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استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:         دولت درحوزه اقتصادی راه را اشتباه می رود

به بهانه بیانیه انتخاباتی حجت االسالم رییسی:         آن مرد از مشهد آمد

استاندار اصفهان با اشاره به اولویت اشتغال در اســتان بویژه در حوضه زاینده رود، بر عزم دستگاه های مربوطه در ساماندهی 
طرح های پرورش ماهی تاکید کرد و گفت: توسعه اشتغال در منطقه شرق اصفهان بسیار مهم است. رسول زرگرپور در جلسه 

هماهنگی توسعه اشتغال حوضه زاینده رود بویژه اجرای طرح های پرورش ماهی، اظهار داشت: با توجه به مشکالت ...

ضرورت توسعه اشتغال 
در شرق اصفهان
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استاندار اصفهان تاکید کرد:
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موعد میزبانی ذوب آهن فرا رسید؛
فوالدشهر چشم انتظار برد سبزپوشان

ارشــد نظامی آجا در اســتان های اصفهان، یزد و 
چهارمحال بختیاری در نشست خبری اظهار کرد: 
امروز ارتش جمهوری اســالمی ایران در تراز نظام 
مقدس جمهوری اسالمی اســت و تقدیم 48 هزار 

شــهید ارتش در دوران دفاع مقــدس گویای این 
ســخن اســت. ارتش ایران، امروزه  ارتشی ارزشی 
است که  به امام زمان )عج( تعلق دارد و در تاریخ با 

عظمت ایران هیچ گاه ارتش به ...

ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری؛

دغدغه ارتش عالوه بر تامین امنیت
تولید و اشتغال است

ادامه در صفحه  7

در نسل ابراهیم خلیل ریشه داشت. در خانه کعبه زاده شد؛ 
فضیلتی که نه پیش و نه پس از او، کسی در آن شریک نبود. 
در دامن نبوت رشد کرد. نخستین مسلمان شد؛ اولین مردی 
که به رسالت ایمان آورد. در روزهای سخت و پرآشوب، یاور 
اسالم گشت. سایه ساری بود آرامش بخش، همراهی استوار 
و هم یاری فداکار. لیله المبیت را او آفرید؛ در شــب هجوم 
مشرکان برای قتل پیامبر در بستر ایشان آرمید. علی علیه 
الســالم در بدر، ذوالفقار حماســه آفرین بود؛ در احد، سپر 
ستم زدا و در خندق، تمامی اســالم که در برابر تمامی کفر 
ایستاد. علی از اهل بیت بود؛ همانان که از ِرجس و شرک دور 
بودند و از تطهیر شدگان شمرده می شدند. علی علیه السالم 
کسی است که خداوند درباره اش گفته است: »پیشوا و ولی 
شما، تنها خداست و پیامبر او و آنان که ایمان آوردند؛ همان 
ها که نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.« 
علی علیه السالم تفســیر این همه فضیلت است؛ مردی که 

فقط یک بار در تاریخ هستی ظهور کرد... 
چه در هیبت، چه در غیرت، چه در عشــق اولین هســتي، 
میان بهترین اوالد آدم بهترین هســتي، جهان عمریســت 
درمانده است در تردید و شک، اما، تو خود علم الیقین، عین 
الیقین، حق الیقین هستي، من از فتح در خیبر به دستان تو 
فهمیدم، که تو دســت توانمند خدا در آستین هستي، بگو 
چشم نبي روشــن؛ بگو چشم حســودان کور، براي فاطمه 
تنها تو در عالم قرین هســتي، هال اي عشق! اي معشوق! اي 
عاشق! هال اي جان! تو رویایي ترین مضمون شاعر در زمین 
هستي،از آن روزي که چشمم باز شد در گوش من خواندند: 

که »تو« تا لحظه آخر »امیرالمؤمنین« هستي

تا لحظه آخر
»امیرالمومنین« هستی میالد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت؛ 

اسد ا... الغالب ، علی بن ابیطالب )ع( مبارک باد
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پیشنهاد سردبیر:
آن مرد از مشهد آمد

پارلمان

علی مطهری که به عنوان نماینده طراحان طرح اداره 
و نظارت بر سازمان صدا وسیما در جلسه علنی دیروز 
سخنرانی می کرد به ضرورت تصویب یک فوریت این 

طرح تاکید کرد.
 نماینده مــردم تهــران در مجلس با بیــان این که 
 صداوســیما بایــد براســاس قانون اساســی دارای

 سه قانون مجزا باشــد، گفت: صدواســیما در حال 
حاضر بدون قانون اداره می شود.  وی با بیان این که 
قانون خط مشــی و اصول برنامه های سازمان صدا و 
ســیما در اوایل انقالب تصویب شــده و قانون خوبی 
اســت، خاطرنشــان کرد: این قانون کلیاتی را از نظر 
پایبند بودن صدا وســیما به اصول کلی اخالقی بیان 
کرده، اما قانون اداره سازمان صد او سیما در سال 59 
یعنی قبل از بازنگری و پس از آن اصالح نشده است. 
الزم به ذکر است که درنهایت نمایندگان با 114 رای 
موافق، 66 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 229 
نماینده حاضر در جلسه با فوریت طرح اداره و نظارت 
بر صداوسیما مخالفت کردند و این طرح که یک رای 
کمتر برای تصویب کســب کرد به صورت عادی در 

کمیسیون فرهنگی بررسی خواهد شد.

 وزیر ارتباطــات گفت: اظهــارات احمدی نــژاد تنها 
فرار رو بــه جلو اســت. او می خواهد بگویــد من هم 
 هســتم و فراموش نشــده ام. اگــر احمدی نــژاد به 
حرف هایی که امروز می زند واقعا اعتقاد داشــت باید 
این مسائل را سه ســال پیش مطرح می کرد. محمود 
واعظی همچنین در مورد اینکه بــا توجه به عضویت 
بسیاری از مسئوالن کشور در شــبکه های مجازی به 
خصوص توئیتر، آیا بنا ندارید این شــبکه ها را از فیلتر 
خارج کنید؟ گفت: در مورد این شبکه ها که شبکه های 
اطالع رسانی محســوب می شــوند ما در دولت با رفع 
فیلتر آنها موافق هستیم. در این دولت هم این شبکه ها 
مسدود نشــده اند. او با بیان اینکه فیلتر این شبکه ها 
در دولت قبــل صورت گرفته اســت، گفت: در همین 
راستا بازگشایی این شبکه ها در اختیار دولت یازدهم 
نیست بلکه برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه اســت که باید این مسئله را در دستور جلسه 
خود قرار دهد و در آنجا ایــن بحث صورت گیرد. وزیر 
ارتباطات گفت: ما در این مــورد رایزنی هایی کرده ایم 
اما هنوز دبیرخانه این کارگروه این مسئله را در دستور 

کار خود قرار نداده است.

مطهری:

صداوسیما بدون قانون
اداره می شود

واعظی: 

 اظهارات احمدی نژاد تنها فرار 
رو به جلو است

رییس مجلس تاکید کرد:

لزوم تشکیل کمیته
حقیقت یاب در سوریه

سخنگوی وزارت امور خارجه:

پادشاه اردن در تعریف تروریسم 
اشتباه اساسی کرده است

علی الریجانی، رییس مجلس در نطق پیش از دستور 
دیروز خود ضمن تبریک میالد حضــرت علی )ع( ، 
در واکنش به حمله موشــکی روزهــای اخیر آمریکا 
به پایگاه هوایی ســوریه گفت: دولت آمریکا به بهانه 
اســتفاده از سالح شــیمیایی به ســوریه حمله کرد 
و خســاراتی را بر این کشــور وارد نمود. ســوال اول 
این اســت که کدام مرجــع بین المللی ایــن ادعا را 
 بررسی کرده اســت؟ آیا قبل از بررسی و محکومیت 
می تــوان ِعقاب نمــود. وی تاکید کــرد: مجلس بر 
این نظر است که ملت ما ســخت ترین شرایط را در 
حمالت شیمیایی که با کمک غربی ها انجام می شد، 
تحمل کرده است، بنابراین با هرگونه اقدام نظامی در 
حوزه شیمیایی مخالف است، اما با ادعای دروغین در 
این زمینه که بهانه برای اقدامات ماجراجویانه شود، 
مخالف تر اســت و معتقدیم باید گروه حقیقت یاب 
تشکیل شــود تا جنایتکاران در این زمینه مشخص 
شــوند. الریجانی بیان کرد: کمیته حقیقت یاب باید 
نحوه ورود این سالح ها به سوریه و اینکه تحویل چه 

گروه هایی شده است را نیز مشخص کند.

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان در واکنش 
به اتهامات پادشــاه اردن به جمهوری اســالمی ایران 
در مصاحبه با یک روزنامه آمریکایــی، این اظهارات را 
نسنجیده و سخیف توصیف کرد. بهرام قاسمی افزود: به 
نظر می رسد پادشاه اردن در تعریف تروریسم دچار یک 
اشتباه راهبردی و اساسی است و تعابیر به کار رفته در 
اظهارات ایشان  به  سادگی نشان دهنده  بی مایه گی و 
عمق اندک نگاه وی به تحوالت منطقه است.  صواب آن 
است  که  ایشان در ابتدا به آمارهای رسمی منتشر شده 
از تروریست های اردنی که به داعش و دیگر گروه های 
خونریز و جاهل می پیوندند اندک توجه و نگاهی داشته 
باشد و ســپس درباره ایران که در خط مقدم مبارزه با 
تروریســم  و افراطی گری و برای تحکیــم امنیت تمام 
منطقه تالش و مجاهدت می کنــد، اظهار نظر نمایند. 
قاسمی ضمن یادآوری مشکالت مستمری که با جعل 
رژیم نامشروع صهیونیســتی گریبانگیر جهان اسالم و 
کشورهای منطقه شده است تأکید کرد: اعالم حمایت 
از امنیت این رژیم اشــغالگر ،گویای وضعیت اسفباری 

است که این منطقه در آن به سر می برد.

بین الملل

درگیری ها در اردوگاه فلســطینی»عین حلوه« در لبنان 
که از بامداد شــنبه بار دیگر شدت گرفته، همچنان ادامه 
دارد. این درگیری ها در محله های »الطیره، سوق الخضار، 
جبل الحلیب و الصفصــاف« متمرکز اســت و خمپاره، 
»آرپی جی«، مسلســل و نیز تیرانــدازی تک تیراندازها 
در آن مشاهده می شود. بر اســاس گزارش »العهد«، این 
درگیری ها با تعرض گروهک تروریســتی  »بالل بدر« به 
نیرهای مشترک مسئول در حفظ امنیت اردوگاه آغاز شد 
 و تا کنون منجر به کشته شــدن دو نفر و نیز مجروحیت 

25 تن دیگر شده است.

ادامه درگیری در اردوگاه 
»عین حلوه« فلسطینی ها در لبنان

کافه سیاست
حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی دیروز مجلس، طی سوال خود از 
وزیر نفت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی و نحوه اجرایی کردن آن، 
گفت: اصالحات مکرر در الگوی جدید قراردادهای نفتی حکایت از عدم 
استفاده از خبرگان در فرآیند تصمیم سازی دارد و وقتی یک دامپزشک 
و یک مهندس مکانیک در کمیته تدوین الگوی قراردادهای نفتی باشند 
انتظاری بیش از این نمی توان داشــت. نماینده مردم شاهین شــهر در 
مجلس درباره واگذاری بخشی از میادین مشترک به شرکت توتال فرانسه، 
افزود: اخیرا رییس شرکت توتال اعالم کرده منتظر سیاست های آمریکا در 
قبال ایران است و تا مشخص شدن وضعیت تحریم ها در کشورمان اقدامی 
انجام نخواهد داد. حاجی دلیگانی ادامــه داد: برخی از اطالعات محرمانه 
در میادین مشترک از طریق این شرکت  به کشور همسایه داده شده که 
حاکی از به خطر افتادن منافع ملی است و عدم رعایت بند 8 سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری در الگوی جدید قراردادهای نفتی باعث شد که 

اطالعات میادین مشترک نفتی به بیرون درز پیدا کند.

علیرضا رحیمی، رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در تهران با 
اشاره به برخی شایعات درباره رد یا تایید صالحیت ها اعالم کرد: این 
شــایعه ها با هدف تضعیف روحیه داوطلبان و کاهش مشارکت مردم 
منتشر می شود و بنابر این مردم و داوطلبان باید بیش از این هوشیار 
باشند. وی همچنین تصریح کرد: حوادث ســال 88 هیچ تاثیری در 
نتیجه و ارزیابی صالحیت افراد نخواهد داشت. مالک ما  مر قانون است 
و بنابر قانون نیز محکومیت های موثر و آن چه در قانون اشــاره شده، 
می تواند تاثیرگذار باشد. او گفت: بنابر اصل 2۷ قانون اساسی تشکیل 
اجتماعات و راه پیمایی ها مادام که مخل به مبانی اســالم نباشد، آزاد 
اســت و هم در ســال 88 و هم در دیگر ادوار انتخابات، کسانی که در 
این انتخابات ها شــرکت می کنند، با هدف تقویــت پایه های نظام و 
دموکراســی به صحنه می آیند. رییــس هیات نظارت بــر انتخابات 
شوراهای شهر و روستا در تهران تصریح کرد: تفاسیر بدبیانه نسبت به 

مردم قابل قبول نیست و مالک برای ما مر قانون خواهد بود.

توتال، اطالعات میادین 
مشترک نفتی ایران را به 

کشور همسایه داد

حوادث سال ۸۸  تاثیری 
در ارزیابی صالحیت افراد 

نخواهد داشت

از چندمــاه قبل که رقابت هــای انتخاباتی 
جدی شد، نامش بر ســر زبان ها افتاد و در 
مدت کوتاهی به صدر اخبار داخلی کشــور آمد. ابتدا گفته می شد 
که حضور رییسی تنها یک »شایعه« است و »گزینه« برای روز مبادا، 
اما کمی که گذشت و اصولگرایان برای رسیدن به وحدت همچون 
سال های گذشته به بن بست خوردند و نتوانســتند به کاندیدای 
نهایی که همه بر روی او اجماع کنند، دســت یابنــد، آن وقت بود 
که آمدن »رییسی« دیگر »شایعه« نبود. خیلی هم »جدی« شد. 
رییسی که در روزهای قوت گرفتن زمزمه ها درباره کاندیداشدنش، 
اعالم کرده بود »خادم الرضا« بودن را بــه هر مقام مادی و معنوی 
دیگری ترجیح مــی دهد، در نهایت تصمیم گرفــت که بیاید و در 
شــرایطی که اصولگرایان بازهم به تعبیر حامیان »جلیلی« روش 
»قبیله گرایی« را درپیش گرفته اند و هرکدام ساز خود را می زنند، 
شــاید بتواند محور وحدت شــود. »جمنا« می گوید »رییسی« 
کاندیدای آنهاست. اما پالس هایی که تولیت آستان قدس فرستاده 
ثابت می کند که وی چندان هم عالقــه ندارد تا به عنوان نامزد این 
جبهه معرفی شود هرچند تاکید کرده که سازو کار جمنا را پذیرفته 
است. در روزی که در مشــهد زلزله آمده بود، نماینده اش، صولت 
مرتضوی-شهردار مشــهد- را به دومین مجمع ملی جمنا فرستاد 
تا بیانیه او را بخواند. پس از آن هم اعالم شــد که رییسی به زودی 
دومین بیانیه انتخاباتی خود را منتشر و رسانه ای خواهد کرد. اتفاقی 
که روز قبل افتاد و رییسی در این بیانیه تاکید کرد که هرچند در سه 
دهه فعالیت خود در نظام جمهوری اسالمی هیچگاه در پی دستیابی 
به قدرت نبوده اســت اما این بار، »با شناخت دقیق از ظرفیت های 
عظیم انســانی و مدیریتی کشــور و در پی دعوت های پر شمار و 
محبت آمیز علماء گرانقدر، اقشار مختلف مردم و نخبگان و جوانان 
دلسوز، مسئولیت دینی ملی و انقالبی خود را حضور در این صحنه 

یافته است«. 
با قطعی شدن حضور رییسی در انتخابات، گمانه زنی ها باال گرفته 
اســت. عده ای معتقدند با آمدن وی، »دوقطبی« شــکل خواهد 
گرفت؛ دوقطبی که یک ســوی آن »روحانی« و حامیانش حضور 
دارند. برخی تحلیلگران حضور تولیت آستان قدس در این انتخابات 
را به نفع و عده ای دیگر به ضرر روحانی می دانند. »حسین مرعشی« 
از اعضای حزب کارگزاران می گوید » من فکر می کنم آقای رئیسی 
رقیب خوبی برای آقای روحانی است؛ از این لحاظ که آقای روحانی 
را در مجموع تقویت می کند.« مرعشــی اما نگفته که این حضور از 
چه زاویه ای می تواند منجر به تقویت روحانی شود. درسوی مقابل 
هم اصولگرایان و حتی برخی اصالح طلبان معتقدند »رییســی« 
تنها گزینه رای آور راستی هاست که می تواند معادله را به نفع این 

جریان برهم بزند. 
کمی بیش از یک ســال از انتصاب او در آســتان قــدس رضوی 
می گذرد، او به عنوان مهــره اصلی جناح راســت راهی انتخابات 
ریاست جمهوری شــده اســت. کارزار انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاست جمهوری، سومین باری خواهد بود که او خود را در معرض 
رأی مردم می گذارد. او پیش تر در انتخابات چهارمین دوره مجلس 
خبرگان در ســال 85 و انتخابات پنجمین دوره خبرگان در اسفند 
94 از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی وارد گود انتخابات شده و هربار 
نیز از مردم خراســان رأی اعتماد گرفته بود ولی این بار ماجرا فرق 
می کند؛ رییســی باید از مردم ایران رای اعتماد بگیرد. آیا مردم به 
داماد آیــت ا... علم الهدی و کســی که رهبرمعظم انقــالب، اداره 
آستان قدس رضوی که به تعبیر امام)ره( »مرکز ایران« است را به 
او سپرده اند، رای اعتماد خواهند داد؟ تا کمی پس از 29 اردیبهشت 

باید صبر کنیم تا پاسخ این سوال را بگیریم. 

به گزارش گروه سیاســی خبرگزاری دانشجو، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در پیامی درگذشــت عالم مجاهد و ابوالشهید مرحوم 
حجت االســالم والمسلمین باریک بین را تســلیت گفتند. متن 

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با تأسف و تأثر خبر درگذشــت عالم مجاهد و ابوالشهید مرحوم 
حجت االسالم والمســلمین آقای حاج شــیخ هادی باریک بین 
رضوان اهلل علیه را دریافت کردم. عمر با برکــت این عالم ربانی از 
دیرباز در خدمت انقالب و نظام اسالمی سپری شد و قزوین شاهد 
برجســتگی ها و فداکاری های این روحانی بزرگوار انقالبی بوده 
است. مردم مؤمن و شریف اســتان قزوین که آن بزرگوار سالیان 
متمادی امامت جمعه ی آنان را برعهده داشــت شــاهد منش و 
اخالق و رفتاری از این عالم روحانی بودنــد که آنان بویژه جوانان 
را مجذوب می کرد و نمونه ی یک روحانی پارســا و انقالبی را در 
برابر چشم آنان قرار می داد، بی شک خاطره های نیک و درخشانی 
در فضای فکری آن شهر و آن مردم عزیز از آن بزرگوار باقی خواهد 
ماند. رحمت و رضوان خدا بر او باد. اینجانب به همه ی ارادتمندان 

و بویژه خاندان مکّرم ایشان تسلیت عرض می کنم.
سّید علی خامنه ای  -  2۰/ فروردین/ 96

به بهانه بیانیه انتخاباتی حجت االسالم رییسی:

آن مرد از مشهد آمد

ویکتور اوزیروف، رییس کمیتــه امنیت و دفاع مجلس 
روسیه در مصاحبه با اســپوتنیک گفت: اعزام ناوگروه 
دریایی آمریکا به ســواحل شــبه جزیره کره، پیونگ 
یانگ را به ســمت اقدامات خصمانه سوق می دهد. وی 
با اشاره به اینکه نیروی دریایی آمریکا با این اقدام قوانین 
بین المللی را نقض نمی کنــد و می تواند در هر نقطه از 
اقیانوس آرام مســتقر شود اظهار داشــت: با این وجود 
حضور کشتی های آمریکایی در ســواحل کره شمالی 
در ســایه تالش برای مذاکره با پیونــگ یانگ اقدامی 
نامطلوب است. مقامات نظامی آمریکا اعالم کردند که 
ناو هواپیمابر این کشور به سمت شــبه جزیره کره در 

غرب اقیانوس آرام حرکت کرده است.

