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استاندار اصفهان:   آماده گسترش همکاری با کشور فرانسه هستیم

احسان خواجه امیری در اصفهان می خواند

 رییس انجمن انبوه ســازان مســکن گفت: اعالم افزایش ۵ درصد قیمت مســکن با آغاز ســال جدید کذب است و رکود تا 
شهریورماه امسال ادامه دارد.احمد توال اظهار داشت: هنوز از رکود مسکن خارج نشدیم و حداقل شش ماه یا تا پایان سال این 

رکود ادامه دارد. وی بیان داشت: تا زمانی که دولت جدید بر سر کار بیاید حداقل تا شش ماه اول سال این رکود ...

افزایش ۵ درصدی قیمت مسکن 
کذب محض است

3

رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان:
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فرمانده انتظامی اســتان اصفهان رشد چشمگیر 
مقابله با باندها و شبکه های قاچاق کاال توسط این 
فرماندهی را ناشــی از تعامل و همراهی دســتگاه 

قضایی استان با پلیس عنوان کرد. به نقل از پایگاه 
خبری پلیس، سردار عبدالرضا آقاخانی در دیدار با 

رییس کل دادگستری استان اصفهان ...

فرمانده انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:

تعامل پلیس و دستگاه قضا برای مقابله با 
باندهای قاچاق کاال

ادامه در صفحه  3

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به رشد 
۴۲ درصدی عرضه محصوالت فوالد مبارکــه در بازار داخلی گفت: 
شرکت فوالد مبارکه باهدف تأمین نیاز بازار داخل، با کاهش صادرات 
محصوالت خود اقدام به تأمین نیاز بــازار داخل و رونق اقتصادی در 
بخش های مختلف کرد. محمــود اکبری با اعالم ایــن خبر، اظهار 
داشت: از این میزان، ســهم محصوالت گرم و اسید شویی ۶۸ درصد 
)۴۲۹۵ هزار تن(، محصوالت ســرد ۱۷ درصــد )۱۰۹۱ هزار تن(، 
محصوالت نیمه نهایی اعم از تختال و بار ۱۰ درصد )۵۹۷ هزار تن( 
و محصوالت پوشــش دار ۵ درصد )۲۸۸ هزار تن( بوده است.وی به 
بررسی دالیل افزایش تولید این شــرکت در سال گذشته پرداخت 
و ادامه داد: به دنبال فعال شــدن پروژه های انتقال آب در سال ۹۵، 
رونق نسبی در بخش خودرو و سیاست گذاری صورت گرفته جهت 
تأمین ورق ضخامت زیر ۳ میلی متــر موردنیاز بخش لوله و پروفیل 
ســاختمانی، تقاضای بازار داخل با رشد نسبی همراه بود که با توجه 
به رسالت فوالد مبارکه در تأمین حداکثری نیاز صنایع پایین دستی 
کشور، میزان تحویل کاال در بازار داخل با رشد قابل توجه ۴۲ درصدی 
)۱۳۸۷ هزار تن( نسبت به سال گذشــته به ۴ میلیون و ۷۱۸ هزار 
تن رســید که این امر، از محل افزایش ۲۲ درصــدی تولید و عرضه 
محصوالت و کاهش ۱۳ درصدی حجم صادرات نسبت به سال قبل 
از آن محقق شد.معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه، از تخصیص 
۲۸ درصدی محصوالت فوالد مبارکه به تولیدکنندگان لوله و پروفیل 
ساختمانی خبر داد و افزود: سهم خودروســازان ۱۵ درصد، صنایع 
فوالدی و فلزی ۱۴ درصــد، لوله های انتقال ســیاالت ۱۰ درصد و 
تجهیزات سنگین ۸ درصد بوده که این شرکت ها به عنوان بزرگترین 
مشتریان فوالد مبارکه مطرح هستند.وی در ادامه با تأکید بر اهمیت 
حضور در بازارهای صادراتی، گفت: در بخش صادرات نیز تداوم حضور 
مؤثر در این بازار، باهــدف تأمین نیازهای ارزی طرح های توســعه 
موردتوجه قرار گرفت و ضمن ایجاد و حفظ توازن با بازارهای داخلی، 

ورود به بازارهای جدید صادراتی هدف گذاری و عملیاتی شد.  

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

رشد ۴۲ درصدی عرضه 
محصوالت فوالد مبارکه

خبر آخر

به بهانه ثبت نام احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری

بازگشت در بهار!

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریــق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

مبلغ تضمین)ریال(برآورد)ریال(محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
عملیات اجرائی خطوط انفصال خط انتقال و شبکه ۱۲- ۱- ۹۶

فاضالب شهر خوانسار )با ارزیابی کیفی(
عمرانی )اسناد خزانه 

اسالمی(
۱۲/۹۳۱/۸۲۸/۷۹۶۶۴۷/۰۰۰/۰۰۰

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه به تاریخ ۹۶/۲/۲
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۹۶/۲/۳

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
 www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
نام روزنامه: زاینده رود شماره تلفن گویا: ۸-۳۶۶۸۰۰۳۰-۰۳۱  )داخلی  ۳۳۵(

تاریخ انتشار: ۹۶/۱/۲۴

نوبت دوم
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

)سهامی خاص(
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طرح پارکومتر
از اول اردیبهشت 
در اصفهان اجباری 
می شود

سالروز وفات بزرگ پیام آور کربال، اسوه صبر و استقامت، حضرت زینب کبری )س( تسلیت باد
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پیشنهاد سردبیر:
بازگشت در بهار!

انتخابات

محمد محمودی شــاه نشــین رئیس هیئت مرکزی 
نظارت بر انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا ، در 
خصوص برخی خبرها مبنی بر تأیید صالحیت برخی 
از نامزدهای شورای شهر که دارای سوابق بازداشت در 
ایام فتنه ۸۸ بوده اند، اظهار داشــت: مراجع چهارگانه 
براســاس مســتندات موجود به اســتعالم ها جواب 
می دهند؛ اگر کســی محکومیتی داشــته باشد و یا 
پرونده ای داشــته باشــد که موثر باشد، رد صالحیت 

خواهد شد.
وی گفت: در خصوص فتنه ســال ۸۸ نیز همین طور 
اســت. مرزی در خصوص فعالیت های انتخاباتی افراد 
در سال ۸۸ وجود دارد؛ کســانی که قبل از سخنرانی 
مقام معظم رهبری در ستادها فعالیت می کردند و در 
تجمعات حضور می یافتند، اشــکال ندارد اما اگر بعد 
از ســخنرانی مقام معظم رهبری، افرادی در جریانات 
خارج از مســیر قانون حضــور یافتند کــه منجر به 
دستگیری و محکومیت آنها شده، اداره اطالعات اعالم 

می کند و در هیئت اجرایی بررسی خواهد شد.
محمودی افزود: اگر افراد در فتنه ۸۸ یا در موارد دیگر 

محکومیت داشته باشند، رد صالحیت خواهند شد.

شهین دخت موالوردی معاون رئیس جمهوری در امور 
زنان و خانواده در حاشیه جلســه دیروز هیأت دولت در 
ارتباط با افزایش حضور زنان در ثبت نام انتخابات شوراها 
اظهار کرد: با توجه به نقش و جایگاه شــوراهای شهر و 
روستا به عنوان پارلمان های محلی و با توجه به فاصله ما 
با حد مطلوب حضور زنان در این عرصــه امیدواریم که 
این زنان به عنوان نمایندگان در شوراها بتوانند موثر واقع 

شوند.
موالوردی در ارتباط با ثبت نام زنان در انتخابات ریاست 
جمهوری نیز گفت: رجل سیاسی هنوز در قانون ما تفسیر 
نشده است و شورای نگهبان نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهار 

نظر نکرده است.
وی گفت: ســخنگوی شــورای نگهبان هم پیش از این 
به این موضوع اشــاره کردند که اگــر در دوره های قبلی 
خانم هایی که ثبت نــام کرده اند رد صالحیت شــدند و 
نتوانستند به مرحله پایانی برسند مانند خیلی از آقایانی 
که تشــخیص داده شــد صالحیتشــان برای ریاست 
جمهوری کافی نیست با آنها برخورد شده است. ما هیچ 
وقت نشنیده ایم که فردی به خاطر زن بودن رد صالحیت 

شده است.

محمودی:

محکومان فتنه ۸۸ در انتخابات 
شوراها رد صالحیت می شوند

موالوردی:

هیچ وقت فردی به خاطر زن 
بودن رد صالحیت نشده است

آیت ا... جنتی:

 رسانه ها درباره شرایط 
داوطلبان روشنگری کنند

پاسخ اژه ای به علت بازداشت مدیران چند کانال

وزیر اطالعات، مرجع صالح 
تعیین مجرم نیست

آیت ا... احمد جنتی در جلســه دیروز اعضای شــورای 
نگهبان ضمن تبریــک اعیاد ماه رجــب گفت: حضور 
پرشور جوانان در مراســم اعتکاف آن قدر جدی است که 
بســیاری از عالقه مندان به زحمت جا برای اعتکاف پیدا 
می کنند و این امر جای تقدیر و تشکر دارد.دبیر شورای 
نگهبان با اشــاره به آغــاز ثبت نام داوطلبــان انتخابات 
ریاســت جمهوری گفت: در روز اول ثبت نام 126 نفر به 
عنوان داوطلب ریاســت جمهوری ثبت نام کرده اند در 
حالی که اغلب این افراد شرایط الزم را دارا نیستند.وی از 
رسانه ها به ویژه رسانه ملی خواست درخصوص شرایط 
داوطلبان ریاست جمهوری روشنگری، رویه کار بررسی 
صالحیت ها را برای جامعه تبیین و شبهه های احتمالی 
را برای مردم رفع کنند.آیت ا... جنتی در ادامه با اشاره به 
تالش مجدد دشمنان برای اعمال تحریم های بیشتر علیه 
ایران گفت: امیدوارم رسانه ها تحرکات دشمن را هم برای 
مردم تشــریح کنند.وی همچنین با ابراز تأسف از شدت 
گرفتن بی اخالقی و اهانت به افراد و نهادهای مختلف در 
فضای مجازی، ابراز امیدواری کرد مســئوالن امر برای 

بهبود فضای مجازی تدابیر مناسبی داشته باشند.

حجت االسالم و المسلمین محســنی اژه ای سخنگوی 
قوه قضائیه در مورد اینکه در بحث دستگیری ادمین های 
شــبکه های اجتماعی، رئیس جمهور در نشست خبری 
اخیر خود به نقــل از وزیر اطالعات بیــان کردند که این 
افراد جرمی را مرتکب نشــده اند، در رابطــه با جرم این 
افراد و نحوه دستگیری آن ها  گفت: برخی از این افراد به 
اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم عالوه بر مسائل ضد 
امنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خالف عفت عمومی و 
انتشار مطالب مستهجن دستگیر شــده اند و بر اساس 
گزارشات این مطالب در پرونده های ایشان مطرح شده 
است.وی افزود: دادستان طبق موازین قانونی نسبت به 
دستگیری این افراد اقدام کرده است و تعدادی از این افراد 
بازداشت هستند و در مرحله رسیدگی دادسرایی است.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشــان کرد: علی القاعده 
جناب آقای رئیس جمهور که اطالعــات حقوقی دارند 
می دانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده 
است یا نه وزیر اطالعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر 
اطالعات بودم و لذا مرجع صالح بــه عنوان اینکه بگوید 

کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطالعات نمی باشد.

بین الملل

کاروان »نیکالس مادورو« رئیس جمهوری ونزوئال ســه 
شنبه شب در یک مراسم نظامی در شهر »سن فلیکس« 
در ایالت بولیوار این کشــور هدف تخم مرغ های برخی از 
حضار قرار گرفت .به گزارش خبرگزاری اروپاپرس، مادورو 
در جریان این رویداد به همراه چند تن از رهبران کشور بود 
و شبکه تلویزیون ملی  ونزوئال که این مراسم را بطور زنده 
و مستقیم پخش می کرد، هنگامی که شماری از مردم به 
سوی وی تخم مرغ و سنگ پرتاب می  کردند، پخش آن را 
قطع کرد.»توماس گوانیپا« دبیر کل حزب مخالف دولت 
پس از این رویداد، مادورو را به تاکید بر ســرکوب و عدم 
درک این مورد که »ونزوئال دیگر او را نمی  خواهد و خواهان 
انتخابات اســت«، متهم کرد .وی گفت که در جریان این 
اعتراضات در ســن فلیکس، چندین نفر دستگیر شدند 

هرچند که آمار دقیقی  از این دستگیری ها نداد.

باران تخم مرغ ها به سوی 
رئیس جمهوری ونزوئال

کافه سیاست
دونالد ترامپ در گفتگوی اختصاصی با روزنامه نیویورک پست، گفت: 
توافق هسته ای با ایران بدترین توافق ممکن است. این مایه ننگ است 

که چنین توافقی حتی امضا شد.
 این توافق، ایران را از کشــوری که آماده از هم پاشــیده شدن بود به 
کشــوری قدرتمند تبدیل کــرد. ایران بــه توافق خــودش احترام 
نمی گذارد. ایرانی ها بــه جای اینکه بگویند: »از شــما به علت نجات 

کشورمان بسیار متشکریم، جسور شده اند.«
ترامپ با اشــاره به این مشــکالت و تهاجم تهدید آمیز کره شــمالی 
گفت:»می دانستم که یک افتضاح برای من به جا گذاشته شده است 

ولی وضع بدتر از آن چیزی است که فکر می کردم.«
خبرنگار از ترامپ پرسید آیا وی اخیرا با اوباما تماسی داشته است که 
رئیس جمهور آمریکا اینطور پاسخ داد: »خیر. من از اینکه من و ستاد 

انتخاباتی ام زیر نظر قرار داشتیم بسیار ناراضی هستم.«

محمود واعظی صبح دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در ارتباط با 
چگونگی کنترل تبلیغات زودهنگام کاندیداها در فضای مجازی، اظهار 
کرد: سال گذشته آیین نامه ای برای انتخابات ریاست جمهوری، شورای 
عالی فضای مجازی تصویب کرد تا کنترلی بر این فضا انجام شــود. از 
سوی دیگر ســتاد تبلیغات انتخابات نیز در وزارت کشور این موضوع را 
مورد بررســی قرار دادند.وی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به 
چگونگی پیگیری دستگیری مدیران کانال های تلگرامی، گفت: آنچه که 
مربوط به مسایل محتوایی این فضا می شود به وزیر فرهنگ،  وزیر کشور 
و شورای عالی فضای مجازی مربوط می شــود.واعظی در پاسخ به این 
پرسش که آیا شایعه رفع فیلتر برخی از شبکه های مجازی مانند توییتر 
پیش از انتخابات صحیح است، گفت: کارگروه تعیین مصادیق پیش از 
این دولت این شبکه ها را فیلتر کرده است و خبر رفع فیلترش هم باید از 

طریق آنها گفته شود. من چیزی در مورد این شایعه نشنیده ام

ترامپ: 

توافق هسته ای با ایران مایه 
ننگ است

محمود واعظی:

شایعه رفع فیلتر توییتر پیش 
از انتخابات درست نیست

محمدجواد ظریف صبح دیروز در حاشیه نشست هیات دولت در 
پاسخ به پرسشی درباره برگزاری نشست سه جانبه مسکو اظهار 
کرد: این نشست روز جمعه در مســکو و با حضور وزرای خارجه 

ایران، روسیه و سوریه برگزار می شود.
این دومین نشست سه جانبه وزاری خارجه ایران، روسیه و سوریه 

با محوریت بحران سوریه در مسکو است.
یکی از روزنامه های دولتی و پر نفوذ چین با تاکید بر اینکه 
آمریکا قصد همزیستی با کره شمالی هسته ای را ندارد، 
هشــدار داد پیونگ یانگ باید برای امنیت خودش تمام 

فعالیت های اتمی و موشکی اش را متوقف کند.
روزنامه گلوبال تایمز در سر مقاله ای نوشت، شبه جزیره 
کره هرگز از زمان اولین آزمایش هسته ای خود در سال 
2۰۰6 تا این حد به یک درگیــری نظامی نزدیک نبوده 
اســت. این روزنامه که با نظارت روزنامــه خلق، ارگان 
رسمی حزب حاکم کمونیست چاپ می شود، نوشت: نه 
تنها واشنگتن پس از حمالت موشکی به سوریه سرشار 
از اعتماد به نفس و غرور شــده، بلکــه ترامپ هم تالش 
می کند به عنوان فردی که به وعده هایش عمل می کند، 

شناخته شود.
در این ســرمقاله آمده اســت: آمریکا تصمیم خودش را 
گرفته تا جلوی آزمایش های هسته ای بیشتر کره شمالی 
را بگیرد. آنها نمی خواهند بــا یک پیونگ یانگ مجهز به 
تسلیحات هسته ای همزیستی داشته باشند. پیونگ یانگ 

اکنون نباید مرتکب اشتباه شود.
در این راســتا همچنین روزنامــه Chosun Ilbo کره 
جنوبی چهارشــنبه به نقل از نماینده ویژه چین در امور 
شــبه جزیره کره اعالم کرد اگر کره شــمالی آزمایش 
موشــکی دیگری انجام دهد، پکن این کشور را تحریم 

می کند.

هشدار روزنامه دولتی چین به 
کره شمالی

برگزاری نشست ایران روسیه و 
سوریه در روز جمعه

خیلی عجیب نبود اما بازهم خیلی ها 
دلشان نمی خواســت باور کنند که 
احمدی نژاد گمانه زنی هــا را به واقعیــت تبدیل می کند. 
محمود احمدی نژاد اما بازهم نشان داد استاد غافلگیرکردن 
اســت. او روز گذشــته با حضور در ســتاد انتخابات ریاست 
جمهوری،خودش کاندیدای ریاست جمهوری شد!آن هم در 
حالی که قبال اعالم کرده بود از صحنه انتخابات کناره گیری 

کرده است.
آخرین روزهای تابستان گذشــته بود که شایعاتی مبنی بر 
نهی رهبری از حضور احمدی نژاد در انتخابات شــنیده شد. 
شــایعات هرروز قوت بیشــتری به خود می گرفت. عده ای 
درصدد تکذیب برآمده و عده ای دیگر منتظر بودند تا ببینند 
خبری که خبرنگار »فارس« در تلگرام خود منتشر کرده، تا 
چه حد واقعیت دارد و در نهایت رهبرمعظم انقالب ششــم 
مهرماه در درس خــارج فقه خود فرمودنــد:» خب بله، یک 

نفری، یک آقایی آمده پیش من، من هم به مالحظه ی صالح 
حال خود آن شخص و صالح حال کشور به ایشان گفتم که 
شما در فالن قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، 
گفتیم صالح نمی دانیم ما شــما شرکت کنید. این را گفتیم. 
خب یک چیز عادی اســت. انسان بایســتی آن چیزی را که 
می بیند و می فهمد و فکر می کنــد که به نفع برادر مؤمن اش 
اســت باید به او بگوید دیگر. ما هم اوضاع کشور را خب، غالباً 

بیشتر از اغلب افراد آشنا هستیم.« 
با تایید رهبری، به نظر می رسید داستان تمام شده و خواب 
و خیال کاندیداتوری و رویای دوباره رســیدن به پاســتور 
به پایان رســیده اســت. احمدی نژاد گفت که در تبعیت از 
توصیه رهبری، کاندیدا نمی شــود. او در بیانیه کناره گیری 
خود گفته بود: آقا فرمودند مصلحت نیست، گفتم باشد، یک 
ثانیه هم طول نکشــید . این وعده اما چندان دوام نیاورد. از 
15 اسفند سال گذشــته که همراه با مشایی و بقایی مراسم 

درختکاری به راه انداختند تا همراه شدن با بقایی و حمایت 
از کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری و سخنان 
عجیــب و غریب در جریان ســفر به خوزســتان و برگزاری 
نشست خبری و انتشار ویدئوهای توئیتری و پیام های صوتی 
و درنهایت حضور در ســتاد انتخابات وزارت کشور و ثبت نام 
در دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری، نشــان 
داد »محمود احمدی نژاد« عوض نشــده و هنوز هم همانی 
است که می شناختیم ؛ کسی که غیرقابل پیش بینی است و 
توانایی ویژه ای در جلب توجه رسانه ها و تبدیل شدن به یک 

سوژه ژورنالیستی جذاب دارد.  
رییس جمهور سابق کشورمان چندروزی به بهانه حمایت از 
بقایی به صحنه آمد و درنهایت خودش به میدان اصلی رقابت 
واردشد. پس از ثبت نام، در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
آیا با مقام معظم رهبری مشورت کرده اید و یا شرایط تغییر 

کرده که در انتخابات ثبت نام کرده اید، سکوت کرد و خندید.
خبرنگار دیگری از او پرسید که: شما در کنفرانس خبری تان 
گفتید اگر شرایط تغییر کند، در انتخابات ریاست جمهوری 
ثبت نام می کنید. آیا شرایط تغییر کرده است؟ که مشایی در 

این باره گفت: آیا به نظر شما شرایط تغییر کرده است؟
در حالی که از شب قبل از ثبت نام، خبری در فضای مجازی 
دست به دست می گشت مبنی بر اینکه هزاران نفر از حامیان 
رییس جمهور سابق قصد دارند روز جمعه با حضور در محله 
نارمک و مقابل منــزل احمدی نژاد، از او درخواســت کنند 
کاندیدا شــود، روز گذشــته احمدی نژاد خودش به ستاد 
انتخابات رفت و گفت که به اصرار مردم آمده است:» بِه عنوان 
خادم ملت شناخته شده هستم و با بقایی و مشایي زندگیمون 
توسط دولت و مجلس و دستگاه هاي امنیتي شخم زده شده 
اســت و ما همه اطالعاتمون در اختیار اونها قرار داده ایم در 
مورد ثبت نام رهبري توصیه کردن به عنوان کاندیدا حضور 
پیدا نکنم، گفتند نمي گوییم بیاید یــا نیایید، اما نهي نبود! 
مردم فشــارآورد حضورم و ثبت نام بــراي حمایت از بقائي 
بود.بقایی مردی کارازموده اســت و در دفــاع از حقوق ملت 
مستحکم است.« حاال شاید همه منتظرند تا ببینند حرکت 
بعدی احمدی نژاد چیســت؟ او در صحنه می ماند یا به نفع 
بقایی کنار می کشد. اگر قرار به ماندن است، چه درسر دارد؟ 
مرد غیرقابل پیش بینی، بازهم معادالت را به هم زد. او هیچ 

وقت عوض نمی شود!

