را در نظر داریم.
وزیر دفاع پاکســتان اظهار داشت: سعی می کنیم با در 
نظر گرفتن مالحظات ایران دغدغه این کشور در زمینه 
فرماندهی ائتالف نظامی عربستان توسط راحیل شریف 
را برطرف کنیــم.وی افزود: فعالیت ارتش پاکســتان 
در عربســتان موضوع تازه ای نیســت و از مدت ها قبل 
نیروهای ارتش پاکستان آموزش نظامی و تأمین امنیت 
ریاض را به عهده داشته اند.خواجه محمد آصف گفت: 
دولت عربستان با مطرح کردن درخواست رسمی که به 
صورت نامه ارسال شد خواستار کمک گرفتن از راحیل 
شریف برای سازماندهی نیروهای امنیتی خود بود که 

این موضوع توسط اسالم آباد پذیرفته شد.
آصف اظهار داشت: راحیل شریف خودسرانه فرماندهی 
ائتالف سعودی را نپذیرفت همه چیز با هماهنگی دولت 

و ارتش پاکستان صورت گرفته است.

حزب موتلفه قطعا از گزینه نهایی 
»جبهه مردمی« حمایت می کند

 به نوشــته روزنامه نشــنال پســت، قباد قاســم پور یک شهروند
 ایرانی - کانادایی در آمریکا متهم شده است که قصد داشته تجهیزات 

نظامی برای آزمایش سامانه های موشکی به ایران ارسال کند.
اسناد دادگاه نشــان می دهد که این فرد هفته گذشته در واشنگتن 
بازداشت شده و دادستانی آمریکا وی را به همکاری با دوستان پدرش 
در ایران برای پولشویی و صادرات غیرقانونی کاال به ایران متهم کرده 
است.در اتهامات وی آمده است که قباد قاسم پور از سال ۲۰۱۱ با دو 
مرد ایرانی و چینی برای انتقال این تجهیزات از طریق چین به ایران 
همکاری کرده و در این راستا شرکت هایی جعلی را برای انتقال پول و 

تجهیزات میان این کشورها ایجاد کرده است.
به نوشته نشنال پست، مرد ایرانی که با قاســم پور همکاری داشته، 
ظاهراً انتقال این تجهیزات به ایران را برنامه ریزی کرده و با شرکت های 

دولتی در ایران همکاری داشته است.

آمریکا یک ایرانی دیگر را
 بازداشت کرد

وظایف ارتش پاکستان در 
عربستان از زبان وزیر دفاع

دیدار نوروزی نمایندگان زن مجلس 
با دکتر الریجانی

عکس روز

اخبار

برگزاری هفتمین نشست کمیسیون 
مشترک برجام در اوایل اردیبهشت

هفتمین نشست کمیسیون مشــترک برجام اوایل اردیبهشت 
در ســطح معاونان وزیران خارجه در حالی برگزار می شــود که 
علی اکبر صالحی رییس ســازمان انرژی اتمی پیــش از این در 
گفت وگو با ایســنا از درخواســت ایران برای خرید کیک زرد از 
قزاقســتان به میزان ۹5۰ تن و انعقاد قرارداد با این کشور خبر 
داده و گفتــه بود که این درخواســت به دبیرخانه کمیســیون 

مشترک برجام ارجاع شده است.
 رییس ســازمان انــرژی اتمــی در عین حــال گفتــه بود که
»پنج کشــور عضو گروه ۱+5 به طور کتبــی موافقت خود را به 
دبیرخانه کمیسیون مشــترک برجام که نماینده اتحادیه اروپا 
در گروه ۱+5 مسئول آن اســت، اعالم کرده اند، اما انگلیس در 
آخرین لحظه بــا توجه به انتخابات آمریکا و مســائل خاورمیانه 
نظرش را تغییر داد و ما منتظریم تــا انگلیس نظر نهایی و کتبی 

خود را اعالم کند.«
در عین حال در چارچوب کانال خرید و با موافقت کشــورهای 
۱+5 در چارچوب برجــام ایران ۱3۰ تن اورانیــوم طبیعی را از 

روسیه به ایران منتقل کرد.
هم چنین درخواست دیگری را ایران پیش از این در کانال خرید 

مطرح کرده است که مربوط به خرید »الیاف کربن« است.

سیاست خارجهانتخاباتانرژی هسته ای

عالء الدین بروجردی 
افزود:انصافًا 

دستاوردهای 
وزارت دفاع موجب 

سرافرازی است و 
شعار ما می توانیم که 
رهنمود حضرت امام 

)ره( و مقام معظم 
رهبری است به 

خوبی تحقق یافته و 
ما شکر گذاریم

میزان:محمدباقر قالیباف که یکــی از ۱۰ گزینه جبهه مردمی 
نیروهای انقالب برای انتخابات ریاســت جمهوری  است گفت: 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد 
و تردیدی وجود ندارد که شرایط فعلی در نتیجه سوءمدیریت و 
ناکارآمدی دولت فعلی است. لذا برای هر فرد دلسوزی تالش برای 

جایگزین کردن رئیس جمهوری مناسب به جای رئیس جمهور 
فعلی در ۲۹ اردیبهشت ضرورتی انکارناپذیر برای مردم است.

وی افــزود: این هدف راهبــردی و مهم به دســت نخواهد آمد، 
مگر با بــه کار گرفتن همــه ظرفیت های مردمی و دلســوزان 
انقالب و کشور و اجماع بر ســر کاندیدایی که صالحیت، قابلیت 

و مقبولیت داشته باشــد. امروز جامعه ما به همگرایی و نگرشی 
فراتر از مالحظات حزبی و گروهی نیاز دارد.قالیباف تصریح کرد: 
خوشــبختانه ضرورت همگرایی به یک مطالبه عمومی تبدیل 
شــده اســت و من هم از همه تالش هایی که توسط نیروهای 
مردمی انقالب انجام شده است تشکر می کنم. در ضمن همانطور 
که طی نامه ای اعالم کردم هیچ درخواستی برای نامزدی نداشته 
و ندارم ولی تمام تالشــم را در جهت کمک بــه پیروزی گزینه 

مطلوب در انتخابات ریاست جمهوری به کار خواهم گرفت.

قالیباف:

کسانی که به دنبال نجات کشور هستند برای تغییر دولت فعلی تالش کنند
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پیشنهاد سردبیر:
شیر و لبنیات سنتی در اصفهان گران نشده است

يادداشت

دکتر مهدی جمالی، مدیرعامل سایپا در نشست نوروزی 
 مدیران ارشــد گروه ضمن تبریک فرا رســیدن سال نو

 و تقدیر از تالش های انجام شده در سال ۹۵ در خصوص 
برنامه های آتی این گروه خودروسازی گفت: خوشبختانه 
توانســتیم در روزهای پایانی سال گذشته خودرو جدید 
کوئیک را رونمایی کنیم و امیدوارم در سال جاری نیز بر 
اساس برنامه ریزی انجام شده، خودرو جدید sp100 در 
زمان مقرر رونمایی شود و از تمامی همکاران انتظار دارم 
در تحقق پروژه sp100 کارهای محوله را به صورت ویژه 
پیگیری نمایند و بنده هم شخصا این موضوع را بررسی 
و پیگیری خواهــم کرد. وی افــزود: در همه بخش های 
گروه سایپا، فعالیت ها به خوبی انجام می شود؛ در بخش 
قراردادهای خارجی، قرارداد فی مابین با سیتروئن نهایی 
شده و در اواخر اســفند ماه ۹۵ اولین قسط مشارکت با 

سایپا کاشان توسط سیتروئن به حساب سایپا واریز شد. 

 از اوایل ســال گذشــته بود کــه موضوع رســیدگی به 
تراکنش های بانکی مشکوک، بیش از گذشته مورد توجه 
 ســازمان امور مالیاتی قرار گرفت و  سید کامل تقوی نژاد،
 رییس کل این ســازمان دســتورالعمل نحوه بررسی و 
رسیدگی به تراکنش  های بانکی مشکوک را در اردیبهشت 
سال ۹۵ ابالغ کرد تا مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر 
عهده ادارات کل امور مالیاتی گذاشته شود. اما اتفاق مهم و 
جدیدی که در خصوص رســیدگی به این تراکنش ها رخ 
داده، آن است که بر اساس بخشنامه اداره کل امور مالیاتی  
که در اولین روزهای کاری سال ۹6 به تعدادی از مدیران 
ذیربط ابالغ شده، »کلیه اطالعات دریافتی از مودی حتی 

مکالمات تلفنی نیز باید در صورت جلسه قید شود«.

تسنیم: باغستانی، رییس ســازمان حفظ نباتات کشور 
با ارســال نامه ای به به بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی 
شــرایط قرنطینه ای واردات 6  محصول کشاورزی شامل 
دانه باقاال از لبنان، بذر مورینگا، بذر کلم از انگلستان بذر 
اســطوخودوس  ، بذر آویشــن باغی و بذر بادرنجبویه از 
کانادا را بر اساس درخواست های انجام شده برای واردات 
با ریسک متوسط اعالم کرد.بر این اساس حوزه قائم مقام 
بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی نیز با ارسال نامه ای به 
سازمان توسعه تجارت، واردات این محصوالت را با رعایت 

شرایط قرنطینه ای مذکور بال مانع دانست.

واريز اولین قسط مشارکت با 
سايپا توسط سیتروئن

ثبت مکالمات تلفنی موديان 
مالیاتی قانونی شد

واردات باقاال در سال ۹۶

واکنش کنگره آمريکا به تفاهم آسمان و بوئینگ

کافه اقتصاد

جواد محمدي فشــارکي درخصوص بازرسي هاي نوروزي 
بازرســي اصناف از ابتداي اســفند ۹۵ تــا 14 فروردین 
ماه، اظهار داشــت: در این مدت 38 هزار و 4۵۵ بازرســي 
انجام شــده که از این تعداد 638 پرونده بــراي تعزیرات 
 حکومتي ارسال شد. وي با اشاره به اینکه ارزش ریالي این
پرونده ها بالغ بــر 13 میلیارد و 24۵  میلیــون و 68 هزار 
 و ۵71 ریال بوده اســت، افزود: میزان بازرسي ها نسبت به 
سال گذشــته در این ایام افزایش داشــته اما پرونده هاي 
ارجاعي به تعزیــرات با کاهش 6۹ درصــدي روبه رو بوده 
است.مدیر نظارت و بازرســي اصناف استان اصفهان علت 
 کاهش پرونده هاي تخلفات را بازرســي هاي مســتمر ما 

و آموزش هایي که در طول سال گذشته به اصناف مختلف 
داده شده، اعالم کرد. وي افزود: در طول این مدت 20 کیلو 
گوشت سفید فاسد شــده و 288 کیلو گوشت قرمز فاسد 
شــده را توقیف کردیــم. محمدي فشــارکي در خصوص 
بیشــترین پرونده تخلفات اصناف در طول نوروز ۹6، بیان 
داشــت: در مجموع صنف پوشاک، گز و شــیریني، میوه و 
سبزي، کفش، آرایشي و بهداشتي بیشــترین تخلفات را 
در نوروز امسال داشــته اند. وي همچنین درباره وضعیت 
تخلفات صنف گــز و شــیریني در ایام نــوروز ۹6، گفت: 
نوروز امسال نسبت به سال گذشــته تخلفات اتحادیه گز و 

شیریني اصفهان 84 درصد کاهش داشته است.

مدیر نظارت و بازرسي اصناف اســتان اصفهان با تاکید بر 
اینکه از سه ماه قبل از نوروز نسبت به ساماندهي واحدهاي 
 تولیــدي و توزیعي گز در اصفهــان اقدام کردیــم، افزود:
از سه ماه قبل عید با متخلفین این صنف برخورد و بیش از 4 

هزار تن گز فاقد کیفیت را توقیف و امحا کردیم.
وي همچنیــن درخصوص تخلفات میوه فروشــان در ایام 
 نوروز ۹6، بیان داشــت: در این ایــام ۵4 پرونده تخلفات 
گران فروشــي و کم فروشــي میوه فروشــان سطح شهر 
اصفهان را به تعزیرات حکومتي ارجــاع دادیم با این وجود 
میزان تخلفات نسبت به سال گذشــته 1۹ درصد کاهش 
داشته است. محمدي فشارکي در پاســخ به این سوال که 
در نوروز ۹6 صنایع دستي قاچاق در اصفهان کشف شد یا 
خیر، گفت: از شهریور سال ۹۵ آغاز به ساماندهي واحدهاي 
فروش صنایع دســتي کردیم و در ایام نوروز در میدان امام 
)ره( دفتري از بازرسي اصناف دایر شد که به صورت مستمر 
و ساعتي از واحدهاي صنفي صنایع دســتي بازرسي و در 

صورت تخلف به آنها تذکر مي دادند. وي بیان داشت: 
در بحث صنایع دســتي در مجموع 1۵ پرونده به تعزیرات 
حکومتي ارجاع داده شد که نسبت به سال گذشته 6 درصد 

کاهش تخلفات را داشتیم.
مدیر نظارت و بازرسي اصناف اســتان اصفهان تاکید کرد: 
به جرات مي گویم در ایام نــوروز ۹6 حتي یک قلم کاالي 

خارجي قاچاق در میدان امام )ره( دیده نشده بود.
وي با اشــاره بــه اینکه پیش از نــوروز ۹6، هشــت نفر از 
واردکنندگان صنایع دســتي قاچاق را احضار و نسبت به 
این موضوع به آنها تذکر دادیم، بیان داشت: با این وجود از 
بین آنها 2 نفر دوباره مرتکب تخلف شدند که کاالهایشان 
به ارزش ۵0 میلیون تومان توقیف شد و خود واحد صنفي 
نیز پلمب شــد. به گفته محمدي فشــارکي، نظارت هاي 
 وی  ژه نوروز بازرســي اصناف تا 2۵ فروردیــن ماه به صورت 

شبانه ریزي ادامه خواهد داشت.

 خبــر تفاهم میــان شــرکت هواپیمایی »آســمان« ایران
 و شرکت هواپیماسازی »بوئینگ« آمریکا برای خرید هواپیما، 
همان طور که انتظار می رفت با واکنش منفی کنگره آمریکا 
روبه رو شد. رییس کمیته مالی مجلس نمایندگان آمریکا با 
واکنش منفی درباره تفاهم آســمان و بوئینگ، به موسسات 
مالی دخیل در این معامله هشــدار داد. »جب هنسارلینگ« 
عضو جمهوری خواه و رییس کمیته مالی مجلس نمایندگان 

آمریکا در واکنش به این خبر ایران را به انتقال ســالح و نیرو 
به ســوریه متهم کرد و به موسســات مالی دخیل در فروش 
هواپیما به ایران، هشدار داد. وی در بیانیه ای مکتوب با بیان 
اینکه باید اطمینان یافت که ایران از هواپیماهای مسافربری 
برای انتقال نیرو به سوریه اســتفاده نمی کند، نوشته است: 
»موسسات مالی آمریکایی و خارجی باید بدانند که هیچ کس 
نمی تواند وانمود کند که از ریسک تأمین مالی این توافق ها، 

اطالع نداشته  اســت.« بر اســاس تفاهمی که روز سه شنبه 
اعالم شد، قرار است هواپیمایی آسمان 60 فروند هواپیمای 
مسافربری بوئینگ 737 مکس خریداری کند. بوئینگ با تائید 
این تفاهم، اعالم کرده است که در حال مذاکره با دولت آمریکا 
برای دریافت مجوزهای الزم است.  بر اساس توافق هسته ای 
ایران و گروه 1+۵، ممنوعیت فروش هواپیما به ایران لغو شده، 
با این حال موضع منفی »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا 
نسبت به این توافق، سرنوشت قراردادهای هواپیمایی ایران با 

شرکت های آمریکایی را مبهم کرده است.

مدير نظارت و بازرسي 
اصناف استان اصفهان 

علت کاهش پرونده 
هاي تخلفات را 

بازرسي هاي مستمر 
ما و آموزش هايي که 
در طول سال گذشته 

به اصناف مختلف داده 
شده، اعالم کرد.

مدير نظارت و بازرسي اصناف استان اصفهان اعالم کرد:

ارجاع 638 پرونده تخلف نوروزي اصناف به تعزيرات

مدير نظارت و بازرسي اصناف اســتان اصفهان گفت: از ابتداي طرح بارزسي نوروزي اصناف از ابتداي اسفند 
۹5 تا 14 فروردين امسال، ۶38 پرونده به ارزش 13 میلیارد و 245 میلیون و ۶8 هزار و 571 ريال به تعزيرات 

حکومتي ارجاع داده شده است. 

میزان: براســاس آمار گمرک در یازده ماهه نخســت سال ۹۵، 
بیــش از 144 هزار و 171 تــن انواع نخ از کشــورهای مختلف 
جهان وارد ایران شــده اســت. در این میان نخ بــا جنس  های 
مختلف از جمله کتان، پلی استر، ابریشــم، پشم، کنف و  الیاف 
مصنوعی با قطر و اندازه های مختلف بــه صورت تک ال و چندال 
وارد کشور شده است. براساس واردات این حجم نخ، حدود 2۵2 
میلیون و 8۵3 هزار و 7۹2 دالر، ارز از کشــور خارج شده است. 
الزم به ذکر است که ارزش ریالی این میزان واردات، بالغ بر 78۹ 
 میلیارد و 648 میلیون و 824 هــزار و ۹7 تومان در آمار گمرک
به ثبت رســیده اســت. همچنین در میان نخ های وارداتی ذکر 
شده، نخ دندان از دیگر کاالهایی بوده که در یازده ماهه نخست 
ســال ۹۵، بیش از 42 تن وارد کشور شده اســت. در این میان 
برای واردات نخ دندان بیش از نیم میلیون دالر هزینه شــده که 
ارزش ریالی آن حــدود 1 میلیارد و 70۹ میلیــون و 777 هزار 
و ۵۵۹ تومان در آمار گمرک ثبت شــده اســت.  براســاس این 
گزارش نخ از کشــورهای مختلف جهان از جمله اسپانیا، آلمان، 
ایالت متحده آمریکا، انگلستان، اندونزی، ایتالیا، بلژیک، ترکیه، 
هند، چین و چند کشور دیگر وارد ایران شده است. گفتنی است 
در این میان کشــورهای چین و ترکیه بــه ترتیب درآمد حدود 
۹۹ میلیــون دالری و 44 میلیــون دالری را از طریق صادرات 
نخ به ایران نصیب خود کرده اند و جز، بزرگ ترین کشــورهای 

تولیدکننده نخ در جهان به شمار می روند.