 اعزام ناو آمریکا به سواحل 
کره شمالی، مسکو را نگران کرد

رهبر انقالب درگذشت حجت االسالم 
باریک بین را تسلیت گفتند

ویژه

یادداشت

وزیر دفــاع آلمان اعــالم کرد کشــورش در حمالت 
هوایی احتمالی آمریکا به مواضع ارتش سوریه شرکت 
نخواهد کرد. »اورســوال فان در الین« گفت: نیروهای 
مســلح آلمان، مامور انجــام عملیات شناســایی در 
چارچوب عملیــات ائتالف بین المللــی علیه داعش 
هستند. وی خاطرنشــان کرد که ماموریت شناسایی 
ربطی به مســائل مرتبط با تســلیحات شیمیایی در 
سوریه و اقدامات بشار اسد رییس جمهوری این کشور 
ندارد. الزم به ذکر است که برلین، 6 فروند هواپیمای 
شناسایی از نوع »تورنادو« در اختیار نیروهای ائئالف 
گذاشــته که در پایگاه هوایی »اینجرلیک« ترکیه که 

مورد استفاده پیمان ناتو است، مستقر هستند.

برلین درحمالت هوایی به 
سوریه شرکت نخواهد کرد

سیاست خارجهدیدگاهواکنش

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی صبح دیروز در یازدهمین سالروز ملی فناوری 
هسته ای در محل سالن اجالس سران گفت: ما امروز باید متحدتر از همیشه باشیم و این 
ملت بزرگ و فهیم باید در ســایه انتخابات پیش رو قدرت خود را به جهان نشان دهد و نباید رو در روی هم 

بایستیم، چرا که هدف ما تبلور مردم ساالری دینی است.
گزیده ای از ســخنان روحانی در این مراســم را در ادامه 

می خوانید:
  مگر کســی در دنیا بــه آمریکا اختیار رهبــری داده یا 
پلیس جهانــی برگزیده یــا مگر رئیس جمهــور آمریکا 
دادســتان محکمه بین المللی اســت. معلوم اســت که 
دنیای امروز دنیای قانون نیســت و از آن بدتر کشورهایی 
هستند که متاســفانه از منطقه خودمان تجاوز آمریکا را 
تشــویق می کنند و کف می زنند. باید بگوییم نوبت شما 
هم می رســد. چرا متجاوز و ظالم را تشویق و بی قانونی را 

تایید می کنید.
  دیدید تروریســت ها چقدر از این کار خوشحال شدند و 
گروهک های تروریستی که با چاقو سر بچه ها و انسان ها را 
می برند و انســان ها را زنده در قفس می سوزانند به خاطر 

جنایت آمریکا در سوریه خوشحال هستند.
  هر ســال که ما در 2۰ فروردین در چنیــن مکان هایی 
اجتماع کرده ایم روزهای خوشحال کننده ای بوده است. 
برای اینکه جوانان غیور و پرتالش مــا با مدیریت انقالبی 

و جهادی شــان گام هایی در مســیر فناوری هسته ای به 
جلو برداشته بودند، اما امســال با یک حرکت بسیار عظیم 
مواجه شــدیم. در طول ســال 95 یعنی در طول یکسال 
اخیر 42 پروژه به ثمر نشســته که 5 پروژه را در این سالن 
شــاهد بودیم و بقیه را در نمایشــگاه دیدیدم و از ســوی 

متخصصان توضیح داده شد.
  اولین بار در ســال 66 با اراده و تصمیــم مرحوم آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی تصمیم گرفتیم غنی سازی را در ایران 
آغاز کنیم و در سال 6۷ اولین بار سانتریفیوژ وارد ایران شد. 
  ســال 82 اولین پیروزی ملــت ایران در برابــر آمریکا 
و قدرت های بزرگ بود که ســدی مســتحکم بین وین و 
نیویورک ساخت و نگذاشــت پرونده ما به سازمان امنیت 

ارجاع شود.
  در سال 82 فرزندان غیور ما توانســتند UCF اصفهان 
را به ثمر بنشــانند کــه در فروردین 83 افتتــاح کردیم و 
در پاییز 83 به UF4 و UF6 به طور کامل دســت یافتیم. 
آژانس انرژی اتمی کمیته MNE را تشکیل داده بود و 18 

کشــور را جمع کرده بود و هدفشــان این بود که ایران را 
از انرژی هســته ای محروم کنند. جورج بوش به صراحت 
گفته بود به هیچ عنوان کشــوری که در هسته ای تخلف 
کرده نمی توانــد عضو این کمیته باشــد و مــا نخواهیم 
گذاشــت اما این دومین پیروزی ما بــود که عضو MNE و 
این کمیته شدیم و در گزارش ســال 83 که 111 صفحه 
بود به صراحــت آمد، که ایــران جزء کشــورهای دارنده 

فناوری غنی سازی است.
  بعضی ها در ذهنشان آمده بود که در مذاکرات هسته ای 
با دنیا مال و متــاع دنیا مــا را از متاع فناوری بازداشــته 

اســت و فکر می کردند ما 
فناوری هســته ای و خون 
شهیدانمان را فروختیم و 
عوض آن زنجیــره تحریم 
را شــکاندیم. آن روز هم با 
یک بیان ساده می گفتیم 
این حرکت بزرگ از سوی 
مــردان بزرگی اســت که 
به خوبــی مــی دانند چه 
می کننــد و با چشــم باز 
اما  حرکت مــی کننــد، 
بعضی هــا دل هایشــان 
گاهــی واپس می شــد و 
می گفتند فناوری و غنی 
سازی چه می شود. فوردو 
سه قفله می شود و کلیدی 
نداریم که باز کنیم، نطنز 
هم بسته می شــود و تازه 
راکتور تهران هــم معلوم 
تامین  ســوختش  نیست 
شــود و از اراک هم اثری 

نمی ماند و آب سنگین هم که بعید است در دسترس ما باشد.
  برجــام یک ابر اســت که اگــر بخواهد بــاران ببارد و 
ســرزمین مان را پرآب کند این درخت های ســرو و بلند 
و مراتع هســتند که ابــر را وادار به باران مــی کنند. اگر 
در پایین ســبزه و گل و درخت نباشــد و کویر باشــد ابر 
نمی بارد. بارش ایــن ابر به خاطر گل هــای مختلف بود. 
در این میان بعضی ها گفتند که صــدای رعد و برقش را 
نشنیدیم، خب الاقل بارانش را که می بینید حتما رعدش 

باال بوده و شما خواب بوده اید.

رییس جمهور در مراسم سالروز ملی فناوری هسته ای:

نباید در انتخابات رو در روی هم بایستیم

برجام یک 
ابر است که 
اگر بخواهد 

باران ببارد و 
سرزمین مان را 
پرآب کند این 

درخت های سرو 
و بلند و مراتع 

هستند که ابر را 
 وادار به باران

می کنند

زاینده رود 

حمید رسایی نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی که پیش 
از این صالحیتش برای انتخابات میاندوره ای مجلس رد شــده 
بود با انتشار پستی در صفحه شخصی اش در اینستاگرام خبر از 

تایید صالحیتش داد.
حمید رســایی نماینده پیشین مجلس شــورای اسالمی که در 
دوره پیشین نتوانست به عنوان نماینده تهران وارد مجلس دهم 
شــود تصمیم گرفته بود که این بار در انتخابات میاندوره ای به 
عنوان نماینــده مردم اصفهان وارد مجلس دهم شــود. پیش از 
این صالحیت او از ســوی هیئت اجرایی اســتان برای انتخابات 
میاندوره ای رد شده بود که حاال او با انتشار پستی خبر از تایید 

صالحیت خود داده است.
به واســطه حاشــیه های پیش آمده برای مینو خالقی نماینده 
منتخب اصفهان در انتخابات مجلس و عدم راهیابی او به مجلس 
شورای اســالمی حمید رســایی ترجیح داده است با شرکت در 

انتخابات میاندوره ای مجلس از این سهمیه استفاده کند.

رسایی تایید صالحیت شد!

اخبار

سما مطیعی
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پیشنهاد سردبیر:
دولت در حوزه اقتصادی راه را اشتباه می رود

يادداشت

استاندار اصفهان با اشاره به اولویت اشتغال در استان بویژه 
در حوضه زاینده رود، بر عزم دســتگاه های مربوطه در 
ســاماندهی طرح های پرورش ماهی تاکید کرد و گفت: 

توسعه اشتغال در منطقه شرق اصفهان بسیار مهم است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا رســول زرگرپور در جلســه 
هماهنگی توســعه اشــتغال حوضه زاینــده رود بویژه 
اجرای طرح های پرورش ماهی، اظهار داشت: با توجه به 
مشکالت موجود، ایجاد اشتغال و درآمد در حوضه زاینده 

رود از اولویت ها بشمار می رود.
وی با تاکید بر اینکه جهاد کشــاورزی باید طرح جامعی 
را در این خصوص تدوین کند، اظهارداشت: در این طرح 
باید قوانین، مقرارت و چارچوب های اشتغال در حوضه 
زاینــده رود در نظر گرفته شــود و همچنیــن در قالب 
مجوزها از ظرفیت ها و تسهیالت موجود استفاده و کلیه 
استانداردها و مســائل ایمنی در زمینه ساماندهی مزارع 
پرورش ماهی مورد توجه قرار گیرد همچنین همکاری 

سایر دستگاهها نیز مورد تأکید است.
اســتاندار اصفهان بر عزم دســتگاه هــای مربوطه در 
ساماندهی مزارع پرورش ماهی تاکید کرد و اظهارداشت: 
در مرحله دوم و در صورت منابع جدید توسعه این طرح ها 

باید مد نظر قرار گیرد.
وی توسعه اشتغال در منطقه شرق اصفهان را مهم خواند و 
افزود: با توجه به اینکه با تدبیر مقام معظم رهبری امسال با 
نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال نامگذاری شده است، 
از طرح های مدون در زمینه توســعه اشتغال با رویکرد 
جدید استقبال می کنیم گرچه همچنان معتقدیم باید 
اشتغال را در بخش های شرکت های دانش بنیان جدید، 
 IT مشاغل خانگی، استفاده از ظرفیت های موجود بخش
در استان و کشت های کم آب با توجه به محدودیت های 

آبی توسعه دهیم.
زرگرپور افزود: برای ایجاد اشــتغال در کوتاه مدت راهی 
نداریم جز اینکه به طرح های اشتغالزایی زودبازده اهتمام 
جدی داشته باشیم و مشوق های الزم را در این راستا در 

نظر بگیریم.

استاندار اصفهان تاکید کرد:

ضرورت توسعه اشتغال 
در شرق اصفهان

ويژه

به نظر می رســد بعد از حدود چهار 
ســال از ســپری شــدن عمر دولت 
یازدهم هم اینــک نیاز بــه ارزیابی 
عملکرد دولت احســاس می شــود. باید دید دولت حسن 
روحانی از سال 1392 تا کنون چه عملکردی در حوزه های 
مختلف از خود به جا گذاشته اســت. در همین خصوص در 
مصاحبه ای با رحیم داللی اســتاد اقتصاد دانشگاه اصفهان 
ســعی کرده ایم عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی را 

بیشتر مورد کنکاش قرار دهیم.
داللی در پاسخ به این پرســش که به لحاظ اقتصادی دولت 
حســن روحانی را چگونه ارزیابی می کنید، با ذکر این نکته 

که  دولت حسن روحانی به لحاظ عملیاتی و عملکردی قوی 
عمل کرده است، گفت: متاسفانه مشکلی وجود دارد که هم 
در دولت فعلی و هم در دولت های پیشــین در برخی موارد 

کل اقتصاد کشور را آشفته کرده است.
وی ادامه داد: به لحاظ علمی و علم اقتصاد که نظریه پردازان 
در این حوزه نظریه پردازی کرده اند، ایده آل ترین وضعیت 
برای جامعه وضعیتی است که نه بدهکاری وجود داشته باشد 
و  نه وام گیری صورت گیــرد، در حالی که رئیس جمهور در 
سخنرانی هایش می گوید که باید قدرت بانک ها بیشتر شود 
تا وام بیشتر به مردم بدهند در حالی که این امر کامال اشتباه 

است.

اســتاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان با ذکر این نکته که حسن 
روحانی گفته است رشــد اقتصادی 7.3 درصدی را در سال 
آینده تجربه خواهیم کرد، گفت: حال باید سوال کرد که این 

رشد در چه مواردی بوده است. 
وی افزود: رشــد اقتصادی که هم دولت و هم تولید کننده 
و هم مصرف کننده بــه بانک ها بدهی دارند چه نوع رشــد 
اقتصادی است؟ در واقع ما شاهد رشــد اقتصادی نبوده ایم 
بلکه پول ها به جیب بانک ها رفته اســت کــه خود باعث به 

وجود آمدن بیکاری در جامعه شده است.
داللی با بیان اینکه در حال حاضر شــاهد این هســتیم که 
گروهی از مردم قدرت خرید خود را از دست داده و بسیاری 
از بنگاه های اقتصادی و تولید کننده ها ورشکست شده اند، 
ادامه داد: هدف اقتصادی، تنهارســیدن به  رشد اقتصادی 
نیست، بلکه ایجاد اشتغال نیز باید در راس اولویت های تمام 
دولت ها قرار بگیرد که در شرایط امروز باید گفت دلیل اصلی 
این وضعیت اقتصادی کشــور بانک ها هستند. شما وقتی از 
رشــد اقتصادی صحبت می کنید باید بدهی مردم و تولید 
کننده به بانک ها نیز لحاظ شــود که اگر این طور محاسبه 

شود در این صورت رشد اقتصادی منفی خواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در پاســخ به این پرسش که 
برای برون رفت از این وضعیت اقتصادی چه راهی را پیشنهاد 
می دهید، گفت: اگر قرار باشد از این وضعیت اقتصادی فعلی 
نجات پیدا کنیم، باید نرخ ذخیره قانونی 100 درصد شود اما 
متاسفانه به دلیل وجود شبکه های قوی بانکی که در کشور 
مشــاهده می کنیم اجازه چنین کاری داده نخواهد شد که 
این امر منجر به قدرتمندتر شدن هر چه بیشتر بانک ها می 

شود.
داللی با ذکر این نکته که در حوزه اقتصادی دولت حســن 
روحانی راه را اشــتباه می رود اما آگاهانه، افزود: در ایران نیز 
در حوزه اقتصادی باید کاری کرد که بدهی تولید کننده ها 
و مصرف کننده ها به بانک ها کم شــود نــه اینکه بدهی ها 
فزونی یابد که اگر این روند ادامــه پیدا کند فاجعه عظیمی 

رخ خواهد داد.

با وجــودی که پیش از این مســئوالن مربوطــه از تداوم 
توزیع سیب و پرتقال دولتی تا 20 فروردین ماه خبر داده 
بودند اما رئیــس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان 
اعالم کــرد که توزیع میــوه های دولتی طــی یک هفته 

گذشته متوقف شده است. 
سلیمان میرزایی در ایام نوروز اعالم کرد که توزیع سیب و 

پرتقال تا 20 فروردین ماه ادامه دارد.
به گفته وی، این روند بر اســاس نیاز واقعی مردم با توجه 
به اختالف قیمتي که با بازار دارد در فروشــگاه های کوثر 

و شرکت های تعاونی مصرف تا بیست فروردین ماه برای 
بهره مندی خانواده ها در اســتان اصفهــان ادامه خواهد 

داشت.
با این وجود رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان 
در گفتگو با خبرنگار ایمنــا با تاکید بر اینکه متاســفانه 
طی یک هفته گذشــته توزیع میوه دولتی در سطح شهر 
متوقف شده است، تصریح کرد: این درحالیست که هنوز 

میوه های دولتی در انبارها و سردخانه ها ذخیره است.
ناصر اطرج بــا بیان اینکه در زمانی کــه میوه های دولتی 

توزیع می شــد در میدان میوه و تره بار نــرخ میوه ها را 
ثابت نگه داشــتیم، گفت: با قطع توزیــع بارهای دولتی 
پیش بینی می شــد که قیمت میوه در میدان میوه و تره 
بار افزایش یابد اما این گونه نشد و شاهد کاهش برخی از 

اقالم میوه هستیم.

در ايران نیز در 
حوزه اقتصادی بايد 
کاری کرد که بدهی 

تولید کننده ها و 
مصرف کننده ها به 
بانک ها کم شود نه 

اينکه بدهی ها فزونی 
يابد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:

دولت درحوزه اقتصادی راه را اشتباه می رود

دبیر کمیســیون آموزش مجلــس گفت: به تازگی ســندی در 
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان کشــف شــد که 
نشان می دهد مدیر یک شرکت  پتروشیمی وابسته به صندوق، 
در یکی از دریافتی های خود ســالیانه یک میلیارد و صد میلیون 

تومان حقوق گرفته است.
حجت االسالم والمســلمین علیرضا ســلیمی دبیر کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی درخصوص آخرین 
نتایج تحقیق و تفحــص از صندوق ذخیــره فرهنگیان، اظهار 
داشت: ابعاد کار ســنگین و گســترده اســت و در هر مرحله، 
 ابعاد جدیدی از این فســاد رونمایی می شــود که تکان دهنده

 است.
وی افزود: به تازگی سندی در این تحقیقات کشف شد که نشان 
می دهد مدیر یکی از شرکت های پتروشیمی وابسته به صندوق 
که از دو بخش حقوق می گرفته اســت، در یکی از دریافتی های 
خود ســالیانه یک میلیارد و صد میلیون تومان حقوق گرفته که 

فیش آن به دست ما رسیده است.
حجت االسالم والمسلمین سلیمی با ابراز تأسف و تعجب از ابعاد 
بزرگ این فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، بیان داشت: این 
فرد از صندوق ذخیــره نیز حقوق می گرفته اســت و فیش یک 
میلیارد و صد میلیون تومانی وی مربوط به شــرکت پتروشیمی 

وابسته به صندوق ذخیره است.