به بهانه ثبت نام احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری

بازگشت در بهار!

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به جلسه 
دیروز این شــورا، گفت: با توجه به اســتعفای آیت ا... رئیسی از 
عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، 
جایگزین وی بــرای این هیئت انتخاب شــد.  وی افزود: در این 
جلسه، حجت االسالم محســنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه با 
اکثریت آرا، جایگزین آیت ا... ابراهیم رئیســی در هیئت مرکزی 

نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جموری شد.
 پیشــتر آیت ا... ابراهیم رئیســی از عضویت در هیئت مرکزی 

نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری استعفا کرده بود.

اژه ای جایگزین رئیسی در هیئت 
نظارت بر انتخابات شد

»بهرام قاســمی« ســخنگوی وزارت امور خارجــه در واکنش 
به تحوالت اخیر در ونزوئال گفت: »برقــراری ثبات و امنیت در 
منطقه آمریکای التین، به ویژه کشــور دوســت و برادر ونزوئال، 
از اهمیت زیادی برای جمهوری اســالمی ایران برخوردار است. 
به عقیده ما، تداوم ناآرامی ها در این کشــور به نفع هیچ کدام از 
طرف ها نیست و می تواند فشــارهای فزاینده ای را برای مردم 

ونزوئال وارد کند.
»قاســمی« افزود: »موضــع اصولی جمهوری اســالمی ایران، 
حمایت از دولت قانونی و برآمده از آرای ملت ونزوئال اســت. ما 
از فرایند ادامه گفتگوها میان دولــت و مخالفین به منظور حل 
و فصل مســالمت آمیز اختالفات حمایت مــی کنیم و در عین 
حال، مخالفت خود را با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی 
 ونزوئال اعالم و خواستار احترام به استقالل و حاکمیت آن کشور 

می باشیم.

واکنش ایران
 به تحوالت سیاسی در ونزوئال

وزرای خارجه کشــورهای گروه هفت با انتشار بیانیه ای رسمی 
اعالم کردند که این گروه از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 

حمایت می کند.
به نقل از اسپوتنیک در متن این بیانیه آمده است: ما از برجام به 
عنوان بخش مهمی از رژیم عدم اشاعه جهان حمایت می کنیم. 
اجرای کامل و پیوسته برجام برای اطمینان از ماهیت صلح آمیز 

برنامه هسته ای ایران امری ضروری است.
وزرای خارجه گــروه هفت ضمن تاکید بر لــزوم اجرای کامل و 
پیوســته تعهدات از ســوی همه طرف ها تالش هــای آژانس 
بین المللی انرژی اتمی )IAEA( در انجام وظیفه دشوار خود در 

ایران حمایت کردند.
در ادامه این بیانیه آمده اســت: ما قویاً از انجــام آزمایش های 
موشکی بالســتیک که با قطعنامه 2231 سازمان ملل در تضاد 

است ابراز ناخرسندی می کنیم.
ما از ایران می خواهیم که با کمک به تالش ها برای دستیابی به 
راه حل سیاسی در سوریه ، عراق، یمن و دیگر بخش های منطقه 
نقش کلیدی را در خاورمیانه بازی کنــد و در جهت جلوگیری 
و مقابله با تروریسم و گســترش اقدامات خشونت انگیز با دیگر 

کشورها همکاری کند.
وزرای خارجه کشورهای آمریکا، کانادا، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، 
آلمان و ژاپن از همه طرف ها و به خصوص دولت اســد و حامیان 
آن )ایران و روسیه( خواســت تا اجازه دهند کمک های حقوق 

بشری الزم، مداوم و کافی به افراد نیازمند برسد.

حمایت کشورهای گروه هفت
 از برجام

از این خبر متعجب نیستم، این تصمیم قابل پیش بینی بود، 
مخاطب آقای احمدی نژاد اصالحات وروحانی نیست؛ بلکه 
مخاطب او کل نظام اســت.مخاطب رییس جمهور سابق، 
اصالح طلبان نیستند بلکه مخاطب او مقامات ارشد نظام 
است. وی احتماال تبدیل به بوریس یلتسین ایران می شود.

من این مساله را در سال ۸5 نیز مطرح کرده ام.

سعید لیالز -تحلیلگر:
احمدی نژاد یلتسین ایران می شود

سما مطیعی

این کار دقیقا تمرد از نهی رهبری است. فرمان رهبری حکم 
قانون دارد و حکم حکومتی است و همه باید تبعیت کنند.

احمدی نژاد همان موقع که بر سر کار بود هم سرپیچ ترین 
رئیس جمهور در قبال فرامین رهبری بود و به دنبال ایجاد 
یک فتنه دیگر است . این طغیان یک خودسری بزرگ در 

کشور است.

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی،  نماینده مجلس 
فکر می کند پایگاه مردمی دارد

پیام این اقدام احمدی نژاد به ضد انقالب این اســت که 
شــما بخوابید ما بیداریم.این یک عمل انتحاری اســت 
و ایشــان یک کمربند انفجاری به دور خودش بســته و 
وارد میدان شــده اســت.با توجه به صراحــت توصیه 
 رهبری نباید ثبت نام می کردند و ایــن نوعی نافرمانی

 است.

اخبار

حسین کنعانی مقدم-عضو جبهه ایستادگی 
عمل احمدی نژاد انتحاری بود

در حاشیه 
جلسه دیروز هیئت دولت

عکس روز

نیروهای مسلح ایران و عمان دیروز چهارشنبه مانور مشترک دریایی 
برگزار  کردند.به گزارش نامه نیوز، ستاد کل نیروهای مسلح ایران با 

صدور بیانیه ای این موضوع را اعالم کرد.
ایران در میان 6 کشــور جنوبی خلیج فارس، بهتریــن روابط را با 
عمان دارد.عمان تنها کشــور جنوب خلیج فارس است که ایران با 
آن مانور مشــترک نظامی برگزار می کند.براســاس این اطالعیه، 
رزمایش مشــترک دریایی ایران و عمان با نظارت کمیته مشترک 
دوستی نظامی جمهوری اسالمی ایران و سلطان نشین عمان امروز 

)چهارشنبه( در آب های دریایی برگزار می شود.
در این بیانیه به مکان دقیــق برگزاری مانور دریایی مشــترک و 
واحدهای شرکت کننده در آن اشاره ای نشده است اما دو کشور در 

دریای عمان و تنگه هرمز ساحل دارند.
این اطالعیه همچنین از سفر مقام ارشد نظامی ایران به مسقط برای 

دیدار و گفتگو با مقامات ارشد نیروهای مسلح عمان خبر داد.

مانور مشترک نظامی ایران و عمان
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پیشنهاد سردبیر:
خودروسازان هنوز درخواست افزایش قیمت نداده اند

معاون توســعه ســرمایه گذاری های صنعتــی ایدرو 
آخرین وضعیت فاز ۱۴ پارس جنوبی را تشریح کرد.

فرداد دلیری در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به این که 
سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران عالوه بر فاز 
۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی متولی فاز ۱۴ آن نیز هســت، 
اظهار کرد: سازمان گســترش و نوسازی صنایع ایران 
راهبر کنسرسیومی است که انجام این پروژه را مدنظر 
قــرار داده و تفاوتی که با فــاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی 
دارد این اســت که عملیات حفاری چاه ها برعهده این 
کنسرسیوم گذاشته شده اســت تا ۴۴ حلقه چاه برای 

تولید گاز برعهده تیم مشارکتی باشد.
وی ادامه داد: این پروژه از اولویت ویژه ای برای وزارت 
نفت برخوردار اســت و اگر منابع مالی آن از طرف این 
وزارتخانه در موقعیت زمانی مناسب تامین شود، بنابر 
تعهدات ما طی ۲۱ تا ۲۴ ماه بــه مرحله بهره برداری 

خواهد رسید.
معاون توسعه ســرمایه گذاری های صنعتی ایدرو در 
مورد آخریــن وضعیت فیزیکی پروژه فــاز ۱۴ پارس 
جنوبی اعالم کرد: در حال حاضر نزدیک به ۶۰ درصد 
پروژه با پیشــرفت همراه بوده و برخی سکوها ساخته 
و در حال نصب اســت. عالوه بر این حفــاری نیمی از 

چاه ها به مرحله پایانی رسیده است.
دلیری با اشــاره به این که پروژه فاز ۱۴ پارس جنوبی 
دو میلیارد فوت مکعب در روز به ظرفیت کشور اضافه 
می کند، بیان کرد: عالوه بر این پــروژه فاز ۱۴ پارس 
جنوبی یک میلیــون تن اتان برای پتروشــیمی، یک 
میلیون تن گاز مایع برای صادرات و ۸۰ هزار بشــکه 
در روز نفت ســبک یا میعانات به ظرفیت کشور اضافه 

خواهد کرد.
به گفته وی، هزینه های انجام شــده بــرای پروژه فاز 
۱۴ پارس جنوبی ظرف دو ســال پس از بهره برداری 
آن بازگشت داده خواهد شــد و میزان قابل توجهی به 

درآمد ناخالص ملی کشور اضافه می کند.

معاون ایدرو خبر داد؛

پیشرفت ۶۰ درصدی 
پروژه فاز ۱۴ پارس جنوبی

رییس شــورای رقابت با اشــاره به اینکه در حــال حاضر قیمت ویژه
کارخانه شــرکت های خودروســازی هیچ تغییری نکرده است، 
گفت: افزایش تولید ربطی به بازار انحصــاری خودرو ندارد و بازار 

خودرو همچنان انحصاری است. 
رضا شیوا با اشاره به اینکه براساس دســتورالعمل قیمت گذاری 
خودرو هنوز قیمــت کارخانه محصوالت خودروســازان افزایش 
پیدا نکرده است، اظهارداشت: در سال جدید هنوز خودروسازان 
درخواستی برای افزایش قیمت به شورای رقابت ارسال نکرده اند 
که امیدواریم با توجه به شــرایط بازار درخواست افزایش قیمت 
نداشته باشــند. وی با بیان اینکه شــورای رقابت از بانک مرکزی 
درخواســت کرده تا نرخ تورم بخشی را محاســبه و آن را به شورا 
اعالم کند، افزود: کارشناسان شــورا در بحث کیفیت خودرو هم 

ورود پیدا کرده و به زودی نتایج آن اعالم می شود. 
رییس شــورای رقابت ضمن انتقــاد به اینکه برخــی می گویند 
 چون تولید خودرو افزایــش یافته دیگر بازار انحصاری نیســت، 
تصریح کرد: افزایــش تولید ربطی بــه بازار انحصــاری خودرو 
ندارد به نحوی کــه هر زمان تعداد تولیدکننــدگان بازار افزایش 
پیدا کرد و ســهم آنها هم تا حــدودی برابر باشــد در این حالت 
بازار انحصاری نیســت. وی اضافه کرد: اگر دوســتان می گویند 
تعداد تولیدکننــدگان افزایش پیدا کرده اســت دالیل خود را به 
 شورا ارائه دهند تا ما آنها را بررســی کنیم. در حال حاضر مرجع 
تصمیم گیری در مورد وضعیــت انحصاری بودن بــازار خودرو 

شورای رقابت است. 
شیوا با اشــاره به اینکه در حال حاضر قیمت کارخانه شرکت های 
خودروسازی هیچ تغییری نکرده است، گفت: با توجه به افزایش 
نرخ بیمه شخص ثالث و ســایر هزینه های قانونی قیمت خودرو 
با افزایش روبه رو است در این شــرایط سازمان حمایت باید ورود 
و بررسی کند آیا این هزینه های قانونی درست بر قیمت کارخانه 

انواع خوروها اضافه شده یا تخلفاتی صورت گرفته باشد.

خودروسازان هنوز درخواست افزایش 
قیمت نداده اند

کافه اقتصاد

بازار

قیمت انواع
ویدئو پروژکتور در بازار

SONY VPL DX220 سونی

 16,800,000
ریال

 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0
ریال

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان بــا بیان اینکه مطابق 
تصمیم گیری های انجام شده امسال سیمان با ۴ تا ۴.۵ درصد افزایش 
قیمت به فروش می رسد، گفت: قیمت هر تن سیمان فله تیپ ۲ بدون 

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در درب کارخانه ۱۲۰ هزار تومان است.
عبدالرضا شیخان، با اشــاره به اینکه مجوز افزایش قیمت ۱۵ درصدی 
سیمان را در 3۱ خرداد ماه 93 دریافت کرده بودیم، اظهارداشت: رکود 
بازار باعث شــده تا این افزایش قیمت اعمال نشود و حتی کارخانجات 

برای فروش محصوالت خود به ارائه تخفیف هم بپردازند.
وی با بیان اینکه ارائه تخفیف های متفاوت باعث شــد تا برای مدیریت 
بازار در نیمه اول ســال گذشــته تصمیم به حذف این تخفیف هاشود، 
افزود: براســاس سیاست گذاری ها سیمان قرار شــد بدون تخفیف در 
مقصد تحویل مشتریان شود که سازمان حمایت اعالم کرد به دلیل عدم 

نظارت بر کرایه حمل این موضوع اجرایی نشود.

بررســی درآمدهای دولــت از محل جمــع آوری مالیــات های غیر 
مســتقیم)واردات و خدمات( در طی ۱۱ ماهه نخست سال 9۵، نشان 
می دهد در مدت مذکــور دولت حدود۱۸/۶هزار میلیــارد تومان بابت 
مالیات بر ارزش افزوده از مردم اخذ کرده اســت. درآمــد دولت از این 
محل نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشــد ۶ هزار میلیارد ریالی 
همراه شده است.درآمد مالیاتی دولت از محل حقوق و عوارض گمرکی 
نیز رقمی در حدود۱۴/۲ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به 
مدت مشابه شال گذشته با رشــد ۶۱ درصدی همراه شده است. در این 
بخش درآمد مالیاتی از محل حقوق ورودی خودرو ۲ هزار میلیارد تومان 

و حقوق ورودی سایر کاالها حدود۱۲/3 هزار میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس مجموع درآمدهای کسب شــده از محل مالیات های غیر 
مستقیم ۴3 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

با رشد ۰/۴ درصدی همراه شده است.

سیمان 
گران شد

اخذ ۱۸ هزار میلیارد مالیات 
بر ارزش افزوده توسط دولت

رویترز اعالم کرد ایران همه نفتی را که در طی سال های 
تحریم بر روی دریا ذخیره کرده بود به فروش رســانده و 
اکنون برای باال نگه داشتن میزان صادرات خود با مشکل 

مواجه است.
به گزارش رویترز، در حالی که میزان ذخایر نفتی جهان 
در خشــکی و بر روی دریا در حال کاهش یافتن اســت، 
ظاهرا تالش هــای اوپک بــرای کاهش مــازاد عرضه و 
نفت خام و فرآورده های نفتی به آرامــی در حال به ثمر 
نشســتن است.ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( به صراحت اعالم کرده که هدف از توافق کاهش 
تولید، کاهش مازاد حدودا 3۰۰ میلیون بشکه ای ذخایر 
نفت خام و فرآورده های نفتی کشــورهای عضو سازمان 

همکاری های اقتصادی و توسعه ای است.
ریچارد مالینسون، تحلیلگر موسسه انرژی اسپکتس در 
این باره گفت: در طی سه ماهه نخست سال جاری، میزان 
ذخایر نفت خام بســیار کمتر از ســه ماهه نخست سال 
گذشته افزایش داشــته، و این در حالی است که عملیات 
تعمیر و نگهداری پاالیشــگاه های جهان امســال بسیار 

گسترده تر بوده است.
رویارز نوشــت : به گفته تجار، شــرکت بازرگانی ویتول 
هم میلیون ها بشــکه نفت ذخیره شده نیجریه در خلیج 

سالدان های آفریقای جنوبی را به فروش رسانده است.

بانک نوردیک اس ای بی نیز در گزارشی اعالم کرد، میزان 
ذخایر جهانی نفت از نظر آمارهای هفتگی در طی ۴ هفته 

گذشته به میزان ۴۲ میلیون بشکه کاهش داشته است.
بر اســاس این گزارش: افزایش میــزان ذخایر نفت خام 
آمریکا تــا به اینجای ســال اندکی موجب ســردرگمی 
 شــده، امــا ایــن مســئله از ســویی نتیجــه کاهش

 فعالیت های پاالیشــگاهی در آمریکا و از ســوی دیگر 
واردات نفت توســط این کشــور است.مالینسون افزود، 
وزرای کشورهای عضو اوپک در نشست اواخر ماه می خود 
تصویر کاملی از میزان ذخایر جهانی نفت نخواهند داشت، 
زیرا تا آن زمان آمارهای موسسات معتبر گزارش دهی از 
جمله آژانس بین المللی انرژی منتشر نخواهد شد.الزم به 
ذکر است مدتی زمان می برد تا تصویر روشن و کاملی از 

میزان ذخایر نفتی جهان به دست آید.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان 
اصفهان از کاهــش 3۰ درصدی قیمت تخــم مرغ در این 

استان نسبت به دو هفته گذشته خبر داد. 
امیرحسین افیونی اظهار داشت: شیوع بیماری آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان در ایران و تأثیر پذیری اســتان اصفهان 
به لحاظ قرار گرفتن در مرکزیت کشــور باعث شــد این 
بیماری بیشــتر به گله های مرغ تخم گذار آسیب رساند 
 که کاهش میــزان عرضه محصول باعث افزایش نســبی 
 قیمت ها شــد.وی ادامــه داد: در ســال جدیدبا کاهش

 3۰ درصدی قیمت تخم مرغ در اســتان اصفهان نسبت 
 به دو هفته گذشــته رو به رو هســتیم به طــوری که در 
مرغداری ها هر کیلو تخم مــرغ 3۵۰۰ هزار تومان عرضه 
می شود و قیمت منطقی یک شانه تخم مرغ در فروشگاه ها 
باید ۸ و نیم تا 9 هزار تومان باشــد.معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهادکشاورزی اســتان اصفهان گفت: طی 
یک ماه گذشته قیمت هر شــانه تخم مرغ ۱3 هزار تومان 
بــود. وی در ادامه تصریح کرد: پــس از قرنطینه ای که در 
سطوح ملی و استانی برای کنترل بیماری آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان انجام شد، شاهد بهبود وضعیت و کنترل این 
بیماری بودیم.افیونی با اشاره به اینکه با تمهیدات در نظر 
گرفته شده، وضعیت ذخایر مرغ منجمد استان اصفهان با 
کیفیت مرغوب مطلوب است، خاطر نشــان کرد: در حال 

حاضر ۸ هزار تن مرغ منجمد در سردخانه های این استان 
موجود است.وی گفت: فریزرهای صنعتی از استانداردهای 
 الزم برخوردار اســت، به طــور مثــال در کارخانه مرغ در 
3۰ دقیقه منجمد می شود اما در فریزرهای خانگی انجماد 
مرغ چند ســاعت به طول می انجامد که کیفیت گوشت 

مرغ را کاهش می دهد.
معاون بهبــود تولیدات دامی ســازمان جهادکشــاورزی 
 استان اصفهان با ابراز خرســندی از اینکه تا دو روز آینده 
جوجه ریزی ها آغاز می شــود، اظهار داشــت: حدود ۱۰ 
میلیون قطعه جوجه ریزی در این اســتان انجام می شود 
که تا ایام ماه مبارک رمضان شاهد استحصال گوشت مرغ 
خواهیم بود.وی ادامه داد: با اقدامات برنامه ریزی شده، در 

ماه رمضان فراوانی و قیمت مناسب مرغ  راخواهیم داشت.

رویترز:

 ایران تمام نفت ذخیره شده بر روی دریا را فروخت
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان مطرح کرد:

کاهش 3۰ درصدی قیمت تخم مرغ در استان اصفهان

سوژه روزخبر

در حالی نوبرانه گوجه سبز در بازار با قیمت حدود ۱۰۰ هزار 
تومان به فروش می رود کــه رییس اتحادیه میــوه و تره بار 

معتقد است که تا سه چهار روز آینده قیمت ها پایین می آید.
حســین مهاجران، رییس اتحادیــه میوه و تره بــار عنوان 
 کرد که قیمت گوجه ســبز ۱۰۰ هزار تومان نمی ماند و طی 

سه، چهار روز دیگر پایین می آید.
وی با بیان این که این گوجه سبز از قصرشیرین وارد بازار شده 
است، عنوان کرد: گوجه سبزهای ساوه، گرمسار و قم هم در 
روزهای آینده وارد بازار می شــود و این موضوع باعث پایین 

آمدن قیمت ها می شود.
رییس اتحادیه میوه و تره بار با اشــاره به این که قیمت نوبرانه 
چغاله بادام هم در ابتدا ۱۵۰ هزار تومان بود، تصریح کرد: اما 

هم اکنون چغاله در بازار از ۲۵ تا 3۵ هزار تومان قیمت دارد.

