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ضبط 960 فقره گواهينامه  داراي نمره منفي در اصفهان

نارضایتی عمومی از واگذاری قلعه چالشتر به بخش خصوصی

رســول زرگرپور در مجمع نمایندگان اســتان اصفهان که پیرامون مصوبات طرح 9 ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود و 
بازدید تعدادی از نمایندگان استان در مجلس شورای اســامی از حوضه آبریز زاینده رود در باال دست برگزار شد، با اشاره به 
پیشــنهاد قبلی خود مبنی بر ایجاد کارگروه های تخصصی در مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسامی و تمرکز بر 

موضوعات اساسی استان از جمله محیط زیست و آب، اظهار داشت: این کارگروه ها باید به منظور ...

اجرای طرح های توسعه آبی در حوضه آبریز زاینده رود 

 غیر قانونی است
3

استانداراصفهان:

7

5

ســاختماني  هــاي  پروانــه  از  آمــار  مرکــز 
هــاي  شــهرداري  توســط  شــده  صــادر 
 کشــور اعــام کــرده کــه در نیمــه نخســت 
سال گذشته، بیشــترین پروانه هاي صادر شده با 

کاربري مســكوني بوده به طوري که حدود 83/3 
درصد ایــن پروانه هــا براي ســاخت واحدهاي 
 مســكوني اســت؛ البته 8/4 درصــد کل پروانه

براي واحدهاي...

معاونشهرسازیومعماریشهرداریاصفهان:

افزایش متراژ صدور پروانه ساختمان
در سال 96

ادامه در صفحه  7

7

مدیرکلحجوزیارتاصفهان:
واجدین شرایط تشرف به حج تمتع به بانک ملی مراجعه کنند

امامجمعهاصفهانبااشارهبهمشکالتمالیبرخیازکارخانهها:

پول کارگران را
خرج تیم های ورزشی نکنید
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پیشنهاد سردبیر:
هشدار هسته ای پوتین به ترامپ

انتخابات

محمد مهدی عبدخدایی یک فعال سیاسی اصولگرا با 
اشــاره به ثبت نام محمود احمدی نژاد و توصیه صریح 
رهبری بــرای عــدم کاندیداتــوری وی در انتخابات 
ریاســت جمهوری گفت: اگــر احمدی نــژاد والیت 
فقیه را به صورتی که امام خمینــی تبیین می کردند 
پذیرفته باشــد و اگر احســاس کند که رهبری با این 
ثبت نام مخالف است نباید کاندیدای انتخابات ریاست 
جمهوری می شدند و باید صالحیت ایشان به صورت 
خود به خود رد شــود زیرا بر خالف نظــر ولی فقیه و 

تقریبا بر خالف قانون اساسی عمل کرده است.
او افزود: حضــرت امام به والیت مطلقــه فقیه معتقد 
بودند و از اصول دین می دانستند و اگر احمدی نژاد با 
همین چارت، امام و ولی فقیه را قبول کرده باشد نباید 
ثبت نام می کرد. آیت ا... هاشــمی هم در صحبت های 
خود می گفتند »گاهی اختالف نظرهائی پیش می آید 
ولی هر جــا نتوانیم حل کنیم من کوتــاه می آیم و از 
ایشان تبعیت می کنم« این کار آقای هاشمی به دلیل 
این بود که ایشان به والیت فقیه اعتقاد داشتند. هیچ 
مانعی ندارد که کسی با نظر ولی فقیه اختالف داشته 

باشد ولی در عام باید حکم را بپذیرد.

 »حسن خمینی« تولیت آســتان مقدس حضرت امام 
خمینی)ره( پنجشــنبه در همایش »دیده  بان اعتدال 
- یادواره تبییــن راه و اندیشــه  های آیت ا... هاشــمی 
رفسنجانی« در سالن همایش های رازی در تهران گفت: 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی به فهم و خواست مردم ایمان 
داشت و هیچگاه نمی خواســت عامل شقاق در جامعه 

باشد.
وی گفت: در آســتانه انتخابات پیش رو مراقب باشــیم 

گرفتار چندپارگی و چند دستگی نشویم.
تولیت آســتان مقدس امام خمینی)ره( ریاگریزی را از 
ویژگی های بارز مرحوم آیت ا... هاشمی دانست و گفت: 
این ویژگی بارز آیــت ا... در حدی بــود که گاهی حس 

می کردم در این خصوصیت افراط می کند.
حســن خمینی افزود: به همین خاطر عمدتا از ســوی 
معاندان به اشرافیت متهم می شد. از وجوه تمایز ایشان 

با  اقران خویش در روحانیت همین ویژگی بود.
آقای هاشمی شاگردی است که افتخار استادش بود. چه 
بخواهیم و نخواهیم و خوشمان بیاید یا نیاید، نام امام روی 
او است. او فخر امام است و کسی است که می توان امام را 

از طریق او شناخت.

فعال سیاسی اصولگرا:

 صالحیت احمدی نژاد
 خود به خود رد است

سید حسن خمینی:

 در آستانه انتخابات گرفتار 
چند دستگی نشویم

ابتکار:

 اصالحات نمی تواند در 
انتخابات بدون نماینده باشد

غرضی:

شعارم اجماع ملی و حمله 
به بیکاری است

معاون رئیس جمهور، بــا بیان اینکه افراد بــا با پرچم و 
برنامه در انتخابات ثبت نام کننــد، گفت: اصالح طلبان 

نمی توانند در انتخابات نماینده ای نداشته باشند.
معصومه ابتکار گفت: امیدوارم رقابت ها، تالش ها و حضور 

همه افراد با نیت خیر و برای اعتالی ایران باشد.
معاون رئیس جمهور، با بیان اینکه امیدوارم افراد با پرچم 
و برنامه بیایند، افزود: افراد اجازه دهند عملکرد گذشته 

شان مورد قضاوت مردم قرار بگیرد.  
وی افزود: از طرف دیگر کاندیداها باید نســبت به وعده 
هایی که می دهند پاسخگو باشند؛ نمی شود یک نفر بیاید 
جلو، وعده هایی بدهد که از همان اول مشخص است که 
شدنی نیست و این وعده ها جز ایجاد یک التهاب و تنش 

در جامعه، نقش دیگری نتواند ایفا کند.
معاون رئیس جمهــور، همچنین در مــورد کاندیدای 
پوششــی در جریان اصالحات، گفت: من خبری در این 
زمینه ندارم و فکر می کنم گروه ها و جریانات سیاسی در 
این ارتباط تصمیم درست را خواهند گرفت و حتما تمام 
تالششان این اســت که یک انتخاب پرشور با مشارکت 

حداکثری داشته باشیم.

محمــد غرضی وزیر پســت و تلگــراف و تلفن دولت 
ســازندگی، پس از ثبت نام بــرای دوازدهمین دوره 
انتخابــات ریاســت جمهوری، در جمــع خبرنگاران 
 اظهار داشت: شعار من اجماع ملی و حمله به بیکاری

 است.
وی افزود: بنده به قانون متعهــدم؛ در دوره قبل هم از 
من پرسیدند که به نفع کسی کنار می روید، بنده گفتم 

در بقیه هیچ نفعی نمی بینم.
وزیر پســت و تلگراف و تلفن دولت سازندگی در ادامه 
یادآور شــد: من باز هم این مطلب را مطرح می کنم؛ 
اگر کسی می خواهد تا آخر نماند یا به نفع کسی کنار 
بکشــد از همین اول کنار برود تا وقت مردم را تضییع 
نکند.غرضــی همچنین در واکنش بــه کاندیداتوری 
احمدی نژاد اظهار داشــت: احمدی نژاد به هیچ وجه 

شایستگی ندارد دوباره بر امور مردم حاکم شود.
محمد غرضی با اشــاره بــه کاندیداتــوری احتمالی 
قالیباف گفــت: بعد از انقــالب، شــهرداری تهران با 
 اســتفاده از رانت رییس جمهور معرفی کرده اســت، 

باز هم می خواهد بکند.

بین الملل

میزان: رئیس جمهور روسیه در پیامی خطاب به همتای 
آمریکایی خود خاطر نشــان کرد که این کشور هم مانند 

آمریکا دارای سالح هسته  ای است.
والدیمیر پوتین روز پنج شنبه در پیامی توئیتری نوشت: 
این نکته را بــرای »آقای ترامپ« یــادآوری می کنم که 

آمریکا تنها کشور دارای سالح هسته ای نیست.
پوتین افزود: روســیه، چین و کره شــمالی نیز ســالح 
هســته ای در اختیار دارند.در همین حال رئیس جمهور 
روسیه روز چهارشــنبه در مصاحبه ای تلویزیونی گفت: 
عامل حادثه خان شیخون حمله به انبار سالح شیمیایی 
معارضان بود.وی با اشــاره بــه اینکه دولت ســوریه به 
تعهداتش برای نابودی سالح شیمیایی عمل کرده است 
تصریح کرد: سطح اعتماد میان روسیه و آمریکا در زمان 
ترامپ رو به وخامت رفته است.رئیس جمهور روسیه ادامه 
داد: دو فرضیه برای حادثه شیمیایی در ادلب سوریه وجود 
دارد؛ اول اینکه دولت ســوریه به مخازن سالح شیمیایی 
معارضان حمله کرده اســت و دوم اینکه موضوع حمله 

شیمیایی ساختگی است.

هشدار هسته ای
پوتین به ترامپ

کافه سیاست
نامه نیوز:حســن هانی زاده در واکنش به اظهار نظر ســخیف وزیر دفاع 
رژیم صهیونیســتی درباره احتمال ترور حسن روحانی گفت: اسرائیل به 
دنبال ایجاد فضای رعب و وحشــت در جامعه ایرانی است.این کارشناس 
بین الملل در پاســخ به این ســوال که هــدف اســرائیل از طرح چنین 
موضوعاتی چه چیزی اســت، گفت: طرح موضوع ترور حســن روحانی 
برای ایجــاد اختالف میان جریان های سیاســی اســت و امیدواریم که 
انتخابات با سالمت و وفاق ملی برگزار شــود و اسرائیل با حضور گسترده 
مردم پای صندوق های رای مثل همیسه سرافکنده شود.هانی زاده گفت: 
این احتمال نیز وجود دارد که اســرائیل جنایت کار که در طول 70 سال 
گذشته بنای آن بر ترور و وحشت افکنی و ایجاد ناامنی در دنیا بوده است، 
دست به ایجاد ناامنی در ایران بزند به همین خاطر دستگاه های نظامی 
و انتظامی باید هوشیار باشند و دستگاه دیپلماسی نیز باید به دلیل طرح 

چنین موضوعات از سوی اسرائیل به نهادهای بین الملل متوسل شوند.

شــریان نیوز: روزنامه آمریکایی واشــنگتن اگزمینر به نقل از یک مقام 
آگاه در کاخ سفید نوشت ارتش عربستان ســعودی وعده داده است در 
چارچوب همکاری های امنیتی خود با دولــت جدید آمریکا، اطالعات 
جمع آوری شده خود را درباره ایران، سوریه و داعش در اختیار نیروهای 

آمریکایی قرار دهد.
یک مشاور کاخ سفید این اقدام عربســتان را در راستای تحقق اهداف 
ائتالف، مفید توصیف کــرد. »اد رویس«، ســناتور جمهوری خواه، در 
اظهاراتی گفت: اطالعاتی که متحد مــا در خاورمیانه در اختیارمان قرار 
می دهد برای مواجهه با شرایطی که اکنون در سوریه وجود دارد و برای 

رویارویی با بشار اسد دارای اهمیت حیاتی است. 
ژنرال »احمد حسن محمد عسیری«، مشاور نظامی ارتش عربستان، در 
این باره گفت: آمریکایی ها می گویند هوای ما را دارند و عربستان از اینکه 

دولت جدید آمریکا توجه ویژه ای به خاورمیانه دارد، استقبال می کند.

در واکنش به گزافه گویی وزیر رژیم صهیونیستی:

اسرائیل به دنبال ایجاد فضای 
وحشت در ایران است

روزنامه آمریکایی خبر داد:

همکاری امنیتی عربستان
 با آمریکا بر ضد ایران

درپی حمله موشکی اخیر آمریکا به سوریه و تهدید رئیس 
جمهور آمریکا به حمله به کره شــمالی، ارتش چین کار 
انتقال شــماری از نیروهایش به مرز کره شمالی را آغاز 

کرد.
به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، احتمال می رود 
که اقدام چین در ارسال نیروهایش به مرز با کره شمالی 
آمادگی برای عملیات مشــترک نظامی آمریکا و چین 
علیه کره شمالی باشد زیرا کارشناسان این سخن دونالد 
ترامپ را که گفت آمریکا می تواند مشــکل کره شمالی 
را بدون کمک چین حل کند، اینگونه تفسیر کردند که 
احتمال دارد که واشنگتن و پکن با هم برای مهار »خطر 

کره شمالی« اقدام کنند.
در این میــان، گروه دیگــری نیز نظری مغایــر درباره 
اهدافی که چین بدنبال آن است، ابراز داشتند.الکساندر 
خرامچتخین کارشناس نظامی روس گفت: فکر نمی کنم 
که چینی ها برای تحقق خواسته آمریکا کار خواهند کرد. 
بیشــتر گمان می رود که ارتش چین برای حل مسئله 
کره شمالی به نفع چین تالش خواهد کرد؛ یعنی چینی ها 

قصد دارند که کره شمالی را از آمریکا بگیرند.

استقرار نیروهای چینی
 در مرز کره شمالی

دوباره فصل انتخابات شد و دوباره فصل خودنمایی. از مرد 
کفن پوش گرفته تا یاران بهاری. از مســتر کراواتی تا خانم 
عروس. انگار هنگامه ثبت نام نامزدهای انتخاباتی فستیوال 
دوربینی هاســت. گویا در ایران انتخابات هم مثل بسیاری 

موارد دیگر، محلی برای عقده گشایی است.
از پله های سالن ثبت نام ســتاد انتخابات وزارت کشور که 
پایین می روی با انبوهی از عــکاس، تصویربردار و خبرنگار 
مواجه می شــوی. برای این جمعیت نزدیک به 200 نفره 
فرقی نمی کند که یک شــخصیت برجســته سیاســی از 
پله ها پایین می آید یا یک پســربچه ای که هنوز تحصیالت 
متوســطه را تمام نکرده است. از کســی که از پله ها پایین 
می آید درخواست می شود ژســت بگیرد، شناسنامه اش را 
نشان دهد و پس از آن ســواالت مختلف شروع می شود. از 

سن و سال و تحصیالت گرفته تا برنامه ها برای اداره کشور.
این روزها ستاد انتخابات وزارت کشور به مکانی شاد و مفرح 
برای برخی افراد تبدیل شده است. با پخش گسترده عکس 
و فیلم ثبت نام کنندگان آن هم در روزگار اوج گیری فضای 
مجازی مشخص است که بسیاری برای دیده شدن تحریک 
می شوند تا خود را به ســاختمان خیابان فاطمی برسانند. 
وقتی عکس، فیلم و خبر شــخصی که حتی شــناختی از 
فضای سیاسی کشور ندارد در سطح وسیعی پخش می شود 
و عکاســان از او ژســت های مختلف برای گرفتن تصویر 
درخواســت می کنند و خبرنــگاران دوره اش می کنند تا 
برنامه هایش را برای اداره کشور بپرسند، مشخص است که 
این اتفاق به مذاق آن شخص خوش می آید و باعث تحریک 
سایر افرادی می شــود که در عصر شــبکه های اجتماعی 

عطش دیده شدن دارند.
متاســفانه خبرنگاران، عکاســان و تصویربرداران یکی از 
عوامــل اصلی حضور مردمی هســتند که بدون داشــتن 
هیچ ســابقه سیاســی و حتی بدون داشــتن تحصیالت 
ابتدایی، به ستاد انتخابات می آیند تا برای کاندیداتوری در 
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ثبت نام کنند. درست 
اســت که طبق قانون، هر ایرانی می تواند بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری ثبت نام کند اما اگر اصحاب رسانه به جای 
شلوغ کردن فضا تنها به پوشش حضور افراد شناخته شده 
بپردازند شــاید این حجم از ثبت نام در انتخابات که بیشتر 

باعث وهن مقام ریاست جمهوری است صورت نگیرد.
از طرفــی می تــوان این انتقــاد را بــه قانــون انتخابات 
ریاست جمهوری هم وارد کرد. شــرایط کلی ثبت نام برای 
نامزدی ریاست جمهوری طبق فصل سوم قانون انتخابات 

به شرح زیر است:
 ماده ۳۵_ انتخاب شــوندگان هنگام ثبت نــام باید دارای 

شرایط زیر باشند:
1- از رجال مذهبی، سیاسی.

2-  ایرانی االصل.
۳-  تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران.

۴-  مدیر و مدبر.
۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.

۶-  مؤمن و معتقد بــه مبانی جمهوری اســالمی ایران و 
مذهب رسمی کشور.

مشخص است که طبق این شــش بند، آن هم در کشوری 
که تقریبا همه ادعای سیاســت مداری می کنند و از داخل 

تاکسی گرفته تا صف نانوایی تحلیل های مختلف سیاسی 
در هر زمانی شنیده می شود، بسیاری از مردم این حق را به 
خود بدهند که خود را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 

کنند و البته ایرادی هم نمی توان گرفت.
اما آیــا بهتر نیســت شــرایط ثبت نــام بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری کمی سخت تر شود تا هر کسی با در دست 
داشتن شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس نتواند برای 
کاندیداتوری ثبت نام کند؟ حتی در قانون انتخابات مجلس 
شورای اسالمی شرط داشتن تحصیالت کارشناسی ارشد 
قید شده اما برای ریاست جمهوری حتی چنین شرطی هم 

وجو ندارد.
نگاهی به آمار ثبت نام کنندگان در ادوار گذشــته نشــان 
می دهد که تعــداد داوطلبان در هر دوره نســبت به دوره 
قبل به طــرز شــگفت انگیزی افزایش پیــدا می کند. در 
دوره اول از 12۴ نفــر ۹۶ کاندیــدا، دوره دوم از 71 نفــر 
۴ کاندیدا، دوره ســوم از ۴۶ نفر ۴ کاندیــدا، دوره چهارم 
از ۵0 نفــر ۳ کاندیــدا، دوره پنجم از 7۹ نفــر 2 کاندیدا، 
دوره ششــم از 12۸ نفــر ۴ کاندیدا، دوره هفتــم از 2۳۸ 
نفــر ۴ کاندیــدا، دوره هشــتم از ۸17 نفــر 10 کاندیدا، 
دوره نهــم از 101۴ نفر 7 کاندیدا، دوره دهــم از ۴7۵ نفر 
۴ کاندیدا و در دوره یازدهــم از ۶۸۶ نفر ۶ کاندیدا از فیلتر 
 شورای نگهبان گذشتند و توانســتند خود را به رای مردم

 بگذارند.
این تعــداد ثبت نام کننده 
رد  آن  دنبــال  بــه  و 
از طرفی  صالحیت شــده 
باعث بهانه دشــمنان هم 
می شود که نشان دهند در 
جمهوری اسالمی، شورای 
نگهبان به تعــداد زیادی 
از داوطلبــان اجازه حضور 
در انتخابــات را نمی دهد. 
از ســوی دیگر نشان دادن 
بسیاری از افرادی که حتی 
آن چنان سوادی ندارند که 
بتوانند به سواالت بدیهی 
پاسخ دهند در رسانه های 
بین المللی، خــود آبرویی 
دیگــر از مردم ایــران که 
اتفاقا اکثرا باسواد هستند، 

می برد.
بــا وجــود همیــن چند 
دلیل کوتــاه و ســاده باز 

هم این ســوال مطرح می شــود که چرا قانــون انتخابات 
ریاســت جمهوری در ایران مورد بازنگری قرار نمی گیرد تا 
فقط افرادی که صالحیت دارند بتوانند کاندیدای انتخابات 

شوند؟

دوباره انتخابات، دوباره خودنمایی

حمید رســایی فعال سیاســی اصولگرا و نماینده سابق مجلس 
شــورای اســالمی، در واکنش به کاندیداتوری احمدی نژاد، از 
پیامی الهام گرفت که زمانی مردم در مقابل بنی صدر اســتفاده 
می کردند.رسایی با انتشار عکسی از ســالهای اوایل انقالب که 
کودکی در آن عکس یک پالکاردی در دســت دارد وبر روی آن 
نوشته شده اســت: »بنی صدر بداند اگر ما به او با قلم سیاه رای 
دادیم، به خمینی با خون ســرخمان رای داده ایم...« در کانال 
تلگرامی خود نوشــت: »احمدی نژاد و دیگر چهره های سیاسی 
بدانند، ما اگر روزی به شما با قلم سیاه رأی دادیم، به خمینی و 

خامنه ای با خون سرخ مان رأی داده ایم!«

شباهت احمدی نژاد به بنی صدر
 به قلم رسایی

علیرضا نیلچی مدیرکل انتخابات شــورای نگهبــان  در جریان 
بازدیــد خود از ســتاد انتخابات کشــور اظهار کــرد: خواهش 
می کنم کسانی که شــرایط الزم را ندارند برای ثبت نام نیایند، 
البته ما بــه علت خالء در قانــون انتخابات شــاهد تعداد باالی 
ثبت نام کنندگان هستیم که این اشــکال قانونی موجب نگرانی 
عالقه مندان به کشور شده است.وی گفت: البته باید طبق قانون 
فعلی انتخابات ریاســت جمهوری ثبت نام انجام شود و کسانی 
که شرایط مصرح در قانون انتخابات را دارند باید از آنها ثبت نام 
انجام شود و در مرحله بعد، صالحیت آنها توسط شورای نگهبان 
بررسی شود.مدیرکل انتخابات شــورای نگهبان در پاسخ به این 
پرســش که آیا حکم انفصال از خدمت که در دیوان محاسبات 
صادر شده می تواند موجب رد صالحت نامزدی شود؟ گفت: باید 
ســند و موضوع را به صورت موردی ببینیــم و دالیل انفصال از 
خدمت و اینکه آیا فرد اعتراضی داشــته است یا نه یا اینکه حکم 

بدوی بوده یا نهایی را بررسی کنیم.