در يازده ماهه نخست سال ۹5 صورت گرفت؛

واردات 252 میلیون دالری نخ

طی روزهای گذشــته تجمع راننــدگان کامیون مقابل پاالیشــگاه 
اصفهان خبرساز شد و این رانندگان دلیل اعتراض خود را اجرای طرح 
»برندینگ« و کاهش درآمد کامیون های حمل محصوالت نفتی اعالم 
کردند. به گفته معترضین، با اجرای این طرح رانندگان کامیون ملزم 
به عقد قرارداد با پیمانکاران شده و قرارداد مستقیمی با شرکت پخش 

و پاالیش نخواهند داشت.
در همین رابطه، معترضین در طی روزهای اخیر روبه روی پاالیشگاه 
اصفهان دســت به تجمع زده و نســبت به اجرای این طرح اعتراض 
کردند که ایــن اعتراضــات دیروز بــا دخالت شــرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی اصفهان و گفت وگوی طرفین حل و فصل شد.
به گفته مدیرعامل این شــرکت با صحبت های صــورت گرفته، روند 
کار به حالت عادی بازگشــته و کامیون های حمل فرآورده های نفتی 

همانند سابق به کار خود ادامه خواهند داد.

به نقل از روابــط عمومی فــوالد مبارکه، محمد متقــی رضایی از 
 رکوردشــکنی کارکنان ناحیه فوالدســازی و ریخته گــری مداوم 
فوالد مبارکه خبر داد و اظهار داشت: این واحد فوالدسازی گام اول 

در سال ۹6 را با ثبت رکورد جدید آغاز کرد.
مدیر فوالدســازی فوالد مبارکه افزود: در پنجمین روز از فروردین 
سال جاری کارکنان این ناحیه با تخلیه 113 ذوب و به تناژ 20 هزار 
و 771 تن فوالد مذاب از کوره های قوس الکتریکی و تولید 20 هزار 
و 202 تن تختال از ماشین های ریخته گری مداوم موفق به ثبت این 

رکورد شدند.
محمد متقی رضایی در پایان اعالم داشــت: با تداوم این موفقیت ها، 
به کارگیری شیوه های جدید و همچنین با تالش مضاعف کارکنان 
در آینده نیز شــاهد ثبت رکوردهــای دیگر در این ناحیه و ســایر 

قسمت های شرکت فوالد مبارکه خواهیم بود.

پايان اعتصاب نفت کش ها؛

رانندگان کامیون معترض 
به سرکار خود بازگشتند

مدير فوالدسازی فوالد مبارکه خبر داد:

ثبت رکورد جديد در 
فوالدسازی فوالد مبارکه

مدیر امور اراضی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان گفت: بر اســاس تجربیات ســال های گذشته، 
متاســفانه در تعطیالت ســال نو شــاهد این هستیم 
که عــده ای از افراد ســودجو و فرصت طلــب اقدام به 
تغییر کاربــری اراضــی کشــاورزی و باغ هــا و انجام 
ساخت وســازهای غیرمجــاز وســیع در ایــن اراضی 

می کنند.
رحمت اهلل زمانی با بیان اینکه 32 واحد گشت در سطح 
استان، 24 شهرستان را تحت پوشش قرار دادند، اظهار 
کرد: عده ای ســودجو و فرصت طلب در ایام نوروز اقدام 
به تغییر کاربــری اراضی کشــاورزی و باغ هــا و انجام 
ساخت وسازهای غیرمجاز وسیع در اراضی می کنند که 

این موضوع مشکالت زیادی ایجاد می کند.
وی ادامه داد: با توجه به این شرایط، با تدابیر اندیشیده 
شده قبل از آغاز تعطیالت، اقداماتی جهت اطالع رسانی 
عمومی از طریق رســانه ها شــکل گرفــت و مواردی 
همچون اجرای مانور گشــت های ویــژه مقابله با تغییر 
کاربری جهت کســب آمادگی با ترکیبــی از نیروهای 
امور اراضی شامل کارشناســان گشت و عوامل انتظامی 
و همچنین برقراری سامانه تلفنی 131 در همین راستا 

انجام شد.
مدیر امور اراضی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 

اصفهــان تصریح کــرد: ســامانه تلفنــی 131 در ایام 
تعطیالت نوروزی به صورت شــبانه روزی آماده دریافت 
اخبار و اطالعات مردمی از تخلفات احتمالی است تا در 

سریع ترین زمان ممکن با متخلفان برخورد شود.
زمانی اضافه کرد: با شــروع تعطیالت، تمــام عوامل به 
صورت کشــیک نوروزی اقدام به حضور در عرصه های 
کشــاورزی و باغ ها کرده و بــا هرگونه تغییــر کاربری 
برخوردهای الزم شــکل می گیرد و این روند فعالیت و 
نظارت مستمر تا پایان تعطیالت نوروزی با جدیت ادامه 
داشــت. وی افزود: با فعالیت 32 واحد گشت در سطح 
استان، 24 شهرستان تحت پوشش قرار دارند و گزارش 
عملکرد این واحدها نیز به صورت روزانه مورد بررسی و 

مانیتورینگ قرار می گیرد.

رییس اتحادیه لبنیات ساز و لبنیات فروشان اصفهان با بیان اینکه 
شیر و لبنیات سنتی در اصفهان گران نشده است گفت: 100 واحد 
صنفی محصوالت لبنی خود را زیر قیمت کمیســیون به فروش 
می رسانند. محمدعلی شفیعی زادگان پیرامون افزایش قیمت شیر 
و برخی مواد لبنی اظهار داشــت: شیر سنتی و سایر مواد لبنی در 
 اصفهان گران نشــده و اخبار مربوط به افزایش قیمت مربوط به 

شیر صنعتی است. وی افزود: شــیر در اصفهان با کاهش قیمت 
مواجه است و خوشبختانه تولید شیر و لبنیات دیگر از جمله پنیر، 
فرنی و ماســت به اندازه کافی اســت، لبنیات فروشان زیر قیمت 

محصوالت خود را به مردم عرضه می کنند.
رییس اتحادیه لبنیات ساز و لبنیات فروشان اصفهان تصریح کرد: 
شیرهایی که دامداران به مغازه  داران تحویل  دادند امسال با قیمت 

کمتری نسبت به گذشــته به مردم عرضه می شود. وی با اشاره به 
اینکه مشکلی در حوزه لبنیات سنتی در اصفهان وجود ندارد ادامه 
داد: خوشبختانه با افزایش قیمت لبنیات از جمله شیر در اصفهان 
مواجه نیســتیم حدود 16۵ لبنیات فروشی مجوزدار در اصفهان 
فعالیت می کنند که حدود 100 واحد آن زیر قیمت کمیســیون، 
لبنیات خود را به مــردم عرضه می کنند. به گزارش تســنیم در 
روزهای گذشــته برای هر لیتر شــیر یکی از برندهای پرفروش 
صنایع لبنی افزایش 200 تومانی قیمت برای بطری شیر کم چرب 

و پر چرب اعالم شده بود.

ایســنا: رییس اتحادیــه کارگران قــراردادی و پیمانی 
می گوید: افزایش دســتمزدها در رونــق تولید اثرگذار 
اســت و اگر قدرت خرید مردم باال برود، هم رفاه و رشد 
اقتصادی اتفــاق می افتد هــم تولید و اشــتغال رونق 

می گیرد.
فتح اله بیات، با اشــاره به نامگذاری شعار امسال اظهار 
کرد: حمایت از تولید و اشــتغال یعنی بروکراســی های 
اداری و بانکــی را از پیش پای کارآفرینــان برداریم و از 

افراد دارای ایده که دنبال کسب و کارند حمایت کنیم.
وی افزود: اعتقاد من این اســت که باید به کســانی که 
دارای ایده هســتند نســبت به کســانی که پول دارند، 
بیشتر توجه شود زیرا ایده رشد می کند و همیشه مورد 
احترام بوده است در حالی که پول می تواند در اثر عوامل 
مختلفی از جملــه بی احتیاطی از بین بــرود لذا باید به 
تفکر کارآفرینی احترام بگذاریم و کارآفرینان را تشویق 
کنیم.رییــس اتحادیه کارگران قــراردادی و پیمانی در 
ادامه قانــون کار را مانع تولید ندانســت و گفت: قانون 
 کار هیچ گاه مانع تولید نبوده اســت بلکه عواملی مانند
سود باالی تســهیالت بانکی و قاچاق کاال از موانع تولید 
به شــمار می روند که باید آنها را از پیش پای تولیدگران 

برداشت.
بیات ادامه داد: قانون کار قانون حمایتی به نفع کارگران 

است تا از قشــر ضعیف و حداقل بگیر کارگری حمایت 
کند و اصالح آن به منزله بهتر شدن قانون است نه آنکه 

مواد آن را جابه جا کنند یا تغییر بدهند.
وی گفت: ســال هاســت که کارگــران خواهان اصالح 
ماده 7 قانون کار هســتند ولی متاسفانه به جای اصالح 
این ماده روی موادی دســت گذاشــته اند کــه نگرانی 
کارگران نســبت به از دست دادن امنیت شــغلی را به 
دنبال داشته اســت.بیات در پایان افزایش دستمزدها را 
در رونق تولیــد موثر خواند و تصریح کــرد: ترس دولت 
از افزایش دســتمزد باید بریزد و این تابــو یک بار برای 
همیشه شکسته شود چون وقتی توان خرید آحاد جامعه 
باال برود در کنار رفاه و رشــد اقتصادی، تولید و اشتغال 

هم رونق می گیرد.

مدير امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

با سود جويان ساخت و ساز در نوروز برخورد شد

ريیس اتحاديه لبنیات فروشان اصفهان:

شیر و لبنیات سنتی در اصفهان گران نشده است

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی؛

افزايش دستمزدها، تولید و اشتغال را رونق می دهد

دیدگاهجهاد کشاورزی

آمار

بازار

قیمت انواع
پرينتر جوهرافشان در بازار

L1300 - اپسون

1،890،000
تومان

2،190،000
تومان

L130 Inkjet - اپسون

440،000
تومان

595،000
تومان

Officejet 7110 - اچ پی

425،000
تومان

640،000
تومان

PIXMA iP7240 - کانن

265،000
تومان

353،000
تومان
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پیشنهاد سر دبیر: 
کشف الیه های فرهنگی عصر مفرغ قدیم در هرمزگان

ایرانسرا

بوم گردی

  

پاراتاک یا چادگان، شــهر طبیعت بکر، ســرزمینی در غرب 
اصفهان و در میان رشــته کوه های زاگرس میانی و داالنکوه، 
دیاری در جوار رودخانــه زاینده رود و حاشــیه های زیباتر 
از متن این رودخانه اســت. به گزارش مهر، نام باســتانی این 
شــهر »پاراتاک« بوده که بعدها به چادگان تغییر پیدا کرد. 
نام چادگان از دو بخش »چاد« و »گان« تشــکیل شده است. 
چاد کلمــه ای ترکی به معنای شــیار، شــکاف و دره و گان، 
پسوند نسبت است. قرار گرفتن بافت قدیم شهر چادگان در 
میان دره ای کوچک با معنای لغوی آن یکســان است. بنا بر 
شنیده های محلی این سابقه این شهر به دوره هخامنشیان 
برمی گــردد و روزگاری که پادشــاهان هخامنشــی در این 
سرزمین خوش آب و هوا گردهم می آمدند، چه برای تفریح 
و چه بــرای گردآوری ســپاه و لشــگریان، آخرین پادشــاه 
هخامنشی برای گردآوری ســپاه به پاراتاک آمده و از این راه 
با عبور از دهات دیگر به همدان رهسپار شــده است. درباره 
اقامت اســکندر در این محل روایات مختلفی وجود دارد. اما 
اگر به زیبایی های این شهر بپردازیم جاذبه های بی بدیل این 
شهرســتان مانند دهکده های تفریحی و فرهنگی، طبیعت 
بکر روســتاهایی مانند حجت آباد و درکان، حاشیه رودخانه 
زاینده رود در روستاهای بخش چنارود چادگان، دامنه های 

کوهستانی رشته کوه های داالنکوه و بسیار جاذبه های دیگر 
همه از دالیلی هستند که چادگان همیشه جزو انتخاب های 
اول گردشــگران برای بازدید و تفریح بوده است. بسیاری از 
مسافران فصل های بهار و تابستان را برای گردش در این شهر 
انتخاب می کنند، اما اگر کسی فقط یک بار در زمستان به این 
شهر بیاید شــاید خاطرات به یاد ماندنی را در این شهرستان 
تجربه کند. عالوه بر مناطق کوهســتانی که شرایط خوبی را 
برای اســکی و ورزش های زمستانی محیا می کنند مشاهده 
رودخانه زاینده رود در روزهای برفی این شــهر حال و هوای 

دیگری دارد.
 در بــاره ارتفاعات این شهرســتان باید گفــت: بلندترین و 
پست ترین نقاط ارتفاعی شهرســتان به ترتیب برابر ۳۹۱۵ 
متر و ۱۹۵۰ متر از سطح دریا هستند که بر این اساس ارتفاع 

متوسط منطقه ۲۹۳۲ متر محاسبه می شود.
مهم ترین رشته کوه های شهرستان در حاشیه شمالی شامل 
ارتفاعات بزی نو )۲۹۵۲ متــر( و )داالن کوه )۳۹۱۵ متر(، در 
حاشــیه جنوب غربی شــامل کوه خوربه)۳۰۵۰ متر( و کوه 
گرگونک )۳۳۰۰ متر(، در حاشــیه غربی شــامل کوه سفید 
)۳۲۱۳ متر( و کوه ترکی )۳۰۸۵ متر( و در حاشــیه جنوبی 
شامل کوه برآفتاب )۳۱۴۵۵ متر( و کوه شیدا )۲۸۴۰۰ متر( 

می باشند. ارتفاع متوسط شهر چادگان ۲۳۱۰۰ متر محاسبه 
گردیده اســت و الزم اســت این همه ظرفیت کوهســتانی 
 در مســیر ورزش و برگزاری اردوهای ملــی و تورنمت های 
بین المللی مورد اســتفاده قرار بگیرد. چادگان را شهرستان 
تاریخی هم می توان خواند چراکه مقبره قهرمان ملی ایرانیان 
کاوه آهنگر در این شهرســتان و در روستای مشهد کاوه قرار 
دارد که اگر چه هم اکنون وضعیت مناسبی ندارد، اما می توان 
پیش بینی کرد در سال های آینده به یکی از جاذبه های بزرگ 

کشور برای جذب گردشگران تبدیل شود.
برای کسانی که قصد سفر به این روستا را دارند می توان گفت 
این روستا را با نام هایی چون دهســتان کاوه، دهستان کاوه 
آهنگر یا مشهد می شناسند. اسم این دهستان »کودلیه« بوده 
و بعد از قیام کاوه آهنگر نام این دهســتان تغییر کرده است؛ 
زیرا آرامگاه کاوه آهنگر و پســرش در این مکان قرار دارد. این 
آرامگاه تجلی عشــق به ایران زمین است، کاوه آهنگر یکی از 

اسطوره های تاریخی ایران است.
رودخانه زاینده رود

شاید اغراق نباشد اگر تمام زیبایی های این شهرستان را که 
کم هم نیستند در یک کفه ترازو، و زاینده رود را هم در دیگر 

کفه این ترازو ببینیم. 
اخیــر  هــای  ســال  در  البتــه  کــه  رودخانــه  ایــن 
 وضعیــت مناســبی بــه خاطــر کمبــود آب نــدارد اما از 
چشم نوازترین مناظری است که یک فرد می تواند در زندگی 
خود ببیند. دریاچه ســد زاینده رود با مساحت ۴۵ کیلومتر 
مربع، در مجاورت شــهر چــادگان در ۱۱۰ کیلومتری غرب 
اصفهان قــرار دارد. ارتفاع این دریاچه حــدود دو هزار متر از 
سطح دریا است. ســد زاینده رود در سال ۱۳۴۹ خورشیدی 
روی رودخانه زاینده رود در اســتان اصفهان به منظور تأمین 
بخشی از آب آشامیدنی اســتان های اصفهان، چهارمحال و 
بختیاری و یزد، تأمین آب کشاورزی حوضه زاینده رود، کنترل 
سیالب های فصلی و تولید برق ساخته شد. حجم مخزن این 
ســد در بیشــترین میزان ۱۴۷۰ میلیون مترمکعب و حجم 

مفید آن ۱۰۹۰ میلیون مترمکعب است.
 متأسفانه خشکسالی های سال های گذشته حجم آب ذخیره 
این سد را که تنها منبع تأمین کننده آب آشامیدنی ساکنان 
استان اصفهان و اســتان های همجوار است به شدت کاهش 
داده است. دریاچه سد زاینده رود زیستگاه ماهیانی همچون 
انواع قزل آالی رنگین کمان، کپور و زرد است و افراد بسیاری 
برای ماهیگیری به این منطقه مراجعــه می کنند. ارگان ها و 
 ادارات بسیاری اقدام به ویال و دهکده سازی در کنار رودخانه 
زاینده رود در چــادگان کردند که می توان شــاخص ترین 
این دهکده ها را میتوان دهکده تفریحی شــهرداری، دهکده 
آموزش و پــرورش، دهکده های وحدت و نیــروی انتظامی 

خواند. 

با جاذبه های گردشگری چادگان آشنا شوید؛

میزبان همیشگی زاینده رود

ایران بهشتی است که نقطه به نقطه اش، عجایب و گنجیه های 
 بکــر و دیدنی را در خود جای داده اســت؛ از تخت جمشــید و 
چهل ستون گرفته تا تخت ســلیمان. از معبد آناهیتا گرفته تا 
چشمه های آب گرم و جنگل های ســر به فلک کشیده. در این 
نوشتار مروری داریم بر مناطقی که کمتر شــناخته شده اند و 

اسم شان کمتر به گوشمان خورده است.