مهاجران تاکید کرد: قیمت گوجه ســبز در بازار در روزهای 
آینده به ۲۵هــزار تومان کاهش می یابــد و در پس از آن نیز 
قیمت آن به کمتر از ۱۰ هزار تومــان نیز کاهش پیدا خواهد 

کرد.
وی گفت: گوجه ســبز قصرشــیرین از چند روز گذشته وارد 
بازار شده که قیمت آن بین ۸۰ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان است 
و در روزهای آینده گوجه ســبز با کیفیت از شهرهایی چون 

گرمسار، ساوه و قم به بازار می آید.

گوجه سبز کیلویی ۱۰۰ هزار 
تومان!

رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان:

افزایش ۵ درصدی قیمت مسکن 
کذب محض است

Ricoh PJX2340 ریکو

 11,600,000
ریال

12,500,000
 ریال

به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عبدالرضا آقاخانی در 
دیدار با رییس کل دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: 
از جمله موضوعاتی که مقام معظــم رهبری در دیدارهای 
خود با فرماندهان نیــروی انتظامی بر آن تاکید داشــتند 
موضوع سرقت، ارتقای امنیت اخالقی و اجتماعی و مبارزه 
با قاچاق کاال بود که در هر ســه مــورد قرارگاهی ویژه در 
فرماندهی انتظامی استان تشکیل شــده و برخورد با این 

جرایم با جدیت و شتاب بیشتری دنبال می شود.
سردار آقاخانی موضوع برخورد با قاچاق کاال و تامین امنیت 
اقتصادی برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی را 
مطالبه اصلی و جدی مقام معظم رهبــری از قوه قضائیه و 

نیروی انتظامی عنوان کرد و افزود: در این زمینه به حمدا... 
تعامل و هماهنگی خوبی بین دستگاه قضائی و پلیس استان 
وجود دارد که نتیجه آن نیز رشد چشمگیر مقابله با باندها 
و شبکه های قاچاق کاال در ســال 9۵ بود که این روند را در 

سال 9۶ نیز ادامه خواهیم داد.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان به عملکرد موفق پلیس 
استان در تامین امنیت نوروز اشــاره کرد و گفت: به لطف 
خداوند و همت و تــالش کارکنان مجموعــه فرماندهی 
انتظامی اســتان در تمام شــاخص های کاهــش جرایم 
توانستیم رتبه و جایگاه خوبی را به دست بیاوریم به طوری 
که در مجموع تصادفات فوتی شــهری و برون شــهری با 

 کاهــش 3۶ درصدی و در ســرقت های خشــن با کاهش
 ۵۰ درصدی روبه رو بودیم.

وی به کسب رتبه برتر رضایتمندی مردم از این فرماندهی 
در سال 9۵ اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته نزدیک 
به دو میلیــون تماس با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ و 
نزدیک به ۱۰۰ هزار تماس با ســامانه ۱9۷ این فرماندهی 
برقرار شد که این میزان تماس ها نشان دهنده اعتماد باالی 

مردم اســتان بــه پلیس 
خدمت گذار خود است.

ســردار آقاخانی بــا بیان 
خود  موفقیت های  اینکه 
را ناشــی از همراهــی و 
همکاری خوب دســتگاه 
قضائی می دانیــم، اظهار 
داشت: به قدری ارتباط و 
تعامل بین مقامات قضائی 
و فرماندهــان انتظامی در 
سطح اســتان باالست که 
حتی یک مورد ناهماهنگی 
در طی ســالیان اخیر به 

وجود نیامده است.
فرمانده انتظامی اســتان 
اصفهــان تصریــح کرد: 
در برخــی مقاطــع که 
پیچیدگــی در پرونده ای 

وجود داشته راهنمایی مقامات قضائی به حل این پرونده ها 
کمک کرده و امیدواریم این تعامل و همراهی و صمیمیت 
بین ما همیشه برقرار باشــد و بتوانیم با همکاری بیشتر و 
جدی تر در ایجاد امنیــت پایدار اســتان گام های بلندی 

برداریم.

 رییس انجمن انبوه ســازان مســکن گفت: اعالم افزایش ۵ 
درصد قیمت مسکن با آغاز ســال جدید کذب است و رکود 
تا شهریورماه امسال ادامه دارد.احمد توال اظهار داشت: هنوز 
از رکود مسکن خارج نشدیم و حداقل شــش ماه یا تا پایان 
سال این رکود ادامه دارد. وی بیان داشت: تا زمانی که دولت 
جدید بر سر کار بیاید حداقل تا شش ماه اول سال این رکود 

وجود دارد.
رییس انجمن انبوه ســاز مســکن اعالم کرد: متوسط خرید 
خانه در این ســال ها بین ۱۷۰ تــا 3۰۰ و زیر ۴۰۰ میلیون 
تومان صورت گرفته اســت و شــاهد خرید و فروش مسکن 

باالی ۵۰۰ میلیون نبودیم.

وی با اظهار اینکه در ساخت و ســاز خانه نیز وضعیت راکد 
 است و رونق نیست، ادامه داد: چشــم انداز خوبی را در حوزه 
ســاخت و ســاز نداریم.توال با بیان اینکه فعالیت افراد غیر 
حرفه ای در ساخت و ساز ضربه ســنگینی به این حوزه وارد 
ساخته اســت، افزود: تنها چند شــرکت در حوزه ساخت و 
ســاز در اصفهان فعالیت می کننــد.وی تصریح کرد: بخش 
خصوصی و دولتی هر دو در شــرایط رکود ساخت و ساز به 
سر می برند.رییس انجمن انبوه سازان مسکن گفت: احتمال 
دارد که ساختمان ها در یک منطقه گران یا ارزان تر به فروش 
برسد اما اینها مصطلح هست و تنها بر سر زبان ها می چرخد و 

واقعیت ندارد که قیمت مسکن افزایش یافته باشد.

تعامل و هماهنگی 
خوبی بین دستگاه 

قضائی و پلیس 
استان وجود دارد که 

نتیجه آن نیز رشد 
چشمگیر مقابله با 
باندها و شبکه های 
قاچاق کاال در سال 

9۵ بود که این روند را 
در سال 9۶ نیز ادامه 

خواهیم داد

فرمانده انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:

تعامل پلیس و دستگاه قضا برای مقابله با باندهای قاچاق کاال

فرمانده انتظامی استان اصفهان رشد چشــمگیر مقابله با باندها و شبکه های قاچاق کاال توسط این فرماندهی را 
ناشی از تعامل و همراهی دستگاه قضائی استان با پلیس عنوان کرد.

Acer X113PH ایسر

 10,800,000
ریال

12,900,000
ریال

NEC VE303G ان ای سی

 13,200,000
ریال

 1 4 , 5 0 0 , 0 0 0
ریال
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تحدید حدود اختصاصی
1/53 شــماره صــادره : 1396/43/352265- 1396/1/21  نظــر با اینکه 
تحدید حدود ششدانگ پالک شماره 65/37 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محسن یزدانی فرزند رضا در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1396/02/19 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 1292 

حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

1/57   نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک شماره 65/36 مجزی شده 
از پالک 65 اصلی در اجرای موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رضا یزدانی فرزند علی در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 96/02/19 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 1336 

حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/65 شــماره ابالغنامــه: 9610100354100131 شــماره پرونــده: 
9509980362301020 شماره بایگانی شعبه: 951821  شاکی محمدرضا 
رضائی فرزنــد عبدالصمد  شــکایتی علیه آقای ســعید ســالمی دائر بر 
تخریب عمدی تقدیم دادگاه هــای کیفری دو شهرســتان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 115 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )115 
جزایی سابق( – مجتمع شهید بهشــتی واقع در اصفهان- خیابان شریعتی 
– حدفاصل بیمارســتان شــریعتی و چهارراه پلیس ارجاع و به کالســه 
9509980362301020 )951821ک115(  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
روز دوشنبه مورخ  1396/02/25 و ساعت 9:30  تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شاکی  و به تجویز ماده 344  قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:971 شعبه 115 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )115 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی
ابالغ وقت رسیدگی

1/66 شــماره ابالغنامــه: 9610100354100136 شــماره پرونــده: 
9409980365900506 شماره بایگانی شعبه: 940870  شاکی خانم زهرا 
یسلیانی فرزند براتعلی شکایتی علیه آقای پژمان اسدی فرزند محمدرضا 
دائر بر ترک انفاق تقدیم دادگاه های کیفری دو شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 115 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )115 
جزایی ســابق( مجتمع شهید بهشــتی واقع در اصفهان- خیابان شریعتی 
– حدفاصل بیمارســتان شــریعتی و چهارراه پلیس ارجاع و به کالســه 
9409980365900506 )940870ک115(  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن روز دوشنبه مورخ  1396/02/25 و ســاعت 10:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شــاکی  و به تجویز ماده 
344 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و 
دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:973 شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )115 جزایی سابق( 

مجتمع شهید بهشتی
ابالغ وقت رسیدگی

1/67 شــماره ابالغنامــه: 9610100354100126 شــماره پرونــده: 
9409980359501910 شــماره بایگانی شــعبه: 951755  شــاکی آقای 
علیرضا امیدانی فرزند حســن شــکایتی علیــه آقای حامد ســلگی فرزند 
هوشــنگ دائر بر جعل عنوان و کالهبرداری تقدیم دادگاه های کیفری دو 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 115 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان )115 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی واقع در اصفهان- 
خیابان شریعتی- حدفاصل بیمارستان شریعتی و چهارراه پلیس ارجاع و 
به کالسه 9409980359501910 )951755ک115(  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن روز دوشنبه مورخ 1396/02/25 و ساعت 09:00 تعیین شده 
اســت. به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شاکی  و به تجویز 
ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:977 شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )115 جزایی سابق( 

مجتمع شهید بهشتی
ابالغ وقت رسیدگی

1/68 شــماره ابالغنامــه: 9610100354100135 شــماره پرونــده: 
9509980364900581 شــماره بایگانی شــعبه: 951820  شکات آقایان 
1- محمدعلی عظیمی فرزند قربانعلی و 2- عبدعلی میری مقدم فرزند غالم 
شکایتی علیه متهمین 1- مریم حیدری فرزند احمد 2- حسین کوهی فرزند 
اله داد 3- سیده مریم حسینی فرزند باقر دائر بر مشارکت در کالهبرداری 
تقدیم دادگاه های کیفری دو شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 115 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )115 جزایی سابق( مجتمع 
شهید بهشــتی واقع در اصفهان- خیابان شریعتی – حدفاصل بیمارستان 
شــریعتی و چهارراه پلیس ارجــاع و به کالســه 9509980364900581 
)951820ک115(  ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن روز دوشنبه مورخ  
1396/02/25 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
متهمین  و درخواست شــکات  و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهمین  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:975 شــعبه 115 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )115 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی
مزایده

1/69 اجرای احکام شعبه 5 دادگاه خانواده استان اصفهان در نظر دارد در 
خصوص کالســه پرونده اجرایی 940036 ج خ/5 جلسه مزایده ای مورخ 
96/2/13 روز چهارشــنبه ســاعت 8 الی 9 برگزار نماید. پرونده لها خانم 
زهرا کریمیان ســیچانی با وکالت خانم شــیوا حقانی علیه آقای مصطفی 
شیخی با وکالت آقای اکبر صباغی به آدرس: خیابان شریف غربی- کوچه 
آفاق- مجتمع رامتین3- طبقه اول- واحد یک، محکوم به عبارت است از 300 
عدد ســکه بهار آزادی و 5/500/262 ریال بابت هدیه کالم اله و مهرالسنه 
و مبلغ 50/587/906 ریال وجه نقد و هزینه های کارشناسی و نشر آگهی 
که باتوجه به اینکه اموالی از محکوم علیه در پرونده به فروش رسیده است 
می بایست از کل مهریه کسر گردد. موضوع مزایده عبارت است از فروش 
مقدار 5/142 حبه مشــاع ســهم االرث محکوم علیه از پالک ثبتی 28/231 
بخش 14 ثبتی اصفهان از مرحوم احمد شیخی که مالکیت مرحوم 18 حبه از 
پالک ذکر شده می باشد و سهم محکوم علیه 537/410/412 ریال می باشد 
که به استثناء بهای ثمنیه اعیانی می باشــد و مشخصات محل طبق نظریه 
کارشناسی بدین شرح می باشد: محل مورد نظر واقع در اصفهان – خیابان 
امام خمینی – کوچه رزمندگان- نبش کوچه گلها بازدید و پس از معاینات 
و بررسی های بعمل آمده مراتب به شــرح ذیل باستحضار می رسد. ملک 
متنازع فیه به شــماره پالک ثبتی 28/231 بخش چهــارده ثبت اصفهان به 
صورت دو باب منزل مسکونی )دو قطعه( مجزا می باشد. براساس استعالم 
شماره 8/94/17907 مورخه 94/7/8 شــهرداری منطقه 8 اصفهان، قطعه 
اول دارای حــدود 150 مترمربع عرصــه و حــدود 105 مترمربع اعیانی 
بانضمام 36 مترمربع دو بــاب مغازه تجاری و قطعــه دوم دارای پروانه 
ساختمانی بشماره 18/9269 مورخه 69/7/4 شهرداری منطقه 8 اصفهان 
با حدود 185 مترمربع عرصه و 441/70 مترمربع اعیانی مشــتمل بر سه 
طبقه با مشخصات: بدنه ها گچ و نقاشی- کفها قسمتی موزائیک و قسمتی 
سرامیک- چهارچوبها فلزی و درب های داخلی چوبی- بدنه آشپزخانه و 
سرویس های بهداشتی کاشی و کف ها سرامیک- کابینت ها فلزی- نمای 
آجر و دارای انشعابات: آب و برق و گاز می باشد. با عنایت به موارد فوق 
االشــاره: موقعیت محل- متراژ- نحوه ساخت و کیفیت مصالح مصرفی- 
قدمت ساختمان- شرایط عرضه و تقاضا و جمیع عوامل مؤثر در قضیه، 
ارزش کل محل مذکور شــامل عرصه و اعیان و اشتراکات منصوبه جمعًا 
مبلغ 8/600/000/000 ریال )هشــت میلیارد و ششــصد میلیون ریال( و 
ارزش یک هشتم )ثمنیه اعیانی( مبلغ 1/075/000/000 ریال )یک میلیارد و 
هفتاد و پنج میلیون ریال( برآورد و اعالم می گردد. شایان ذکر است طبق 
گزارش کالنتری مغازه نبش کوی گلها کــه از طرف جنوب و غرب به گذر 
می باشد توسط خانم گوهر بیگم صابری به آقای امید ایزدیار اجاره داده 
شده است که از مورخ 94/1/20 تا 95/1/20 می باشد. که ماهیانه 550 هزار 
تومان بابت اجاره پرداخت نماید و مکرراً تمدید گردیده است و مغازه بعدی 
خالی است و مغازه دیگری نیز توســط خانم گوهر بیگم صابری به آقای 
علی حاجی پور از مورخه 91/11/11 تا 92/11/11 اجاره داده شــده است 
که سوپری می باشد و تمدید گردیده که ماهیانه 3/500/000 ریال اجاره آن 
بوده است ولی به صورت چهارصد هزار تومان پرداخت می گردد و مبلغ 
چهل و پنج میلیون ریال بابت رهن می باشد و منزل مسکونی داخل کوچه 
گلها توسط خانم گوهر بیگم صابری به خانم صفیه اکبری اجاره داده شده 
است که از مورخ 93/10/10 به مدت یکسال اجاره داده شده است و تمدید 
گردیده اســت منزل داخل کوچه رزمندگان در 2 طبقه ســاخت که حسب 
اظهارات خانم زهرا صابری طبقه همکف خالی از ســکنه و طبقه اول آقای 
مهدی شیخی برادر محکوم علیه ساکن می باشد و طبقه دوم توسط خانم 
گوهر بیگم صابری به آقای ناصر واعظی مقدم از 5 سال پیش اجاره داده 
شده که مدت آن مشخص نمی باشد و ماهیانه 600 هزار تومان اجاره بها 
پرداخت می نماید. مزایده از قیمت کارشناسی شروع شده و فرد یا افرادی 
برنده مزایده می باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و 10% مبلغ 
کارشناسی را نقداً همراه داشته باشند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از 
مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از محل بازدید نمایند مزایده در ساختمان 
اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان- واقع در خیابان شهید نیکبخت 
200 متر باالتر از ساختمان کل دادگستری اصفهان، ساختمان اجرای احکام 
حقوقی دادگستری اصفهان، طبقه اول، واحد یک برگزار می گردد. م الف: 

1024  اجرای احکام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان
مزایده

1/70 اجرای احکام شــعبه هفتم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در 
خصوص کالســه پرونده اجرایی 420/95ج ح/7 جلســه مزایده ای مورخ 
1396/2/16 روز شــنبه ســاعت 8 الی 9 برگزار نماید. پرونــده لها خانم 
عاطفه هدایت کلیشادی فرزند بهمن علیه خانم پریسا دهقان و فاصله زارع 
کلیشادی به عنوان ورثه مرحوم جهانگیر دهقان به آدرس اصفهان- خیابان 
ســهروردی- باغ زیار- مجتمع دلفین- واحد 5 کدپستی 08177778663 
محکوم به عبارتســت مبلغ 245/000/000 ریال بابت اجــرت المثل مبلغ 
2/934/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 12/250/000 ریال بابت حق 
االجرای دولتی؛ و یکصد عدد ســکه بهار آزادی و مقدار 100 مثقال طالی 
ساخته شده 18 عیار و مبلغ 43/916/000 ریال بابت خسارت دادرسی و 
مبلغ 2/400/000 ریال بابت حق الوکاله وکیــل و مبلغ 71/825/000 ریال 
بابت حق االجرای دولتی در حق دولت که حسب استعالم از اتحادیه صنف 
طال و جواهر اصفهان به مبلغ 1/199/500/000 ریال بابت ارزش سکه ها 
و مبلغ 563/713/523 ریال بابت قیمت طالها می باشــد که کل محکوم به 
با حق االجرای دولتی به مبلغ 2/143/918/523 ریال می باشــد. موضوع 
مزایده عبارتســت از فروش 23/125 حبه مشــاع از چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک ثبتی 821 فرعی از 4498 اصل بخش 5 ثبتی اصفهان مالکیت 
محکوم علیه که مشــخصات محل طبق نظریه کارشناسی بدین شرح می 
باشد. ملک دارای دو سند مالکیت به شماره 050118-90/ب با شماره ثبت 
250407- شماره دفتر امالک 1343- صفحه 548 و همچنین سند شماره 
050119-90/ب با شماره ثبت 250408- شماره دفتر امالک 1343- صفحه 
551 می باشد که بر این اساس مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیانی آپارتمان به شماره قطعه 7 مجزا از 582/4498/821 به مساحت 
201/11 مترمربع به انضمام انباری قطعه 4 به مســاحت 4/28 مترمربع و 
پارکینگ قطعه 8 به مســاحت 12/02 مترمربع )پارکینــگ درگیر( به آقای 
جهانگیر دهقان و مالکیت دو دانگ مشــاع از شــش دانگ عرصه و اعیانی 
آپارتمان بانضمام انباری و پارکینگ متعلقه به خانم عاطفه هدایت کلیشادی 
واگذاری گردیده اســت. این مجموعه دارای 8 طبقه با 13 واحد مسکونی 
شــامل: زیرزمین با کاربری پارکینگ و انباری- همکف شامل ورودی و 
البی و یک واحد مسکونی و شش طبقه روی همکف هر یک دارای دو واحد 

مسکونی می باشد و واحد مورد نظر در طبقه دوم روی همکف واقع شده 
است که سایر مشخصات مجموعه بدین شرح است: اسکلت بتنی- سقف ها 
تیرچه و بلوک- پارکینگ کف سنگ تیشه ای و بدنه سرامیک- راه پله کف 
سنگ گرانیت و بدنه ها ســنگ تراورتن و نرده ها استیل- البی کف و بدنه 
از ســنگ رتاورتن با دوپوش و نورپردازی در سقف. این واحد دارای سه 
اتاق خواب و سالن و آشپزخانه و حمام و دستشویی و تراس با نورگیری 
از سمت شمال و جنوب با مشخصات ذیل می باشــد: سالن: کف لمینت و 
بدنه گچ و کاغذ دیواری و چوبکاری و دوپوش سقف کاذب و نورپردازی؛ 
آشپزخانه: کف سرامیک و بدنه کاشــی و کابینت و میز اپن MDF، اتاقها: 
کف لمینیت و بدنه کاغذ دیواری و کدهای چوبی، حمام و دستشویی: کف 
سرامیک و بدنه کاشی با تجهیزات متعلقه، درب ورودی و درب های داخلی 
چوبی و درب و پنجره های نمای خارجی از آلومینیومی با شیشه دوجداره 
می باشد. سیستم ســرمایش کولر آبی و گرمایش موتورخانه مرکزی و 
رادیاتور می باشد. مجموعه دارای انشعابات آب و فاضالب و گاز مشترک 
و برق مستقل و همچنین دارای آسانســور 6 نفره بوده و قدمت آن بالغ بر 
5 سال می باشد. نتیجه کارشناسی: باتوجه به جمیع موارد ذکر شده و در 
نظر گرفتن مســاحت- ابعاد- پالن و نورگیری و منظر- مشاعات- کیفیت 
اجرا و مصالح و قدمت ساختمان- دسترسی ها- مجاورین- میزان عرضه 
و تقاضای ملک در منطقه- اشتراکات و ســایر عوامل موثر بر ارزیابی و 
تقویم امالک، ارزش روز چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیانی و 
اشتراکات و سهم بری از مشــاعات، بالغ بر 4/450/000/000 ریال معادل 
چهارصد و چهل و پنج میلیون تومان اعالم نظر می گردد. شایان ذکر است 
حق االجرای دولتی در اصل خواسته محاسبه گردیده است. مزایده از قیمت 
کارشناسی شروع شده و فرد یا افرادی برنده مزایده که باالترین قیمت را 
پیشــنهاد نمایند و ده درصد مبلغ کارشناســی را نقداً همراه داشته باشد. 
طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از 
محل بازدید نمایند. ضمنًا حسب اقرار محکوم لها در تصرف محکوم لها می 
باشد. مزایده در ساختمان اجرای احکام حقوق دادگستری اصفهان واقع 
در خیابان شهید نیکبخت 20 متر باالتر از ســاختمان مرکزی دادگستری 
اصفهان به ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان، طبقه اول 
واحد یک برگزار مــی گردد. م الف: 993 اجرای احکام شــعبه هفتم دادگاه 

