
جمــع کثیــری از فرماندهان ارتــش جمهوری 
اســامی صبح دیروز در آســتانه فرا رسیدن روز 
ارتش در حرم مطهر امام خمینی)ره( حضور یافته 
و با آرمان هــای امام راحل تجدیــد بیعت کردند. 

در این مراســم امیر احمدرضا پوردســتان طی 
ســخنانی گفت: 29 فروردین یــک روز  تاریخی، 
به یاد ماندنی و یکی از ایام ا... انقاب اســامی به 

شمار می رود. جانشین فرمانده کل ارتش ...

امیر پوردستان در مراسم تجدید میثاق نیروهای ارتش با آرمان های امام خمینی )ره(:

»داعش« را قبل از رسیدن به مرزهای کشور 
نابود می کنیم
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تکمیل ۹۰ درصدی فاز نخست باغ موزه دفاع مقدس اصفهان

کنیا بستر مناسبی جهت سرمایه گذاری اصفهان است

ماموران پلیس مرکز اســتان مرحله دیگري از طرح امنیت محله محور را براي ارتقاي امنیت شهروندان اجرا و142 سارق 
حرفه اي ، فروشنده مواد مخدر ، معتاد و متهم تحت تعقیب مراجع قضائي را دستگیر کردند. سرهنگ حسن یاردوستي، 

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان در تشریح این عملیات ضربتي گفت ...
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ضعف فرهنگی در برخورد با آثار فرهنگی؛

خراش روی چهره شهر
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مدیرعامل فرودگاه چهارمحال و بختیاری خبر داد؛
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صفحه 5

استاندار اصفهان تاكید كرد:

افزایش کاذب برخي قیمت ها به 
بازخورد رسانه اي برمي گردد
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تمام امیدم به خداست
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گفت وگو با احمد اسماعیل پور به بهانه قرار گرفتن 
در لیست ده بازیکن برتر دنیا:
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پیشنهاد سردبیر:
 آمریکا باید تاوان دیدار با سرکرده منافقین را پرداخت کند

سیاست خارجه

ایرنا :ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره دیدار یکی 
از مقامــات کنگره آمریکا با ســرکرده منافقین گفت: 
این کار خطایی بوده که باید دولت آمریکا مانند دیگر 
خطاهایش که در منطقه انجــام داده تاوان آن را پس 

دهد.
بهرام قاســمی در نشســت خبری ادامه داد: این نوع 
تماس ها تماس جدیدی نیســت و عمدتــا مقامات 
آمریکایــی نشــان داده اند کــه در دهه هــای اخیر 
نتوانســته اند از رفتارهای خــود عبــرت بگیرند و با 
سیاســت های غلط و رفتارهای ناپســند در توسعه و 
گسترش تروریســم در منطقه تالش کرده اند که این 

تماس هم در راستای همین زمینه است.
وی ادامه داد: حتی با تغییر حاکمیــت در آمریکا نیز 
نشان داده شــد که نگاه توســعه تروریسم در منطقه 
وجود داشته و این خطایی است که باید دولت آمریکا 

مانند دیگر خطاها تاوان آن را پس دهد.
وی همچنین درباره گفت وگــوی وزیر امورخارجه با 
وزیر امورخارجه مصر بعد از عملیات تروریستی در این 
کشور گفت: در تماس ظریف با همتای مصری مراتب 
تســلیت مردم ایران را ابالغ کردیم و پیرامون مسائل 

مورد عالقه دو کشور نیز صحبت شد.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه درباره سیل اخیر 
در آذربایجان گفت: علت اصلی کشــته شدن حادثه 

دیدگان سیل آذربایجان وزارت راه و شهرسازی است.
نماینده مردم ارومیه با اشاره به اینکه وزارت راه جاده  
را بســته بود و مردم را از زیر پل عبور می داد، اظهار 
داشت: در شــرایطی که وزارت راه می دانست باید در 
آن حالت جاده را باز کند مــردم به اجبار در جاده ای 
که وزارت راه در آن خرابکاری کرده بود تردد کردند 

و زنده زنده همراه خانواده هایشان کشته شدند.
عضــو کمیســیون صنایع مجلــس با بیــان اینکه 
مســئولین مربوطه سه روز اســت که می گویند قرار 
است هفتاد تن مواد غذایی برسد و توزیع شود، اظهار 
داشــت: پس این مواد غذایی چه وقت می آید؟ بعد از 
اینکه مردم از گرســنگی بمیرند؟! توزیع مواد غذایی 
در هیچ کجای استان آذربایجان غربی صورت نگرفته 

است.
قاضی پور با بیــان اینکه وزارت راه  می دانســت پل 
هاشم آباد متعلق به صد سال قبل است، اظهار داشت: 
آنها تنبلی کردند و به خاطــر اینکه یک دوربرگردان 
نزنند، پل را درست نکردند و مسیر تردد مردم روستا 

را به زیر پل انداختند.

قاسمی :

 آمریکا باید تاوان دیدار با سرکرده 
منافقین را پرداخت کند

قاضی پور:

عامل اصلی کشتار سیل 
آذربایجان وزارت راه است

ضرغامی:

اصالح طلبان از وحدت حول 
روحانی ضرر می کنند

محمد هاشمی: 

مبنای ما رقابت درون جناحی 
نیست

دانا : عزت ا... ضرغامی رئیس اســبق رســانه ملی با 
اشــاره به نگرانی جریان های رقیب نیروهای انقالبی 
از وحدت این نیروها با یکدیگر اظهار داشــت : رقبای 
انتخاباتی ما نســبت بــه این وحــدت رضایتمندی 
ندارند چــرا که خود آن هــا یعنی جریــان اعتدال و 
اصالح طلبان روی یــک کاندیدا واحــد یعنی آقای 
روحانی به جمع بندی رســیده اند و قطعا از وحدت 
 حداکثــری نیروهــای مردمــی و انقالبــی راضی 

نیستند.
رئیس اسبق رســانه ملی گفت: اصالح طلبان اشتباه 
می کنند کــه همه  تخــم  مرغ های خود را در ســبد 
آقای روحانی می گذارند، پایه های مســئولیتی آقای 
روحانی کامال لرزان شــده و اصــالح طلبان که برای 
خودشان موجودیتی قائلند و خود را دارای یک رای 
قابل توجه در کشور می دانند احتماال اشتباه سال 84 

را امسال هم تکرار خواهند کرد.
ضرغامی ادامــه داد: اصالح طلبــان از وحدت حول 
روحانی ضــرر می کنند چون نارضایتــی از عملکرد 
دولت باال رفته و حتی اگر روحانی مجددا رای بیاورد 
اصالح طلبان باید بیشتر نســبت به عملکرد روحانی 

پاسخگو باشند.

محمد هاشمی رفسنجانی داوطلب دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری، در پاسخ به سؤالی درباره 
شــایعه انصراف او به نفع حســن روحانی، گفت: قرار 
نیست ما رقابت درون جناحی با یکدیگر داشته باشیم؛ 
یعنی نه قرار اســت من با آقای روحانی رقابت کنم و 
نه اینکه آقای روحانی با من وارد عرصه رقابت شــود. 
من همان طور که پیش از این گفتــه بودم برای دفاع 
از آرمان آیت  ا... هاشمی کاندیدا شده ام و در حد توانم 

این هدف را دنبال خواهم کرد. 
به گــزارش نامــه نیــوز، وی دربــاره کاندیداتوری 
جهانگیری نیز گفت: خود آقــای جهانگیری توضیح 
دادند که برنامه های شان تفاوتی با آقای روحانی ندارد، 
یعنی ایشان هم با آقای روحانی رقابت نخواهند کرد. 
آقای جهانگیری مکمل آقای روحانی اســت و ایشان 
کاندیدا شده اند تا به مردم بگویند که آقای روحانی چه 

دولتی را تحویل گرفته بود. 
هاشمی در پاسخ به این سؤال که گزینه  نهایی با کدام 
مکانیزم انتخاب خواهد شــد؟ آیا قرار است براساس 
نظرسنجی ها گزینه نهایی مشخص شود؟ تصریح کرد: 
بستگی به عرصه رقابت و صحنه انتخابات دارد؛ عوامل 

مختلفی می تواند باشد و فقط نظرسنجی نیست. 

بین الملل

وزارت خارجــه آمریکا در واکنش به نتایج همه پرســی 
اصالحات قانون اساســی ترکیه اعالم کــرد که نگران 
کیفیت دموکراسی در ترکیه اســت.به گزارش حریت، 
»مارک تونر« ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت: 
آنچه می توانم بگویم این اســت که ما از نزدیک و بسیار 
دقیق تحوالت ترکیه را زیر نظر داریم. همانطور که پیش 
از این نیز گفته ایم ما نگران کیفیت دموکراسی در ترکیه 
هســتیم. ما درباره این موارد بــا مقامات ترکیه صحبت 
می کنیم. ما )آمریکا و ترکیه( با یکدیگر متحد هستیم و 
طبیعی است که درباره اینگونه مسائل با یکدیگر گفتگو 
کنیم.این وضعیت در حالی اســت که ترکیه اعالم کرده 
درباره نقش مقامات آمریکایی از جمله »چاک شــومر« 
از چهره های شناخته شده ســنای آمریکا، در کودتای 

نافرجام جوالی سال گذشته تحقیق می کند.

واکنش آمریکا به نتایج 
»همه پرسی« در ترکیه

یک مقام مصری اظهارات »احمد عســیری« سخنگوی 
ائتالف عربســتان در خصوص اعزام نیرو از مصر به یمن 
 را تکذیب کرد.پایگاه خبری روســیا الیــوم گزارش داد، 
احمد عسیری ســخنگوی ائتالف عربســتان در جنگ 
علیه یمن مدعی شده بود که عبدالفتاح السیسی دستور 
اعزام 40 هزار نیروی ارتش مصر برای مشارکت در جنگ 

زمینی در یمن را داده است.
این مقام مصری که روســیا الیوم به نام وی اشاره نکرده، 
گفت: اظهارات غیرمسئوالنه عسیری هیچ پایه و اساسی 
ندارد و اعزام نیروهای مصر برای مشارکت در جنگ های 

خارج از مرزهای ملی نیاز به قوانین خاص خود را دارد.

مصر  اظهارات سخنگوی 
ائتالف سعودی را تکذیب کرد

در این مراسم امیر احمدرضا پوردستان طی سخنانی گفت: 
29 فروردین یک روز  تاریخی، به یاد ماندنی و یکی از ایام ا... 

انقالب اسالمی به شمار می رود. 
جانشین فرمانده کل ارتش اظهار داشــت: ارتش در زمان 
انقالب به دو قســمت تبدیل شــده بود. بخشی ژنرال های 
خودفروخته ای بودند که به شــاه و آمریــکا وصل بودند و 
بخشــی دیگر که بدنه ارتش را تشــکیل می داد جوانان و 
ســربازانی بودند که با مردم ارتباط داشتند و اعالمیه های 

امام خمینی )ره( را پخش می کردند.
امیر پوردستان با اشاره به رشادت های ارتش در ایام پیروزی 
انقالب و همچنین هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: 

دشــمن برای اینکه بتواند نظام نوپای جمهوری اسالمی را 
ساقط کند به طرح شعار انحالل ارتش برای خلع سالح نظام 
اقدام کرد. از طریق عوامل داخلی خود بســیار تالش کرد تا 
به این شعار تحقق بخشــد. حتی بسیاری از مسئولین وقت 
نیز به این باور رســیده بودند و قراردادهای خرید تجهیزات 
نظامی را لغو کردند. اما آیت ا... خامنه ای، شــهید بهشتی و 
شهید مطهری تصمیم ســازی کردند و امام خمینی )ره( 
تصمیم شجاعانه ای گرفتند و 29 فروردین را به عنوان روز 

ارتش نام گذاری کردند و به ارتش جانی دوباره دادند.
جانشین فرمانده کل ارتش با بیان اینکه سناریویی که امروز 
در سوریه در حال اجرا اســت، پیش از این در کشور ما اجرا 

شد، ادامه داد: ایستادگی و مقاومت ارتش و ایستادن پشت 
امام )ره( و ملت باعث شد که ارتش بتواند رسالت خود را به 
خوبی انجام دهد. در آن زمان یگان هایی از نیروی زمینی با 
داوطلبانی از نیروهای هوایی، دریایی و هوانیروز برای مقابله 

با گروهک های تا بن دندان مسلح وارد شدند.
جانشین فرمانده کل ارتش با بیان اینکه امروز آمادگی ارتش 
بیشتر از هر زمان دیگری اســت، اظهار کرد: امروز ارتش با 
تجربیاتی که از هشت سال دفاع مقدس و جنگ های اول و 
دوم خلیج فارس و همچنین جنگ افغانستان کشف کرده و 
آموزش هایی که در مدارس نظامی دیده و رزمایش هایی که 
برگزار کرده از قدرت و استحکام و قابلیت باالیی در دفاع از 

کشور برخوردار است.
امیر پوردستان با اشاره به حضور داعش به عنوان یک تهدید 
امنیتی در منطقه، گفت: نخستین تهدید پیش رو تهدیدات 
امنیتی شبه سخت است که گروه های تروریستی و تکفیری 
بازیگران آن هستند. در شرایطی که راهبرد نتانیاهو آن است 
که کنار جمهوری اســالمی ایران همواره  شعله ای از آتش 
وجود داشته باشــد، به لطف خدا تهدیدات در این زمینه با 
همکاری همه نیروهای مســلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی 
انتظامی و نهادهای اطالعاتی خنثی شــده و ما بر شــرایط 
سوار شده ایم.جانشین فرمانده کل ارتش با اشاره به راهبرد 
جمهوری اســالمی ایران برای مقابله با داعش تأکید کرد: 
راهبرد ما برای مقابله با داعش این است که پیش از رسیدن 

آنها به مرز باید از بین بروند.
امیر پوردســتان در پایان خاطرنشــان کرد: اقدام دشمن 
به ایجاد جنگ نرم علیه کشــور از جملــه دیگر تهدیدات 
پیش روســت و دشــمن تــالش دارد از طریق رســانه ها 
خواســته های خود را بیان کند. در همین زمینه هدف شان 
تخریب فکر و اندیشه جوانان است. از این رو باید برای مقابله 
با این تهدیدات اقدامات موثری در حوزه های فکر و اندیشه 

برای جوانان  انجام دهیم.