کسانی که شرایط الزم را ندارند برای 
ثبت نام نیایند

اخبار

با صدور پیامی؛

رهبر انقالب، درگذشِت حجة االسالم 
صالحی را تسلیت گفتند

ویژه

به گزارش مشــرق، حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی با صدور پیامی درگذشت عالم پرهیزگار و مدّرس خدوم و 
پرکار ابوالشهید مرحوم حجة االسالم والمسلمین آقای حاج سّید 

حسن صالحی را تسلیت گفتند.
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به شرح زیر است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
درگذشــت عالم پرهیزگار و مــدّرس خدوم و پرکار ابوالشــهید 
مرحوم حجة االسالم والمســلمین آقای حاج سّید حسن صالحی 
رحمة  ا... علیــه را به خانــدان محتــرم و فرزند گرامی و ســایر 
بازماندگان مکّرم و به همه شــاگردان و ارادتمنــدان آن مرحوم 
تسلیت عرض میکنم. حق بزرگ آن مرحوم در حوزه ی علمّیه ی 
مشهد که در زمانی دراز، مســند تدریس متون متعددی از کتب 
درسی آن را در اختیار داشت، هرگز نباید فراموش شود. رحمت و 

رضوان خدا بر آن عالم خدوم و نجیب. 
                                                      سّید علی خامنه ای  -  2۴ فروردین 1۳۹۶

رسیدگی به صالحیت داوطلبان انتخابات شوراها در هیات های 
اجرایی به پایان رسید.

طبق جدول زمانبندی صورت جلســه رســیدگی به صالحیت 
داوطلبان به هیات نظارت شهرستان پنجشنبه 2۴ فروردین ماه 

ارائه شد.
هیات نظارت شهرستان نیز 7 روز یعنی از 2۵ الی ۳1 فروردین 
ماه فرصت دارد در خصوص صالحیت آن دسته از داوطلبانی که 

در هیات اجرایی تایید صالحیت شده اند اعالم نظر کند.
مراتب تایید یــا رد صالحیت اولیه داوطلبان انتخابات شــوراها 
پس از دریافت نظر هیات نظارت شهرستان در روز 2 اردیبهشت 

ماه توسط فرمانداری های کشور اعالم می شود.

پایان رسیدگی صالحیت داوطلبان 
شوراها در هیات های اجرایی

به گزارش خبرگزاري آریا، دادستان کل کشور با اشاره به تحرکات 
دشمن در فضاي مجازي گفت: دشــمن به وسیله فضاي مجازي 
تالش هاي بسیاري در راستاي ایجاد ناامني در عرصه هاي مختلف 
به کار بسته و خوشبختانه این اقدامات با هوشیاري نیروهاي داخلي 

ایران، ناکام مانده است.
وي پیشگیري را یکي از مهم ترین اولویت هاي قوه قضائیه دانست و 
افزود: در تمام امور پیشگیري مقدم بر دیگر فعالیت هاست و به ویژه 

در زمینه جرایم، پیشگیري بسیار بهتر و موثرتر عمل مي کند.
دادســتان کل کشــور گفت: متاســفانه در حال حاضر بیشترین 
آســیب هایي که به جامعه وارد مي شــود از فضاي مجازي است و 

دشمن هم تالش هاي بسیاري در این حوزه انجام مي دهد.
منتظري بــه در پیش بــودن انتخابات هاي ریاســت جمهوري و 
شوراهاي اسالمي شهر و روســتا اشاره کرد و گفت: دشمن همانند 
سایر انتخابات ها در حال طراحي و اجراي توطئه علیه برگزاري امن 

انتخابات هاي پیش رو است.

دادستان کل کشور خبر داد:

توطئه جدید دشمنان براي  انتخابات  96

با پخش گسترده 
عکس و فیلم 

ثبت نام کنندگان 
آن هم در روزگار 
اوج گیری فضای 
مجازی مشخص 
است که بسیاری 
برای دیده شدن 

تحریک می شوند تا 
خود را به ساختمان 

خیابان فاطمی 
برسانند

ازدحام برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری!/ عکس از مهر

بقایی در لباس جدید

عکس روز
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پیشنهاد سردبیر:
واردات 4 میلیون دالری عینک آفتابی

براســاس آمار گمرک در یازده ماهه نخست سال 95، 
بیش از 57 تــن عینک آفتابی از کشــورهای مختلف 
جهان وارد ایران شده است. براساس واردات این حجم 
عینک آفتابی، بالغ بــر 4 میلیــون و 29 هزار و 495 

دالر، ارز از کشور خارج شده است.
الزم به ذکر اســت که ارزش ریالی این میزان واردات، 
بالغ بر 12 میلیــارد و 666 میلیون و 533 هزار و 661 

تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است.
گفتنی اســت عینک آفتابــی از 20 کشــور جهان از 
جمله آلمان، ایتالیا، هلند، فرانســه، ترکیه، جمهوری 
کره، اتریش، امــارات متحده عربی، بلژیــک، ژاپن و 

هنگ کنگ وارد کشور شده است.
در میــان کشــورهای صادرکننده عینــک آفتابی به 
ایران، ترکیه با صادرات بیــش از 28 تن عینک آفتابی 
به کشور درآمد یک میلیون و 610 هزار و 809 دالری 

را نصیب خود کرده است.

براســاس آخرین گزارش ارزشیابی شــرکت بازرسی 
کیفیت و اســتاندارد ایران منتهی به مهــر 95، تنها 
خودرویی که موفق به دریافت 4 ستاره کیفی شد رنو 

ساندرو معرفی شده است.
 این در حالی است که رنو ســاندرو که از سال قبل به 
بازار کشور وارد شده اســت در اولین آزمون موفق به 
دریافت این 4 ستاره شده است. این خودرو در کالس 
قیمتی خودروهای تا حدود 50 میلیــون تومان تنها 
خودروی دارای چهارستاره کیفی است. گفتنی است 
آخرین قیمت رنو،ساندرو اتوماتیک با دو ایربگ و فول 
معادل 52 میلیون تومان است.    بر اساس این گزارش  
برخی خوروهای دیگر مانند گراند ویتارا، تندر90 و رانا 
در مقایسه با ماه قبل )شهریور( از لحاظ کیفی تغییری 
نداشته و در همان سطح 3 ســتاره باقی ماندند و تنها 
مدل تولید داخل پژو 206 صندوق دار بود که توانست 
با ارتقای کیفــی موفق به دریافت یک ســتاره کیفی 
شده و به جمع ســه ســتاره ها بپیوندد. برمبنای این 
گزارش، در کالس قیمتی 25 تا 50 میلیون، تندر 90 
ایران خودرو و رانا نیز ســه ستاره کیفی را کسب کرده 
اند.  درجدول کیفی خودروهــای کار، محصول وانت 

تندر ایران خودرو صدرنشین بوده  است. 

واردات 4 میلیون دالری 
عینک آفتابی

خودروی 52 میلیون تومانی 
که 4 ستاره شد

جام نیوز: اخبار پراکنــده ای مبنی بر انتقــال تابلوهای تعاونی کافه اقتصاد
اعتبار وحدت بــه عنوان یکــی از زیر مجموعه های موسســه 
غیرمجاز آرمان منتشر و البته مواردی همچون تایید رئیس کل 
بانک مرکزی نیز همراه با آن مطرح می شــود. برخی تصاویر از 
این حکایت دارد که روی تابلوهای موسســه مجاز توسعه اعالم 
شــده که تعاونی وحدت در حال انتقال به این موسسه است.  با 
این وجود گرچه پیش تر هم مباحثی در رابطه با ادغام موسســه 
توسعه به عنوان یکی از اولین موسسات مجاز حاضر در بازار پول 
مطرح شــده بود، ولی تاکنون بانک مرکــزی موضوع ادغام این 
موسســه را با هیچ تعاونی تایید رســمی نکرده است، حتی اگر 

کلیات آن در جریان باشد.
 موسســه آرمان از جمله غیرمجازهای بازار پول اســت که در 
سال های گذشته با حواشــی بســیاری همراه بوده و در نهایت 
در اســفندماه ســال 1394 تعدادی از تعاونی های زیرمجموعه 
آن جدا شده و تحت عنوان موسسه کاســپین موفق به دریافت 
مجوز از بانک مرکزی شــد. این در حالی اســت که تعاونی های 
فرشــتگان، الزهرای مشــهد، حســنات اصفهان، دامــداران و 
کشــاورزان کرمانشــاه، بدر توس مشــهد، پیوند، امید جلین 
گرگان، عام کشــاورزان مازندران، وحدت و البــرز ایرانیان 10 
تعاونی تشکیل دهنده موسســه آرمان ایرانیان بودند که به غیر 
از وحدت و البــرز ایرانیان مابقی تحت مدیریت کاســپین قرار 
گرفتند. با این که کاســپین مجوز بانک مرکزی را داشــت، اما 
در چند ماه گذشــته دچار حواشی شــد که فعالیت آن را تحت 
تاثیر قرار داد. این در شــرایطی اســت که قرار بود بعد از انتقال 
دارایی های تعاونی های زیرمجموعه به کاســپین تابلوهای آن 
نیز منتقل شده و رســما فعالیت خود را آغاز کند، اما به دالیلی 
قبل از این نقــل و انتقال برخی تابلوهــای تعاونی ها تغییر کرد 
و در مجمــوع موجب ایجاد شــرایط نامطلوبی برای کاســپین 
و تعاونی های آن شــد. ظاهرا وحدت پذیرفته کــه قبل از تغییر 
تابلوهای خود، دارایی آن به طور کامل به توســعه منتقل شود. 

اما در مجموع ماجرای وحدت در ابهام قرار دارد.

آرمان باز هم حاشیه ساز شد

سوژه روز

بازار

قیمت انواع
هارد اکسترنال در بازار

Expansion 2.5 Portable 1Tb - سیگیت

 216,000
تومان

225,000
تومان

Maxtor M3 1Tb - مکستور

 222,000
تومان

255,000
تومان

Diamond D06 1TB - سیلیکون پاور

 259,000
تومان

261,000
تومان

MyPassport 2TB - وسترن دیجیتال
USB 3.0

 301,000
تومان

815,000
تومان

مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای اصفهان گفت: برای آبرســانی به 
باغ ها و مزارع غرب اصفهان از چهارشــنبه شب خروجی سد زاینده رود 
20 متر مکعب بر ثانیه افزایش یافت. مســعود میــر محمد صادقی با 
اشاره به افزایش خروجی ســد زاینده رود از شامگاه چهارشنبه، اظهار 
داشت: براساس تصمیمی که در جلسه ای با حضور مدیر کل مدیریت 
یکپارچه حوضه زاینده رود، نمایندگان استانداری و فرمانداری اصفهان، 
نمایندگان صنف کشاورزان غرب ومعتمدین کشــاورزان گرفته شد، 
با توجه به بادهاي این مــدت و گرمی هوا و به منظــور حفظ باغ های 
غرب و شمال اصفهان خروجی ســد زاینده رود افزایش یافت. صادقی 
خاطرنشان کرد: میزان خروجی آب  از سد زاینده رود به درجه حرارت 
و وضعیت سد زاینده رود در روزهای آینده بســتگی دارد و با توجه به 
بارش ها، درجه حرارت و ورودی های سد زاینده رود به صورت مقطعی و 

در بازه های زمانی معین این مقدار تعیین می شود.

عضوکمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حمایت از انبوه 
سازان اقدام مفیدی است که باید از سوی دولت به ویژه تیم اقتصادی آن 
در دستور کار قرار بگیرد، گفت: در صورتی که سیاست تسهیالت دهی 
بانک ها موافق جو حاکم بر بازار و همســو با مطالبات مردم از حیث نرخ 
سود بانکی باشد بازار مسکن درگیر تحول مثبت خواهد شد. حمیدرضا 
فوالدگر با اشاره به تاثیر پذیری بازار از تحوالت بازار مسکن، اظهار داشت: 
در صورتی که سیاست گذاری ها به ســمت و سوی ایجاد تحول در بازار 
مسکن ختم شوند به طور حتم آینده اقتصاد کشور خروج از رکود خواهد 
بود.وی با بیان اینکه بانک ها می توانند بهترین اهرم برای خروج مسکن از 
رکود باشند، افزود: در صورتی که سیاست تسهیالت دهی بانک ها موافق 
جو حاکم بر بازار و همسو با مطالبات مردم از حیث نرخ سود بانکی باشد 
بازار مسکن درگیر تحول مثبت خواهد شد.بانک ها نباید رقیب بخش 

خصوصی باشند. 

مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

افزایش خروجی سد 
زاینده رود برای باغات غرب

عضوکمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد:

دگرگونی اقتصاد با خروج 
مسکن از رکود

رســول زرگرپــور در مجمع 
اصفهان  اســتان  نمایندگان 
که پیرامون مصوبــات طرح 
9 ماده ای احیای حوضه آبریز 
زاینده رود و بازدید تعدادی از 
نمایندگان استان در مجلس 
شــورای اســالمی از حوضه 
آبریز زاینده رود در باال دســت 
برگزار شد، با اشاره به پیشنهاد قبلی خود مبنی بر ایجاد 
کارگروه های تخصصی در مجمع نمایندگان اســتان در 
مجلس شــورای اســالمی و تمرکز بر موضوعات اساسی 
اســتان از جمله محیط زیســت و آب، اظهار داشت: این 
کارگروه ها باید به منظور هماهنگی و همکاری بیشــتر 
برای رفع مشــکالت اســتان صورت می گرفت که به هر 

دلیلی این کارگروه ها تشکیل نشد.
وی در ادامه به اقدامات صورت گرفته برای احیای حوضه 
آبریز زاینده رود و طرح 9 ماده ای اشاره کرد و اظهار داشت: 
در دور اول دولــت قبلی، من به عنوان معــاون وزیر نیرو 
حداکثر تالش خود را به کار گرفتم تا یکپارچگی مدیریت 
حوضه های آبریز در کشور حفظ شود ولی مدیریت حوضه 
آبریز استانی شــد در حالی که در همه دنیا تقسیم بندی 
مدیریت حوضه های آبریز براســاس یکپارچگی حوضه 

صورت می گیرد نه تقسیم استانی.
استاندار اصفهان به برداشــت های غیر مجاز و طرح های 
توسعه آبی غیرمجاز اشاره کرد و افزود: در طرح 9 ماده ای 
احیای حوضه آبریز زاینده رود از کلمه بارگزاری به جای 
تخصیص استفاده شده  و این بدین معناست که هرگونه 
برداشــت فیزیکی جدید آب از تاریخ 92.10.3 ممنوع و 

هرگونه تخصیص کاغذی از اعتبار ساقط شده است.
رســول زرگرپور با بیان اینکه در طرح 9 مــاده ای دو بند 
به این امــور اختصــاص دارد، اظهار داشــت: تخصیص 
بین بخش های مختلف تعیین و در هر اســتان سهم آب 
کشاورزی، صنعت و شرب نیز مشخص شــده  و با وجود 
اینکه این مقدار تعیین شــده مورد تایید استان اصفهان 
نبود ولی چون تبدیل به مصوبه قانون شده باید اجرا شود 

و معتبر است.
زرگرپور با اشاره به اینکه برای جلوگیری از برداشت های 
غیر مجاز نصــب کنتور و سیســتم های انــدازه گیری 
هوشمند در دســتور کار قرار گرفت، اظهار داشت: نصب 

کنتورها آغاز شده ولی سرعت الزم را ندارد.
وی با بیان اینکه هرگونه اجرای طرح های توسعه آبی در 
حوضه آبریز از تاریخ اجرای طرح 9 مــا ده ای غیر قانونی 
است، گفت: این موضوع به این دلیل است که در طرح 9 

ماده ای هرگونه بارگزاری جدید ممنوع اعالم شده است.

رییس اتــاق بازرگانی اصفهان 
گفــت: اصفهــان و پاریــس 
می توانند در زمینه گردشگری 
همکاری نزدیکی داشته باشند 
و زمینه معرفــی فرصت های 
ســرمایه گــذاری و تجــاری 
را بــرای ســرمایه گــذاران و 

بازرگانان فراهم کند.
سیدعبدالوهاب ســهل آبادی در دیدار با استاندار اودسن  
فرانســه در ایران و هیات همراه، تصریــح کرد: اصفهان به 
عنوان یک شهر تاریخی و توریســتی خواستار استفاده از 

تجارب موفق و ارزنده پاریس در صنعت گردشگری است.
وی با اشــاره به مراودات بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان 
با ســایر اتاق های بازرگانی، بیان داشــت: اتاق بازرگانی 
اصفهان و پاریس می توانند زمینه های همکاری دو طرف 
را مشخص و با برگزاری نمایشــگاه های تخصصی و اعزام 

هیات های تجاری روابط اقتصادی را تعمیق بخشند.
رییس اتاق بازرگانــی اصفهان تاکید کرد: ایــران یکی از 
بهترین قوانین سرمایه گذاری دنیا را دارد و شرایط خوبی 

برای جذب سرمایه گذاری خارجی  فراهم ساخته است.
اســتاندار اودســن فرانســه در این دیدار، گفت: پاریس 
می تواند با اصفهــان در بخش های مختلــف اقتصادی و 

فرهنگی روابط تنگاتنگی داشته باشد.
پارتیک دوژیان با اشــاره به اینکه اتــاق بازرگانی پاریس 
قدیمــی ترین اتاق بازرگانی اســت، افزود: ســابقه روابط 
اقتصادی و فرهنگی فرانسه با ایران بیش از 500 سال است 
و این سابقه پشتوانه خوبی برای روابط امروز  بین دو کشور 

است.
وی همچنیــن از آمادگی برگــزاری نمایشــگاه تاریخی 
دوران صفویه در ورســای فرانســه خبــر داد و گفت: این 
گونه نمایشــگاه ها می تواند روابط دو کشور ایران و پارس 

را تعمیق بخشد.
استاندار اودسن فرانسه اضافه کرد: فرانسه با ایران در زمان 
لویی چهاردم و شــاه عباس صفوی روابط بســیار خوبی با 
ایران در زمینه های سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی داشتند 
و صنعت گردشگری دو کشــور می تواند این روابط را احیا 

کند.
وی افزود: ایران به عنوان قوی ترین کشور منطقه خاورمیانه 
و فرانسه به عنوان مهم ترین قدرت مرکز اروپا می توانند در 

صلح خاورمیانه نقش مهمی ایفا کنند.
دوژیان گردشــگری را عامل مهم در ترویج صلح و دوستی 
مردم ایران و فرانســه برشمرد و گفت: آشــنایی مردم با 
فرهنگ و تمدن دو کشور می تواند روابط اقتصادی دو طرف 

را نیز تقویت کند.