خانواده اصفهان
مزایده

1 شــماره نامــه: 9610116880600031 شــماره پرونــده:  /71
9009983640301128 شــماره بایگانی شــعبه: 960084 شــعبه ششم 
اجرای احکام حقوقی )ویــژه نیابت( اصفهان در نظــر دارد در خصوص 
پرونده کالسه 960084 اجرا و موجب نیابت واصله از اجرای احکام شعبه 
سوم دادگاه حقوقی شهرستان لنجان له خانم فاطمه سلمانی فرزند محمد 
علیه آقای امیرحسین جوادی فرزند حسن به خواسته تعداد 185 عدد سکه 
تمام بهار آزادی بابت مهریه، مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی 
و مبلغ 360/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له جلسه مزایده 
ای جهت فروش سهام توقیف محکوم علیه به شرح زیر برگزار نماید: مورد 
مزایده عبارتست از تعداد 25000 ســهم به نام محکوم علیه از سهام بانک 
مهر اقتصاد، دارای کد مســدود توقیفی به شــماره 27208 حسب نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده 
است اعالم گردیده ارزش روز هر سهم از ســهام بانک مهر اقتصاد مبلغ 
720 ریال می باشد که باتوجه به اینکه تعداد ســهام محکوم علیه 25000 
سهم می باشد لذا براساس نظریه کارشناسی ارزش مورد مزایده به تعداد 
25000 سهم مبلغ 18/000/000 ریال ارزیابی و اعالم شده است. متقاضیان 
می توانند جهت شــرکت در مزایده و خرید در تاریخ 1396/02/20 ساعت 
09:30 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، ساختمان مرکزی 
دادگســتری اصفهان، طبقه زیرزمین، واحد اجرای احکام حقوقی حاضر 
شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد 
کننده باالترین قیمت بوده و حداقــل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به 
حساب سپرده دادگســتری واریز نماید. م الف: 1015 شعبه ششم اجرای 
احکام مدنی )ویژه نیابت( شهرستان اصفهان )مجتمع قضایی شماره یک(

ابالغ وقت رسیدگی
1/72 در خصوص پرونده کالســه 960020 خواهان مهــدی جبار زارع 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت شــهاب علی نژاد تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/2/26  ســاعت 10:30 تعیین 
گردیده اســت. با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه  و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:1025 شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
فقدان سند مالکیت

1/73 شماره صادره: 1396/43/352515-1396/1/21 نظر به اینکه خانم 
اشرف الملوک قلتشــاهی فرزند محمد با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 25022813 مورخه 95/10/20 به انضمام دو برگ استشهادیه شهود 
شــماره 31773 مورخه 95/10/14 دفترخانه 160 اصفهان، مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی 5168 فرعی از 12 اصلی واقع در 
بخش 14 اصفهان که ذیل ثبت 31507 در صفحه 18 دفتر امالک جلد 288 
تحت شماره چاپی 475532 صادر و تسلیم گردیده که بموجب سند انتقال 
شماره 166344 مورخه 92/12/21 دفترخانه شماره 15 اصفهان به نامبرده 
انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند. لذا 
مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد. م الف: 38274 حیدری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه غرب
ابالغ

1/74 شــماره ابالغنامــه: 9610106837000117  شــماره پرونــده: 
9509986837001948 شــماره بایگانی شــعبه: 952115 مشــخصات 
ابالغ شــونده حقیقی: داریوش افشــاری فرزند عبدالحســین به نشانی: 

اصفهان – خ امام خمینی- پمپ بنزین اول- خ نبرد- ک مهتاب- بن بســت 
سروش- از سمت چپ خانه دوم درب کرم رنگ کدپستی: 8139953536 
، تاریخ حضور: 1396/02/27 چهارشــنبه ســاعت: 09:00 محل حضور: 
اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شــهید نیکبخت-ســاختمان دادگســتری کل 
اســتان اصفهان-طبقه2- اتاق شــماره 203 علت حضــور: در خصوص 
دعوی مژگان عسگری چافوچائی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
 رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف:945 شعبه 10 دادگاه خانواده

 شهرستان اصفهان  
ابالغ وقت رسیدگی

1/75 شــماره ابالغنامــه: 9610100353000029 شــماره پرونــده: 
9309980365601593 شماره بایگانی شعبه: 951600 شاکی محمدعلی 
اکبری فرزند ولی اله شکایتی بر علیه حســین طاولی فرزند غریبعلی مبنی 
بر کالهبرداری تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رســیدگی به شــعبه 104 جزایی ارجاع و به کالسه 951600ک104 
ثبــت گردیده کــه وقــت رســیدگی آن 1396/2/27 ســاعت 8/30 صبح 
تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بــودن متشــاکی و به تجویز 
مــاده 344 ق.آ.د.ک و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا متشــاکی پس از نشــر آگهــی و اطالع 
از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعه و در وقــت مقرر جهت رســیدگی حاضر 
گردد. در صورت عــدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و وفق 
مقررات دادگاه تصمیــم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 1029 شــعبه 
 104 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )104 جزایی ســابق( مجتمع شهید 

بهشتی
ابالغ وقت رسیدگی

1/76 در خصوص پرونده کالســه 960027 خواهان رضــا حقیقی زاده 
دادخواســتی مبنی بر الزام به انتقال ســند خودرو به طرفیــت امیر ملک 
خوبان- مهروالســادات گلستانه تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگی برای 
مورخه  96/2/27 ســاعت 8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441  مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 985 شعبه 32 شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره یک(
ابالغ وقت رسیدگی

1/77 شــماره ابالغنامــه: 9610100354100139 شــماره پرونــده: 
9509980358100214 شــماره بایگانی شعبه: 951829  شکات 1- آقای 
حمید ســیاح فرزند پرویز و 2- سمیرا ســیاح فرزند پرویز شکایتی علیه 
متهمین 1- رضا فیوج دشــتی فرزند اصغر و  2- جــواد نوربخش حبیب 
آبادی فرزند رضا تقدیم دادگاه های کیفری دو شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 115 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )115 
جزایی ســابق( مجتمع شهید بهشــتی واقع در اصفهان- خیابان شریعتی 
– حدفاصل بیمارســتان شــریعتی و چهارراه پلیس ارجاع و به کالســه 
9509980358100214 )951829ک115(  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن روز چهارشنبه مورخ  1396/02/27 و ساعت 10:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهمین  و درخواست شکات  و به تجویز ماده 
344 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا متهمین  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:976 شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )115 جزایی سابق( 

مجتمع شهید بهشتی
ابالغ وقت رسیدگی

1/78 در خصــوص پرونــده کالســه 960033 خواهان بهروز عباســی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت مرتضی یعقوب لو تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/2/27  ساعت 12 تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق نبش 
چهارراه وکال  مراجعه  و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:1002 شعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو(
تحدید حدود اختصاصی

1/155 شــماره صــادره : 1396/43/351966- 1396/1/20 نظر با اینکه 
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک شماره 18/1379 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فاطمه علیجانی رنانی 
فرزند رضا و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 
1396/02/19 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 1075 حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

1/182 شــماره صــادره : 1396/43/351567- 1396/1/19 نظر با اینکه 
تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک شماره 27/2140 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان مجزی شده از پالک 27/61 که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام ســید جواد میری فرزند ســید محمد در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز یکشنبه مورخ 96/2/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 1294 حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان
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پیشنهاد سردبیر:
تور کنسرت وحید تاج از اصفهان آغاز می شود

وحید تاج که سال گذشته تور کنسرت خود را آغاز کرد 
و در شــهرهای متعددی روی صحنه رفت، نخســتین 
کنسرت ســال ۹۶ را در مجموعه فرهنگی هنری استاد 

فرشچیان برگزار می کند.
تصنیف »زلف دوتا« روی شــعری از خواننده موسیقی 
اصیل ایرانی ۳۱ فروردین ماه سال جاری طی دو نوبت در 
مجموعه فرهنگی هنری استاد فرشچیان شهر اصفهان 
روی صحنه حافظ، »رنگ افشاری«، ســازوآواز »باز آ« 
روی شــعری از ســعدی، تصنیف »ثنا« روی شعری از 
موالنا، ضربی »سپیدار«، سازوآواز »دل دیوانه«، تصنیف 
»ساغر صبح«، »شــعری بخوان« و »خورشید پرستان« 
روی شعری از سایه قطعات اجرایی در کنسرت اصفهان 
با آهنگسازی آزاد میرزاپور و بهمن فریادرس است که در 
بخش هایی از اجرا اعضای گروه به تک نوازی و هم نوازی 
می پردازند.آزاد میرزاپور، نوازنده تــار، بهمن فریادرس 
نوازنده کمانچه، امین حیدری، نوازنده عود، پویان عطایی 
نوازنده سنتور، حمید قنبری نوازنده تمبک، میالد قریشی 
نوازنده ســازهای کوبه ای و احمد میرمعصومی نوازنده 
پیانو به عنوان نوازنده در این اجــرا وحید تاج را همراهی 

می کنند.
کنسرت اصفهان »وحید تاج« به همت موسسه فرهنگی 
هنری »نــای و نی« و تهیه کنندگی ســید محمدجواد 
معینی روز ۳۱ فروردین ماه در مجموعه فرهنگی هنری 

استاد فرشچیان اصفهان برگزار می شود.

تور کنسرت وحید تاج از 
اصفهان آغاز می شود

در شهر

 کارگــردان ســریال »علــی البدل«دربــاره ادامــه دار شــدن 
»علی البدل« گفت:  به سه مورد بستگی دارد اینکه مردم دوست 
دارند و بعد اینکــه مدیران تلویزیون عالقه منــد به تصویر کردن 
نقدهای اینچنینی در سریالی دارند و در وهله آخر هم اینکه آیا ما 
خودمان حرف تازه ای برای گفتن خواهیم داشت؟ حتی از همین 
االن تنابنده ایده خوبی برای ادامه دار شــدن »علی البدل« دارد، 

اما همه چیز به این سه مورد برمی گردد.
ســیروس مقدم در ادامه افزود:  با اشــاره از پتانســیل خوبی که 
نتوانســتند از آن در تولید این سریال اســتفاده کنند نیز گفت:  
مطمئن باشید اگر لهجه  خاصی روی شــخصیت های این سریال 
گذاشته می شــد مخاطب همذات پنداری بهتری با آنها می کرد. 
ما این بخش عمده ای از این شــخصیت پردازی که شامل گویش 
می شود را از آنها گرفتیم و آنها را به بامزگی و گریم متکی کردیم. 
طبیعی است اگر لهجه بود رنگ آمیزی شــیرین تری داشت مثل 
نقشــی که بهرام افشــاری بازی می کرد. اما در کل به دردسرش 
نمی ارزید چراکه علــی البدل آنقدر حرف هــای جدی تری برای 
مخاطب داشت که زیاد، روی این موضوع مانور ندادیم. حتی ما در 
دورخوانی های اولیه مان با یک لهجه ای که خودمان به آن رسیده 
بودیــم تمرین می کردیم، امــا خودمان در نهایت بــه این نتیجه 

رسیدیم که لهجه را از سریال حذف کنیم.

سیروس مقدم:

اگر مردم دوست داشته باشند
 علی البدل 2 را می سازیم

اواخر خرداد ماه ۹۳ برنامه ای با اجرای 
رامبد جوان برای اولین بار بر روی آنتن 
شبکه نسیم رفت و به مرور جای خود 
را در بین مخاطبــان ایرانی باز کرد. خندوانه یک تاکشــوی 
گفتگو محور که خنده را حرف اول و ســرلوحه ی کار خود 
 قرار داده بود. پــس از آن در فصل دوم، عروســکی جذاب و

 به یــاد ماندنی با نــام جنــاب خان بــا اجرای اســتادانه 
محمد بحرانی این موفقیت را تکمیل کــرد و به عنوان یک 
شخصیت محبوب در کانون توجهات مخاطبان قرار گرفت و 
به طوری که روز به روز بــر محبوبیتش با حرف ها و اتفاقاتی 
که برایش رخ می داد افزوده می شــد در واقع می توان گفت 
 صداپیشــه جناب خان دلیــل اول موفقیت آن محســوب 
می شــد. وجود جناب خان ادامه دار بود تا فصل سوم که از 
اواخر اسفند ۹4 تا اواسط مهر ۹5 همراه همیشگی این برنامه 
بود و پس از وقفه ای که مصادف با ایام محرم و صفر بود پخش 
فصل چهارم از اواخر آذر ۹5 آغاز شد اما این بار بدون جناب 
خان اتفاقی که برای طیف وسیعی از مخاطبان برنامه جای 
سوال داشت که نبود این کاراکتر به چه دلیل است؟ نارضایتی 
که بحث چالش برانگیزی را در فضای مجازی و دیگر رسانه ها 
به وجود آورد و مخاطبان خواستار برگشت او به برنامه بودند. 
اما نبود جناب خان در واقع ناشــی از یک موضوع حقوقی با 
عنوان مالکیت فکری و معنوی اثر بود، قضیه از آنجا شروع شد 
که مالک و پدید آورنده ی این کاراکتر دیگر خواهان حضور 
جناب خان در خندوانه نبود و خواستار حق و حقوق خود از 
عوامل برنامه شده و نتیجه اینکه مخاطبان دیگر شاهد حضور 
جناب خان در خندوانه نبودند. در واقع نقش مهم شخصیت 
پدید آورنده ی هر اثر در خلــق آن از مهمترین وجوه بحث 

مالکیت فکری و معنوی 

اســت، در ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان 
و هنرمندان مصــوب ۱۳48 حقــوق پدید آورنــده را این 
گونه معرفی کــرده اند: از نظر این قانــون به مؤلف و مصنف 
و هنرمند»پدیدآورنده« و به آن چــه از راه دانش یا هنر و یا 
ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی 
که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بــه کار رفته »اثر« اطالق 
می شــود. در بند ۳ ماده 2 قانون مذکور یکی از اثر های مورد 
حمایت اثر ســمعی و بصیری به منظور اجراء در صحنه های 
نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر 
ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد و در ادامه ماده 
۳ قانون مذکور حقوق پدیدآورنده را شــامل حق انحصاری 
نشــر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و 
معنوی از نام و اثر او دانسته اســت. پس در واقع مالک مادی 
و معنوی یک اثری که خلق می شــود شخصی است که او را 
به وجود آورده اســت و مدت حمایتی که  از آثار پدید آورنده 
هر اثر می شــود در این قانون 50 ســال در نظر گرفته شده 
اســت. قوانین مطرح در عرصه ی جهانی هم می توان به بند 
8 ماده 2 معاهده تأسیس ســازمان جهانی مالکیت فکری 
که موضوعات مــورد بحث در حیطــه ی مالکیت معنوی 
را شــامل، آثار ادبی و هنری، علمی، اجراهای هنرمندان 
آثار نمایشی، آوا نگاشــت ها و سازمان های ضبط و پخش، 
اختراعات در تمامی زمینه های تالش انســانی، کشفیات 
علمی، طرح های صنعتی، عالیم تجاری، مبدأ جغرافیایی 
کاال، حمایت در برابر رقابت غیــر عادالنه، و تمامی حقوق 
دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه های صنعتی، 

علمی، ادبی و هنری هستند اشاره کرد که 

برای ثبت این موارد ســازمان های مختلفی داخل کشور 
وجود دارد که مهمترین آنهــا اداره ثبت مالکیت صنعتی 
به عنوان زیرمجموعه ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
که اختراعات، طرح های صنعتی ،عالئم تجاری و نشــان 
جغرافیایی در آن ثبت می شــوند. هم چنین خانه سینما 
برای ثبت فیلمنامه در بانک فیلمنامــه ی موجود در این 
نهاد در جهت حمایت و صیانــت از حقوق مادی ومعنوی 
فیلمنامه نویســان و در کنار آن وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی متولیان امر برای ثبت فیلمنامه می باشــند. در 
واقع نتیجه کلی در رابطه با مالــک و صاحب امتیاز هر اثر 
به این صورت می شــود که مالک هر اثر هنــری در واقع 
صاحب امتیاز آن محسوب می شــود و تا وقتی که حق اثر 
خود را به اشــخاص حقیقی و حقوقی منتقل نکرده باشد 
هر نوع حق و حقوقی را از جنبه مادی و معنوی در اختیار 
داشته و می تواند از آن بهره برداری بکند کما اینکه مالک 
و صاحب امتیاز جناب خان از این حق به عنوان صاحب اثر 
و مالک آن بهره مند است. در کنار همه ی این اتفاقاتی که 
برای جناب خان و برنامه خندوانه رخ داد ، تقریبا از اواسط 
اسفند ماه بود که چهار عروســک جدید با اسم های زنانه 
یاسمن،مارال ،فرخنده و غنچه به گویندگی هومن حاجی 
عبداللهی ،هادی کاظمــی، محمدرضا علیمردانی و مجید 

آقا کریمی به برنامه اضافه شده اند.
برادرانی که هر کدام از آنها یک ویژگی مختص به خود داشته 
و با حرف ها و رفتار های خود مــی خواهند لحظات طنز و به 
یاد ماندنی را با مجری و مهمانــان برنامه فراهم کنند تا جایی 
که گاهی هم شروع به تقلید از شخصیت جناب خان می کنند، 
گرچه تاکنون هنوز نتوانسته اند موفقیت جناب خان را تکرار 
کنند که خیلی هم بعید به نظر می رسد به این هدف نائل شوند 
 اما در کل باید منتظر ماند و صبر کرد و دید که نتیجه کار چه 
می شــود. آیا موفقیت جناب خــان با بــرادران جدید تکرار 

می شود. 

ســام درخشــانی از آن دســت چهره های خــوش اخالق 
سینماســت که همیشــه با روی گشــاده به پرسش های 
اهالی رســانه پاســخ می دهد، او این روزهــا فیلم پرفروش 
و موفق »خــوب، بد، جلــف« را روی پرده ســینماها دارد. 
فیلمی که به اعتقاد بســیاری از منتقدان زوج کمدی سام و 

پژمان)جمشیدی( را بیشــتر از قبل 
تثبیت کرده است.

 به بهانه اکــران موفق »خوب، 
بد، جلف«  جــام جم آن الین 
گفت و گویی با ســراغ ســام 
درخشانی داشت  که در ادامه 

می خوانید.
آقای درخشانی قبل از این 

فیلم  فضای  وارد  که 

»خوب،بد،جلف« شویم، دوست داریم درباره فعالیت 
این روزهایتــان برایمان بگویید، گویــا دوباره یک 

سریال تلویزیونی را در دست کار دارید.
بله، سریالی هست به نام »گسل«

کار آقای بذرافشان؟
بله دقیقا، سریال بسیار خوش ساختی است که مراحل تولید 
را می گذراند و برای پخش از شبکه سه سیما ساخته می شود 
و این که چه زمانی پخش خواهد شد را دیگر من در جریانش 

نیستم.
بدون این که داستان سریال به قول معروف لو برود، 
قدری دربــاره نقش تان در ایــن مجموعه صحبت 

می کنید.
من نقــش متفاوتــی در این مجموعــه دارم، یک 
محافظ یا به قول معروف بادیگارد معاون وزیر. 
ســریال در مجموع یک کار کمدی با فضای 
اجتماعیـ  سیاســی اســت و فکر می کنم 
مورد اقبال بینندگان تلویزیون قرار گیرد.

برویم ســراغ فیلم پرفروش اکران 
نوروزی، االن شما آدم خوبه هستید 

یا آدم بده یا آدم جلفه؟
)می خنــدد( قاعدتا جلفه من هســتم، 

حاال باز برای محکم کاری از کارگردان بپرسید)می خندد(
زمان برپایی جشنواره فیلم فجر که برای نخستین 
بار »خوب، بد، جلف« را تماشــا کردیــم، درباره 
پرفروش شــدن آن با هم گپ خودمانــی و به قول 
معروف سرپایی داشتیم، واقعا دلیل این فروش باالی 

ده میلیارد تومان چیست؟
مجموعه ای از عوامل در این زمینه تاثیرگذار هســت، اسم، 
پیشــینه آدم هایی که در فیلم حضور دارند، پیشینه خود 
قصه، داســتان فیلم یک گذشــته و عقبه ای دارد از سریال 
پژمان. با این که از آن ســریال فقط پژمان جمشیدی آمده 
است آن هم با اسم و رســم واقعی خودش، خب مردم یک 
تصور خوبی نســبت به آن سریال داشــتند، از طرفی اسم 
پیمان قاســمخانی به عنوان کارگــردان و فیلمنامه نویس 
هم قطعا در ایــن زمینه مهم بوده اســت.تیم تولید و بازی 
هم همچنین، بــه غیر از من کــه دارم درس پس می دهم، 
اســاتید گرامی آقایان رضا رویگری، مجید مظفری، خانم 
ویشکا آسایش، حمید فرخ نژاد و ... تماشاگران را به سینما 

می کشانند.
اگرچه من خــودم فیلم تان را یــک کمدی خوش 
ســاخت و خوب می دانم، ولی برخی منتقدان این 
موضوع را مطرح کردند که خوب، بد، جلف دغدغه 

ندارد و ...
ببینید من موافق این نگاه نیســتم، خود من در خانه وقتی 
فیلم می بینم ناخودآگاه ســمت فیلم های کمدی می روم، 
چرا؟ چون زندگــی روزمره آنقدر گرفتاری و کشــمکش و 
اعصاب خــردی دارد که واقعا مردم نیاز به یک اســتراحت 
ذهنــی دارند، واقعــا خیلی کــم پیش می آیــد یک فیلم 
اجتماعی تلخ ببینم اگر هم ببینم بالفاصله باید دو تا کمدی 
بینم تــا تاثیر آن را بشــورد! ) می خندد( جامعــه ما امروز 
بیشتر از هر زمانی نیاز به شوخی و کمدی دارد، این که یک 
ساعت، یک ساعت و نیم، مردم بیایند و بدون دغدغه فیلم 

ببینند و حالشان خوب شود.
البته کمدی ســاختن هم در شرایط کنونی آنقدرها 

ساده نیست و دشواری های فراوانی دارد؟
بله ما فیلمنامه کمدی واقعا کم داریم.