کشف يک نجومی بگیر ديگر

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان اعالم کرد:
توقف توزيع میوه های دولتی طی يک هفته گذشته

مسئول علمی بسیج دانشجویی اصفهان با اشــاره به برپایی نمایشگاه 
»همت« گفت: دومین دوره از این نمایشگاه 20 اردیبهشت ماه امسال 
با نمایش صدها طرح دانشجویی و طرح هایی که به مرحله نمونه اولیه یا 

نمونه تجاری رسیده است، پیاده سازی می شوند.
محمدجواد نادراالصلی در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در اصفهان به 
فعالیت های بسیج دانشجویی اصفهان پیرامون اقتصاد مقاومتی اشاره 
کرد و اظهار داشت: به همت معاونت علمی دانشجویی اصفهان، قرارگاه 
دانشــجویی اقتصاد مقاومتی شهید احمدی روشــن در حوزه اقتصاد 
مقاومتی با 4 رویکرد اصلی گفتمان ســازی، اتصــال توانمندی های 
دانشجویی به صنایع، هدفمندسازی فعالیت های دانشجویی و برگزاری 

دوره های آموزشی ایکاب شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه نخســتین رویکرد این قرارگاه بحث گفتمان ســازی 
اقتصاد مقاومتی است، افزود: اصلی ترین برنامه رویکرد گفتمان سازی 
اقتصاد مقاومتی در سال گذشــته و امســال، دوره آموزش هزار نفره 
دانشجویان است.مسئول علمی بسیج دانشجویی اصفهان بیان کرد: در 
نمایشگاه »همت« ظرفیت های دانشجویی مشخص می شود و صنایع 
این ظرفیت ها را مطالعه می کنند و به توانمندی های دانشجویان متصل 

می شوند.

3 نمایشگاه تخصصی و متفاوت خودرو به همت هیئت اتومبیل رانی 
و موتوسواری اســتان اصفهان و با همکاری شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی از 20 تا 25 فروردین در محل نمایشگاه های بین المللی 

اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار می شود.
این نمایشــگاه در 3 بخش نمایشــگاه خودروهای آفرود، نمایشگاه 
خودرو و موتورسیکلت های مســابقه ای، نمایشگاه خودرو کالسیک 
و با هدف فرهنگ سازی اســتفاده صحیح از موتور سیکلت و خودرو 
و آشــنایی عموم مردم با رشته های مختلف ورزشــی این حوزه برپا 
می شــود.در این نمایشگاه تعداد 60 دســتگاه خودرو کالسیک در 
سالن کالســیک، تعداد 40 دســتگاه خودرو آفرود و دو دیفرنسیل 
در سالن آفرود تعداد 70 دســتگاه خودروهای مسابقه ای در سالن 
خودروهای مســابقه ای به نمایش گذاشته می شود.همچنین تعداد 
40 دستگاه موتور ســیکلت های ورزشی سنگین ریس و استیریت و 
تریل و تریال و کراس در ســالن مخصوص موتور سیکلت در معرض 
دید عالقه مندان قــرار می گیرد.قهرمانان اتومبیل رانی کشــور از 
جمله زهرا پیکانپور خودرو مســابقه  و کاپ هــای قهرمانی خود را 
در این نمایشــگاه در معرض دید عالقمندان قرار داده و ســئواالت 

بازدیدکنندگان پاسخ می دهند.

تجاری ســازی ايده های 
دانشــجويی در راستای 

تحقق اقتصاد مقاومتی

3 نمايشگاه تخصصی 
خودرو در اصفهان برپا 

می شود

نایب رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ســاختمانی با اعالم اینکه 900هزار 
کارگر ساختمانی 4 ســال در انتظار تحقق وعده بیمه دولت یازدهم هستند، گفت: 
امســال هم ربیعی وعده بیمه کارگران ساختمانی را داده اســت اما بعید است که 
عملیاتی شود.هادی ساداتی، درباره وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: بیمه 
کارگران ساختمانی کال عملیاتی نشده و سراسر وعده تبلیغاتی بوده است. هیچ کاری 

تا کنون انجام نشده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 900 هزار نفر در کشور منتظر بیمه شدن هستند، 
با توجه به اینکه حذفیات را حساب نکنیم. آمار تأمین اجتماعی نسبت به آمار حقیقی 
متفاوت است. آقای ربیعی در دیدار نوروزی هم اعالم کردند که تا پایان سال حدود 
200 هزار کارگر ساختمانی بیمه می شوند؛ اما این وعده درست نبود و صحت ندارد 

چرا که این حرف در سال های قبل هم اعالم شده است.
ساداتی افزود: تعدادی از کارگران کارت های مهارت سال 91 و 92 را دارند اما هنوز 

بیمه نشده اند، یعنی حدود 4ســال در انتظار بیمه هستند. حدود 150 هزار نفر را تا 
کنون حذف کرده اند. از سال 89 تا کنون حدود 150 هزار نفر به خاطر اینکه شغلشان 
کارگر ساختمانی نبوده اســت از چرخه بیمه حذف شــده اند اما هنوز جایگزینی 
برای آن پیدا نشده اســت. در دولت یازدهم حدود 300 هزار نفر تحت پوشش بیمه 
قرار گرفتند و این میزان بســیار کمتر از وعده ای بود که به مسئوالن دادند. با وجود 
تأکیدات ربیعی در سال 95 هنوز سهمیه بیمه کارگران ساختمانی کشور اعالم نشده 
است.وی بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی در سال 92 از طریق دریافت یک درصد 

از مالیات بر ارزش افزوده شهرداری، حدود 900 هزار میلیارد دریافت کرد تا پایان 92 
حدود 800 هزار نفر را تحت پوشش بیمه کند که حدود 600 هزار نفر تحت پوشش 
بیمه قرار گرفتند. در ســال 93 هیچ کارگری بیمه نشد. در سال 94 هم سه سهمیه 
100 هزار نفری از سوی تأمین اجتماعی اعالم شــد و بیش از 90 هزار نفر از چرخه 
حذف شــدند، اما در سال 95 هم هیچ کارگری بیمه نشــد. امسال هم ربیعی وعده 
بیمه کردن 200 هزار نفر را داده امیدواریم عملیاتی شــود، اما به نظر می رسد مانند 

سال های گذشته وعده و وعید باشد.

چشم انتظاری ۹۰۰هزار کارگر ساختمانی

کافه اقتصاد

بازار

قیمت انواع
مانیتورMonitor LED / LCD در بازار

BenQ XL2430T Gaming 24inch  بنکیو

 21,600,000
 ریال

21,950,000
ریال

Asus VX228H-LED 21.5inch ايسوس

 7,300,000
ریال

7,900,000
 ریال

SAMSUNG S24D595HL 24inch سامسونگ

 6,400,000
ریال

 6,750,000
ریال

X.VISION 1610S 15.6Inch ايکس ويژن

2,480,000
ریال

 2,600,000
ریال

فارس: بازارهای مالی شــهر در حالی نخستین روز از هفته 
جاری را پشت سر گذاشتند که شاخص بورس با رشد 114 
واحدی همراه شــد؛ ســکه تمام بهار آزادی 4 هزار تومان 
ارزان تر از روز کاری قبل داد و ستد شد و ارزش هر دالر نیز 

چهار تومان افزایش یافت.
در این میان از مهم تریــن اخبار اقتصادی کــه در این روز 
منتشر شــد می توان به افزایش قیمت 4.5 درصدی نفت 
در هفته گذشــته به دنبال حمله آمریکا به سوریه، تجمع 
مال باختگان مؤسســه کاســپین روبروی بانــک مرکزی، 
حواشی حذف کارت ســوخت، اختصاص 15 هزار میلیارد 
تومان بودجــه خرید تضمینــی گندم و صــدور 800 کد 

سرمایه گذاری خارجی در بورس اشاره کرد.

رشد 114 واحدی شاخص بورس
معامالت مثبت نمادهای مطرح خودرویی بیشترین تأثیر 
را در رشــد 114 واحدی شــاخص بورس در این روز کاری 

داشت.
بر همین اساس اکثر نمادهای این گروه در مثبت کامل این 
روز مورد معامله قرار گرفتند و بر شــدت رشد در معامالت 

پایانی نمادهایی همچون خســاپا، خودرو و خپارس افزوده 
شد.

گروه محصوالت فلزی از دیگــر گروه های مثبت بازار امروز 
به شمار رفت و رشد ارزش سهام در اکثر نمادهای این گروه 
به واسطه داد و ســتد فعاالن این حوزه رقم خورد، این رشد 
ارزش دو نماد فاراک و فالمی را تا صف خرید ســهام، پیش 

برد.
در حالی  که شاخص بورس روز مثبتی را پشت سر گذاشت 
برخی نمادها همچون دو نماد بانکی وتجــارت و وبملت با 
افت ارزش سهام خود همراه شدند؛ حکمت نیز در معامالت 

پایانی به جمع نمادهای منفی این گروه پیوست.
در گروه محصوالت فلــزی اکثر نمادها افت ارزش ســهام 
خود را مشــاهده کردند که در این میان می توان به فوالد، 
فاسمین، فلوله و فملی اشــاره کرد، در این میان شدت افت 
در سه نماد فرآور، کیمیا و فخاس بیش از سایر نمادها دیده 

شد و در نهایت با صف فروش همراه شدند.

گلوگاه قیمتی دالر
در معامالت بــازار ارز ارزش هر دالر با 4 تومان رشــد به 3 
هزار و 756 رســید و همچنان در همین محدوده قیمتی 

باقی ماند.
بر اســاس برابری عرضه و تقاضا در داد و ســتدهای این 

روز دو ارز یورو و پوند، ارزش هر دو با افت همراه شــد و به 
ترتیب در قیمت 4 هزار و 55 تومان و 4 هزار و 678 تومان 

مورد معامله قرار گرفتند.

نیش ترمز سکه
معامالت بازار سکه و طال در نخستین روز کاری این هفته 
رنگ و بوی دیگری داشت و بر خالف روند صعودی که در 
روزهای گذشــته در پیش گرفته بود، این بار با افت ارزش 

همراه شد.
بر همین اســاس آرش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با 4 

هزار تومان افت به یک میلیون و 206 هزار تومان رسید.

نیم سکه بهار آزادی هزار تومان گران تر از روز کاری قبل در 
دست فعاالن این بازار به گردش درآمد و قیمت 683 هزار 

تومان را به خود دید.
ربع سکه بهار آزادی نیز بار دیگر با افزایش قیمت همراه شد 

و به ارزش 379 هزار تومان رسید.
در بخش دیگر ایــن بازار معامالت آتی ســکه به چشــم 
می خورد کــه در تمام قراردادهای آتی ســکه 
افت ارزش مشاهده شد و این افت در قرارداد 
آتی شهریور و آتی دی بیش از سایر قراردادها 

دیده شد.

رشد قیمت ها در بورس شهر

 تنفس کوتاه سکه در سقف ساالنه

بورس

مرتضی
 ره آورد
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پیشنهاد سر دبیر: 
زیباترین جاذبه های دیدنی خاورمیانه در سال 2017 

پل پوترا؛ 

شبیه سازی از خواجوی اصفهان در کواالالمپور
چرا بازدید از پل پوترا؟

معرف آثار تاریخی ایران در مالزی اســت. ادواره ای از پل خواجوی اصفهان در 
شهر مدرن پوتراجیا است.این پل بسیار زیبا و دیدنی است. 

نگاهی به پل خواجو
شهر اصفهان آثار تاریخی بســیار زیادی دارد و به عنوان پایگاه فرهنگ، هنر و 

تاریخ ایران شناخته می شود. 
پل خواجو یکی از مهم ترین پل های تاریخی ســاخته شده بر روی زاینده رود 
است، این سازه با نام های دیگری چون پل شــاه و پل بابا رکن الدین اصفهان 

نیز شناخته می شود. این سازه در زمان صفویان و شاه عباس دوم ساخته اند.
عالوه بر مقاومت بســیار خوب این پل طی ســال های گوناگون بر روی آب، 
معماری این بنا و کاشی کاری های زیبایش نیز مهم و خاص است. پل خواجو 
۱۳۳ متر طول و ۱۲ متر ارتفاع دارد. در زمان بی آبی زاینده رود، پل خواجو به 
صورت دو طبقه به نظر می رسد و امکان عبور از بخش های مختلف آن وجود 

دارد.
از تاریخ و استفاده خاص خواجو که بگذریم به راســتی این پل از شاهکارهای 
پل سازی در دنیا محســوب می شود؛ کاشــی کاری ها، طاق های زیبا و حتی 
آجرهای این پل، دیدنی و جذاب هســتند. این پل از مشــهور و محبوب ترین 
پل های ایران و دنیا است و پیشنهاد می کنیم به عنوان یک ایرانی حتما از این 

سازه زیبا دیدن کنید. 
مالزی از کشورهایی است که توانسته توریســت های مسلمان و غیر مسلمان 
زیادی را به ســوی خود جلــب کند. از مهم ترین شــهرهای این ســرزمین 
کوآالالمپور اســت اما شــهری دیگر به نام پوتراجیا در جنــوب کوآالالمپور 

ساخته اند تا پایگاهی اداری، تجاری و گردشگری برای مالزی باشد.
نام این شهر از اســم تونکو عبدالرحمان پوترا اولین نخست وزیر کشور مالزی 
برگرفته شــده؛ پوترا در زبان ماالیی به معنای پادشاه و جایا به معنای واالمقام 
و صاحب قدرت است. در این شهر تالش شده همه چیز مدرن و به روز باشد. با 
قدم زدن در پوتراجایا می توانید شهری مدرن را در دیار مسلمانان تماشا کنید، 
دیاری پاکیزه با خط کشی های خیابانی متفاوت و جالب، آسمان خراش های 
سر به فلک کشیده و… که هر یک از آن ها در نوع خود خاص و دیدنی هستند.

در سفر به مالزی و شهر کواالالمپور پیشــنهاد می کنیم از پوتراجایا نیز دیدن 
کنید. پل پوترا طوالنی ترین پل موجود در شــهر زیبای پوتراجایاست که بلوار 
پوترا را به میدان پوترا متصل می نماید، طولش 4۳5 متر است و از مکان های 

محبوب برای عکاسی و بخصوص تصویربرداری عروسی زوج های جوان است.
جنس پل از بتن و کامال بهره گرفته از نوع معماری پل خواجوی اصفهان یعنی 
معماری ایرانی اسالمی است، گویا خواجو در اینجا مدرنیزه شده و می توان بر 
روی آن با اتومبیل، پیاده و مونوریل رفت و آمد کرد. این سازه دو طبقه دارد و 
سطح باالیی آن خیابان و عابر پیاده و ســطح زیرینش مونوریل )قطارهایی که 

باالتر از سطح زمین حرکت می کنند( آن است.
این پل به نسبت خواجو بسیار نوســاز و ساختش متعلق به سال ۱997 میالدی 
می باشد که البته در سال ۱999 میالدی بازگشایی شد. گفته می شود دولت مالزی 
از ایران برای ساخت این سازه اجازه خواست و دولت ایران هم اجازه داد تا این پل 
۲5 درصد شبیه به خواجو ساخته شود به همین دلیل شاهدیم که پوترا با خواجو 
تفاوت های زیادی هم دارد. مانند تعداد طاق ها، فاصله ی میات طاق ها، طول پل 

و… که با مشاهده تصاویر زیر بیشتر متوجه این اختالفات خواهید شد.

تفریحاتی عالی بر روی پل پوترا
مطمئنا قدم زدن و پیاده روی روی پل پوترا تنهــا تفریحی ممکن بر روی این 
پل نیست، گردشگران زیادی به این ناحیه و دیدار پل پوترا می روند تا با سبک 
معماری ایرانی و اسالمی آشنا شــوند و به گردش و تفریح در اطراف این سازه 
شاخص بپردازند، از برترین و محبوب ترین تفریحات موجود بر روی این پل و 

اطرافش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 عکاسی: مناظر اطراف پل پوترا و خود ایــن سازه آن قدر دیدنی هستند که 
نمی توان از آن ها عکاسی نکرد. حتی زوج های جوان زیادی هم بر روی این پل 

می روند تا خاطره ی بهترین روز زندگیشان را با پل پوترا جودان کنند.
  تماشای غروب آفتاب: از جمله بهترین مکان هایی که در مالزی می توانید 
شاهد غروب خورشید باشید سطح باالیی پل پوترا است که غروب را دو چندان 

زیبا جلوه می دهد.
  قایق ســواری: در دریاچه پوترا امکان قایق ســواری نیز وجــود دارد و 
بازدیدکنندگان و توریســت ها نیز می توانند آن ها را اجــاره کرده و به دامان 

آب های زالل در دریاچه سفر کنند.

هزینه:
انواع قایق های کروز از تک سرنشین تا ۱۲۰ نفر ظرفیت در دریاچه پوترا فعال 
هستند و بنابر زمانی که قایق ســواری می کنید هزینه هایی متفاوت دارند که 

هزینه هایشان از ۱5 رینگت مالزی )حدود ۲۰ هزار تومان( شروع می شوند.
  وعده های غذایی لذیذ: اقامتگاه ها و رســتوران هــای زیادی در اطراف 
پل پوترا وجود دارد که می توانید با مراجعه به آن ها خوراکی های خوشمزه ای 
تهیه نموده و نوش جان کنید. ساخت چنین پروژه مهم و عظیمی از یک شرکت 
یا موسسه خاص ساخته نبود و مسئولین مالزی نیز ترجیح می دادند که از ایده ها 
و نیروهای گوناگون استفاده کنند به همین دلیل ساخت پروژه به شرکت های 
PPJ و PJC که در زمینه ساخت و ساز در مالزی فعال هستند سپرده شد که 
البته مقامات محلی نیز به آن ها کمک های شایان توجهی کردند. سازمان های 
دیگری هم چون زیر ساخت های شهری و بهداشت عمومی، مدیریت مواد زاید، 
برنامه ریزی شهری، حفاظت محیط زیست و توســعه اجتماعی اقتصادی در 

ساخت این پی زیبا نقش داشته اند.
پیشــنهاد می کنیم در ســفر به مالزی دیدن پل پوترا را از دست ندهید برای 
رسیدن به این پل زیبا می توانید از اتومبیل شــخصی، ترن و اتوبوس استفاده 

کنید.  
بدون شک از بازدید پل پوترا پشیمان نخواهید شــد زیرا منظره ی اطراف آن 
بسیار دیدنی و جذاب است پیشنهاد می کنیم اگر اهل پیاده روی هستید، حتما 
ساعاتی را به قدم زدن در اســکله و اطراف این پل اختصاص دهید زیرا محیط 
مناسبی برای این کار دارد. همچنین افراد زیادی را هم خواهید دید که بر روی 
پل یا اطرافش به دوچرخه سواری می پردازند. پیشنهاد می کنیم از قبل خوب 

زمانبندی کنید تا از زیبایی های پل پوترا نهایت استفاده را کرده باشید.
اگر زیاد به پیاده روی هم عالقه ندارید مشکلی نیست می توانید نهاری سبک 
را در اســکله نوش جان کرده و یا قایقی کرایه نموده و در آب های زالل اطراف 

پل قایق رانی کنید. 

در گرداگرد گیتی همه روزه بناهایی ساخته و ساختمان های دیگری فرو می ریزند؛ انسان هایی می میرند و افراد دیگری با تولدشان جای 
آنها را پر می کنند. چرخه ی زندگی ادامه دارد و جز آثاری که بشر از خود به جای گذاشته، روی زمین چیزی باقی نمی ماند.

به گزارش کارناوال، اما در هر شهر یا کشور، آثاری وجود دارند، بی نظیر که در دنیا هیچ همتایی ندارند. خوشبختانه در کشور عزیزمان 
ایران صدها سازه و دیدنی خاص وجود دارد که از گذشتگانمان برای ما به یادگار مانده اند و مایه ی قدرت و افتخار ما هستند. اماکنی 
مثل تخت جمشید، پل خواجو، سی و سه پل، مقبره ی کوروش کبیر، گنبد سلطانیه، دروازه سنگی خوی و … که هر یک منحصر به فرد 
هستند. این آثار نه تنها از دید ما ایرانی ها حتی از نگاه ساکنان دیگر کشورهای جهان نیز خاص و شاخص اند. سران کشور مالزی تالش 
کرده اند تا شبیه سازی از شگفت انگیزترین بنا و سازه های دنیا را در شهر نوسازی به نام پوتراجایا جمع آوری کنند و از این راه قدمی 
در راستای تقویت صنعت گردشگری بردارند. یکی از سازه هایی که از ایران در این شهر، شبیه سازی شده پل خواجو است؛ پلی زیبا و 

تاریخی در نصف جهان اصفهان. 
کارناوال امروز قصد سفر به مالزی را دارد تا از نزدیک با پل پوترا که برای ساختش از خواجو الگو برداری کرده اند، دیدن کند. در این سفر 

هیجان انگیز با ما همراه باشید.