استاندار اصفهان: 

اجرای طرح های توسعه آبی در حوضه آبریز زاینده رود  غیر قانونی است
رییس اتاق بازرگانی اصفهان 

تعمیق روابط اقتصادی و فرهنگی اصفهان و پاریس 

اتاق بارزگانیخبر

رئیــس اتحادیه پرنــده و ماهی نــرخ جدید مــرغ و انواع 
مشتقات آن در بازار را اعالم کرد.

مهدی یوســف خانی از کاهش 300 تومانــی نرخ مرغ در 
بازار خبر داد و گفــت: در آخرین روز هفته نــرخ هر کیلو 
مرغ زنده درب مرغداری با کاهش 300 تومانی نســبت به 
ابتدای هفته 4 هزار و 800، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

6 هزار و 350، توزیع درب واحد هــای صنفی 6 هزار و 500 
و خرده فروشــی 7 هزار و 150 تومان به پرورش رســید. به 
گفته وی نرخ هر کیلــو ران مرغ با کمر 6 هــزارو 150 و ران 
مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ 7 هزار و 150 تومان است. 
یوسف خانی با اشاره به نرخ ســایر مشتقات افزود: قیمت هر 
کیلو سینه با کتف 12، ســینه بدون کتف 13 و فیله مرغ 15 

هزار تومان است.رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزایش عرضه 
نسبت به تقاضا را عامل اصلی کاهش قیمت دانست و اضافه 
کرد: با توجه بــه روزهای پایانی ماه و کاهــش قدرت خرید 
خانوارها، تقاضا برای خرید محصــوالت پروتئینی در بازار با 
کاهش مواجه شده که انتظار می رود با واریز یارانه و دریافت 

حقوق کارگران و کارمندان وضعیت تقاضا دربازار بهبود یابد.
به گفتــه وی احتمال ادامــه روند کاهش قیمــت مرغ در 

روزهای پایانی آینده در بازار وجود دارد.

نرخ مرغ در بازار کاهش یافت

هر کدام از این خودروها دارای ویژگی های خاصی هستند 
که در این مطلب به آن پرداخته شده است.

بررسی ظاهری
پارس ال ایکس، فیس لیفتی از پژو 405 است اما با توجه به 
ظاهر جذاب تر آن خودرویی جوان پسندتر بوده و تغییراتی 
از جمله رینگ اسپرت و چراغ های اسپرت انطباق بیشتری 

با آن دارند.
از نظر تودوزی و داشــبورد نیز این خودرو در دو تم مشکی 
و کرم به بازار عرضه می شــود که تم کرم برای پارس سال 
و ELX در دســترس بوده و در آن تغییراتی در محل و نوع 
کنسول های کنترلی نیز ایجاد شده است. از دیگر تغییرات 
می توان به نصب راهنما بر روی آیینه های بغل و سیســتم 

سنسور دنده عقب در این خودرو اشاره نمود.
خودرو ال90 دارای کمتریــن خطوط منحنی بر روی بدنه 
است تا تولید آن ساده و ارزان باشد، که این امر کمی بر روی 
ظاهر خودرو تاثیر گذاشته اســت. شاید کم تر کسی ظاهر 
ال90 را کامال بپســندد اما این مورد سلیقه شخصی می 

باشد. این خودرو ظاهر زمختی نسبت به سایر خودروهای 
ســدان کوچک دارد که این ویژگی بیشتر در قسمت عقب 
خودرو به چشم می آید. در نمای جلوی ال90 از چراغ های 
مستطیل شکل برخوردار اســت. جلوپنجره که بر روی آن 

آرم شــرکت رنو وجود دارد. دو خط طولی که از لبه باالیی 
کاپوت به دو طرف جلوپنجره کشیده شده است. در نمای 
جانبی نیز طراحی ســاده یک خودروی ســدان مشاهده 

می شود.
نقد و بررسی رانندگی خودرو

پــارس ال ایکس خودرو با وزن نســبتا بــاالی خود برای 
رانندگی خارج از شــهر و جاده های کفی بسیار مناسب و 
مطمئن می باشد. چســبندگی پژو پارس به جاده حتی در 
سرعت های باال در بین خودروهای تولید داخل مثال زدنی 
اســت. اما سیســتم تعلیق در تمامی خودروهای داخل از 
کیفیت پایین برخوردار است، در عین حال باید گفت عیب 
عمده ای در سیستم تعلیق این خودرو مشاهده نشده است. 
شتاب گیری حتی در ســرعت های باالی 100 کیلومتر با 
اشاره کوچکی به پدال کامال محسوس است و موتور 1800 
سی سی این خودرو شما را به سبقت گیری و حتی رانندگی 

اسپرت ترغیب می کند.
شاید در ابتدا، صدای بســیار کم موتور و همچنین لرزش 
بسیار ناچیز بدنه در مواقعی که ال90 را متوقف نموده اید، 
شما را به اشــتباه بیندازد تا دوباره تالش به استارت زدن 
 RPM خودرو کنیــد. البته این صــدای کم تــا دور موتور
۳۰۰۰ ادامه دارد، ولی بعدازآن می توانید به راحتی صدای 

موتور را گوش کنید. این موضوع باعث می شــود که شما 
در ترافیک با آرامش بیشــتری رانندگی کنید. سواری نرم 
و بدون ضربه و تکان از خصوصیات بارز این خودرو می باشد. 
خودروی تندر 90 ارتفاع بیشــتری از سایر خودروهای هم 
ســطح خود دارد و شــاید به همین دلیل باشد که بیش از 
سایر رقیبانش مانند 206 سرعت را به راننده نشان می دهد. 
زاویه کور در هنگام دور زدن و مخصوصاً دید بسیار کم آینه 

بغل را می توان از مشکالت اصلی این خودرو نامید.
نقد و بررسی فضای داخلی

شباهت عینی فضای داخلی پارس با پژو 405 می تواند یک 
امتیاز منفی برای این خودرو باشد به طوری که داشبورد در 
داخل کابین تقریباً همان داشــبورد پژو 405 اســت البته 
باکمی تغییرات. گاهی اوقات نمی توان تفاوت چند میلیون 
تومانی این خودرو را با پــژو 405 درک کرد ولی به هرحال 
راحتی بیشــتر صندلی هــا، فرمان پذیری برتــر، طراحی 
مناسب غربیلک فرمان، عملکرد بهتر جعبه دنده و کالچ از 
جمله تفاوت  های بین این دو خودرو هستند که این برتری 
نســبی را برای این خودرو فراهم کرده اســت. شما حتما 
ظاهر خشن و خســته کننده جلوداشبورد و پشت آمپر پژو 
405 را به خاطر دارید. تقریبــا تمامی مدل های پژو پارس 
به جز پارس سال 93 از همان طراحی قدیمی ولی با کمی 
جابجایی اســتفاده می کنند. خودروی تنــدر 90 از داخل 
کابین و صندوق عقب بزرگی برخوردار است. فضای بسیار 
مناسب داخل خودرو و ارتفاع ســقف آن اجازه می  دهد که 
حتی با قدبلند هم روی صندلی این خودرو راحت بنشینید. 
در ســاخت داخل اتاق این خودرو از مواد با کیفیت پایین 
استفاده شده است. این خودرو دارای صندلی های خشکی 
است، که می  تواند در سفرهای طوالنی باعث ناراحتی شود. 
از تجهیزات داخل مدل فول این خودرو می توان به شیشه 
برقی تمام سرنشــینان، صندلی راننده بــا قابلیت تنظیم 
ارتفاع و گودی کمر، بلندگوی جلو و عقب، آیینه  های جانبی 
برقی با گرمکن و نمایشــگر اطالعات ســفر اشاره کرد که 
 E۲ همان گونه که گفته شــد این امکانات فقط برای تیپ

موجود است.
سایر مشخصات

مقدار مصرف سوخت پارس االیکس 10.1 و برای تندر 90 
حدود 11.7 لیتر در هر 100 کیلومتر است. شتاب صفر تا 
100 ثانیه برای پــارس 13.2 و برای تندر 11.5 ثانیه می

باشد که از این حیث تندر 90 برتری دارد. شایان ذکر است 
که حداکثر سرعت تندر 90 برابر با 175 و برای پارس 190 

کیلومتر بر ساعت است.
قیمت

قیمت خودرو تندر 90 اتومات صفــر باالتر از 40 میلیون و 
حدود 49 میلیون است اما می توانید با حدود 41 میلیون، 
تولید ســال 93 این خودرو را خریداری نمایید اما با همین 
قیمت و یا حتی حدود 500 هزارتومان کمتر می توانید ال 

ایکس نو خریداری نمایید.

رنوتندربخریمیاپژوپارسالایکس؟

تندر 90 و پارس جزء خودروهایی هستند که در محدوده قیمتی 40 میلیون قرار دارند و اگر چنانچه قصد خرید 
خودرو نو را داشته باشید می توانند انتخاب های خوبی باشند.
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پیشنهاد سر دبیر: 
این خانه ها شبیه موزه می شوند

    گذری در کوچه های روستای سرخ؛

این خانه ها شبیه موزه می شوند

در بارسلونا چه کنیم؟

گردشگری

درمورد سی و ســه پل اصفهان چه بگویم که ســخن گفتن از بناهای باشکوه شناخته 
شده بسیار دشوار اســت. اگر بخواهم جایی را به شــما معرفی کنم که چندان شناخته 
شده نیست، زیبایی هایش را توصیف می کنم، ســعی می کنم طوری بنویسم که شما 
لذت سفر به آنجا را بچشــید و تک تک لحظاتش را تجربه کنید، اما گفتن از جایی مثل 
پل ا... وردی خان اصفهان دشــوار اســت. با خودم می گویم از چه بنویسم؟ از بی نظیر 
بودن معماری بنا یــا اینکه به نام های زیادی از جمله پــل ا... وردی خان، پل جلفا، پل 
شاه عباسی، پل چهل چشــمه، پل سی و سه چشمه و.... معروف اســت یا از اینکه این 
 پل طوری ساخته شده که اســتحکامش در رطوبت بیشتر اســت و به همین دلیل در 
سال های اخیر و با خشک شــدن زاینده رود اصفهان، این پل تاریخی در خطر تخریب 

قرار گرفته؟ اگر بخواهم درمورد این بنای تاریخی بنویسم، شاید ساعت ها طول بکشد 
و صفحات زیادی پر شــود اما تقریبا همه ما می دانیم که این پل به دستور شاه عباس 
صفوی و به همت ا... وردی خان، سپه ساالر او ساخته شد، اما در عین حال جالب است 
بدانید که در ابتدا این پل دارای چهل چشــمه )آبریز( بوده که از هر کدام از آن ها آب 
خارج می شده و البته بعدها هفت چشمه آن مسدود شده و تنها سی و سه چشمه باقی 
مانده، به همین دلیل در ابتدا مردم آن را چهل چشمه می نامیدند و در حال حاضر سی 
و سه چشمه یا سی و ســه پل نام گرفته و نکته جالب دیگر اینکه جشن های زیادی از 
جمله جشن نوروز، جشن آبریزان یا آب پاشــان و نیز جشن خاج شویان ارامنه بر روی 
پل برگزار می شده و از آنجا که به دستور شــاه عباس، اقامت گاهی نیز برروی این پل 
برای خانواده شاه ساخته شده بود، برخی از این جشــن ها با حضور شاه و خانواده اش 

برپا می گشت.

سی و سه پل؛ شاهکار هنر و معماری عصر صفوی

این خیابان از خیابان های اعیانی نشین بارسلونا است و از آن به عنوان گران ترین خیابان اسپانیا یاد می شود. در این 
خیابان مغازه های برندهای معروف جهان مثل گوچی، لوئی ویتون وجود دارد. این خیابان با فضای سرزنده 

و پر انرژی ای خود در مرکز شهر قرار دارد. اگر می خواهید در این خیابان خرید آرامی داشته باشید در 
خیابان طول هفته به اینجا بیایید چون آخر هفته ها خیلی شلوغ می شود.

پسیج د گراسیا  
را ببینید

یکی از بزرگ ترین جاذبه های گردشگری بارســلونا و یکی از معدود جاذبه های رایگان آن پارک باورنکردنی گوئل 
است. در هر جای این شهر که باشــید گردشــگرانی را در گروه های بزرگ می بینید که با نقشه هایی در دست در 
گوشــه ای از خیابان ایســتاده اند و ســراغ پارک گوئل را از رهگذران می گیرند. این پارک بین سال های ۱۴۰۰ تا 
۱۴۱۴ توســط معمار Gaudi طراحی و ساخته شــد. در این پارک ترکیبی دیدنی و جذاب از باغ ها و معماری های 
زیبا را را می بینید.  این پارک به همان اندازه که ساکت و آرام است به همان اندازه هم جذاب است. پارگ گوئل یکی 

از بهترین محل ها برای گذراندن روزهای آفتابی اســت؛ در آن می توانید موسیقی گوش دهید، آب میوه 
به پارک های خنک بنوشید و یا در گوشه ای آرام بنشینید و به کتاب راهنمای شهر نگاهی بیندازید.

گوئل بروید

حتی اگر تا به حال به شهر بارسلونا نرفته باشید حتما درباره خیابان الس رامبال چیزهایی شنیده اید. این خیابان یکی 
از معروف ترین خیابان های اروپا و حتی جهان اســت، در همه جای این خیابان فروشندگانی را می بینید که در حال 
فروختن اجناس مختلف از جواهرات گرفته تا پرندگانی در قفس هســتند. یکی از مهمتریــن جاذبه های این خیابان 
نمایش هایی است که در آن اجرا می شــود. الس رامبال از خیابان هایی اســت که حتما باید در زمانی که در این شهر 
هستید از آن دیدن کنید، شــلوغی این خیابان باعث شــده که جیب برها در این محل زیاد باشند به همین دلیل باید 

مراقب وسایل خود باشــید. در این خیابان رستوران ها و کافه های زیادی هســت ولی قیمت آن ها سه برابر 
 خیابان های معمولی اســت اما اگر حتما می خواهید رســتوران های این خیابان را امتحان کنید اگر به 

به خیابان آن هایی در کناره های خیابان قرار دارند بروید قیمت های کمتری دارند.
الس رامبال 

بروید

چه به مدت دو روز و چه به مدت دو هفته در بارسلونا بمانید همیشه در این شهر 
جاذبه هایی وجود دارد که توجه شما را به خود جلب کند. در بارسلونا تفریحات 
زیادی هست و یکی از بهترین محل هایی است که در آن می توانید ماجراجویی 
هایی متفاوت داشته باشــید. در این شهر همیشــه چیزی جدید برای کشف 
 کردن وجود دارد حتی برای کســانی که در خود این شــهر زندگی می کنند. 

رســتوران هایی که در کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ شهر قدیمی هستند 
فقط بخشی از جاذبه هایی اند که این شهر به شــما می دهد. در شهر بارسلونا 

تجربه ای فراموش نشدنی خواهید داشت.
 می خواهیم از کارهایی بگوییم که می توانید در این شهر داشته باشید، در ادامه 

ما  را همراهی کنید.

برخی از اهالی ابیانه که به تهران کوچ کرده اند هنوز درصدد هستند تا بخشی از فرهنگ و تاریخ روستا و مردم خود را به خانه های 
خود در تهران منتقل کنند. خانه آن ها رنگ و بویی از روستای ابیانه دارد.

به گزارش مهر، روستای سرخ عنوانی است که برای ابیانه انتخاب شده اســت ابیانه ای که یک ساعتی با شهر تاریخی کاشان 
فاصله دارد و به واسطه خانه های خشتی ساخته شده با گل رس و پوشش خاص و بومی زنانش مشهور است. خانه های خشتی 
روستای ابیانه کم نیست. کوچک و بزرگ در پایین یا باالی ده سالم و یا تخریب شده و در حال تخریب برای مردم باقی مانده 
است و کمتر کسی به فریادشان می رسد. بیشتر اوقات مردم در روستا نمی مانند. چند سالی است که مردم از روستا به شهر کوچ 
کرده اند و فقط گاهی که مراسمی در روستا باشد به خانه هایشــان برمی گردند اما هنوز برخی از اهالی روستا هستند که دل از 
محل زندگی خود نکنده و حاضر نشده اند با فرزندان خود از روستا خارج شوند. هنوز هم می توان از میان همه درهای قفل زده 
ابیانه در زمانی که گردشگران کمتری به آنجا می روند،  اهالی قدیمی و سالخورده روستا را دید که جلوی در خانه هایشان نشسته 
اند و یا با همان پوشش همیشگی خود )چارقد با گل های سرخ پوشیده و دامن چین دار( در کوچه ها قدم می زنند. آنها می دانند 

که بهار، گردشگران را به روستا می آورد و دیگر کمتر با آرامی در کوچه می نشینند.
برخی از آنها هنوز فصل سفر نشــده خانه های خود را یا تعمیر می کنند و یا تخریب تا دوباره آن را از 

نو بســازند. آنها خانه خود را تخریب می کنند، چون می توانند از شر یک خانه درحال 
تخریب راحت شــوند. دلیل دیگرشان این اســت که هزینه مرمت و نگهداری 

بیش از بازسازی اســت با این وجود برای توجیه کار خود سعی می کنند که 
پوشــش بیرونی و نمای بیرونی خانه را با گل سرخ آذین کنند تا در کنار 

خانه های دیگر این تفاوت خیلی به چشم نیاید. در میان همه این اهالی 
اما ساکنانی هم هستند که در زمین خالی خود خانه ای ساخته اند 
که هم رنگ و بوی سنتی خود را داشته باشد و هم سبک خانه های 

ابیانه را حفظ کرده کند.
یکی از این خانه ها متعلق به حاج ماشاا... بیگی ابیانه ای است؛ او 
به کمک محسن کرمانی دامادش، خانه ای در روستا را به همان 
سبک سنتی ســاخته اما از آن المان هایی برای رفاه ساکنان نیز 
استفاده کرده است؛ شیشــه های رنگی، پنجره های چوبی، همه 
از بهترین نوع آن در این خانه استفاده شده است و نمای بیرون 
آن نیز به رنگ خانه های ابیانه ای است تا حدی که برخی تصور 

می کنند این خانه برای بوم گردی آماده شده و دلشان می خواهد 
وارد آن شوند و در آن اقامت کنند.

حاج ماشــاا... بیگی می گوید: در این خانه از چوب های روس استفاده 
کرده ایم چرا که مقاومت بیشتری داد و چون خانه و روستا مرطوب نیست 
می توان از چوب زیادی در تزئین آن استفاده کرد. اما هزینه آن هم کم نبود.

او و دامادش این خانه را برای اوقاتی تجهیز کرده که از تهران به روســتا می آیند و 
می خواهند چند صباحی اینجا بمانند به خصوص در زمان ایام محرم که نذری می دهند.

کرمانی داماد بیگی در این کار او را همراهی می کند او نه در دانشگاه معماری خوانده و نه از ایده 
افراد فعال در حوزه خانه های قدیمی و معماری استفاده کرده، او و همسرش به خانه های قدیمی و سبک 

زندگی مردم ابیانه همچنان عالقه مند هستند. به همین دلیل خانه آنها در حوالی خیابان پیروزی تهران از وجود 
وسایل زندگی مردم ابیانه چیزی کم ندارد.