چرا؟
چون ظرفیت پذیرش و شوخی نیست، با این که می گوییم 
مردم ایران خیلی شوخ طبع هستند اما دست کم در حوزه 
تصویر بارها دیده ایــم که با هر صنفی شــوخی می کنیم 
سریع همه جا صدای اعتراض بلند می شود. در همین فیلم 
خوب، بد، جلف رفتیم ســراغ خودمان و با خودمان شوخی 
کردیم، باز برخی از مردم یا دوســتان و آشنایان فیلم را که 
می دیدند به من می گفتند ناراحت نشــدید؟! این طوری با 
شما شوخی شده است! واقعا امیدوارم قدری این سعه صدر 

در برابر شوخی و انتقاد در جامعه مان بیشتر شود.

سام درخشانی:

جامعه بیشتر از هر زمانی شوخی و کمدی نیاز دارد

کنسرت احســان خواجه امیری ۳۱ فروردین ماه در 
تاالر رودکی برگزار می شود.

 برای شــرکت در کنســرت این خواننده که با همت 
 »موسســه پیغام هنر« در اصفهان برگزار می شــود 
ســایت  از  بلیــط  تهیــه  بــا  توانیــد   مــی 
melliconcert.com، روز ۳۱ فروردیــن ماه در دو 

سانس ۱7:۳0 و 20:۳0 به تاالر رودکی مراجعه کنید.
از تیتراژهای موفــق خواجه امیری می تــوان به این 
موارد اشــاره کرد: تیتراژ ســریال های برای آخرین 
بار، لبه تاریکی، زیرزمیــن، پول کثیف، میوه ممنوعه، 
مثل هیچکــس، در مســیر زاینده رود، نابــرده رنج، 
 مادرانه، آوای باران، پریا، هشــت و نیم دقیقه و تیتراژ

 برنامه هایی چون ماه عسل و آب و آتش.

احسان خواجه امیری در 
اصفهان می خواند

برنامه جهان آرا با حضور مســعود ده نمکی به موضوع شــخصیت 
شــهیدآوینی پرداخت؛ در انتهای برنامه ده نمکــی انتقاداتی به 

کارگردان فیلم فروشنده مطرح کرد.
 برنامه جهان آرا با موضوع زمان و زمانه شــهید آوینی و با حضور 
مســعود ده نمکی، روزنامه نگار و کارگردان ســینما و شــهریار 
زرشناس، پژوهشگر حوزه ادبیات، فرهنگ و سیاست از شبکه افق 
پخش شد. پس از بحث و بررسی شخصیت شهید آوینی و برخی از 
نوشته های او، ده نمکی در بخش پایانی برنامه گریزی هم به فیلم 

فروشنده و اصغر فرهادی زد و انتقادات تندی به او وارد کرد:
خنده دار است کســی با پول جریان ســرمایه داری فیلم بسازد و 
در جشنواره های خارجی بفرستد آن وقت برای گورخواب ها پیام 
دهد. خنده دار می شود شما با پول پادشــاه قطر و دخترش فیلم 
بســازید آن وقت در برابر این همه ظلم و جور در جهان ســکوت 
 کنی و در جاهایی که احتیاج اســت به نفع آن جریان وارد شوی 

پز روشن فکری بگیرید.
جالب اســت در همین قصه مصاحبه فرهادی با نشریه اسرائیلی، 
وقتی بحث پیوند دولت و ملت  ها شــد، گفت مــا از دولت ها قطع 
امید کردیم و دل به ملت ها بســته  ایم! تو چطــور گورخواب را در 
مملکت خود می بینی، ولــی حاال که پایت به آن طرف رســیده 
کودکانی که زیــر چرخ تانک ها له می شــوند را نمی بینی؟ چطور 
نمی توانی مصداق آن کسی باشــی که به جای آن پیام دوپهلو از 
ظلم و بی عدالتی در دنیا حرف بزنی؟ برای اینکه اسم بچه خود را 

رستم می  گذاریم و دیگر جرئت نداریم او را صدا بزنیم!

طعنه مسعود ده نمکی به اصغر فرهادی؛

کودکانی که زیر چرخ تانک ها
 له می شوند را نمی بینی؟

مدتی است پیش تولید تازه ترین ســاخته ابراهیم حاتمی کیا که 
درباره شرایط ســوریه و فعالیت تکفیری هاست، آغاز شده است. 
ابراهیم حاتمی کیا به همــراه محمــد خزاعی)تهیه کننده( این 
روزها در سوریه به سر می برند تا گروه تولید مقدمات تولید فیلم 
را فراهم آورند. انتخاب بازیگران سوری برای فیلم از دیگر کارهای 
گــروه اعزامی به ســوریه اســت. بخش هایی از فیلم در ســوریه 

فیلمبرداری می شود.
نام فیلم ارتباط مســتقیم با مضمون فیلمنامه دارد و هنوز نام آن 
از سوی گروه ســازنده فاش نشده اســت. بخش های اصلی فیلم 
در هواپیما می گــذرد و محمود کالری مانند اثر قبلی فیلمســاز 
)بادیگارد( عهده دار مدیریت فیلمبــرداری این پروژه خواهد بود 
و محمد خزاعی به عنوان تهیه کننده در ایــن پروژه با حاتمی کیا 

همکاری می کند.
 بخشــی از فیلمبرداری جدیدتریــن اثر ابراهیــم حاتمی کیا در 
کشور سوریه انجام می شــود و هادی حجازی فر، بازیگر فیلم های 
»ایســتاده در غبار« و »ماجرای نیمروز« یکی از نقش های فیلم 

جدید حاتمی کیا را عهده دار است.

جدیدترین فیلم ابراهیم حاتمی کیا

کریستین بیل، اســتیو کارل و امی آدامز بازیگران مشهور هالیوود 
برای بازی در فیلمی به تهیه کنندگی برد پیت همبازی می شوند.

 آدام مک کی، کارگردان برنده اســکار ســال 2008 بــرای فیلم 
»رکورد بزرگ« این بار قصد دارد زندگــی واقعی دیک چینی یکی 
از تاثیرگذارترین چهره های سرشــناس واشنگتن را مقابل دوربین 
ببرد. ظاهرا قرار اســت بیل در نقش چینی معاون جرج دبلیو. بوش 
ظاهر شــود، کارل احتماال نقش دونالد رامســفلد را ایفا می کند و 
آدامــز در نقش لیــن چینی مقابــل دوربین مــی رود. مک کی به 
نمایندگی از کمپانی »گری سانچز پروداکشــنز« و همچنین برد 
پیت به نمایندگی از »پالن بی« تهیه و تولید این پروژه ســینمایی 
را به عهده دارند. مک کی 48 ســاله، فیلــم زندگینامه چینی را بر 
اســاس فیلمنامه ای که خودش نوشته اســت، کارگردانی خواهد 
کرد. او در سال 20۱۶، جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی را به 
صورت مشترک با چارلز رندولف برای »رکود بزرگ« به دست آورد. 
مک کی در یکی از گفت وگوهای اخیرش، به ســاعت های طوالنی 
تحقیق و پژوهش درباره زندگی چینی و مســیر دســتیابی اش به 
قدرت اشاره کرده و این که سخت در تالش است هر طور شده نظر 

بیل را برای ایفای نقش غول سیاست آمریکا جلب کند.

همکاری سه ستاره هالیوود
 در فیلم بردپیت

نقل قول روز

کنایه روز

سینمای ایران

سینمای جهان

 سیدامیر سیدزاده ،تهیه کننده از ساخت سریال ۱5 قسمتی با 
مشارکت کشور لهستان و چک خبر داد.

سیدامیر سیدزاده تهیه کننده ســینما درباره آخرین وضعیت 
فیلم سینمایی »روی خط صفر« به کارگردانی مهرداد غفارزاده 
گفت: من از تهیه کنندگی این فیلم انصــراف دادم، زیرا با توجه 
به اینکه چندی پیش حجت اهلل ایوبی، رییس سازمان سینمایی 
عوض و محمدمهدی حیدریان جایگزین او شد، ما زمان کافی 
 برای بررسی همه جانبه موضوعات این فیلم نداشتیم و از طرفی

 بودجه ای که در دوران ریاســت ایوبی از سوی بنیاد سینمایی 
فارابی برای این اثر در نظر گرفته شــده بود بــه این فیلم تعلق 
نگرفت.وی افزود: »روی خط صفر« یک اثر مشــارکتی با کشور 

آرژانتین بود و طرف آرژانتینی بودجه در نظر گرفته شده را تامین 
کرده بود ولی بودجه داخلی تامین نشده بود به همین دلیل من 

هم ترجیح دادم از تهیه کنندگی این اثر انصراف دهم.
این تهیه کننده با اشاره به دیگر فعالیت هایش گفت: قصد دارم 
به زودی سریالی با مشارکت کشــور لهستان و جمهوری چک 
با موضوع عاشــقانه درباره جنگ جهانی اول بســازم که هنوز 
مشارکت کشــور ایران در آن قطعی نشده است به همین دلیل 
درحال مذاکره با صدا و سیما هستم و امیدوارم بتوانیم مشارکت 
ایران را هم جذب کنیم، زیرا قهرمان اصلی این سریال یک ایرانی 
است.سیدزاده عنوان کرد: در این ســریال بازیگران مختلفی از 
روسیه، لهســتان، چک و ایران حضور دارند به همین دلیل فکر 

می کنم اگر صدا و ســیما در این اثر مشــارکت کند می تواند 
سریال خوبی برای ایران باشد در غیر این صورت ساخت آن را با 

کشورهای دیگر پی می گیریم.
این تهیه کننده بیان کرد: این سریال هنوز در مرحله طرح اولیه 
قرار دارد و قرار است تیمی از نویسندگان ایرانی، لهستانی و چک 
به نگارش فیلمنامه این اثر ۱5 قسمتی بپردازند. به همین ترتیب 
سعی می کنیم در نیمه اول سال ۹۶ پیش تولید آن را آغاز کنیم 

و در نیمه دوم به فیلمبرداری بپردازیم.
وی در پایان اظهار کرد: این اثر به زبان انگلیســی در کشورهای 
 ایران، لهســتان، چک و روسیه ساخته می شــود و سپس در 

کشور هایی که قرار است پخش شود، دوبله می شود.

 عاشقانه ای 
در جنگ جهانی اول

قابشیشهای

در آستانه ی اکران فیلم »امتحان نهایی« که فیلم نامه ی 
آن توســط عبــاس کیارســتمی بــه نــگارش درآمده 

است،پوستر این فیلم رونمایی می شود.
سعید خانی، مدیر پخش »نســیم صبا«، به ایسنا گفت:  
پوســتر فیلم »امتحان نهایی« توســط آرمــان کوچکی 
طراحی شــده و فیلــم از چهارشــنبه هفتــه آینده ۳0 

فروردین ماه در ســینماهای تهران و شهرستان در گروه 
آزاد اکران خواهد شد.او گفت: با توجه به اینکه فیلمنامه 
این فیلم توســط زنده یاد عباس کیارستمی نوشته شده 
بود و شهاب حســینی به همراه لیال زارع هم در آن بازی 
کرده اند، پیش بینــی می کنیم فروش خوبی در گیشــه 
داشته باشــد.به گفته وی؛ این فیلم به کارگردانی عادل 
یراقی و نویســندگی عباس کیارســتمی و عادل یراقی، 
محصول سال ۱۳۹4 اســت که با توجه به سختی اکران 
این گونه فیلم های اجتماعی، در اوایل سال جدید امکان 

اکران پیدا کرده است.    

رونمایی از پوستر فیلمی با بازی 
شهاب حسینی

 تاکنون حدود 40 درصد از ســریال »شهرزاد 2« ضبط 
شده و قرار است این مجموعه خرداد ماه در شبکه نمایش 

خانگی پخش و توزیع شود.
سریال »شهرزاد 2« به کارگردانی حسن فتحی این روزها 
همچنان در حال تصویربرداری است و بازیگران مختلفی 

در مقابل دوربین به ایفای نقش می پردازند.

تاکنون حدود 40 درصد از این ســریال ضبط شده و قرار 
است خرداد ماه در شــبکه نمایش خانگی پخش و توزیع 

شود ولی هنوز تاریخ قطعی آن اعالم نشده است.
همچنین باتوجه به پروداکشن و فضای این سریال ممکن 

است ضبط آن تا مهرماه طول بکشد.
 شــهاب حســینی، ترانه علیدوســتی، مصطفی زمانی، 
پرویز فالحی پور، مهــدی ســلطانی و... از بازیگران این 
سریال هستند و همچنین آتنه فقیه نصیری، رویا نونهالی 
و رضا کیانیان از بازیگرانی هســتند که به »شــهرزاد 2« 

پیوسته اند.

۴۰ درصد 
از »شهرزاد 2« تصویربرداری شد

موفقیت جناب خان تکرار می شود؟نقدی بر حضور عروسک های جدید در خندوانه؛

میثم
 هادیان
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پیشنهاد سر دبیر: 
احمد اسماعیل پور، نامزد بهترین فوتسالیست جهان

منهای فوتبال

استقالل تهران، پرسپولیس، ذوب آهن و استقالل خوزستان 
چهار نماینده ایران در مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا 
در پایان چهارمین هفته از این رقابت هــا در مجموع نتایج 
خوبی گرفتند و هر چهار تیم هنوز شــانس صعود از مرحله 
گروهی را دارند. در چهارمین روز از این رقابت ها استقالل در 
تاشکند مقابل لوکوموتیو با تساوی یک به یک متوقف شد و 
پرسپولیس در تهران با تساوی بدون گل برابر الریان. استقالل 
 خوزســتان در دوحه مقابل لخویا متحمل شکســت شد و 
ذوب آهن در فوالد شــهر بر بنیادکار ازبکســتان غلبه کرد. 
اســتقالل، ذوب آهن و استقالل خوزســتان در پایان هفته 
چهارم هر کدام با کسب ۷ امتیاز در رده دوم جدول خود گروه 
خود قرار دارند و پرسپولیس با ۵ امتیاز در جایگاه سوم جدول 

گروه چهارم این رقابت ها قرار گرفته است.
 استقالل خوزستان تنها بازنده، ذوب آهن تنها 

برنده
در هفته چهارم این رقابت ها استقالل و پرسپولیس یکی در 
خانه خود و دیگری در خانه حریف مقابل حریفان خود تن به 
تساوی دادند و امتیازات بازی را با حریفانشان تقسیم کردند. 
در این روز استقالل خوزســتان تنها تیم ایرانی حاضر در این 
مسابقات بود که متحمل شکست شد و در مقابل ذوب آهن 
نیز تنها تیم ایرانی بود که در این روز طعم پیروزی را چشید و 

موفق شد امتیازات کامل یک بازی را از آن خود کند.
ذوب آهن، گلزن ترین تیم هفته

شاگردان مجتبی حسینی با حساب 2 بر یک مقابل بنیادکار 

پیروز شدند تا بهترین تیم ایرانی در هفته چهارم رقابت ها 
باشند. همچنین آنها با دو گلی که در این بازی زدند عنوان 

گلزن ترین تیم هفته را نیز از آن خود کردند. 
 پرسپولیس گل نزن ترین تیم هفته

شــاگردان برانکو در این هفته گل نزدند تا تنها تیم ایرانی 
باشند که در لیگ قهرمانان آســیا موفق به گلزنی نشده اند. 
پرســپولیس به این ترتیب گل نزن ترین تیم ایرانی شــد و 
این اتفاق در حالی افتاد که تنها پنالتی که نصیب تیم های 
ایرانی شد هم به پرسپولیس رسید و سرخپوشان در حالی 
که موقعیت بازکردن دروازه تیم الریان از روی نقطه پنالتی 

را هم داشتند، باز هم در گلزنی ناتوان بودند.
 اولین کلین شیت بیرانوند و پرسپولیس در آسیا

گل نخوردن پرســپولیس برابر الریان و کلین شــیت این 
تیم، در واقع نخستین کلین شیت آسیایی علیرضا بیرانوند 
 با پیراهن پرســپولیس محسوب می شــد. بیرانوند در هر 
سه بازی گذشــته اش با پیراهن پرســپولیس در آسیا گل 
خورده بود و برای اولین بار در دیدار با الریان موفق به کلین 
شیت آسیایی با پیراهن پرسپولیس شد. این در حالی است 

که بیرانود در لیگ برتر دارای بیشترین کلین شیت است.
 استقالل گلزن ترین تیم ایرانی

آبی پوشان تهران با گلی که در دقیقه ۸۷ به تیم لوکوموتیو 
زدند، تعداد گل های آســیایی خود در این فصل را به عدد 
۷ رســاندند تا به این ترتیب در پایان هفته چهارم بهترین 
عملکرد تهاجمی را در بین چهار تیم ایرانی داشــته باشند. 

اســتقالل با ۷ گل زده بهترین خط حمله را در اختیار دارد 
و اســتقالل خوزســتان با ۴ گل زده، ضعیف ترین عملکرد 

هجومی را به خود اختصاص داده است.
 اســتقالل تهران و خوزســتان دارای بهترین 

خط دفاعی
اســتقالل های تهران و خوزســتان هر کدام در چهار بازی 
که در لیگ قهرمانان آســیا انجام داده اند با دریافت سه گل 
در مجموع ۴ بازی بهترین عملکرد را در خط دفاعی دارند. 
همچنین رحمتی و شیخ ویسی دروازه بان های این دو تیم 
با ثبت دو کلین شیت آسیایی در این فصل دارای بیشترین 
تعداد کلین شیت در بین ۴ دروازه بان ایرانی هستند که در 

این مسابقات به میدان رفته اند. 
ایران بدون صدرنشین

 هفته چهارم لیگ قهرمانــان در حالی به پایان رســید که 
هیچ یک از تیم های ایرانــی در صدر جدول گروه های خود 
قرار ندارند. پیش از این دو تیم استقالل تهران و خوزستان 
در صدر جدول های گروه A و B این مسابقات قرار داشتند 
که با یک تســاوی و یک شکســت جایگاه خود را در هفته 
 چهارم از دست دادند و هر کدامشــان با یک پله سقوط به 

رده دوم تنزل پیدا کردند. 
 استقالل بهترین و پرسپولیس ضعیف ترین تیم 

ایرانی در آسیا
پرسپولیس با کســب تنها ۵ امتیاز در بین ۴ تیم ایرانی در 
آســیا کمترین امتیاز را گرفته اســت تا از این حیث دارای 
ضعیف ترین عملکرد آســیایی در این چهار هفته باشــد. 
همچنین پرسپولیس با دریافت ۶ گل خورده ضعیف ترین 
خط دفاعی را در لیگ قهرمانان آسیا در بین چهار تیم ایرانی 
دارد و تنها تیم ایرانی اســت که تفاضل گلش منفی است. 
همه این آمارها نشــان می دهد پرســپولیس تا پایان هفته 
چهارم ضعیف ترین تیم ایرانی حاضر در این رقابت ها بوده 

است.
در حالی پرســپولیس ضعیف ترین تیم ایرانی در آسیا بود 
که می توان گفت رقیب ســنتی این تیم بهترین عملکرد را 
در بین ۴ تیم ایرانی در آسیا داشته است. البته استقالل هم 
مثل استقالل خوزســتان و ذوب آهن ۷ امتیاز گرفته است. 
اما این تیم با زدن ۷ گل دارای بهترین خط حمله اســت و 
با خوردن ۴ گل در کنار اســتقالل خوزستان بهترین خط 
دفاعی را دارد و تفاضل گل این تیم مثبت ۴ است که دارای 

بهترین عملکرد از این حیث است.
ضمنا  اســتقالل تهران تنها تیم ایرانی اســت که امتیازش 
با تیم نخست گروه برابر اســت و حتی تفاضل گلش هم از 
صدرنشــین فعلی بهتر اســت و تنها به خاطر لحاظ کردن 
نتیجه بازی مســتقیم و با توجه به شکســت این تیم برابر 

االهلی در جایگاه دوم قرار گرفته است.

استقالل قوی ترین و پرسپولیس ضعیف ترین تیم ایرانی در آسیا
سیدجالل حسینی، کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد خود را برای 

2 فصل دیگر با این باشگاه تمدید کرد.
سید جالل حســینی کاپیتان تیم فوتبال پرســپولیس که دیروز برای 
مذاکره و تمدید قرارداد خود به این باشگاه رفته بود،قراردادش را به مدت 

2 فصل با سرخپوشان پایتخت تمدید کرد.
کاپیتان تیم فوتبال پرســپولیس با تمدید قراردادش به مدت دو سال با 
این باشگاه، تا ســال بعد از جام جهانی 201۸ روسیه پیراهن قرمز این 
 تیم تهرانی را به تن خواهد کرد.به گفته مسئوالن باشگاه پرسپولیس ،

ســروش رفیعی و کمال کامیابی نیا هم تا چنــد روز آینده برای تمدید 
قرارداد به باشگاه مراجعه می کنند.