زیباترین جاذبه های دیدنی خاورمیانه در سال 2017 
کشورهای خاورمیانه دارای جاذبه های دیدنی متنوعی هستند که بسیاری از آنها نمادهایی هستند که شهرها توسط آنها شناسایی 
می  شوند. با  ما همراه باشید تا با برترین جاذبه های دیدنی که توسط کاربران سایت تریپ ادوایزر انتخاب شده است آشنا  شوید.           

 مسجد شیخ زاید
مســجد شــیخ   ابوظبی – امارات  

زاید مسجدی در شهر 
ابوظبی، کشور امارات است. 

این مسجد بعد از مسجد الحرام 
و مسجد النبی سومین مسجد بزرگ 
 جهان اســت و یکی از نقاط دیدنی 
امارات متحده عربی به شمار می آید.               

برج خلیفه
 – دبی – امارات    

برج خلیفه با ۱6۳ طبقه و 
8۲8 متر ارتفاع در حال حاضر 
بلندترین آسمان خراش ساخته 

شده در دنیا است. بدون شک این 
برج  یکی از دیدنی ترین جاذبه های دنیا 

به شــمار می رود ، بیرون برج نیز فواره ای 
قرار دارد که طول آن ۲75 متر است و قادر 

به  پرتاب آب به ارتفاع ۱5۰ متر اســت. در 
شب 66۰۰ المپ در ۳5 رنگ مختلف روشن 

می شود که جذابیت بیشتری به این نما می  دهد.             

پترا  
وادی موسا – اردن  

پترا شهری 
است کامل که همه 
آن در کــوه و در تختــه 
سنگ هایی به رنگ ُگل سرخ یا 
رنگ صورتی تراشیده شده است. 
از اینجاســت  که نام این شهر زیبا 

پترا نهاده شده است. کلمه پترا به زبان 
یونانی به معنی صخره است و چون این 

شهر باســتانی تماماً در سنگ   )صخره( 
کنده شده است آن  را پترا نامیده اند. این شهر 

تاریخی در سال ۲۰۰7 به عنوان یکی از عجایب 
هفتگانه جدید شناخته شد.            

برج العرب
برج العرب چهارمین هتل  دبی – امارات 

با ساختمان بلند در دنیاست 
که ساختمان آن ۳۲۱ متر ارتفاع 

دارد و در جزیــره ای مصنوعی بنا 
شده  است. برج العرب را تنها هتل 7 ستاره 
جهان می نامند. هفت طبقه از این هتل 
به صورت آکواریوم زیر دریا وجود دارد. 

برج  العرب بــرای مدتی نمــاد دبی بود 
و امروزه نیــز هنوز بســیاری آن را نماد دبی 

می شناسند.            

مسجد سلطان 
قابوس مسقط– 

عمان  

مسجد جامع سلطان 
قابوس یکی از مسجدهای 
اصلی و مهم سلطنت عمان 
اســت. فرش مســجد جامع 
سلطان قابوس در شهر مسقط 

به  ســفارش ســلطان قابوس اثر 
هنرمندان ایرانی از نیشابور است .طرح 
این فرش که در حدود 5 هزار متر مربع 

مســاحت دارد و از نقشه گنبد مسجد 
شــیخ لطف ا... اصفهان و ترکیب طرح 

افشان شاه  عباسی الهام گرفته است.                   

پرسپولیس 
شیراز – ایران   پرســپولیس کــه ما آن 

را بــا نــام تخت جمشــید 
نیــز مــی خوانیــم از جمله 

پرطرفدارتریــن جاذبــه هــای 
دیدنی بین گردشــگرانی است که  به 

 خاورمیانه سفر می کنند. آنها بازدید این 
جاذبه دیدنی شهر شیراز را از بایدهای 

سفرشان به ایران می دانند.                       

هرم جیزه
 جیزه_ مصر    

هرم بزرگ جیزه   در قاهره 
مصر قرار دارد و تنها بازمانده  
 عجایب هفتگانه جهان   به شمار 

می آید . قدمت ایــن هرم  به ۲6۰۰ 
ســال پیش از میالد می رسد و صدها 
هزار کارگر به مدت ۲۰ ســال مشغول 

ساخت آن بوده اند.            

میدان نقش جهان 
اصفهان – ایران    

میدان نقــش جهان 
اصفهــان کــه از جملــه 
بناهایی است که در یونسکو 
به ثبت رسیده اســت ، میدان 

مرکزی شــهر اصفهان اســت که 
در  اطــراف آن مجموعه ای از بناهای 

تاریخی همانند عالی قاپو ، مســجد امام ، 
مسجد شــیخ لطف ا... و سردرقیصر قرار 

گرفته اند.  گردشگران آن را خارق العاده 
می خوانند . در وســط میدان بایســتید 

 کامال احســاس می کنید به 5۰۰ سال قبل 
بازگشته اید. 

شهر باستانی 
جرش جرش – اردن 

    

ِجَرش نام شــهری 
باستانی در کشــور اردن 
است که در سمت مشرق کوه 
)الســواد( و در سرزمین بلقان 

و حوران در روی تپه بلندی  واقع 
شده اســت. زمین لرزه ای قوی در 

ســال 749 میالدی قسمت هایی از این 
شهر باستانی را ویران کرد اما زمین لرزه 

بعدی با  جنگ و آشوب هایی همراه شد 
که منجر به تخریب این شهر باستانی شد. 

امروزه ویرانه هایی از شهر باستانی جرش باقی 
مانده  است. 

معبد هاتور در دندره  
دندره _ مصر       مجموعــه معابد دندره 

در ۲.5 کیلومتری جنوب 
شــرق دندره در مصــر قرار 

گرفته اســت و یکی از بهترین 
مجموعه هــای تاریخی  محافظت 

شــده در مصــر اســت. کل مجموعه 
4۰۰۰۰ متر مربع اســت که توســط 

دیوارهای آجری احاطه شــده است. 
این مجموعــه  چندین معبــد دارد که 

اصلی ترین آن معبد هاتور است.         

همیشه دالیلی عالی برای سفر به روســیه وجود دارد حتی اگر عالقه چندانی 
به جادوی کلیساها و مناظر شگفت انگیز کوه های آن هم نداشته باشید باز هم 
نمی توانید از این کشــور زیبا صرف نظر کنید. اگر می خواهید برای تعطیالت 
امســال خود ســفری خارجی داشته باشــید چرا به روســیه فکر نمی کنید؟ 
می خواهیم از دالیلی بگوییم که به شــما انگیزه کافی برای ســفر  به روسیه را 
 می دهد. در ادامه ما را همراهی کنید می خواهیم بدانیم چرا به روســیه ســفر 

کنیم.
مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون ها  

همانطور که تمام طرفداران فوتبال می دانند جام کنفدراســیون ها در ســال 
۲۰۱7 از۱7  ژوئن تا ۲ جوالی در روسیه برگزار می شود و چهار شهر کازان، سن 
پوترزبورگ، سوچی و مسکو میزبان این مسابقات هستند. مسابقه جام جهانی 
فوتبال ۲۰۱8 هم در سال آینده در روسیه انجام می شود. اگر می خواهید برای 

جام جهانی سفری به روسیه داشته باشــید حتما به پست هایی که در آینده در 
این مورد نوشته می شود نگاهی بیندازید.

تاریخ روسیه
روسیه تاریخی دراز دارد. تاریخ  سال های اخیر روسیه و وقایعی که در این کشور 
اتفاق افتاده در روزنامه ها و کتاب های تاریخی سراســر جهان موجود است اما 
داستان روسیه به سال ها قبل از این ها برمی گردد. سال ها قبل از اینکه روسیه 
با پرتاب ماهواره و فضاپیما به فضا تاریخی هوافضایی از خود ثبت کند این کشور 
مرکز هنر، فرهنگ و علم آموزی بود. با قدم زدن در خیابان هایی که در کنار آن ها 
کلیساهای زیبا و مراکز آموزشی وجود دارد به راحتی می توانید عشق عمیق و 
قدیمی مردم روسیه به معماری، هنر و مذهب را ببینید. حتی در دوران ما قبل 
تاریخ هم این کشــور دارای تاریخ بوده است، مردم باســتان زندگی خود را در 
روسیه ادامه دادند و برای خود فرهنگ و شــیوه خاص زندگی به وجود آوردند. 
اگر می خواهید درباره تاریخ جذاب و دراز روســیه بیشــتر بدانید به این کشور 

سفر کنید.

زیبایی مناظر طبیعی روسیه
فرقی نمی کند که شــما چه جاذبه طبیعی ای را بیشتر دوست داشته باشید در 
روسیه همه جور منظره طبیعی ای را پیدا می کنید! از سواحل استوایی گرفته تا 
استپ های یخ زده؛ روسیه همه این ها را در کشور پهناور و بزرگ خود جای داده 
است. مهم نیست بعضی از شهرهای آن چقدر سرد و دورافتاده است زیبایی های 
طبیعی این کشور بسیار زیباست. در روســیه در میان این جاذبه های طبیعی 

می توانید تفریحاتی مثل هاکی، اسکی و قایق سواری انجام دهید.
معماری روسیه

شکی نیست که روسیه چند تا از زیباترین ساختمان های جهان را دارد. کلیسای 
جامع سنت باسیل مسکو نمونه هایی جادویی و حیرت آور از دوره رنسانس دارد. 
کلیسای جامع سنت دمتریوس با ظرافت در طراحی و ساخت خود شگفتی قرن 

دوازدهم و قصر زمستانه نمایشی از ثروت فراوان است.
غذای روسیه

در روسیه برای غذا خوردن به بیرون بروید و ببینید که هر جور غذایی که دوست 

داشته باشــید را می توانید پیدا کنید. روســیه بزرگ ترین کشور جهان است 
و غذاهای آن از تنوع زیادی برخوردار هســتند و از محلی بــه محل دیگر فرق 
می کنند.  ماهی، ماده اولیه همه غذاها در بســیاری مناطق روسیه است و مردم 
به سوپ )چه سوپ گرم و چه سوپ ســرد ( عالقه زیادی دارند. پای گوشت هم 

غذای مورد عالقه خیلی از مردم روسی است.

چرا به روسیه سفر کنیم؟
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پیشنهاد سردبیر:
چهارمحال و بختیاری؛ قطب تولید گالوالوم کشور

اخبار

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری به قطب تولید 

گالوالوم ایران تبدیل شده است.
ســید نعیم امامی اظهــار کــرد: کارخانــه تولید ورق 
فوالدی گالوالوم با یک هزار و 300 میلیارد ریال اعتبار و 
ســرمایه گذاری ارزی 17.5 میلیون یورو راه اندازی شده 

است .
امامی ادامه داد: با بهره برداری از این کارخانه ضمن فراهم 
شدن زمینه اشتغال مستقیم 250 نفر، ساالنه از خروج 65 

میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می شود .
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با 
راه اندازی مجتمع فوالد تاراز شهرکرد، در کنار دو کارخانه 
دیگر این استان) کارخانه های ورق خودرو سفید دشت و 
قلع اندود فرخشهر(، چهارمحال و بختیاری با ظرفیت 800 

هزار تن، قطب تولید انواع ورق کشور می شود .
 وی اضافه کرد: این کارخانه در هفت هکتار از زمین های 
قطب صنعتی شهرکرد در مدت ســه سال ساخته شده 
است . امامی خاطرنشان کرد: در مجتمع فوالد تاراز ساالنه 
330 تن انواع ورق های پوششی ازجمله گالوانیزه و گالوالوم 

تولید می شود .
  این مجتمع آبان ماه پارسال با حضور معاون اول رئیس 

جمهور به صورت رسمی بهره برداری شد .
ورق گالوالوم در مقایسه با ورق گالوانیزه عمری دو برابر و 
پوششی نصف داشته و در صنایع لوازم خانگی، ساختمان 

و خودرو کاربرد دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت:

چهارمحال و بختیاری؛ قطب 
تولید گالوالوم کشور

بیژن حیدری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چهارمحال با مسئوالن
و بختیاری در شــورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه2۹5 پروژه آموزشی با مشارکت خیران در چهارمحال 
و بختیاری احداث شــده است، اظهار داشت: ســاالنه با مشارکت 
خیران 15 مدرسه در این اســتان احداث می شود. وی عنوان کرد: 
باید از ظرفیت های خیران برای مدرســه ســازی در این اســتان 
استفاده شود.مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چهارمحال 
و بختیاری عنوان کرد: اعتبارات جوابگــوی احداث مدارس جدید 

نیست و باید از کمک خیران در این مسیر استفاده کرد.

احداث ۲۹5 پروژه آموزشی با 
مشارکت خیران در چهارمحال

بر اســاس اعالم روابط عمومی اســتانداری چهارمحال و 
بختیاری؛ در دیدار قاسم سلیمانی اســتاندار با سید پرویز 
فتاح رئیس کمیتــه امداد امام خمینــی )ره(، درخصوص 
ایجاد طرح های اشتغال زا برای افراد تحت پوشش این نهاد 
در اســتان بحث و تبادل نظر و مقرر شد کارگروه مشترکی 

در این زمینه ایجاد گردد.
همچنین در نشست استاندار چهارمحال و بختیاری با سید 
حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، مسائل و مشکالت حوزه بهداشت و درمان استان 

پیگیری شد.
محمد خالدی سردشتی نماینده مردم لردگان در مجلس 

شورای اسالمی نیز در این نشست حضور داشت.
بر اساس این گزارش؛ قاسم سلیمانی استاندار چهارمحال و 
بختیاری و محمد خالدی سردشتی نماینده مردم لردگان 
در مجلس شورای اسالمی در دیدار با عباس آخوندی وزیر 
راه و شهرســازی نیز پروژه های وزارت راه و شهرسازی در 

استان را پیگیری نمودند.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری در نشســت با علی اصغر 
رستمی ابوســعیدی رئیس و معاونین دانشگاه پیام نور هم 
بر اهمیت توسعه فعالیت های علمی و آموزشی این دانشگاه 

در استان تأکید کرد.

قاسم سلیمانی دشــتکی عصر شــنبه در دیدار با معاون 
حقوقی، مجلس و امور اســتان های دانشــگاه پیام نور با 
بیان اینکه توســعه زیرساخت های آموزشــی و علمی در 
چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: توسعه 
دانشگاه ها در این اســتان زمینه ساز توسعه دیگربخش ها 

است.
وی عنوان کرد: باید از فرصت های مختلف برای توســعه 

دانشگاه های این استان بهره گرفت.
اســتاندارچهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه آموزشی 
زمینه ساز توسعه بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی و... می شود.
وی تاکیــد کــرد: چهارمحــال و بختیــاری ظرفیت ها 
وپتانسیل های بســیاری دارد که باید از این ظرفیت های 

برای توسعه بیشتر این بخش ها استفاده کرد.
اســتاندارچهارمحال و بختیاری یادآور شد: بهره گیری از 
پروژه ها و پژوهش های تحقیقاتی دانشــگاه های اســتان 

برای توسعه این استان ضروری است.
کیفیت برنامه های هفتــه معلم درچهارمحال 

وبختیاری افزایش یابد
قاسم ســلیمانی دشــتکی همچنین بعد از ظهر شنبه در 
شــورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره 

به اینکه کیفیت برنامــه های هفته معلــم درچهارمحال 
وبختیاری افزایش یابد، اظهار داشت: باید برنامه های هفته 
معلم در چهارمحال و بختیاری متناســب با شان معلمان 

باشد.
وی عنوان کرد: انتخاب معلمان نمونه استان باید با توجه به 

شاخص های تعیین شده انجام شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: توسعه مدارس 
 نقش مهمی در توســعه اســتان چهارمحــال و بختیاری

 دارد.
وی با اشــاره به اینکه باید از ظرفیت خیران مدرســه ساز 
برای احداث مدارس جدید در این اســتان بهره برد، تاکید 
کرد: نوسازی مدارس و احداث مدارس جدید با تجهیزات 
آموزشــی کامل نقش مهمی درتوسعه فضای آموزشی این 

استان دارد.
طرح های اشتغالزایی چهارمحال و بختیاری به 

بنیاد برکت ارائه شود
قاســم ســلیمانی همچنین ظهر روز شــنبه در کارگروه 
هماهنگی اقتصادی استان اظهار داشت: نرخ بیکاری استان 
بیش از 20 درصد است و این مسئله ضرورت توجه بیش از 
پیش به بحث اشــتغال و رفع بیکاری جوانان در استان را 

نشان می دهد.
مشــارکت  نــرخ  وی 
اقتصادی استان را بیش از 
4 درصد دانســت و افزود: 
افزایــش نرخ بیــکاری در 
استان یک اشــکال است 
که نمی توانیــم منکر آن 
شویم هر چند تالش های 
بســیاری در ایــن زمینه 
صــورت گرفتــه و اکنون 
نیز به دلیــل باال بودن نرخ 
بیکاری در استان با موافقت 
ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور مقرر شــده است 
الیحه ای از ســوی استان 
تهیــه و بــرای تصویب به 

هیات دولت ارائه شود.
وی ایجاد اشتغال را فاکتور مهمی در بحث محرومیت زدایی 
روســتاهای اســتان عنوان و تصریح کرد: بخش صنعت، 
کشاورزی و گردشگری استان باید مباحث پیشنهادی خود 
در خصوص طرح های اشتغال زایی را آماده کنند و به بنیاد 

برکت ارائه دهند.

استاندارچهارمحال و بختیاری:

ضرورت توسعه زیرساخت های آموزشی در چهارمحال و بختیاری 

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: در سال 
گذشته 23 هزار تن ماهی ســردآبی در این استان تولید 

شده است.
عبدالمحمد نجاتی اظهار کرد: در سال گذشته با کنترل 
بیماری VHS و سایر بیماری های ویروسی توسط اداره کل 
دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری 23 هــزار تن ماهی 

سردآبی در این استان تولید شده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشــته 4 هزار و 448 آزمایش 
برای تشخیص و کنترل بیماری های ویروسی بخصوص  
VHS انجام شده است ادامه داد: اداره کل دامپزشکی استان 
با راه اندازی مرکز تشخیص بیماری های ماهیان سردآبی و 
نصب و راه اندازی دستگاه ریل تایم PCR نقش بسزایی در 
افزایش تولید و ایجاد اشتغال در صنعت آبزی پروری استان 
داشته است.مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به کنترل بیماری استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش 
  IHN و IPN ماهی اضافه کرد: کنترل بیماری هایی  مانند
نیز از مهمترین اقداماتی است که در سال ۹5 انجام شده 
که باعث افزایش چشم گیر تولید در مزارع پرورش ماهی 

استان شده است.
وی گفت: اداره کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری با 
انجام آزمایشات و نمونه های ارسالی از استان های فارس، 
کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، لرستان و اصفهان نیز 
کمک شــایانی به کنترل بیماری VHS در استان های 

مذکور نموده است.