غار َکلماکره؛ ششمین گنجینه بزرگ جهان
استان لرستان نیز یکی دیگر از اســتان هایی است که دیدنش 
را نبایــد از دســت بدهید. این اســتان 
جاذبه های طبیعــی فراوانی دارد 
که می تــوان از جملــه آنها به 
آبشــار آب ســفید، آبشــار 
بیشــه، پل شکســته و پل 
کشــکان، دریاچه شط تمی 
و غارکوگان اشــاره کرد که 
شــاید بســیاری از این نقاط 
زیبا را دیده باشــید امــا این بار 
غاری زیبــا که از دیدها پنهان شــده 
است مسافران نوروزی را به سمت خود می کشاند. غار کلماکره 
در شرق یکی از آخرین کوه های شهرستان پلدختر قرار گرفته 
است. پیشــانی غار ۵ / ۱ متر جلوتر از پایین دهانه آن است و به 
 همین دلیل این غار از دیدها پنهان اســت. اما در ســال هایی 
نه چندان دور چوپانی این غار را پیدا کرد و توانســت ششمین 
گنجینه بزرگ جهان را از آن ایران کند که بسیاری از اشیای به 
جای مانده از دوره هخامنشیان )که در موزه های خارج از کشور 

نگهداری می شود( از این غار شگفت انگیز بیرون آمده است.

َکَهک و وشنوه؛ تاریخ به روایت غار
عالوه بر دیدن و خرید از بازار ســنتی قم که به محض ورود به شهر 

بوی عطر آن به مشــام می رسد و سال هاست 
میزبان مســافرانی اســت که سوهان 

و مهر و ســجاده می خرند ســری 
هم بــه دریاچه نمــک بزنید که 
زیبایی مســحورکننده ای دارد. 
این دریاچــه بخشــی از کویر 
نمک است که در شرق قم واقع 

شده و فقط زمســتان ها آب دارد. 
حضــور ورقه های نمک و برداشــت 

آن که از اوایل تابستان در منطقه جنوبی 
این دریاچه آغاز می شود، زیبایی خاص خود را دارد. دریاچه حوض 
ســلطان نیز یکی از معروف ترین دیدنی های این شــهر است. اما 
زیباترین نقطه قم در 6۰ کیلومتری این شهر در کوه اردهال است 
که ۴ غار در این نقطــه وجود دارد که در داخل یکــی از آنها به نام 
غار وشنوه منبع عظیمی از آب یافت می شــود. این آب از شکاف 
کوه سرازیر شــده و به صورت چشــمه فوران می کند. همچنین 
شهر کهـــک از ۳ سمت مشرف به ارتفاعات اســت و دره زیدان 
در شــرق آن قرار دارد. این شــهر دارای آب و هوایی معتدل است. 
 حضور امامزاده زینب خاتون)ع(، خانه مالصدرا و غار معروف کهک
عامل مهمی برای جذب گردشگران به این منطقه است. غار کهک 
در ۳۰ کیلومتری قم قرار دارد که توصیــه می کنیم دیدن آن را از 

دست ندهید.

طارم؛ هندوستان ایران
طارم یکی از شهرستان های استان زنجان است که در شمال این 
استان قرار گرفته است. عبور رودخانه 
عظیــم قــزل  اوزن و ریزابه های 
متعدد آن از منطقه طارم، باعث 
آبادانی و رشد کشــاورزی و 
دامداری در این منطقه شده 
اســت. وجود کهنسال ترین 
درختــان اســتان زنجان در 
این شهر به همراه آثار طبیعی 
و جاذبه هــای تاریخی، اســتعداد 
جهانگــردی ویژه ای به ایــن منطقه داده 
است. قســمتی از دریاچه سد ســفید رود که در شهر طارم واقع 
شده، دامنه ارتفاعات، جنگل ها، چشمه آب معدنی اهلل بالغی، غار 
خرمنه سر، روستای تشویر، روستای شاه نشین و دیگر روستاهای 
ییالقی با آب و هوای مناسب، چشم انداز باغ ها و کشتزارهای برنج 
که زنجان را هندوستان ایران کرده اســت، همگی از جاذبه های 
طارم اســت که به همراه ســکوت و آرامش دلپذیــر، مقدمات 
استراحت کم نظیر و دلچسبی را برای مســافران نوروزی فراهم 
می کند. همچنین قلعه شــمیران، قلعه سانســیز، بنای امامزاده 
حیدر، بنای امامزادگان عوف و هاشم)ع(، چهار طاقی های طارم، 
آتشکده تشویر، آتشکده الزین و آتشکده پیرچم از جمله بناهای 
ارزشمند و دیدنی شهرستان طارم هســتند که در کنار طبیعت 
زیبا و منحصر به فرد منطقه ارزش های توریســتی و تفرجگاهی 

طارم را نشان می دهد.

نکارمن ؛ شهر رودها و چشمه ها
نکارمن یکی از روستاهای شهرستان شاهرود است. این روستا در 

دهستان خرقان در بخش بســطام قرار گرفته 
اســت. روســتای نکارمن یا نوکارمن 

در فاصلــه ۲۵ کیلومتری شــمال 
شــاهرود و قبل از مجــن واقع 
اســت. پس از طی ۱۳ کیلومتر 
در جــاده شــاهرود بــه مجن، 
وارد جــاده فرعــی روســتای 

نکارمن می شــویم کــه در ادامه 
این مســیر و در دامنه کوه شاهوار، 

آبشــار کوچک و زیبای آن نشانه ای برای 
صعود کوهنوردان به حســاب می آید. روستای نکارمن و روستای 
تاش، از مســیرهای اصلی صعود به قله شــاهوار اســت. رودخانه 
فصلی نکارمن به طــول ۱۵ کیلومتر از دامنه های جنوبی رشــته 
کوه شاهوار و از چشمه های زالل آن منشــا می گیرد و در ادامه به 
رودخانه تاش می پیوندد. این رودخانه در فصول گرم سال خشک 
می شــود. همچنین مناطق زیبایی مانند قطار زرشــک و چشمه 
هفت رنگ فرحزاد نیز از دیدنی های نکارمن به حساب می آید. این 
محل یکی از جاذبه های شهر شاهرود است که تنها برای افراد بومی 
آنجا شناخته شده است. این محل بکر یکی از مکان هایی است که 

می تواند گردشگران را شگفت زده کند.

گشت و گذار در بهشت ایران؛

نام هایی که کمتر شنیده اید

روستای کشه در فاصله ۳۵ کیلومتری شهرستان نطنز 
و۱۰۰ کیلومتری اصفهان قرار دارد. روســتای کشــه با 
رشته کوه های فراوانش که معروف ترین آن کوه کرکس 
است، آب و هوایی کوهستانی دارد. کشــه از زیباترین 
روستاهای ایران است که باغ های فراوانش هنوز نتوانسته  
اســت آن طور که باید و شاید این روســتا را بشناساند. 
کشه دارای ۱۹محله به نام های خاک سفید، هنویه، در 
حســینیه، در گاراژ، باغال، پریار، ورتخته، اسبر، پاکمر، 
ماهیه، روی قلعه، در حمام، اهلل آباد، گهر، کربالیی علی، 
باغناره، مارچون، الجه و سرچشــمه بوده که دیدن این 
محله ها خالی از لطف نیست. همچنین مساجد زیبای 

این روستا حال و هوایی دیگر به کشه داده است.

روستای ِکشه؛
   روستای مساجد

کافه خبر

چه کســی فکرش را می کرد در ژاپــن بیابان وجود 
 داشــته باشــد؟ البته نه کامال یک بیابــان اما یک 
 تپه شــنی بزرگ کــه تقریبا شــبیه بیابــان به نظر 
می رســد. تپه های شــنی توتوری در نزدیکی شهر 
توتوری در هونشــوی ژاپــن قرار دارنــد. این تپه ها 
در امتداد ســاحل شرقی شــهر توتوری به طول ۱6 
کیلومتر کشیده شــده و دو کیلومتر از ساحل عرض 
دارند. این تپه ها در منطقه ای به مساحت ۳۰ کیلومتر 
مربع گسترش یافته اند.تپه های شنی توتوری توسط 

رسوباتی که همراه رودخانه ســندای به دریای ژاپن 
آورده شده اند ایجاد شــده است. جریان های دریایی 
و باد کمک می کنند شن و ماسه را به ساحل بیاورند، 
جایی که باد دائما شــکل آن ها را تغییــر می دهد. 
بلندترین تپه حدود ۹۰ متر باالتر از ســطح دریاست 
و شیب دامنه آن می تواند به ۴۰ درجه برسد. از نظر 
فنی، این یک بیابان نیســت اما دمای ماســه ها در 
روزهای آفتابی تابســتان به ۵۰ درجه هم می رسد. 
هم چنین گونــه های مقاومی از گیاهــان و جانوران 

نیز در این منطقه یافت می شــوند. هم چنین بیش 
از ۱۰۰ هزار ســال اســت که این تپه ها وجود دارند 
اما به دلیل برنامه احیای جنگل توســط دولت پس از 
جنگ جهانی دوم، مساحت بیابان ها در حال کاهش 
اســت. عالوه بر این، موانع بتنی که برای محافظت از 
ساحل در برابر سونامی ساخته شده اند، آوردن ماسه 
ها به ساحل را مختل کرده اند. تپه های شنی توتوری 
 حــدود ۲ میلیــون بازدیدکننده را هر ســال جذب 
می کنند که بیشتر آن ها از ژاپن و شرق آسیا هستند.

تپه های شنی توتوری؛ یک مینی بیابان در ژاپن

قلعه نهچیر بنای تاریخی برجای مانده از دوران استیالی 
قوم قاجار بر ایران اســت که بنا بر برخــی از روایت ها 
دردوره حکومــت آقا محمــد خان قاجــار در محدوده 
شهرستان مبارکه ساخته شده است. قلعه نهچیر بنای 
تاریخی برجــای مانده از دوران اســتیالی قوم قاجار بر 
ایران اســت که بنا بر برخی از روایت ها دردوره حکومت 
آقا محمد خــان قاجار در محدوده شهرســتان مبارکه 

ساخته شده است. 
این بنای تاریخی  از بناهــای دوره صفویه تاثیر گرفته 
اســت. این قلعه خشــتی دارای عمارت هــا، داالن ها، 
حیات، بازداشــتگاه، اصطبــل ،انبار، هشــتی ،چهار 
بادگیر،هفت برج کبوتر خانه و نگهبانی است. دربــــاره 
وجـه تـسـمـیـه ایـن بـنـــا می گویند:به خاطر وجود 
نیزارهاي کوتاه که نامشــان »ني چي« بود و همچنین 
به دلیل وجود شکارگاه بزکوهي بهنام »نخجیر« که به 
مرور زمان به نیچیر و سپس نهچیر تغییر نام پیدا کرد، 

نام قلعه را نهچیر گذاشتند.

قلعه نهچیر مبارکه؛ 
بنایی با قدمت تاریخ 

امــام زاده »درب امام« بنای یکی از امامــزاده های مورد 
عالقه مــردم اصفهان که در محله قدیمی سنبلســتان، 
 مجــاور محله قدیمــی دردشــت واقع شــده، امامزاده 
درب امام اســت کــه آرامــگاه دو امامزاده بــه نام های 
»ابراهیم بطحــا«و »زیــن العابدیــن« را در خود جای 
داده اســت. امامزاده ابراهیم و زین العابدین یکی از ســه 
امامزاده دارای شــجره نامه و معتبرشــهر اصفهان است 
که مردم بسیاری از دور و نزدیک هر ســاله برای بازدید 
از این مکان متبرکه تاریخی به اصفهان ســفر می کنند. 
امامزاده ابراهیم و زین العابدین که امروز به امامزاده درب 
امام شهرت یافته است ســاالنه بسیاری از توریست های 
عربی را که جدشــان به این دو امامزاده بر می گردد را به 
این مکان متبرکه می کشــاند. بنــای تاریخی درب امام 
شامل دو گنبد بزرگ و کوچک و یک سردر بزرگ کاشی 
کاری شده از دوره جهانشاه قراقویونلو است و سه صحن 
 در سه ضلع شمالی، شــرقی و غربی دارد.این امامزاده در 
دوران های مختلف مورد توجه بسیاری از پادشاهان ایران 
قرار گرفته اســت و هریک به تناسب معماری زمان خود 
بخشــی را به این بنا افزوده یا ترمیم کرده اند که از جمله 
این پادشاهان که ارادت بسیار به این امامزاده داشته است، 
شاه عباس کبیر بود که به سبب توجه به این بنا بخشی از 

موقوفات خود را برای مصرف دراین امامزاده صرف کرد. 

اهتمام شاه عباس به امامزاده 
»درب امام«

 به گزارش مهر، پنجاه و چهارمین نمایشــگاه کتاب بولونیا، 
سوم آوریل ۲۰۱۷ در شهری به همین نام در کشور ایتالیا، با 
حضور ناشران، نویســندگان و تصویرگران کودک و نوجوان 
از سراســر دنیا، کار خود را آغاز کرد. دو ناشــر ایرانی یعنی 
انتشارات شــباویز و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان 
همچنین موسسه نمایشگاه های فرهنگی در این نمایشگاه 
شــرکت کرده و به ارائه آثار خود پرداخته اند. مهدی رجبی، 

  هــادی خورشــاهیان، هدا حــدادی، علی بوذری، حســن 
عامه کن، سحر ترهنده، شهال حائری و نرگس محمدی نیز از 
جمله نویسندگان، تصویرگران و پژوهشگران حوزه ادبیات و 
تصویرگری کودک و نوجوان هستند که به پنجاه و چهارمین 

نمایشگاه کتاب بولونیا  آمده اند.
عالوه بر این امســال، آثار مربوط به ۷۵ تصویرگر به کاتالوگ 
 بولونیــا راه یافته کــه چهار نفــر از این تصویرگــران یعنی 
 راشــین خیریــه، نرگــس محمدی، فرشــید شــفیعی و 
حســن عامه کن ایرانی هستند.همچنین موسسه نمایشگاه 
فرهنگــی در قالب یک کاتالــوگ به معرفی 6۵ نویســنده 
ایرانی چون احمدرضا احمدی، هوشــنگ مــرادی مرمانی، 
محمدهادی محمدی، محمدکاظم مزینانی، نوید سیدعلی 
امبر، زهره پریرخ، آرمان آرین و دیگر نویســندگان پرداخته 
است تا تاشــران خارجی هم با آثار این افراد آشنا شوند و هم 

فعالیت ایرانیان را در زمینه ادبیات کودک و نوجوان بشناسند.

 آثار چهار تصویرگر ایرانی به کاتالوگ بولونیا راه یافت

اخبار

     

مرحله دوم تکمیل الیه نگاری تم مارون شهرســتان رودان 
هرمزگان به کشف الیه های فرهنگی عصر مفرغ قدیم در این 

منطقه منجر شد.
به گزارش مهر ، ســیامک ســرلک، با اعالم این خبر هدف از 
فاز دوم تکمیل الیه نگاری تم مارون را شــناخت توالی ادوار 

فرهنگی و در نهایت دستیابی به خاک بکر محوطه اعالم کرد.
او با اشاره به انجام فاز نخســت در آذر ماه سال گذشته گفت: 

با حفر یک برش الیه نــگاری در ضلع جنوبی محوطه، حدود 
 ۷.۵ متر از الیه استقراری و نهشــته های فرهنگی تم مارون
الیه نگاری شد.  نتایج فاز نخست الیه نگاری نشان داد که در 
ضلع جنوبی محوطه ، قدیمی ترین استقرار های تم مارون که 
به عصر مفرغ قدیم تعلق دارند گســترش نداشته و به تعبیر 
دیگر تمامی ۷.۵ متر ضخامت نهشته های فرهنگی این بخش 
از تم مارون به دوره اشکانی تعلق دارد.او با اشاره به وجود حجم 
زیاد قطعات سفال های عصر مفرغ قدیم در نهشته های دوره 
اشکانی در ضلع جنوبی محوطه گفت: این یافته ها در مرحله 
نخست بیانگر وجود بقایای اســتقراری عصر مفرغ قدیم در 
محوطه مارون اســت.به گفته وی همچنین این استقرار در 
تمامی محوطه به ویژه ضلع جنوبی آن گسترش نداشته است.
ســرلک  همچنین در ادامه از حفر یک گمانه در ضلع شمالی 
 محوطه، ادامه و تکمیــل الیه نگاری با هدف دســتیابی به 

الیه های فرهنگی عصر مفرغ قدیم در مرحله دوم خبر داد. 