بیگی و دامادش از همان خانه های قدیمی خود در روستا وسایلی به این خانه در تهران آورده تا آن را شبیه به یک موزه 
از سبک زندگی مردم ابیانه کنند. دیگ و سفال قدیمی، سینی های مسی قلمکاری شده، ظروف و حتی عروسک هایی که 

نوع پوشش زنها و مردان ابیانه را نشان می دهد، در این خانه موجود است. خانه ای که زمانی بخشی از خانه کمال الملک در 
نزدیکی میدان شهدای تهران بوده است.

شاید کمتر کسی متوجه شود پشــت دیوارهای بلند این خانه و در میان آپارتمان های ساخته شــده. آن اطراف چنین خانه 
ای به سبک سنتی ساخته شده اســت و اهالی آن حتی در نوع انتخاب رنگ دیوار ســلیقه به خرج داده اند، اما در کنار همین 
خانه، ساختمانی قرمز رنگ با چند واحد اپارتمان هم به چشم می خورد که مالک آن نیز یکی از اهالی ابیانه است که به تبعیت 
 از خانه های سرخ روستای ابیانه این ساختمان را به رنگ قرمز تیره درآورده است شــاید نشانی از روستا درکوچه های تهران

 باشد.

اگر این روزها از خیابان انقالب رد شوید، شاهد رنگ های شاد و زیبا برروی 
دیوار خواهید بود. کشــوهای کوچکی که تنها به انــدازه انداختن کاغذ به 
درونشان باز می شود اما وسعتی به اندازه دل بزرگ تک تک آدم هایی دارد که 
آرزوهایشان را در سینه صندوقچه پنهان می کنند و امیدوارانه به انتظار می 
نشینند تا رنگ معجزه را ببینند و به آرزویشان برسند. بهتر است بدانید که 
ایده دیوار آرزوها اولین بار توسط خانمی به نام کندی چانگ به اجرا در آمد. 

با ما باشید تا داستانش را بشنویم.
ایده دیوار آرزوها از کجا آمده؟

 این ایده اولین بار به ذهن خانمی به نام » کندی چانگ « رســید که دیوار 

خانه ای متروکه در محله خود در نیو اورلئان را به شکل تخته سیاه درآورد 
و روی آن نوشــت: »قبل از مرگم می خواهم...« پس از آن افراد آن محله 
هرکدام برروی دیوار چیزی نوشتند. پاسخ همســایه ها بعضی خنده دار، 
بعضی تلخ و ناراحت کننده و بعضی تند بود اما هرچه که بود نشــان دهنده 
آرزوهای آن ها قبل از مرگشان بود. خانم کندی چانگ اعتقاد دارد که آرزوها 
تنها چیزهایی هستند که نمی میرند. او می گوید که نوشتن آرزوها به انسان 

انگیزه رسیدن و حرکت می دهد.
دیوار آرزوها در پایتخت

امسال این ایده زیبا در پایتخت کشور ما اجرایی شده با این تفاوت که دیگر 
از تخته سیاه خبری نیســت و به جایش رنگ های شادی برروی کشوهای 
کوچک تعبیه شده در دیوار کشیده شــده تا شاید روزی آرزوهای مردم نیز 

رنگ های زیبا به خود بگیرند. مردمی که مــی دانند که انداختن کاغذهای 
حاوی آرزویشان به درون کشــوهای رنگی تضمینی برای برآورده شدنشان 
نیست اما آرزوهایشــان چنان عمیق و از ته دل است که دلشان می خواهد 
آن ها را از اعماق قلبشان بیرون بیاورند و به رشته تحریر بکشند. این روزها 
اگر از خیابان انقالب در پایتخت رد شدید و به دیوار رنگی آرزوها رسیدید، 
کمی توقف کنید و به چهــره تک تک آدم های دور و برتــان نگاه کنید و با 
خود بیندیشید که چه چیزی در سر و در قلبشان دارند. شما هرگز نخواهید 
فهمید اما اینگونه همیشــه به یاد خواهید داشــت که هر انســانی برروی 
کره زمین آرزویی دارد که شــاید از نظر دیگران کوچک و بی ارزش باشــد 
 اما همیــن آرزو، دنیای کوچــک او را رنگی می کند و بــه او انگیزه زندگی

 می دهد.

دیواری پر از آرزوهای رنگی

درشهر

ویژه

جمجمه دختر ۱۳ ســاله ای که تاریخ پزشــکی ایران 
را دگرگــون کرد و باســتان شناســان آن را از شــهر 
سوخته زابل پیدا کردند، در موزه تاریخ پزشکی تهران 
نگهداری می شود.باستان شناسان در شهر سوخته به 
عنوان مهمترین محوط باستانی در استان سیستان و 
بلوچســتان در خالل کاوش ها در سال ۱۳۵۶ و در یک 
قبر دسته جمعی کشف شــده متعلق به حدود ۴۸۰۰ 
سال پیش و در میان بقایای اسکلت های ۱۳ فرد مدفون، 
جمجمه جوانی را پیــدا کردند که بخش راســت آن 
دارای یک بریدگی عمیق مثلث شکل است و بر اساس 
مشــاهدات اولیه باستان شناســان و تحقیقات بعدی 
انسان شناسان، یک عمل جراحی برای درمان بیماری 

هیدروسفالی بر روی این جمجمه انجام شده است.
پس از کشف و بررسی این جمجمه و پیدا کردن جواب 
برخی از سواالت، کتابی به نام »مجموعه مقاالت شهر 
سوخته« توسط سید منصور سید سجادی نوشته شد 
که در آن مقاالتی از حسین سرحدی، روح ا... شیرازی 
و حســین مرادی گردآوری شده اســت. در بخشی از 
این کتاب که نتایج بررســی این جمجمه در آن نوشته 
شده، آمده است:  در بررسی های اولیه انجام شده روی 
این جمجمه، جنســیت صاحب آن، مؤنث تشخیص 
داده و ســن آن نیز حدود ۱۸ ســال تخمین زده شد و 
یک شکستگی در اســتخوان های قسمت پایین ریشه 
راست فک وجود داشت. این جمجمه مجدداً بررسی و 
بازنگری و سن قطعی آن ۱۳ ســال با ۶ تا ۹ ماه کم و یا 
زیاد تعیین شد.جمجمه مورد بحث از نظر اندازه، دارای 
حجم بزرگی بوده است که بیشتر به خاطر بزرگ شدن 
بیش از حد بخش مرکزی آن و از هر دو طرف، استخوان 
آهیانه بوده است. همچنین در یک دید افقی مشاهده 
شد که بخش های چپی پشت جمجمه نسبت به بخش 
راست آن بزرگتر شده است در حالی که بخش جلویی 
راست جمجمه نسبت به قسمت چپ برجسته تر است؛ 
بنابراین صورت او به نظر عادی می آید اما این فرد دارای 
جمجمه ای فوق العاده بزرگ است؛ در حالی که ارتفاع 

معمولی دارد.

جمجمه ای که تاریخ پزشکی 
را دگرگون کرد
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پیشنهاد سردبیر:
نارضایتی عمومی از واگذاری قلعه چالشتر به بخش خصوصی

اخبار

مدیرکل حج و زیارت چهارمحــال وبختیاری با اعالم 
 خبر آغاز نام نویسی حج تمتع در استان گفت: دارندگان 
فیش های ثبــت نام تــا 31 تیــر 85 در چهارمحال و 
بختیاری 10 روز فرصت دارند برای حج تمتع امســال 
نام نویسی کنند.یوسف آقابزرگی افزود: متقاضیان نام 
نویسی با در دست داشتن اصل فیش ودیعه گذاری، اصل 
شناسنامه و کارت ملی به یکی از شعب بانک ملی مراجعه 
و مابه التفاوت وجه را پرداخت کنند.وی گفت: متقاضیان 
باید مابه التفاوت را تا سقف 100 میلیون ریال و پس از 
محاسبه اصل سود توسط بانک ملی، به حساب سازمان 
حج و زیارت واریز و رسید آن را دریافت کنند.آقابزرگی 
تعداد ثبت نام کنندگان برای حج تمتع تا تاریخ 31 تیر 
85 را 654 نفر اعالم کــرد و گفت: متقاضیان اعزام حج 
تمتع امسال باید دارای گذرنامه بین المللی تک نفره با 

تاریخ اعتبار تا پنج اسفند 96 باشند.

مدیرکل حج و زیارت چهارمحال وبختیاری خبر داد:

آغاز نام نویسی حج تمتع 
در چهارمحال و بختیاری

فرمانده انتظامی  اســتان گفت: در پی کســب خبــری مبنی بر با مسئوالن
عزت نفس مامــور انتظامــی در مقابل قاچاقچــی کاال که قصد 
 داشــت محموله قاچاق را از محور مواصالتی بروجن - لردگان به 
اســتان های مرکزی کشــور منتقل کند، موضوع در دستور کار 

ماموران پلیس قرار گرفت.
ســردار غالمعباس غالمزاده افزود: ماموران انتظامــی با اجرای  
عملیات ایســت و بازرسی به  یک دســتگاه کامیون کشنده ولوو 
مشــکوک و در بازرســی از آن  15 تــن رنگ بدنه خــودرو فاقد 
 هرگونه مجوز به ارزش پنج میلیارد و 600 میلیون ریال کشــف

 کردند.فرمانده انتظامی  اســتان با اشــاره به اینکه راننده خودرو 
بمنظور چشــم پوشــی و فرار از قانون اقدام به پرداخت مبلغ 10 
میلیون ریال وجه نقد به ماموران به عنوان رشوه کرده بود، گفت: 

متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

عزت نفس مامور انتظامی 
در مقابل قاچاقچی کاال

تسنیم : چالشتر از توابع شهرستان شهرکرد و در ناحیه غرب 
این شهرستان واقع شده است. قلعه چالشتر به عنوان یک اثر 
باشــکوه از نظر معماری و هنری حجاری در ایران است. این 
قلعه در دوره قاجار مرکــز حکمرانی چهارمحالی ها بوده که 
به وسیله کالنتران، روستاهای مناطق تحت سیطره خود را 
کنترل می کردند. قلعه چالشتر از جمله قلعه هایی است که 
نظر مسافران و گردشگران نوروزی را در این ایام به خود جلب 
کرده است اما اخیرا متوجه شدیم این قلعه که قرار است طبق 
قراردادی از سوی میراث فرهنگی به بخش خصوصی واگذار 
شود.در این زمینه یکی از شهروندان چالشتری در گفت وگو 

با تسنیم اظهار داشته است: در تاریخ 20 بهمن ماه سال 94 
بود که قلعه چالشتر را به مزایده گذاشتند اما کسی شرکت 
نکرد و معموال مزایده باید 6 ماه بعد از آن مجددا تکرار شود 
اما این کار انجام نشد و در تاریخ 20 اسفندماه سال گذاشته 
مجددا این مزایده انجام شد و در حال حاضر قرار است میراث 
فرهنگی براساس قراردادی این قلعه را به فردی که از تهران 
آمده واگذار کند.وی ادامه میدهد: طبق شواهد و مستندات 
مقرر شد قلعه چالشتر در 25 سال و ماهانه یک میلیون تومان 

در اختیار وی و این مکان به سرای سنتی تبدیل شود.
وی بیان کرد: طبق گفته فردی که می خواهد این مکان را در 

اختیار بگیرد نیروهایی که در قلعه چالشتر مشغول به فعالیت 
هستند باید اخراج و نیروهایی که خودشان معرفی می کنند 
به کار گرفته شــوند. در این راســتا معاون میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری چهارمحال اظهار داشت: قلعه 
چالشــُتر و دزک از طریق مزایده صندوق احیا و بهره برداری 

از اماکن تاریخی و فرهنگی به شرکت آویشگان واگذار شد.
مصطفی هادیپور با بیان اینکه واگذاری این دو اماکن از نظر 
مســئوالن مانعی ندارد، افزود: با کارشناسی های انجام شده 
این اماکن به صورت 10 یا 15 ساله به بخش خصوصی واگذار 
می شــوند. وی بیان کرد: واگذاری این دو اماکن سبب ایجاد 

حضور سرمایه گذاران در استان می شود.
هادیپور خاطرنشان کرد: مقرر گردید یک میلیارد تومان پول 

پیش و ماهانه مقداری پول به حساب دولت واریز شود.
در این رابطه اردشــیر آخوندی کارشناس میراث فرهنگی 
چهارمحال و بختیــاری در گفت وگو با تســنیم بیان کرد: 
متأسفانه میراث فرهنگی برای رفع دردسرهای خود یکی از 
بناهای شاخص استان را قصد دارد به بخش خصوصی واگذار 
کند که این کار اشتباهی است.وی بیان کرد: قرار است قلعه 
چالشتر به صورت 25 ســاله با یک میلیون تومان به صورت 
ماهانه به بخش خصوصی واگذار شــود.آخوندی گفت:مگر 
می شــود یکی از بناهای مهم و شــاخص اســتان به بخش 

خصوصی واگذار شود تا به سرای سنتی تبدیل شود.
در مــورد این واگــذاری حمید ملکپور فرماندار شــهرکرد 
اظهارداشت: در رابطه با واگذاری قلعه چالشتر بنده به شدت 
مخالف هستم و تالش می کنیم که این کار انجام نشود.وی 
گفت: با رایزنی که با مدیر کل میراث فرهنگی اســتان انجام 
شده مقرر شــد قلعه چالشــتر با هر قیمتی که قرار است به 
بخش خصوصی واگذار شود با همان قیمت به ما واگذار کنند.

فرماندار شهرستان شــهرکرد بیان کرد: طبق صحبت های 
انجام شده مدیرکل میراث فرهنگی نیز قبول کردند که به این 

کار انجام نشود و افراد بومی در این محل به کار گرفته شوند.

فرماندار شهرکرد هم مخالف است؛

نارضایتی عمومی از واگذاری قلعه چالشتر به بخش خصوصی

رئیس اداره فرش  استان چهارمحال و بختیاری از تولید 
200 هزار متر مربع فرش در چهارمحال و بختیاری طی 
سال گذشته خبر داد.علیرضا جیالن اظهار کرد: بافندگان 
استان در سال گذشــته 200 هزار متر مربع فرش بافته 
و روانه بازارهای داخلی و خارجــی کرده اند.وی افزود: در 
سال های قبل از تحریم 40 در صد فرش های بافته شده در 
این استان به کشورهای آمریکا، آلمان و حوزه خلیج فارس 
صادر می شــد.رئیس اداره فرش  استان خاطرنشان کرد: 
گبه، یلمه، فرش بختیاری و نائینی چهار ســبک معروف 
فرش دستباف استان را تشــکیل می دهد. جیالن اظهار 
کرد: فرش دســتباف چهارمحال و بختیاری  دارای مهر 
اصالت رنگ از اروپا است.وی با اشــاره به وجود 100هزار 
بافنده فرش در اســتان، تصریح کرد: حدود نیمی از این 
بافنده ها عضو تعاونی های فرش بافی هستند.رئیس اداره 
فرش  استان با اشاره به اینکه اغلب بافنده های استان  تمایل 
به فعالیت در خانه دارند، تصریح کرد:  ســفارش پذیری 
 فرش در استان به دلیل محدودیت  اعضاء در کارگاه های 
فرش بافی  محدود اســت.جیالن خاطرنشان کرد: عدم 
رعایت دقت در فرش بافی ماننــد پهنازدگی و باالزدگی 

عاملی برای افت قیمت فرش است.

رئیس حوزه هنری چهارمحــال و بختیاری با اعــالم خبر پایان 
یافتن نمایش فیلم های جشــنواره رویش در شهرستان شهرکرد 

گفت: به مناسبت هفته هنر آثار برتر جشنواره رویش  اکران شد.
حجت ا... شــیروانی افزود: این فیلم ها در بخش های  مســتند، 
داســتانی و پویانمایی  در سه نوبت از ســاعت 16 تا 20با حضور 

هنرمندان و عالقه مندان به هنر سینما به نمایش گذاشته شد.
به گفته وی دهمین دوره جشــنواره فیلم کوتــاه دینی رویش از 
سوی حوزه هنری انقالب اســالمی در دو بخش ملی و جوانه های 

رویش  از دی ماه پارسال در مشهد مقدس برگزار شد.
20فروردین سالروز شهادت شــهید سید مرتضی آوینی به عنوان 

روز هنر انقالب اسالمی  نام گذاری شده است.

پایان نمایش فیلم های جشنواره 
رویش در چهارمحال و بختیاری

قلعه چالشتر تلفیقی از تاریخ و هنر و معماری ایرانی است، هر چند این روز ها مورد بی مهری مسئوالن قرار گرفته اما باز هم میزبان 
مسافران نوروزی است.

رئیس اداره فرش  استان چهارمحال و بختیاری:

تولید 200 هزار متر مربع فرش 
در چهارمحال و بختیاری

طرح ســنجش و پذیرش دانــش آمــوزان نخبه و برتــر علمی 
بــا همــکاری کمیته امــداد حضــرت امــام )ره( و آمــوزش و 
پرورش شهرســتان کوهرنگ در حــال برگزاری اســت.معاون 
 فرهنگی قــرارگاه حضرت صاحــب االمر )عــج ( از پذیرش100

دانش آموز نخبــه و برترعلمی نقاط محروم بــرای دریافت کمک 
هزینه تحصیلــی در دوره هــای آمــوزش عالی در اســتانهای 
چهارمحال و بختیاری، هرمزگان و حاشــیه استان البرز خبر داد.

حامد بابازاده در حاشیه برگزاری آزمون ســنجش استعدادیابی 
دانش آموزان محروم شهرستان کوهرنگ افزود: این تعداد دانش 
آموز دوره متوسطه، از مزایای مادی و معنوی در طول تحصیالت 
آموزش عالی بهره مند خواهند شــد.وی با اشاره به استعدادیابی 
و پذیرش 29دانش آموز و هشت دانشــجوی نخبه دارای شرایط 
شهرستان کوهرنگ در سال گذشته گفت: امسال نیز با تمهیدات 
اندیشیده شده با برگزاری سه دوره ســنجش از بین 800 دانش 
آموز بخش بازفت، دوآب صمصامی و بخــش مرکزی کوهرنگ ، 

بیش از 30 دانش آموز در این طرح پذیرفته خواهند شد.