مدیرکل محیط زیســت چهارمحال و بختیاري از تصویب پناهگاه 
حیات وحش شیرستان کوهرنگ در شــوراي عالي محیط زیست 

کشور خبر داد.
شــهرام احمدي، مدیرکل محیط زیســت اســتان چهارمحال و 
بختیاري در گفت وگو با خبرنگار کوهرنگ خبر، اظهار کرد: با تنوع 
زیســت محیطي ازجمله بیش از 1400 گونه گیاهي و 2۹4 گونه 
جانوري و داشتن منابع طبیعي و زیست محیطي جزء استان هایي 

است که داراي ارزش محیطي بسیار باالیي است.
وي گفــت: چهارمحال و بختیــاري بعنوان پایتخــت زیبایي هاي 
طبیعي کشور معرفي شده است در سال جدید اولین پناهگاه حیات 
وحش استان به  نام شیرســتان کوهرنگ در شوراي عالي حفاظت 
محیط زیست کشور تصویب شــد.احمدي ضمن عرض تبریک به 
مردم کوهرنگ ابراز امیدواري کرد که گام مهمي در حفاظت بهینه 
از انفال الهي و حرکت به سمت توسعه پایدار و تحقق شعار سال که 
اقتصاد مقاومت، تولید و اشتغال است گام هایي موثري با هماهنگي 

مسئولین، مردم و سازمان هاي دولتي و غیردولتي برداریم.

تصویب اولین پناهگاه حیات وحش 
استان در شوراي عالي محیط زیست

در نشست قاسم سلیمانی استاندار چهارمحال و بختیاری با مسئوالن کشــوری در تهران، برخی مسائل استانی در حوزه های 
مربوطه پیگیری شد. 

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری خبر داد

تولید ۲3 هزار تن ماهی سردآبی 
در چهارمحال و بختیاری

رئیس جدید دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری شامگاه شنبه 
با حضور معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه پیام نور 
کشور معرفی شد.معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه 
پیام نور کشور در این مراسم اظهار داشت: دانشگاه پیام نور هم اکنون 
یکی از دانشــگاه برتر کشور است که در مســیر توسعه تحصیالت 

تکمیلی گام های بلندی در سطح کشور برداشته است.
محمد حسن دوگانی ضمن اشاره به نامگذاری سالجاری تحت عنوان 
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، اظهار 
داشت: برنامه ها این دانشگاه در سالجاری در این مسیر برنامه ریزی 
شده است.وی عنوان کرد: توســعه کارآفرینی در بین دانشجویان از 
مهمترین مواردی است که زمینه ســاز تحقق اقتصاد مقاومتی در 

کشور است.
معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشــگاه پیام نور کشور 
ادامه داد:  هم اکنون کشور از نظر علمی جایگاه باالیی دارد که توسعه 

دانشگاه ها در کشور زمینه ساز ارتقای اقتدار علمی کشور است.

رئیس جدید دانشگاه پیام نور 
چهارمحال و بختیاری منصوب شد

استاندارچهارمحال 
و بختیاری 

گفت: توسعه 
زیرساخت های 

آموزشی و علمی 
در چهارمحال و 

بختیاری ضروری 
است.

تحدید حدود اختصاصی
1/22 شــماره: 96/25026145 تاریــخ: 96/1/16 چــون تحدیــد 
حدود ششــدانگ یکباب ســاختمان پالک شــماره 9625 فرعی از 
31/131 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
محمدرضا محتشمی فرد فرزند محمد نسبت به بیست حبه و چهار-

هفتم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ و شــرکا در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت بــه عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 96/2/12 
ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این 
اداره تســلیم نماید. م الف: 674 حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

1/29 شــماره: 1396/14/351209 تاریخ: 1/17 /96  چون تحدید 
حدود ششدانگ نهالستان تحت پالک 5/133 واقع در بخش 4  ثبت 
خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام حمید امیری و غیره  در جریان 
ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 

1396/02/22 راس ساعت 9  صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 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 بایــد 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 ثبتــی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. 

م الف:6  شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

1/37 شــماره: 96/30557 تاریــخ: 96/1/16 چــون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 2070 فرعی از 36/1079  واقع 
در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نام محســن 
موجودی رنانــی فرزند کاظم در جریان ثبت اســت بــه علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 96/2/12 ساعت 9 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گــردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 

اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیــم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم 
 نماید. م الف: 890 حیدری رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب

 اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/42 خانــم زرازه ثابتی فرزند قاســم دادخواســتی بــه طرفیت 
خواندگان 1- هادی شهبازی بختیاری 2- مهدی شهبازی بختیاری 
3- ژیال شــهبازی بختیاری 4- سجاد شــهبازی بختیاری 5- ثریا 
شهبازی بختیاری همگی فرزندان نوروز به خواسته مطالبه وجه دو 
فقره چک به شماره های 960764 مورخ 71/4/28 به مبلغ یک میلیون 
ریال و 960758 مورخ 70/10/18 به مبلغ پانصد و پنجاه هزار ریال 
بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، به این شورا تقدیم 
که طی کالسه 9/96 ش1 ثبت و پس از اجرای تشریفات قانونی وقت 
رســیدگی آن برای تاریخ 96/2/27 ســاعت 5 بعد از ظهر تعیین و 
نظر به اینکه آدرس خوانده مجهول المکان اعالم گردیده، مراتب به 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
یک نوبت آگهی می گردد تا خوانده فوق الذکر جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق 
جهت دفاع از خود حضور به هم رساند. م الف:9 شعبه اول حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان خور و بیابانک )مجتمع شماره یک(

حصر وراثت
1/43 آقای احمد محرابیون به شناســنامه شــماره 68 به شــرح 
دادخواســت به کالســه 13/96 از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان صغری 
بابائیان محمدی به شناســنامه شــماره 22 در تاریخ 1396/1/4 
در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: احمد محرابیون )پســر( 
2- محمود محرابیون محمدی )پســر( 3- ابوالقاســم محرابیون 
محمدی )پســر( 4- حســینعلی محرابیون محمدی )پسر( 5- بتول 
محرابیون محمدی )دختر( 6- فاطمه محرابیــون محمدی )دختر( 
7- راحمه محرابیون محمدی )دختر( 8- عالمه محرابیون محمدی 
)دختر(. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهــی صادر خواهد شــد. م الف: 
 13 شعبه ســوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان نائین

 )مجتمع شماره یک(
حصر وراثت

1/44 آقای محمد قزلباش دارای شماره شناسنامه 15040  به شرح 
دادخواست به کالسه 51/96 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران قزلباش فرزند 
محمد به شماره شناســنامه 17336 در تاریخ 96/1/7 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- بی بی جرقویی فرزند محمدتقی ش.ش 26 صادره از خوانسار 
)مادر متوفی( 2- محمد قزلبــاش فرزند محمدجواد ش.ش 01504 
صادره از خوانسار )پدر متوفی( متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 
نزد او می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل 
دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهــی انحصار وراثت 
صادر خواهد شد. م الف: 5  شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خوانسار

مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال و بختیاری از ورود 5 هزار گردشگر خارجی به این 
استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این تعداد در مقایسه 

با سال ۹4 از رشد 35 درصدی برخوردار است.
بهمن عســگری ســوادجانی افزود: 60 درصد گردشگران 
از کشــورهای اروپایی و آمریکا با هدف تماشای جاذبه های 
بوم گردی و زندگی عشــایر کوچرو و 40 درصد گردشگران 
خارجی از کشــورهای چین، کرده جنوبــی، ژاپن، ترکیه و 

روسیه با اهداف اقتصادی و تجاری به استان سفر کرده اند.
وی همچنین از اقامت 650 گردشگر داخلی در استان طی 
ســال ۹5 خبر داد و گفت: این آمار در مقایسه با سال ۹4 از 

رشد 15 درصدی برخوردار است.
عسگری ســوادجانی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری به 
تازگی به عنوان برند بوم گردی کشــور معرفی شده است، 
تصریح کرد: طبیعت بکر، گونه هــای گیاهی و جانوری نادر 
و شیوه زندگی عشایرنشینی از جاذبه های منحصربه فرد این 

استان اســت که می تواند در جذب گردشگران داخلی و به 
ویژه خارجی نقش مهمی ایفا کند.

مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بیش از 450 جاذبه 
تاریخی، طبیعی و بوم گردی و 12 روستای هدف گردشگری 
در استان شناسایی شــده که زمینه را برای توسعه صنعت 

گردشگری در استان بخوبی فراهم کرده است.
به گزارش ایرنا، در ایام نوروز ۹6 نیز 4 میلیون و ۹۹1 مسافر 
به این استان وارد شده که از این تعداد 73 هزار و 77۹ مسافر 
در استان اقامت گزیده اند که در مقایسه با نوروز ۹5 به ترتیب 

از رشد 11 درصدی و 10 درصدی برخوردار شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال و بختیاری گفت: در رشد 35 درصدی ورود گردشگران خارجی به چهارمحال و بختیاری
اردیبهشت ماه امسال ، چهار دستگاه سینما سیار با مساعدت سازمان 
سینمایی و امور سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و در 
قالب طرح ملی »سینما سالم« در شهرستان های فاقد سینما مستقر 

می شود.
جــواد کارگران افزود: با اجرای طرح ملی »ســینما ســالم« یکصد 

دستگاه سینما سیار در سراسر کشور مستقر و فعال می شود.
وی گفت: هم اکنون سینما بهمن شــهرکرد و 17 شهریور بروجن 
در اســتان چهارمحال و بختیاری فعال است و به زودی سینما غدیر 

شهرکرد نیز فعالیت خود را از سر می گیرد.

اجرای طرح ملی »سینما 
سالم«درچهارمحال و بختیاری
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پیشنهاد سر دبیر: 
فوالدشهر چشم انتظار برد سبزپوشان

درحاشیه

 روز 15 آذر ســال قبــل فدراســیون فوتبــال نامــه 
کیومرث هاشمی،  رییس کمیته ملی المپیک به مهدی تاج 
را که بیانگر واگذاری مسئولیت تیم ملی امید به فدراسیون 
فوتبال بود را روی خروجی سایت رســمی خود قرار داد و 
این طور به نظر می رسید که فدراسیون در این دوره برنامه  
ویژه ای دارد اما گذر زمان و نزدیک شدن به شروع مسابقات 

خط بطالنی روی تمامی فرضیه ها کشیده است.
چندی پیش قرعه کشــی  رقابت های انتخابی مســابقات 
آسیایی زیر 23 سال فارغ از تمامی هیاهوهای فوتبال ایران 
برگزار شد و در شرایطی ایران در گروه A با عمان، سریالنکا 
و قزاقستان هم گروه شد که هنوز تکلیف کادرفنی این تیم 

مشخص نشده است.
مســئوالن فدراســیون فوتبال تا به امروز واکنش خاصی 
به تیم ملی امید نداشــتند و این نگرانی وجود دارد که در 
المپیک 2020 توکیو و مسابقات آسیایی 2018 اندونزی 

هم نگون بختی های سابق این تیم تکرار شود.
پیروانی با چراغ خاموش در راه تیم ملی امید

هرچند کادرفنی تیم ملی امید هنوز مشــخص نشــده اما 

 به نظر نمی رســد مسئوالن فدراســیون فوتبال آنقدر هم 
بی خیال و بی توجه باشند که هیچ برنامه ای برای تیم دوم 

فوتبال ایران نداشته باشند.
 17 آذر ســال جاری امیرحســین پیروانی بعــد از صعود 
تیم ملی جوانان به جام جهانی در نشست خبری که داشت 
به صراحت اعالم کرد: »قراردادهای ســابق ما تا تاریخ اول 
آذر بود اما طبق صحبتی که انجام شــده قرار است تیم را تا 
المپیک 2020 مدیریت کنیــم و برنامه خود را ارائه دادیم. 
قرار شد برنامه خود را به صورت ریزتر و دقیق تر ارائه کنیم 

که این موضوع مورد استقبال قرار گرفته است.
پیروانی در پاسخ به این سوال که آیا او مسئولیت تیم ملی 
امید را هم برعهده گرفته اســت، تصریح کــرد: ما برنامه 
خود را ارائــه کردیم و این برنامــه دارای پلن های مختلف 
اســت. از طریق فدراسیون صحبتی با من شــده اما ما این 
برنامه را به نحوی طراحی کردیــم که هر کس دیگری هم 
مدنظر مسئوالن قرار گرفت بتواند از آن استفاده کند. این 
مســیر پیش فرضی اســت که ما برای تیم ملی جوانان در 
 نظر گرفتیم. تیم ما در مســابقات بحرین در رده سنی زیر 

19 سال بود. این تیم در مسابقات جام جهانی به رده سنی 
زیر 20 سال می رسد. در مسابقات آسیایی 2018 جاکارتا 
این تیم در رده سنی زیر 21 ســال قرار می گیرد و سپس 
با کســب تجربه بســیار خوب و با ارزش آماده رقابت های 
مقدماتی المپیک می شود. در این مسیر یکسری بازیکنان 
از ما جدا می شــوند و عده دیگری هم اضافه خواهند شد. 
این پیشنهادی بود که من ارائه کردم و مورد استقبال قرار 
گرفت هر همکار دیگری هم در این راستا مدنظر قرار بگیرد 
می تواند از این مسیر استفاده کند. ما در گذشته تیم هایی را 
به مسابقات آسیایی اعزام می کردیم و سپس آن تیم کارش 
به پایان می رســید و تیم دیگری بــه رقابت های مقدماتی 
المپیک می رفت. من پیشنهاد دادم همین تیم را مدیریت 
کنند و باعث افزایش تجربه بازیکنان شوند. این کاری است 
که ژاپن هم انجام داده اســت. اینکه ما بخواهیم از سهمیه 
بزرگساالن اســتفاده کنیم و بعدا برای مسابقات المپیک 
نفرات دیگری را مورد اســتفاده قرار دهیم هیچ کمکی به 

تیم امید نمی کند.«
پیروانی با مســئوالن کمیته جوانان رابطــه خوبی دارد و 
مهمتر از آن ارتباط نزدیکی با کی روش دارد. شــاید یکی 
از دالیلی که هنوز این خبر به طور رســمی اعالم نشده و یا 
فدراسیون تصمیم قطعی خود را اتخاذ نکرده است نگرانی 

از واکنش مطبوعات و افکار عمومی با این موضوع است.
پیروانی هر چند در رده جوانان نتایج بســیار خوبی گرفته 
و از مربیان با تجربه و با دانش اســت اما شاید نتواند اعتماد 

افکار عمومی را به طور کامل با خود همراه کند. 
لطفا فرصت سوزی نکنید

 تیم ملی امید حســرتی بــزرگ در دل هــواداران ایرانی 
بر جای گذاشــته و نقطه تاریکی در پرونــده فوتبال ایران 
است.حداقل انتظار مردم و هواداران از مسئوالن توجه کافی 
به این رده سنی اســت. هر روز، ســاعت، دقیقه و ثانیه ای 
که می گذرد فرصت بیشتری از دســت می رود. امیدواریم 
مسئوالن فوتبال ایران بیشــتر از این فرصت سوزی نکنند 
و هر چه زودتر در مورد کادرفنــی این تیم تصمیم بگیرند. 
شاید فرصت سه ماه تا شــروع اولین رقابت رسمی این تیم 
برای مسئوالن فوتبال ایران زیاد به نظر برسد اما اهالی فن 
به خوبی می دانند که اگر همین االن هــم تصمیم خود را 
رسانه ای کنند خیلی دیر شده اســت.در این شرایط صبر، 
تعلل و بی توجهی مسئوالن فوتبال به شدت روی اعصاب 
هواداران و مردم اســت که امیدواریم هر چه زودتر گره این 

معما را باز کنند.

صبر و بی توجهی مسئوالن روی اعصاب؛

پیروانی با چراغ خاموش در راه تیم ملی امید؟! 

کاپیتان سابق ســپاهان با حضور در 
آکادمی تنیس آپادانــا از نزدیک 
به تماشــای رقابت تیــم ملی با 
ویتنام نشست. تیم ملی تنیس 
ایران با برتری برابــر ویتنام در 
مرحله پلی آف مسابقات تنیس 
دیویس کاپ در گروه 2 آســیا و 
اقیانوســیه ماندگار شد. این رقابت ها 
در اصفهان و به میزبانی آکادمی تنیس آپادانا برگزار شد. هادی 
عقیلی که پیش از این هم با حضــور در زمین های تنیس عالقه 
ویژه خود را به این رشته ورزشــی علنی کرده بود برای تماشای 
این مســابقات به ورزشــگاه 22 بهمن رفت تا از نزدیک شاهد 
برتری ملی پوشان تنیس ایران بر حریف ویتنامی باشد. کاپیتان 
پیشــین ســپاهان و مدافع ســال های نه چندان دور تیم ملی 
فوتبال پس از قطعی شدن پیروزی ایران، ضمن ثبت یک عکس 
یادگاری مشــترک با اعضای تیم ملی با انتشار پستی در صفحه 

شخصی خود در اینستاگرام به خانواده تنیس تبریک گفت.

دروازه بــان اصفهانی با پیوســتن به 
یــک تیــم مالدیوی، نخســتین 
لژیونر فوتســال بانــوان ایران 
لقب گرفت.هر ساله تورنمنتی 
تیم هــای  بیــن  رســمی 
باشــگاهی فوتســال در مالدیو 
باشگاه های  برگزار می شــود که 
حاضر در ایــن رقابت هــا می توانند 
بازیکنانی را از ســایر کشــورها جذب کنند. معموال بازیکنانی 
از کشــورهای برزیل، ژاپن، تایلند، نپال و اندونزی برای حضور 
 در این تورنمنت بــه تیم های مالدیو می پیوندند؛ امســال برای 
نخســتین  بار یک بازیکن از ایران در این رویداد شرکت خواهد 
کرد. اعظــم آخوندی که در لیــگ برتر به همراه تیم فوتســال 
پاالیش نفت آبادان حضور دارد، به یک تیم از مالدیو پیوســته 
و به مدت یک ماه این تیــم را همراهی خواهد کرد.آخوندی که 
سابقه حضور در تیم فوتسال سپاهان را دارد، به همراه تیم ملی 
ایران در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرد و به مقام قهرمانی 

رسید.

 مربی تیم  اســتقالل با اشــاره به اینکه 
روی دومــی ایــن تیم  حســاب 
کرده اســت، گفت: فاصلــه ما با 
پرســپولیس زیاد است و امکان 
قهرمان شــدن ما وجود ندارد 
ولی طبیعی است که به باالترین 
نقطه جدول فکــر کنیم. عالوه بر 
اینکه به نایب  قهرمانی فکر می کنیم 
سعی می کنیم نیم نگاهی به باالی جدول 
داشته باشــیم و ممکن اســت حتی اتفاقاتی بیفتد که قهرمان 
هم شــویم. ما دو بازی خانگی داریم و دو بــازی هم در بیرون از 
خانه، طبیعی اســت که از این 4 بازی بایــد حداکثر امتیازات را 
کسب کنیم. بهتاش فریبا در پاسخ به این سوال که آیا قبول دارد 
حضور تراکتورســازی در فینال جام حذفی انگیزه های این تیم 
را در لیگ کم می کند، گفت: این مســأله هم می تواند تأثیرگذار 
باشد ولی ما نباید از مســابقات مان غافل شویم. مربی استقالل 
در خصوص دیدار آینده این تیم مقابل صبا، اظهار داشــت: همه 
مسابقات سخت است و بدون شک باید فشــار زیادی را تحمل 
کنیم دیگر بازی آسان وجود ندارد و شــما می بینید که جدول 
بسیار فشرده است، امیدوارم بازیکنان تیم ما شرایط آرمانی شان 

را حفظ کنند و از بازی با صبا هم امتیاز خوبی بگیریم. 