کشف الیه های فرهنگی عصر مفرغ قدیم در هرمزگان

معاون رییس  جمهوری و رییس ســازمان میراث  فرهنگی، 
صنایع  دســتی و گردشــگری، مراتب ثبت ۲۰ اثر فرهنگی  

تاریخی را به هشت استاندار ابالغ کرد.
 بــه گــزارش ایرنــا ، زهــرا احمــدی پــور در نامه هــای 
جداگانــه ای مراتــب ثبت ۲۰ اثــر فرهنگی  تاریخــی را به 
استانداران لرستان، همدان، خوزســتان، کرمان، کهگیلویه  
و بویراحمد، آذربایجــان غربی، مازندران و البــرز ابالغ کرد. 
 بنابرایــن گــزارش، نامه ثبــت محوطه باستان شــناختی 
»تپــه زرده سوار«،»چشــمه کبود )کینی کیو(« به شــماره 
علی آبــاد  »تپــه  باستان شــناختی  محوطــه   ،۳۱6۵۱
َگشــور« به شــماره ۳۱6۵۳، محوطــه باستان شــناختی 
 »یه رزگــی« به شــماره ۳۱6۵6، محوطه باستان شــناختی 
»تپه مرده شور« به شماره ۳۱6۵۹، محوطه باستان شناختی 

»تپه کالشگران« به شماره ۳۱6۵۷ و محوطه باستان شناختی 
»تپه گلستانه« به شماره ۳۱6۵۰ را به استاندار لرستان ابالغ 
شد. وی در سه نامه مشابه دیگر به اســتاندار همدان، مراتب 
ثبت اثر»مسجد قاشق  تراشان« اثر فرهنگی  تاریخی »اصطبل 
پرورش اسب مهری  خانم قراگوزلو« به  شماره  ثبت ۳۱66۱، 
اثر فرهنگی  تاریخی »مهمانســرای فردوسی« به  شماره  ثبت 
۳۱66۴ و اثــر فرهنگــی  تاریخی »خانه قهاری« به  شــماره  
ثبت ۳۱66۳ را ابالغ کرد. زهرا احمدی پور با ارســال نامه ای، 
مراتب ثبت اثــر فرهنگی  تاریخــی »خانه فیــروزی« را در 
فهرست آثار ملی به غالمرضا شــریعتی، استاندار خوزستان 
نیز ابالغ کرد. رییس سازمان میراث  فرهنگی، صنایع  دستی 
 و گردشگری، با ارسال نامه ای، مراتب ثبت اثر فرهنگی تاریخی 
»خانه امیر سیف الدینی« در فهرســت آثار ملی را به استاندار 

کرمان ابالغ کــرد. احمدی پــور مراتب ثبت اثــر فرهنگی 
 تاریخی »قلعه تل بابونه« )بابینه( را در فهرســت آثار ملی به 
سیدموســی خادمی، اســتاندار کهگیلویه  و بویراحمد ابالغ 
کرد. مقام عالی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری در ۴ نامه مشابه به قربانعلی ســعادت، استاندار 
آذربایجــان  غربی، مراتب ثبــت ۴ اثر فرهنگــی  تاریخی در 
 فهرســت آثار ملی را ابالغ کــرد. احمدی پــور همچنین در

 ۳ نامه مشــابه دیگر مراتب ثبت چهار اثــر فرهنگی  تاریخی 
دیگر را در کرمانشــاه شامل »قلعه ســلیمان خان افشار« به 
 شماره  ثبت ۳۱66۷، »خانه حدیدی« به  شماره  ثبت ۳۱666 
و »مقبره شیخ احمد کور« به شماره ثبت ۳۱66۵ به استاندار 
این استان ابالغ کرده اســت. بر همین مبنا ابالغ مراتب ثبت 
محوطه باستان شناختی »قشالق تپه« به استاندار البرز انجام 
و مراتب ثبت مجموعه درختان چنار کهنسال روستای تیل بن 

به استاندار مازندران ابالغ شد.

معاون رییس جمهوری برای ثبت 20 اثر میراثی به 8 استاندار نامه نوشت
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مفاد آراء
12/495 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آراء صادره هیات تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میگرددو در صورتی که افراد نسبت به صدور سند 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک میمه ارائه و پس از اخذ 
رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضائی تسلیم نمایند:
1-کالسه های 26/95 و 25/95 برابر آراء شماره 139560302020000529 
و  139560302020000528 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضیان خانم 
سمیه علیجانی فرزند قربانعلی شناسنامه شماره 8 صادره از میمه و آقای 
اکبر عرب فرزند عباس شناســنامه 7 صادره ازمیمه بالمناصفه مشــاعا 
درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 60.343 مترمربع احداثی برروی 
قســمتی از پالک های  797 و801و803  فرعي از 35 اصلي  واقع در ازان 
جزء بخش ثبتی میمه که متقاضیان خود مالکین رسمی  و مشاعی می باشند 

محرز گردیده است.
2-کالسه 65/95 برابر راي شــماره 13956032020000540 هیات اول 
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای حســن باصفا فرزند نجف قلی شناسنامه 699 
صادره ازمیمه درششــدانگ  یک باب خانه و مغازه متصل  به مســاحت 
75.261 مترمربع   بر روی قسمتی از پالک 2630 فرعي از 11 اصلي واقع 
در وزوان جزء  بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان مالک رسمی 
و همچنین خریــداری ازوراث مالک رســمی آقای نجفقلــی باصفا محرز 

گردیده است .
3- کالسه 46/95 برابر راي شــماره 13956032020000541 هیات اول 
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای حمید رضا درخشان پور فرزند عباس شناسنامه 
294 در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 198.30 مترمربع بر روی 
قسمتی از پالک های شماره 4540 و 4541 و 9321 فرعي از 11 اصلي واقع 
در وزوان جزء بخش ثبتی میمه مالکیت متقاضی به عنوان مالک رسمی و 
همچنین خریداری ازوراث مالک رسمی آقای محمد حسین درخشان پور و 
خریداری از مالکین رسمی محسن و مجتبی باتقوا و حسین خالوئی محرز 

گردیده است .
4- کالسه 18/95 برابر راي شــماره 13956032020000525 هیات اول 
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای ناصر گوی آبادی فرزند اسمعیل  شناسنامه 952 
صادره از شهر ری درششدانگ یک باب خانه به مساحت 173 مترمربع بر 
روی قسمتی از  پالک 4263 فرعي از 1 اصلي در واقع در میمه جزء بخش 

ثبتی میمه که خود مالک رسمی و مشاعی می باشد محرز گردیده است.
5- کالسه 52/95 برابر راي شماره 139560302020000558 هیات اول 
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای محســن بهرامیان فرزند غالمرضا  شناسنامه 
5100020921  صادره ازمیمه در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  
به مســاحت 305 مترمربع  پالک 3697 فرعي از 26 اصلي  واقع در ونداده 
جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان مالک رسمی و  خریداری 

از وراث مالک رسمی آقای غالم رضا بهرامیان محرز گردیده است .
6- کالسه 74/95 برابر راي شماره 139560302020000556 هیات اول 
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضي خانم بیگم جان خدابخشی  فرزند موسی  شناسنامه 
24 صادره ازمیمه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131.14 مترمربع 
بر روی قســمتی از  پالک 1519 فرعــي از 26 اصلي  واقع در روســتای 
ونداده جزء بخش ثبتی میمه به استناد خریداری از مالک رسمی عباسعلی 

خدابخشی  محرز گردیده است .
24 برابــر آراء شــماره هــای  /95 27 و  /95 7- کالســه هــای 
139560302020000527 و 139560302020000526 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضیان خانم کبری خدادوســت  فرزند محمد شناسنامه 740 صادره 
ازمیمه و آقای حســین عرب فرزند عباس شناســنامه 49 صادره ازمیمه 
بالسویه مشاعا درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 343.60 مترمربع 
بر روی قســمتی از پالک های 797 و 801 و 803  فرعي از35  اصلي  واقع 
در روستای ازان جزء بخش ثبتی میمه به استناد مالکیت رسمی و مشاعی 

متقاضیان محرز گردیده است .
8- کالسه 44/95 برابر راي شماره 139560302020000482 هیات اول 
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای کمال ثابتی فرزند باال شناســنامه 13  صادره 
ازمیمه در ششدانگ یک باب انباری به مساحت 265.28 مترمربع بر روی 
قســمتی از  پالک 3554 فرعي از26 اصلي  واقع در  روستای ونداده جزء 
بخش ثبتی میمه که متقاضی خود مالک رسمی و مشاعی می باشد محرز 

گردیده است .
9- کالسه 15/95 برابر راي شماره 139560302020000484 هیات اول 
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای جهانگیر زین الدینی فرزند خلیل اله شناسنامه 80 
صادره از میمه درششدانگ یک باب خانه به مساحت 98.16 مترمربع  پالک 
1354 فرعي از 26 اصلي  واقع در ونداده جزء بخش ثبتی میمه که متقاضی 

خود مالک رسمی و مشاعی می باشد  محرز گردیده است.
10 - کالسه 236/94 برابر راي شــماره 139560302020000297 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای رضا پهلوان فرزند جلیل شناسنامه 73 صادره از 
میمه دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب باغ  به مساحت 876.19 مترمربع  
پالک 36 فرعي از 1 اصلي  واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه خریداری مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای جلیل پهلوان  محرز گردیده است.
11- کالسه 50/95 برابر راي شماره 139560302020000428 هیات اول 
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای رضا خداجو فرزند رمضانعلی شناسنامه 996 
صادره از کرج درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 60 مترمربع واقع 
شده بر روی قسمتی از  پالک 8702 فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان جزء 
بخش ثبتی میمه که متقاضی خود مالک رسمی و مشاعی می باشد  محرز 

گردیده است.
12 - کالسه 54/95 برابر راي شماره 139560302020000429 هیات اول 
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای اصغر دوستعلی فرزند محمد علی شناسنامه 73 
صادره از میمه درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 60 مترمربع واقع 
شده بر روی قسمتی از  پالک 8702 فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان جزء 
بخش ثبتی میمه که متقاضی خود مالک رسمی و مشاعی می باشد  محرز 

گردیده است.
13 - کالسه 55/95 برابر راي شماره 139560302020000432 هیات اول 
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای اکبر فردی فرزند عزت اله شناسنامه 70 صادره 
از میمه درششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 60 مترمربع واقع شده بر 

روی قسمتی از  پالک 8702 فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان جزء بخش 
ثبتی میمه که متقاضی خود مالک رسمی و مشاعی می باشد  محرز گردیده 

است.
14 - کالســه 47/95 برابر راي شــماره 139560302020000417 هیات 
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي 
فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقای احمد پژوهنده فرزند احمد آقا شناسنامه 
18 صادره از میمه درششــدانگ یک باب تاالر پذیرایی به مساحت 2000 
مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از  پالک 8702 فرعي از 11 اصلي  واقع 
در وزوان جزء بخش ثبتی میمه که متقاضی خود مالک رســمی و مشاعی 

می باشد  محرز گردیده است.
  بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواه شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1396/01/17

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/02/02
م الف: 40351 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

فقدان سند مالکیت
1/19 شــماره صادره:1396/14/349274 نظر به اینکه ســند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 402 فرعی از 2513 اصلی  واقع 
در بخش دو ثبت خوانســار ذیل ثبت 7670 در صفحــه 1 دفتر امالک جلد 
31 به نام نبی اله ذوالفقاری فرزند خدارحم تحت شــماره چاپی مسلســل 
160737 الف 94 ثبت و صادر و تســلیم گردیده است، ســپس نامبرده با 
ارائه درخواســت کتبی بــه شــماره وارده 961409701282350 مورخ 
1396/01/08 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل 
شماره 29236 مورخ 1396/01/09 به گواهی دفترخانه 5 خوانسار رسیده 
ا ست مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
 ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1 امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)236 کلمه، 3 کادر(

فقدان سند مالکیت
1/18 شــماره صادره:1396/14/349417 نظر به اینکه ســند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 1250 فرعی از 15 اصلی  واقع 
در بخش 6 ثبت خوانســار ذیل ثبت 3075 در صفحه 207 دفتر امالک جلد 
15 به نام فاطمه سلطان مالکی تحت شــماره چاپی مسلسل 158710 ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده است، سپس بالواســطه / مع الواسطه به موجب 
سند انتقال شماره 4478 دفترخانه شماره 13 گلپایگان  به آقای جواد رضا 
سلطانی فرزند کریم انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده 961409701282875 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شــماره 10186 به گواهی دفترخانه 25 خوانسار 
رسیده است مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجایی/ سرقت/ 
سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 2 امامی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک خوانسار)254 کلمه، 3 کادر(

حصر وراثت
1/16  خانم زهرا صاحبی دارای شماره شناسنامه 202  به شرح دادخواست 
به کالســه 42/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان علی ســاعدی فرزند مجتبی به شماره 
شناســنامه 5 در تاریخ 95/12/12 در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا صاحبی فرزند مرتضی، 
ش.ش 202 صادره از خوانسار )فرزند متوفی( 2- مرحمت صادقی فرزند 
محمد حسن، ش.ش 109 صادره از خوانسار) همسر متوفی(.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت 
مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شــد. م الف: 4 شعبه 2 حقوقی 

شورای حل اختالف خوانسار) 139 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت دادرسی

1/17  شــماره درخواســت: 9610463637100002 شــماره پرونــده: 
9609983637100013 شــماره بایگانی شــعبه: 960016 خواهان احمد 
عصار فرزند تقی دادخواســتی به طرفیت 1- فرهاد خســروی 2- فرناز 
خسروی فرزندان محمد حســین 3- مریم هوشمند فرزند علی اصغر و به 
خواسته انتقال سهم االرث مرحوم محمد حسین خسروی تسلیم این دادگاه 
نموده که به کالسه 960016 ع ثبت و برای روز شنبه مورخ 1395/02/30 
ساعت 10/30 صبح وقت رسیدگی تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان و دســتور دادگاه به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
یا محلی درج می گردد تا خواندگان مذکور از تاریخ انتشار  آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر شــود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

م الف: 3 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خوانسار) 145 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

1/15 شماره: 1395/14/346032-12/22 /95  چون تحدید حدود ششدانگ 
یک باب بنای فوقانی تحت پالک 18/761 واقع در بخش 4  ثبت خوانسار که 
طبق پرونده ثبتی به نام آقای صادق اورعی فرزند محمد مهدی در جریان 
ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 96/2/12 راس ساعت 8 
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1396/01/17  م الف:477 

شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)221 کلمه، 3 کادر(

اعالم مفقودی 
)نوبت سوم(

اینجانــب دکتر زهــرا فتاحــی دارای پروانه مســئولیت 
فنی آزمایشــگاه بیمارســتان فیض اصفهان به شماره 
12/7/8/2550/پ مــورخ 92/3/22 به دلیل مفقود شــدن 
پروانه مذکور تقاضای صدور پروانه مسئولیت فنی جدید 

را دارم.

پیشنهاد سردبیر:
ثبت نام مراسم اعتکاف تا ۲۰ فروردین ماه ادامه دارد

با مسئوالن

ســید جعفر مرتضوی مدیــرکل تبلیغات اســامی 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به تمهیدات اندیشیده 
شده برای برگزاری مراســم معنوی اعتکاف در استان 
اظهارداشت: در این مراسم معنوی 150 مسجد استان 

دوره آموزش و قرائت قرآن کریم را نیز برگزار می کنند.
مدیرکل تبلیغات اســامی چهارمحــال و بختیاری با 
اشاره به زمان ثبت نام اعتکاف در استان بیان کرد: زمان 
ثبت نام مراســم معنوی اعتکاف در استان از 10 لغات 
20 فروردین می باشد، عاقمندان می توانند برای ثبت 
نام در این مراســم به صورت حضوری به مسجد جامع 
شهرکرد و یا مصلی بزرگ شهرکرد از ساعت 8 الی 12 و 
www. عصرها از ساعت 16 الی 19 مراجعه و یا به سایت

ETEKEFCHB.IR مراجعه کنند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از 3 هزار 
نفر در این مراسم معنوی شــرکت کردند که امسال با 
تمهیدات اندیشیده شده پیش بینی می شود حضور مردم 

گسترده تر باشد.
وی با اشاره به هزینه ثبت نام مراسم اعتکاف گفت: هزینه 

ثبت نام شرکت کنندگان 40 هزار تومان می باشد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری:

ثبت نام مراسم اعتکاف تا ۲۰ 
فروردین ماه ادامه دارد

محمدملک محمدی مدیرکل ســازمان انتقال خون چهارمحال و ویژه
بختیاری با اعام خبر کلنگ زنی ساختمان اداره کل انتقال خون 
استان اظهارداشت: کلنگ زنی ســاختمان انتقال خون استان از 
محل اعتبارات داخلی و پایگاه انتقال خون لردگان با مشــارکت 

خیران در اردیبهشت ماه انجام می شود.
وی با اشاره به مشــارکت مردم در ایام نورز برای اهدا خون افزود: 
در نوروز امســال 728 نفر از مردم با مراجعه بــه 3 پایگاه انتقال 
خون در شهرکرد، فارســان و بروجن 640 واحد خون اهدا کردند 
که میزان مشــارکت مردم در این امر خداپسندانه نسبت به مدت 

مشابه پارسال 2.5 درصد افزایش یافته است.
مدیرکل ســازمان انتقال خــون چهارمحال و بختیــاری با بیان 
 اینکه نوروز ســال گذشــته 715 مراجعه کننده 625 واحد خون

اهدا کردند، بیان کرد: امســال بیشــترین میزان اهدای خون در 
پایگاه شهرکرد و در رنج ســنی 30تا 35 سال بوده است، اشتیاق 

جوانان برای شرکت در این امر بسیار چشمگیر است.

کلنگ زنی ساختمان انتقال خون 
چهارمحال در اردیبهشت ماه

به گزارش مهر، مرتضی هاشــم زاده صبح چهارشــنبه در 
جلسه برنامه ریزی هفته سامت سال جاری اظهار داشت: 
هفته ســامت فرصت مغتنمی اســت تا با بیــان اهمیت 
و جایگاه بسیار مهم و ســهم آن در تحقق توسعه پایدار بر 
مشــارکت مردم و همراهی مجموعه نهادهای حاکمیتی و 

اجرایی تاکید شود.
وی ادامه داد: از طرفی این هفته فرصتی است تا با بازنگری و 

نگاه مجدد به توانمندی ها دســتاوردها و انتظارات موجود 
برای پاســخ گویی منطقی و شایســته به مــردم بازتوانی 
مضاعف و در قالب یک برنامه منسجم و کان همراه با سایر 
دســتگاه های مسئول در مسیر تحقق ســامت مردم گام 

برمی داریم.
وی گفت: از اهداف برگزاری برنامــه های مربوطه در هفته 
ســامت می توان به فرهنگ ســازی و اطاع رســانی در 

راستای ارتقای سامت و تاکید بر اصاح روش های زندگی 
برای تامین ســامتی مردم و به ویژه با موضوع شعار سال 
و تحول سامت، تبیین اهمیت سامت در برقراری توسعه 
پایدار و تبیین شعار »انسان ســالم، محور توسعه پایدار« و 
جلب مشارکت مردم در راســتای توجه به نقش سامت و 

پیش گیری برای داشتن جامعه ای سالم اشاره کرد.
۱۲۷ پروژه درمانی و بهداشتی در سطح چهارمحال 

و بختیاری افتتاح شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد تصریح کرد: 127 
پروژه در سطح استان با هزینه ای بالغ بر 80 میلیارد تومان و 
همچنین دو مرکز بهداشت در شهرستان های بن و سامان 

افتتاح شده است.   
هاشم زاده با بیان اینکه سه بیمارستان در سطح استان راه 
اندازی شده است، افزود: بیمارســتان 32 تخت شهرستان 
کوهرنگ، بیمارســتان 32 تختی مالخلیفــه و همچنین 

بیمارستان 140 تخته شهر جونقان افتتاح شده است.
۷5 تخت بیمارســتانی به بیمارســتان کاشانی 

شهرکرد افزود می شود
وی گفــت: در ســال جــاری 600 تخت به تخــت های 
بیمارستان های اســتان افزوده خواهد شــد که 80 تخت 
مربوط بــه بخش ای ســی یــو، 75 تخت مربــوط فاز دو 
بیمارســتان کاشــانی، 250 تخت در کلینیــک بیماران 
 خاص، 120 تخت در فاز دو بیمارستان لردگان و همچنین

70 تخت در بیمارستان جدید شهرستان بروجن است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد با توجه به اینکه 
هفته ســامت از روز یکم تا هفتم اردیبهشت سال جاری با 
شعار زندگی سالم با نشاط و امید برگزار می شود، بیان کرد: 
تحرک بدنی، تفریحات سالم، فعالیت گروهی، غذای سالم 
جامعه ســالم، سفیران ســامت نهادهای اجتماعی، طرح 
تحول سامت ارتقای کیفیت زندگی، دین معنویت سامت 
روان، هنر و رسانه سواد ســامت، نهاد خانواده و مسئولیت 

اجتماعی از شعار و عناوین هفته سامت است.