اجرای طرح سنجش و پذیرش 
دانش آموزان نخبه و برتر علمی

مفاد آرا )نوبت اول(
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره 
1/39 شــماره: 1285938-96/1/16 آگهی مفاد آرا قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور 
توسط هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده 
و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق روزنامه 
های کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای 
هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد تا شخص 
یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند، اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
1-  رای شماره 139560302021000156 مورخ 95/12/26- آقای جواد برخوردار 
فرزند اکبر به شــماره ملی 1188939149 ششــدانگ یکقطعه ملک مزروعی پالک 
شماره 1372 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
به مســاحت 1242/20 مترمربع خریداری عادی مع الواســطه از سید عبدالحسین 

اصباح طبائی زواره. 
2- رای شماره 139560302021000157 مورخ 95/12/26 – آقای علیرضا حمامی 
فرزند اکبر به شماره ملی 1189576041 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک شماره 1861 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 192/62 مترمربع خریداری رسمی از جواد زمان زاده. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/01/26 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/02/10
م الف:27 فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

تحدید حدود اختصاصی
1/46 شماره: 1396/14/351620-1/19 /96  چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه 
زمین تحت پالک 16/414 واقع در بخش 6  ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام 
علی اصغر خسروی فرزند محمد  در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 96/2/28 
راس ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت، معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف:11 شیخ سلیمانی کفیل اداره 

ثبت اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

1/50 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک شماره 25/25 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام همایون شاهین فرزند علی و شرکاء 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 یکشنبه مورخ 96/02/17 ســاعت 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: 1180 حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
1/56  شماره: 96/30539- 96/1/20 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 
شماره 3368 فرعی از 25/331  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
به نام ابراهیم مرادی مهیاری فرزند عباس در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 96/2/19 
ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. م الف: 1297 حیدری رئیس منطقه ثبت 

اسناد غرب اصفهان
مزایده اموال منقول

1/79 به موجب مواد 113 الی 136 قانون اجرای احکام مدنــی، در رابطه با پرونده 
اجرایی 950085 مطروحــه در اجرای احکام شــعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان، یک 
دستگاه خودرو ســواری زانتیا که حسب نظریه کارشناســی ارزیابی و توصیف 
گردیده است با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد: مورد 
مزایده به خاطر بدهی 351/604/201 ریــال در حق محکوم له و مبلغ 17/580/210 
ریال بابت نیم عشر اجرایی که جمعًا مبلغ 369/184/411 ریال می باشد. مورد معامله 
یک دستگاه خودرو ســواری زانتیا مدل 89 رنگ ســفید روغنی به شماره انتظامی 
288ص75 ایران53 به شماره موتور 709728 و شماره کیلومتر 261179 ارزیابی 
خودرو مذکور 310/000/000 ریال اســت. 1- مالک خودرو مذکور محمد شیخی 
فرزند احمد می باشــند. حســب نظریه کارشناسی دادگســتری، بهای مال توقیف 
شــده از قیمت پایه 31/000/000 ریال شــروع و در اجرای ماده 128 قانون اجرای 
احکام مدنی برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. 3- شرکت 
کنندگان در مزایــده در اجرای ماده 129 قانون اجرای احــکام مدنی باید ده درصد 
از قیمت پیشــنهادی خود را به عنوان ســپرده به صندوق اجرا به شــماره حساب 
2171290210008 نزد بانک واریز نمایند و برنده مزایده مکلف  خواهد بود حداکثر 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید در 
غیر این صورت مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شــد. 4- پرداخت بدهی های معوقه مربوط جریمه و 
بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری )در صورتی که ملک مورد مزایده دارای 
بدهی های مذکور باشد( تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد 
یا نه، برعهده مالک و کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال و صدور ســند برعهده 
برنده مزایده می باشد. 5- پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام ثمن معامله و 
صدور دستور تملیک، مورد مزایده در اجرای مواد 134 و 143 قانون اجرای احکام 
مدنی به نام خریدار منتقل خواهد شد. 6- متقاضیان در صورت تمایل می توانند در 
اجرای ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شروع 
زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از خودرو موصوف بازدید نمایند. 7- 
زمان مزایده روز پنج شنبه مورخ 96/2/21 ساعت 10 الی 11 و مکان مزایده اجرای 
احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت می باشد. م الف: 1027 

اجرای احکام شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351100195 ابالغنامــه:  شــماره   1 /80
9509980351100456 شــماره بایگانــی شــعبه: 950493  خواهــان باقر رجبی  
دادخواستی به طرفیت  خواندگان ثریا ذوالفقاری و حسن یوسفی و رضا ذوالفقاری 
و احمدرضا ذوالفقاری و زهرا ذوالفقاری به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
و مطالبه خسارت دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده 
که جهت رســیدگی به شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356  ارجاع و به کالسه 9509980351100456  ثبت 
گردیده که وقت اجرای قرار کارشناســی آن  1396/02/30 و ساعت 09:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده حسن یوسفی  و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 

و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
اجرای قرار کارشناسی حاضر گردد. م الف:933 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100353000031 ابالغنامــه:  شــماره   1 /81
9509980363301493 شــماره بایگانی شعبه: 951618  شــاکی نرجس احمدی 
فرزند حسن شکایتی بر علیه امین ســجودی فرزند علی مبنی بر ترک انفاق و ایراد 
صدمه بدنی عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 104 جزایی ارجاع و به کالســه 951618ک104 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/2/30 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متشاکی و به تجویز ماده 344 ق.آ.د.ک و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متشاکی پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و وفق مقررات دادگاه تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف: 1028 شــعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )104 

جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100353200090 ابالغنامــه:  شــماره   1 /82
9509980363301278 شماره بایگانی شعبه: 960027  نظر به اینکه شکایت خانم 
فرانک بویری فرزنــد محمدرحیم علیه آقای بابک قنواتی فرزنــد غالمرضا دائر بر 
ترک انفاق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 106 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان ارجاع و به کالسه و شماره 
بایگانی 960027ک106 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 96/2/30 ساعت 09:00 
صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهمین به تجویز ماده 115 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 متهمین 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. بدیهی اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 960 شــعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )106 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100353200094 ابالغنامــه:  شــماره   1 /83
9509980364801353 شــماره بایگانی شــعبه: 960026  نظر به اینکه شــکایت 
علی نصراصفهانی فرزند یحیی علیه حســین مهدور دائر بر تخریب عمدی شیشه 
خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی 
به شــعبه 106 دادگاه عمومــی )کیفری( شهرســتان اصفهان ارجاع و به کالســه 
و شــماره بایگانی 960026ک106 ثبت گردیــده که وقت رســیدگی آن 96/2/30 
ســاعت 10:00 صبح تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهمین به 
تجویز مــاده 115 قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقــالب در امور 
کیفری و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شــود تا متهمین پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضــر گردد. بدیهی 
اســت در صورت عدم حضــور مطابق مقررات رســیدگی غیابی بــه عمل خواهد 
 آمد. م الف: 963 شــعبه 106 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )106 جزایی سابق(

 مجتمع شهید بهشتی
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100353000030 ابالغنامــه:  شــماره   1 /84
9509980364900952 شماره بایگانی شعبه: 951620  شاکی حسن رنجبر فرزند 
محمود شــکایتی بر علیه اســماعیل خلیفه مبنی بر کالهبرداری تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 جزایی ارجاع و به 
کالسه 951620ک104 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/2/30 ساعت 9 صبح 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متشاکی و به تجویز ماده 344 ق.آ.د.ک 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
متشاکی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر جهت 

رسیدگی حاضر گردد. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و وفق 
مقررات دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 1033 شعبه 104 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )104 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100353200097 ابالغنامــه:  شــماره   1 /85
9509980363300682 شماره بایگانی شعبه: 960025  نظر به اینکه شکایت آقای 
مهدی پاکدل فــرد فرزند اصغر با وکالــت آقای مهدی باقــری خاروانی علیه خانم 
اشرف )افسانه( سلیمانی بروجنی فرزند یوســف دائر بر توهین تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 106 دادگاه عمومی 
)کیفری( شهرستان اصفهان ارجاع و به کالسه و شــماره بایگانی 960025ک106 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/2/30 ساعت 10:30 صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود 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. بدیهی اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 
خواهد آمد. م الف: 955 شــعبه 106 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )106 جزایی 

سابق( مجتمع شهید بهشتی
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100353200092 ابالغنامــه:  شــماره   1 /86
9509980359500577 شماره بایگانی شعبه: 951497  نظر به اینکه شکایت آقای 
محمد جمیل غزلی فرزند احمد علیه آقایان محمد مرادی فرزند والی و مهدی چشمی 
فرزند اکبر و خانم زهرا مغاری فرزند محمد دائر بر کالهبرداری تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 106 دادگاه عمومی 
)کیفری( شهرستان اصفهان ارجاع و به کالسه و شــماره بایگانی 951497ک106 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/02/30 ساعت 09:30 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهمین به تجویز ماده 115 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 نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد. م الف: 956 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )106 جزایی 

سابق( مجتمع شهید بهشتی
ابالغ وقت رسیدگی

1/87 در خصوص پرونده کالسه 950854 خواهان ســعیده رشمانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت صالح راســتان پور حسین آبادی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخه 96/2/31 ســاعت 4 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر،  تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد- اول ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه شــورای 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 شود. م الف: 994 شعبه 42 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(
تحدید حدود اختصاصی

1/195  نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 16/4402 مجزی 
شــده از پالک 16/1221 در اجرای موضوع قانون تعییــن تکلیف واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای کسری باقی فرزند خسرو 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 96/02/17 ســاعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجــب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در این آگهــی در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین 
یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی 
 تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 1505 حیــدری رئیس منطقه ثبت اســناد

 و امالک غرب اصفهان

 با رایزنی که با 
مدیر کل میراث 
فرهنگی استان 
انجام شده مقرر 

شد قلعه چالشتر 
با هر قیمتی که 

قرار است به بخش 
خصوصی واگذار 

شود با همان 
قیمت به ما واگذار 

کنند

»علی یوســفی پور« مدیر مســئول روزنامه سیاست روز و 
یک فعال مطبوعاتی با حضور در ســتاد انتخابات کشور در 
انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری نام نویسی 

کرد.
به گزارش ایرنا، وی عضویت در ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی، نماینده مجلس شورای اسالمی در شهرستان های 
اردل و فارسان و کیار به مدت ســه دوره )دوره های دوم و 

ســوم و چهارم( و معاون وزارت رفاه در دولت نهم از سوابق 
یوسف پور است.وی پس از نام نویسی در جمع خبرنگاران 
گفــت: در صورتی که رئیس جمهوری شــوم افرادی چون 
پرویز فتاح، عزت ا... ضرغامی و وزیران بهداشت و کشاورزی 
دولت یازدهم در کابینه من خواهند بود.یوسفی پور افزود: 

از تمامی افراد کارآمد در کابینه خود استفاده خواهم کرد.
وی ادامه داد: هدف من ایجاد دولت مقتدر و کارآمد است و 

شعار انتخاباتی من دولت مقتدر و کارآمد و اقتصادی شکوفا 
خواهد بود.این داوطلب انتخابات ریاســت جمهوری گفت: 
رنگ انتخاباتی من نیز آبی و زرد خواهد بود چون رنگی شاد 
است و امیدواری می آورد.وی افزود: مقابله با فساد اقتصادی 

و خام فروشی نفت از اولویت های من خواهد بود.
ثبت نــام از داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت 
جمهوری از روز سه شنبه در ستاد انتخابات کشور آغاز و تا 
26 فروردین)پایان امروز( به مدت پنج روز از ساعت 8 تا 18 

در محل وزارت کشور انجام می شود.

نماینده سابق چهارمحالی در جمع داوطلبان ریاست جمهوری
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پیشنهاد سر دبیر: 
مشكالت مالي من را از تمرين تیم ملي دور كرد

درحاشیه
مدافع ذوب آهن تولد بیست و شش ســالگی مهاجم سپاهان را به او 
تبریک گفت. مسعود حسن زاده ،متولد بیســت و سوم فروردین ماه 
1370 اســت ،این مهاجم تهرانی که پس از ســپری کردن 2 فصل 
نسبتا موفق در ذوب آهن و یک نیم فصل ناکام در سایپا طی هفته های 
اخیر با پیراهــن طالیی ســپاهان در لیگ برتر خوش درخشــیده 
است هنوز دوستان زیادی در تیم همشــهری دارد از جمله مهرداد 
 قنبری که با انتشار تصویری مشــترک از خودش و حسن زاده تولد

 همبازی سابقش در ذوب آهن را به او تبریک گفت.

لیست نفرات تیم ملی وزنه برداری برای 
حضور در مســابقات قهرمانی آسیا 
که به میزبانی ترکمنستان برگزار 
می شود، اعالم شد و نام سهراب 
مرادی، وزنه بــردار اصفهانی که 
در سال گذشــته موفق به کسب 
مدال طالی المپیک شــد، در آن 
دیده می شــود. این در حالی است که 
مرادی چند وقتی است در اردو های تیم ملی 
شــرکت نمی کند و در صورت عدم حضور در اردوی بعدی، از تیم 
 ملی برای شرکت در این مسابقات خط می خورد. در همین راستا 
سهراب مرادی در گفت و گو با فارس اظهار داشت: به سبب مسائل 
و مشکالت مالی در اردوی تیم ملی شرکت نکردم، ورزشکاری که 
مدال المپیک دارد، زمانی که برای مسابقه دیگری آماده می شود 
باید شرایط طوری برای او مهیا باشد که بتواند به درستی تمرین 
کند. وی ادامه داد: هیئت وزنه برداری اصفهــان که هیچ اقدامی 
انجام نمی دهد، در اصفهان به این اتفاقــات اهمیت نمی دهند و 
 از سوی مســئوالن اقدامی صورت نمی پذیرد. وزنه بردار اصفهانی 
تیم ملی افــزود: من قهر نکردم که ناز مرا بکشــند، اگر شــرایط 
این گونه باشد نتیجه گرفتن در مسابقات سخت می شود، انتظارات 
از قهرمان المپیک باال اســت و اگر نتیجه ای گرفته نشــود، همه 
تقصیر ها بر گردن من می افتد و کسی به شــرایط اردویی قبل از 
مســابقات توجه نمی کند. مرادی خاطر نشــان کرد: من امیدوار 
هستم از سوی فدراســیون کاری در جهت رفع این مشکل انجام 
شــود و بتوانم به اردوی تیم ملی بازگردم و برای کشــور عزیزم 

افتخار آفرینی کنم و دل مردم را شاد کنم.

تبريک مدافع ذوب آهن
به مهاجم سپاهان 

سهراب مرادی:

 مشكالت مالي من را از تمرين 
تیم ملي دور كرد

هرچند خصوصی سازی فوتبال ایران در پرسپولیس 
و اســتقالل عمال از دســتور کار دولت خارج شــد 
اما به نظر می رســد که خصوصی شــدن تیم های 
غیرسرخابی هم به اتفاقی غیرممکن در فوتبال ایران 

تبدیل شده است.
باشــگاه نفت تهران می توانســت یکی از مدل هایی 
باشــد که به عنوان خصوصی ســازی موفق معرفی 
شود. خریدارانی که مدعی اداره پرسپولیس بودند به 
نام شرکت بهنام پیشرو کیش ســراغ نفت رفتند و با 
استخدام علی دایی تالش کردند که قدرت خود را در 

اداره یک تیم خصوصی نشان دهد.
هرچند از ســمت وزارت نفت در نقــل و انتقال تیم 
مشکالتی پدید آمد و به نظرمی رسید که کار درست 
پیش نمــی رود اما در نهایت حضــور نفت تهران در 
فینال جام حذفی می توانســت یکی از نشــانه های 

موفقیت شان در خصوصی سازی باشد.
نفت تهران به فینال حذفی رســید و در لیگ برتر به 
رتبه پنجم ، دقیقا پیش از بازی پرســپولیس و نفت 

که اعتصاب در این تیم آغازشد.
 اعتصاب به دلیل مشــکالت مالی کم کــم گریبان 
تیم نفت را بیشتر و بیشتر گرفت تا اینکه مدیرعامل 
تیم با هزینه های چند صدمیلیونی که از جیب کرده 

بود استعفا کند.
حاال روزها از اســتعفای شــهریاری می گذرد اما از 
مالکان باشگاه خبری نیســت . نفت از رتبه پنجم به 
هشتم رســید و حاال پایین تر هم می تواند برود. در 
این فرصت نــه مدیری برای تیم انتخاب شــده و نه 
مالکان مشکالت مالی را حل کرده اند. این طور شده 
که علی دایی مجبور اســت مدام به شرایط بد داخل 

باشگاه اعتراض کند.
نفت تهران و شــرایط امــروزش حاصــل وضعیت 
خصوصی ســازی فوتبال در ایران اســت. فوتبالی 
 که درآمد خاصی ندارد که بتوانــد ازمحل آن درآمد 

تیم هایش را از نو بسازد و یا حتی اداره کند.

نتیجه خصوصی سازی فوتبال ايران؛

بدون پول، بدون مدير

فضای مجازی

نقل قول روز

فوتبال جهان

با پایان یافتن لیگ در اواخر اردیبهشــت مــاه، دور جدید تمرینات 
تیم ملی فوتبــال برای برگزاری بازی حســاس مقابل ازبکســتان 
 کــه 22 خــرداد در اســتادیوم آزادی برگــزار خواهد شــد، آغاز 

می شود. 
در این بین اما کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی، قرار نیســت 
صرفــا روی تمرینــات تمرکز کنــد بلکه او بــه دنبــال برگزاری 
بازی هایی دوســتانه اســت. بر اســاس اخبار رســیده کی روش 
از مســئوالن خواســته تا در روزهــای 6 و 18 خرداد دو مســابقه 
 تدارکاتــی را ترتیــب بدهنــد. مســابقاتی که قطعــا کمک حال 
تیم ملــی برای نمایــش هر چــه بهتر مقابــل ازبک هــا در بازی 
 سرنوشــت ســاز گروه A رقابت های مقدماتی جام جهانی خواهد

 بود. 

21  سال پیش پرســپولیس تحت هدایت استانکو پوکله پوویچ کروات 
در تبریز قهرمان جام آزادگان شــد. در آن فصل پرســپولیس استانکو 
اولین ســال اقتدارش را پشــت ســر می گذاشــت و در تبریز مقابل 
ماشین ســازی با یک گل برابر تیم مرحوم حجازی برنده شد تا قهرمان 
 زودهنگام لیگ شــود. این قهرمانی پرســپولیس بعد از 24 ســال در 
لیگ سراسری به دســت آمد و محمود شــافعی زننده تک گل تیمش 
بود که شــماره 19 را به تن داشــت. حــاال وحید امیری شــماره 19 
 پرسپولیس را به تن دارد و اگر تاریخ تکرار شود و با تک گل او در تبریز 
)کــه اتفاقا امســال خــوب بــه تیم هــای تبریــزی گل زده و هم به 
تراکتورسازی گل زده هم به گســترش فوالد( پرسپولیس برنده شود 
قهرمانی پرسپولیس سه هفته زودتر از پایان فصل مسجل خواهد شد و 

البته تاریخ برای سرخ ها تکرار خواهد شد. 

با پايان لیگ؛

كی روش به دنبال
حريف تداركاتی

تكرار تاريخ؛ 

قهرمانی پرسپولیس با 
گل شماره 19؟

امید عالیشاه، بازیکن ســابق تیم فوتبال پرسپولیس در مراســم وفات حضرت زینب)س( 
شــرکت کرد. میرهانی هاشــمی بازیکن تیم صبای قم تصویری از خودش و امید عالیشاه 
بازیکن سابق پرسپولیس تهران در هیئت منتشــر کرد. وی در توضیح این عکس در صفحه 

شخصی اینستاگرامش نوشت:
 رحلت عمه سادات حضرت زینب)س(..مهمان هیت قمر بنی هاشم بودیم. انشاال هر حاجتی 

دارین برآورده بشه.