مدافع پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید به 
دلیل مصدومیت در دربی مادرید تا 
یک ماه خانه نشــین خواهد بود. 
ضربه ناخواسته تونی کروس به 
په په در بــازی تیم های فوتبال 
رئال و اتلتیکو در دربی مادرید 
برای کهکشــانی ها گــران تمام 
شــد. ناهماهنگی هافبک آلمانی 
با هم تیمــی پرتغالی اش هنــگام دفاع 
در یکی از حمالت اتلتیکو مادرید منجر بــه برخورد تصادفی و 
شدید این 2 بازیکن شد که نتیجه اش خروج په په از میدان بود.

باشگاه رئال مادرید ساعاتی پس از بازی با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد که بر اثر ضربه کروس، دو دنده په په شکســته است که او 
 را برای دو ماه خانه نشــین خواهد کرد. این در حالی اســت که 
رئال مادرید طی این مدت در ال کالســیکو میزبان بارســلونا 
خواهد بــود و عالوه بر آن 2 بــازی مهم برابر بایــرن مونیخ در 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا دارد. به این ترتیب 
په په هم به فهرســت غایبان مصدوم خط دفاعــی رئال مادرید 
پیوست. پیش از او رافائل واران، دیگر مدافع میانی کهکشانی ها 
برای یک ماه و نیم خانه  نشــین شد. با این شــرایط زین الدین 
زیدان برای بازی های پیش رو باید ناچو فرناندس به عنوان زوج 
ســرخیو راموس در قلب خط دفاعی اعتماد کند که این دو تنها 

مدافعان میانی حال حاضر رئال هستند.

تبریک ملی پوش سابق فوتبال به خانواده تنیس؛

دم همه تنیسیا گرم

در پی عقد قرارداد با یک تیم از کشور مالدیو؛

بانوی اصفهانی در فوتسال لژیونر شد

فریبا:

ممکن است که استقالل
قهرمان شود

مدافع رئال مادرید ال کالسیکو را از 
دست داد

رسیدن به رتبه بیست و هشتم رنکینگ فیفا، افتخار 
بزرگی بود کــه نصیب شــاگردان کارلوس کی روش 
شد. ایران البته یک بار در سال 2005 و پس از صعود 
مســتقیم به مســابقات جام جهانی آلمــان، به رتبه 
خیره کننده پانزدهمی این رنکینگ دست یافته بود 
 اما پس از آن رتبه دســت نیافتنی، رسیدن ما به رتبه 
بیست و هشتمی، رویای شیرینی است که باید از آن 
لذت ببریم. واقعیت این است که عملکرد خیره کننده 
تیم ملی در مســابقات مقدماتی جام جهانی روسیه، 
 سبب شده تا شــاگردان کارلوس کی روش عالوه بر 
درو کردن رکوردها در مسابقات مقدماتی، در رنکینگ 
نیز به پیشــرفت خود ادامــه دهند. تیم ملــی ایران 
در طول مدت حضور کارلوس کــی روش، نه تنها در 
رنکینگ فیفــا، پله های زیــادی را طی کــرده بلکه 
همیشه هم تیم اول آســیا بوده و این موضوع یکی از 

نقاط مثبت و درخشان کارنامه مرد پرتغالی است.
قبل از آنکه به بررســی نمودارهــا بپردازیم، ذکر این 
نکته کامال ضروری اســت که رقابت در باالی جدول 
رنکینگ، بســیار باالســت و به همین خاطر، نتایج 
مســابقات دوســتانه یا رســمی، اهمیت فراوانی در 
بقای تیم ها در جایگاهشــان دارد. وقتی تیم ملی در 
یک یا دو ماه، هیچ مســابقه ای نداشــته باشد، حفظ 
 جایگاهش مقابل رقبای آفریقایی، اروپایی و آمریکایی

دشوارتر می شود.
 از دســامبر 2016 تا آوریــل 2017)زمــان فعلی( 
تیم ملی به همراه دیگر تیم های آسیایی، در دو مقطع 
سقوط های مقطعی و میلی متری را متحمل شدند که 
دلیلش برگزار نشدن مسابقات در سطح این قاره بود 
اما با برگزاری چند مســابقه اخیر در مرحله مقدماتی 
جام جهانی، تیــم ملی توانســت امتیــازات الزم را 
 کســب کند و با جبران پله های از دست رفته،  به رتبه 
بیست و هشتم برسد که در ســال های اخیر، رتبه ای 

دست نیافتنی بود. 
تیم ملی در دسامبر و ژانویه 2016، رتبه بیست و نهم 
را داشــت که بهترین رتبه تیم ملی در زمان کارلوس 

کی روش تا آن زمان بود. 
در دو مقطــع فوریه و مــارس 2017، تیــم ملی به 
رتبه های سی و دوم و سی و سوم سقوط کرد که البته 
این سقوط، یک امر آســیایی بود یعنی دیگر تیم های 
آسیایی نیز همراه با ما جایگاه قبلی را از دست دادند. 
مهم این بود که ایران رتبه نخســت خود در قاره را از 

دست نداد.

رویای جدیدی که کی روش 
را وسوسه می کند

تیم ملی فوتبال امید ایران مثل تمامی سال های اخیر در سایه بی توجهی مسئوالن فوتبال ایران قرار دارد و 
در حالی که حدود 3 ماه دیگر اولین تورنمنت جدی این تیم آغاز می شود هنوز تکلیف دومین تیم مهم فوتبال 

کشور در عرصه ملی مشخص نشده است.

سوال روز

.با اتمــام دوره مدیریــت جعفر درویــش زاده در 
فروردین سال گذشــته، مقرر شــد که ثبت نام از 
کاندیداهــای فدراســیون ژیمناســتیک صورت 
بگیرد و اواخر خردادمــاه 1395 مجمع انتخاباتی 
این فدراســیون برگزار شــود. در نتیجــه ثبت نام 
از نامزدهــای ریاســت انتخابــات فدراســیون 
ژیمناســتیک به انجــام رســید و 17 نامزد ثبت 
نام کردند کــه البته اســامی کاندیداهــای ثبت 
 نام شــده هــم اعــالم نشــد، حتــی کاندیدای

 ثبت نام شده تایید صالحیت هم نشدند.
در آن بحبوحــه در حالی که اکثر رســانه ها خبر 
کاندیداتــوری بهرام افشــارزاده را برای ریاســت 
 فدراســیون ژیمناســتیک بــه نقــل از معــاون 
 وزیــر ورزش وقــت )نصــراهلل ســجادی( عنوان 
می کردنــد، افشــارزاده در اظهارات خود اشــاره 
داشــت که در هیچ انتخاباتی شرکت نمی کند. بعد 
از این ماجراها وزارت ورزش و جوانان به یکباره در 
19  تیرماه سال گذشــته، محمد شروین اسبقیان 
را به عنوان سرپرســت این فدراســیون منصوب 
کرد و بعد از آن هم 12 مهرماه ســال گذشــته را 
زمان برگزاری انتخابات این فدراسیون اعالم کرد. 
اما بعد از آن سرپرســت فدراســیون به دنبال نامه 

 کمیته ملی المپیــک مبنی بر اصالح اساســنامه 
فدراسیون های ورزشی، از برگزار نشدن انتخابات 
در این تاریخ خبر داد.با انتخاب محمدرضا داورزنی 
به عنوان معاون ورزش قهرمانی در اســفندماه 95، 
زمان برگــزاری انتخابــات دهه دوم اردیبهشــت 
ماه ســال جاری اعالم شــد و حتــی در 23 بهمن 
ماه ســال گذشــته هم سرپرســت فدراســیون 
ژیمناســتیک درباره برگــزاری انتخابــات تاکید 
کرد که انتخابات فدراســیون ژیمناســتیک دهه 
دوم فروردین ماه و پس از تعطیــالت نوروز برگزار 
خواهد شد. حتی اسبقیان هم طی چند روز گذشته 
اعالم کرد که برای برگزاری مجمــع انتخابات این 
فدراسیون هنوز دستوری از ســوی وزارت ورزش 
و جوانان به فدراســیون نرسیده اســت، اما اسامی 
کاندیداها تغییری نکرده و همان قبلی ها هســتند 
 و تنها محمد آذرپی به دلیل تمرکز بیشــتر بر روی 
تیم ملی انصراف داده اســت. این در حالی است که 
روز گذشته سرپرســت دبیری فدراسیون گفت: از 
ســوی وزارت ورزش و جوانان اعالم شد که با توجه 
به شــرایط جدید و آیین نامه ابالغ شده، ثبت نام از 
کاندیداها دوباره انجام  می شــود.به گزارش ایسنا، 
هنوز زمان دقیق ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون 

ژیمناستیک مشخص نشده است و برگزاری مجمع 
انتخاباتی این فدراســیون در فروردین ماه ممکن 
نیست. این فدراســیون بالتکلیف دو رویداد مهم 
قهرمانی آســیا و بازی های کشــورهای اسالمی را 
در اردیبهشــت ماه در تقویم ورزشــی خود دارد. 
حال باید دید که کالف ســردرگم این رشته مادر و 

پرمدال چه زمانی باز خواهد شد؟

کالف سردرگم انتخابات فدراسیون ژیمناستیک باز می شود؟

فضای مجازی

نقل قول روز

فوتبال جهان

اتفاق روز

پیروانی هر چند 
در رده جوانان 

نتایج بسیار خوبی 
گرفته و از مربیان 
با تجربه و با دانش 

است اما شاید 
نتواند اعتماد 

افکار عمومی را به 
طور کامل با خود 

همراه کند

در  آهــن  ذوب  تیــم 
شــرایطی اولین میزبانی 
در فصل جدیــد لیــگ قهرمانان آســیا را 
تجربه می کند کــه 5 بار  در ایــن رقابت ها 
به مصاف تیم ازبکســتانی بنیادکار رفته و  با 
چهارپیروزی و یک تساوی در مجموع آماری 
یک ســر و گردن باالتر از حریف ازبکستانی 
قرار گرفته اســت. ذوب آهن در سال 2010 
موفق به کسب عنوان نائب قهرمانی آسیا شد 
و در همان ســال نیز با بنیادکار روبه رو شد. 
سبزپوشــان در دیدار رفت که در فوالدشهر 
 برگزار شــد موفق به کســب برتــری قاطع 
3 بر صفــر با گل هــای محمد حســینی، 

محمد قاضی و محمدرضا خلعتبری شــدند 
و در دیدار برگشت هم با تک گل محمدرضا 
خلعتبــری حریفشــان را شکســت دادند. 
نماینده اصفهان فصل گذشته نیز با بنیادکار 
هم گروه شد و موفق شد با کسب یک تساوی 
و یک پیروزی زمینه های صعود به دور بعدی 
را فراهم سازد. ذوب آهنی ها در آن فصل در 
فوالدشهر با نتیجه قاطع 5 بر 2 حریف خود 
را شکســت دادند که گل های آنها را دانیال 
 اســماعیلی فر، وحید محمــدزاده، مهدی 
رجب زاده، کاوه رضایی و مرتضی تبریزی به 
ثمر رساندند. در دیدار برگشت اما شاگردان 
یحیی گل محمدی به نتیجه تســاوی بدون 

گل رضایت دادنــد. در حال حاضر فقط کاوه 
رضایی از جمــع گلزنان فصل گذشــته در 
ترکیب تیم حضور ندارد و ســایرین یک بار 

دیگر می توانند تجربه گلزنی را تکرار کنند.
 C در حال حاضر تیــم ذوب آهــن در گروه
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، با 4 امتیاز در 
رده ســوم قرار دارد و تیم بنیادکار نیز بدون 
امتیاز در رتبه آخر جدول قرار دارد و شرایط 
جدولی به سود تیم اصفهانی حکایت دارد اما 
با این حال هر دو تیم نیم نگاهی به مســابقه 
تیم هــای االهلی عربســتان و العین امارات 
 نیز دارند زیرا تســاوی در این بازی به ســود 

نماینده اصفهان خواهد بود.

موعد میزبانی ذوب آهن فرا رسید؛

فوالدشهر چشم انتظار 
برد سبزپوشان

شایعه مذاکره باشگاه پرسپولیس با شجاع خلیل زاده و گادوین منشا براي 
این باشگاه  دردسر درست کرده. کارگزاران فوتبال ایران از پیگیري این 
موضوع و ارجاع آن به حراســت و کمیته اخالق فدراسیون فوتبال خبر 
داده است. خرســندي دبیر این کانون به ســایت کاپ گفته که مذاکره 
پرسپولیس با دو بازیکنیکه با باشگاه هاي فعلي شــان قرارداد دارند کار 
درستي نبوده و تخلف محسوب مي شــود  و به همین دلیل مجموعه او 

قصد پیگیري این ماجرا  را دارد.

علیرضا حقیقي روي دور بدشانسي افتاده است.   این 
بازیکن در آخرین تمریني که با تیم ســوئدی انجام 
داد، به دلیل شــیرجه بلندي که زد، با پارگي تاندون 
پا مواجه شد. پس از این اتفاق تلخ، او سریعا به آلمان 
رفت تا زیر نظر پزشــکي که قبال هم زیر نظر او مداوا 
 MRI شده بود، جراحي کند.  هرچند پس از گرفتن

از پاي حقیقي مشخص شد عمل موفقیت آمیز بوده و لي او دو ماه خانه نشین خواهد بود.

مدیــران باشــگاه ماشین ســازی از نتایــج اخیــر ایــن تیــم 
ناراضــی هســتند و می خواهنــد بازیکنــان و کادر فنــی را 
جریمه کننــد. ســقوط ماشین ســازی بــه لیگ دســته اول 
پس از شکســت مقابــل پدیده تــا حد زیــادی قطعی شــد. 
در ایــن راســتا، باشــگاه تبریــزی قصــد دارد درصــد قابل 
 توجهی از قــرارداد اعضــای کادر فنــی و بازیکنان ایــن تیم را 

کسر کند.  

بازیکنان ماشین سازی جریمه می شوند بدشناس مثل حقیقیعاقبت مذاکره با شجاع و منشا
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برنامه بازی های منطقه غرب آسیا به شرح زیر است:
دوشنبه 21 فروردین ماه

D ـ الریان قطر )ساعت 19(گروه پرسپولیسـ 
ـ الوحده امارات )ساعت 21:30( الهالل عربستانـ 

B ـ استقالل خوزستان )ساعت 20(گروه لخویا قطرـ 
ـ الفتح عربستان )ساعت 20:15( الجزیره اماراتـ 

سه شنبه 22 فروردین
A ـ استقالل )ساعت 15:30(گروه لوکوموتیو تاشکندـ 

ـ االهلی امارات )ساعت 22:30( التعاون عربستانـ 
C ـ بنیادکار )ساعت 20(گروه ذوب آهنـ 

ـ االهلی عربستان )ساعت 20:05( العین اماراتـ 

سمیه مصور

آگهی مزایده 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی فروش ساختمان 
واقع در اصفهان، نظر شرقی، کوچه قصر، 

پالک 22 با کاربری مسکونی 
متقاضیان شــرکت در مزایده می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان به آدرس
 poshtibani.mui.ac.ir مراجعــه و یــا با 
شماره تلفن 37924005- 37923989- 031 

تماس حاصل نمایند. 
م الف: 33563
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پیشنهاد سردبیر: 
دغدغه ارتش عالوه بر تامین امنیت، تولید و اشتغال است

با مسئوالن

پروژه تقاطع غیر همسطح استقالل، 
عید فطر افتتاح می شود

80 هزار دانش آموزان با »نه گفتن« 
آشنا مي شوند

نماینده ولی فقیه در استان:

فرهنگ سازی برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی از وظایف ائمه جمعه است

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای پروژه 
تقاطع غیرهمســطح اســتقالل اظهار کرد: پروژه مجموعه پل 
های میدان استقالل که شــامل چندین پل و خود میدان اصلی 
 است، از پروژه های بزرگ شهرداری اصفهان محسوب می شود. 
ایرج مظفر با در ادامه از اجراي پل ششــم میدان اســتقالل به 
صورت پیش تنیــده خبرداد و گفت: با احداث این پل ســرعت 
 و ایمني عبور و مرور در محور خمیني شــهر بــه تهران افزایش 
مي یابد. معاون عمران شهری شهرداری اصفهان افزود: این پل، 
یك پل پیش تنیده کابلي است که فونداســیون و پایه هاي آن 
توسط سازمان عمران شــهرداري اصفهان احداث شده است و 
اجراي عرشه این پل را قرارگاه خاتم االنبیاء بر عهده دارد. مظفر 
با اشــاره به تأثیر احداث این پل بر شــرایط ترافیكي این بخش 
 از شــهر عنوان کرد: با بهره برداري از این پل، ســرعت و ایمني 
عبور و مــرور افزایش یافتــه و ترافیك روان تــري را در محور 

خمیني شهر به سمت تهران شاهد خواهیم بود.
وي خاطرنشان کرد: این پل با داشــتن تراز +14 بلندترین تراز 
اجرایي این پروژه عظیــم را به خود اختصــاص داده بر همین 
اســاس امیدواریم بتوانیــم این پــروژه را در روز عیــد فطر به 

بهره برداري برسانیم.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان از 
برگزاری جشنواره فرهنگی پیشــگیری از اعتیاد خبر داد و گفت: 
بیش از 280 مدرسه در دوره متوسطه در شــهر اصفهان میزبان 

این جشنواره در قالب های اجرایی متنوعی خواهند بود.
 مهدویان فر ادامه داد: دستور کار اصلی حوزه اجتماعی شهرداری 
اصفهان در ســال 96 پیشــگیری از اعتیاد بوده و در همین راستا 
 جشــنواره فرهنگی پیشــگیری از اعتیــاد با همــكاری معاونت 
تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان در سطح 
شهر اصفهان برگزار خواهد شد. با بیان اینكه تمرکز این جشنواره 
بر روی آموزش مهارت نه گفتن در برابر آســیب های اجتماعی به 
ویژه پدیده اعتیاد خواهد بود، گفت: قالب های اجرایی جشــنواره 
به نحوی طراحی شــده اســت که دانش آموزان با بهره مندی از 
آموزش های صحیح و بهره گیری از یك فرآیند عقالنی و گزینشی 
منطقی نســبت به کنش های پیرامون خود عكــس العملی بروز 
داده و با فراگیری مهارت ها به ویژه مهارت نه گفتن از آســیب ها 

و مخاطرات اجتماعی در امان بمانند.
وی ادامه داد: 30 بــاور غلط برای نوجوانان در رابطــه با اعتیاد از 
طریق پوســترها و طرح های گرافیكی به تصویر کشــیده شده و 
از طریــق برگزاری نمایشــگاه تصویری در معــرض دید بیش از 
80 هزار دانش آمــوزان اصفهانی قرار خواهــد گرفت، هم چنین 
بروشوری با محوریت مهارت نه گفتن در برابر مصرف مواد مخدر 
تهیه شــده و در مدارس توزیع خواهد شد. جشــنواره فرهنگی 
پیشــگیری از اعتیاد از 20 فروردین لغایت 15 اردیبهشــت در 

مدارس متوسطه شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان گفت: تبیین 
سیاســت های اقتصاد مقاومتــی، فرهنگ ســازی، راهنمایی 
مسئوالن و مطالبه گری از آنها از جمله وظایف ائمه جمعه برای 

تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی است.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد اضافه کرد: همچنین هدایت 
بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و تولید از دیگر وظایف ائمه 
جمعه برای تحقق شعار سال با عنوان » اقتصاد مقاومتی، تولید، 

اشتغال« است.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان خطاب به ائمه جمعه این 
استان گفت: تالش های شــما در راستای حفظ اسالم و انقالب، 
آن هم با دست خالی، مصداق بارز عملیاتی شدن سیاست های 

اقتصاد مقاومتی است.
عضو مجلس خبــرگان رهبری اضافه کــرد: انصافا هزینه هایی 
که به دفاتر ائمه جمعه اختصاص می یابد بســیار ناچیز است و 
پاسخگوی امور حداقلی اداره دفاتر نمی باشد، لیكن ائمه جمعه 
با کمترین امكانات، بیشــترین اثرگذاری را در جریان ســازی 

فرهنگی و اجتماعی جامعه دارند.
آیت اهلل طباطبایی نژاد با اشــاره به اینكه ائمــه جمعه با کمبود 
امكانات و تســهیالت مواجه هســتند، خطاب بــه ائمه جمعه 
اصفهان گفــت: توفیق الهی که برای پیشــبرد اســالم و نظام 
اسالمی شامل حال شما ائمه جمعه شده است، چیزی است که 

نباید از آن غافل شد و شامل حال همه کس نمی شود.
وی کار فرهنگــی را بــه ذاتــه، کار روحانیت دانســت و گفت: 
نباید با این بهانه کــه تربیت و پرورش کار آمــوزش و پرورش 
اســت و متولی امــور فرهنگــی وزارت ارشــاد اســت، از زیر 
 مســئولیت شــانه خالی کنیم زیرا متولی اصلــی کار فرهنگی

روحانیون هستند.
آیت اهلل طباطبایی نژاد همچنین به اســتفاده هر چه بیشــتر از 
فرصت اعتكاف تأکید کــرد و گفت: در گذشــته فقط در چند 
مسجد محدود در کشــور اعتكاف برگزار می شد که مخاطبان 
آنها بیشــتر روحانیون و طالب بودند اما امروز به برکت انقالب 
اسالمی مراســم معنوی اعتكاف در مساجد مختلف شهر برگزار 

می شود و جوانان بسیاری در این مراسم شرکت می کنند. 
وی افزود: الزم اســت ائمه جمعه از این فرصت بــرای ارتباط و 

جذب جوانان بهره ببرند.
 در ابتــدای این دیــدار رییس دفتر شــورای سیاســتگذاری 
ائمه جمعه استان با ارائه گزارشی از فعالیت های این دفتر گفت: 
ائمه جمعه باید آنالیز جمعیت نمازگزاران را داشــته باشند و بر 

اساس نیاز مخاطب خود خطبه ها را تنظیم کنند.
حجت االسالم و المســلمین محمدرضا صالحیان خاطر نشان 
کرد: کوتاه بودن خطبه های نماز جمعه از جمله مواردی اســت 

که رهبر معظم انقالب بر آن تأکید دارند. 
وی خطاب به ائمه جمعه اســتان اصفهان گفت: تالش کنید در 
قرارگاه فرهنگی خود، ابتدا نیروهای خــودی را آماده کنید و از 

آنها به عنوان افسران جنگ نرم بهره ببرید.