طرح تحول سالمت 
ارتقای کیفیت 

زندگی، دین 
معنویت سالمت 

روان، هنر و رسانه 
سواد سالمت، 

نهاد خانواده 
و مسئولیت 

اجتماعی از شعار 
و عناوین هفته 

سالمت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

۳ بیمارستان
 در چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد

مجتبی سرداری مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با آغاز 
مسافرت های نوروزی از 26 اسفندماه سال قبل تا پایان روز 
یکشنبه 13 فروردین ماه جاری، مصرف بنزین در استان 

15 درصد افزایش یافت.
وی با بیان اینکه به طور متوسط روزانه 703 هزار و 785 
لیتر بنزین در چهارمحال و بختیاری مصرف شده است 
افزود: بیشینه فروش در این مدت به یک میلیون و 6 هزار 
و 200 لیتر در روز رسید.سرداری اضافه کرد: همچنین در 
این مدت در جایگاه های عرضه کننده سوخت CNG بیش 
از 4 میلیون و 842 هزار متر مکعب گاز طبیعی فشرده به 
فروش رسید که مصرف این مقدار سوخت در استان نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 9 درصد افزایش داشته است.
 CNG وی ادامه داد: به ازای مقدار گاز طبیعی فشــرده
مصرف شــده از 26 اسفند ســال 95 تا 13 فرودین ماه 
جاری حدود 4 میلیون و 842 هزار لیتر بنزین در استان 

صرفه جویی شد.

افزایش ۱5 درصدی مصرف 
بنزین در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری 
گفت: دو باب فضای آموزشــی درشهرســتان اردل با مشــارکت 

جمعی از خیرین استان احداث می شود.
بیژن حیدری در این آیین از اقدامات خیرین مدرســه ساز برای 
ساخت و ساز فضاهای آموزشی در استان تقدیر و اظهار کرد: این 
خیرین نیک اندیش به این باور رســیده اند کــه آموزش زیربنای 
تمام تحوالت اجتماعی است و بر این اســاس کار خیر آنها مرز و 

بوم نمی شناسد.
وی خاطرنشــان کرد:  این فضاهای آموزشــی شــامل یک باب 
 فضای آموزشــی شــش کاســه بــا زیربنــای1000 مترمربع

و هزینه 10میلیارد ریال و مشــارکت خانواده زنده یاد تقی کتابی 
در شــهر اردل و یک باب فضای آموزشی سه کاســه با زیربنای 
218مترمربع وهزینه 3میلیارد وپانصد میلیون ریال ومشــارکت 
خیر مدرسه ساز دکتر مهران مانوسی در روستای سرمور احداث 

می شوند.

کلنگ زنی احداث دو باب فضای 
آموزشی در چهارمحال و بختیاری

مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
چهارمحال و بختیاری گفــت: در زمینه 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز این اداره کل 
اقدام به فرهنگســازی و آگاهی بخشــی 

می کند.
جواد کارگران دهکردی افــزود: با توجه 
به نامگذاری ســال 96 به عنوان ســال 
 اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی
 مقام معظــم رهبری، ایــن اداره کل در 

زمینه مصرف تولیدات داخلی و مبارزه با 
قاچاق کاال اطاع رسانی و فرهنگ سازی 

می کنند.
به گفتــه وی، در این زمینــه از ظرفیت 
رسانه های مکتوب و نوشتار و هفته نامه 
و نشریات محلی برای فرهنگ سازی در 
خصوص نخریدن کاالی خارجی و مبارزه 

با قاچاق کاال بهره گیری می شود.
کارگران افزود: برنامه های این اداره کل 

در سال 96 با محوریت اقتصاد مقاومتی 
 ، تولید و اشــتغال تدویــن و اجرا خواهد

 شد.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
چهارمحال و بختیاری همچنین از اجرای 
طرح "سینما سیار "در استان خبر داد و 
گفت: با سفر معاون وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامی به استان طرح ســینما سیار در 
نقاط مختلف استان به منظور دسترسی 

همه افراد به سینما اجرا می شود.
کارگران افزود:در این طرح چند دستگاه 
سینما ســیار به منظور بهره مندی مردم 
نقاط مختلف استان از سینما دایر می شود 

تا دسترســی مردم نقاط دیگر استان به 
سینما تسهیل شود.

مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
چهارمحال و بختیــاری گفت: هم اکنون 
دو سینما در شهرهای شهرکرد و بروجن 
فعال است که بزودی سینما غدیر شهرکرد 
در مجموعه فرهنگی هنری غدیر شهرکرد 

فعالیت خود را از سر می گیرد.
هم اکنون تنها دو سینمای بهمن شهرکرد 
و هفدهم شــهریور بروجن با نزدیک به 
600صندلی در چهارمحــال و بختیاری 
فعال اســت در حالــی که این اســتان 

900هزار نفر جمعیت دارد.

فرهنگ سازی ارشاد چهارمحال و بختیاری درباره 
مبارزه با قاچاق کاال
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پیشنهاد سر دبیر: 
رقابت آسیایی اصفهانی ها

درحاشیه
 

فارس: با اتمام دوره ریاست 14 ساله علی اکبر ابرقویی نژاد 
در هیئت فوتبال اســتان اصفهان، قابل پیش بینی بود که 
انتخابات هیئت بــرای تعیین رییس جدید به چالشــی 

بزرگی پیش روی فوتبال استان تبدیل شود.
از اواخر سال 94، مخالفان و منتقدان جدی ابرقویی نژاد، 
به دنبال پیدا کــردن گزینه هایی رفتند کــه توان رقابت 
با رییس با ســابقه هیئت را داشته باشــند اما زمانی که 
اسامی کاندیداها اعالم شد، معلوم شــد منتقدان رییس 
هیئت فوتبال اصفهان با وجود تمام ادعاهای مطرح  شده، 
نتوانســتند گزینه ای در حد جانشــینی ابرقویی نژاد به 

میدان بیاورند.
علی اکبــر ابرقویی نژاد، محمــد مجیری، عبدالرســول 
یزدی زاده، حســین صفری، عبــاس اخوان و مســعود 
هراتیان افرادی بودنــد که برای ریاســت هیئت فوتبال 
متقاضی شده اند و البته پس از بررســی مدارک و سوابق 
مدیریتی و تأییدیه حراســت اداره ورزش و جوانان استان 

اصفهان، صفری از لیســت خارج شــد و قــرار به رقابت 
کاندیداهای دیگر شــد اما انصــراف ابرقویی نــژاد تمام 

معادالت را برهم زد.
تا قبل از انصــراف ابرقویی نژاد، پیش بینی می شــد وی 
شانس اصلی تصاحب ریاســت هیئت برای سومین دوره 
متوالی باشــد اما با کنار ه گیــری وی از انتخابات، ورزش 

استان اصفهان رکب بزرگی خورد.
از همــان زمان انصــراف ابرقویی نژاد، جوامع ورزشــی و 
رســانه ای از حمایت تمام و کمال وی از مسعود هراتیان 
خبر می  دادند اما وی در گفت وگو با رسانه های مختلف به 
شدت این خبر را تکذیب می کرد و مدعی عدم حمایت از 
کاندیداها می شد. با این حال با برگزاری مجمع انتخاباتی 
هیئت فوتبــال، آرای ابرقویی نژاد به طور کامل در ســبد 
هراتیان قرار گرفت تا یک چهره سیاســی کم نام و نشان 
عهده دار مســئولیت هیئت فوتبال استان اصفهان شود و 
نهایت امانتداری نیز با حفظ کامــل ترکیب تیم اجرایی 
هیئت صورت گرفت تا مشخص شود که در هیئت فوتبال 

تنها نام رییس تغییر کرده اما کوچــک ترین تغییری در 
روال ایجاد نشده و روند گذشته ادامه پیدا خواهد کرد.

هراتیان کــه در زمــان انتخابات هیئت فوتبــال، رییس 
دفتر حزب اعتدال و توسعه در اســتان اصفهان بود، برای 
انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 نیز در ستاد حسن 
روحانی فعالیت داشت و پس از انتخاب روحانی به عنوان 
رییس جمهور کشــورمان، از حدود دو سال قبل به عنوان 

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان انتخاب شده بود.
مسئولیت وی در این شــرکت موجب شد تا حضورش در 
انتخابات هیئت فوتبال با ابهاماتی مواجه شــود و رقبای 
اصلــی وی مدعی بودند هراتیان شــرایط اولیه شــرکت 
در انتخابات را احــراز نکرده و در این راســتا نیز از برخی 
نهادهای مرتبط استعالماتی انجام شــد که حتی در روز 
مجمع نیــز نامه ای در بین خبرنگاران دســت به دســت 
می شــد که ابهاماتــی را در خصوص لغو مجمــع یا کنار 
گذاشــتن هراتیان وجود داشــت، با این حــال در نهایت 

هراتیان سکان هیئت را در اختیار گرفت.
طی چند ماه گذشته که از مســئولیت هراتیان در هیئت 
فوتبال اســتان ســپری می شــد، با توجه به تالش های 
صورت گرفته از سوی موافقان یکی از کاندیداها، شایعات 
بســیاری پیرامون لغو حکم ریاست وی وجود داشت اما با 
کنار رفتن هراتیان از مدیرعاملــی فوالد هرمزگان، عمال 

مشکل ایجاد شده بر سر راه ریاست وی کنار رفت.
 در مــورد کنــار رفتــن هراتیــان از مدیرعاملــی فوالد 
دو نقل قول وجود دارد که یکی بــه برکناری و دیگری به 
استعفای وی مرتبط بود که بر اساس نظریه دوم، هراتیان 
برای متمرکز شــدن بر روی فعالیت های سیاسی به ویژه 

انتخابات پیش رو استعفا کرده است.
در حال حاضر کمتر از دو ماه دیگر تا انتخابات باقی مانده 
و طبیعی اســت که در این مدت هیئت فوتبال اســتان و 
مدیریت این هیئت زیر ســایه فعالیت های سیاسی آقای 

ریس قرار خواهد گرفت.
هیئت فوتبال استان اصفهان یکی از مهم ترین هیئت های 
فوتبال سراسر کشور به شــمار می رود که جامعه آماری 
زیادی را در رشــته های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی 
به خود اختصاص داده اســت و فردی که عهده دار تصدی 
مســئولیت هیئت شــده، باید وقت و تــوان کافی برای 
رسیدگی به امور هیئت داشته باشــد اما هراتیان چه در 
زمانی که مســئولیت شــرکت فوالد هرمزگان را برعهده 
داشت و به ندرت در اصفهان حضور پیدا می کرد و حاال که 

دغدغه سیاسی پیدا کرده است، این خصیصه را نداشت.
در این میان شــائبه اســتفاده ابزاری از ریاست هیئت به 
سود حزب سیاســی آقای رییس نیز از سوی منتقدانش 
وجود دارد اما نکته مهم تر دغدغه مندی سیاسی هراتیان 
است و فعال در میان مشــغله های زیاد، فوتبالی محلی از 
اعراب نداشته و جامعه فوتبال به  ناچار باید با این شرایط 
کنار آمده و منتظر مانده و ببینند سیاســیون برای آینده 

فوتبال چه خواب هایی دیده اند.

آقای رییس فعال سرگرم انتخابات است؛

فوتبال اصفهان تعطیل شد

رامین رضاییان ایــن روزها جایی در 
پرسپولیس ندارد و گفته می شود 
با تیم اصفهانی تماســی داشته 
است. بعد از اختالفات به وجود 
آمده در باشــگاه پرسپولیس و 
اعــالم برانکو، رامیــن رضاییان 
دیگر جایی در جمع قرمزها ندارد. 
او حداقــل در ادامه بازی هــای این 
فصل از پرسپولیس بیرون است و برای فصل بعد نیز طبق گفته 
طاهری باید با باشــگاه مذاکرات جدید را انجام دهد. رامین این 
روزها شــرایط ســختی را تجربه می کند و هرروز خبر جدیدی 
درباره آینده او به گوش می رســد. در تازه تریــن خبر، روزنامه 
گل چاپ دیروز، تیتر یــک خودش را به رضاییــان اختصاص 
داده اســت. این روزنامه از تماس رامین با سپاهانی ها مبنی بر 
عالقه اش به حضور در اصفهان نوشــته اســت. همچنین اینکه 

احتمال دارد کرانچار برای جذب رامین با برانکو مشورت کند.

پذیرفتــن  علــت  کوالکوویــچ 
ســرمربی گری تیم ملــی والیبال 
ایران را اعالم کــرد. به گزارش 
کوالکوویچ،  ایگــور  مشــرق، 
ســرمربی تیــم ملــی والیبال 
ایران درباره پذیرفتن پشــنهاد 
فدراسیون ایران گفت: زمانی که 
پیشنهاد فدراسیون والیبال ایران داده 
شد، من هیچ دوراهی نداشتم. من نمی خواستم این فرصت را از 
دســت بدهم؛ چرا که مطمئن نبودم می توانم یک تیم برای کار 
کردن با آن پیــدا کنم. او ادامه داد: ایــن اتفاق ها در زندگی رخ 
می دهد. زمانی که با ایران وارد مذاکره شدم، تیم های باشگاهی 
از ترکیه و لهستان به من پیشــنهاد دادند اما برای فکر کردن به 

آن ها دیر شده است.

اگرچه سال 2005 میالدی مجوز حضور 
بانوان ســانداکار ایرانی در مسابقات 
جهانی برای حضــور در یک دوره 
این رقابت ها صادر شد و بعد از آن 
بانوان ووشوی ایران در پیکارهای 
جهانی بــه میدان رفتنــد اما این 
موضوع در قوانین فدراسیون جهانی 
ووشو به صورت رسمی جایی نداشت در 
راستای تصویب نشــدن حجاب بانوان در کتاب قوانین فدراسیون 
جهانی ووشو، فدراسیون ووشوی اروپا در اقدامی استفاده از حجاب 
در مسابقات قاره ای خود را ممنوع کرده بود. این خطر وجود داشت 
که در آینده موضوع فوق به فدراســیون جهانی نیز تسری پیدا کند 
که خوشبختانه با تالش فدراسیون ووشــوی ایران از فرصت تغییر 
قوانین در ســال جدید میالدی اســتفاده گردید و حجاب اسالمی 
به صورت رســمی با چاپ تصویر دختران ایرانــی در کتاب قوانین 
فدراســیون جهانی تصویب شــد تا از این پس ووشوکاران محجبه 

کشورهای اسالمی با فراغ بال در رویدادها به میدان بروند.

فدراســیون بوکــس یکــی از چندین 
فدراســیونی اســت که تمرینات 
ملی پوشــان و اردوهای تیم ملی 
مجموعــه  در  بزرگســاالنش 
انقالب پیگیری می شــود. تیم 
ملی بوکــس همین حــاال هم 
 بــه منظور آمــاده ســازی برای 
رقابــت هــای قهرمانی آســیا در 
مجموعه ورزشی انقالب اردو دارد. یکی از 
مشــکالت قدیمی و تکراری بوکس بدهی همیشگی آن به سالن 
غذاخوری مجموعه ورزشی انقالب است. فدراسیون بوکس برای 
حل این معضل راهکار جالبی در نظر گرفته اســت. قرار است از 
این پس در آشپزخانه ای که به همین منظور در محل فدراسیون 
تدارک دیده می شود غذای ملی پوشــان آماده و به محل تمرین 
آنها انتقال داده شود. با این شــیوه هم می توان در بعد اقتصادی 
کمتر هزینه کرد و هم غذای اســتاندارد و متناســب با شــرایط 

تمرینی و تغذیه ای مطلوب برای بوکسورها تهیه می شود. 

مهاجم مشــهور فرانسوی پیشــین تیم 
لیورپول با انتشــار پیامی تاکید کرد 
که مســعود شــجاعی در زمین 

فوتبال سحر و جادو می کند.
سایت خبری باشگاه پانیونیوس 
آتــن پیــام آنتونــی لتلــک، 
مهاجــم 32 ســاله فرانســوی 
تیم آترومیتوس که در ســال های 
2001 تا 2008 میالدی در تیم لیورپول 
انگلیس بازی می کرد را درباره مســعود شجاعی به خبر اول خود 
تبدیل کرده است. در پیام مهاجم فرانســوی آمده است: مسعود 
شــجاعی در بازی تاریخی برابر آترومیتوس ســحر و جادو کرد و 
پیروزی را برای پانیونیوس به ارمغــان آورد. او به نظر من بهترین 

بازیکن سوپر لیگ یونان است.     

تماس رضاییان با سپاهانی ها

من هیچ دو راهی نداشتم

ثبت حجاب بانوان ساندای ایران در 
کتاب قوانین فدراسیون جهانی ووشو

فدراسیون بوکس آشپزخانه می شود!