امیر پوردستان در مراسم تجدید میثاق نیروهای ارتش با آرمان های امام خمینی )ره(:

»داعش«راقبلازرسیدنبهمرزهایکشورنابودمیکنیم

عکس روز

ناوگــروه اطالعاتی عملیاتی چهل و ششــم نداجا متشــکل از 
ناوشکن »ســبالن« و ناو پشــتیبانی رزمی »الوان« برای انجام 
ماموریت از منطقه یکم امامــت نیروی دریایی ارتش به آب های 

آزاد اعزام شد.
در این مراســم که با حضور امیر دریادار »حبیب ا... ســیاری« 
فرمانده نیــروی دریایی راهبــردی ارتش جمهوری اســالمی 
ایــران در بندرعبــاس برگــزار شــد، دســتورات الزم جهت 
 اجــرای ماموریت هــای محوله بــه ایــن ناوگروه یــادآوری 

شد.
ناوگروه چهل و ششــم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران ضمن ایجــاد امنیت برای خطوط کشــتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران ماموریت دارد تا با حفظ اقتدار ایران 
اسالمی با پروژه ایران هراسی و تبلیغات ســوء دشمنان مقابله 

کند.
گفتنی است صبح دیروز)دوشنبه 28 فروردین(، ناوگروه چهل 
و پنجم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران پس از دو 

ماه مأموریت در آب های آزاد در بندرعباس پهلو گرفت.

اعزام ناوگروه نیروی دریایی ارتش 
به خلیج عدن

اخبار

تســنیم :اولیــن همایــش کارگاه کمیته های جبهــه مردمی 
نیروهای انقالب اســالمی از صبح دیروز در مرکز همایش های 

صدرا برگزار شد.
در این همایش حجت االسالم رحیمیان، رضا روستاآزاد، مهدی 
محمدی، محمدباقر ذوالقدر، محمدصالح جوکار، عبدالحسین 
 روح االمینــی، ســیدعلی ریــاض و محمود فرشــیدی حضور 

داشتند.

اولین همایش کارگاه کمیته های 
»جبهه مردمی« برگزار شد

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان روز دوشنبه پس از 
دیدار و مذاکره با قربانقلی بردی اف رئیس جمهوری ترکمنستان 
در کاخ ریاســت جمهوری در عشق آباد در نشســت بازرگانی دو 

کشور شرکت کرد.
وی در سخنان خود با اشاره به مذاکره با بردی اف به تاکید رئیس 
جمهوری ترکمنســتان برای همکاری اقتصادی براساس ارزهای 
ملی اشــاره کرد و گفت که می توانیم معامله بــا ارزهای ملی را 

فعال کنیم.
محمدجواد ظریف در نشست بازرگانی ایران و ترکمنستان گفت:  
قبل از این جلســه، دیداری با رییس جمهور ترکمنستان داشتم 
که منجر به گســترش مناسبات سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و 

بین الملل بین دو کشور خواهد شد.
وزیر خارجه کشــورمان با اشــاره به روابط 2۵ ســاله دو کشور 
گفت: ایران جز اولین کشــورهایی بود که اســتقالل این کشــور 
را به رســمیت شــناخت. قدمت روابط ما به انــدازه تاریخی دو 
کشــور اســت هرچند ایران و ترکمنستان خویشــاوند هستند 
 و ما پیشــرفت و امنیــت و رفــاه ترکمنســتان را ماننــد ایران 

می دانیم.
او ادامه داد: دو کشور همسایه هایی هســتند که منافع مشترک 

داشته و از امنیت خوبی برخوردارند.

مناسبات ایران و ترکمنستان 
گسترش خواهد یافت

کافه سیاست
آفتاب: »اماندا اریکسون« تحلیلگر سیاست خارجی در »واشنگتن پست« در 
یادداشتی به نامزدی احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری پرداخته 
و نوشته است: »احمدی نژاد به طور علنی گفته بود که تنها برای حمایت از 
نامزدی بقایی او را هنگام ثبت نام همراهی می کند اما اکنون خودش نیز برای 
نامزدی ریاســت جمهوری ثبت نام کرده است.جالب است که علیرغم نهی 
رهبری از ورود او به رقابت های انتخاباتی اخیر سفرهای استانی اش فعال تر 
شده و بیشتر سخنرانی می کند و به تازگی به توئیتر پیوست. پوپولیست است 
و از شعارهای ناسیونالیستی استفاده می کند. اما مشکالتی نیز وجود دارد 
احمدی نژاد نزد میانه روها منفور اســت. او باید برای دفاع از رکود اقتصادی 
دوران خود به دلیل تحریم ها علیه برنامه هسته ای حرفی برای زدن داشته 
باشد. حتی برخی از محافظه کاران نیز می خواهند او از رقابت های انتخاباتی 
خارج شود. برخی از برجسته ترین چهره های تندرو در سیاست ایران تصمیم 

احمدی نژاد را غیر قبول قبول می دانند و از پایان دوران او سخن می گویند«.

وزیر امور خارجه بحرین بر ادامه گفت وگو میان ایران و کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد.

خالد بن احمد آل خلیفــه، وزیر امور خارجه بحرین روز یک شــنبه در 
مراسم افتتاح ساختمان سفارت بحرین در کویت، از اقدامات امیر کویت 
در خصوص روند گفت وگوی کشــورهای عربی خلیج)فارس( با ایران 

تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش نامه نیوز به نقل از خبرگزاری رسمی کویت)کونا(، وی با بیان 
این که گفت وگو میان ایران و کشــورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس همچنان در جریان اســت، گفت: این گفت وگوها باید ادامه یابد. 

امیدواریم ایران نیز از این تالش ها استقبال کند.
 معاون وزیر امور خارجه کویت در بهمن ماه ســال گذشــته در سفری 
به ایــران پیام کشــورهای عربی خلیج فــارس را به حســن روحانی، 

رئیس جمهوری کشورمان تحویل داد.

واشنگتن پست: 

احمدی نژاد پوپولیست
 است

براســاس اعــالم وزارت خارجــه، متعاقــب مذاکــرات و 
پیگیری های مستمر حقوقی و سیاسی شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی صنعت نفت، شرکت نکا نوین و شرکت 
تجاری وست سان به موجب فرآیند مرور اداری، از فهرست 

تحریم های اتحادیه اروپا خارج شدند.
قرار بود این شــرکت ها 8 ســال بعد از روز توافق برجام، از 
فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شوند.در چارچوب 

لغو تحریم های مرتبط هسته ای وفق برجام، مجموعا تعداد 
611 )با لحاظ نمودن سه شرکتی که طی ســه ماه اخیر از 
فهرست تحریمی اتحادیه اروپا خارج شدند( شخص و نهاد 
ایرانی، به همراه 303 فروند هواپیما، نفتکش و کشتی ثبت 
شده در ایران )مجموعا 914 مورد( همزمان با اجرایی شدن 
برجام و طی یک سال اخیر، از فهرست سه گانه  تحریم های 

هسته ای شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا خارج شده اند.

طبق اعالم وزارت خارجه، ســازمان کنترل صادرات بریتانیا 
در دوره تحریم و به عنوان دســتورالعمل رسمی برای صادر 
کنندگان برخی اقالم اســتراتژیک به ایران و جهت حصول 
اطمینان از کاربری نهایی این قبیل کاالها، فهرستی موسوم 
به فهرســت ایران تهیه کرده بود که بر اساس دستورالعمل 
مترتب بر آن، صادر کنندگان مقیــم بریتانیا موظف بودند 
برای صدور کاالهای مزبور به ایران و حتی صدور بسیاری از 
کاالهایی که در شــرایط عادی نیاز به کسب مجوز صادرات 

ندارد، از مراجع رسمی این کشور مجوز کسب نمایند. 

سه شرکت ایرانی از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شدند

وزیر خارجه بحرین:

گفت وگوهای میان ایران و 
اعراب باید ادامه پیدا کند 

رئیس هیئــت مرکزی نظــارت بر انتخابــات شــوراها از تأیید 
صالحیت 2۷20 داوطلب انتخابات شــوراها در شهر تهران خبر 

داد.
محمــد محمودی شاه نشــین رئیــس هیئت مرکــزی نظارت 
بر انتخابات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا در گفت وگو 
با خبرگــزاری تســنیم، از پایان بررســی صالحیــت داوطلبان 
پنجمین دوره انتخابات شــوراها در هیئت هــای اجرایی خبر داد 
و گفت: در حال حاضــر هیئت های نظارت شهرســتان و بخش 
مشغول بررســی صالحیت داوطلبان انتخابات شــوراها هستند 
 که تا روز ســی ام فروردین نتایج نهایی آن به فرمانداری  ها اعالم

 می شود.
وی افزد: حدود 3 هزار نفر برای عضویت در شــوراهای اســالمی 
شــهر تهران ثبت نام کرده بودند که از این تعداد 280 نفر رد و به 

عبارتی 2۷20 نفر تأیید صالحیت شده اند.
رئیس هیئت مرکــزی نظارت بر انتخابات شــوراها به بررســی 
صالحیت داوطلبان شــوراهای روســتا اشــاره کرد و گفت: در 
روســتاهای کشــور، بین یک تا دو درصد رد صالحیت شــده اند 
که 98 درصد در روســتاها و 92 درصد در شــهرهای کشور برای 
این دوره از انتخابات شــوراها توســط هیئت های اجرایی تأیید 

صالحیت شده اند.

تأیید صالحیت بیش از 2 هزار 
داوطلب انتخابات شوراها در تهران

خودروی متفاوت
 فرمانده کل ارتش

جمع کثیری از فرماندهان ارتش جمهوری اسالمی صبح دیروز در آستانه فرا رسیدن روز ارتش در حرم مطهر امام خمینی)ره( 
حضور یافته و با آرمان های امام راحل تجدید بیعت کردند.

نخستین تهدید 
پیش رو تهدیدات 

امنیتی شبه سخت 
است که گروه های 

تروریستی و 
تکفیری بازیگران 

آن هستند.

خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که دونالد ترامپ در پی 
آزمایش موشکی ناموفق کره شــمالی مشتاق به حمله 
نظامی ناگهانی به این کشور است.خبرگزاری بلومبرگ 
به نقل از از یک منبع نزدیک به کاخ سفید نوشت: ترامپ 
در راستای مقابله با اقدامات تحریک آمیز و بی ثبات کننده 
کره شمالی تمایل به حمله ناگهانی به این کشور را دارد.
این منبع آگاه به شرط ناشــناس ماندن گفته است که با 
این وجود ترجیح ترامپ این است که مقابله با کره شمالی 

با مدیریت چین انجام شود.

ترامپ در پی حمله نظامی 
ناگهانی به کره شمالی است

انتخاباتواکنشدیدگاه
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رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی از عرضه 
۱۸ نوع میوه قاچاق با بسته بندی های ایرانی در بازار 

خبر داد.
به گزارش صداوسیما، حســین مهاجران با اشاره به 
اینکه کشــف میوه قاچاق حجم قابل توجهی است، 

افزود : هنوز هم میوه قاچاق در بازار موجود است.
وی با نامعلوم دانستن نحوه عرضه این محصوالت در 
بازار ادامه داد: سیب ســبز و قرمز و گالبی از آمریکا، 
سیب از ایتالیا و فرانسه، ســیر از چین، شب رنگ و 
گیالس از آفریقا، پرتقال از مصر و ترکیه و انبه از کنیا 

بخشی از میوه های قاچاق موجود در بازار است.
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به 
وجود لیموترش خوزستان در بازار گفت: همزمان با 
این محصول داخلی لیمو ترش ترکیه و برزیل هم در 
بازار عرضه می شــود که صدمه بــه محصول داخلی 

خواهد زد.
مهاجــران واردات قانونی میوه های مــورد نیاز بازار 
در زمان کمبود یا افزایش قیمــت این محصوالت را 
منطقی دانست و گفت: قاچاق میوه سبب ورود آفات 
خطرناک به کشور می شــود که مبارزه با آنها دشوار 
است. وی افزود: همچنین واردات قانونی میوه سبب 
کاهش سود قاچاقچیان و کاهش این معضل در بازار 

میوه می شود.
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی چاقاله 
و گوجه ســبز را میوه های نوبرانه ایــن فصل اعالم 
کرد و گفت: قیمت چاقاله در ابتــدای ورود کیلویی 
۱۵۰ هزار تومان و هم اکنون ۳۵ هزار تومان اســت 
که با ورود این محصول از شــهریار بــه ۸ تا ۱۳ هزار 
تومان کاهش خواهــد یافت. مهاجران با اشــاره به 
ظرفیت شــهریار در تامین درخواست بازار کشور به 
گوجه درختی به مدت ۶ ماه گفــت: گوجه درختی 
در ابتدای ورود کیلویی ۱۰۰ هزار عرضه شد که هم 

اکنون به ۷۰ تا ۵۰ هزار تومان رسیده است.