قاب روزمنهای فوتبال

رییس هیئــت انجمن های ورزشــی اســتان 
اصفهــان  در مــورد فعالیت هــای هیئــت 
 انجمن های ورزشی استان اصفهان در سال 95، 
اظهار داشــت: نمایندگان اصفهان در مسابقات 
جهانی و کشوری در اکثر رشته های فوتبال روی 
میز، بازی های الکترونیکــی، دارت، جهت یابی، 
ورزش هــای هوایی و ســافتبال حضــور فعالی 
داشتند. حمیدرضا غزنوی ادامه داد: برای ساخت 
زمینی کــه از ســوی اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان اصفهان برای کریکت در اختیار ما قرار 
داده شــده اســت در حال مذاکره با فدراسیون 
جهانی هستیم تا برای این منظور بودجه ای را در 
اختیارمان قرار دهند. مساحت این زمین بزرگتر 

از زمین چمن استاندارد فوتبال است.
غزنــوی افزود: ســال گذشــته قصد داشــتیم 
مســابقات جهانــی پاراگالیــدر را در گردنــه 
رخ برگــزار کنیــم کــه متأســفانه بــه دلیل 

 کارشــکنی هیئت انجمن های ورزشــی استان 
چهارمحال و بختیاری، عــدم همراهی انجمن 
ورزش های هوایی و ناهماهنگی های فدراسیون 

این مسابقات برگزار نشد.
رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان 
در خصوص مشــکالت این هیأت در ســال 95، 
بیان کرد: عمده ترین مشکل ما در سال گذشته 
عدم اعزام تیم های اصفهان به مسابقات کشوری 
و جهانی به دلیــل عدم توانایی مالــی و کمبود 
میل و رغبت بخش خصوصی بــرای حمایت از 
رشته های ورزشی این هیأت بود. وی اضافه کرد: 
عدم در اختیار داشــتن زمین چمن مخصوص 
رشته های کریکت، بیسبال، ســافتبال و راگبی 
و همچنین در اختیار نداشــتن زمین ماســه ای 
مخصــوص رشــته فوتوالی از دیگر مشــکالت 
هیئــت انجمن های ورزشــی اســتان اصفهان 
اســت که انتظار داریم در این زمینه شهرداری و 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با هیئت 
انجمن های ورزشــی اســتان اصفهان همکاری 

کنند. 
غزنوی با اشــاره به خشــکی آب زاینده رود در 
سال گذشــته، عنوان کرد: رشــته دراگون بوت 
را نتوانســتیم به صورت دائمی در شهر اصفهان 
راه اندازی کنیم اما در زرین شــهر، تیران و چند 
شهرستان دیگر به دلیل وجود آب رودخانه این 
رشته پیشرفت خوبی داشــته است. قصد داریم 
رشته های دراگون بوت، جت اسکی و اسکی روی 

آب را در اصفهان راه اندازی کنیم.
غزنوی با گالیه از برخی مســئوالن برای کمک 
به توسعه رشته های ورزشی هیئت انجمن های 
ورزشــی اســتان اصفهان، خاطرنشــان کرد: 
هماهنگی در بین مســئوالن برای توســعه این 
ورزش ها کم است و به جای کمک رسانی برخی 
افراد به صورت انحصاری تنها سازمان های خود 
را می بینند و کافی است کوچکترین ناهماهنگی 
در برنامه ها وجود داشــته باشــد تا به طور کلی 

برنامه را متوقف می کنند.     

ريیس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان:

همكاری مسئوالن با هیئت انجمن های ورزشی كم است
امید عالیشاه در مراسم وفات حضرت زينب )س( 

به نظر می رسد مجتبی جباری در آخرین هفته از لیگ ستارگان 
قطر هم به دلیل مصدومیت غایب باشد. به  گزارش سایت عربی 
کوره، االهلی در هفته پایانی لیگ ســتارگان قطر باید به مصاف 
معیذر برود.اما مجتبی جباری، بازیکن ایرانی االهلی بازهم دچار 
آسیب دیدگی  شد و به این دیدار نمی رسد. او از ناحیه کشاله ران 
دچار کشیدگی شده است و به همین خاطر نمی تواند  تیمش را 

همراهی کند.
 این برای نخســتین بار نیســت که جباری در فصــل جاری با 
آســیب دیدگی  مواجه می شــود. او بازی های زیادی را به خاطر 
آسیب دیدگی  از دســت داده اســت. همین موضوع باعث شده 

است االهلی نتواند نتایج خوبی را به دست آورد.  

 اتمــام قــرارداد مرتضی پورعلــی گنجی با 
السد قطر شــایعه هایی مبنی بر حضور وی 
 در پرســپولیس به وجود آورد. امــا قرمزها

 برنامه ای بــرای جذب مدافع ایرانی الســد 
ندارنــد. روزنامه پیروزی علــت این موضوع 
را عالقه مرتضی به بازی در خارج از کشــور 
عنوان کرده و به همین دلیل قرمزها علیرغم 
تمایل به داشــتن این بازیکن ملی پوش در 
تیمشــان، می دانند که شانسی برای جذب 

مدافع تیم ملی ندارند. آنها برای تقویت خط دفاعی خود به جز شجاع خلیل زاده قصد 
جذب ایگور پراهیچ مدافع تیم نفت را دارند.

بازیکن عراقی دوباره به تمرینات تراکتورسازی برگشت.
 کرار هــر کاری در فوتبــال ایران کنــد باز هم 
 بخشــیده می شــود. کتک کاری کند بخشیده 
 می شــود، با هم تیمی اش درگیر شــود باز هم 
چشم پوشی می کنند، بدون اجازه تمرینات و تیم 
را ترک کند گذشت می کنند و .... خالصه اینکه 
هر خطایی کند باز هم مربیان و مدیران باشگاهی 

فوتبال ایران در کمال بزرگواری او را می بخشند!
آخرین خطایی که مرتکب شــد ترک تمرینات 

تراکتورسازی آن هم بدون مجوز بود اما گویا قلعه نویی به راحتی با 
بازگشت این بازیکن به تمرینات موافقت کرده است. 

قلعه نويی، كرار را بخشید! مدافع تیم ملی پرسپولیسی نمی شودجباری  دوباره مصدوم شد
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کریســتیانو رونالدو چهارشــنبه شــب 
رکورد بسیار ارزشــمندی از خود در 
فوتبال اروپا به جای گذاشــت. در 
 شــبی که رئال مادرید دو بر یک 
بایرن مونیخ را در لیگ قهرمانان 
اروپا شکســت داد رونالدو زننده 
 هــر دو گل تیمــش بود تا شــمار 
گل هــای اروپایی اش بــه عدد 100 
برسد. به این ترتیب او نخستین بازیکنی در 
تاریخ لیگ قهرمانان اروپاســت که 100 گل می زند. رونالدو در پی 
رکورد زنی چنین نوشت: بابت پیروزی رسیدن به رکورد صد گل در 
رقابت های لیگ قهرمانان بسیار خوشحالم. از همه مربیان و هم بازی 

هایم متشکرم که بدون آن ها رسیدن به 100 گل امکان پذیر نبود.

تشكر اينستاگرامی رونالدو پس از 
رسیدن به ركورد 100 

کریم بنزما، مهاجم رئال مادرید با وجود 
عملکــرد خوبش مقابــل بایرن، باز 
هم مورد انتقاد قرار گرفت و حال 
مدعی شــد که این انتقادات به 
بخشی از زندگی روزمره او تبدیل 
شده اســت. پس از اخراج خاوی 
مارتینز، رئال کامال بر بازی مسلط 
شد و موقعیت های خوبی روی دروازه 
حریف ایجاد کرد و می توانســت کار را در 
 دیدار رفت یک ســره کند. بنزما نیز که مدت هاست به خاطر آمار

 نه چندان خوبــش در گلزنی مورد انتقاد قــرار می گیرد، نمایش 
خوبی داشــت و چند موقعیت عالی ایجاد کرد که با واکنش های 
بسیار خوب نویر روبه رو شد. پس از انتقاداتی که از بنزما به عمل 
آمد، ســتاره فرانسوی معتقد اســت که این انتقادات به بخشی از 
زندگی او تبدیل شده اســت. او گفت: در روبه رو شدن با انتقادات  
آرام هستم، انتقاد بخشی از زندگی روزمره من است و وقتی کسی 
از شما انتقاد می کند باید سخت تر تالش کنید.  بنزما درباره بازی 
گفت:» با خراب شدن پنالتی، شانس به روی ما برگشت. از آن پس 
و پس از اخراج، کامال بر بازی مسلط شــدیم. حاال باید استراحت 
کنیم زیرا بازی های دشواری پیش رو داریم، خیلی اتفاقات ممکن 
اســت که در دیدار برگشــت رخ دهد و باید رویکردی رو به جلو 
داشته باشیم. رئال باشگاهی اســت که در قلب من است، همیشه 
دوست دارم اینجا بمانم و امیدوارم بتوانم در رئال بازنشسته شوم.«

بنزما: 

انتقادات بخشی از زندگی روزمره 
من است

داورزنــی در جریان دیــدار نمادین بســکتبال بانوان در 
جمع خبرنــگاران اظهار کــرد: اکنون اکثر رشــته های 
 تیمی مشــکلی برای حضور در رقابت هــای بین المللی با 
 حجاب اســالمی ندارند و فدراســیون های این رشته ها 
چند سال اســت که حقشــان را به آنها دادند تا بتوانند با 
حفظ ارزش ها توانایی هایشــان را در میادین بین المللی 
نشان بدهند. او ادامه  داد: فدراسیون جهانی بسکتبال اما 
برابر این موضوع مقاومت می کرد و چند ســالی است که 
با موضوع حضور بانوان مســلمان در رقابت ها مواجه شده 
ولی از نظر خــود کوتاه نمی آمد. دختران بسکتبالیســت 
مسلمان چند سالی اســت که توانایی هایشــان را نشان 
می دهنــد اما فدراســیون جهانــی مقاومــت می کرد و 
شکسته شدن این مقاومت، نیاز به پیگیری های بیشتری 
داشت. به  هر حال در بســکتبال، تقابل نفر به نفر بیشتر 
اســت و به همین دلیل، مســئوالن جهانی نیز با حجاب 
اســالمی موافق نبودند اما تالش های فدراسیون و وزارت 

 ورزش و جوانــان و دیگر کشــورهای مســلمان باالخره
جواب داد.

معاون وزیــر ورزش و جوانان در ادامه   اضافــه کرد: حاال 
فدراســیون جهانی این تغییر را پذیرفتــه و قبول کرده 
اســت نماینده اش را به ایــران اعزام کند تــا از نزدیک، 
توانایی دختران بسکتبالیســت ایرانــی را ببیند. نماینده 
فیبا در ایــران حضور دارد و می بیند دختران کشــورمان 
 می توانند پروتکل های بسکتبال را رعایت کنند و با حفظ 
ارزش های اســالمی به میــدان بروند. این اتفاق بســیار  
بزرگ و مبــارک اســت. امیدواریــم درهــای میادین 

بین المللی به سوی دختران ما باز شود.
داورزنی ادامــه  داد: نکته مهم این اســت کــه دختران 
ما بتوانند بســکتبال بازی کنند. در چند ســال گذشته 
بسکتبالیســت های مســلمان زیادی بودند که در اروپا 
بازی می کردند اما مجبور می شــدند بدون حجاب باشند 
اما در حال  حاضر این فرصت ایجاد شــده است تا دختران 

مســلمان بتوانند با حفظ اعتقادات و ارزش هایشــان در 
رشته مورد عالقه خود نیز بازی کنند. مطمئنا این مسابقه 
تاثیر بسیاری زیادی در نظر فدراسیون جهانی فیبا خواهد 
داشت و امیدواریم که بعد از سال ها مقاومت آنها تغییر را 

قبول کنند.
داورزنی در پایان در پاســخ به ســوالی مبنــی بر این که 
برخی از ورزشــکاران گالیه کردند که پاداش هایشــان 
پرداخت نشده است، خاطر نشــان کرد: از انتشار این خبر 
تعجب کــردم. وزارت ورزش و جوانان بــا حمایت دولت 
محترم تمام پاداش هــای ورزشــکاران را پرداخت کرده 
است و فدراســیون ها هم بودجه خود را گرفتند و هم از 
بانک مرکزی سکه های ورزشکارانشان را دریافت کردند. 
وزارت ورزش و جوانان اعطای پاداش ورزشکاران را به روز 
کرده و تمام پاداش های قهرمانان را داده است. شاید حاال 
ورزشکاری در ســفر بوده که سکه هایش را دریافت نکرده 
و چنین موضوعی مطرح شــده اســت اما وزارت ورزش و 

جوانان به تعهدات خود عمل کرده است.
بانوان بسكتبالیست مســلمان با پوشش اسالمی 

مسابقه دهند
معاونــت کمیته فنی فدراســیون جهانی بســکتبال نیز 
در حاشــیه این دیدار گفت: در گذر زمان بــه این نتیجه 
رسیدیم که بانوان بسکتبال مســلمان بتوانند با پوشش 

مسابقه دهند.
لوبومیر کوتلوا ضمن بیان این مطلب اظهار داشــت: این 
برای بار اول نیســت که به ایران آمده ام، سال هاســت که 
بســکتبال بانوان را دنبال می کنم و پیگیر موضوع حضور 
بســکتبال بانوان ایران با پوشــش اســالمی در میادین 
بین المللی نیز هســتم. وی افزود: اعتقاد فیبا بر این است 
که همه مردم می توانند بســکتبال بازی کننــد. فیبا به 
دنبال این نیســت که بازی های بســکتبال بانوان برگزار 
نشــود.کوتلوا افزود: با گذر زمــان ما نیز بــه این نتیجه 
رسیده ایم که با پوشــش بانوان مسلمان بسکتبالیست در 

میدان های مسابقات موافقت کنیم.
ناظر فیبا گفت: بانوان ایران سال هاســت با پوشش بازی 
می کننــد و این خیلی مهم اســت. از مشــحون )رییس 
فدراسیون بســکتبال ایران( به خاطر پشتکاری که برای 
برداشــتن تصمیم در راه حضور بانوان ایرانی در مسابقات 
بین المللی داشته است، تشکر می کنیم، اما همه ما باید به 
قوانین احترام بگذاریم.وی اظهار داشت: می دانیم بانوان 
ایرانی سال هاســت به دنبال حضور با پوشش اسالمی در 
میادین بین المللی هســتند. ما نیز دنبــال رفع این مانع 
هستیم و خیلی بیشتر از گذشته امیدواریم که این موانع 
برداشته شود.کوتلوا  در خاتمه تأکید کرد: ما درباره اصول 
و قواعد حرف می زنیم و درباره حضور تنها یک کشــور در 
مسابقات صحبت نمی کنیم. مهم این است که همه بانوان 
مسلمان از هر کشوری در مســابقات حضور پیدا کنند و 
بتوانند با حفظ عقاید خود بازی بســکتبال را هم برگزار 

کنند.

معاون وزير ورزش و جوانان درحاشیه ديدار نمادين بسكتبال بانوان:

دختران ما توانایی هایشان را نشان دادند

معاون وزير ورزش و جوانان در حاشیه ديدار نمادين بســكتبال بانوان درباره اين  ديدار  گفت:اين مسابقه 
تاثیر بسیار زيادی در نظر فیبا خواهد داشت.

در بسكتبال، 
تقابل نفر به نفر 

بیشتر است و 
به همین دلیل، 

مسئوالن جهانی 
نیز با حجاب 

اسالمی موافق 
نبودند 
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پیشنهاد سردبیر: 
واجدین شرایط تشرف به حج تمتع به بانک ملی مراجعه کنند

شهرداری

 مشاور ساماندهی سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری :

ساماندهی کارگران جویای کار شهر 
در دستور کار است

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان:

احداث خیابان شهید داوودی 
تکمیل شد

با احداث نمایشگاه بین المللی 
آهنگ رشد و توسعه در شهر 

طنین انداز می شود

مشاور ساماندهی ســازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شهری 
 شــهرداری اصفهان از ســاماندهی کارگران جویای کار شــهر در

 سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به اینکه دستگاه های دیگری 
هم در این راستا دخیل هستند، امیدواریم امسال این طرح عملیاتی 

و افراد جویای کار ساماندهی شوند.
حمیدرضا شــهیدی اظهارکرد: در راســتای اجرایی شدن بند 20 
ماده 55 قانون شهرداری ها،ســال 65 در دفتر طرح و برنامه ریزی 
شــهرداری اصفهان، سازمان ســاماندهی صنایع و مشاغل شهری 

دراصفهان آغاز به کار کرد.
وی ادامه داد: یکی از وظایف این ســازمان رفع نابه ســامانی های 
مشاغل در شــهر و رسیدگی به وضعیت مشــاغلی که باعث ایجاد 

مزاحمت برای شهروندان می شود، است.
مشاور ساماندهی ســازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه در بخش ساماندهی مشاغل 
فعالیت های زیادی در دســت اقدام اســت، گفت: در حال حاضر 
محوطه های کارگاهی شهرک موتورسیکلت، شهرک مبل، شهرک 

خشکبار و بازار گل و گیاه در دست اجراست.
وی اضافه کرد: بخش سورتینگ و بسته بندی نیز در حاشیه میدان 
مرکزی میدان میوه و تره بار در حال احداث اســت و به زودی مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.

مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان گفت: احــداث ادامه خیابان 
شهید داوودی تکمیل شد.

 عبدالرسول امامی اظهار کرد: عملیات احداث ادامه خیابان شهید 
داوودی حدفاصل خیابان میثم تا گرکان به طول 300 متر تکمیل 

شد.
وی با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه گفت: آسفالت معابر فرعی 
 به مســاحت 89 هزار مترمربع برای تردد روان شهروندان با اعتبار 

10 میلیارد و 500 میلیون ریال انجام شد.
مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان ادامه داد: زیرسازی آسفالت 
 معابر فرعــی منطقه به مســاحت 34 هــزار مترمربع بــا اعتبار

 10 میلیارد و 200 میلیون ریال به پایان رسید.
امامی با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه اضافه کرد: 10 میلیارد 
ریال اعتبار برای بازگشــایی گلوگاه ها و روان بخشی بافت محالت 

اختصاص داده شده است.

 مدیر پروژه نمایشــگاه بیــن المللی اصفهان گفت: نمایشــگاه 
 بین المللی اســتان اصفهان در نیمه اول ســال جاری تکمیل 
می شود. احداث نمایشگاه جدید بین المللی استان اصفهان در  
دو فاز  و به مساحت 47 هکتار در ضلع شمال غربی روشن دشت 

در دست اجراست.
مصطفی حسینی، مدیر پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان در 
این خصوص اظهار کرد: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان از 
دیگر ابر پروژه های شهر اســت که برای ارتقا خدمات در دست 

اجرا قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه این پروژه در  دو فاز طراحی شــده است، 
افزود: عملیــات اجرایی فــاز اول این نمایشــگاه در زمینی به 
مســاحت17 هکتار و با اعتباری حدود 1500 میلیارد ریال در 

دست اجراست.
حســینی اضافه کرد: در فاز اول این نمایشــگاه نیز پروژه های 
عملیات اجرایی ابنیه و فونداسیون های سالن عالمه مجلسی و 
تاسیسات مکانیکی و برقی، تهیه ســاخت و نصب اسکلت فلزی 
 و پوششی سقف ســالن عالمه مجلســی، تونل های تاسیساتی 
آدم رو داخلی و خارجی محوطه، اجرای مخزن آب آشــامیدنی 
 و آب فضای ســبز، ســاختمان پمــپ خانه، عملیــات اجرایی 
ســرویس های بهداشــتی ، عملیات اجرایی و دسترسی های 
ورودی و خروجی ســایت نمایشــگاه، عملیات اجرای جاده ها 
ومحوطه سازی داخلی سایت نمایشگاه، پل های طرفین سالن 
عالمه مجلســی،  ســاختمان اداری پشــت بانی اداری و محل 

بارانداز و تخلیه بار و احداث فضای سبز در دست اجراست.
وی با اشــاره به اینکه در فاز اول پروژه نیز احداث رســتوران ، 
سالن همایش های بین المللی و مسجد پیش بینی  شده ، ادامه 
 داد: فاز اول نمایشــگاه بین المللی در نیمه اول ســال جاری به 

بهره برداری می رسد.
مدیر پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان با بیان اینکه عملیات 
اجرایی ساختمان ورودی سالن عالمه مجلســی و فونداسیون 
آن تاکنون 82 درصد پیشــرفت داشته اســت، گفت: همچنین 
عملیات اجرایی ســاخت و نصب اســکلت فلزی وپوشش سقف 
سالن عالمه مجلسی تاکنون 55 درصد و تهیه و اجرای عملیات 
تونل تاسیساتی و مخزن آب آشــامیدنی نیز تاکنون 88 درصد 
پیشرفت داشته است.   حسینی با اشاره به عملیات های عمرانی 
فاز دوم پروژه افزود: احداث 8 ســالن 7 هزار متــری نیز در این 

نمایشگاه پیش بینی شده است
 وی  با بیان اینکــه نمای زیبــا و متفاوت برای این نمایشــگاه 
در نظر گرفته شده اســت، اظهار کرد: معماری مدرن و زیبایی 
که متناســب با معماری اصفهان برای نمایشــگاه دائمی استان 
اصفهان در نظر گرفته شده و مشــاوران بسیار توانمندی که در 
اختیار دارد، باعث شده این مرکز یکی از افتخارات عمرانی شهر 

اصفهان به حساب آید.