تمجید بازیکن پیشین لیورپول از 
ملی پوش ایران

تیم ملی بســکتبال ایران شــهریورماه امســال باید 
 در مســابقات کاپ آســیا که به میزبانی لبنان برگزار
می شــود، شــرکت کند. بعد از رقابت های فیبا آسیا 
چلنج که سال گذشــته به میزبانی تهران برگزار شد و 
طی آن ملی پوشان کشــورمان موفق به کسب عنوان 
قهرمانی شــدند، مسابقات کاپ آســیا دومین مرحله 
از رقابت های انتخابی بــرای پیکارهای جهانی 2019 
چین به حساب می آید و از همین رو چگونگی حضور و 
نتیجه گیری در آن اهمیت زیادی دارد. برای حضور در 
مسابقات کاپ آسیا و رویدادهای بعد از آن، فدراسیون 
بسکتبال مصمم به انتخاب یک سرمربی خارجی است. 
»درک باورمن« ســرمربی پیشــین تیم ملی بود که 
حدود سه ماه پیش اقدام به فسخ قراردادش کرد. طی 
این مدت مهران حاتمی هدایــت تیم ملی را عهده دار 
شــد و این تیم را در چند دیدار رهبری کرد اما برنامه 
مســئوالن فدراســیون انتخاب یک گزینــه خارجی 
برای راس کادر فنی تیم ملی اســت و برای این منظور 
مذاکراتی با کشورها و آژانس های مختلف داشته است.

رایزنی برای انتخاب ســرمربی تیم ملی بســکتبال از 
یکی دو ماه پایانی سال گذشــته آغاز شد و همچنان 
هم ادامه دارد، این در حالی اســت کــه طی این مدت 
فدراســیون بســکتبال دعوتنامه هایی از کشورهای 
مختلف دریافت کــرده و برای شــرکت در آنها اعالم 
آمادگی هم کرده است! چین یکی از کشورهایی است 
که دعوتنامه خود را برای بسکتبال ایران ارسال کرده 
 اســت. دعوتنامه تورنمنت ویلیام جونــز نیز همچون 
سال های گذشــته برای بســکتبال ایران ارسال شده 
اســت. پرتغال و مجارســتان هم دیگر کشــورهایی 
 هستند که طی دو سه ماه آینده میزبان تورنمنت های 
بین المللی هســتند و از بســکتبال ایران را نیز برای 
حضور در آنها دعوت کرده اند. فدراسیون بسکتبال که 
هنوز انتخاب سرمربی برای تیم ملی را نهایی نکرده به 
هیچ یک از این دعوتنامه ها »نه« نگفته اســت و فعال 

برای شرکت در همه آنها اعالم آمادگی کرده است.
علی توفیق، دبیر فدراسیون بسکتبال در گفتگو با مهر 
با اشــاره به این مطلب گفت: قاعدتا حضور در هر یک 
از این تورنمنت ها که بعضا زمان شــان به هم نزدیک 
است، منوط به نظر و تصمیم ســرمربی آتی تیم ملی 
 اســت. فدراســیون فعال برای شــرکت در همه این 
تورنمنت ها اعالم آمادگی کرده است تا بعد از انتخاب 

قطعی سرمربی در مورد آنها تصمیم گیری شود.

در هیاهوی انتخاب سرمربی؛

دعوتنامه چهار کشور برای 
بسکتبال ایران

کمتر از دو ماه دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی باقی مانده و در این مدت هیئت فوتبال 
استان اصفهان و مدیریت آن، زیر سایه فعالیت ها و دغدغه های سیاسی آقای رییس قرار خواهد گرفت.

 در ادامــه رقابت های هفته بیســت و ششــم 
لیگ برتر، جام خلیج فــارس رقابت تیم های 
اصفهانی برای کسب سهمیه محتمل پلی آف 

لیگ قهرمانان به اوج می رسد.
چالش حفظ وضع موجود

ذوب آهن اکنون جایگاهــی را در اختیار دارد 
که هفت تیم دیگر لیگ برتــری کم و بیش به 
آن چشــم دوخته اند و تــالش می کنند تا در 
هفته های باقیمانده آن را تصاحب نمایند تا در 
صورت قهرمانی تراکتورســازی در جام حذفی 
از این طریق به سهمیه پلی آف لیگ قهرمانان 

برسند. 
ذوب آهن 6 هفته متوالی اســت که بر این رده 
کذایی ایســتاده است. سبزپوشــان اصفهانی 

پیــش از آنکــه در رده فعلی قــرار بگیرند به 
مدت هفت هفته پیاپی رده ســوم را در اختیار 
داشــتند که تصاحب آن راه مطمئن تری برای 
رسیدن به سهمیه آســیایی بود اما پس از آنکه 
این رده را از دســت دادند و عقب ماندگی آنها 
نســبت به تیم های دوم و سوم به تدریج به مرز 
غیرقابل جبرانی رسید دیگر چاره ای ندارند جز 

اینکه رتبه کنونی را حفظ کنند. 
در هفته بیست و ششم بیش از هر زمان دیگری 
جایگاه چهارمی ذوب آهن در خطر قرار گرفته 
اســت به خصوص که رقبایی چون سپاهان و 
پیکان هم امتیاز با این تیم منتظر کوچک ترین 

لغزش سبزپوشان هستند. 
با ایــن اوصاف، شــاگردان مجتبی حســینی 

برای تداوم بخشــیدن به حضورشان بر این پله 
محکوم به کسب هر سه امتیاز دیدار خانگی با 

نفت هستند.
 به عبارت دیگر، رقــم خوردن هر نتیجه ای جز 
برد ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر به احتمال 
فراوان مترادف با ســقوط این تیم به رده های 
پایین تر و به تبع آن کمرنگ شــدن امیدهای 

آسیایی خواهد بود.
یکی دور، یکی نزدیک

ابتــدای هفتــه و مصــادف بــا اولیــن روز 
ســرمربیگری زالتکو کرانچار در بازگشــت به 
ســپاهان، تیم اصفهانی ســایپا را در ورزشگاه 
نقش جهان شکست داد تا هم ســال 96 را به 
بهترین شــکل ممکن آغاز کرده باشــد و هم 

امیدهای خود را برای آسیایی شدن همچنان 
زنده نگه دارد. 

طالیی پوشان اصفهانی با برد برابر خودروسازان 
تهرانی با همشهری رده چهارمی خود هم امتیاز 
شدند تا با توجه به توقف یک روز قبل ذوب آهن 
در اهواز گام مهمی در جهت رســیدن به رتبه 

چهارم برداشته باشند. 
جایگاهی که تصاحــب آن هــدف اول و آخر 
طالیی پوشان اصفهانی در پنج هفته باقیمانده 
از لیگ شانزدهم است زیرا به دست آوردن آن 
در پایان هفته ســی ام به منزله کسب سهمیه 
پلی آف لیگ قهرمانان آســیا خواهد بود البته 
 تنها به شــرطی که تراکتورســازی در فینال 

جام حذفی برابر نفت تهران به برتری برسد.

هفته بیست و ششم لیگ برتر، جام خلیج فارس؛

رقابت آسیایی اصفهانی ها

منهای فوتبال

ســرمربی تیم ملی فوتســال ایران با 
بیــان اینکــه نتیجــه در بازی های 
تدارکاتــی اهمیتــی نــدارد، گفت: 
فدراســیون فوتبال می دانــد چه کار 
می کنم چرا کــه هدفمان موفقیت در 
جام جهانی 2020 است. سیدمحمد 
ناظم الشریعه درباره ارزیابی اش از دو 
بازی تدارکاتی تیم ملی فوتسال ایران 
مقابل کرواســی، گفت: باید پیشرفت 
تیم را نگاه کنید که چطور بوده است. 
از یک طرف نتوانســتیم بــا بازیکنان 
کامل به کرواســی بیاییــم و از طرف 
دیگر، یک روز بعد از سفر به کرواسی 
به میدان رفتیم که نتیجه آن در بازی 
اول شکســت بود. وی افــزود: ضمن 
اینکه زمین سالن هم استاندارد نبود. 
در مجموع در بازی مقابل کرواســی 

بخصوص در نیمه اول بازی نخســت 
هماهنــگ نبودیم و بــه تدریج بهتر 
شدیم. در بازی دوم که بازیکنان ایران 

خیلی خوب بودند و عالی کار کردند. 
ســرمربی تیم ملــی فوتســال ایران 
خاطرنشــان کرد: باید قبــول کنیم 
با چهــار پنــج روز نمی تــوان تیم را 
هماهنگ کنیم  و همــه کاری انجام 
بدهیــم. از یک طــرف نمــی توانیم 
وقت بازیکنــان را بگیریم. مــا نیاز به 
بازی تدارکاتی بیشــتری داریم چون 
بازیکنان زیر فشار است که خودشان 
را نشان می دهند و تجربه آنها بیشتر 
می شود. ســیدمحمد ناظم الشریعه 
ادامــه داد: در هر صــورت از نظر من 
برد را جوانانی کردند که این شــرایط 

برایشان لحاظ می شود. 

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران:
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گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان
نوبت دوم

 مربی تیم فوتبال اســتقالل قصــد دارد در مقطــع دکترای
 تربیت بدنی ادامه تحصیل بدهد.

استیو جونز، مربی بدنســاز انگلیسی تیم فوتبال استقالل پس 
از اینکه مدتی از عدم دریافت مطالبات خود ناراحت بود و تنها 
روی نیمکت نظاره گر تمرینات بود، در کشورش حضور دارد و 

قصد ندارد به استقالل بازگردد.
 این مربی از رفتار اســتقاللی ها ناراحت است و به همین دلیل 
ترجیح داده دیگــر به ایران برنگردد. جونــز تصمیم گرفته در 
مقطع دکترای تربیت بدنی ادامه تحصیل بدهد. وی سابقه کار 

در روسیه و اسکاتلند را هم در کارنامه خود دارد.

 رضــا قوچــان نــژاد موفــق شــد در بازی  
سه شنبه شب هیرنوین مقابل اسپارتاروتردام 
هفدهمین گل فصلش را به ثمر برساند.رضا با 
این گل از رکورد خیره کننده وحید هاشمیان 
پیشی گرفت. وحید با به ثمر رساندن شانزده 
گل برای بوخوم )در یک فصل( عنوان سومین 
گلزن برتــر فصــل بوندســلیگا و همچنین 
گلزن ترین لژیونر ایرانی فوتبــال اروپا را از آن 
خود کرده بــود اما حاال قوچان نــژاد با به ثمر 

رساندن هفده گل در یک فصل، گلزن ترین مهاجم ایرانی فوتبال اروپا محسوب می شود.

مدیرعامل سابق استقالل روز سه شنبه مهمان 
ویژه ای داشــت. علیرضا منصوریان ســرمربی 
 اســتقالل دو ســه روز بعد از دیدار نــوروزی با 
بهرام افشارزاده، سراغ علی فتح اهلل زاده رفت تا به 
صورت حضوری سال جدید را به او تبریک گفته 
باشــد. این دیدار از آنجایی اهمیت دارد که بعد 
از محرومیت اســتقالل از جذب بازیکن جدید، 

منصوریان و فتح اهلل زاده در رسانه ها شدیدا با هم درگیر شدند اما 
یکدفعه تمام سوتفاهمات برطرف شد و به قول فتح اهلل زاده، آنها 

پشت تلفن برای هم حرف های عشقوالنه زدند!

دیدار عشقوالنه!سبقت گوچی از هاشمیانمربی فراری استقالل به دنبال مدرک دکترا!
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نکته مهم تر 
دغدغه مندی 

سیاسی هراتیان 
است و فعال در 

میان مشغله های 
زیاد، فوتبالی 

محلی از اعراب 
نداشته و جامعه 
فوتبال به  ناچار 

باید با این شرایط 
کنار آمده
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پیشنهاد سردبیر: 
کاهش فروش صنایع دستی اصفهان در نوروز96

با مسئوالن

وقتی چک های حامل، رفتگر شهر را 
وسوسه نکرد

مدیرمنطقه یک شهرداری خبر داد:

تکمیل آسفالت خیابان شیخ بهایی با 
اعتبار 5 میلیارد ریال

استاندار اصفهان در دیدار با معاون نخست وزیر مجارستان خواستار شد؛

خواهر خواندگی اصفهان با شهری
از مجارستان  

رفتگر زحمت کش شــهرداری ، در ایام نــوروز در حین انجام 
 فعالیت هاي روزمــره شــهرداري در میدان امام حســین)ع( 

4 میلیون چک در وجه حامل پیدا کرد.
حجت اهلل غالمی  که 2 ســال اســت در یكي از شــرکت هاي 
خدماتي شهرداري منطقه یک کار مي کند در پاسخ به خبرنگار 
ایمنا که از وی پرســیده اســت »با دیدن چک هاي سفید امضا 
وسوســه نشــدي که آنها را براي خودت بــرداري؟« می گوید: 
اصال؛ تنها به حــال و روز فردي که چک خــود را گم کرده بود، 
 فكر می کردم، اما چون تعطیالت بود نمی دانســتم چطور باید

پیگیری کنم. 
او ادامــه می دهد: پس از بررســی، کیف یــک کارت متعلق به 
بانویی شاغل در اتحادیه میوه و تره بار پیدا کردم به خاطر همین 

پایان تعطیالت به اتاق اصناف مراجعه کردم.
این کارگر زحمتكش ادامه می دهد: از ســاعت یک نیم شب تا 
۱۰ صبح کار مي کنم تا رزق حالل بر ســر ســفره خانواده خود 
ببرم. او در حالي که اشــک در چشــمانش حلقه زده مي گوید: 
این کار را تنها براي رضاي خدا انجام دادم ، خوشحالم که از این 

امتحان الهي سربلند بیرون آمدم.

مدیــر منطقه یک شــهرداری اصفهــان  اظهار کــرد: روکش 
آسفالت خیابان شیخ بهایی به طول ۱4۰۰ متر و عرض ۱2 متر 
 تكمیل شــد.حمیدعصارزادگان افزود: برای اجــرای این پروژه 
5 میلیارد ریال هزینه شــده اســت.مدیرمنطقه یک شهرداری 
 اصفهان با اشــاره به دیگــر پروژه هــای منطقه عنــوان کرد: 
آرام سازي و مناسب سازی اطراف مسجد جعفرطیار در خیابان 
خلجا - کوي عمومي ها براي تــردد روان جانبازان و معلوالن با 

اعتبار ۷۰۰ میلیون ریال تكمیل شد.
عصارزادگان بیان کرد: مناســب ســازي پیاده رو هاي خیابان 
 چهاربــاغ حدفاصل میدان امام حســین)ع( تا میدان شــهدا و 
پیاده رو مســجد ســید حدفاصل چهــارراه تختي تــا خیابان 
هاي پنج رمضان و ظهیراالســالم، پیاده روهــاي ضلع جنوبي 
 خیابان فروغي حدفاصل میدان شــهدا تا میــدان جمهوري و 

پیاده رو هاي ضلع شرقي خیابان پنج رمضان انجام شد.

 اســتاندار اصفهان خواهان انعقاد قرارداد خواهرخواندگی بین 
اصفهان و یكی ازشــهرهای تاریخی کشــور مجارســتان شد. 
رسول زرگرپور سه شنبه شــب در دیدار با معاون نخست وزیر 
مجارســتان اظهارکرد: این امر می تواند گامی مفید در راستای 
 افزایش همكاری ها باشــد و زمینــه را برای توســعه روابط در 
عرصه های گوناگون مهیا کند.وی تصریح کرد: ارتباطات علمی 
و دانشگاهی اصفهان با مجارســتان می تواند روز به روز افزایش 

پیدا کند و تبادل دانشجو و استاد بیش از گذشته ادامه یابد.
اســتاندار اصفهان همچنیــن خاطرنشــان کــرد: اصفهان و 
مجارســتان می توانند به خوبی درزمینه بازسازی صنایع بزرگ 

نیز همكاری کنند.
وی اضافه کرد: روابط ایران با ســایر کشــورها پــس از آغاز به 
کار دولت تدبیر و امید افزایش چشــمگیری داشــته و همواره 

فراگیرتر شده است.
اســتاندار اصفهان بــه موفقیت های ایــن اســتان در عرصه 
گردشگری اشــاره کرد و افزود: در چهار ســال گذشته میزان 
گردشگران خارجی این اســتان حدود 4۰۰ درصد رشد داشته 
اســت، اصفهان همواره از جمله شــهرهای دیدنــی جهان در 
کانون توجه گردشــگران بوده اســت.به گفتــه زرگرپور عقد 
خواهرخواندگــی اصفهان با ۱4 شــهر جهان نشــان از اهمیت 
تاریخی و فرهنگی این شــهر دارد، همچنین اصفهان الگویی از 
زندگی مســالمت آمیز ادیان مختلف در کنار یكدیگر محسوب 
می شود.اســتاندار اصفهان افزود: استان اصفهان در زمینه علوم 
و فناوری از جمله اســتان های پیشرو در کشــور به شمار می 
رود و صنایعی بزرگ مانند فوالد، هواپیماســازی، هســته ای و 

پتروشیمی در این استان قرار دارند.
زرگرپور همچنین با اشــاره بــه اینكه این اســتان در صنعت 
کشــاورزی نیز فعالیت مثبتــی دارد، افــزود: ۱5 درصد تولید 
ناخالص ملی کشــورمان مربوط به اســتان اصفهان است.ژولت 
شمین ، معاون نخســت وزیر مجارستان عصر شــنبه در راس 
هیاتی وارد تهران شــد و در فــرودگاه امام خمینــی )ره( مورد 
استقبال معاون نظارت وهماهنگی معاونت امورمجلس ریاست 
جمهوری و جمعی ازمســئوالن وزارت امور خارجه کشــورمان 

قرار گرفت.
این ســفر به میزبانی معاونت امور مجلس ریاســت جمهوری 
 انجام شــده اســت و هیات مجارســتانی عالوه بــر مذاکره با 
حســینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوری، با شماری 
از مقامات عالی رتبه اجرایی و پارلمانی جمهوری اسالمی ایران 

نیز دیدار و گفت و گو می کند.
این هیات روز ســه شــنبه به منظور دیداری یک روزه به شهر 

تاریخی اصفهان سفر کرد.