کافه اقتصاد
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در رابطه بــا کارت هایی که با 
آمریکا ارتباط دارنــد محدودیت هایی داریم کــه در حال مذاکره 

هستیم تا بتوانیم در آینده این مشکالت را برطرف کنیم.
ولی ا... سیف در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم اتصال شبکه 
شتاب ایران به شبکه بین المللی مسترکارت و ویزا کارت اخیرا چه 
گشایش هایی در این حوزه رخ داده است گفت: ما دو کار را به صورت 
همزمان انجام می دهیم؛ اول اینکه به صرافی هــا اجازه می دهیم 
تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی از کارت های بین المللی استفاده 
کنند و به جای ارز به آنها بفروشند در کنار آن بانک مرکزی درصدد 
است با ایجاد زیرساخت الزم، زمینه  اتصال کارت های بین المللی را 
به ســوئیچ ملی کارت ما ایجاد کند. او افزود: برخی از این کشورها 
مثل ژاپن، چین و روسیه آمادگی بیشتری در این زمینه دارند البته 
در رابطه با کارت هایی که با آمریــکا ارتباط دارند محدودیت هایی 
داریم که در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم در آینده این مشکالت 
را برطرف کنیم.سیف گفت: عالوه بر با برخی کشورهای همسایه 
در حال گفتگو هستیم تا بتوانیم سوییچ ملی کارت های خود را به 
یکدیگر متصل کنیم به گونه ای کــه کارت های عادی بانک های ما 

بتواند در آن کشورها مورد استفاده قرار گیرد و برعکس.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این کار در شــرف انجام است و 
در همین راستا مذاکراتی با کشور آذربایجان داشتیم. همچنین با 
ترکیه هم رایزنی هایی داشته ایم که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی 

شود و امیدواریم در امسال این مهم عملیاتی شود.

تالش ایران برای اتصال شبکه شتاب 
به مسترکارت

سوژه روز

بازار

 قیمت انواع
دوربین عکاسی دیجیتال در بازار 

سید رضا طباطبایی شهردار دهق با اشاره به اینکه در این شهر  بیش از چهار 
هزار نیروی مشغول به کار هستند و آمار بیکاری صفر است، گفت:وضعیت 
اشتغال در دهق به گونه ای است که این شهر به کانون توجه افراد جویای 
کار از دیگر استان ها هم تبدیل شده است. طباطبایی اقتصاد پویای شهر 
را مرهون اشــتغال دائم شهروندان و رضایت شــغلی آنان دانست و افزود: 
شرکت تعاونی شــهر دهق با بیش از دو هزار نیروی فعال  به عنوان یکی از 
موفق ترین تعاونی های کشور شناخته شده و این، حاصل مشارکت پرشور 
مردم و حمایت و هدایت سازمان تعاونی روستایی است. پایه گذار صنعت 
نساجی در شهرستان دهق هم، با اشاره به اینکه وجود اشتغال مناسب برای 
جوانان باعث شده ناهنجاری های ناشی از بیکاری در این شهر کاهش یابد، 
گفت: دهق امروز به یکی از بزرگترین قطب های نساجی کشور تبدیل و با 
ارسال ماهانه ۶ تا ۷ میلیون متر پارچه به مناطق مختلف کشور، با بزرگترین 

قطب های نساجی دنیا مانند چین و تایوان رقابت کنیم.

عبدالرضا شــیخان، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در رابطه با 
پیگیری واقعی سازی قیمت این محصول استراتژیک، گفت: از سه سال 
پیش بعد از تصویب نرخ واقعی قیمت  سیمان، ساخت وساز با رکود مواجه 
شد و قیمت سیمان مرتب با تخفیفات ارائه می شود. از آن زمان به دنبال 
حذف تخفیفات سیمانی بودیم که در بهمن ماه ســال ۱۳۹۵ موفق به 
حذف آنها شدیم. وی همچنین با اشاره به این که تاکنون قیمت سیمان 
هیچ افزایش قابل توجهی نداشته اســت، تصریح کرد: هنوز قیمت این 
محصول معدنی افزایش نیافته و آنچه رخ داد عوض شدن نحوه  محاسبه 
قیمت بود؛ در حقیقت موضوع این است که در شهریور ۱۳۹۵ خواستیم 
قیمت تحویل در مقصد را محاسبه کنیم و با توجه به قیمت سال ۱۳۹۳ 
موضوع کرایه حمــل و ارزش افزوده هم به آن اضافه شــد که این امر به 
وضوح نشان می دهد که روش قیمت گذاری عوض شده و قیمت تحویل 

در مقصد محاسبه می شود که این به معنای افزایش قیمت نیست.

شهردار دهق :

دهق، شهری که
بیکار ندارد

دبیر انجمن صنعت سیمان:

قیمت سیمان
تغییر نکرده است

اســتاندار اصفهان با اشاره به اینکه بخشــی از افزایش 
کاذب قیمت ها به بازخورد رســانه ای بــاز می گردد، 
گفت: با نزدیک شــدن به ماه رمضان نه تنها برای تامین 
مرغ مشــکلی وجود ندارد بلکه مرغ مازاد نیاز استان در 

سردخانه ها وجود دارد. 
به گزارش خبرگزاري ایمنا رســول زرگرپــور در اولین 
جلسه کمیســیون تنظیم بازار اســتان در سال جدید، 
اظهار داشــت: براســاس آخرین گزارش وضعیت بازار، 
بیشــتر اقالم مصرفی دارای ثبات قیمت بــوده اند و در 
چند مورد کاهــش و یکی دو مورد نیــز افزایش قیمت 
گزارش شده است.وي با اشاره به افزایش ۱۷۵درصدی 
توزیع میوه در طرح تنظیم بازار نوروز نســبت به ســال 
گذشته، بیان داشــت: علیرغم محدودیت ها، کار عظیم 
و بزرگی صورت گرفت و رضایت نســبی وجود داشت و 
با نظارت ســازمان تعزیرات از تخلفات احتمالی در بازار 
جلوگیری شد.استاندار اصفهان به موجودی پرتقال در 
انبارها اشــاره کرد و افزود: براي تنظیم بازار تا زمان نیاز 
باید پرتقال در بازار توزیع شود.وي افزود: اقدامات بسیار 
خوبی در جهت عدم افزایــش قیمت مرغ و ایجاد تعادل 
و تنظیم بازار در اســتان صورت گرفت ولی این اقدامات 
اطالع رسانی نشده است و مسائل در بعضی از رسانه ها 
یک طرفه مطرح می گردد که بی انصافی است.استاندار 

اصفهان بــا بیان اینکــه در بحث تنظیم بــازار و قیمت 
اجناس اطالع رسانی واقع بینانه رســانه ها به اندازه ی 
وفور خود کاال موثر است، گفت: بخشی از افزایش کاذب 
قیمت ها به بازخورد رسانه ای باز می گردد و تنظیم بازار 
کار بسیار مهمی است ولی برخی می خواهند از آن سوء 
استفاده کنند.وي خاطر نشــان کرد: نه تنها برای تامین 
مرغ مشــکلی وجود ندارد بلکه مرغ در حد مازاد نیز در 
ســردخانه ها وجود دارد که اتحادیه می تواند در فروش 
آن در مغازه ها اقــدام کند.زرگرپور افــزود: تمام هدف 
مدیریت اســتان این اســت که بازار به گونه ای تنظیم 
شــود که هم در حق مصرف کننده اجحاف نشود و هم 
حقی از تولید کننده ضایع نگردد و باید در این مســیر 

سیستم های نظارتی با قوت فعالیت کنند.

ســفیر جمهوری اســالمی ایران در کنیا گفت: بستر و 
شــرایط ســرمایه گذاری برای ایرانیان در بخش های 
گردشگری، کشــاورزی، صنعتی و دانشگاهی در کشور 
کنیا فراهم اســت. هادی فرجوند در دیدار با اســتاندار 
اصفهان افزود: کشــور کنیا عضو جامعه اقتصادی شرق 
آفریقاست و ظرفیت خوبی برای صدور کاالها و خدمات 

فنی و مهندسی ایران دارد.
وی به صاحبان صنایع و ســرمایه گذاران ایرانی توصیه 
کرد که در زمینه اقالم صنعتی، ماشین آالت کشاورزی، 
صنایع کاشی و ســرامیک ، دارو و تجهیزات پزشکی در 
این کشور ورود و ســرمایه گذاری کنند. ســفیر ایران 
در کنیا افزود: هم اکنون درآمد عمده این کشــور از راه 
گردشــگری و صادرات محصوالت کشــاورزی از جمله 
چای و قهوه است.اســتاندار اصفهان نیــز در این دیدار 
با اشــاره به جایگاه خاص این اســتان دربخش صنعت، 
کشــاورزی، دانشــگاهی و بســیاری بخش های دیگر 
گفت: این استان آمادگی کامل برای سرمایه گذاری در 
کشورهای مختلف از جمله کنیا را دارد.رسول زرگر پور 
افزود: استان اصفهان هم به لحاظ بلوغ فرهنگی و هم از 
نظر بلوغ سیاسی نسبت به اســتان های دیگر برخوردار 
محسوب می شود. وی با اشــاره به تحوالت رخ داده در 
بخش های مختلف پــس از برجام گفــت: دراین مدت 

۱۰۰ هیات اقتصادی به استان اصفهان سفر کردند.وی 
رونق گردشــگری در اصفهان را از جمله دستاوردهای 
برجام برشــمرد و افزود: آمار گردشگران خارجی به این 
اســتان در دولت یازدهم به چهار برابر رســیده اســت.
وی به فعالیــت و ارتباط خوب اتــاق بازرگانی اصفهان 
با کشــورهای خارجی اشــاره کرد و گفت: بیش از ۸۰ 
تا ۹۰ هیات سیاســی و اقتصادی در سه ســاله اخیر به 
اســتان اصفهان ســفر کرده اند.اســتاندار اصفهان در 
ادامه با اشــاره به برگزاری همایش فرصت های تجاری 
و سرمایه گذاری در کشــور کنیا که در آینده نزدیک در 
اصفهان برگزار می شــود گفت: با توجه به ظرفیت های 
منحصر به فرد اصفهان در عرصه های گوناگون، آمادگی 

الزم برای سرمایه گذاری در کشور کنیا وجود دارد.

استاندار اصفهان تاکید کرد:

افزایش کاذب برخي قیمت ها به بازخورد رسانه اي برمي گردد
سفیر ایران در کنیا مطرح کرد:

کنیا بستر مناسبی جهت سرمایه گذاری اصفهان است

خبردرشهر

رکود بــازار ارز در دومین روز از هفته جاری نیز دیده شــد و 
اکثر ارزهای پر معامله و مهم این بازار روند نزولی را به نمایش 

گذاشتند.
به گزارش فارس ، بازارهای مالی شهر در حالی این روز کاری 
را پشت ســر گذاشــتند که در بازار بورس اکثر نمادها با افت 
قیمت روبرو شــدند، ســکه تمام بهار آزادی ۵ هــزار تومان 
گران تر شــد؛ در حالی  که قراردادهای آتی سکه روند کاهش 
را در پیش گرفتند و عرضه دالر در بازار ارز نیز بار دیگر بیش 

از تقاضا دیده شد.

رکود بــازار ارز در دومین روز از هفته جاری نیز دیده شــد و 
اکثر ارزهای پر معامله و مهم این بازار روند نزولی را به نمایش 
گذاشتند. صرافان حاضر در خیابان سپه با تائید رکود بازار ارز 
به تداوم این روند تا زمان برگزاری انتخابات و مشخص شدن 
جریان دولتی حاکم بر کشور اشــاره کردند. بر همین اساس 
نوســانات  در این روز قیمت دالر در جهت افت ارزش این ارز 
رقم خورد و هر دالر در قیمت ۳ هزار و ۷۵4 تومان در دســت 
فعاالن این بازار به گردش درآمد. یــورو و پوند انگلیس نیز از 
این افت ارزش مستثنا نشــدند و به ترتیب در قیمت 4 هزار و 

۶۰ تومان و 4 هزار و ۷۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفتند.
در بازار طال و سکه بار دیگر تقاضای سکه طرح جدید و سکه 
قدیم متمایز بود و در شرایطی که هر ســکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید با رشــد ۵ هزار تومانی در این روز همراه شــده 
بود؛ ســکه تمام بهار آزادی قدیم ۳ هزار تومان ارزان تر از روز 
اول هفته معامله شد. در پی داد و ستدهایی که بر روی سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید صورت گرفت، ارزش هر سکه به 
یک میلیون و 22۳ هزار تومان رسید. نیم سکه و ربع سکه بهار 

آزادی نیز هر دو روند افزایشی را شاهد بودند و به 

ترتیب با ۳ هزار و یک هزار تومان رشــد به ۷۰۱ هزار تومان و 
۳۸۹ هزار تومان رسیدند.