بارسا پس از شکست 3-0 برابر یوونتوس 
حاال باید در بازی برگشت با اختالف 

۴ گل پیروز شود.
 بارســا در دور قبــل توانســت 
شکســت ۴-0 از پاری سن ژرمن 
را جبران کند اما برابر یوونتوسی 
که در این دوره از رقابت ها تنها دو 
گل از ســویا و لیون دریافت کرده، کار 
 بســیار دشــواری پیش رو دارد.بارسا در تمام 
رقابت های اروپایی تاکنون ۵ بار در بازی رفت با نتیجه 3-0 مغلوب 

میزبان خود شده و در سه نوبت موفق به صعود شده است.
 فصل ۷۷-۷۸ برابر ایپســویچ در یک هشــتم نهایی جام یوفا، سال

 ۷9-۷۸ در یک هشتم نهایی جام یوفا برابر اندرلخت و سال ۸۶-۸۵ 
در نیمه نهایی جام باشــگاه های اروپا مقابل گوتبورگ سوئد، بارسا 
موفق به جبران باخت 3-0 بازی رفت شــد؛ هر چند هر سه بار این 

ضربات پنالتی بودند که حکم به صعود بارسا دادند.
نیس و و آیندهوون، تیم هایی بودند که از برتــری 3-0 بازی رفت 
خود برابر بارسا توانستند به خوبی دفاع کرده و آبی اناری ها را حذف 

کنند. باید دید یووه نیز به جمع این دو تیم راه خواهد یافت یا خیر.

جیانــی اینفانتینو، رییس فیفا با انتشــار 
بیانیه ای، حادثه تروریســتی ســه 
شــنبه شــب در موناکو را محکوم 
کــرد و بــا هــواداران دورتموند 
و موناکو ابــراز همــدردی کرد. 
ایــن حادثــه تروریســتی ســه 
شــنبه شــب در نزدیکی اتوبوس 
باشــگاه دورتموند انجام شــد و این 
انفجــار در نهایــت منجــر به لغو بــازی و 
 زخمی شدن مارک بارترا، مدافع دورتموند شــد. حال فیفا با انتشار 
بیانیه ای،  با خانواده آسیب دیدگان ابراز همدردی کرد.در این بیانیه 
آمده:»تمامی افراد در فیفا، نگران مردم شــهر دورتموند، هواداران 
باشــگاه دورتموند و موناکو پس از حادثه شــب گذشته هستند. ما 
از نزدیک شــرایط مارک بارترا را رصد می کنیم و امیدواریم هر چه 
سریعتر بدون مشکل تیمش را همراهی کند. فیفا اتفاقات رخ داده در 

دورتموند را محکوم می کند. «

کاپیتان قرارداد خود را با 
پرسپولیس تمدید کرد

شانس بارسا برای تکرار معجزه ای 
دیگر چقدر است؟

بیانیه فیفا
 در مورد انفجار دورتموند

احمد اســماعیل پور ،بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند 
که در این فصل به عنوان قهرمانی لیگ برتر دســت 
یافت و در جام جهانی نیز خوش درخشید، در لیست 

10 نفره بهترین بازیکن جهان قرار گرفت.
درخشــش او در مســابقات جام جهانی مسئوالن را 
وادار کرد تا او را ســومین بازیکن برتر این مســابقات 
اعالم کنند و حال نام او در بین 10 بازیکن برتر جهان 
قرار گرفته اســت و یکی از نامزدهای دریافت بهترین  

بازیکن جهان است.
البته او کار دشــواری در رقابت بــا نمایندگان برزیل، 
اسپانیا، آرژانتین، پرتغال و روسیه دارد اما قرار گرفتن 
نام او در بین ایــن 10 گزینه نیز خــود یک موفقیت 

بزرگ برای او و فوتبال ملی محسوب می شود.
اســماعیل پور که فصل گذشــته بازوبنــد کاپیتانی 
گیتی پسند را نیز بر بازو می بست، در این فصل نیز از 
ارکان و بازیکنان خوب تیم رضا لک در گیتی پسند بود 

و گل های زیبایی را به ثمر رساند.

احمد اسماعیل پور، نامزد 
بهترین فوتسالیست جهان 

قرارداد روز

فوتبال جهان

رامین رضاییان پیش از دومین بازی سرخ پوشان در لیگ قهرمانان آسیا 
برابر الوحده امارات به دلیــل درگیری با علی علیپــور از اردوی این تیم 
اخراج شــد و بعد از آن با عدم اعالم نیاز برانکو ایوانکوویچ، تصمیم گرفت 
پای میز مذاکره با مسئوالن باشگاه پرســپولیس بنشیند و برای دریافت 
رضایت نامه اقدام کند.جدی ترین پیشــنهاد رضاییان از کلوب بروژ است 
که به توافقات اولیه نیز با او رسیده اند و تنها توافق مالی برای پیوستن این 
بازیکن مانده که درصورت انجام آن مدافع ســابق پرسپولیس راهی لیگ 
بلژیک می شــود.با این شــرایط احتماال رضاییان درصورتی که به توافق 
مالی برسد طی روزهای آینده قراردادش با باشــگاه کلوب بروژ  را نهایی 
می کند تا بعد از انتقال ناموفق ابتدای فصل به ریزه اســپور ترکیه، این بار 
داستان لژیونر شدن اش متفاوت و جدی تر باشد چراکه برخی رسانه های 

خارجی نیز از وقوع پیوستن او به لیگ بلژیک و کلوب بروژ خبر می دهند.

جام نیوز : مهاجم تیم فوتبال اســتقالل در این روزها اصال از شــرایط 
مالی خود راضی نیست و باشــگاه را با تهدیدهای جدی روبه رو کرده 
اســت. کاوه رضایی که ســتاره و بهترین بازیکن این فصل اســتقالل 
بوده اســت، در فاصله ۴ هفته مانده به پایان لیگ برتر تنها ۵0 درصد 

از مطالباتش را دریافت کرده است و از این شرایط بسیار ناراحت است.
کاوه رضایی طی تماسی که با مســئوالن باشگاه استقالل داشته است، 
مدیران این باشــگاه را تهدید کرده که در صورتی که پولش را دریافت 

نکند، از این تیم جدا خواهد شد و به پرسپولیس می رود. 
برانکو ایوانکوویچ در نقل و انتقاالت تابســتانی تمایل زیادی داشت که 
کاوه رضایی را جذب کند و با جدایی او از اســتقالل بــه احتمال زیاد 
دوباره برای جذب ایــن بازیکن اقدام خواهد کــرد هرچند که مدیران 

استقالل به سادگی او را  از دست نخواهند داد.

خبر جدید از بازیکن اخراجی سرخ پوشان؛

رامین رضائیان درآستانه 
لژیونر شدن

بازیکن استقالل به سیم آخر زد؛ 

پول ندهید به 
پرسپولیس می روم

در مسابقات دو و میدانی بانوان کشور که عصر سه شــنبه در ورزشگاه حافظیه شیراز پایان 
یافت،تیم فارس با ۶۴ امتیاز به مقام قهرمانی رســید و تیم های خراسان رضوی و تهران به 

ترتیب با ۶1 و ۴۴ امتیاز دوم و سوم شدند.

قاب روزمستطیل سبز
فوتبال ایران در آخرین رنکینگ اعالم شــده از 
سوی AFC همچنان در رده هشــتم آسیا قرار 

دارد.
آخرین رنگینگ کنفدراســیون فوتبال آســیا 
که مجموع عملکــرد باشــگاهی و ملی فوتبال 
 AFC کشورها را با هم محاسبه می کند، از سوی
اعالم شــد که طی آن فوتبال ایران همچنان در 

رده هشتم قاره کهن قرار دارد.
 بــر طبق ایــن رنکینگ کشــورهای امــارات، 
کره جنوبی و قطر به ترتیب اول تا سوم هستند 
و فوتبال ایران با امتیاز۶۵/10۴ در رده هشــتم 

قرار دارد.
نکته قابل توجــه اینکه فوتبال ایــران در غرب 
آســیا نیز بعــد از کشــورهای امــارات، قطر و 

عربستان در رده چهارم قرار دارد.
این در حالی اســت که اگر طــی ماه های آینده 
تغییــری در وضعیــت ایران در ایــن رنکینگ 
حاصل نشــود به طور حتم خطر کسر سهمیه 
در رقابت هــای لیــگ قهرمانان آســیا فوتبال 
باشــگاهی را همچنــان تهدیــد کــرده و این 

امکان وجــود دارد کــه در خوشــبینانه ترین 
 حالت با حفــظ ۴ تیم ایرانی در ایــن رقابت  ها، 
 این بار دو تیم کار خود را از مرحله پلی آف آغاز 

کنند.
گفتنــی اســت نتایــج تیم هــای ایرانــی در 
رقابت های امسال لیگ قهرمانان آسیا می تواند 
تأثیر زیادی را در رنکینــگ ماه های بعدی ایفا 

کند.
رده بندی 10 لیگ برتر فوتبال آسیا به شرح زیر 

است:
1- لیگ امارات 9۵/۵2۴ امتیاز

2- لیگ کره جنوبی 90/۵29 امتیاز
3- لیگ ستارگان قطر ۸2/93 امتیاز

۴- لیگ عربستان سعودی ۷۷/1۵9 امتیاز
۵- سوپرلیگ چین۷2/۶۷2 امتیاز
۶- جی لیگ ژاپن۷0/302 امتیاز

۷- اِی لیگ استرالیا ۶۵/۸۸9 امتیاز
۸- لیگ برتر ایران ۶۵/10۴  امتیاز
9- لیگ ازبکستان۴۶/32۶  امتیاز

10- لیگ عراق3۶/۵1۶  امتیاز

فوتبال ایران همچنان در رده هشتم آسیا؛

خطر در کمین باشگاه های 
ایرانی است!

مسابقات دو و میدانی بانوان کشور

محمد حســینی، بازیکــن ذوب آهن پس از پیــروزی 2 بر یک 
مقابل بنیادکار ازبکســتان گفت: از قبل می دانســتیم که بازی 
سختی داریم، این تیم شانســی برای صعود نداشت و در چنین 

مسابقاتی بازی ها گره می خورد.
وی افزود: بنیــادکار از بازیکنان جوانش اســتفاده کرده بود که 
شناختی از آنها نداشتیم، با این وجود، به خاطر تمرینات خوبی 
که انجام داده بودیم توانستیم ســه امتیاز را بگیریم. بازی تحت 

کنترل ما بود.
بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: خدا را شکر می کنم 
که پیروز شدیم، بازیکنان بازی بانشاطی را به نمایش گذاشتند، 

حیف است که با چنین بازی های خوبی صعود نکنیم.

مهدی رجب زاده پس از پیروزی تیمش مقابل 
بنیادکار اظهار داشــت: بازی خوبی بود و تیم 
ما از همان ابتدای مسابقه توپ و میدان را در 
اختیار داشت و خوشــبختانه در همان اوایل 
بازی هم به گل رســیدیم و بــازی را کنترل 
کردیم و بازیکنان تیــم به خوبی وظایف خود 
را عمل کردند و توانســتیم بــه گل دوم هم 
برســیم. وی افزود: 3 امتیاز این دیدار برای ما 
حائز اهمیت بود و اکنون در گروه C تیم مدعی 

هستیم. با توجه به تســاوی دیدار العین و االهلی به نظرم اگر العین را شکست بدهیم 
صعودمان قطعی خواهد شد   .

احسان پهلوان پس از پیروزی 2 بر یک مقابل بنیادکار ازبکستان در 
جمع خبرنگاران گفت: بازی سختی بود، بنیادکار 
برای دفاع از اعتبار فوتبال کشورش آمده بود و با 
تمام قوا بازی می کردند. ما می توانستیم بیش از 
2 گل به حریف بزنیم، اما خدا را شکر که پیروز و 
به صعود امیدوار شدیم. اگر با همین تمرکز مقابل 
العین بازی کنیم می توانیم این تیم را شکســت 
بدهیم. پهلوان در مورد استقبال کم تماشاگران 
گفت: حضــور هــواداران خوب بود، ورزشــگاه 

فوالدشــهر هم از شــهر اصفهان دور اســت، با این حال همین 
تماشاگرانی که به ورزشگاه آمدند برای تیم سنگ تمام گذاشتند.

باید بیش از ۲ گل به بنیادکار می زدیمباپیروزی برابر العین صعود می کنیمحیف است ذوب آهن صعود نکند
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کادر فنی تیــم ملی وزنه بــرداری، اســامی نفرات 
اعزامی به مسابقات قهرمانی آســیا را اعالم کرد که 
 نام ســهراب مرادی نیــز در بین ورزشــکاران دیده 

می شود.
این وزنه بردار اهل اســتان اصفهان که در رقابت های 
المپیک 201۶ ریــو به مدال طال دســت پیدا کرد، 
به دور جدیــد اردوی تیم ملی دعوت شــد اما با این  
حال وی در اعتراض به شــرایط اردویــی تیم ملی و 
 کمبود امکانات حاضر به شــرکت در تمرینات نشده 

است.
رییس فدراســیون وزنه برداری پس از مطرح  شدن 
اعتراضات، بر رفع مشکالت موجود تأکید کرده است 
اما هنوز معلوم نیســت که مرادی حاضر به بازگشت 
به تمرینات تیم ملی و حضور در مســابقات آسیایی 
که اردیبهشت ماه ســال جاری برگزار می شود، باشد 

یا خیر؟
 بــا تصمیــم کادر فنــی، در صــورت عــدم حضور 
ســهراب مــرادی در اردوی تیم ملی، هشــت نفر 
باقی مانده عازم مســابقات می شوند اما اگر مرادی به 

اردو بازگردد، یک نفر دیگر خط خواهد خورد.

ابهام در حضور سهراب 
مرادی در مسابقات آسیایی

هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا هم به پایان رســید و با توجه به نتایجی که تا االن رقم خورده است هر چهار 
تیم کشورمان شانس صعود از مرحله گروهی را دارند.

تیم های میالن و اینتــر به دنبال جذب 
بازیکــن لیورپــول هســتند. به 
گزارش ســایت گل، دو باشگاه 
میالن و اینتر بــه دنبال جذب 
مدافــع لیورپــول آلبرتو مورنو 
در تابستان هســتند. مورنو که 
ســابقه بازی کردن در باشــگاه 
فوتبــال ســویا را دارد، در پســت 
دفاع چپ بــرای لیورپــول در لیگ برتر 
فوتبال انگلیس بازی می کند.وی همچنین در تیم ملی فوتبال 
اســپانیا بازی کرده اســت.وی برای قدردانی از باشگاه سابقش 
نام تیم ســویا را بر روی ســاق پای خود خالکوبی کرده اســت 
که این عمل وی حساســیت هایی را نزد هواداران لیورپول در 
 بازی فینال یورو لیــگ 201۶،بین تیم های ســویا و لیورپول،

 برانگیخت .

رقیبان سنتی ایتالیا به دنبال 
مدافع لیورپول!

آلگری معتقد است دیباال در بازی مقابل 
بارسلونا فوق العاده بوده است. 

ماســیمو آلگری درباره مهاجم 
گفتــه:  تیمــش  آرژانتینــی 
او کیفیتــش را نشــان داد و 
عملکردی فوق العاده داشت. او 
بازیکنی بزرگ اســت و بی نظیر 

کار می کند. 
قدرت تمام کنندگی اش هم عالی اســت. 
اما برای او هم مانند همه بازیکنان دیگر خوشحالم. از عملکرد کل 

تیم راضی ام چون واقعا عالی بودند. 

آلگری:

 دیباال فوق العاده بود
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پیشنهاد سردبیر: 
طرح پارکومتر از اول اردیبهشت در اصفهان اجباری می شود

دیدگاه

نصب اولین کیوسک اطالع رسانی 
شهر در ضلع جنوبی پل خواجو

اجرای 30 پروژه عمرانی - خدماتی 
در منطقه 11

مدیرعامل سازمان زیباسازي شهرداري اصفهان خبرداد:

ایجاد بازیكده هاي کودك در مناطق 
15گانه شهر

رییس حوزه علمیه اصفهان:

حقوق آبی در همه استان ها باید 
رعایت شود

 مدیر روابــط عمومی شــهرداری اصفهــان  اظهارکــرد: نصب 
کیوسک های اطالع رسانی به منظور معرفی خدمات گردشگري،  
خدمــات الکترونیکي شــهرداري و خدمات الکترونیکي ســایر 
دســتگاه هاي اجرایي اجرایي خواهد شــد کــه در گام اول یک 
 دســتگاه از این کیوســک ها به صورت پایلوت در ضلع جنوبي 
پل خواجو نصب شــد. هــادی نباتی نــژاد افزود: در این راســتا 
شهروندان و مســافران می توانند از اطالعات مراکز گردشگري، 
آموزشي، درماني )اورژانس ها و بیمارستان ها(، رفاهي، تفریحي و  
مسافرتي، اقامتگاه ها، تاکسي سرویس ها و پایانه های مسافربري، 
اطالعات هواشناســي، اخبار و اطالعیه هاي شــهري و... مطلع 

شوند.
مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان از نصب 200 کیوســک 
اطالع رسانی در شهر ســخن به میان آورد و گفت: پس از اجرای 
آزمایشی این طرح، 200 کیوسک اطالع رسانی در نقاط مختلف 
شهر نصب می شود. نباتی نژاد ادامه داد: شهروندان وگردشگران 
 به صورت شــبانه روزي مي توانند از خدمات اینترنت بي ســیم

)واي فاي( رایگان این ســامانه و شــارژ تلفن همراه نیز استفاده 
کنند.مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
تفاهم نامه اجراي این پروژه در  اواخر سال 94 با مشارکت سرمایه 
گذار بخش خصوصي منعقد شده و در زمان انعقاد، برآورد اجراي 
پروژه حدود 2 سال عنوان شده بود که خوشبختانه در سال اول به 

صورت پایلوت راه اندازي شد. 

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان اظهار کرد: بر اساس نیازسنجی 
از محالت امسال 30 پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی در منطقه 
 اجرا می شــود. رســالت با اشــاره به مهمترین پروژه هایی که در 
سال جاری در منطقه انجام می شود، ادامه داد: در سال جاری برای 
 ارتقاء ســرانه فضای سبز بوستان شــهدای مدافع حرم با مساحت

 60 هزار متر مربع در سال جاری احداث می شود.
مدیرمنطقه 11 شــهرداری اصفهان تصریح کرد: این بوستان یکی 

از بزرگترین بوستان هاي شمال شهر اصفهان محسوب می شود.
رسالت با بیان اینکه در سال جاری خیابان ســردار شهید تقی یار 
نیز احداث می شود، گفت: همچنین در ســال جاری یک خیابان 
20 متری در خیابان شریف غربی حدفاصل خیابان سودان و خیابان 
آیت اهلل زاهدی واقع در خیابان شریف شــرقی احداث خواهد شد. 
وی با تاکید بر اینکه باید سرانه فرهنگی منطقه افزایش یابد، گفت: 
در همین راستا  احداث مجموعه فرهنگی دار القرآن کریم در دست 

اجرا قرار دارد.

مدیرعامل سازمان زیباسازي شــهرداري اصفهان با اشاره به اینکه 
شهر اصفهان به عنوان دبیرخانه شهر کودك مطرح شده از احداث 

بازیکده هاي متنوع در این کالنشهر خبرداد.
 مهــدي بقایــي اظهار کــرد: پیرو سیاســت های اجرایی شــهر 
دوستدارکودك، پروژه بازیکده کودك در مناطق مختلف شهرداری 
اصفهان اجرا می شــود. وي ادامه داد: این پروژه، پیــش از این در 
بوســتان خبرنگار به صورت بازیکده حروف و اعداد و پارك رنگ ها 

در بوستان ملت ویژه کودکان و نوجوانان زیر 12 سال عملیاتي شد.
این مدیر شهري با اشاره به اینکه پارك هاي ویژه دیگري نیز براي 
کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف شــهري احداث شــده است، 
عنوان کرد: بازی در کف مثل خونه بازی و مار و پله از ســن 3 تا ۵ 
سال و بازیکده نور و سایه برای باالی ۷ سال و بازیکده حیوانات هم 
تا حداکثر سن 12 سال در دست احداث هستند و بازیکده هایي نیز 
مبتني بر علم فیزیک در پارك هاي مشــتاق اول، ایثارگران، ملک 
شهر و سپاهان شــهر وجود دارند. وي با تاکید بر اینکه برخي از این 
بازیکده ها بر پایه شگفتي هاي علم فیزیک طراحي شده اند، گفت: 
پارك اریگامي)کاغذ و تا( و پارك الســتیک در بوستان قلمستان، 
پارك صدا در بوستان شهید رجایي از جمله بازیکده هاي دیگر ویژه 
کودکان هستند. بقایي خاطرنشــان کرد: نمونه اولیه بازیکده نور و 
سایه در بوستان وحید و بازیکده حیوانات در منطقه 10 آن جانمایي 
و برپا شــده و مبلمان خالق کودك نیز در بوستان غدیر منطقه 4 

شهرداري اصفهان در حال نمونه سازي هستند.

رییس حوزه علمیه اصفهان گفت: حقوق آبی در همه استان ها باید 
رعایت شود به نحوی که حق به حق دار برسد و زیاده روی نشود.

 مدیــران و مســئوالن شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان بــا 
آیت ا ...مظاهری، رییس حوزه علمیه اصفهان دیدار کردند. 