بامسئوالن

مرکز آمار از پروانه هاي ســاختماني صادر شــده توســط 
 شــهرداري هاي کشــور اعالم کرده که در نیمه نخســت 
سال گذشته، بیشــترین پروانه هاي صادر شده با کاربري 
 مســکوني بوده بــه طوري کــه حــدود 83/3 درصد این 
 پروانه ها براي ســاخت واحدهاي مســکوني اســت؛البته

8/4 درصد کل پروانه بــراي واحدهاي مســکوني توام با 
کارگاه صادر شده است.

 پس از واحدهاي مســکوني، بیشــترین ســهم مربوط به 
 واحدهاي تجــاري با صدور3هزار و 752فقره بوده اســت؛ 
این رقــم درخصــوص واحدهــاي صنعتي، آموزشــي ، 

بهداشتي-درماني به ترتیب 76 ،504 و 51فقره است.
براساس این گزارش بیشترین تعداد واحدهاي مسکوني در 

استان هاي تهران، اصفهان، فارس احداث شده است.
افزایش آمار صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۵

سید جمال الدین صمصام شــریعت، معاون شهرسازی و 
معماری شــهرداری اصفهان در این باره  به ایمنا گفت: در 
سال گذشته 5 هزار پروانه ساختمانی و حدود3/5 میلیون 

متر مربع زیربنا در شهر اصفهان صادر شده است.
وی با بیان اینکه در بعضی از مناطق شهرداری اصفهان آمار 
صدور پروانه حتی از نظر مقایســه 95 با سال 94 افزایش 
یافته است، ادامه داد: در مناطق 6 ، 10 و  14 آمار خوبی از 
نظر تعداد صدور پروانه داشتیم که قابل مالحظه بوده و در 
مناطق 4 و 10 و 14 نیز از نظر متــراژ صدور پروانه افزایش 
چشمگیری رقم خورده که بیانگر این است، گرایش ساخت 
و ســاز بیشــتر در نقاطی بوده که قیمت تراکم و عوارض 

صدور پروانه کمتر بوده است.
معاون شــهردار تاکید کرد: آمار صدور پروانه ساختمانی تا 
تاریخ 20 فروردین 96 از نظر متراژ افزایش یافته به  طوری 
که شاهد افزایش25/5درصدی متراژ صدور پروانه نسبت  

به همین زمان در سال 95 بوده ایم.
صمصام شــریعت با بیان اینکه افزایش میزان صدور متراژ 
 پروانــه در روزهای اول ســال بســیار نوید بخش اســت، 
اظهار کرد: این آمار نشــان دهنده سالی سرشــار از رونق 

ساخت و ساز در شهر اصفهان است.
 وی با اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته بــا تالش 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان درآمدی 
که از محل صدور پروانه ســاختمانی در بودجه پیش بینی 
شده بود، محقق شــد، ابراز امیدواری کرد با تدابیر دولت، 

کالنشهرها از رکود ساخت و ساز خارج شوند.
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهان با 
 اشــاره به دیگر برنامه ها و فعالیت های ایــن حوزه گفت: 
ســال 1395، ســال موفقی برای شــهرداری و معاونت 
شهرسازی شــهرداری بوده و امیدواریم ســال 96 هم به 

همین ترتیب ادامه پیدا کند.
صمصام شــریعت خاطرنشــان کرد: یکــی از بزرگترین 
موفقیت های معاونت شهرســازی و معماری شــهرداری 
اصفهان در ســال 1395 دریافت مصوبات کل طرح های 

بازنگری تفصیلی در سطح مناطق 15 گانه و ابالغ آنها بود.
وی ادامــه داد: کمیته بررســی و تصویب طــرح های این 
معاونــت نیز طرح هــای کلیه پــروژه هــای عمرانی که 

در بودجه شــهرداری  پیش بینی شــده بود را بررسی و به 
مرحله تصویــب رســاند.معاون شهرســازی و معماری 
 شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در سال گذشته شورای 
سیاســت گذاری طرح هــای عمرانی کلیــه موضوعاتی 
 که ارجــاع شــده بــود را رســیدگی کــرد، افــزود: در 
سال 95 طرح ســاماندهی  ورودی های شهر آماده شد که 
طرح  میدان اســتقالل به عنوان »درگاه علم و فناوری« در 
دست اقدام است.وی با اعالم اینکه طرح ساماندهی ورودی 
میدان تشــریفات که محور فرودگاه اســت تهیه و مراحل 
تصویب را گذرانده اســت، گفت: طرح ســایر ورودی های 
شــهر اصفهان نیز آماده شده و در دســتور کار قرار خواهد 
 گرفت.صمصام شــریعت تاکید کرد: تکریــم ارباب رجوع، 
شفاف سازی ، روان سازی و تسهیل در امور در دستور کار 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان بود که در 
قالب شهرســازی الکترونیک محقق و تکمیل آن تا پایان 

خرداد ماه عملیاتی می شود.
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان 
اظهارکرد: ســال 95، ســالی بــود که موفق شــدیم در 
زمینه اتمام نرم افزار شــهرنما اقدام کنیــم تا تصاویرکلیه 
معابرشــهری از کوچه های یک متری تا اتوبان، بزرگراه ها 
و رینگ های مختلــف قابل رؤیت باشــد و در حال حاضر 
 چنانچه در ســایت شــهرداری و حتی از طریق گوشــی 
تلفن همراه هر نقطه ای مد نظر افراد باشد، تصاویر آن گذر 

قابل مشاهده و تا 360 درجه قابل گردش است.
افزایش ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در 

پروژه های شهری اصفهان 
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان در ادامه 
گفت: ســال گذشــته مراحل تصویب درصد زیــادی از 
مصوبات کمیسیون ماده 5 پشت سر گذاشته شد و بازنگری 
در پهنه های ارتفاعی و دقیق سازی آنها صورت گرفت و به 
کمیسیون ماده 5 ارسال شده و یک دو منطقه تصویب شده 

و امیدواریم سایر مناطق هم تصویب شود
وی ادامه داد: برنامه سرمایه گذاری و مراجعه ای که مردم 
و ســرمایه گذاران داشــتند در قالب پروژه های مشترک 
ســرمایه گــذاری در جهت تحقــق فضاهــای خدماتی، 
نقشــه های این پروژه هــا مورد بررســی قــرار گرفته و 

پروانه های آن به مرحله صدور رسیده است.
صمصام شریعت با اشــاره به افزایش سرمایه گذاری بخش 
خصوصــی در پروژه های شــهری اصفهان، خاطرنشــان 
کرد: آمار پروژه های مشــترک شهرداری اصفهان با بخش 
خصوصی افزایش یافته و پروژه های خوب مشــارکتی در 

راستای تأمین درآمد پایدار در دست اقدام است.

آمار پروژه های 
مشترک  شهرداری 

اصفهان با بخش 
خصوصی  افزایش 
یافته و پروژه های 
خوب  مشارکتی 

در راستای تأمین 
درآمد پایدار در 

دست اقدام است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:

افزایش متراژ صدور پروانه ساختمان در سال 96
امام جمعه اصفهان با اشاره به مشکالت مالی برخی از 

کارخانه ها:

پول کارگران را خرج تیم های 
ورزشی نکنید 

نماینده ولی فقیه در اســتان و امــام جمعه اصفهان 
در ادامــه دیدارهای نوروزی با مدیران شــرکت های 
فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان، این 2 شــرکت را 
قطب های مهم صنعتی استان و بلکه کشور دانست و 
اظهارکرد: از آن جایی که شــرکت های شما به عنوان 
صنایع مادر محسوب می شوند و شرکت های متعددی 
وابسته به شما هستند، رکود یا رونق و توسعه در آن ها 

اثرات زیادی در اقتصاد می گذارد.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد، افزود: توسعه 
امر مهمی در در اداره یک صنعت اســت، اما زمانی به 
فکر توســعه بیفتید که در امور جاری مانند حقوق و 

دستمزد کارگران خود مشکل نداشته باشید.
وی با اشاره به مشکالت مالی برخی کارخانه ها گفت: 
زمانی که یک کارخانه در پرداخــت حقوق کارگران 
خود با مشکل روبه رو شــده است، هیچ توجیه قانونی 
و شــرعی وجود ندارد که بــرای تیم ورزشــی خود 

هزینه های میلیاردی داشته باشد.
طباطبایی نژاد تصریح کــرد: از زمانی کــه برای این 
کارخانه ها سهام فروخته و به بخش خصوصی واگذار 
شد، باید دقت بیشتری در مخارج خود داشته باشید 
چراکه شما بخش خصوصی هستید و متعلق به مردم، 
لذا نمی شود با قانون و نظر هیئت مدیره در جاهایی که 

مرتبط با کار اصلی شما نیست، هزینه کنید.
وی تأکید کرد: درخواســت و توصیه این نماینده یا آن 
مسئول مجوز شــما برای پاســخگویی در روز قیامت 
نیســت، بنابراین به گونه ای عمل کنید که فقط رضای 

خدا را در نظر بگیرید و حق کسی را ضایع نکنید.
در ابتدای این دیدار بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه از رونق تولید و توزیع در ســال گذشته 
خبر داد و گفت: از مجموع 18 میلیــون تن فوالد در 
کشور، 9 میلیون تن ســهم فوالد مبارکه است که در 

سند چشم انداز باید به 55 میلیون تن برسد.
وی خاطرنشان کرد: ما در ســال گذشته با تمام توان 
تولید کردیم و همه توزیع شــد و هنوز هم نیاز داریم، 
که این امر نشــان از گردش چرخه اقتصادی کشــور 

است.
همچنین در ادامه احمد صادقی، مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان از رکود بازار بــرای محصوالت ذوب آهن خبر 
داد و گفت: در ماه های اخیــر برای فروش محصوالت 
شرکت در داخل بازاری نداشــتیم و این امر نشان از 

رکود بازار مسکن است.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه تعداد مساجد 
برگزار کننده مراسم اعتکاف در سطح استان اصفهان از 550 مسجد 
در سال گذشته به 576 مسجد رسیده است، تعداد کل معتکفین را 
84 هزار و 600 نفر برشمرد و اظهار داشــت: از این تعداد 26 هزار و 
 978 نفر مرد و 57 هزار و 622 نفر زن هســتند کــه تعداد خواهران 
7 درصد و برادران3/4 درصد رشــد داشته اســت و در مجموع رشد 

باالی 5 درصدی معتکفان را شاهد بودیم.
حجت االسالم رحمت ا... اروجی به درصد کاهش و افزایش معتکفان 
در شهرستا ن ها و مناطق مختلف اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق 
تعداد آمار معتکفان با کاهش روبه رو بوده اســت که البته این کاهش 

به دلیل تجمیع مساجد کوچک و متمرکز کردن اعتکاف و همچنین 
کیفیت بخشی در خدمات رسانی به معتکفان است.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان افزود: بیشترین و کمترین 
آمار معتکفان به ترتیب مربوط به شهرســتان اصفهان )شامل بخش 
مرکزی، کوهپایه، هرند، ورزنه و جرقویه( بــا 32 هزار و 720 نفر در 

136 مسجد، و شهرستان خوانسار با 396 نفر در 4 مسجد است.
وی یکی از اقدامات اساسی ستاد اعتکاف استان را راه اندازی سامانه 
جامع ثبت نام اعتکاف برشــمرد و گفت: امسال ثبت نام معتکفان به 
دو صورت حضور شخص در مسجد و اینترنتی انجام گرفت و تاکنون 
اطالعات بیش از یک چهارم کل معتکفان در سامانه ثبت شده است 
و بارگزاری اطالعات باقیمانده با ســرعت قابل قبولی در حال انجام 

است.
اروجی افزود: پس از اتمام عملیات ثبت و بارگزاری اطالعات افراد در 

سامانه، دعوتنامه حضور در پایگاه تعاملی عاکفین برای افراد ارسال 
می شود.

وی با بیان اینکه این کانال ارتباطی دو ســویه توسط ستاد اعتکاف 
اســتان و به منظور تغذیه فکری و محتوایــی و همچنین برقراری 
ارتباط مستمر با معتکفین در طول سال راه اندازی شده است، افزود: 
افراد می توانند کانال عاکفین را در پیام رســان کامــال ایرانی گپ با 

شناسه akefin@ مشاهده کرده و عضو آن شوند.
مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان افزود: همراهی دبیران 
اعتکاف شهرســتان ها و رابطان مســاجد در بارگــزاری اطالعات 
معتکفان در سامانه طراحی شده، ســتاد اعتکاف استان، شهرستان 
و دست اندرکاران مســاجد را در برنامه ریزی و ارائه خدمات بهتر به 
معتکفان و همچنین ثبت نام آســان تر آنان برای سال آینده کمک 

خواهد کرد.     

مدیرکل تبلیغات اسالمی اصفهان:

آمار معتکفان استان اصفهان رشد ۵ درصدی داشته است

 مدیرکل حــج و زیــارت اصفهان با اشــاره به اینکه 
واجدین تشــرف به حج تمتع می توانند از پنج شنبه 
به مــدت 10 روز به بانک ملی بــرای پرداخت مبالغ 
مورد نیــاز مراجعه کننــد، اظهار داشــت: واجدین 
شرایط کسانی هســتند که تا قبل از تیر ماه سال 85 

برای این سفر ثبت نام کرده اند.
غالمحسین زاهدی سقف هزینه قابل پرداخت برای 
این ســفر را در حال حاضر 10 میلیون تومان اعالم 
کرد و ابراز داشت: با احتساب یک میلیون تومان پول 
و سودی که طی این سال ها به این مبلغ تعلق گرفته 
 اســت ســقف پرداخت ها از ســوی واجدین شرایط 

10 میلیون تومان است.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه به 
دلیل عدم مشخص بودن وضعیت مسکن و کاروان ها 
هنوز سهمیه اصفهان مشخص نشده است، افزود: در 

آینده ای نزدیک سهمیه استان ها اعالم خواهد شد.
وی در خصوص سهمیه اســتان اصفهان در خصوص 
اعــزام زائران به عتبــات عالیات نیز اضافــه کرد: در 
حال حاضر اســتان اصفهان هر هفته اعزام 40 گروه 
به عتبات عالیات را عهده دار اســت کــه 25 گروه به 
صورت هوایی و 15 گــروه به صــورت زمینی اعزام 

می شوند.

 مدیرکل حج و زیارت اصفهان:

واجدین شرایط تشرف به حج 
تمتع به بانک ملی مراجعه کنند

انتظامیراهنمایی و رانندگیحج و زیارت

کالهبرداری  تاجر قالبی با 
مدرک سوم ابتدایی

ضبط ۹6۰ فقره گواهینامه  
داراي نمره منفي در اصفهان

رییس پلیس راهنمایي و رانندگي اســتان از شناسایي 
960 فقره گواهینامه داراي حــد نصاب نمره منفي در 

اصفهان خبر داد.
 ســرهنگ رضا رضایي، رییــس پلیــس راهنمایي و 
رانندگي اســتان اصفهان اظهار کــرد: ماموران پلیس 
راهنمایي و رانندگي اصفهان در ســال 95 تعداد 960 
 راننده متخلف کــه گواهینامه آنهــا داراي حد نصاب 

نمره منفي بود را شناسایي کردند.
 وي افــزود: صاحبــان ایــن گواهینامــه هــا داراي 
حد نصــاب 30 نمره منفي بودند کــه طبق ماده  هفت 
قانون رســیدگي به تخلفات اخطارکتبي بــراي آنها 
ارسال شــد.این مقام انتظامي بیان داشت : تعداد 960 
نفر راننده متخلف براي مدت سه ماه از رانندگي محروم 
و گواهینامه آنان توقیف شد.سرهنگ رضایي ادامه داد: 
گواهینامه رانندگان متخلف پس از سپري شدن مدت 
محرومیت، پرداخت جریمه نقدي و سیر مراحل قانوني 
به آنها بازگردانده مي شود.سرهنگ رضا رضایي در پایان 
افزود: این رانندگان چنانچه درمدت محرومیت اقدام به 
رانندگي کنند به منزله رانندگي بدون گواهینامه براي 
آنها محســوب شــده و برابر با مقررات عالوه بر توقیف 
وسیله نقلیه آنها به مراجع قضائي جهت اجراي مقررات 

اعم از جریمه و حبس، معرفي خواهند شد.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشت: در پی 
شکایت تعدادی از کسبه اســتان مبنی بر کالهبرداری 
فردی از آنان، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان 

اداره جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.
ستار خســروی افزود: در بررســی های صورت گرفته 
مشخص شــد فردی با معرفی خود به عنوان تاجر برنج 
با در دست داشــتن مدارک شناسایی و هویتی جعلی و 
یا به نام افراد دیگر اقدام به دریافت دســته چک از یکی 
از بانک ها کرده و ســپس با اســتفاده از این چک های 
بی هویت اقدام به خریدوفروش اجناس و اقالم در سطح 

بازار کرده است.
وی بیان داشت: سرانجام با تحقیقات علمی و تخصصی 
ویژه رد پای این مجرم حرفه ای در یکی از اســتان های 
 کشــور به دســت آمد و ماموران پــس از هماهنگی با 
مقام قضائی با همکاری پلیس آگاهی آن استان متهم را 

در مخفیگاهش دستگیر کردند.
خســروی در پایان با اشــاره به اینکه متهم تاکنون به 
20 میلیارد ریــال کالهبرداری از شــهروندان اعتراف 
کرده است گفت: این متهم 40 ســاله که دارای مدرک 
تحصیلی ســوم ابتدایی اســت ،توانســته تنها در یک 
 مورد با مــدارک جعلی،  ملکی بــه ارزش 10 میلیارد و

512 میلیون ریال کالهبرداری کند.

آمورزش و پرورش

رییــس اداره پــرورش اســتعدادهای درخشــان و 
پژوهشــگران جوان آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: افرادی کــه  مرحله اول آزمــون ورودی مدارس 
اســتعدادهای درخشــان ثبت نام کرده اند باید از روز 
چهارشنبه 16 فروردین تا ســاعت 24 روز پنجشنبه 
 31 فروردین مــاه 96 بــا مراجعه به ســامانه ثبت نام 
 آزمــون ورودی مــدارس اســتعدادهای درخشــان 
ســال تحصیلی 97-96 بنا بر اعالم قبلی و برنامه ریزی 

صورت گرفته نسبت به واریز وجه ثبت نام اقدام کنند.
ابراهیم غالمرضایی تصریح کرد: داوطلبان در بازه زمانی 
اعالم شده با ورود به ســایت  azmoon.medu.ir با 
انتخاب کلید پرداخت الکترونیکی ثبت نام خود را تکمیل 
کنند.وی تأکید کرد: عدم مراجعه به سامانه جهت واریز 
وجه، به منزله انصراف از ثبت نام بــوده و کارت ورود به 

جلسه برای این دسته از داوطلبان، صادر نخواهد شد.
غالمرضایی گفت: تاکنون 80 درصد از افراد نســبت به 
واریز وجه ثبت نام اقدام کردند و در صورت ادامه همین 

روند نیازی به تمدید این مرحله نیست.
وی در پایان گفت: همچنین بعــد از پایان این مرحله 
بــه زودی و پــس از چنــد روز کارت ورود به جلســه 
 افراد بر روی ســایت قــرار خواهد گرفــت و آزمون در 

تاریخ 96/2/14برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام استعدادهای 
درخشان تا پایان فروردین ماه
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گوناگون

قدیمی ترین موجودات روی 
زمین شناسایی شدند

فناوری

 تا یک سال دیگر آب آشامیدنی بسته بندی به بازار عرضه می شود که 
می توان حتی بطری آن را خورد.

 تا یک سال دیگر بطری های آب قابل خوردن به بازار عرضه می شوند. 
این برند آب معدنی که Ooho نام دارد، یک حباب مملو از آب است که 

نحوه آب نوشیدن انسان را برای همیشه تغییر می دهد.
 این حباب نخستین بار توسط ســه مهندس در ۲۰۱۴ اختراع شد اما 
مخترعان آن اکنون مشغول جمع آوری سرمایه برای عرضه بطری آب 

معدنی قابل خوردن به بازار هستند.
  به گفته این مهندســان هدف از اختراع این بطری هــا از بین بردن  

زباله های  مربوط به بسته بندی است.