در بخــش دیگر این بــازار، معامالت قراردادهای آتی ســکه 
به چشــم خورد و اکثر ایــن قراردادها با افــت ارزش در این 
روز همراه شــدند. در این میــان قرارداد آتی ســکه تحویل 
اردیبهشــت ماه بــا دو هزار تومــان رشــد ارزش، در قیمت 
یک میلیون و 2۳۸ هزار تومان داد و ســتد شــد. قرارداد آتی 
ســکه تحویل دی ماه نیز از دیگر قراردادهای این بازار بود که 

هم راستا با معامالت بازار نقدی سکه نوسان کرد.

ابراهیم احمدی در گفت وگو با تســنیم با بیان اینکه سال 
گذشته در جهان بیشترین خودرو چینی را وارد کرده ایم، 
اظهار داشت: در ســال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« 
حدود 2۰۰ هزار خودرو از چین وارد ایران شــده اســت. 
متاســفانه هزینه های تولید باال رفته و قیمت دالر واقعی 
نیســت، بنابراین بازار در حال حاضر به نفع واردات کاالی 

چینی و نه تولیدات داخلی است.
رئیس انجمن خودرو نیرو محرکــه خانه صنعت، معدن و 
تجارت اســتان اصفهان پیرامون رغبت مــردم به خرید 
خودروهای چینی، بیان کرد: این خودروها از نظر کیفیت 
براســاس درجه بندی ماهانه ســازمان بازرســی خودرو، 
امتیاز کمتری نســبت به خودروهای ساخت داخل دارند، 
اما قیمت آنها ســبب اصلی گرایش مردم به خرید خودرو 
چینی اســت. پیش از این در حوزه خــودرو، برندهای با 
کیفیت وارد می شــد، اما اکنــون ورود خودروهای چینی 

اشتغال در صنعت خودرو را با خطر مواجه کرده است.
احمدی با اشاره به واردات 2۰۰ هزار خودرو چینی در سال 
گذشته، تصریح کرد: متأســفانه آمار واردات خودرو های 
چینی بسیار باال بوده و در شرایط کنونی این موضوع برای 

بازار خودرو های داخلی خطرناک است.

ایران خــودرو نماینــده اصلــی واردکننده 
خودروهای چینی

وی ایران خودرو را نماینــده اصلی واردکننده خودروهای 
چینی به داخل کشــور برشــمرد و گفــت: قطعات این 
خودروها پس از واردات توســط این نمایندگی در داخل 
کشور طبق ســایزهای مختلف مونتاژ می شــود. رئیس 
انجمن خودرو نیرو محرکــه خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان پیرامون میزان واردات خودروهای چینی 
به اصفهان، اظهار داشــت: نمایندگی هــای ایران خودرو 
در استان ها مســئول این واردات اســت و از میزان آنها در 

اصفهان اطالع ندارم.
وی با بیان اینکه خودروهای چینی در کشور چین خریدار 
ندارد، افزود: بســیاری از برندهای خودرو چینی که با سر 
و صدای زیادی وارد بازار خودرو کشــور شــدند عملکرد 
مطلوبی نداشته و خیلی زود از هم پاشیده اند، اما چرا این 

خودروها را وارد می کنند؛ نمی دانم.
افزایش 30 برابری قیمت مواد اولیه تولید

احمدی با تاکید بــر اینکه بازار خودرو کشــور در اختیار 
خارجی ها قرار دارد، تصریح کرد: قیمت هزینه های تولید، 
حامل های انرژی، حمل و نقل و مواداولیه نســبت به 2۰ 

ســال گذشــته حدود 2۰ تا ۳۰ برابر افزایش داشته، اما 
نرخ دالر فقط ۵ برابر شــده و با این اوصاف بازار در انحصار 
خارجی ها اســت. رئیس انجمن خودرو نیرو محرکه خانه 
صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان پیرامون کیفیت 
قطعات خــودرو داخلی گفت: کیفیت مقوله ای اســت که 
با قیمت رابطه مســتقیم دارد و اکنون قطعات مختلفی از 
کشــورهای هند و چین در بازار وجــود دارد که در بعضی 
موارد نمونه های ایرانی به مراتــب از خارجی ها مطلوب تر 
اســت. برای تمام شــرکت های تولیدکننده قطعه در دنیا 
قیمت پایین در اولویت قرار دارد و آنها با کاهش هزینه ها و 

حمایت دولت قطعات با کیفیت و مناسب تولید می کنند.
وی بــا بیان اینکــه حمایــت خاصــی از تولیدکنندگان 
نمی شــود، افزود: بازار قطعات خودرو به شــدت رقابتی 
بوده تــا جایی که ضعیف ترها خیلــی زود از گردونه خارج 

می شوند.
احمدی با اشاره به لزوم رعایت استانداردها در تولید، تاکید 
کرد: هر کدام از قطعات خودرو استاندارد خاص خود دارد 
ضمن اینکه برای ارتقا کیفیت باید استانداردها به روز شود. 
وی اســتان اصفهان را دارای توانمندی بسیاری در بخش 
تولید قطعات خودرو دانســت و افزود: این اســتان پس از 
تهران و البرز، ســومین استان کشــور از نظر تولید ساالنه 
قطعات خودرو اســت. با وجود قابلیت هــای باالی تولید 
قطعات در استان باز هم واردات قطعه های چینی و هندی 

بازار داخل را اشباع کرده است.
رئیس انجمن خودرو نیرو محرکــه خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان پیرامون رکود بازار خودرو داخل در 
ابتدای سال جاری، گفت: برخی وانمود می کنند که رکود 
در بازار حاکم اســت، اما این بازار اکنون در شرایط عادی و 
طبیعی قرار دارد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته شرایط 
عادی بازار به نحوی اســت که مردم برای خرید خودرو از 
ماه ها قبل ثبت نام می کنند و اینکه در کشوری شهروندان 

برای خریداری خودرو صف بکشند آن بازار بیمار است.
وی در پاســخ به اینکه آیا در ماه های آینده شاهد افزایش 
قیمت خودرو هســتیم، اظهار داشــت: این روند کنونی 

قیمت ها ادامه دارد و بعید می دانم تغییری داشته باشیم.
رئیس انجمن خودرو نیرو محرکــه خانه صنعت، معدن و 
تجارت اســتان اصفهان افــزود: مســئوالن در حمایت از 
تولیدکنندگان داخلــی باید با تدابیــری الزم تعرفه های 
ســنگینی را برای واردکنندگان خودروها لحاظ کنند. با 
افزایش هزینه های تولید داخل و واقعی نبودن قیمت دالر، 
واردات افزایش می یابد و چنین شــرایطی در بازار خودرو 

داخلی ایجاد می شود.

 در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته 
شرایط عادی بازار به 
نحوی است که مردم 

برای خرید خودرو 
از ماه ها قبل ثبت نام 
می کنند و اینکه در 
کشوری شهروندان 

برای خریداری 
خودرو صف بکشند 

آن بازار بیمار است

رییس انجمن خودرو نیرو محرکه اصفهان مطرح کرد: 

بازار خودرو ایران در اختیار »تولیدات بی کیفیت چینی«

رئیس انجمن خودرو نیرو محرکه خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: پیش از این در حوزه خودرو، برندهای با کیفیت 
وارد می شد، اما در حال حاضر بازار در اختیار خودروهای بی کیفیت چینی است.

رشد 4 هزار تومانی سکه در بازار شهر

 کمای ارزی
در خیابان سپه

پیشنهاد سردبیر:
جوالن ۱۸ نوع میوه قاچاق در بازار!

جوالن ۱۸ نوع میوه قاچاق 
در بازار!

IXUS 175 - کانن

 420,000
تومان

445,000
تومان

DSC-W730 - سونی

 475,000
تومان

480,000
تومان

Powershot SX710 HS - کانن

 1,040,000
تومان

 1,045,000
تومان

D3300 - نیکون

 1,480,000
تومان

 1,539,000
تومان
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اخطار اجرایی
1/127 شماره: 813/95- 1396/1/16  به موجب رای شماره 1086 تاریخ 
95/11/6 حوزه 28 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیهم: 1- نادر 2- ناصر ترک زاده هر دو فرزند اصغر هر دو 
به نشانی مجهول المکان محکوم اند به: پرداخت تضامنی خواندگان به مبلغ 
41/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/950/000 ریال بابت 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 89/5/25 
به نرخ شاخص بانک مرکزی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق محکوم 
له: ابراهیم قرهی قهی فرزند داراب شغل: آزاد به نشانی: اصفهان بازار باغ 
قلندرها جنب سرای ستوده پخش آسیا، و پرداخت نیم عشر دولتی پرونده 
در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:1022 شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک(
اخطار اجرایی

1/128 شــماره: 1155/94ش25- 1395/11/9 بــه موجب رای شــماره 
424 تاریخ 95/4/29 حوزه 25 شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته اســت محکوم علیه عطا کاشــی ساز به نشــانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 170/000/000 )صد و هفتاد میلیون 
ریال( بابــت اصــل خواســته و 3/035/000 ریال بابت هزینه دادرســی 
 و احتســاب هزینه نشــر آگهی تا زمان اجــرای حکم توســط واحد اجرا 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 94/12/16 
لغایــت تاریــخ وصــول کــه محاســبه آن براســاس نــرخ اعالمــی 
از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران برعهــده 
 اجــرای محتــرم احــکام مــی باشــد در حــق خواهــان عبــاس
 شــریف زاده به نشــانی: اصفهان خ جابرانصاری خ پنــج آذر کوی ویال 
 پالک 97 ، صادر و اعالم می نماید. نیم عشــر اجرا در حــق اجرا پرداخت
 گردد. مــاده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه بــه محکوم علیه 
 ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
 م الف:1018 شــعبه 25 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )مجتمع شماره دو(
اخطار اجرایی

1/129 شــماره: 95-210 ش اول- 1396/1/16 بــه موجب رای شــماره 

9501070 تاریخ 95/10/29 حوزه اول شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مهدی شــفیعی فرزند حسین 
شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت نفقه زوجه از 
تاریخ 92/11/30 لغایت 95/10/30 به مبلغ 114/510/000 ریال معادل یازده 
میلیون و چهارصد و پنجاه و یک هزار تومان و پرداخت نیم عشــر در حق 
دولت. مشخصات محکوم له: مژگان الهیاری فر با وکالت آقای ناصر نادری 
بختیاری به نشانی: اصفهان، میدان جمهوری خ امام خمینی ر وبروی پارک 
قلمســتان منزل الهیاری. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:1007 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک( 
اخطار اجرایی

1/130 شــماره: 34/95 ش 6- 96/1/17 بــه موجــب رای شــماره 383 
تاریخ 95/3/4 حوزه ششــم شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان 
که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمــد نصیری فرزنــد حبیب اله به 
نشــانی مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلــغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 550/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
 240/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ
  سررســید چــک )92/5/20( لغایــت زمان اجــرای حکم طبق شــاخص
  بانک مرکــزی در حــق محکوم له: ســید صالــح مســتولی زاده فرزند

 اکبر به نشــانی: اصفهان خ بزرگمهر خ مفتح نبش آزادی ســاختمان یکتا، 
 و نیم عشــر دولتی. ماده 34 قانون اجــرای احکام: همین کــه اجرائیه به

 محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
 موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی

 کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:990 شــعبه 6 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک(
اخطار اجرایی

1/131 شــماره: 487/95ش51 – 1396/1/6 به موجب رای شــماره 525 
تاریخ 95/7/26 حوزه 51 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه سید محمد مروج به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
وجه ســه فقره چک 2450/271288 و 2450/271283 و 2450/271286 
و 905/000 ریال بابــت هزینه دادرســی و 120/000 ریال هزینه نشــر 
آگهی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 90/5/27 و 90/4/7 و 

 90/5/6 و پرداخت نیم عشــر در حق اجرای احکام. مشخصات محکوم له: 
سید صالح مستولی زاده فرزند اکبر به نشــانی: خ بزرگمهر خ مفتح نبش 
آزادی ســاختمان یکتا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا 
 به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی 
معرفی کنــد که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و 
 در صورتــی که خود را قــادر به اجرای مفــاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف 
 مهلت مزبور صورت جامــع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند

 و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:989 شعبه 51 حقوقی شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

ابالغ
1  شــماره نامــه: 9610110360100005 شــماره پرونــده:  /132
9509980360100344 شماره بایگانی شعبه: 950347 نظر به اینکه متهم 
سید علی جده ای به اتهام تفخیذ-تهدید به قتل با چاقو از طرف این دادسرا 
در پرونده کالســه 950347 ب 22 حسب شــکایت آقای حسن ذوالفقاری 
به والیت از محمدجواد ذوالفقاری تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به 
واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه 22 
بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام 
خویش حاضر شــوند، در صورت عدم حضــور پس از یکمــاه از تاریخ 
انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهدشــد. م الف: 974  شعبه بیست 
و دوم بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو(
ابالغ

1  شــماره نامــه: 9610110360100017 شــماره پرونــده:  /133
9609980360100041 شــماره بایگانی شــعبه: 960043 نظــر به اینکه 
متهم احمد خیابانی فرزند علی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی از طرف 
این دادســرا در پرونده کالســه 960043 ب 22 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
 در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب 
 در امور کیفری مراتب به نامبــرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار

 آگهی در شــعبه 22 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب اصفهان جهت 
 پاســخگوئی به اتهــام خویش حاضر شــوند، در صورت عــدم حضور