شهرداری

دیدگاه

 امیرســرتیب دوم محســن آذرافروز افزود: حضرت امام 
)ره( در همــان ابتدای انقالب فرمودنــد ارتش ایران باید 
 مستقل شود و نوکری اجانب را نكند، بنابراین پیام امام در 
 ســال 58 ســرآغاز رشــد و بالندگی ارتش شــد و روز

29 فروردین را روز ارتش جمهوری اسالمی ایران نامیدند. 
آذرافروز تصریح کرد: در واقع پیام حضرت امام)ره( مدال 
افتخار را بر ســینه ارتش نصب کرد. امــام )ره( در جایی 
فرمودند: »نیروی زمینی قهرمان ارتــش در حقیقت در 
نوک پیكان حمالت ناجوانمردانه دشــمنان بوده است اما 
توانسته به خوبی از میهن دفاع کند.« البته حضرت امام 

از نیروی دریایی و هوایی ارتش نیز به نیكی یاد کردند. 
ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال 
بختیاری با بیان اینكه ارتش و نیروهای مســلح نیروهای 
آرمانی و عقیدتی هســتند گفت: ارتش همیشه با انگیزه 
باال وارد میدان نبرد می شود و اگر ارتشی عقیدتی نباشد 
تبدیل به ارتش استكبار می شــود، اما خوشبختانه امروز 
ارتش جمهوری اســالمی ایران یك ارتــش عقیدتی که 

فقط در خدمت خدا قرار دارد. 

وی بابیان اینكه امــروز ارتش ایران اســالمی یك ارتش 
مردمی است گفت: کارکنان و نیروهای ارتش همیشه در 
صحنه های مختلف مانند مردم حضور فعال داشــته اند و 
همان طور که مردم در انتخابات  مختلف شــرکت کردند 
ارتش نیز مانند مردم در انتخابات شرکت کردند، اما نكته 
مهم این اســت که ارتش خود را از سیاســت و بحث های 
جناحی دور کرده اســت، اما این به این معنا نیســت که 
ارتش چون هیچ وقت وارد بحث های سیاســی و جناحی 
نمی شود کارکنانش از بصیرت و آگاهی سیاسی برخوردار 

نباشند. 
آذرافروز گفت: امروز مردم به ارتــش اعتماد کامل دارند 
که این خود یك ارزش اســت از دیگر ویژگی های ارتش 
این است که مانند ارتش های دیگر دنیا در خدمت فرد یا 
خاندان خاصی نیســت برای مثال ارتش سرخ در خدمت 
کمونیســت بود و ارتش آمریكا در خدمت سرمایه داران 
بوده است. امروز ارتش ایران در خدمت والیت فقیه و دین 

قرار دارد و از پایگاه اسالم به خوبی دفاع می کند. 
ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال 

بختیاری تصریح کرد: ارتش، امروز این توانایی را دارد که 
با اذن فرماندهی کل قــوا و در صورت لزوم حتی در خارج 
از مرزهای کشور ورود کند.  بنابراین دشمنی خارجی ها با 

ارتش به دلیل همین ویژگی هاست. 
آذرافروز گفت: بیشتر ارتش های دنیا امروز رسالت خود را 
در بی دینی می دانند مانند ارتش ترکیه، اما رشــد و ترقی 
ارتش ایــران در گــروه فضیلت و والیی بودن آن اســت، 
بنابراین ارتش در ســایه این  ویژگی هــا از آمادگی کامل 

برخوردار است. 
وی بابیان اینكه امســال با تدبیر حكیمانــه مقام معظم 
رهبری سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامیده شده 
اســت، گفت: امروز ارتش و نیروهای مســلح بزرگ ترین 

تولید کننده در کشور هستند 
و به تولید امنیــت می پردازند. 
البتــه ارتش دغدغــه تولید و 
اشتغال را نیز دارد. برای مثال 
در بحث اشــتغال امروز تمام 
سربازان وظیفه ای که در ارتش 
 خدمــت می کنند عــالوه بر 
آموزش هــای  گیــری  فــرا 
مهارت های  ســایر  نظامــی، 
فنــی و حرفــه ای را نیــز در 
پــادگان آمــوزش می بینند تا 
بعــد از خدمت خــود دارای 
 مهارت بــرای ورود به بازار کار

 باشند. آذر افروز گفت: بنابراین 
امروز ارتــش ایران عــالوه بر 
آمادگی بــاالی نظامی تبدیل 

شده است به یك دانشــگاه علمی کاربردی. دغدغه ارتش 
امروز عالوه بر تأمین امنیت مرزها، تولید و اشــتغال است 
به طوری که ارتش به طور ذاتی اشــتغال زا اســت. برای 
مثال در سال گذشــته مرکز توپخانه 330 ســرباز در 8 
رشته مختلف آموزش داد.ارشد نظامی آجا در استان های 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، خاطرنشــان کرد: 
این امنیت مثال زدنی که امروز در کشــور حاکم است از 
برکت خون شهدا و جان فشانی های نیروهای مسلح است 
به طوری که مردم ما هر ســال به راحتی در ایام نوروز به 
نقاط مختلف کشور ســفر می کنند و حتی به نقاط مرزی 
می روند.وی در پایــان گفت: در رزمایــش بیت المقدس 
بزودی برگزار می شــود ،انواع تجهیزات بــه روز ارتش از 

جمله گلوله های لیزری آزمایش می شوند.

  ارتش همیشه
 با انگیزه باال وارد 

میدان نبرد می شود 
و اگر ارتشی 

عقیدتی نباشد 
تبدیل به ارتش 

استکبار می شود

ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری ؛

دغدغه ارتش عالوه بر تامین امنیت، تولید و اشتغال است

ارشد نظامی آجا در اســتان های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری در نشســت خبری اظهار کرد: امروز 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در تراز نظام مقدس جمهوری اسالمی است و تقدیم 48 هزار شهید ارتش در 
دوران دفاع مقدس گویای این سخن است. ارتش ایران، امروزه  ارتشی ارزشی است که  به امام زمان )عج( 

تعلق دارد و در تاریخ با عظمت ایران هیچ گاه ارتش به سرافرازی امروز نبوده است.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان:

 شهرداری اصفهان خدمات
 ارزنده ای به مسافران نوروزی 

ارائه کرده است
 رییــس شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه 
اســتان اصفهان اظهار کــرد: شــهرداری اصفهان 
 خدمــات بســیار ارزنــده و متفاوتی را نســبت به

سال های گذشــته به مســافران نوروزی ارائه داده 
است که جای تقدیر و تشكر دارد.

حجت االسالم صالحیان با اشــاره به اینكه جهانیان 
شــهر اصفهان را به عنوان پایتخت تمدن و فرهنگ 
اسالمی می شناسند، گفت: در ایام نوروز گردشگران 
بســیاری از سراســر کشــور برای ســپری کردن 
تعطیالت خود شــهر اصفهان را انتخــاب می کنند 
 از همین رو شــهر باید حــرف برای گفتن داشــته 

باشد.
وی با بیان اینكــه اصفهان در دوران های گذشــته 
مانند دوران انقــالب،دوران 8 ســال دفاع مقدس، 
تربیت علما و ... کارنامه خوبی کســب کرده اســت، 
افــزود: از همین رو اصفهــان عالوه بر زیباســازی 
شــهری مانند فضای ســبز، آثار باســتانی و ... باید 
 ســبك زندگی را در بین شــهروندان فرهنگسازی 

کند.
 رییــس شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه 
اســتان اصفهان ادامه داد: در طول سال گردشگران 
دیگری نیز به شهر ســفر می کنند از همین رو باید 
حجاب، حیا، عفت، پاکدامنی و ...  در بین شهروندان 

و مسافران فرهنگسازی شود.
 وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به نامگذاری 
سال از سوی مقام معظم رهبری گفت: تعیین نام از 
سوی مقام معظم رهبری در ســاعات ابتدایی سال 
جدیــد، فرصت خوبی اســت تا در تعطیــالت برای 

تحقق شعار سال تفكر و بررسی شود.
حجت االســالم صالحیان با اشــاره بــه اینكه برای 
محقق کردن شــعار ســال باید به 2 نكته مهم توجه 
شــود، گفت: دولتمردان برای محقق کردن شــعار 
سال و برای تولید اشــتغال باید کارخانه راه اندازی 
 و از ســرمایه گذاران حمایت کنند و به شــاخه های 

نرم افزار نیز توجه نمایند.
 وی گفــت: همچنین باید عواملــی مهمی همچون 
سبك زندگی شــهروندان، قناعت، اســتفاده آنان از 
کاالهای داخلی باید در بین شهروندان و گردشگران 

نیز فرهنگسازی شود.

همزمان با آغاز هفته هنر انقالب اسالمی جمعی از هنرمندان، مسئوالن و کارکنان 
دستگاه های مختلف استان اصفهان با حضور در گلستان شهدای این شهر با شهدا 
تجدید میثاق کردند. در این مراسم که دیروز برگزار شد، هنرمندان، دانش آموزان، 
مدیران و کارکنان دستگاه های مختلف با گذاشتن شاخه های گل بر بر مزار شهدای 
انقالب، دوران دفاع مقدس و گمنام در گلستان شهدای اصفهان میثاق دوباره خود 
به آرمان شــهدا را اعالم کردند. در این مراســم، داریوش فروغی عضو هیات علمی 
دانشــگاه اصفهان و جمعی از ایثارگران دوران دفاع مقدس به بیــان خاطرات و از 
خودگذشتگی جوانان در هشــت ســال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس پرداختند. 
همچنین از مقام پنج شهید هنرمند دفاع مقدس شهیدان حجت اهلل مرادی، حبیب 

اهلل ساعدی، رسول هاللی، احد علی با با صفری و رحیم عدالت تجلیل شد.

به همت جمعــی از فعالین فرهنگی شــهر اصفهــان قافله شــادی و اجتماع 
علویون همزمان با روز والدت مولی الموحدین علی علیه الســالم در روز ســه 
شــنبه  بعد از اقامه نماز ظهر و عصر برگزار می شــود. در این حرکت جدید که 
از حســینیه قصر منشــی واقع در خیابان هشت بهشــت غربی آغاز و به میدان 
 بزرگمهر ختم می شــود، تعداد 110 بیرق و پرچم منقش به اسامی 14 معصوم 
علیهم السالم و القاب امام علی علیه السالم پشت سر هم به حرکت در می آیند. 
مدیر برگــزاری قافله، هدف از این برنامــه را پر رنگ کــردن و اهمیت دادن به 
والدت امیرالمومنین علیه السالم و شادی و نشــاط مردمی عنوان کرد و گفت: 
 در حین حرکت برنامــه های مختلف فرهنگی از جمله مولودی خوانی توســط 

حاج مهدی منصوری و جمال مقدم و همچنین سرودخوانی انجام می گیرد.

همزمان باآغاز هفته هنر انقالب اسالمی؛

هنرمندان اصفهان با شهدا تجدید میثاق کردند
در روز میالد امیرالمومنین علی علیه السالم؛

کاروان شادی علویون در اصفهان برگزار می شود

 فرمانــده منطقــه پدافنــد هوایی مرکزی شــهید
 نصر اصفهانی در نشست خبری اظهار داشت: افتخار 
می کنم در ارتشــی خدمت می کنم که از نظر بسیاری 
از ویژگی هــا در دنیا نظیر نــدارد؛ ارتش ما ارتشــی 
اســالمی، والیی، مردمی و جهادی اســت . ابوالفضل 
توکلی افــزود: مأموریــت پدافند هوایی در این ســه 
اســتان، دفاع و حفاظت از قلمرو هوا فضایی در مقابله 
هرگونه تهدید هوایی با به کارگیری کلیه ظرفیت های 
پدافندی کشوری و لشــكری است و این یعنی از همه 
قوا و ظرفیت آن ها اســتفاده می شود. وی همچنین با 
اشاره به راهبردهای قرارگاه پدافند هوایی خاطرنشان 
کرد: در این قرارگاه پنج کار عمده داریم که عبارت اند 
از دفاع از قلمرو مراکز حساس، برقراری امنیت هوایی 
برای هواپیماهای مجاز عبوری از آسمان، اعالم خطر 
هوایی برای همه سازمان ها، پشتیبانی پدافند هوایی و 
پوشش پدافندی نیروهای رزمی. توکلی اذعان داشت: 
باعث افتخار است که امن ترین هوا فضای خاورمیانه را 
به ایران داشــته و مراکز امنیتی بین المللی آن را تأیید 
می کنند، پدافند برای رســیدن به این اهداف، چهار 
اقدام تاکتیكی انجام می دهد؛ کشف، پایش، شناسایی 

و در صورت نیاز ره گیری و انهدام.

رتبه اول ایران در امنیت هوایی 
در خاورمیانه

حمل و نقلحادثهپدافند هوایی 

نرخ تاکسی در سال 96 هنوز 
هیچ افزایشی نداشته است

برخورد تانکر با وانت در اصفهان 
به مرگ ۲ نفر منجر شد

خواب آلودگی راننده یك دســتگاه تانكر و برخورد با 
وانت پیكان روز یكشــنبه در بزرگراه شهید چمران 
اصفهان به کشــته شــدن رانندگان هــر 2 خودرو 
 منجر شــد. مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان  
گفــت: ســاعت 6 و 42 دقیقــه صبح یك شــنبه 
واژگونی یك دســتگاه خودروی ســنگین به سامانه 
125اطالع داده شــد که واحدهای ایستگاه های 6 
و۷ و خودروی نجات به همراه افســر کشیك وقت به 
محل حادثه اعزام شدند. محمد شــریعتی افزود: در 
این حادثه یك دســتگاه تانكر که از سمت فرودگاه 
 اصفهان به سمت خیابان کاوه در حرکت بود به دلیل 
خواب آلودگی راننده و ناتوانی در هدایت خودرو وارد 
مسیر مخالف شده و با یك دســتگاه خودروی وانت 
پیكان که از کاوه به ســمت فرودگاه حرکت می کرد 
برخورد کرد. وی افزود: در ایــن حادثه راننده تانكر و 
وانت پیكان جان خود را از دست دادند. این حادثه تا 
ســاعاتی به راهبندان و افزایش ترافیك محل منجر 
شد که سرانجام با اســتفاده از جرثقیل و جابه جایی 
تانكر حادثه دیده، رفت و آمــد محل به حالت عادی 

بازگشت.

معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
 در خصــوص رونــد تعیین نــرخ کرایه تاکســی ها 
تصریح کرد: نرخ کرایه ابتدا در ســازمان تاکســیرانی 
مطابق فرمولی که عبارت اســت از متوسط پیمایش 
روزانه تاکســی، محاسبه سرعت متوســط تاکسی و 
هزینه های روزانه مرتبط با وسیله نقلیه و راننده در یك 
نوبت کاری همراه با نرخ تورم و سیاست های اقتصادی 
و میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان به دســت 
می آید. ســیدرضا جعفریان فر ادامه داد: نرخ تعیین 
شــده پس از بررسی کارشناسانه به شــورای سازمان 
 و پس از تأیید به شــورای اسالمی شــهر ارجاع داده 
می شود تا در صورت تصویب در شورای اسالمی شهر 
به فرمانداری ارســال و پس از تصویب در فرمانداری 
اجرایی شــود. وی خاطر نشــان کرد: در حال  حاضر 
تعیین نرخ تاکسی ها در سال 96 در مرحله کارشناسی 
است و در صدد هستیم در اولین فرصت روند قانونی آن 
طی شود. جعفریان فر اضافه کرد: نرخ تاکسی در سال 
جاری هنوز هیچ افزایشی نداشته و چنانچه شهروندان 
موردی از تخلفات افزایش نرخ کرایه تاکسی را مشاهده 
کردند، مــی توانند مراتب را به شــكایات ســازمان 

تاکسیرانی شهرداری اصفهان اطالع دهند.

فضای سبز

مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: اکیپ های نظارتی سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان درختان خطر آفرین را 
بازدید و سپس برای اصالح و تقویت آنها اقدامات الزم 
انجام می شود. احمد سلیمانی پور ادامه داد: توسعه و 
ترویج آبیاری تحت فشار یكی دیگر از اقدامات سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری است، به طوری که در 
حال حاضر 2500 هكتار فضای ســبز شهر اصفهان با 
روش آبیاری تحت فشــار اجرایی شده است.  وی بیان 
کرد: اصالح شــبكه های توزیع آب و استفاده از منابع 
 آب پایدار نیز کمــك زیادی به تامیــن آب مورد نیاز 
 فضای ســبز شــهر و آبیــاری درختان کرده اســت. 
سلیمانی پور تاکید کرد: شــهرداری تاکنون اقدامات 
بسیار ارزنده ای برای حفظ فضای سبز موجود و تقویت 
درختان باغشــهر اصفهان انجام داده و سیاه نمایی ها 
درباره وضعیت درختان شــهر اصفهان به هیچ عنوان 
پسندیده نیست. وی  با بیان اینكه مصارف آب در سطح 
فضای سبز شهر اصفهان تحت کنترل است، اظهارکرد: 
کنتورهای حجمی بر روی مبــادی خروجی آب نصب 
شــده تا میزان مصرف آب و نیازآبی فضای سبز شهر 

اصفهان مشخص شود.