در این دیدار که بیســت و یکــم فروردین ماه، در آســتانه والدت 
حضرت امیرالمؤمنین)ع( و همچنین به مناسبت آغاز سال جدید 
انجام شــد، آیت ا... مظاهــری ضمن تأکید بر اهمیــت و ضرورت 
مدیریت صحیح در مباحث آبی، به عدل و حق محوری شخصیت 
واالی امیرالمومنین)ع( اشــاره کرد و اظهار داشت: حقوق آبی در 
همه استان ها باید رعایت شود به نحوی که حق به حق دار برسد و 
زیاده روی نشود. وی در این زمینه از تالش ها و فعالیت های مدیران 
و مسئوالن شــرکت آب منطقه ای اصفهان قدردانی کرد و افزود: 

همت و کار شما باید به تأسی از حضرت باشد.
همچنیــن در این دیدار مســعود میرمحمدصادقــی، مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای اصفهان به مصوبات شورای عالی آب در این 
زمینه اشــاره و تأکید کرد: حقوق آبی در رابطه با حوضه زاینده رود 
در شورای عالی آب تعیین می شود و برای اجرای آن نیاز به ضابط 

اجرایی است.
میرمحمدصادقی نقش علما را در این جهت بسیار مهم و بی بدیل 

ارزیابی کرد و عنوان داشت: ما دلگرم به شما هستیم.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان به تأثیر مشکالت منابع 
و اعتبارات مالی در زمینه های طرح های آبی اشــاره کرد و گفت: با 
تمام این مشکالت انتظار می  رود تا اواخر سال 9۷ سد کوهرنگ سه 

به مدار وارد شود.

شهرداری

بامسئوالن

رسول زرگرپور، اصفهان را جزو 10 شهر دیدنی دنیا خواند 
و افزود: اســتان اصفهان بیش از ۵ میلیون و 200 هزار نفر 

جمعیت و بیش از 100 هزار کیلومترمربع مساحت دارد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان صنعتی ترین استان 
کشــور اســت، گفت: صنایع نظامی، هســته ای، فوالدی 
و هوایی در اســتان اصفهان مستقر هســتند و به همین 
دلیل این اســتان یکــی از گزینه های بســیار خوب برای 

سرمایه گذاری است.
وی با بیان اینکه اصفهان در بخش کشاورزی جایگاه خوبی 
دارد، اضافه کرد: این اســتان بعد از تهران بیشــترین آمار 

دانشگاه های معتبر، دانشجویان و اساتید را دارد.
زرگرپور خاطرنشــان کرد: اصفهان بــا جاذبه های میراثی 
و طبیعی مورد توجه گردشــگران داخلــی و خارجی قرار 
دارد و گردشگران از 86 کشور به این استان سفر می کنند 
و در کنــار آن مســئوالن و مقامات کشــورهای خارجی 
نیز عالقه مند هســتند که در ســفر به ایــران از اصفهان 
دیدن کنند. وی به ســفر هیئت های سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی فرانسه به اصفهان اشــاره کرد و یادآور شد: شما 
 به استانی ســفر کرده اید که از یک طرف یک تمدن قوی 

10 هزار ســاله دارد و از طرف دیگر هم بیشــترین صنعت 
کشــور در این اســتان مســتقر اســت و اصفهان استانی 
دانشگاهی با جاذبه های طبیعی و میراثی بسیار خوبی است.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه ارتباطات و مبادالت ایران 
و فرانسه ســابقه طوالنی دارد، بیان داشت: پس از برجام و 
سفر رییس جمهور به فرانســه این مبادالت از یک رشد و 
تحول باالیی برخوردار شــد و حتما حضور شــما و هیئت 
همراه در استان اصفهان باعث ارتقای این روابط خواهد شد.

وی همچنین متذکر شد: اتاق بازرگانی اصفهان قوی ترین 
اتاق بازرگانی کشور است و ارتباط خوبی با کشورهای دیگر 
و جایگاه خوبی در اصفهان دارد؛ از اینکه اتاق های بازرگانی 
ایــران و پاریس ارتباطات خوبــی با هم برقــرار کرده اند، 
خرســندیم. زرگرپور عنوان داشت: معتقدیم که اگر روابط 
بین بخش های خصوصی و اتاق های بازرگانی برقرار شــد، 
ارتباط بین کشــورها نیز نزدیک تر خواهد شد و باید بستر 
 را برای ارتبــاط قوی تر اتاق های بازرگانــی فراهم کنیم؛ از

 این رو می توانیم در سطح دولتی هم ارتباطات فرهنگی را 
به خوبی برقرار کنیم. وی ادامه داد: برای گسترش همکاری 
و ارتباط علمی میان 2 کشور ایران و فرانسه به ویژه اصفهان 

و فرانســه آماده ایم. اســتاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: 
اصفهان عالقه مند به ارتباط با اســتان های فرانسه است؛ 
معموال هفته فرهنگی اصفهان را در پایتخت کشورها برگزار 
می کنیم که این هم یک نــوع ارتباط فرهنگی قوی خواهد 
بود و برای برگزاری هفته های فرهنگی اصفهان در فرانسه 
اعالم آمادگی می کنیم. وی با اشاره به اینکه فرانسه و آلمان 
بیشترین تعداد گردشگر به اصفهان را دارند، اظهارداشت: 
معتقدیم که این تعداد می تواند افزایش پیدا کند و اینکه در 
روابط بین اتاق های بازرگانی موضوع توریسم و گردشگری 

دیده شده است، بسیار خوب خواهد بود.
زرگرپور با اشاره به اینکه اصفهان آماده است که از تجربیات 
فرانسه در مقوله توریست و نگهداری از آثار تاریخی استفاده 
کند، اذعان داشــت: آماده هســتیم که بین دانشگاه های 
اصفهان و فرانسه ارتباطاتی را برقرار کنیم چراکه از دید ما 
فرانسه عالوه بر سایر مشخصات، یک کشور فرهنگی است 
و اصفهان هم یک استان فرهنگی است و فرهنگ مهمترین 

محوری است که می تواند ملت ها را به هم نزدیک کند.
وی تصریح کرد: اصفهان در بخش های دیگر نیز تجربیاتی 
دارد که قابل انتقال به فرانسوی هاســت و این کشــور هم 
تجربیاتی دارد که برای ما می تواند بسیار مفید و مؤثر باشد 
 و در مجموع می توانــد برای ارتباط تبــادالت و معامالت

 دو کشور بسیار تأثیرگذار باشد.
استاندار اصفهان تأکید کرد: بسترهای خوبی برای ارتباط 
بیشــتر اصفهــان و اســتان های »ادووت«، »دونــس« و 
»ایولین« فرانسه فراهم شــده و در این ارتباط عزم و اراده 
خوبی نیز وجود دارد. وی احــداث هتل در اصفهان را یکی 
 از بازارهای بسیار ســودآور و پررونق خواند و گفت: اینکه 
اتاق های بازرگانی در مذاکرات تفاهم برای ساخت هتل را 

نیز در نظر گرفته اند بسیار خوب است.
در ادامه نیز پاتریک دووجیان، رییس استان های ادو دونس 
فرانسه نیز در این دیدار اظهارداشت: 24 ساعت زمان بسیار 
کمی است که زیبایی های و شاهکارهای فرهنگ اصفهان 
را ببینیم ولی همین مدت کافی اســت که عاشق این شهر 

زیبا شویم. 
وی با اشــاره به هیئت همراه خود در این ســفر افزود: این 
هیئت پتانســیل باالیی اقتصادی در فرانسه دارد و رییس 
اتاق بازرگانــی پاریس که بزرگ ترین اتــاق بازرگانی دنیا 
است، در ایران حضور دارد. دووجیان تصریح کرد: دو استان 
»او دو ســن« و »ایولین« پویاترین و قوی ترین استان های 
فرانســه از لحاظ اقتصادی هســتند؛ هدف ما ایجاد روابط 

بسیار محکم با ایران و به خصوص با اصفهان است.              

اتاق بازرگانی 
اصفهان  قوی ترین 

اتاق بازرگانی کشور 
است و ارتباط خوبی 

با کشورهای دیگر 
و جایگاه خوبی در 

اصفهان دارد

استاندار اصفهان:

آماده گسترش همکاری با کشور فرانسه هستیم

استاندار اصفهان در دیدار استانداران استان های »او دو ســن« و »ایولین« فرانسه و هیئت همراه با ایشان 
به بیان ظرفیت ها و پتانسیل های این استان پرداخت و اظهارکرد: اصفهان، شهری است که به نصف جهان 
شهرت دارد و این شهر تاریخی با سابقه 10 هزار ســاله، چهاربار پایتخت ایران بزرگ بوده و امروز پایتخت 

فرهنگ و تمدن ایران اسالمی و شهر جهانی صنایع دستی است.

امام جمعه اصفهان:

اساتید، نقش مهمی در شكل گیری 
شخصیت نسل جوان دارند

نماینده ولی فقیه در اســتان و امــام جمعه اصفهان 
در دیدار با مســئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان و 
اعضای هیئت رییسه واحد اصفهان)خوراسگان( ضمن 
تبریک اعیاد رجبیه به ویــژه میالد امیرالمومنین)ع( 
اظهارکرد: استفاده از فرصت های زمانی و مکانی خاص 
از جمله الطافی اســت که خدای عزوجل در اختیار ما 
نهاده است و این بهانه ای است برای دعا کردن و طلب 
توفیق در امور، چراکه در این اعیــاد و این  فرصت ها 

استجابت دعا بسیار محتمل تر و نزدیک تر است.
آیت اهلل سید یوســف طباطبایی نژاد با اشاره به معنا و 
مفهوم عید و بازگشت حیات به طبیعت افزود: همان 
گونه که در آغاز هر ســال، طبیعت بازگشتی به اصل 
خود دارد، چه خوب است انســان ها نیز بازگشتی به 
فطرت اصلی خود که همان خداشناسی و خداپرستی 
است داشته باشند و عید واقعی انســان همان وقتی 
است که فطرتش خدایی شود و به سمت خدا بازگردد.

امام جمعــه اصفهان ضمن تأکید بــر اهمیت جایگاه 
 کنونی اســتادان دانشــگاه و نقش آنــان در تربیت 
نســل جوان گفت: روحیه ی تشــبه به برتر در  نسل 
جوان، روحیه ای است انکارناپذیر و موثر و استادان و 
اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها به عنوان سکانداران 
تربیت جوانان، نقش مهمی در شکل گیری شخصیت 
و الگوپذیــری این نســل دارنــد و همین امــر کار و 
وظیفه ی دســت اندرکاران امور تربیتی و فرهنگی را 

بسیار خطیر می کند. 
وی در این خصــوص افزود: در عصــر حاضر که عصر 
حرکت پرشــتاب جوامع به ســمت جهانی شدن و 
قدرت نمایی تکنولوژی و جوالن شبکه های اجتماعی و 
سیستم های ارتباط جمعی است، کار فرهنگی در این 
عصر بسیار مهم، خطرناك و در عین حال با ارزش بوده 
و با عنایت به این  تهدیدات، هم جای لغزش بســیار 
است و هم لغزاندن بسیارکه با توکل به خدای متعال 
و توسل به معصومین)ع( از لغزش در امور فرهنگی و 

تربیتی در امان باشیم.
همچنین ســید محمد امیــری، دبیر هیئــت امنا و 
رییس دانشــگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان نیز در 
این دیدار ابراز امیدواری کــرد: با تالش و تعامل بیش 
از پیش مسئوالن دانشــگاهی، زمینه تحوالت مفید 
 و مؤثــر علمی و فرهنگی در دانشــگاه  آزاد اســالمی 

استان اصفهان فراهم شود.

رییس اداره پشــتیبانی و تدارکات آموزش و پرورش استان اصفهان 
 با اشــاره به آغاز ثبت ســفارش کتاب های درسی ســال تحصیلی

 9۷-96 از طریق ســامانه اینترنتی، اظهار کرد:  سال گذشته طرح 
ثبت نام و توزیع کتاب های درسی مدارس به صورت الکترونیکی و از 

طریق سامانه اینترنتی با موفقیت اجرا شد.
اکبر بیات افزود: به همین دلیل امســال هم با هدف دسترسی آسان 
دانش آموزان به کتب درسی و نظارت نظام مند بر فرآیند توزیع مواد 
آموزشــی ســال تحصیلی 9۷ - 96  در دوره های تحصیلی آموزش 
ابتدایی، پیش دانشــگاهی، متوســطه دوم شــاخه فنی و حرفه ای 
)پایه دهم و یازدهم( و کتاب های درســی تکمیلی مدارس دوره اول 

متوسطه، ویژه استعدادهای درخشــان )پایه های 8،۷ و 9( از طریق 
www.irtextbook. و www.irtextbook.ir   ســامانه های

com انجام می شــود. رییس اداره پشــتیبانی و تدارکات اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان ادامه داد: دانش آموزان می توانند 
هم به صورت انفرادی و هم به صورت گروهی از طریق مدارس اقدام 
به ثبت سفارش کتاب درســی کنند و در نظر داشته باشند که 6 رقم 
سمت راست شماره سریال شناسنامه آنان به عنوان رمز عبور استفاده 
می شود، اگر دانش آموزی اقدام به تعویض شناسنامه کرده است باید 
هرچه سریع تر با در دست داشتن صفحه اصلی شناسنامه تعویضی به 
مدرسه مراجعه و  نســبت به اصالح اطالعات خود اقدام و بعد از آن با 

رمز جدید ،ثبت نام کتب را تکمیل کنند.
وی خاطرنشان کرد: در هنگام ثبت سفارش کتاب، فرض بر قبولی در 
سال جاری است، در صورتی که دانش آموز در سال تحصیلی جاری 

موفق به قبولی نشد، امکان اصالح ســفارش  نیز در نظر گرفته شده 
اســت. بیات در ادامه با اشاره به اصالح سفارشــات از طریق  سامانه 
افزود: در صورت جا به جایــی دانش آموز در ســطح مدارس همان 
استان و ثبت اطالعات در مدرسه های مبداء و مقصد، اطالعات  محل 
تحویل کتاب دانش آموز به طور خودکار در سامانه اصالح می شود و 
دانش آموزان می توانند کتاب های درسی را در مدرسه جدید تحویل 
بگیرند اما اگر جا به جایی به مدارس اســتان دیگر باشد، دانش آموز 
باید تا قبل از صدور حواله از منطقه به مدرسه، اصالح سفارش کند تا 

کتاب های درسی در مدرسه جدید تحویل داده شود. 
وی تأکید کرد: در صورت جا به جایی  بعــد از صدور حواله از منطقه 
به مدرسه، کتاب های درسی به محل ثبت سفارش اولیه ارسال شده 
و دانش آموز با مراجعه به مدرســه ثبت نامی کتب درسی را تحویل 

می گیرد.

همزمان با سراسر کشور در اصفهان انجام می شود؛

سفارش کتب درسی سال تحصیلی 97-96 از سامانه اینترنتی

دادســتان عمومي و انقالب اســتان اصفهان در دیدار 
فرمانده انتظامي اســتان اظهار کرد: ســال گذشــته 
تعــدادي از نیروهاي خــدوم نیروي انتظامي اســتان 
در اجراي عملیات هــا و ماموریت هاي خود جانشــان 
را فدا کردند که این نشــان دهنده روحیــه رزمندگي، 
ایثارگري و شهادت طلبي در بین نیروهاي پلیس است 
و امیدواریم همه بتوانیم رهروان خوبي براي آنان باشیم. 
حســن رحیمي با بیان اینکه پلیس از جایــگاه باالیي 
در بین مردم و نظام ما برخوردار اســت، گفت: دستگاه 
قضائي به راحتي از خون این عزیزان نمی گذرد و عامالن 
به شهادت رســاندن آنان را به ســزاي اعمال پلیدشان 
می رســاند. رحیمي از برخورد قاطع و مقتدرانه پلیس 
استان با مجرمان خشن و باندهاي مجرمانه در سال 9۵ 
تقدیر کرد و افزود: قطعا عدالت در مــورد این افراد که 
باعث به هم ریختن آرامش مردم می شوند اجرا می شود. 
وي از رسیدگي سریع به پرونده قضائي مجرمان خشن 
و ناامــن کنندگان جامعه که توســط مامــوران پلیس 
 دســتگیر می شــوند خبر داد و گفت: احــکام قضائي 
این گونه مجرمان در ســال جدید با ســرعت بیشتري 
انجــام می گیرد تــا درس عبرتي براي دیگــر مجرمان 

شوند.

اجراي سریع احكام قضائي براي 
مجرمان خشن

دامپزشکی حمل و نقلدادگستری

جنین منجمد گاو از اصفهان به 
آذربایجان صادر می شود

طرح پارکومتر از اول اردیبهشت 
در اصفهان اجباری می شود

معــاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
با اشــاره به اجــرای طــرح پارکومتــر در برخی از 
خیابان های اصفهــان اظهار داشــت: در حال حاضر 
این طرح در خیابان های شــریعتی، توحید و نظر به 
صورت آزمایشی اجرایی می شود. علیرضا صلواتی به 
اجباری شــدن اجرای طرح پارکومتر در خیابان های 
اصفهان از اول اردیبهشت ماه اشاره کرد و ابراز داشت: 
از اول اردیبهشــت ماه این طرح عالوه بر خیابان های 
مذکور در خیابان های شــیخ بهایی، آیت ا... طالقانی، 
 شــهید آیت ا... دکتــر بهشــتی، آیت ا... کاشــانی و

 آیت ا ... شمس آبادی اجرایی می شــود. وی با اشاره 
به اینکه طرح پارکومتر به صورت هوشــمند اجرایی 
می شود، اضافه کرد: بر این اساس هزینه پارکومتر در 
نیم ســاعت اول به صورت رایگان، در ساعت اول هزار 
ریال و در ســاعت دوم  هزار ریال برآورد شــده است. 
صلواتی با بیان اینکه هر خودرویی که بعد از ســاعت 
دوم از محل جابجا نشود شــامل اعمال قانون خواهد 
شــد، اضافه کرد: با اجرای این طرح مدت ماندگاری 
خودروها در یک مکان را کاهش داده و در کنار اجرای 
عدالت برای همه شــهروندان می توان به برنامه ریزی 

بهتر شهروندان در انجام کارهایشان نیز کمک کرد.

 مدیر کل دامپزشــکی اصفهان گفت: صادرات جنین 
منجمد گاو به آذربایجان از اســتان اصفهان صورت 
گرفته است. شــهرام موحدی اظهار داشت:  با توجه 
به کیفیت مطلــوب فرآورده های لبنــی در اصفهان 
امروز موفق شــدیم با توجه به ضوابط سخت گیرانه 
واردات به روســیه با اســتقبال خریداران روسی از 
محصوالت شرکت های شیر پگاه اصفهان و گلپایگان 
مواجه شــویم. وی بیان داشــت: در ابتدای سال 96 
و در ســالی که به فرمان مقام معظم رهبری ســال 
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشــتغال نامگذاری شــده 
با پیگیری های فراوان اداره کل دامپزشــکی استان 
اصفهان طی ســال گذشته شــرکت پگاه اصفهان به 
عنوان دومین شرکت لبنی در اســتان بعد از شرکت 
پگاه گلپایگان موفق به اخذ مجوز صادرات به کشــور 
روسیه از فدراسیون دامپزشــکی آن کشور شد. وی 
با اشــاره به اهمیت وزارت جهاد کشــاورزی به ویژه 
حوزه دامپزشــکی در بحث اقتصاد مقاومتی، گفت: 
اقدامات مهمی از جمله صــادرات جنین منجمد گاو 
به آذربایجان صورت گرفت که بسیار امر مهمی است 
و مجوز صدور دو کارخانه لبنیات اصفهان به روسیه از 

جمله این اقدامات در راستای اقتصاد مقاومتی است.

انتخابات

عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در استان اصفهان 
با اشــاره به آخرین وضعیت بررسی صالحیت نامزدهای 
انتخابات شــوراهای اســالمی شهر و روســتا در استان 
 اظهار داشــت: صالحیت  کاندیداها تا روز چهارشــنبه 
23 فروردین از سوی هیئت های اجرایی بررسی می شود. 
اکبر ترکی با بیــان اینکه هیئت های نظــارت بخش ها 
و شهرســتان ها ۷ الی 10 روز فرصت دارند تا صالحیت 
نامزدهای انتخابات شورای شهر را بررسی کنند، افزود: 
اکثر هیئت های اجرایی جلســات خود را تشکیل داده و 
اکنون در حال بررسی صالحیت کاندیداها هستند. وی 
در پاسخ به این ســوال که بررســی رفتار کاندیداها در 
فضای مجازی به چه صورت است؟، گفت: از آن جایی که 
تبلیغات کاندیداها هنوز شروع نشده، هیات های اجرایی 
فضای مجازی را رصد کرده و در صورتی که تخلفی آشکار 
شود با آن برخورد جدی می شود، تکرار تخلف نیز منجر 
به رد صالحیت داوطلب متخلف می شــود. ترکی بیان 
کرد: نتایج نهایی بررســی صالحیت ها 22 اردیبهشت 
همراه با شــورای تبلیغات اعالم می شــود و کاندیداها 
فرصت دارند تا 28 اردیبهشــت به تبلیغات بپردازند، در 
این راستا از 28 اردیبهشــت تبلیغات ممنوع شده و روز 

29، انتخابات در سراسر کشور برگزار می شود.