  پــس از یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول 
خواهدشد. م الف: 979  شعبه بیست و دوم بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ

1/134  شــماره درخواســت: 9610460362000001 شــماره پرونده: 
9509980362000001 شماره بایگانی شعبه: 950001 نظر به اینکه آقای 
مسعود موسوی متهم به ورود به منزل یا مسکن دیگری به عنف و قدرت 

نمایی با چاقو به شــماره پرونده 950001 شــعبه اول دادیاری دادسرای 
اصفهان می باشد. باتوجه به مجهول المکان بودن و عدم حضور نامبرده 
در این شعبه حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می گردد و از متهم دعوت 
به عمل می آید جهت رسیدگی ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر آگهی در این 
شعبه حاضر شوند و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 981 شعبه اول دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 4(
ابالغ

1/135  شــماره: 960033 خواهان: مصطفی محمدی فرزند عباس شغل: 
آزاد به نشانی: اصفهان خ آتشگاه خ ش حجازی کوی سعدی پشت عالمه 
طباطبایی بن بنفشه پ 86  شــماره تماس: 09156831090، خوانده: رضا 
محمدزاده ویشکی فرزند غالمعلی شــغل: آزاد به نشانی مجهول المکان. 
تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال بابت دو فقره چک 
به انضمام مطلق خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر در تادیه و بدواً 
صدور قرار تامین خواسته وفق ماده 108 و 117 ق.آ.د.م ، دالئل و منضمات 
دادخواست: 1- کپی از چک و برگشتی، 2- کارت ملی. م الف: 1039 شعبه 

23 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ

1/136  شــماره: 960032 خواهان: مصطفی محمدی فرزند عباس شغل: 
آزاد به نشانی: اصفهان خ آتشگاه خ ش حجازی کوی سعدی پشت عالمه 
طباطبایی بن بنفشه پ 86  شماره تماس: 09156831090، خوانده: بهمن ایل 
اکبری فرزند خداداد شغل: آزاد به نشانی مجهول المکان. تعیین خواسته و 
بهای آن: مطالبه مبلغ 7/150/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام مطلق 
خســارات قانونی و هزینه دادرســی و تاخیر در تادیه و بدواً صدور قرار 
تامین خواسته وفق ماده 108 و 117 ق.آ.د.م ، دالئل و منضمات دادخواست: 
1- کپی از چک و برگشــتی، 2- کارت ملی. م الف: 1040 شعبه 33 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

1/217 شــماره صــادره: 1396/82/354684 – 1396/1/27 نظر با اینکه 
تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 118 فرعی واقع در شهرک 
همواریه کامو پالک 26  اصلی بخش 12 کاشان طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به آقای احمد پور کاموئی فرزند علی و خانم فاطمه ابوترابی فرزند عباس در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 96/2/19 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این  آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار میگردد که در روز و ساعت 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: 2037 نوروز 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان

ابالغ
1  شــماره نامــه: 9510110359901146 شــماره پرونــده:  /137
9509980359901399 شماره بایگانی شــعبه: 951451 نظر به اینکه در 
پرونده کالســه 951451 ب 20 خانم مژگان آذرباد فرزند حســین متهم 
اســت به عدم رعایت مقررات ایمنی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی 
حســب شــکایت آقای محمدرضا ربیعیان دولتن آبادی فرزند حسن که 
به واســطه مجهول المکان بودن و عدم دسترســی جهت ابالغ به نامبرده 
میسر نمی باشد لذا مقتضی است دســتور فرمایید برابر ماده 174 قانون 
آیین دادرســی کیفری متهم ظرف یکماه از تاریخ نشــر آگهــی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار به این شــعبه مراجعه نماید درج و نسخه ای 
از روزنامه را جهــت بهره برداری قضایــی به این مرجع ارســال نمایند 
ضمنًا حضور متهم جهت ادای توضیح در این شــعبه الزامی است. م الف: 
 1053  شعبه بیســتم بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان

 اصفهان
ابالغ

1  شــماره نامــه: 9610110359900002 شــماره پرونــده:  /138
9609980359900003 شــماره بایگانی شــعبه: 960003 نظــر به اینکه 
در پرونده کالســه 960001 ب 20 آقای علی فودهء فرزند محمدحســین 
متهم است به انتقال مال غیر  حسب شــکایت آقای مهرداد آبدار اصفهانی 
فرزنــد کریم با وکالــت آقایــان محمود دانــش و بنیامین اشــرفی که به 
واســطه مجهول المکان بودن و عدم دسترســی جهت ابالغ بــه نامبرده 
میسر نمی باشد لذا مقتضی است دســتور فرمایید برابر ماده 174 قانون 
آیین دادرســی کیفری متهم ظرف یکماه از تاریخ نشــر آگهــی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار به این شــعبه مراجعه نماید درج و نسخه ای 
از روزنامه را جهــت بهره برداری قضایــی به این مرجع ارســال نمایند 
ضمنًا حضور متهم جهت ادای توضیح در این شــعبه الزامی است. م الف: 
 1054  شعبه بیســتم بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان

 اصفهان
ابالغ

1  شــماره نامــه: 9610110359900015 شــماره پرونــده:  /139
9509980358401323 شماره بایگانی شــعبه: 960012 نظر به اینکه در 
پرونده کالسه 960012 ب 20 د 4 آقای سید قاســم آقاپور فرزند صادق 
متهم اســت به کالهبرداری و خیانت در امانت حسب شکایت آقایان سعید 
مکارم فر فرزند اصغر، عباسعلی حیدری هرستانی فرزند رمضان وناصر 
شاه زمانی فرزند محمد که به واسطه مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
جهت ابالغ به نامبرده میسر نمی باشــد لذا مقتضی است دستور فرمایید 
برابر ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری متهم ظرف یکماه از تاریخ نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به این شعبه مراجعه نماید درج 
و نسخه ای از روزنامه را جهت بهره برداری قضایی به این مرجع ارسال 
 نمایند ضمنًا حضور متهم جهت ادای توضیح در این شــعبه الزامی است.
 م الف: 1055  شعبه بیستم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان

ابالغ
1  شــماره نامــه: 9610110359900021 شــماره پرونــده:  /140
9609980359900013 شماره بایگانی شــعبه: 960016 نظر به اینکه در 
پرونده کالسه 960016 ب 20 خانم طاهره شیرانی فرزند علی متهم است 
به اظهار هویت برخالف واقع و خانم مریم شــیرانی فرزند اسماعیل متهم 
است به معاونت در اظهار هویت برخالف واقع حســب شکایت اداره ثبت 
احوال استان اصفهان که به واسطه مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
جهت ابالغ به نامبرده میسر نمی باشــد لذا مقتضی است دستور فرمایید 
برابر ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری متهم ظرف یکماه از تاریخ نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به این شعبه مراجعه نماید درج 
و نسخه ای از روزنامه را جهت بهره برداری قضایی به این مرجع ارسال 
 نمایند ضمنًا حضور متهم جهت ادای توضیح در این شــعبه الزامی است. 
م الف: 1056  شعبه بیستم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان
ابالغ

1/141  شــماره: 951541ب14- 1396/1/14 نظــر به اینکــه در پرونده 
کالسه 951541 این شعبه آقایان مازاله )معزاله( نورزهی و برادرش وکیل 
نورزهی و نوراله نورزهی و سیف اله نورزهی و شخصی به نام گالب که 
همگی افغانی هستند به اتهام سرقت به عنف احشام از طرف این بازپرسی 
تحت تعقیب می باشــد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت ممکن نگردیده، بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب درامور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد 
تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه چهاردهم بازپرسی 
دادســرای عمومی و انقالب مجتمع پنج اصفهان واقع در خیابان شریعتی 
جنب بانک آینده جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت 
عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد 

آمد. م الف: 1059 شعبه 14 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ

1/142 شــماره درخواســت: 9510460359500025 شــماره پرونــده: 
9409980359500037 شماره بایگانی شعبه: 940037 ابالغ به: 1- اسنائی 
رزاقی شرفه فرزند عمران 2- ثریا پیچ بین فرزند محمدعلی دایر بر مشارکت 
در کالهبرداری موضوع شکایت غالمرضا شــکرآرا فرزند اصغر. تعداد 
دفعات انتشار: یکبار. هزینه نشــر برعهده دادگستری است. م الف: 1071 
شعبه شانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو(
ابالغ

1/143 شــماره درخواســت: 9410460359500058 شــماره پرونــده: 
9409980359500518 شماره بایگانی شــعبه: 940549 آگهی ابالغ وقت 
تحقیقات مقدماتی، بدینوســیله اعالم می گردد شــکایت رضا شفیعی نیا 
فرزند نورعلی علیه سعید بضاعت شــعار دایر بر کالهبرداری و تحصیل 
مال از طریق نامشروع مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 
940551 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ 

نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 115 
قانون آیین دادرســی کیفری این آگهی به منزله ابــالغ در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشــار محلی برای یک نوبــت درج و در صورت عدم حضور 
این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنًا هزینه نشر آگهی از طرف 
دادگســتری پرداخت می گردد. م الف: 1073 شعبه شــانزدهم بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ رای

1/159 شــماره دادنامــه: 9509970351401931 شــماره پرونــده: 
9509980351400827 شماره بایگانی شعبه: 950932 خواهان: موسسه 
مالی و اعتباری عســکریه به مدیریت عاملی ســید امین جوادی با وکالت 
آقای یاســر شــیروانی زاده آرانی فرزند علی محمد به نشــانی اصفهان 
– خیابان شــیخ صدوق شمالی- روبروی سه راه شــیخ مفید- ساختمان 
 مالــی و اعتبــاری عســگریه- ک 8166800000 تلفــن 09132604569 
خواندگان: 1- خانم احترام محمدی فرزندکیامرث 2- آقای محمد ابراهیم 
پورمتین فرزند حسن 3- آقای ســید فرهاد مرتضوی فرزند سید باقر 4- 
خانم سمیرالسادات مرتضوی فرزند سید فرهاد همگی به نشانی مجهول 
المکان. خواسته ها: 1- مطالبه وجه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه 
خسارت 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از ذات باریتعالی به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی موسســه مالی 
اعتباری عسگریه به مدیریت سید امین جوادی و با وکالت یاسر شیروانی 
به طرفیت سمیراســادات مرتضوی 2- ســید فرهاد مرتضوی 3- محمد 
ابراهیم پورمتین 4- احترام محمدی بخواسته مطالبه مبلغ 236/000/000 
ریال وجه تســهیالت به انضمام خسارت دادرســی و تاخیر تادیه نظر به 
ابقاء اصول مســتندات نزد خواهان که داللت بر اســتقرار دین و اشتغال 
ذمه خواندگان دارد اینکه خواندگان بــا اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه 
ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی بــر پرداخت دین و برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده است مســتند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی، دادگاه 
خواهان را در دعوی مطرح شده محق تشخیص مستنداً به مواد 519، 198 
 و 522 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی 
خواندگان را متضامنــًا به پرداخت مبلــغ 236/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 7/189/296 ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین حق 
 الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص

 قرارداد از تاریخ دادخواست تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه می باشد. م الف: 927  اقبالی بروجنی رئیس شعبه 14 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای

1/160 شــماره دادنامــه: 9509970351501998 شــماره پرونــده: 
9509980351500897 شــماره بایگانی شــعبه: 951069 خواهان: خانم 
شیوا رنجبر فرزند مســعود با وکالت خانم فرناز رواخواه فرزند منوچهر 
به نشــانی اصفهان- خ حکیم نظامی ابتدای خ شریعتی ســاختمان الزهرا 
طبقه سوم واحد 109 کدپستی 8173814975 خواندگان: 1- آقای محمود 