مصارف آب در سطح فضای سبز 
شهر اصفهان تحت کنترل است
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امام علی )علیه السالم(:
با نیازمندى به سر بردن، آسان تر است از دست نیاز به سوى 

نااهل دراز كردن.
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4ویژگی جالب 
انسان های باهوش

فناوری

محققان ماده ای ساخته اند که99/98 درصد از نور ماورای بنفش، مادون 
قرمز و مرئی را جذب خود می کند و این یعنی سیاه ترین ماده دنیا، جالب 

اینکه این ماده در قالب اسپری ارایه شده است.
 در نگاه اول اینگونه به نظر می رسد که با یک کرمچاله کارتونی دو بعدی 
روبه رو هستیم اما واقعیت این است که Vantablack یک دستاورد 
مهم علمی محسوب می شود که از دید دانشمندان سیاه ترین ماده حال 
حاضر در دنیاست. ساخت این ماده نخستین بار در سال ۲۰۱۴ کلید 
زده شد و با توجه به اینکه 99/96درصد از نور ماورای بنفش، نور مرئی و 
مادون قرمز را جذب خود می کند به عنوان سیاه ترین ماده ساخته شده 

در دنیا محسوب می شود. 
در واقع این ماده یک رنگ یا رنگدانه نیست بلکه پوشش ویژه ای است 
که با هدف به حداقل رساندن میزان انعکاس نور ساخته شده است. این 
ادعایی است که از سوی Surrey NanoSystems به عنوان شرکت 
سازنده این ماده مطرح شده و به نظر می رسد فاصله چندانی با واقعیت 
نداشته باشد. از زمانی که پروژه ســاخت این ماده آغاز شده، محققان 
 تالش کرده اند که بر ســیاهی آن بیفزایند و حاال آنها نســخه به روز

شده تری از آن را تولید کرده اند که هیچ دستگاه طیف سنجی در جهان 
قادر به اندازه گیری شدت سیاهی آن نیست.

لبخندک

آی از آن چون چراغ، پیشانی!
مادر بزرگ ما اعتقاد داشــت کــه همه چیز 
به پیشــانی آدم مربوط می شــود. یعنی اگر 
پیشانی داشــتی که هیچ، اگر نداشتی هم باز 
هیچ چون  عمال دیگر هیچ کاری نمی شــود کرد. به خاطر همین ما 
از بچگی هی می رفتیم جلوی آینه و پیشانی مان را وجب می کردیم. 
وقتی می دیدیم الهی شــکر این هواست خیالمان راحت می شد که 
در آینده آدم موفقی خواهیم شــد و الزم نیست خودمان را خیلی به 
زحمت بیاندازیم. قدیمی ها که کال حرف حساب خیلی  زده اند یک 
جای دیگر گفته انــد که بخت آدم که بیدار  شــد، خودش می تواند 
برود بخوابد. بر مبنای همین حکمت متعالیه بود که ما تا همین چند 
سال پیش دست کم روزی 12 ساعت می خوابیدیم. به هر حال بخت 
و اقبالمان بیدار بود و بنده خدا حتما داشت کار  می کرد. اما راستش 
را بخواهید زندگی، آن جوری نشده بود که دلم می خواست. پیشانی 
ام که قطعا آب نرفته بود، پس البد جنس کاغــذش جوری بوده که 
نمی شد موفقیت های درخشان تویش بنویسند. شاید هم بختم اصال 
بیدار نشده بود؟ مثال  غلتی زده بود، یک چشمش را باز کرده بود و بعد 
باز رفته بود زیر پتو. قضیه وقتی برایم جدی شــد که یکی از دوستان 
قدیم را دیدم. بنده خدا اصال پیشانی بلندی نداشت در حدی که اگر 
ابروهایش از تعجب باال می رفت ممکن بود البه الی موهای سرش گم 
بشود. به ظاهرش هم نمی آمد بخت و اقبال داشته باشد، چه برسد به 
بخت بیدار و کاری که این روزها کم پیدا می شود. اما اینطور که تعریف 
می کرد خیلی از من جلوتر بود. خیلی پارو زده بود و حاال قایق زندگی 
اش به آب های آرام رسیده بود. قایق من اما هنوز نو و دست اول توی 
ساحل مانده بود و دریا را تماشــا می کرد. فقط مردم گاهی کنارش 
می ایســتادند و با آب ندیده ترین قایق دنیا عکس می گرفتند. باید 
کاری می کردم، نمی  دانم قدیمی ها حکمتی، مثلی، چیزی درباره 

برگرداندن گذشته ندارند؟

سیاه ترین ماده دنیا را ببینید

اغلب مردم گمان می کنند که آدم های بسیار باهوش، 
ابرانسان هایی هستند که اسیر موضوعات پیش پاافتاده 
زندگی نیســتند، چرا که مغز آن ها در همه شــرایط 
زندگی به بــه یاری آن هــا می آید. امــا، واقعیت چیز 
دیگری است، تفاوتی نمی کند که یک نفر چقدر باهوش 
است، مهم این است که آخر کار، او هم فقط یک انسان 
است. آنها با موضوعات چالش برانگیز زندگی، به نسبت، 
متفاوت از بقیه مردم دســت و پنجه نــرم می کنند اما 
همین هم، مبارزه است و دشــوار.  اگر شما آدم بسیار 
باهوشی هستید، مشکالت خاص این وضعیت، به اضافه 
درک نشدن توسط اطرافیان می تواند به شما احساس 
انزوا را القا کند. شاید دوستان و اعضای خانواده خیلی 
مراقب احساسات شما نیستند و این یکی از رایج ترین 

مشکالت شماست.
 و اما 4چالشی که شما به عنوان یک آدم بسیار باهوش 

با آن ها مواجه هستید:
پرحرفی شما را خسته می کند

درگیر شــدن در بحث های بی فایده در باره موضوعات 
عادی روزمره می تواند شــما را کامال کالفه کند. دلیل 
آن این است که مغز شما دایما غرق در افکار و ایده های 
بزرگ است. ایده هایی در زمینه علم، فلسفه و هنر و این 
ایده ها کم تر در پرحرفی های رایج روزمره پیدا می شوند. 
این باعث می شــود که احســاس کنید وقت تان دارد 
تلف می شود و شما در یک قالب قابل قبول اجتماعی، 
گرفتار فهرســت بی پایانی از جمله ها شده اید. آنچه که 
شما واقعا می خواهید یک نفر مثل خودتان است که با 

او درباره موضوعات مهم تان حرف بزنید.
بیش از آن که حرف بزنید فکر می کنید

از آن جایی که مغز شــما طوری سیم پیچی شده است 
که به دنبال تمام راه حل ها و جواب های ممکن بگردد، 
ممکن است نســبت به آدم هایی با هوش عادی، زمان 
بیشتری طول بکشــد تا بتوانید عقیده یا نتیجه گیری 

خوتان را اعالم کنید. 
کارتان به راحتی حوصله شما را سر می برد

نیاز مغز شما  به این که به طور مدام با چیزهای جدید، 
ایده ها و پروژه های بزرگ تر به چالش کشــیده شــود 
باعث می شود که شــغلی که تا حدودی جالب بوده را 
تبدیل به کاری کند که حوصله شــما را سر می برد تا 
حدی که انجام کارهای روزانه بــه یک چالش هر روزه 
بدل می شــود. عالوه بر این، در اغلب موارد، آنچه فکر 
رییس شما را به خود مشغول کرده، انجام کار است، نه 

دلسوزی برای نیازها و آرزوهای شما.
گاه فراموش می کنید که عمل هم الزم است

اگر شــما با ایده های مختلف محاصره شده باشید، گاه 
ممکن است انگیزه الزم برای عمل را از دست بدهید که 
متاسفانه اغلب مردم به اشتباه تمایل دارند  از این حالت 
به عنوان تنبلی یاد می کنند که این نیــز به نوبه خود 

احساس قدرنشناسی را در بیدار می کند.. 

ندا
 شاه نوری

نگاه روز

تلخند

رکورد بیشترین
 حمله قلبی

دســامبر 2005، »لزلی هاکول« با سوزش و درد بسیار شدیدی 
در سینه اش از خواب بیدار شد. تا رساندن او به بیمارستان، وی 
دو بار دچار حمله قلبی شــد اما پزشکان توانســتند جانش را از 

مرگ نجات دهند، این پایان حمله قلبی لزلی نبود. 
او در مدت 20 دقیقه، 32 بار به صورت پــی در پی مورد حمله 
قلبی قــرار گرفت و هر بــار پزشــکان مجبور بودند با شــوک 
الکتریکی، قلب او را دوباره به کار بیندازند. ماه ها طول کشید تا 

لزلی دوباره سالمت خود را بازیابد. 
طوالنی ترین سیم فنری شــکل که از میان بینی و دهان عبور 
داده شده  متعلق به فردی اهل آمریکاست که توانسته سیمی به 

طول 3/63متری را از میان بینی و دهان خود عبور دهد.

کشکول

قابل توجه همشهریان عزیز !
این روزها اگر با افرادی ناشناس مواجه شدید که به شما زل زده ، سالم 

و احوالپرسی گرم می کنند و از ته دل می خندند ، نترسید ... !اینها 
کاندیداهای شورای شهر هستند 

در این مقاله ســعی کردم در بازاریابــی اینترنتی به 
روندهایی بپردازم که کامال برای شرایط ایران در نظر 
گرفته شده است. یک وب مستر یا بازاریاب اینترنتی 
با تمرکز بر این 5 مورد می تواند رشــد کســب و کار 
آنالین خود را در سال 13۹6 بســیار سریع تر کند. 
وب کست به هرگونه پخش برنامه از طریق اینترنت 
گفته می شــود. یک حالت خاص آن وبینار اســت. 
وبینار آموزش یا ســخنرانی ای اســت که از طریق 
اینترنتی برگزار می شود. در دنیای بازاریابی اینترنتی، 
وبینار یکی از بهترین روش ها برای بازاریابی و معرفی 
محصول است. روز به روز عالقه به شرکت در جلسات 
آنالین و زنده در ایران بیشــتر می شــود. منظور از 
زنده آن است که ســخنران در همان لحظه در حال 
صحبت اســت و مطالب ضبط شــده نیست. فرض 
کنیم کار شما طراحی سایت اســت. شما می توانید 
یک وبینــار 100 نفره رایگان برگــزار کنید و تبلیغ 

کنید تا در وبینارتان ثبت نام کنند.
ســپس در وبیناری یک ســاعته به آمــوزش نکات 
مهم برای داشــتن ســایت بپردازیــد. مثال توضیح 
دهید چگونــه با کمتریــن هزینه بهترین ســایت 
ممکن را داشته باشــیم. ســپس در پایان وبینار به 
شرکت کنندگان پیشنهاد می دهید که کار طراحی 
ســایت را به خودتان واگذار کنند. حتی یک فرصت 
ویژه هم تعریف می کنید تا مثال کســانی که تا یک 
هفته پروژه را به شما بسپارند از مزیت هایی استفاده 

کنند.
ویدیو

در سال های اخیر اســتفاده از موبایل های هوشمند 
و رســانه های اجتماعی تا حدی زیاد شده که کمتر 
کســی را پیدا می کنید که در روز حداقل با گوشی 

خود چند ویدیوی کوتاه نبیند.
 این یک فرصت بســیار عالی و بزرگ برای بازاریابان 
اینترنتی است. اکنون دیدن ویدیو های کوتاه به یکی 
از عادت های روزانه مردم تبدیل شده است. پس شما 
هم باید دست به کار شوید و بخشی از مطالب خود را 

به صورت ویدیو منتشــر کنید. ویدیوهایی آموزشی 
درست کنید و به مخاطبان و مشتریان هر نکته الزم 
را آموزش بدهید. محصوالت را باهم مقایســه کنید. 
توضیح دهید چگونه بهترین خریــد را انجام دهند. 
هنگام خرید به چه مواردی بیشتر توجه کنند و شما 
باید با ویدیو نشان دهید چقدر در کارتان متخصص 
هســتید. این باعث جلــب اعتماد مخاطبان شــما 
می شــود و در نهایت اگر تصمیم به خرید گرفتند، 

شما جزو اولین گزینه ها خواهید بود.
بازآفرینی تبلیغات

مشــکلی که در دنیای بازاریابی اینترنتی روز به روز 
پررنگ تر می شــود کاهــش نرخ برداشــت صحیح 
تبلیغات اینترنتی است. شما تبلیغات اینترنتی انجام 
می دهید و عده ای این تبلیغــات را می بینند. ولی به 
دلیل مشــغله زیاد و تمرکز کم، برداشت درستی از 
تبلیغ شما نمی کنند. مثال شــما تبلیغ می کنید که 
کار بازسازی ســاختمان انجام می دهید. عده ای از 
بینندگان تبلیغ اشــتباه برداشــت می کنند و فکر 
می کنند شما در کار خرید و فروش امالک هستید! از 

این دست مثال ها در اینترنت بسیار زیاد وجود دارد.
تلگرام

با توجه به رایج تر شــدن اســتفاده از تلگــرام، باید 
در بازاریابــی اینترنتی از این رســانه بهتر و مفیدتر 

استفاده کرد. 
بســیاری از کســب و کارهای کوچــک، گروه های 
تلگرامــی درســت می کنند تــا مشــتریان امکان 
تبادل نظــر با یکدیگر را داشــته باشــند. همچنین 
اســتفاده از کانال هــای تلگــرام باعث می شــود، 
هزینه های اطالع رســانی به مخاطبان و مشــتریان 
تقریبا به صفر برســد. اگر هنوز برای کسب و کارتان 
کانــال ندارید، هرچه زودتر دســت به کار شــوید و 
کانالتان را راه انــدازی کنید. امکان بســیار جالب و 
جذاب دیگــر روبات های تلگرام هســتند که تقریبا 
می توانند مانند یک منشی یا پاسخگوی خودکار به 

مخاطبان کمک کنند.

بازاریابی اینترنتی به سبک ایرانی
انسانی که شانس زنده ماندنش صفر 

بود، اما ... 

»تونی پاریجانیان« یــک مهاجر ارمنی بود کــه در لس آنجلس صاحب 
یک ســالن زیبایی بود. صبح یکی از روزهای فوریه 2004، او به ســالن 
خود رفت تا آنجا را نظافت کند. او وقتی وارد ســالن شــد در گوشــه و 
کنار آنجــا متوجه مایعی شــد که روی زمیــن ریخته بــود اما نفهمید 
که این مایع بــه دلیل نشــتی گاز، روی زمین ریخته اســت. به محض 
اینکه وی سشــوار را روشــن کرد انفجار عظیمی رخ داد. در این انفجار 
 ۹0 درصــد از بدن تونی دچار ســوختگی درجه ســه شــد، همچنین 
ریه های او به دلیل استشمام دود، دچار آســیب شد. به عقیده پزشکان 
شــانس زنده ماندن تونی، صفر بود.او ماه های زیادی را در کما ســپری 
 کرد و در طــول این مدت، چندین بــار خون او را عــوض کردند و تحت
 عمل های جراحی زیادی قرار گرفت اما در نهایت ناباوری، تونی زنده ماند. 

بیســتم مارس 2010، اولین پیوند کامل صورت در بیمارستان 
»وال دبرون« بارسلون انجام شد.

 مرد جوانی که هویت او فاش نشد، پنج ســال پیش از این تاریخ 
در یک ســانحه هدف گلوله قرار گرفت و بافت صــورت خود را از 
دســت داد. ســال 2008 بود که پزشــکان برای پیوند صورت 
 او، برنامه ریــزی هــای الزم را آغاز کردند و در تاریــخ مورد نظر،

30 پزشک اسپانیایی در یک جراحی 24 ساعته، پیوند صورت او 
را با موفقیت به پایان رساندند.

هویت مجهول و ناشناخته

بزرگ ترین زندان بولیوی )سن پدرو( نگـهبان ندارد! 
مغازه ها توسط زندانیان اداره می شود اجاره سلول به پای زندانیان است 
و می توانند با خانواده در زندان زندگی کنند! رهبر زندان با رای انتخاب 

مي شود!

ترین ها

ارزان ترین دست رباتیک جهان
یک پسر 14 ســاله توانســت تنها با خرج 100 دالر برای خودش یک دست مصنوعی و 
رباتیک بسازد. لئوناردو ویسکارا، 14 سال ســن دارد و در بولیوی زندگی می کند. دست 
چپ لئونارو از دوران جنینی رشــد نکرده و طی این ســال ها او تنها با یک دست زندگی 

می کرده و کارهای خودش را انجام می داده است.
با وجود اینکه لئوناردو یک دســت ندارد، اما عالقه اش نســبت به ساختن و سرهم کردن 
وســیله ها برای ســاخت یک ابزار جدید هرگز کم نبوده و همین عالقه باعث شــده او به 
 نتیجه فوق العاده ای در این زمینه دســت پیدا کند. لئونارد این طــور تعریف می کند: »

یک بار وقتی بچه بودم سنگی را به سمت یک ماشین اسباب بازی پرتاب کردم که ماشین 
هم شکسته شد، اما دیگر می توانستم داخل ماشــین را ببینم و بعد از این اتفاق بود که به 
اجزای تشکیل دهنده همه چیز عالقه مند شدم و دلم می خواســت وسیله ها را باز کنم و 
دوباره آن را بسازم. در همین دوران لئونارد با استفاده از اطالعات اندکی که درباره ساخت 
دست مصنوعی وجود داشت، ســعی می کند یک دست مصنوعی بســازد، البته در ابتدا 
شــبیه به یک گیره شــده بود! اما این کار به او انگیزه می داد که روی بهتر کردن مدل کار 
کند. البته در زمانی که مشغول تحقیقات خودش بود، متوجه می شود یک پسر فرانسوی 
دســت رباتیک که از طریق تکنولوژی چاپ 3D بوده را دریافت کرده، او مرکز اصلی این 
تحقیقات که درآمریکا بود را پیدا می کند و با کمک عمه اش می تواند یک دســت رباتیک 
از آن جا بگیرد، اما این سایز این دست رباتیک برای او مناسب نیست. با این حال این پسر 
بولیویایی دست ا ز رویاهای خودش نمی کشد و با استفاده از همین دست رباتیک و دیگر 
طرح هایی که از طریق اینترنت به دست می آورد، دســت رباتیکی برای خودش طراحی 
می کند که با استفاده از رشته های نایلونی که در آن قرار داده می تواند با حرکت مچ روی 
حرکت انگشتان دست تسلط داشته باشد. او برای چاپ 3D محصول خود نیز از موسسه 

رباتیکی که در شهر خودشان بوده کمک می گیرد و حاال دست چپ مخصوص به خودش 
را دارد و می تواند کارهایــی را که زمانی خواب انجام دادن آن هــا را می دید، بدون کمک 

دیگران انجام دهد.
داستان لئونارد در اینترنت پخش شده و کسانی هستند به او سفارش دست رباتیک ارزان 

قیمت می دهند! 
لئونارد برای یک دختر هفت ساله دســت رباتیک ساخته، اما پیشــنهادش به همه این 
است که از مدل های موجود در بازار اســتفاده کنند، چون او می تواند بر اساس کارایی که 

خودش می خواهد، این قطعه رباتیک را بسازد.
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