ویژه

شهرداری

به آرامی و با تردید از کنــار درختان عبور می کنی 
تا نشــاید که درختی روی خودرو ات سقوط کند. 
درختانی که با دیدن آنها ســن و سالشان مشخص 

است و عمری همسال با خود شهر یا محله دارند.
پیچیده و درهم تنیــده با حفره هایــی که درون 
آنها را آشكار می کند، بدون شــاخ و برگ سبزی، 
 مثل مجســمه ای که دســتانش را بــاال گرفته و 
 مــی خواهد کســی را بترســاند در گوشــه ای از 

پیاده رو، خیابان و یا کوچه جا خوش کرده است.
اما اکثــر ایــن درختــان در محله های شــهر به 

چشــم می خورند چرا کــه به دلیل خشكســالی 
 و آبیــاری کم ایــن درختــان از داخل پوســیده 
شــده اند و باید به ســرعت قطع شــوند تا سقوط 
نكننــد. برخــی از این درختــان در ســال های 
گذشــته در خیابان های شــهری هم به چشــم 
می خوردنــد کــه پیشــگیری هــای الزم برای 
جلوگیری از سقوط آنها انجام شــد. حاال اما یكی 
 دیگــر از مشــكالتی کــه درختان شــهری با آن 
سر و کار دارند عدم بارش های فصلی است که این 
موضوع بر وضعیت درختان بی تاثیر نبوده اســت.
از این رو احمد ســلیمانی پور، مدیر عامل سازمان 
پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان گفت: 

رطوبت باران روزنه هاي برگ درختــان را باز مي 
کند و تبادل گازها به آســاني صــورت مي گیرد، 
تحقیقات نشــان مي دهد آلودگي هوا حساسیت 
درختان را نســبت به بیماري افزایــش مي دهد و 
درختان را آسیب پذیر مي کند. وی گفت: وضعیت 
شهر اصفهان بحرانی است به طوری که از سال ۷6 
تاکنون متاســفانه اصفهان رو به خشكسالی رفته 
و هر ســال تأثیرات خشكسالی را بیشــتر بر روی 
درختان می بینیم. وی اظهار کرد: متأسفانه بافت 
خاک و حاصلخیزی آن به شــرایطی رسیده که به 
دلیل کم آبــی و آبیاری های ســطحی، الیه های 
سختی پیدا کرده و خاک با الیه های سخت از نفوذ 

آب به عمق ریشه جلوگیری می کند و این مسئله 
باعث تشدید پوسیدگی های درختان می شود.

عــالوه بر قطــع درختــان پوســیده کــه راهی 
 برای نجــات آنهــا یافت نمی شــود اســتفاده از 
سیســتم های نوین آبیاری و استفاده از پساب هم 
موضوع مهمی است که در ســال های اخیر مورد 

توجه مدیریت شهری قرار گرفته است.
 ســلیمانی پــور همچنیــن دربــاره اســتفاده از 
آب های نامتعارف گفت: اســتفاده از پســاب های 
تصفیه شــده به صورت کامل، به عنوان یک منبع 
آب پایدار می تواند در محافظت و توســعه فضای 

سبز موجود در شهر اصفهان موثر باشد. 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

درختان فرسوده شهر باید قطع شود 

مدیرعامل ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهان در 
خصوص نصب نمادهای ســازمان زیباســازی در شــهر 
اصفهان با موضوع ایثار و شــهادت اظهار کرد: از کل تعداد 
طاقچه های مجازی شــهر اصفهان ۷ عدد از طاقچه های 

مجازی به موضوع ایثار و شهادت اختصاص یافته اند.
مهدی بقایــی افزود: شــهدای پزشــک، مدافــع حرم، 
خلبانان، رسانه، کارگر و غیره از شهدایی هستند که برای 
طاقچه های مجازی در نظر گرفته شــده اند و طرح هایی از 

این شهدا به روی فلز چاپ می شوند.
مدیرعامل سازمان زیباســازی شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: هم چنین در بحث فضاسازی شهری حدود 5۰ استند 
در شهر اصفهان با موضوع شــهدا کار شده که در محدود 
چهارباغ تا میدان شــهدا نصب شــده اند و دارای عناوین 

مختلفی هستند. 
وی تأکید کرد: نماد عروج در چند هفته پیش در حاشــیه 
اتوبان شــهید خرازی اصفهان نصب شــد کــه با موضوع 
شــهادت در ارتباط بود که این نماد با ارتفاع ۱4 متری در 
آن منطقه از شــهر اصفهان توســط ســازمان زیباسازی 

شهرداری اصفهان نصب شد.
بقایی ادامه داد: هم چنین ۷ دیوارنگاره با موضوع شهدا در 
مناطق مختلف شهر اصفهان کشیده شده که 2 نمونه از آن 
در گلستان شهدای اصفهان کار شده است. وی در رابطه با 
زیباسازی و تغییر سیمای خیابان های شهر اصفهان اضافه 
کرد: بحث خیابان های جدیدی که تازه توسط شهرداری 
اصفهان احداث شــده اند که دیوار برخی از این خانه ها در 
حاشــیه این خیابان ها افتاده بودند و ســازمان زیباسازی 

شهرداری اصفهان آن ها را اصالح کرد.
وی خاطرنشان کرد: این سازمان 8 هزار مترمربع از چهره 
دیوارهایی را که در حاشیه خیابان های جدید افتاده بودند 
را اصــالح کرد که اصــالح دیوارها در خیابان هــای زاده، 
خواجه نظام الملک و زهیرالسالم از جمله آن ها بودند. وی 
ادامه داد: هم چنین در برخی از زیرگذرهای درون شهری 
اصفهان هم توسط سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان، 
دیوار نگارهایی کار شــده و در مجموع ۱2 هزار مترمربع 

دیواره های این 3 زیرگذر زیباسازی شده اند.
بقایی اظهار کــرد: در زیرگذر درون شــهری عســگریه 
اصفهان بحث نقاشــی خــط، در زیرگذر شــهدای صفه 
کاشی های ۷ رنگی در حال کار شدن هستند و هم چنین 
زیرگذر امام خمینی )ره( در منطقه ۱5 شهرداری اصفهان 
در رابطه با خاتم کاری دیوارنگاره هایی در حال کار شــدن 
هستند. وی افزود: ســازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
حدود 2۰۰ دوچرخه فرســوده را در شــهر اصفهان نصب 
کرد کــه ایــن دوچرخه های فرســوده از ایســتگاه های 
دوچرخه شــهرداری اصفهان و با مشارکت مردم اصفهان 
جمع آوری شدند و توسط این سازمان رنگ آمیزی شدند؛ 
این دوچرخه ها برای ایام نوروز نصب شدند و رنگ و چهره 

خاصی را به شهر اصفهان دادند.
مدیرعامــل ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: حدود 3 هزار مترمربع دیواره های مرتفع 
و حدود هزار و 5۰۰ مترمربع دیواره هــای با ارتفاع کم در 
شهر اصفهان توسط سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 

دیوارنگاری و رنگ آمیزی شدند.   

معــاون فرهنگــی و امــور اجتماعــی بنیــاد شــهید 
و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
نقــش  بی بدیــل اســتان اصفهــان در دفــاع مقــدس 
تقدیــم حــدود بــا  اصفهــان  اســتان   اظهارکــرد: 

 23 هزار و 5۰۰ شــهید دوران دفاع مقدس حماســه ای 
مثال زدنی خلق کرده که 6 هزار و 8۰۰ تن از این شهدا در 

گلستان شهدای اصفهان آرمیده اند.
سید علی قریشی افزود: در روز 25 آبان سال ۱36۱ تعداد 
3۷۰ شــهید عملیات محرم از میدان امام)ره( اصفهان به 
 سمت گلستان شــهدا تشییع شــدند و این روز به عنوان 
»روز حماســه و ایثار مردم اصفهان« نامگذاری و در تاریخ 

ثبت شد.
تشکیل نخستین خط دفاعی جبهه جنوب توسط 

نیروهای اصفهان
معاون فرهنگــی و امور اجتماعــی بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران اســتان اصفهان گفت: اســتان های اصفهان و 
تهران تنها استان هایی بودند که در دوران دفاع مقدس دو 
 لشكر عملیاتی داشتند. وی با اشاره به حماسه آفرینی های 
شــهید خــرازی تصریــح کــرد: نخســتین خــط 
دفاعــی جبهــه جنــوب توســط نیروهــای اصفهــان 
بــه  معــروف  دارخوئیــن  عمومــی  منطقــه  در 
شــهید ســردار  فرماندهــی  بــه  شــیر«   »خــط 

 حاج حسین خرازی تشكیل شد.
تصرف مرکز جاسوسی عراق توسط لشکر 14 

امام حسین)ع(
قریشی عنوان داشت: اســكله »االمّیه« در عمق آب های 

نیلگــون خلیج فــارس که مرکــز جاسوســی و هدایت 
 موشــک های خاکی به آبی عراق بود توســط رزمندگان 
لشكر ۱4 امام حسین)ع( تصرف شد. وی خاطرنشان کرد: 
شــهید خرازی فرمانده لشــكر ۱4 امام حسین)ع(، سال 
۱362 در عملیات خیبر با تقدیم دســت راست خود لقب 
ابوالفضل)ع( جبهه ها را به خــود اختصاص داده و هدایت 
لشكر را تا زمان شهادت)سال ۱365( با یک دست به عهده 
داشت.معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان بیان داشــت: از آمار 23 هزار و 
5۰۰ شهید استان اصفهان فقط لشكر ۱4 امام حسین)ع( 
با داشتن حدود ۱3 هزار شهید، بیشترین شهید را نسبت 

به سایر لشكرها تقدیم اسالم کرده است.
امنیت پایدار شمال غرب کشور مدیون تدبیر 

شهید کاظمی بود
وی تأکیــد کــرد: در دوران دفاع مقــدس عملیات های 
بزرگی کــه لشــكر ۱4 امــام حســین)ع( در آن حضور 
مستقیم و فعال داشته اســت، بالغ بر 23 عملیات آفندی 
و 6۰ عملیات پدافندی بوده است. قریشی با اشاره به دیگر 
دالورمردی های فرمانده لشكر ۱4 امام حسین)ع( یادآور 
شد: نخســتین فرمانده ای که ســاعت ۱۱ صبح روز سوم 
خرداد سال ۱36۱ با جیپ فرماندهی وارد شهر خرمشهر 
شد، شهید حاج حسین خرازی بود. وی ادامه داد: امنیت 
پایدار شمال غرب کشور مدیون تدبیر و فرماندهی شهید 
حاج احمد کاظمی فرمانده لشكر 8 نجف اشرف بود که با 
حفظ سمت فرمانده قرارگاه حضرت حمزه سیدالشهدا)ع( 

نیز بود، است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان خبر داد: 

چاپ طرح های شهدا بر روی فلز
معاون فرهنگی بنیاد شهید استان اصفهان مطرح کرد:

نقش  بی بدیل اصفهان در دفاع مقدس

خستین خط دفاعی 
جبهه جنوب توسط 
نیروهای اصفهان 
در منطقه عمومی 
دارخوئین معروف 
به »خط شیر« به 
فرماندهی سردار 
 شهید
 حاج حسین خرازی 
تشکیل شد

حدود 3 هزار 
مترمربع دیواره های 
مرتفع و حدود 
هزار و 500 مترمربع 
دیواره های با ارتفاع 
کم در شهر اصفهان 
توسط سازمان 
زیباسازی شهرداری 
اصفهان دیوارنگاری 
و رنگ آمیزی شدند

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
اســتان اصفهان اظهار کرد: ورود گردشــگر نوروزی 
در ســال جدید به اصفهان نسبت به ســال گذشته از 
رشد 2۰ درصدی برخوردار بوده اســت این آمار یكی 
از دقیق ترین آمارهایی اســت که در کل کشــور ارائه 
می شود و تنها بخشی از گردشــگر ورودی به اصفهان 
را در نظر می گیرد که در مكان های ثبت شــده ســتاد 
تســهیالت ســفر اقامت می کنند تعــدادی نیز قطعا 
در خارج از این مكان های ثبت شــده به اصفهان سفر 
کرده اند. فریدون الهیاری ادامــه داد: برنامه ریزی در 
بحث گردشگری که هم مطلوب اصفهان و هم مطلوب 
گردشگری کشور است مبنی بر این بوده که سفرها در 

طول سال توزیع شود و این اتفاق بسیار مهمی است.
وی با اشــاره به اینكه گردشــگری نوروزی در شهری 
مثل اصفهان هر ساله رشــد خواهد داشت، گفت: همه 
تالش در کشور بر این است که گردشگران در نوروز به 
سمت استان های کمتر برخوردار سوق داده شوند،  در 
اصفهان نیز تالش شــده که مقاصد جدید گردشگری 
معرفی شــود، البته توفیــق چندانی در ایــن زمینه 
کسب نشــده، اما ۱55 اقامتگاه بوم گردی وارد چرخه 

گردشگری شده است.

تالش برای سوق گردشگران به 
استان های کمتر برخوردار

صنایع دستیخبرمیراث فرهنگی

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان خبر داد:

کاهش فروش صنایع دستی 
اصفهان در نوروز96

مسافران نوروزی در شهر 
اصفهان مشکل اقامت نداشتند

مسئول کمیته اسكان ســتاد هماهنگی خدمات سفر 
شــهر اصفهان اظهارکــرد: کمیته اســكان همزمان 
با آغاز فعالیت ســتاد هماهنگی خدمات ســفر شــهر 
 اصفهان، جلســات هماهنگی با دستگاه های مربوطه و 
اتحادیه هایی که در خصوص اقامت گردشگران فعالیت 

می کنند را برگزار و برنامه ریزی های خوبی انجام داد.
احمدرضا مرادی با اشــاره به انجام پیــش بینی های 
الزم برای در نظر گرفتن ظرفیت اقامت گردشــگران، 
افزود: در این راســتا اولویت اســكان به ترتیب شامل 
 هتل هــا و مهمانپذیرها، منازل اســتیجاری، مدارس 
آموزش و پرورش، تعدادی از خوابگاه های دانشــجویی 
و در نهایت تنها محل اسكان روباز، کمپینگ باغ فدک 
بود که این محل ها از 26 اســفندماه همزمان با شروع 
سفرها در اختیار مســافران قرار گرفت. مسئول کمیته 
اسكان ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان ادامه 
داد: طبق ارزیابی های انجام شده گردشگرانی که شهر 
اصفهان را  برای اقامت در نظر گرفته بودند، برای اقامت 
مشكلی نداشتند. وی یادآورشــد: در ایام نوروز کنترل 
افرادی که به صورت کلید به دســت در کنار خیابان ها 
فعالیت غیر مجاز داشتند، با همكاری پلیس، دادستانی 

و کمیته قضایی شهر اصفهان انجام گرفت.

رییس اتحادیــه صنایع دســتی اصفهــان درارتباط با 
فروش صنایع دســتی در نوروز ۹6 اظهار داشت: با وجود 
استقبال خوب مسافران نوروزی از سفر به استان اصفهان، 
امسال نسبت به سال گذشــته با استقبال خوبی از سوی 

گردشگران برای خرید صنایع دستی روبه رو نبودیم.
عباس شــیردل افزود: هنوز در حال تهیــه آمار فروش 
صنایع دســتی نوروز امســال هســتیم اما به طور کلی 
نسبت به نوروز سال گذشته شاهد کاهش فروش صنایع 
 دســتی بودیم که دلیل اصلی آن کاهش توان اقتصادی 
خانواده ها ارزیابی می شود. وی تاکید کرد: امسال به دلیل 
تبلیغات تلویزیونی در ارتباط با فواید ظروف مســی، این 
ظروف که به طور معمول قلم زنــی نیز بر روی آنها انجام 
می شود فروش مناسبی داشت. شیردل ادامه داد: به طور 
معمول هر ســال انواع ظروف میناکاری، پارچه قلمكار و 
ترمه از جمله صنایع دستی اصفهان است که با استقبال 

خوبی از سوی مسافران نوروزی روبه ه رو شد. 
وی با بیان اینكه با همكاری اداره اصناف صنایع دســتی 
قاچــاق کاالی خارجــی در میدان نقش جهــان وجود 
نداشت، بیان داشــت: بازرســی اصناف از ۱۰ روز زودتر 
از عید نوروز در میدان امام اصفهان مســتقر و کاالهای 

خارجی و قاچاق  را جمع آوری کرد.

گردشگری

 قائــم مقــام خانه بیــداری اســالمی اصفهــان در 
گفت و گویی اظهــار کرد: بالغ بر 2۰ هزار گردشــگر 
داخلی و خارجی از خانه مشــروطیت اصفهان بازدید 
کردند.مصطفــی مرتضوی افزود: ایــن خانه تاریخی 
کانون نیم قرن بیــداری در عهد قاجــار و پهلوی به 
محوریت مجاهد شهید حاج آقانوراهلل نجفی اصفهانی 
بوده اســت. وی در ادامه عنوان کرد: خانه مشروطیت 
گذشــته از اینكه محلی برای تجمع و همفكری مردم 
برای مبارزه با اســتبداد داخلی و اســتعمار خارجی 
 بوده، از حیث جاذبه های معماری اسالمی-ایرانی نیز 
چشم نواز است. مرتضوی با بیان اینكه اسناد مبارزات 
مبارزین اصفهانی به رهبری حاج آقانوراهلل در معرض 
بازدید گردشــگران قــرار دارد، عنوان کــرد: خانه 
مشــروطیت اصفهان با برنامه های متنوعی همچون 
برپایی کافه کتاب و محصوالت فرهنگی خانه بیداری 
اسالمی، غرفه ویژه کودکان و معرفی تاریخ و معماری 
توسط کارشناســان این مجموعه، پذیرای مهمانان 
نوروز ۹6 بود.گفتنی اســت خانه تاریخی مشــروطه 
اصفهان ، محل زندگی حاج آقا نوراهلل نجفی اصفهانی، 
رهبر مشروطیت اصفهان در عصر قاجار و پهلوی بوده 
که امروزه به محلی برای مرور تاریخ تبدیل شده است.