عطائی نوکابادی فرزند عبدالحســین به نشــانی مجهول المکان 2- اداره 
ثبت احوال اصفهان به نشــانی: اصفهان- بزرگمهــر- خ 22 بهمن مجتمع 
اداری امیرکبیر اداره ثبت احوال اصفهان خواســته: الزام اداره ثبت احوال 
به صدور شناسنامه. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: خانم 
شیوا رنجبر فرزند مسعود با وکالت خانم فرناز رواخواه به طرفیت اداره 
ثبت احوال اصفهان  و آقای محمود عطائی نوکابادی فرزند عبدالحســین 
دادخواستی به خواســته الزام به صدور شناســنامه تقدیم و مدعی است 
در تاریخ 86/3/28 به عقد ازدواج آقای محمــود عطائی نوکابادی درآمده 
و حاصل زندگی مشــترک آنان یک فرزند پســر به نام متین 10 ساله می 
باشــد نامبردگان در تاریخ 1389/1/22 به صورت توافقی از یکدیگر جدا 
شده و مجدداً در تاریخ 90/2/7 ازدواج نموده اند و حاصل زندگی مشترک 
پس از ازدواج مجدد یک دختر به نام طنین 4 ساله می باشد پس از ازدواج 
مجدد از طریق اندونزی به اســترالیا مهاجرت نموده اند و فرزندشان در 
اندونزی متولد شده است. پس از مهاجرت به اســترالیا به دلیل اختالفات 
حاصله به موجب حکم صادره از دادگاه اســترالیا به صــورت توافقی از 
یکدیگر جدا شــده اند و اسامی فرزندشــان در حکم دادگاه قید شده است 
باتوجه به اینکه اداره خوانده از صدور شناسنامه برای فرزند دوم امتناع 
می نماید باتوجه بــه گواهی والدت طفل در اندونــزی حکم طالق زوجین 
که اســامی فرزندان در آن قید گردیــده تقاضای الــزام اداره خوانده به 
صدور شناســنامه برای خانم طنین عطائی نوک آبــادی متولد 91/1/31 
فرزند محمود عطائی نــوک آبادی با شــماره شناســنامه 936 اصفهان 
و شــیوا رنجبر با شــماره شناســنامه 1347 صــادره از اصفهان مورد 
 استدعاست. آقای محمود عطائی نوکابادی علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در
  جلســه رســیدگی شــرکت نکرده و ایرادی نسبت به مســتندات تقدیمی
 ننموده اســت. اداره خوانده به موجــب الیحه شــماره 95/12/9-6828 
 اعــالم نمــوده باتوجه بــه مجهــول المــکان بودن پــدر مــورد ادعای 
 طفــل و تولــد خــار از کشــور در حــال حاضــر اثبات نســب بــه وی
 مقدم به نظر می رســد باید گفــت: باتوجه بــه رای صــادره در پرونده 
 کالسه) ADC (P  2966/2015 در دادگاه فدرال استرالیا در بند چهارم به 
صراحت نام طنیــن عطایی متولــد 19 آوریل ســال 2012 )31 فروردین 
1391( ذکر شده اســت باتوجه به اینکه به موجب بند الف ماده یک قانون 
ثبت احوال مصوب ســال 1355 یکی از وظایف ســازمان ثبت احوال ثبت 
والدت و صدور شناسنامه است و تردیدی در رابطه نسب بین خانم طنین 
عطائی نوکابادی با خواهان )مادر( و آقای محمود عطائی نوکابادی )پدر( 
وجود ندارد حکم به الزام اداره خوانده به صدور ســند سجلی برای خانم 
طنین عطایــی نوکابادی متولد 1391/1/31 صــادر و اعالم می گردد رای 
صادره نســبت به آقای محمود عطایی نوکابادی غیابی ظرف بیست روز 
پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ســپس ظرف بیســت 
روز پس از انقضاء مهلت واخواهی و نســبت به ســایر موارد ظرف مهلت 
 بیســت روز پس از تاریخ ابالغ قابــل اعتراض دادگاه تجدیدنظر اســتان
  اصفهان می باشد. م الف: 928 راجی رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
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پیشنهاد سردبیر:
250 زندانی جرائم غیر عمد منتظر همت نیکوکاران

اخبار

حافظ طاهری مدیرعامل ستاد دیه استان گفت: 250 
زندانی جرائم غیر عمد در چهارمحال و بختیاری، چشم 
انتظار کمک خیران هستند . مدیرعامل ستاد دیه استان 
میزان بدهی این زندانیان را بیش از 220میلیارد ریال 
اعالم کرد . حافظ طاهری افزود: 15درصد از زندانیان با 

بدهی مالی کمتر از 50 میلیون ریال بدهی دارند.
وی، جلب رضایت شــاکیان را از مهمترین برنامه های 
ستاد دیه اســتان و شــورای حل اختالف زندان برای 
کاهش آمار زندانیان جرائــم غیرعمد بیان کرد و افزود: 
پارســال شــاکیان از مجموع 134میلیارد ریال بدهی 
زندانیان جرائــم غیرعمد بیش از 53 میلیــارد ریال را 

بخشیدند.
طاهری با بیان اینکه ســتاد دیه اســتان از سال 77 در 
استان فعال شده اســت، افزود: در این مدت بیش از دو 
هزار زندانــی جرائم غیرعمد از زنــدان آزاد و به آغوش 

خانواده شان بازگشتند.
ســامانه الکترونیکی به شــماره 777038#*780* 
برای جمع آوری کمک خیران بابت آزاد سازی زندانیان 
جرایم غیر عمد در چهارمحال و بختیاری فعال شــده 
است.هم اکنون سه زندان در شهرستان های شهرکرد، 

بروجن و لردگان فعال است.

مدیرعامل ستاد دیه استان مطرح کرد:

250 زندانی جرائم غیر عمد
 منتظر همت نیکوکاران

با مسئوالن
بــا اقدامــات انجام شــده در ســال گذشــته، بیمــاری طاعون 

نشخوارکنندگان کوچک در چهارمحال و بختیاری کنترل شد .
مدیرکل دامپزشکی استان گفت : بیماری طاعون نشخوار کنندگان 
کوچک در سال 1393 در کشور شیوع یافت که پنج کانون آلوده دام 

سبک در چهارمحال و بختیاری به موقع شناسایی و پاکسازی شد.
آقای نجاتی افزود:پارســال با تالش کارشناســان دامپزشکی هیچ 

موردی از این بیماری مشاهده در استان نشد.
بیماری طاعون نشــخوارکنندگان کوچک یک بیماری ویروســی 
واگیر دام سبک اســت که بین دام های اهلی و وحشی مشترک و 
قابل انتقال اســت و خطر مهمی برای حیات وحش محسوب می 
شــود.چهارمحال و بختیاری یک میلیون و 500 هزار واحد دامی 

سبک و سنگین دارد.

کنترل بیماری طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک

قاسم سلیماني دشتکي در جمع مردم شهرستان لردگان در 
دبیرستان حضرت زینب )س( این شهر تأکید کرد: مسئوالن 
بایســتي به منظور حضور گسترده و پرشــور مردم در پاي 

صندوق هاي رأي اقدامات الزم را انجام دهند.
وي افزود: هر فردي کــه منتخب مردم در انتخابات باشــد 
براي تمامي مردم، مسئوالن و قشرهاي مختلف قابل احترام 
خواهد بود. سلیماني دشتکي به اقدامات فراوان دولت یازدهم 
به منظور توســعه شــاخص ها در مناطق مختلف کشور به 
ویژه نقاط محروم و کمتربرخوردار ایــران مانند چهارمحال 
و بختیاري اشــاره و تصریح کرد: در این مدت تورم از 43 به 
7 درصد کاهش یافت.وي با اشــاره به خدمات دولت یازدهم 

در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاري بیان داشــت: در 
این مدت میزان گازرساني اســتان از 83.5 به 94.5 درصد 
رسیده است.استاندار چهارمحال و بختیاري به افزایش طول 
بزرگراه هاي چهارمحال و بختیاري از 110 به 320 کیلومتر 
در زمان دولت یازدهم اشاره و اضافه کرد: در این مدت مشکل 
آب آشامیدني 220 شهر، روستا و ناحیه صنعتي استان رفع 
و به کمتر از 40 مورد رســید.وي با اشــاره به موفقیت هاي 
هسته اي و نتایج مطلوب برجام در دولت یازدهم عنوان داشت: 
با پیروزي تیم مذاکره کننده هسته اي ایران در برجام استکبار 

جهاني به سرکردگي آمریکا منزوي شد.
 ســلیماني دشــتکي به آغاز عملیات اجرایي پــروژه انتقال 

آب بن _ شــهرکرد _ بروجن به عنوان یکــي از مهمترین 
دستاوردهاي دولت یازدهم در چهارمحال و بختیاري اشاره و 
اظهار کرد: پروژه انتقال آب بنـ  بروجن با اعتبار 300 میلیارد 

تومانی باید تا پایان امسال تکمیل شود.
 قاســم ســلیمانی در بازدید از پروژه انتقال آب بنـ  بروجن 
اظهار داشــت: ســال گذشــته برای اجرای این پروژه 193 
میلیارد تومان از منابع مختلف ملی و استانی اختصاص یافت 
که امسال نیز 60 میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گفته 
شــده ضمن اینکه تاکنون 45 میلیارد تومان نیز هزینه شده 
است.وی با بیان اینکه تاکنون 39 کیلومتر لوله گذاری انجام 
و 4 کیلومتر نیز در دست اجراست، افزود: پیمانکار و مسئوالن 
مرتبط با این پــروژه باید روند اجرای لوله گــذاری پروژه را با 
سرعت بیشتری ادامه دهند چرا که تا پایان سال جاری باید 

توسط این خط انتقال آبرسانی طول مسیر آن انجام شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به رفع مشکالت اداری 
و مالی پروژه انتقال آب بــنـ  بروجن بیان کرد: محل تصفیه 
خانه پروژه آماده و خاکبرداری آن انجام شده که تا هفته دولت 

باید ایستگاه پمپاژ پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد.
وی تصریح کرد: با بهره برداری از پروژه انتقال آب بنـ  بروجن 
بیش از 460 هزار نفر از ساکنان شــهرها و روستاهای طول 

مسیر پروژه از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار می شوند.
سلیماني دشتکي همچنین در مورد وضعیت سالمت استان 
بیان کرد: ارتقاي وضعیت بهداشــت و درمان و اجراي طرح 
تحول ســالمت در کشــور و چهارمحال و بختیاري یکي از 

اقدامات مهم دولت تدبیر و امید است.
وي یادآور شــد: وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکي 
باید براي تجهیز بیمارستان مالخلیفه در شهرستان لردگان 
و ارتقاي شاخص هاي بهداشتي و درماني در این شهرستان 
اقدامات الزم را انجام دهد.گفتني اســت، دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوري و پنجمین دوره شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا 29 اردي بهشت امســال به صورت همزمان در 

سراسر کشور برگزار مي شود.

استاندار در جمع مردم لردگان:

صيانت از رأي مردم به عنوان حق الناس مورد توجه باشد

 سروش ســلیمی مدیر فرودگاه بین المللی چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به اینکه استقبال مردم از پروازهای 
فرودگاه چهارمحال و بختیاری نســبت به مدت مشابه 
سال قبل سه برابر رشد داشــته است اظهارکرد: در ایام 
نوروز سال جاری 20 هزار و 345 مسافر از راه هوایی به 
استان های دیگر سفر کردند.مدیر فرودگاه بین المللی 
شهرکرد با اشاره به اینکه از ابتدای فرودین 96 تاکنون 
23 پرواز برقرار شده اســت و 2هزار و 722 مسافر نیز 
جابه جا شــدند گفت: در این مدت میــزان بار جابه جا 
شــده 15 هزار و 161 کیلوگرم بوده است.وی با اشاره 
به اینکه چهارمحال و بختیاری پتانســیل مسافربری 
به عتبات عالیات، اهواز، کویت، عســلویه و کیش را نیز 
دارد گفت: در حال حاضر در حال رایزنی با شرکت های 

مختلف جهت برقراری این پرواز ها هستیم.

فرماندار کوهرنگ گفت:بارش باران رگباری عشایر کوچرو را با 10 
هزار راس دام سبک غافلگیر کرد.

مرتضی زمانپور افزود:این عشــایر برای تامین موادغذایی وانتقال 
دام های خود به جایگاه های امن دچار مشکل شدند.

وی گفت:با وجود توصیه به عشــایر کوچرو مبنی بر رعایت زمان 
تقویم کوچ، عده ای از عشایر بدون توجه به برنامه زمانبندی شده 
، اقدام به کوچ زودهنگام از مناطق قشالقی گرمسیری خوزستان 

به مناطق ییالقی کوهرنگ کردند.
وی از خدمات رســانی گروه هــای امدادی درمناطق عشــایری 
وســخت گذرخبر داد و گفت:خانواده های گرفتار شده در باران، 

درمکان های امن اسکان یافتند.

غافلگیری عشایر کوچ رو در 
شهرستان کوهرنگ

خبرگزاري آریا: استاندار چهارمحال و بختیاري گفت: راي مردم حق الناس بوده و صیانت از آراء باید به عنوان مهمترین وظیفه 
تمامي مسئوالن برگزاري انتخابات مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل فرودگاه چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

رشد 3 برابری استقبال از 
مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری از رشــد سه درصدی سفر هوایی در فروردین96

اهدای خون در استان طی سال گذشته خبر داد.
محمد ملک  محمدی اظهار کرد: سال گذشــته 31 هزار و 299 نفر 
برای اهدای خون بــه پایگاه های انتقال خون در شهرســتان های 
شهرکرد، بن و بروجن مراجعه کردند که از این تعداد 26 هزار و 380 

نفر موفق به اهدای خون شدند.
وی با اشــاره به رشد ســه درصدی اهدای خون در استان طی سال 
گذشته، تصریح کرد: خوشبختانه به دلیل اهدای خون مردم استان، 

چهارمحال و بختیاری در سال گذشته با کمبود خون مواجه نبود.
مدیرکل انتقال خون اســتان افزود: از خون اهداء شده برای بیماران 
مبتال به تاالسمی،نیازمند به فرآورده های خونی و بیماران بستری و 
تصادفی و سوختگی استان استفاده می شود و مازاد آن به استان های 

اصفهان، اهواز و تهران صادر می شود.

رشد سه درصدی اهدای خون در 
چهارمحال و بختیاری

با بهره برداری از 
پروژه انتقال

 آب بنـ  بروجن 
بیش از 460 هزار 

نفر از ساکنان 
شهرها و روستاهای 

طول مسیر 
پروژه از نعمت 
آب آشامیدنی 
سالم برخوردار 

می شوند.