تكرار تخلف داوطلبان شورا 
منجر به رد صالحیت می شود
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گوناگون

عجیب ترین زن خلبان جهان

باغ کاغذی

 هم زمان با هفته هنر انقاب اســامی و بزرگداشــت ســالروز شهادت 
سید مرتضی آوینی، كتاب »مرغ ســحر«، زندگی نامه و خاطرات مجاهد 
جبهه مقاومت اسامی و مدافع حرم، شهید صادق عدالت اكبری )كمیل( 
منتشر شد. مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات ادبیات پایداری حوزه هنری 
استان آذربایجان شرقی با بیان اینكه كتاب مرغ سحر توسط حامد شب 
خیز قراملكی در شــمارگان 1000 جلد و در 247 صفحه گردآوری شده 
است، اظهار كرد: این اثر با سفارش دفتر فرهنگ و مطالعات ادبیات پایداری 
 حوزه هنری، توسط انتشارات حكیم نظامی گنجه ای منتشر  و به وسیله
 وحید آقاكرمی بازنویسی شده است.  داوود خدایی ادامه داد: در كتاب فوق

 سعی شده است خاطرات به صورت خاصه، مفید و اصل مطلب بازگو شود 
و عكس هایی هم انتخاب شده است كه مربوط به همان خاطرات می شود 

تا خواننده اصل مطلب را سریع دریافت كند و به خوبی بفهمد كه صادق 
چه بود، چه ها كرد تا به مقام رفیع شهادت نائل آمد. مسئول دفتر فرهنگ 
و مطالعات ادبیات پایداری حوزه هنری استان آذربایجان شرقی تصریح 
كرد: كتاب »مرغ ســحر«، زندگی نامه و خاطرات شــهید صادق عدالت 
اكبری در مراسم جشن هنر انقاب رونمایی شد.  گفتنی است شهید صادق 
عدالت اكبری به صورت داوطلبانه در دفاع از حرم اهل بیت)ع( عازم كشور 
سوریه شده بود، پس از چند ماه حضور و نبرد با جریان تكفیری به دست 
 گروهك تكفیری داعش هم زمان با سالروز شهادت حضرت زینب )س( در

 چهار اردیبهشت ســال 95 در جنوب غرب حلب به درجه رفیع شهادت 
نائل آمد. صادق عدالت اكبری شانزدهمین شــهید مدافع حرم از استان 

آذربایجان شرقی است.

لبخندک

مرغ همسایه
همیشه یک نفر هســت که از آدم موفق تر 
باشد. یک نفر هســت که مرغش، غاز باشد. 
این یکی از تلخ تریــن واقعیت های زندگی 
است و راســتش را بخواهید کاری هم نمی شود کرد. یعنی ما یاد 
نگرفته ایم که خودمان را با خودمان بســنجیم و ببینیم که چقدر 
پیشــرفت کرده ایم. به جای اینکه حواسمان به رانندگی خودمان 
باشد همیشه از توی آینه نگران ماشین هایی بودیم که دارند از ما 
جلو می زنند. گاهی اگر خودمان هم یادمان نباشد که یک نفر بهتر 
از ماست بقیه به یادمان می آورند و آن یک نفر را عینهو چماق توی 
ســر ما می کوبند. خب بندگان خدا فکر می کنند با این کار دارند 
ما را تشویق می کنند که بهتر بشــویم اما ببینید دوستان، پیکان 
و فراری از اســاس با هم متفاوتند با تنبیه و تشویق هیچ پیکانی، 
فراری نمی شود یعنی نمی تواند که بشود. از اینها گذشته کسی از 
فردا هم خبر ندارد. خیلی وقت ها شده آدم به زندگی مردم غبطه 
می خورد و دلش مــی خواهد جای کس دیگری باشــد اما آینده 
نشان می دهد که زندگی هرکس اشک ها و شادی های خودش را 
دارد و ما نمی توانیم حتی یک دقیقه زندگی را تحمل کنیم که تا 
دیروز حسرتش را می خوردیم. به نظرم شبکه های اجتماعی هم 
اوضاع را بدتر کرده اند. مثال فکر کنید شــب تا صبح بیدار بوده اید 
و از شدت سردرد و کم خوابی دور از جان در حال پس افتادنید. با 
خودتان می گویید: »حاال تا این ایمیل فرســتاده بشه برم یه سر 
بزنم ببینم دنیا چه خبر بوده؟« بعد می بینید در طول همین شب 
کذایی که شــما پلک روی هم  نگذاشــته اید یک نفر جشن تولد 
گرفته و یک نفر دیگر هم ماه را تماشــا کرده و شــعر گفته است. 
آدم در آن لحظه یک طوری اش می شــود و ناخوداگاه با خودش 

می گویــد: »ببین کار 
دنیــا رو! مــا اینجا چی 
می کشیم اونها اونجاها 
چه کارهایی می کنند!« 
اما خب دوســت عزیز 
خوابالوی من آن بیچاره 
آن سر دنیا هم خیلی از 
این بی خوابی ها کشیده 
فقط عکســش را برای 
دوســتانش به اشتراک 

نگذاشته است.

مرغ سحر

قبل از توضیــح در مورد جســیکا کاکس، بــا اراده 
ترین زن خلبان بدون دســت جهان باید گفت که در 
دنیای آدم ها هیچ وقت معلولیت نتوانســته است که 
برای بیشتر این افراد در مســیر موفیقیت محدودیت 
ایجاد کند، چرا کــه خیلی از افراد معلــول، با اراده و 
 توانایی خاصی که دارند توانسته اند از عهده کارهایی 
بر آیند که افراد ســالم از انجام آن عاجز بوده و حتی 
 به عنــوان الگویــی خاص مــورد توجه رســانه ها و 
گرفتــه قــرار  نیــز  اجتماعــی  هــای   شــبکه 

 بگیرند. 
در این میان جســیکا کاکــس که اکنــون کمربند 
مشــکی انجمن تکواندوی آمریکا را نیز دریافت کرده 
 اســت مادرزادی بدون دست متولد شــده و حاال در 
3۲ ســالگی به یکی از موفق ترین زنان آمریکا تبدیل 

شده است.
جسیکا در سن ۱۴ســالگی به این نتیجه می رسد که 
با توانایی کــه دارد می تواند از دســت های مصنوعی 
اســتفاده نکند و به جای آن از پاهایــش برای انجام 
کارهایش کمک بگیــرد بنابراین نتیجــه اراده ی او 
حاال انجام کارهایی همانند رانندگی ، غواصی ، تایپ 
با کامپیوتر ، نواختن پیانو اســت که البته جالب است 
بدانید کــه وی حتی بــا پاهایش می توانــد لنزهای 

مصنوعی چشمش را بگذارد.
این خانم خلبان در ســال ۲۰۰۸ پس از ســه ســال 
آموزش موفق بــه دریافت گواهینامه خلبانی شــد و 
نامش در کتــاب رکوردهای جهانــی گینس به ثبت 
رســید، ازدواج کرده و حتــی در روز عروســی اش 

توانست قطعه ای کیک در دهان همسرش بگذارد.
جسیکا در صدد اســت که درباره معلوالن و شرایط و 
محدودیت هایشان آگاهی رســانی کند و اخیرا برای 
انجام این کار در اجرای بهتر کنوانســیون ســازمان 
ملل در زمینــه حقوق افــراد معلــول رایزنی کرده 
اســت. کنوانســیونی که براســاس قانون شهروندی 
آمریکا بــرای معلوالن اســت اما حقوق شــهروندی 
را به افــراد معلول در جهان تســری می بخشــد که 
او بــه نمایندگی از معلــوالن تاکنون به ۲۰ کشــور 
دنیــا بــرای ترویج کنوانســیون ســفر کــرده و به 
 والدیــن افــراد معلــول و فرزندانشــان نیــز کمک 

می کند.
جســیکا با وجود موفقیت های چشــم گیرش، هنوز 
مشکالت بسیاری برای زندگی کردن دارد اما تصمیم 

گرفته است که مثبت بیندیشد. 
جیسکا معتقد است: می توانســتم به خاطر شرایطم 
خشــمگین باشــم که در بچگی همین طور هم بود. 
اما آموختم که می توانم قدردان باشــم آموخته ام که 
سپاسگزار بودن احســاس بهتری دارد.بنابراین قرار 
است با توجه به شرایط ســختی که جسیکا توانسته 
اســت بدون توجه به معلولیت این همه موفق باشــد 
فیلمی مســتند ســاخته شود که ســال های سخت 

زندگی او را ثبت کند.

ندا
 شاه نوری

یادآوری

تصاویر روز

لغو مراسم عروسی، 
برای تماشای فوتبال

یک جوان سعودی، برای تماشــای بازی فوتبال تیم محبوبش، 
عروسی خود را به تعویق انداخت.

این جوان سعودی در روز عروسی، ناگهان از برادر زنش خواست 
مراســم عقد را به مدت دو روز به تعویق بیندازد تا او بتواند برای 

کاری فوری که برایش پیش آمده، به جده برود. 
 پدر عروس، بــه طور تصادفی، از همســایه اش که همکار داماد 
اســت شــنید که داماد بلیتی برای تماشــای بازی فوتبال تیم 
محبوب خود به دست آورده و در واقع کار بسیار مهمی که برای 

او پیش آمده، تماشای مسابقه فوتبال بود. 
 یک منبع نزدیک به پدر عروس خبر داد که پدر عروس، پس از 
متوجه شدِن موضوع، عروســی دخترش را لغو کرد و گفت: این 
پسر، به دو خانواده دروغ گفت و حقه بازی کرد تا بتواند فوتبال 
تماشا کند؛ چنین پســری نمی تواند مرد زندگی باشد، بنابراین 
ترجیح می دهم دخترم در خانه بماند تا این که همســر چنین 

پسری شود.

کشکول

زندگی در سرمای شدید آالسکا
 یک ماهیگیر و عکاس اهل آالسکای آمریکا، زندگی دشوار و پر مشقت خود را به 

تصویر کشیده است.

۱- وقتی دچار بحران  مالی می شدید با خانواده تان 
تماس می گرفتید تا نوعی ضمانت اقتصادی داشته 
باشید. در حالی که شما باید خودتان مراقب شرایط 

مالی و اقتصادی تان باشید.
۲- تا امروز با حســرت زندگی می کردید. مرتب به 
پشت ســرتان نگاه می کردید و اتفاقات گذشته را 
از نظر می گذراندید. اتفاقاتــی مانند اینکه چرا این 
شغل را انتخاب کردم یا چرا با این آدم ازدواج کردم! 

این رویه را متوقف کنید.
۳- بابت اینکه چرا زندگی تان اینطور یا آنطور شده 
دیگران را مقصــر می دانستید.انگشــت اتهام را به 
سمت پدر و مادرتان ، دوستان و به طور کلی شرایط 
اطراف تان نشــانه می گرفتید و فکر می کردید اگر 
زندگی تان آنطــور که می خواهید نیســت تقصیر 

دیگران است.
۴- همیشــه بر این باور بوده اید که زندگی تان باید 
خیلی سریع و چه بســا همین حاال در کامل ترین 
حالت ممکن شکل بگیرد. غافل از اینکه موفقیت از 

البه الی خرابی های ناشی از شکست بیرون می آید.
۵- تمــام انــرژی خــود را روی ایــن موضــوع 
می گذاشــتید که دیگران درباره شــما چطور فکر 

می کنند.
۶- تا پیش از این بیشتر پول و درآمدتان را بیهوده 
خرج می کردید. مرتب غذای بیــرون می خوردید، 
بیش از حد لباس می خریدید، زیادی مهمان داری 

می کردید و مسائل مشابه.
۷- صبر می کردید تا دیگران مشــکالت شــما را 
حل کننــد در حالی کــه خودتان از عهــده اینکار 

برمی آمدید.
۸- مرتب در شبکه های اجتماعی تصویری از آنچه 

که واقعا نبودید از خودتان ارائه می کردید!
۹- همیشه به دنبال تائید دیگران بوده اید.

۱۰- اصرار داشتید دوستانی را که تاثیر بدی بر شما 
داشــته اند در زندگی تان حفظ کنید چون از قطع 

رابطه با آنها هراس داشتید.
۱۱- از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کردید چون 
ناگهان به نظرتان تقبل کردن این مسئولیت سخت 

به نظر می رسید.
۱۲- از یــک دوســت کینــه بــه دل گرفته اید و 
سالهاست با این خشــم زندگی کرده اید و بیش از 

همه خودتان را آزار داده اید.
۱۳- به روابط خانوادگی و دوستان تان بی توجهی 

می کردید. کسانی که همیشه در کنار شما بوده اند.
۱۴- بیشــتر از آن پولــی کــه درمی آوردید خرج 
می کردیــد و همــه روزهــای تــان را بــا بدهی 

گذرانده اید.
۱۵- اگر تا این سن در ازدواج یا نامزدی تان شکست 

خورده اید، به جای اینکه رو بــه جلو حرکت کنید 
و گذشــته را نادیده بگیرید،  مرتب در شــبکه های 
اجتماعی دنبال این بوده اید که ببینید فرد گذشته 

زندگی شما در چه حال است!
۱۶- ساعت گران قیمتی را که اخیرا خریده بودید 
یا سایر وســایل لوکســی که دارید در شبکه های 
اجتماعی به معرض نمایش می گذاشــتید صرفا به 

این دلیل که جلب توجه بیشتری کنید.
۱۷- برای فاصله گرفتن از ســبک زندگی ســالم 

توضیحات غیر منطقی ارائه می کردید.
۱۸- صبر می کردیــد تا همه چیز خــودش اتفاق 
بیفتد به جای اینکه حرکت کنید و خودتان ســبب 

بروز تغییرات در زندگی تان شوید.
۱۹- تمام مدت تالش می کردید به شــدت کامل 

باشید و این موضوع را زیادی جدی گرفته بودید.
۲۰- فکــر می کردید شــما می توانیــد آنطور که 

دیگران از شما توقع دارند زندگی کنید.
۲۱- به آنچه کــه از ســبک زندگی دیگــران در 

شبکه های اجتماعی می دیدید حسادت می کردید.
۲۲- اجناس نامرغــوب و ارزان قیمت می خریدید 
چون فکر می کردید باید به این طریق صرفه جویی 

کنید.
۲۳- تعصبــات بیش از حد و رفتــار اغراق آمیزی 
درباره افکار و باورهایی داشــتید که حتی از آنها و 

جزئیاتش به طور کامل مطلع نبودید.
۲۴- بــه جای اینکــه منطبق بر شــخصیت خود 
و آنچه که واقعا هســتید لباس بپوشــید بر اساس 
مدهای زودگذر ســبک ظاهــر خــود را انتخاب 

می کردید.
۲۵- همیشه می خواســتید در دهه بیست سالگی 
باقی بمانید برای همین رســیدن به 3۰ سالگی را 

انکار می کردید! اتفاقی که حاال افتاده.
۲۶- همــه کاغذها و رســیدهای داخــل کیف و 
کمدتان را بدون اینکه نگاه دقیقــی بیاندازید دور 
می انداختید. شاید در این بین یک مدرک مهم هم 

داخل سطل زباله می رفت!
۲۷- بــا فیگورهــای عجیــب و غریــب عکــس 
می گرفتیــد! و عکس هایتان را منتشــر می کردید.

مثل نشان دادن عالمت پیروزی یا اشاره با انگشت 
به دوست کناری تان!

۲۸- با پوسترهای فیلم ترمیناتور یا امثال آن در و 
دیوار اتاق تان را تزئین می کردید!

۲۹- در همه بحث های آنالین شرکت می کردید و 
اگر کسی نظر مخالفی نســبت به نظر شما داشت با 

شدیدترین حمله پاسخش را می دادید!
۳۰- همه قسمت های خوشــایند زندگی تان را که 

باید بابت آنها خدا را شکر کنید نادیده می گرفتید.

کارهایی  که  قبل  از ۳۰ سالگی انجام  می دادید
دختری که با صندوق های طال

 به خانه بخت رفت

رسم و رسوم شــیوخ عرب گاهی آنچنان عجیب و غریب است 
که به خودی خود ســوژه ساز خواهد شــد. ویدئویی در فضای 
مجازی منتشر شده که در آن مهریه اعطایی به یک دختر عرب 
به نمایش گذاشته شــده است، مهر شــاهانه این عروس خانم 
 اماراتی معادل 5۰ میلیــون درهم از انواع جواهــرات به همراه 
۲5۰ میلیون درهم پول نقد بود که توسط شیخ زاید بن سلطان 
بن خلیفه بن زایــد آل نهیان، شــاهزاده اماراتــی تهیه و طی 
مراسمی خاص به وی اهدا شد. عروس خانم، شیخه نوره دختر 

حمد بن عیسی آل خلیفه دختر دیکتاتور بحرین بود. 
گفتنی اســت؛ عده زیادی پس از انتشــار این ویدئو در ســال 
۲۰۱۴ به گران بــودن مهریه دختــران عــرب و افزایش آمار 
دختران ازدواج شکایت داشتند. ســال ۱999 نیز ازدواج یکی 
از دخترهای شیخه ســبکیه همسر اول پادشــاه بحرین با یک 
تفنگدار آمریکایی به جنجال بزرگی در رســانه ها تبدیل شــد. 

امیر بحرین ۴ همسر و ۱۲ فرزند دارد.

نخستین هتل 5 ستاره جهان برای گربه ها در کواالالمپور مالزی 
راه اندازی شد .این هتل شــیک دارای 35 اتاق مخصوص برای 
گربه هاســت .صاحبان گربه ها می توانند از 3 ساعت تا یکسال 
گربه های خود را در اختیار کارکنان هتل قرار دهند و سفرهای 
خود را به راحتی انجام دهند .در طول روز کارکنان هتل گربه ها 
را نظافت می کنند و سه وعده غذا در اختیارشان قرار می دهند و 
ناخن هایشان را مرتب می کنند. اتاق های هتل به دوربین های 
مداربســته مجهز اســت و صاحبان گربه ها می توانند از اوضاع 
حیوان خانگی خود به خوبی اطالع یابند.هزینه هر شــب اقامت 

گربه ها در این هتل 5 ستاره 37/5۰ دالر است .

نخستین هتل پنج ستاره جهان برای 
گربه ها

آبنمایی زیبا در اوساکا، ژاپن

اخبار علمی

 یک زن و شــوهر، پس از به دنیــا آوردن نــوزادان دو قلو از
 اسپرم هایی که دو دهه پیش منجمد شده بودند، نام خود را 

در کتاب رکوردهای جهان ثبت کردند.
یک موسیقیدان اسکاتلندی که نام خود را فاش نکرده است، 
در سن ۲۱ سالگی، اقدام به فریز و ذخیره اسپرم های خود 
کرد، زیرا دکترهای معالج سرطان او هشدار داده بودند که 
شیمی درمانی، موجب عقیم شدنش می شود.  او پس از آن، 
اسپرم های فریز شده خود را به مدت ۲6 سال و ۲۴3 روز نگه داشت تا آن که همسرش در 
سال ۲۰۱۰ در یک آزمایشگاه اقدام به کاشت نطفه در رحم کرد و سال بعد، صاحب یک 

دوقلوی دختر و پسر شدند. 
 زمانی که دوقلوها به دنیا آمدند، پدرشــان ۴7 و مادرشان 37 ســال سن داشت و پدر و 

مادرشان قصد نداشتند نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنند. 
 پیش از این، »آلکس پاول« پیش از آغاز شــیمی درمانی، اقدام به فریز و ذخیره کردن 
اسپرم های خود کرده بود و آن ها را به مدت ۲3 ســال نگه داشته بود و خبر این اقدام او، 
تیتر روزنامه ها شده بود.  موسیقی دان اســکاتلندی، سرانجام در سن 5۴ سالگی وقتی 
متوجه شد که می تواند نام خود را در کتاب رکوردهای جهان ثبت کند، تصمیم گرفت با 
رسانه ها گفت وگو کند و به کسانی که شیمی درمانی می شوند، برای داشتن فرزند، امید 
بدهد.  »مارکو گودین«، رییس یکی از بخش هایی که کاشت نطفه در آن صورت گرفت، 
گفت: اسپرم های فریز شده را می توان تا زمانی نامشــخص نگه داشت.  کمیته درمان 
ناباروری و جنین شناسی بر این باور است که اسپرم ها را حتی تا مدتی بیش از ۴۰ سال 

نیز می توان فریز و ذخیره کرد، اما در این شرایط همۀ اسپرم ها زنده نخواهند ماند.

ویروس جدید موســوم بــه » ترویان« به خودپــرداز عابر 
 بانک ها حمله می کند.روش جدید هک » عابر بانک ها« در

 پیــام های مرکــز نظــارت و واکنش نســبت به حمالت 
کامپیوتــری در عرصه اعتباری - مالی توضیح داده شــده 
است. هدف ویروس نه حساب های مشــتریان، بلکه پول 
داخل عابربانک اســت: با اســتفاده از ویــروس، عابر بانک 
 تمام اسکناس های درشت را به هکر خواهد داد. ویروس با 
» آنتی ویروس« ها قابل شناسایی نیست.  در روسیه برای اولین بار این روش کالهبرداری 
را کشف کردند، هر چند در دیگر کشورها با این ویروس آشنا هستند. گفته شد که عابر 
بانک های تولیدکنندگان بزرگ - » اِن. سی. آر« نیز به دام این ویروس افتاده اند، از این رو 

عابر بانک هر بانکی می تواند با این خطر روبه رو شود. 
 تا کنون روش موثر و ســاده مبارزه با این ویروس یافت نشده اســت. از این رو بانکداران 
مجبور می شوند عابر بانک ها را بیمه کنند.  ویتالی ویخوف کارشناس امنیت انفورماتیک، 
پروفسور کرسی حقوق و مالکیت فکری و بازرسی دانشگاه » بائومان« مسکو در مصاحبه 
با رادیو اسپوتنیک در این خصوص گفت که ویروس مذکور در سال ۲۰۱۴ میالدی کشف 

شد.  
اولین بار حمله به عابربانک های روسیه از اوایل سال ۲۰۱۴ میالدی به ثبت رسید. اما هم 
اکنون به دلیل عملیات ویژه مربوطه که طی آن گروه جنایی بزرگی بازداشت شد، بهتر با 
این ویروس آشنا هستیم. این ویروس به گروه ویروس » ترویان« تعلق دارد. این ویروس 
می تواند هم از راه دور و هم بطور مســتقیم نرم افزار را از کار بیاندازد. این ویروس را می 

توان از دیسک و یا » یو. اس.بی« کپی کرد. 

ویروسی که به خودپردازها حمله می کندتولد ۲ نوزاد از اسپرم های ۲۶ ساله
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