بازدید ۲0 هزار گردشگر نوروزی 
از خانه مشروطیت اصفهان
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امام علی  )علیه السالم(:
پیش از شروع كسب و كار، از خداوند طلب خیر كنید و با 

آسانگیرى ]در معامله[ از خدا بركت جويید.
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گوناگون

ادعای مالقات فرازمینی ها 
با انسان

فناوری

محققان موفق به تولید جوراب خاصی شــده اند که با به پا کردن 
دیگر نیازی به پوشــیدن کفش ندارید. جــوراب منحصربه فردی 
 روانه بازار شــده که حدود ۳۲ دالر قیمت دارد و با پوشــیدن آن 
می توانید بدون کفش به راحتی بدوید و احساس خستگی نکنید. 
جوراب مذکــور به گونه ای طراحی شــده کــه دارای منافذ کافی 
برای تنفس پوست باشــد و هر دو پای انســان در آن بسیار راحت 
باشد. این جوراب از پای انسان به طور کامل بر روی سخت ترین و 
ناهموارترین ســطوح هم به خوبی محافظت می کند. یکی دیگر از 
مزایای این جوراب این است که جلوی سرخوردن افراد را می گیرد 

 و برای انجام طیف گســترده ای از فعالیت هــا مانند دویدن، یوگا، 
راه رفتن و کوهنوردی مناســب اســت. بنابراین خرید این جوراب 
برای افرادی که دوســت دارند گشــت و گذار برهنه در طبیعت را 
تجربه کنند محصولی کامال مطلوب و قابل اعتناســت. مهم ترین 
اشکال این جوراب این اســت که آلودگی های طبیعی مانند گرد و 
خاک و گل و … به آن می چسبند و لذا تمیز نگهداشتن این جوراب 
کار دشواری است. همچنین این جوراب نمی تواند از پای افراد در 
سرما به خوبی حفاظت کند و لذا پوشیدن آن بدون کفش در پاییز 

و زمستان کار عاقالنه ای نیست.

لبخندک

کار نیکو کردن از پرکردن است
اگر یک بچه کوچک دور و برتان باشد حتما دیده اید 
که آنهــا از تکرار کردن نمی ترســند. بــرای اینکه 
بتوانند روی زمین غلت بزنند یا چهار دســت و 
پا راه بروند، بارها و بارها تمرین می کنند. خســته می شوند. دراز 
می کشــند. شــیر می خورند و بعد دوباره و چندباره دســت و پا 
می زنند تا باالخره بتوانند خودشان را چند سانتی متر جلو بکشند 
و به اسباب بازی محبوبشان برســند. ما آدم بزرگ ها، شاید هنوز 
اشتیاق رسیدن به اســباب بازی هایمان را داشته باشیم اما دیگر 
حوصله تکرار کردن را نداریم. یکی دو بار سعی می کنیم و اگر نشد، 
هدفمان را عوض می کنیم. خودمــان را توجیه می کنیم و راهی 
را می رویم که درد سر کمتری داشــته باشد. فرق آدم های موفق 
با ما در همین لحظه اســت، لحظه ای که ما رهــا می کنیم و آنها 
ادامه می دهند. موفق ها از تکرار کردن نمی ترسند یا بهتر بگویم 
خسته نمی شوند. حتما شنیده اید که ادیسون برای اینکه بتواند 
المپ برقش را روشن کند یا گراهام بل برای این که بتواند تلفنش 
را کار بیاندازد چندبار تالش کردند، شکست خوردند و دوباره ادامه 
دادند. آدم های موفــق آنقدر یک کار را تکرار مــی کنند تا در آن 
به استادی برســند. جایی درباره دیوید بکهام )که اگر اهل فوتبال 
باشــید حتما می دانید که ضربه آزاد زن بسیار خوبی بود( خواندم 
که صبح کله سحر بیدار می شده و دو ساعت تمام تمرین می کرده 
و بیشتر از 300 بار توپ را سمت دروازه شوت می کرده است. یعنی 
من هرچه با خودم فکر می کنم می بینم حوصله ام نمی گیرد که 
روزی 300 بار کانال تلویزیون را عوض کنم چه برســد به شــوت 
کردن. موفق ها همیشــه آماده اند تا یک بار دیگر امتحان کنند. 
اگر ما فقط شــنیده ایم که کار نیکو کردن از پر کردن اســت، آنها 
 این ضرب المثل را سرمشق زندگی شــان کردند و آنقدر از رویش 

نوشته اند که دیگر ملکه ذهنشان شده است.

جورابی که با پوشیدن آن دیگر نیازی به کفش ندارید! 

بحث در مورد موجودات فرازمینی، آدم فضایی ها، 
یوفوها، مالقات ها و گزارشــات مــردم از برخورد 
نزدیک با ایــن بیگانگان همــواره از جذاب ترین 
موضوعات بوده اند. در حالی که بسیاری از مردم 
و یوفولوژیست ها در مورد تجربیات خود پیرامون 
 مالقــات فرازمینی ها با انســان بحــث و گفتگو 
می کنند، یک ســند محرمانــه از FBI توجهات 
را در این زمینه به خود معطوف می ســازد. آیا ما 
در جهان تنها هســتیم؟ آیا ایــن احتمال وجود 
دارد که گونه ای موجودات فضایی،  در گوشــه ای 
دیگر از کیهان و یا ابعادی دیگــر در حال زندگی 
به ســبکی متفاوت یا مشــابه با ما باشند؟ سند 
منتشر شده در وب سایت FBI، اعالم می کند که 
نه تنها ما توســط بیگانگان مالقات شده ایم،  بلکه 
موجوداتی که برای مالقات با ما آمده اند از ابعادی 
دیگر هســتند! اگر تاکنون مالقات فرازمینی ها با 
انســان ،  محدود به فیلم ها و داستان های علمی و 
تخیلی بوده باشد،  ممکن است سند منتشر شده 
از FBI مسئله را به واقعیت اندکی نزدیک تر کند. 
مالقات فرازمینی ها با انســان یکی از جذاب ترین 
رویداد هایی اســت که در طول تاریخ ممکن است 

برای انسان پیش بیاید.
اگر چنین رویدادی ســرانجام به واقعیت تبدیل 
شــود، به بزرگ ترین اتفاق دنیــای نجوم،  کیهان 
و جهان هستی تبدیل خواهد شــد. اینکه آن ها 
دارای چه تکنولوژی هایی باشــند و تا چه اندازه 
پیشــرفته تر از ما هســتند از مهم ترین سواالتی 
اســت که در اولین برخورد برایمان پیش می آید. 
 ،FBI با این حال ســند محرمانه ی منتشر شده از
مالقات فرازمینی ها با انســان را با ذکر جزئیاتی 
شگفت آور مطرح می کند. البته الزم به ذکر است 
که سند مذکور،  توسط سازمان FBI نوشته نشده 
است. در واقع این سند یک صفحه از داکیومنتی 
69 صفحــه ای با نام ufo1.pdf بوده که توســط 
یک مقام ریاست سابق دانشــگاهی نوشته شده 
است. با این حال، این ســند FBI به عنوان یکی از 
اســناد محرمانه مورد توجه قرار گرفته که در نوع 
خود بسیار جالب اســت. این نامه غیر رسمی،  به 
شــکلی محترمانه برای گروهی از دانشــمندان، 
مقامات دولتی و چند تن از نشــریات ارسال شده 
است. اطالعات درج شــده در این سند بر اساس 
رویدادهایــی فراتر از عادی بوده و ممکن اســت 
از سوی بســیاری از دریافت کنندگان آن نادیده 
گرفته شود؛ با این وجود این یک وظیفه همگانی 
اســت که اطالعات مذکور در اختیار دیگران قرار 
بگیرد. در ادامه ی این نامــه،  جزئیاتی وجود دارد 
که به شــرح اطالعاتی از مالقــات فرازمینی ها با 

انسان می پردازد.                 

صرفا جهت اطالع

نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد گرم  شدن کره زمین می تواند 
در طوالنی مدت به کوتاه شدن قد انسان ها منجر شود.

نتایج بررسی های جدید حاکی از آن است که پستانداران در گذشته 
با کوچک شدن به این گرمای شدید پاسخ داده اند.

محققان اظهار کردند: در حالی که کوتاهی قد پستانداران، پیش از 
این به رویدادهای بزرگ گرمایش زمین مرتبط شده است، اما نتایج 
مطالعات جدید نشان داده است، این روند با رویدادهای کوچکتر هم 
اتفاق می افتد.این مطالعه همچنین منجر بــه درک تاثیر تغییرات 
آب وهوایی بر روی انســان شده اســت.ابیگیل آمبروسیا، نویسنده 
ارشد این مطالعه در دانشگاه نیوهمپ شایر اظهار کرد: همانطور که 
 Paleocene-Eocene می دانیم گرمای بیش از حد که به عنوان
یا PETM شــناخته می شــود، افزایش درجه حرارت بین 9 تا 14 
درجه فارنهایت است و بعضی از پســتانداران تا 30 درصد کوچک 
شده اند. بنابراین تکرار این الگو در کوچک شدن بیشتر آنها تاثیر دارد.

پولی شدن تلگرام برای ایرانی ها، 
دروغ ۱۳ بود؟

خبرگزاری صداوســیما در خبری با عنوان »تماس صوتی تلگرام 
برای ایرانیان رایگان نیســت!« نوشــته اســت: تماس صوتی از 
قابلیت هایی است که مورد استقبال کاربران نرم افزارهای ارتباطی 
قرار گرفته. نرم افزار تلگرام هم طی روزهای گذشته این امکان را 
فراهم کرده ولی فعال کاربران اروپای غربی از آن بهره مند شده اند و 

این قابلیت برای سایر کشورها به زودی فعال می شود.
پاســخ توئیتری پاول دوروف مدیرعامل تلگرام بســیار جالب و 
قابل تامل اســت: در این باره در حال مذاکره با وزارت ارتباطات 
ایران هســتیم و امکان دارد هزینه هایی بــه تماس های صوتی 

تلگرامی ایرانیان اعمال شود.
این ســایت خبری با انتشــار عکســی از توئیت منســوب به 
مدیرعامل تلگرام، آورده است: ریشــه شایعه پولی شدن تماس 
تلفنی تلگرام، این توئیت فتوشاپ شده اســت. این دروغ 13 را 

باور نکنید!

  اولین کاخ ایران
 در ۱800 سال پیش را ببینید!

چرا کوتاه قد 
می شوید؟

حدود هزار و 800 سال از تاســیس این کاخ می گذرد ، اما هنوز 
گچ بری های قسمت باالی دیوارها ، در فضای داخل کاخ سالم 

هستند!
اولین کاخ ایران در  شهرســتان فیروز آباد از توابع استان فارس 
و در فاصله 96 کیلومتری جنوب شــیراز قرار دارد. قدمت این 
شهر به بیش از 2 هزار و 400 سال گذشته بر می گردد و در دوره 
ساسانیان پایتخت ایران بوده است. استان فارس یکی از مقاصد 
اصلی برای گردشگران در نوروزی به شمار می رود . کافی است 
با گذراندن حدود یک ساعت از شــیراز به شهرستان فیروزآباد 
برســید و از جاذبه های تاریخی و گردشــگری این شهرستان 

دیدن کنید.

کشکول

خبر

یک دنبالــه دار معروف 
فاصله  نزدیک ترین  در 
خــود از زمین در 100 

سال اخیر قرار داشت.
دنباله دار »گیاکوبینی-

یــک  کرســاک« 
دنبالــه دار دوره ای در 
منظومه شمسی است. 

را  دنبالــه دار  ایــن 
پارنــل،  هــوراس 
ستاره شــناس  تاتــل 
آمریکایــی در ســال 
123۷ هجری شمسی 
میــالدی(   18۵88(

کشــف کرد. همچنین این دنباله دار را گیاکوبینی منجم فرانســوی و لوبر کرساک 
اخترشناس اسلواک به ترتیب درسال های 1286 هجری شمسی )190۷ میالدی( 

و 1330 هجری شمسی )19۵1 میالدی( به طور جداگانه دوباره کشف کردند.
گردش ایــن دنباله دار به دور خورشــید حدود ۵ ســال و نیم طول می کشــد. این 
دنباله دار جزء خانواده دنباله دارهای مشــتری اســت که مدار آن ها بین خورشید و 

سیاره مشتری قرار دارد و تحت تاثیر گرانش این سیاره هستند.
در 12 فروردین 1396 این دنباله دار از فاصله 21 میلیون کیلومتری ســیاره زمین 

عبور کرد که کمترین فاصله آن از زمین طی 100 سال بود.

مطمئنا با قوانین نیوتن آشنایی دارید اما این بار می خواهیم نگاهی طنز بکنیم به 
قوانینی نیوتن.

قانون صف:اگر شما از یک صف به صف دیگری رفتید، سرعت صف قبلی بیشتر از 
صف فعلی خواهد شد.

قانون تلفن:اگر شما شماره ای را اشتباه گرفتید، آن شماره هیچ گاه اشغال نخواهد 
بود.

قانون تعمیر:بعد از این که دســت تان حسابی گریسی شــد، بینی شما شروع به 
خارش خواهد کرد.

قانون کارگاه:اگر چیزی از دست تان افتاد، قطعا به پرت ترین گوشه ممکن خواهد 
خزید.

قانون معذوریت:اگر بهانه تان پیش رییس برای دیر آمدن پنچر شدن ماشین تان 
باشد، روز بعد واقعا به خاطر پنچر شدن ماشین تان، دیرتان خواهد شد.

قانون حمام:وقتی که خوب زیر دوش خیس خوردید تلفن شما زنگ خواهد زد.
قانون روبه رو شدن:احتمال روبه رو شدن با یک آشنا وقتی که با کسی هستید 

که مایل نیستید با او دیده شوید افزایش می یابد.
قانون نتیجه:وقتی می خواهید به کسی ثابت کنید که یک ماشین کار نمی کند، 

کار خواهد کرد.
قانون بیومکانیک:نســبت خارش هر نقطه از بدن با میزان دسترسی آن نقطه 

نسبت عکس دارد.
قانون تئاتر:کسانی که صندلی آنها از راه روها دورتر است دیرتر می آیند.

قانون قهوه:قبل از اولین جرعه از قهوه داغ تان، رییس تان از شــما کاری خواهد 
خواست که تا سرد شدن قهوه طول خواهد کشید.

قوانین فراموش شده نیوتنعبور دنباله مشتری از نزدیکی زمین

تصاویر روز

ونیز یخ زده!
کفش ۳ بند پارسی در نگاره داریوش بزرگ و گل 

لوتوس یا نیلوفر آبی در نگاره های پارسه!

یاد آوری

ندا
 شاه نوری

این روزها شرکت های ســازنده تلفن همراه نظیر 
 اپل، سامســونگ و ســونی ســخت در حال ارائه 
 پتنت هــای محصــوالت جدیــد خود هســتند. 
پتنت هایی که به نظر می رســد بــا واقعیت فاصله 
زیادی داشته باشند و در حد تصاویری شبیه سازی 
شــده باقی بمانند. به گزارش کلیک٬ شــرکت اپل 
 با انتشــار مقاله ای از طرح مفهومــی آیفون 8 اپل 
)Apple iPhone 8( پرده برداشت و طرفداران 
این برند را حســابی غافلگیر کرد. اما این تصاویر به 
همان انــدازه که رویایی و جــذاب بودند با واقعیت 
دنیای امروز نیز فاصله داشتند به خصوص افزایش 
عرض صفحه نمایش گوشــی که بیننــده را به یاد 
کارتون های کودک و نوجــوان و تخیالت نهفته در 
آنها می انداخت. اما در این میان شــرکت سونی با 
انتشــار پتنت جدید خــود حتی دارندگان ســایر 
برندهای گوشــی هم متعجب کرده اســت. البته 
می توان جــای واژه متعجب عبارت نگــران را هم 
جایگزین کنیم. ایده ای که در این پتنت به کار رفته 
است تا اندازه ای بی سابقه است. از قرار باید منتظر 
محصولی باشیم که مانند یک خون آشام می تواند 
با قرار گرفتن در کنار دیگر محصوالت هوشــمند 
شــارژ آنها به صورت بی ســیم دریافــت کند. این 
روش در اصل ترکیبی از شــارژ بی سیم و اتصاالت 
نزدیک میدانی به شــمار می رود. بــه واقع اگر این 
ایده حقیقت داشته باشد شــما با خرید این گوشی 
یک دراکوال را در جیب خود مــی گذارید! این ایده 
تقابل شرکت های ســازنده تلفن های هوشمند را 
 وارد مرحله جدیدی می کند. چراکــه اگر تا امروز 
شرکت ها ایده های یکدیگر را به سرقت می بردند 
در ســال های آینده باید در انتظار ســرقت شارژ و 

اطالعات از گوشــی های یکدیگر باشــیم. چیزی 
که یک قدم مــا را به فیلم هــای هالیوودی نزدیک 
تر می کند.امــا از نگاهی دیگر هنگامــی که به این 
 ایده نظر می کنیم محدودیت های آن بیشتر آشکار 
می شود. کســانی که از تکنولوژی شــارژ بی  سیم 
اســتفاده  می کنند قطعــا با محدودیت آن آشــنا 
هستند. در این روش گوشــی باید در جای خاصی 
قرار گیرد تا عملیات شارژ به درســتی انجام شود. 
برد بسیار اندک هم دیگر مشــکلی است که باید به 
جمیع محدودیت های این شیوه اضافه کنیم. با این 
وصف اگر ایده ذکر شــده در پتنت سونی همچنان 
از این محدودیت هــا رنج ببرد باید دو گوشــی را 
روی هم قرار دهید و از هیچ کدام استفاده نکنید تا 
عملیات شارژ دزدی با موفقیت انجام شود! درست 
اســت، بیش از این که مدرن باشــد کمی احمقانه 
به نظر می رسد. البته این تنها شــروع ماجراست. 
چراکه هنــوز پیرامون موضوع انــرژی و انتقال آن 
صحبت نکرده ایم. با توجه بــه واقعیات موجود اگر 
بخواهید با چنین روشی اقدام به شارژ دزدی کنید 
گوشی شما بیش از آنچه دریافت کند، انرژی و شارژ 
از دســت می دهد و به این ترتیب این عملیات جز 
خالی کردن هر دو گجت سودی به همراه ندارد. در 
حقیقت با این نگاه این روش بیشتر شبیه خودزنی 
می ماند! در نظر داشــته باشــید که طراحان این 
پتنت جدید قطعا بهتر از ما نسبت به مشکالت باال 
آگاهی دارند و ما تنها از نقطه نظر خودمان پیرامون 
این فناوری صحبت کردیم. با این حال سوال اصلی 
ما درباره انرژی و نحوه انتقال آن همچنان بی پاسخ 
می ماند تا برای رسیدن به جواب به انتظار رونمایی 

از محصول جدید سونی بنشینیم.

سونی یک خون آشام را به بازار عرضه می کند!
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