رییس اتحادیه هتل داران، رستوران ها و طباخان شهرستان 
شهرکرد گفت: وضعیت رزرو و اشغال هتل های چهارمحال 
و بختیاری در نوروز امســال مطلوب نبود .منوچهر اعالیی 
سامانی اظهار کرد: به دلیل شرایط نامســاعد آب و هوایی و 
فشار اقتصادی، وضعیت رزرو اشغال هتل های چهارمحال و 
بختیاری در نوروز امسال مطلوب نبود.وی با اشاره به استقبال 
اندک مردم از هتل ها، تصریح کرد: به دلیل استقبال اندک، 

قطعاً سرمایه گذاری بخش خصوصی برای هتل داری کاسته 
می شــود و رغبت افرادی که در حال حاضر سرمایه گذاری 
کرده اند برای ادامه کار از بین خواهــد رفت.رییس اتحادیه 
هتل داران، رستوران ها و طباخان شهرستان شهرکرد تعداد 
هتل ها، مهمانسراها و مسافرخانه های خصوصی شهرستان 
شهرکرد را 10 واحد عنوان کرد و گفت: اغلب ادارات نیز اقدام 
به ایجاد مهمانسرای دولتی کرده اند و این امر مانع از احداث 

هتل های جدید در استان خواهد شــد. اعالیی در خصوص 
وضعیت اشغال هتل ها توسط گردشــگران خارجی گفت: 
خوشبختانه ورود گردشگر به ایران و چهارمحال و بختیاری  
نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.رییس اتحادیه 
هتل داران، رستوران ها و طباخان شهرستان شهرکرد افزود: 
اغلب هتل ها در ایام نوروز و تابستان با ترافیک تورهای داخلی 
و خارجی مواجه هســتند اما با این وجود در این زمان ها نیز  
چهارمحال  و بختیاری مشــکلی از نظر کمبود هتل ندارد و 

همه به راحتی می توانند اسکان پیدا کنند.

وضعیت رزرو هتل های چهارمحال و بختیاری در نوروز مطلوب نبود

مدیرکل آموزش وپرورش اســتان چهارمحال وبختیاری از شرکت 
بیش از یک هزار دانش آموز استان در مراسم اعتکاف خبر داد.

به نقــل از مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی آمــوزش و پرورش 
چهار محال وبختیــاری، بهروز امیدی از شــرکت بیش ازیک هزار 
دانش آموز دختر و پسر اســتان دراعتکاف  خبرداد و اظهارکرد: 15 
 مسجد در سراسر استان میزبان دانش آموزان در این برنامه معنوی 

بودند.
مدیرکل آمــوزش وپرورش اســتان چهارمحال وبختیــاری افزود: 
محافل انس بــا قرآن، آموزش احــکام، خیمه هــای معرفت، دعا و 
مناجات خوانی، برگزاری مراسم جمع خوانی قرآن، برگزاری هیئت 
دانش آموزی انصارالمهدی)عج( به مناســبت میالد امام علی )ع( و 
همچنین وفات حضرت زینب )س(، برگزاری مسابقات و بازی های 
فکری، کالس های رفع اشکاالت درســی، جلسات پرسش و پاسخ 
به شبهات اعتقادی و دینی دانش آموزان توسط اساتید و مربیان از 

مهمترین برنامه های این مراسم ها  بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: امسال 45 هزار قطعه پرنده 
به تاالب های استان مهاجرت کرده اند،که در مقایسه با سال گذشته 37 

درصد افزایش یافته اند. 
شهرام احمدی افزود:این پرندگان از جمله مرغابی ها، قو، اردک سرسبز، 
اردک ســرحنایی، اردک اره ای، لــک لک ها، پاشــلک، کشــیم، درناو 
آبچلیک ها بوده که جزء پرندگان آبزی، کنار آبزی و مهاجر محســوب 
می شــوند. احمدی گفت: عمده پرندگان مهاجر از کشــورهای مناطق 
سیبری و شمالی از جمله قرقیزستان و ترکیه به تاالب های استان وارد 
می شوند و برگشت پرندگان از اواسط مهر ماه به کشورهای حاشیه خلیج 
فارس خواهد بود. وی گفت: با توجه به سرمای هوا، نیمه اول اردیبهشت 

ماه کار النه گزینی و جفت گیری پرندگان تاالب ها آغاز می شود.
احمدی با اشاره به اینکه وضعیت تاالب های استان مطلوب است، گفت: 
امسال برای اولین بار کار آبگیری تاالب گندمان به طور 100 درصد انجام 
شد و خوشبختانه با وجود کمبود منابع آبی در استان، وسعت آب تاالب 

چغاخور کاهش نیافته است.

شرکت ۱000 دانش آموز 
چهارمحالی در مراسم اعتکاف

افزایش 37درصدی مهاجرت 
پرندگان به تاالب های استان

شهرستان

رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان بروجن از نجات 
جان بانوی 65 ســاله کوهنــورد بروجنــی در ارتفاعات 

منطقه چشمه سفید )سرپیر( این شهرستان خبر داد.
آرش شــیرانی اظهار کرد: این بانوی 65 ســاله همراه با 
خانواده خود برای چیدن گونه ها و سبزیجات گیاهی به 
ارتفاعات منطقه چشمه سفید )سرپیر( بروجن رفته بود 
که به دلیل لغزش ســنگ زیرپای وی دچار شکستگی پا 

شد.
به گفتــه وی با درخواســت کمک به ســامانه امداد این 
جمعیت، 2 اکیپ امدادی شــامل 8 نیــروی تخصصی 
نجات کوهســتان به همراه 2 دســتگاه آمبوالنس و یک 

خودرو نجات به منطقه اعزام شد.
شــیرانی تصریح کرد: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه 
و انتقال فــرد به پایین ارتفاعات، مصــدوم برای اقدامات 
درمانی تکمیلی و انتقال به بیمارســتان تحویل نیروهای 

اورژانس 115 شد.
روســتای ســرپیر از توابع دهســتان دوراهان در بخش 
گندمان واقع شــده اســت و ارتفاعات این روســتا بنام 
چشمه ســفید و حدود 47 کیلومتری بروجن مرکز این 

شهرستان واقع است.

مرتضي منصوري رئیس اداره محیط  زیســت شهرستان 
بروجن اظهار داشــت: از ابتــداي فروردین ماه امســال 
یک هزار و 400 متر تور غیرمجاز صیــد ماهي در تاالب 

چغاخور با همکاري افراد محلي کشف و ضبط شد.
منصوري با اشــاره به فصل تخم ریزي ماهیــان در این 
ایام، خاطرنشان کرد: گشت شــبانه و تالش محیط بانان 

منجربه کشف و ضبط این دام ها از تاالب چغاخور شد.
وی، ماهي کپــور را گونه جانوري آبــزي غالب در تاالب 
چغاخور دانست و افزود: گشت هاي کنترل محیط باني به 
صورت 24 ســاعته در حال رصد و بررسي وضعیت تاالب 

هاي شهرستان هستند.
منصــوري از آب گیري کامل تاالب گندمــان پس از 15 
ســال در اســتان خبر داد و گفت: جلوگیري از برداشت 
غیرمجاز آب، تخریب بندهاي خاکي و بارش هاي مناسب 
زمستانه در اســتان از عوامل آب گیري کامل این تاالب 
است. وي بیان کرد: در حال حاضر 45 هزار پرنده مهاجر 
از مناطق ســیبري و کشورهاي شــمالي در راه بازگشت 
مهاجرت زمســتانه خود از کشــورهاي جنوبي و حاشیه 
خلیج فارس در این دو تاالب النــه گزیني و جفت گیري 

مي کنند.

جهانبین نیوز: طبیعت زیباي سرداب رستم آباد شهرستان 
اردل این روز ها مورد نامهرباني مسافراني قرار گرفته است که 
با ریختن زباله هاي خود طبیعت این منطقه را تهدید مي کند.

طبیعت پاک و عاري از زباله به حتم آرامش، نشــاط، سرور و 
سرزندگي را به همراه مي آورد اما در مقابل رهاسازي زباله ها 
نه تنها چهره و مناظر طبیعت را زشــت و ناپسند جلوه داده 
بلکه دل دوستداران و عالقه مندان به محیط زیست را به درد 

مي آورد. ریختن زباله ها در معابر 
و حاشیه شــهرها و روستاها و 
طبیعت، کار بســیار ناپسندي 
اســت و باید از ایــن کار به جد 

اجتناب شود.
معضل زباله در طبیعت زیباي 
سرچشمه ســرداب باغ رستم 
به عنــوان یکــي از تهدیدهاي 
جدي طبیعت و محیط زیست 
محســوب  اردل  شهرســتان 
مي شود و شهرســتان اردل به 
دلیل دارا بــودن منابع طبیعي 
منحصربه فرد، چشمه ساالرها و 
طبیعت زیبا و بکر دیدني مورد 
توجه گردشگران و مردم سراسر 
کشور است که در ایام تعطیالت 

نوروز و تابستان شاهد حضور طبیعت دوستان در این استان 
هستیم، اما در سایه کم توجهي دهیاري روستاي رستم آباد 
و مسئوالن میراث فرهنگي و گردشگردي و شهرستان و البته 
مردم شــاهد بروز فاجعه در محیط زیست و این منابع عظیم 

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان خبر داد:

نجات بانوی 65 ساله کوهنورد 
بروجنی

رئیس اداره محیط زیست بروجن خبر داد

۱400 متر دام انتظاري در تاالب 
چغاخور کشف و ضبط شد

نامهرباني گردشگران بر 
تارو پود طبیعت رستم آباد

خدادادي در کنار این چشمه ها هستیم.انبوه زباله در حاشیه 
چشمه سار زیباي سردآب باغ رستم، نبود زباله دان مخصوص 
جمع آوري زباله، همه و همه هشــدار جدي براي نابودي این 
موهبت الهي است اما به نظر مي رســد علي رغم هشدارهاي 
کارشناسان امر محیط زیســت و رسانه ها هیچ توجهي به این 
معضل نمي شــود.بي تردید یکي از کارهایي کــه مي توان در 
کاهش تولید زباله کمک کند فرهنگ ســازي مناســب براي 
مردم در تولید زباله است که متأسفانه اقدام اثربخش کوتاه مدت 
نیز در این زمینه صورت نگرفــت در حالي که بخش عمده اي 
از درآمدهاي دهیاري هاي صرف جمــع آوري، دپوي موقت و 

انتقال زباله به جاهاي جمع آوري زباله مي شود.
همه ما مردم باید با احســاس مســئولیت نسبت به طبیعت 
منحصربه فرد به عنوان یک هدیه الهي در مسئله فرهنگ سازي 
تفکیک زباله، کاهش تولید زباله و از همه مهم تر برخورد با افراد 
هنجارشکن در ریختن زباله در دل طبیعت ازجمله جنگل ها 
و کوه ها را در دستور کار قرار دهیم تا قدمي جدي تر نسبت به 

مسئوالن امر بردارد.
انتظار مي رود دهیاري روستاي رســتم آباد با با نگاه مهربانانه 
خود به طبیعت زیباي سرداب بنگرد و با برنامه ریزي خوب از 

هرگونه تهدید و تخریبي در این منطقه جلوگیري کند.

معضل زباله در 
طبیعت زیباي 

سرچشمه سرداب 
باغ رستم به عنوان 
یکي از تهدیدهاي 

جدي طبیعت و 
محیط زیست 

شهرستان اردل 
محسوب مي شود

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد گفت: مواد کشف شده 
شامل معدم سازی 19 تن مواد عذایی غیر بهداشتی در چهارمحال 
و بختیاری اقالم خوراکی، آشــامیدنی،  آرایشــی و بهداشتی تاریخ 

مصرف گذشته و غیر مجاز بود.
سید راشد جزایری افزود: شش گروه بهداشت در بازرسی از سه هزار 
و 589 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی موفق به کشف این اقالم فاسد 
شــدند.به گفته وی امسال میزان کشــفیات مواد غیر مجاز و فاسد 

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته پنج تن افزایش داشته است.

معدوم سازی ۱9 تن مواد غذایی 
غیربهداشتی در چهارمحال

فیلمنامه کوتاه انیمیشــن »یک جور« به بخش مســابقه ســومین 
جشنواره ماهانه آمریکا راه یافت.حجت ا... شیروانی رئیس حوزه هنری 
انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: فیلمنامه کوتاه انیمیشن 
»یک جور« به نویسندگی محسن باقری دستگردی به بخش مسابقه 
ســومین جشــنواره ماهانه Los Angeles CineFest  آمریکا راه 
یافت.وی افزود: این جشنواره به صورت ماهانه در بخش های مختلف 
از جمله فیلم کوتاه و بلند، فیلمنامه و موزیک ویدئو در آمریکا برگزار 
  Los Angeles CineFest می شود.شیروانی اضافه کرد: جشنواره
در پایان هر ماه برگزیدگان را معرفی می کنــد و در ژانویه 2018 نیز 
به بهترین اثر از برگزیدگان هر ماه، پالک طالیی اهدا خواهد کرد.وی 
ادامه داد: فیلمنامه »یک جور« روایت آدمک های سیاه و سفیدی است 
که دنیایشان را از یکدیگر جدا کرده اند اما یک عشق ازلی، دنیای آنها 
را دگرگون می کند.فیلمنامه های محسن باقری دستگردی پیش از 
این در جشنواره های مختلف خارجی حضور داشته است و اولین فیلم 
انیمیشن او با عنوان تماشاچی جایزه نخست جشنواره ماهانه لندن 

انگلیس را از آن خود کرد.