  در حقیقت Ooho  یک شیوه بســته بندی جایگزین برای بطری و 
لیوان های پالستیکی است که از عصاره seaweed ساخته شده است. 
یکی دیگر از ترکیبات آن کلراید کلسیم و  سدیم alginate است که 
از جلبک قهوه ای گرفته می شود. این بطری کامال طبیعی است و حتی 

می توان آن را خورد!
ساشــه های Ooho پاکت های انعطاف پذیر حاوی آب هســتند که 
می توان با ایجاد ســوراخی در آن، آب را نوشــید. این بسته بندی ها 
ارزان تر از پالســتیک هســتند و می تــوان از آن برای بســته بندی 
 هرگونه مایعاتی از جمله آب و نوشــابه و حتی مواد آرایشــی استفاده 

کرد.

لبخندک

بطری های آب، خوردنی می شوندروی موج شایعه

دانشــمندان پس از یــک دهه تحقیــق درباره کهن 
 ترین گروه حیوانات روی زمین متوجه شــدند  ماهی 
شانه دار دریایی مهاجم، قدیمی ترین موجودی است 

که در زمین می زیسته است.
جانورشناســان یک دهه صرف تحقیــق درباره این 
موضوع کردند که آیا اسفنج های دریایی قدیمی ترین 
موجودات روی زمین هســتند یا  ماهی های شانه دار 
دریایی مهاجم.اکنون گروهی از محقققان دانشــگاه 
وندربیلت و دانشــگاه ویسکانسن- مدیسون  با روشی 
جدید شــجره نامه حیات حیوانات را بررسی کردند و 
به این نتیجه رسیدند که ماهی های شانه دار دریایی 

مهاجم، قدیمی ترین موجودات روی زمین هستند.
 این درحالی است که همیشه تصور می شد اسفنج ها 
قدیمی تریــن موجودات روی زمین هســتند.  اما در 
ســال ۲۰۰۸ یکی از تحقیقات اولیــه در این زمینه 
 نشــان داد، ماهــی های شــانه دار دریایــی مهاجم 
قدیمــی ترین اعضــاص خانــواده حیوانــات روی 
 زمین هســتند.  به طــوری که قدمت آنــان حتی از 
اسفنج ها هم بیشتر است. این امر به جنجالی بزرگ و 

تحقیقاتی ادامه دار منجر شد.
بنابراین محققان دودانشگاه وندر بیلت و ویسکانسن 
مدیســون ســعی کردند با روشــی جدید به نتیجه 

برسند.
 به گفته این گروه، دانشــمندان در گذشته اطالعات 
ژنتیکی مختلف حیوانات را جمع آوری کرده و سعی 
می کردند با ایجاد ارتباط میان ایــن اطالعات نوعی 

شجره نامه برای این موجودات تهیه کنند.
 ایــن روش در ۹۵ درصد مــوارد موثر اســت اما در

 ۵ درصد تحقیقات نتیجه کاملی را ارائه نمی کند.
به هرحال  محققــان تصمیم گرفتنــد روی ژن های 
 مشــترک در ۱۸  ارگانیســم ) ۷ حیــوان، ۵ گیاه و

 ۶ قــارچ(  تحقیقاتی انجــام دهند تــا دریابند چرا 
مطالعات مختلف دربــاره کهن تریــن موجود روی 

زمین، نتایج مختلفی داشته است.
  نتایج ایــن تحقیقــات روی اطالعــات ژنتیک این

  ۱۸ ارگانیســم نشــان داد نشــانگر فیلوژنتیــک 
 )درخــت تکامل نــژادی حیــوان(  در  این گــروه از 
ماهی های مهاجم بیش از اسفنج هاست. بنابراین آنها 
قدیمی ترین موجودات روی زمین به حساب می آیند.  

ندا
 شاه نوری

دانستنی ها

تصاویر روز

کشکول

به زمین زیر پایتان نگاه کنید
آیا به نظر می  آید که این سطح سنگی هم اکنون با سرعت بیش از 107000 

کیلومتر در ساعت در حال گردش به دور خورشید باشد؟ !

جانی اپل سید، درخت ســیب را در دور افتاده ترین 
مناطق ایاالت متحده ی آمریکا برد و کاشــت و نحوه 
کاشــت و نگهداری از آن را معرفی کــرد )او را پدر 
درخت های ســیب آمریکا می دانند(، سپس آن را به 
مهاجران جدیدی که به آمریکا می آمدند فروخت. او 
دوباره به یــک منطقه ی دور افتاده دیگر ســفر کرد 
و درخت سیب را کاشت و ســپس آن را فروخت، او 
با بومیان آمریکایی رفتار دوستانه ای در پیش گرفته 
بود.کشــاورزی یکی از اصولی بود که تمدن ها بر پایه 
آن شکل می گرفتند. وقتی کشاورزی در یک منطقه 
رونق می گرفت انسان ها دیگر مجبور نبودند تا برای 
به دســت آوردن غذا از جایی به جای دیگر مهاجرت 
کنند. در همین راســتا با این گزارش همراه باشید تا 
دانســتنی های جالبی از میوه ها و ســبزیجات، این 
جزء جدایــی ناپذیر رژیم غذایی انســان ها از دیرباز 

تاکنون را بخوانید.

 انقراض موز 
 میوه موز قبــل از دهه پنجاه 
میالدی با موزهایــی که امروز 
می شناســیم متفــاوت بود. 
موزهــا بــزرگ تــر و لذیذتر 
بودنــد و در اصطــالح علمی 
به آنهــا Gros Michel می گفتند. آنهــا دچار یک 
بیماری بســیار خطرناک بــه نام )پاناما( شــدند که 
منجر به از بین رفتن گروس میشل ها شد. موزهایی 
 که امــروز در بــازار وجــود دارد از نــوع کاوندیش

 Cavendish در برابر بیماری پاناما مقاوم هســتند. 
با این حال، دانشمندان هنوز نگران هستند که مبادا 
بیماری پاناما این دســته از موزها را هم از بین ببرد 
و به تعبیری دیگــر موزها برای همیشــه از زندگی 

انسان ها محو شوند.
  

سیب زمینی با سم سوالنین
از  یکــی  زمینــی  ســیب 
صیفی جــات بســیار محبوب 
در میان مردم معاصر اســت، 
و آن را به صورت سرخ شــده، 
 آب پــز و یــا مخلوطــی بــا 
 مواد غذایــی دیگر مــی خورنــد. در برگ هــا و یا 
جوانه های ســیب زمینــی و درمحصــوالت نارس 
 آن مقداری ســم ســوالنین وجود دارد. ســوالنین 
یک نوع سیســتم دفاعی برای سیب زمینی است که 
آن را از آفت هــا و بیماری ها مصون مــی دارد. اغلب 
ســیب زمینی های موجود در بازار به شکلی کشت 
 می شــوند که میزان ســوالنین موجود آنهــا تقلیل 
می یابد، البته پخت سیب زمینی هم بقایای موجود 

از این ماده سمی را کاهش می دهد. با این حال ورود 
زیاد این سم به بدن با نشــانه هایی همچون سردرد، 
تهوع و ... به همراه دارد و در موارد شــدیدتر ممکن 

است منجر به کما و یا حتی مرگ شود.

تولید پالسما با انگور
پالسما یکی از چهار فاز اصلی 
ماده اســت ســه فاز دیگر آن 
جامــد، مایع و گاز اســت. اگر 
مقداری گاز داشــته باشــیم، 
و بــه آن انــرژی وارد کنیم تا 
جایی که حرارت آن باال برود و ذرات پر انرژی شوند، 
الکترون هــای گاز بــه حرکت در آمــده و در اطراف 
پروتون ها با سرعت باالیی خواهند چرخید. این عمل 
باعث می شود که نور بسیار شدیدی تولید شود که به 
آن پالسما می گویند. اگر یک حبه انگور را از وسط به 
دو نصف کنید، نه آنقدر که دو قســمت آن از هم جدا 
شوند و سپس آنها را درون مایکروویو قرار دهید مایع 
 درون حبه انگور به گاز و ســپس به پالســما تبدیل 
می شود  و درون مایکروویو پالســما را خواهید دید. 
ذکر این مهم الزم اســت که جرقه رعد و برق، تابش 
مالیم شفق قطبی، گازهای داخل المپ فلورسنت یا 
المپ نئون نمونه های متنوعی از پالسما هستند، اما 

سعی کنید که این آزمایش را در خانه انجام ندهید.

 گوجه فرنگی های مخصوص فیجی
 در جزیــره فیجــی نوعــی 
از گوجــه فرنگــی مــی روید 
 کــه آدم خوارها بــرای مدت 
هزاران ســال از آن بــه عنوان 
ســس طعم دهنده ی گوشت 
انســان ها اســتفاده می کردند زیرا بر این باور بودند 

که رب گوجه فیجی گوشت را خوشمزه تر می کند. 

مهندسی هندوانه
 اصل هندوانه به جنوب آفریقا 
بازمی گــردد و از آنجا هندوانه 
 به همه ســرزمین ها منتشــر

 مــی شــود، در قــرن دهــم 
بــه  هندوانــه  میــالدی 
چین رســید و در قــرن ســیزدهم پایش بــه اروپا 
 بــاز شــد. در ژاپــن هندوانــه را درون جعبه های 
شیشــه ای می کارند تا هندوانه مکعبی شکل شود 
 و امــکان جا بــه جایی و ذخیره آن آســانتر شــود. 
 Densuke ژاپنی ها ولع خاصی به هندوانه دنسوک
دارند، این هندوانه فقط در جزیره هوکایدو کشــت 

می شود .

اسپانیایی ها یک جشنواره عجیب دانستنی های جالب درباره میوه ها که شاید ندانید
دیگر رو کردند!

 اســپانیا ســرزمین برگــزاری فســتیوال های پرجمعیــت و 
پر سرو صدا اســت که از شدت هیجان همیشــه ده ها و صدها 
آســیب دیده هم دارد. اما این بار گردهمایی اســپانیایی ها در 

روستای کوچک »کاسابیخا«-واقع داستان آبیالر- است.
هر بهار ساکنان روســتا در کنار مســافرانی از شهرهای اطراف 
در لباس ها و ماســک هایی الهام گرفتــه از طبیعت و حیوانات 
که توســط مردان پوشــیده می شــوند در خیابان هــا رژه می 
 روند.تعداد شــرکت کنندگان نســبت به ســال های گذشته

 کاهش یافته اما هنوز هم ساکنان برای زنده نگه داشتن سنتی 
که نام روستایشان را بر سر زبان ها می اندازد،در تالشند.

رایانه ها و تلفن های همــراه آینده هیجان انگیزتــر از تصورات 
می شوند. دانشمندان آنها را طوری طراحی می کنند که با قطرات 
آب خنک شوند. اینکه بتوان سیستم یک رایانه یا تلفن همراهی 
را با اســتفاده از قطرات آب خنک نگاه داشت تحولی شاخص در 
یکی از کاربردی ترین مظاهر فناوری محسوب می شود.آنچه که 
دانشمندان دانشــگاه دوک انجام داده اند ابداع سیستم قطره ای 
جدیدی است که با اســتفاده از آن می توان تمامی سیستم های 
الکترونیکی را خنک کرده و آنها را برای کار در ســرعت های باال 
آماده نگاه داشت.یک ویژگی شاخص این نوآوری در آن است که 
به طرزی هوشمندانه، نواحی داغ را شناســایی کرده و آنها را به 
طرز مؤثری خنک نگاه می کند.دانشمندان دانشگاه دوک در این 
مســیر از طبیعت الهام گرفته اند. بال های کوچک اما قدرتمند 
حشراتی نظیر ملخ و جیرجیرک قابلیت انتشار ریزقطرات آب را 
با سرعتی ماورای تصور دارد. حاال از همین سیستم طبیعی الهام 
گرفته شده تا بتوان انواع مدارات الکترونیکی را که در انبوهی از 
سیستم های رایانه ای به کار گرفته می شوند خنک نگاه داشت.

دانشــمندان با آگاهی از ایــن واقعیت که تراشــه های رایانه ای 
 نباید داغ شــوند _ و دقیقا به همین دلیل اســت که از فن های 
خنک کننده در سیســتم های رایانه ای اســتفاده می شود _ به 
فکر توسعه فناوری جالبی افتاده اند که طی آن از ریز حفره های 
حاوی بخار آب برای خنک سازی طیف گسترده ای از تجهیزات 
الکترونیکــی، از تلفن های همــراه گرفته تــا خودروهای برقی 

استفاده می شود.

خنک سازی رایانه با آب!

غزال شاخ چنگالی
غزال شاخ چنگالی آنتلوپ قدرت دید X 10 دارد به این معنی که این غزال ها در 

یک شب صاف و بی ابر می توانند حلقه های اطراف زحل را نیز ببینند!

اخبار علمی

یک عروســک خرســی مجهز به تجهیزات الکترونیک 
ساخته شده که با اســتفاده از آن می توانید عزیزانتان را 
از راه دور در آغوش بگیرید و خالء عاطفی خود را برطرف 

کنید.
تا به حال روش هــای متنوعی برای انتقال احساســات 
از طریــق اینترنت یا با اســتفاده از دیگــر فناوری های 
ارتباطی ابداع شده و این بار شما می توانید با استفاده از 

یک حیوان اسباب بازی حس بغل کردن عزیزانتان را از راه دور در خود ایجاد کنید.
این خرس اسباب بازی مجهز به دو فناوری وای_ فای و بلوتوث است و با نصب برنامه 
موبایلی خاص آن، استفاده از خرس مذکور ساده تر می شــود. البته کودکان هم با 

استفاده از قابلیت وای _ فای این عروسک می توانند به راحتی از آن استفاده کنند.
یک موتور لرزاننده در داخل شکم این عروســک گنجانده شده و سیستم حسگر آن 

هم به خوبی حس واقعی در آغوش گرفتن را به فرد القا می کند. 
میزان لرزش این سیستم بستگی به میزان فشاری دارد که طرف مقابل بر عروسکی 

که در آغوش دارد وارد می کند.
 این واکنش های طبیعی مبتنی بر نحوه در آغوش گرفتن افراد باعث می شــود که 

عملکرد عروسک یاد شده طبیعی تر به نظر برسد.
اجزای الکترونیک این عروســک به گونه ای طراحی شــده اند که مــی توان آنها را 
به راحتــی از درون شــکم Parihug خــارج کرد و خــود عروســک را در درون 
 ماشــین لباسشــویی انداخت و شســت. عالقمندان برای خرید این عروسک باید

۱۰۵ دالر هزینه کنند.

 زنان بلند قامت و با اندام درشت در حدود سه برابر زنان 
کوتاه قدتر در معرض ابتال به تپش نامنظم قلب موســوم 

به »فیبریالسیون دهلیزی« قرار دارند.
 محققان ســوئدی دریافتند هر چقدر سایز بدن یک زن 
در اوایل جوانی بیشتر باشــد احتمال ابتال وی به اختالل 

قلبی در سنین باالتر بیشتر خواهد بود.
آنیــکا روزنگرن، سرپرســت تیــم تحقیق از دانشــگاه 
گوتنبرگ، در این باره می گوید: »با افزایش ســایز بدن، ریسک بیماری قلبی هم به 

تدریج افزایش می یابد.«
وی در ادامه می افزاید: »زنان دارای قد بلندتر و سایز بدنی بیشتر در حدود سه برابر 

زنان کوچک اندام در معرض این ریسک قرار دارند.«
»فیبریالسیون دهلیزی« تپش غیرعادی قلب اســت که در دهلیز، دو حفره فوقانی 
قلب، روی می دهد. این نوع تپش قلب موجب افزایش ریسک سکته، نارسایی قلبی و 

سایر مشکالت قلبی می شود.
این نوع اختالل قلبی بسیار شــایع اســت و از هر ۵ نفر، یک نفر در طول زندگی در 
معرض ابتال به فیبریالســیون دهلیزی قرار دارد. معموال این مشکل در افراد باالی 
۶۰ ســال اتفاق می افتد.روزنگرن می گوید: »از آنجائی که جمعیت جهان در حال 

قد بلندتر و سنگین تر شدن است، توجه به عوارض این بیماری بسیار مهم است.«
در مطالعه قلبی هم مشخص شده بود که مردان درشت هیکل و بلندقد نیز احتماال 

با افزایش سن بیشتر در معرض فیبریالسیون دهلیزی هستند.
در این مطالعه محققان داده های ۱.۵ میلیون زن سوئدی را بررسی کردند.

    مشکالت قلبی در کمین زنان بلندقامت ترعزیزانتان را از راه دور در آغوش بگیرید 

هکرها می توانند پسورد شــما را از نحوه تکان های گوشی حین 
تایپ کردن تشــخیص دهند.مطالعه ای که به تازگی در دانشگاه 
Newcastle انجام شده است نشان می دهد که هکرها می توانند 
با توجه به حرکات گوشی هوشمند شما حین تایپ کردن، پسوورد 
یا کد PIN شــما را ردیابی کنند. اگرچه این ادعا کمی عجیب به 
نظر می رسد، محققان مدعی شده اند که توانســته اند در جریان 
 مطالعه خود، کدهای چهار رقمی را تنها بــا یک بار تالش با دقت 
۷۰ درصدی شناســایی کنند و پس از پنجمیــن تالش که تنها 
مبتنی بر سنسورهای جهت یابی و حرکت یابی بوده است، کد به 

صورت کامل ردیابی شده است.

هکرها می توانند پسورد شما را 
تشخیص دهند

شــاید برای شــما هــم این ســوال پیش 
 آمده باشــد که چه کســی می نشــیند و 
جوک ها و لطیفه ها را می ســازد. چه کسی 
روی ورزشــکارها اســم می گذارد و به آنها لقب می دهد یا مثال 
اولین بار چه کسی توی استادیوم یک شــعار خاص را فریاد زد 
و بعد این شــعار کم کم بین مردم جا افتاد و حاال همه آن را بلد 
هستند. واقعیت این است که در بســیاری از موارد جواب فقط 
یک کلمه است؛ مردم. مردم توی شبکه پیچیده و گسترده ای از 
ارتباطات واقعی و ومجازی به هم پیوند خورده اند و خبر، شایعه 
یا یک لطیفه خیلی ســریع تر از چیزی که فکــرش را می کنیم 
بین آنها دهان به دهان می گردد. درســت مثــل موج مکزیکی 
در استادیوم های فوتبال که از یک نقطه شــروع می شود، دور 
استادیوم می  چرخد و بعد به همان نقطه برمی گردد. این روزها 
حتما یکی از این موج های رســانه ای به شما هم رسیده و شاید 
پاهایتان را خیس هم کرده باشد. روزی نیست که در شبکه های 
اجتماعی یا ابزارک هایی مثل وایبــر یا واتزاپ و تلگرام یک خبر 
داغ نشود و همه شــروع به حرف زدن درباره آن نکنند. صبح از 
همه جا بی خبر از خواب بیدار می شــویم و مــی بینیم که انگار 
همه آدم های دنیــا دارند درباره یک موضوع حــرف می زنند و 
اگر ما درباره همان موضوع حرفی برای گفتن نداشــته باشــیم 
از قافله عقب می مانیم. اینجا چند ســوال 
مـــی آید:  پیــش 
یک( آیــا چیزی 
دارند  که همــه 
 درباره آن حرف 
می زننــد واقعا 
وجــود دارد، رخ 
داده یــا راســت 

است؟
 دو( آیــا ما بایــد راجع 
بــه همه ایــن موضوعــات اظهــار نظر 
کنیــم؟ 3( آیــا بایــد هرچیــزی کــه به 
 دســتمان می رســد را به اشــتراک بگذاریم

 و4( اگر با یک موضــوع دروغ، غیرعلمی یا یک 
شایعه مواجه شدیم چه کار باید بکنیم؟
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