راهیابی فیلمنامه کوتاه یک جور به 
جشنواره آمریکا

اعضای اصلی و علی البدل هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات ریاســت 
جمهوری در چهارمحال و بختیاری مشــخص شدند.حمید ملکپور، 
فرماندار اظهار داشت: براســاس ماده 38 و 39 قانون انتخابات ریاست 
جمهوری، فرماندار باید 30 نفر از معتمدان شهرستان که دارای ایمان و 
التزام عملی به اسالم، قانون اساسی، حسن شهرت، دارای سواد خواندن 
و نوشــتن و همچنین از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به 
گروه های غیرقانونی نباشد را برای انتخاب دعوت کند.وی افزود: فرایند 
تشکیل هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری با حضور 
سایر اعضای اداری شامل دادســتان، رئیس دادگستری، رئیس ثبت 
احوال شهرســتان و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات انجام می شود.

فرماندار شهرکرد با بیان اینکه کیفیت و مهلت تشکیل هیئت اجرایی 
در شهرستان و بخش ها یکسان است، بیان کرد: 9 نفر به عنوان معتمد 
اصلی و 5 نفر نیز به عنوان معتمد علی البدل هیئت اجرایی نظارت بر 
انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شدند.ملکپور خاطرنشان کرد: علی 
عبدالهی اسدآبادی، مسلم اسماعیلی وردنجانی، خدایار مرادی نافچی، 
نوذر حیدری، محمدرضا باقری وانانی، یوسف آقابزرگی نافچی، فضل ا... 
حقانی دهکردی، جواد کارگران و امامقلــی بیابانی به عنوان اعضای 
اصلی انتخاب شــدند.وی تصریح کرد: مهدی امیری، عبدا... اسدپور، 
محمدرضا ملکوتی، ســیامک حیدری و بیژن حیدری نیز به عنوان 

اعضای علی البدل معرفی شدند.

 اعضای هیئت اجرایی نظارت بر 
انتخابات استان مشخص شدند
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پیشنهاد سر دبیر: 
تمام امیدم به خداست

درحاشیه کری خوانی های کورکورانه و حماقت بار 
در راستای حمایت از دو تیم باعث به 
قتل رسیدن یک جوان آرژانتینی 
در ورزشگاه شــد.  این اتفاق تلخ 
 و باور نکردنی در آرژانتین افتاد. 
تیم هــای بلگرانــو و تایرس در 
جریــان لیــگ آرژانتیــن بامداد 
یکشــنبه به مصــاف هــم رفتند. در 
این دیدار دار و دســته اوباشی که چند سال 
پیش هم باعث قتل جوان دیگری شــده بودنــد اینبار برادر همان 
فرد مقتــول را به قتل رســاندند. یکی از هواداران تیــم بلگرانو در 
جریان تشــویق تیم مورد عالقه اش متوجه چند نفر شد که چند 
سال پیش در جریان درگیری ها بر ســر فوتبال برادرش را به قتل 
رســانده بودند. او پس از اینکه این افراد را کــه طرفدار تیم تایرس 
بودند ، شــناخت به طرف آنها هجوم برد و با آنها کتک کاری کرد. 
اما تایرسی ها که تعدادشان بیشــتر بود این جوان را از طبقه دوم 
ورزشــگاه به پایین پرتاب کردند که نتیجه این اتفاق ضربه مغزی 
شــدن این جوان بود که امانوئل نــام دارد.امانوئل با کمک پدرش 
ســریع به بیمارســتان منتقل شــد اما در نهایت جان خود را از 
 دســت داد تا این پدر آرژانتینی دومین پســرش را هم بر سر راه 
کری خوانی های فوتبالی از دســت بدهد!پلیس به ســرعت این 
قاتالن ورزشگاهی را پیدا کرده است و حاال آنها بابت قتل دو برادر 

زندانی شده اند.

علــی دایــی و امیــر قلعه نویــی به 
ترتیب هدایــت تیم هــای نفت و 
تراکتورســازی را در دست دارد 
اما اوضاع برای هــر دوی آنها در 
فصل بعد متفاوت اســت.  هر دو 
مربی دیگر در باشگاه های کنونی 
خود نبودند، ایــن ادعا درباره علی 
 دایی قطعی به نظر می رسد. دایی در 
ماه های اخیر به شدت با ســران تیم نفت بر 
سر مسائل مالی اختالف پیدا کرده است و بازیکنان این تیم نیز ماه 
هاست مطالبات خود را دریافت نکرده اند.تیم سایپا مقصد بعدی 
و البته قطعی علی دایی معرفی می شــود این در حالی است که 
مدیران تیم نارنجی پوش ابتدا برای جذب قلعه نویی، ســرمربی 
کنونی تراکتوری ها برنامه داشتند اما در نهایت با علی دایی تمام 
کرده اند.گفته می شــود مبلغ قرارداد با کاپیتان اسبق تیم ملی 
فوتبال ایران بیش از یــک میلیارد تومان خواهــد بود که چنین 
 مبلغی او را از همین حــاال تبدیل به یکی از گــران ترین مربیان 

فصل آتی معرفی می کند.

 قتل در ورزشگاه

سایپا با دایی تمام کرد

طرح انحصاری برند آدیداس برای لباس ملی پوشان 
فوتبال ایران مشخص شد.

بعد از اینکه فدراسیون فوتبال ایران با برند جیووای 
ایتالیا به مشــکل خورد، مقرر شــد تــا برند مطرح 
آدیداس لباس های تیم ملی فوتبــال ایران را تأمین 

و تولید کند. 
بر همین اســاس تیــم ملی ایران امســال بــا آغاز 
 رقابت هــای مقدماتــی جــام جهانــی 2018 در 
 مرحلــه نهایــی از لباس هــای آدیــداس در حالی 
اســتفاده کرد که هنوز قرارداد رســمی با این برند 
بسته نشده و فدراسیون فوتبال با خرید لباس از این 
برند به صورت مقطعی این نیــاز تیم ملی را برطرف 
کرد. لباس ملی پوشــان در دیدارهای قبلی بســیار 
ســاده بوده و حتی عنوان شــده بود که تیم ملی اش 
لباس درجه 2 آدیداس استفاده می کند با این حال و 
طبق قراردادی که به زودی با این برند آلمانی نهایی 
خواهد شد، ملی پوشان کشورمان از لباس های طرح 
جدید که آدیداس به صــورت انحصاری برای فوتبال 

ایران تولید خواهد کرد، استفاده می کند.
طبق اعالم امیــر عابدینی، رییس کمیتــه بازاریابی 
فدراســیون فوتبــال لباس های جدید بــه صورت 
انحصاری برای فدراســیون و تیم ملــی ایران تولید 
شــده و جالب اینکه فدراســیون ایران درخواســت 
کرده تــا در ایــن لباس ها بــه جای ســه خط، که 
نماد برند آدیداس اســت، ایــن برند آلمانــی از دو 
 خط ســبز بــر روی شــانه های لباس ملی پوشــان 
استفاده کرده که البته هنوز این موضوع قطعی نشده 
 اســت و مســئوالن این برند در حال کار بر روی این

موضوع هستند. 
از سوی دیگر لباس های تیم ملی در دو رنگ سفید و 
قرمز طراحی شده و به طور حتم شاگردان کی روش 
که به احتمال زیاد در دیدار با ازبکستان جشن صعود 
به جام جهانی را برپا خواهند کرد با لباس های جدید 

به مصاف حریف خود می روند.
این در حالی اســت که فدراســیون ایران برای درج 
یوزپلنگ ایرانی بر روی لباس تیــم ملی و ادامه این 
طرح بر روی لباس ملی پوشــان و اینکه آیا تیم ملی 
فوتبال ایران می تواند در جــام جهانی 2018 هم از 
یوزپلنگ بر روی لباس های خود استفاده کند یا خیر، 
استعالمی از فیفا به عمل آورده که در صورت مثبت 
بودن پاسخ،  یوز ایرانی در روســیه نیز ملی پوشان را 

همراهی خواهد کرد!

طرح انحصاری آدیداس برای 
تیم ملی ایران

فاجعه روز

اتفاق روز

فوتبال جهان

فوتبال جهان

علیرضا منصوریان با توجه به بازیکنان جوانی که در این فصل در اختیار 
دارد، چندان نیازی به جذب بازیکن جدید احساس نمی کند. همانطور 
که منصوریان اعالم کرده اســت، اولویت باشــگاه تمدید قــرارداد با 
بازیکنانی است که هم اکنون قرارداد ندارند و به گفته او آبی ها به هیچ 
عنوان لیست خروجی ندارند. در اســتقالل ابراهیمی، رضایی، غفوری، 
برزای، نورافکن،  رابســون، حق دوســت، پادوانــی، کریمی و انصاری 
 بازیکنانی هســتند که قراردادی با باشــگاه ندارند . در این بین گفته 
می شود منصوریان در فصل نقل و انتقاالت به دنبال جذب دفاع راست 
و چپ و یک مهاجم هدف می گردد که در پست مدافع چپ نام مهرداد 
قنبری، در پست دفاع راســت نام دانیال ماهینی و مهدی شیری و در 
پست مهاجم هدف هم نام سجاد شــهباززاه و مرتضی تبریزی مطرح 

شده است.

مشکالت مالی استقالل خوزستان هنوز حل نشــده و به نظر می رسد 
قرار هم نیست حل شــود. بازیکنان این تیم تا کنون چند بار اعتصاب 
کرده اند. چند بار هم مدیران باشــگاه را تهدیــد کرده اند که در مقابل 
حریف بعدی بازی نمی کنند. اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است. با این 
حال ســرمربی این تیم اعالم کرد بازیکنان تهدید کرده اند که در بازی 
دربی اهواز مقابل فوالد بازی نخواهند کرد و این بار تصمیم شان جدی 
است. سیروس پورموسوی گفت:» بازیکنان تیم ما بعد از دیدار با سایپا 
با من صحبت کردند و گفتند در حالی که سه بازی به پایان فصل باقی 
مانده نه تنها پولی دریافت نگرفته اند بلکه از وضعیت فصل آینده خود را 
نیز اطالعی ندارند. چند مدیر برنامه با بازیکنان تیم من تماس گرفتند 
و از آنها خواستند مراقب سالمتی خود باشند تا مصدوم نشوند و فصل 

آینده به تیم های دیگر بروند.  

لیست منصوریان
لو رفت

استقالل خوزستان 
دوباره تهدید کرد

استقالل و پرسپولیس بر سر ستاره روی پیراهن خود به اختالف خوردند.

قاب روزخارج از گود

مدیر تیم های ملی در خصوص اینکــه آیا قرارداد 
کی روش برای جام ملت های آسیای 2019 تمدید 
خواهد شــد یا خیر، گفت: این موضوع را بگذارید 
برای بعد، فعال جام جهانی را بچســبید و روی این 

رقابت ها تمرکز کنید!
محمدرضا ســاکت ، در مورد همایش مدرســین 
فوتبال کشور که دیروز برگزار شــد، اظهار داشت: 
با آغاز سال 96 همایش هماهنگی سازی، هم افزایی 
و هم اندیشی مدرســین مربی  گری فوتبال کشور 
برگزار شد. در واقع مدرســینی که مربیان فوتبال 
کشــور را در الیســنس های A- B- C و D تحــت 
آموزش دارنــد در این همایش شــرکت کردند تا 
ضمن اطالع از آخرین مقررات، در راستای باال بردن 

سطح آموزشی خود نیز گام های اساسی را بردارند.
 وی در مورد آخریــن وضعیت تیم ملــی فوتبال 
ایران، اظهار داشــت: آنچه که مشخص است اینکه 
مهمترین بــازی تیم ملــی در تاریــخ 22 خرداد 
مقابل ازبکســتان برگزار می شــود کــه کی روش 

در حال برنامه ریزی اســت تا بهتریــن برنامه برای 
آماده ســازی را برای حضور قدرتمند تیم ملی در 
این رقابت فراهم کــرده و بعد از آنکــه این برنامه 
نهایی شــد، اعالم می شود. ســاکت در مورد اینکه 
تیم ملی قبل از بازی با ازبکســتان به مصاف کدام 
کشور برای دیدار تدارکاتی خواهد رفت و اینکه آیا 
اردوی ارمنستان برای این تیم قطعی شده است یا 
 خیر، گفت: تمام این برنامه ها در دستور کار است و 
تیم ملی یک دیدار تدارکاتــی را هم برگزار خواهد 
کرد که فدراسیون فوتبال این موضوع را در دستور 
کار قرار داده و ارزیابی های الزم در حال انجام است. 
در مورد اردوی ارمنســتان نیز هیچ برنامه ای هنوز 
قطعی نشــده و در حال جمع بندی اطالعات الزم 
در همین زمینه هستیم.  مدیر مرکز تیم های ملی 
در مورد اینکه آیا کی روش به ایران بازگشــته است 
یا خیر، تصریح کــرد: کی روش ایران اســت و در 
حال پیگیری های مربوط بــه برنامه های بلندمدت 
تیم ملی. وی درمورد اینکه زمین شــماره 2 مرکز 

تیم های ملــی چه زمانــی آغاز می شــود، گفت: 
با حمایــت و هماهنگی با شــهرداری منطقه 22 
لوله های هیتینگ زمین شــماره 2 پهن شده و بعد 
از نصب آن عملیات کشــت انجام می شود و خیلی 
نگران این موضوع نیستیم. زمین شماره یک نیز از 

طریق فیفا مورد ترمیم قرار خواهد گرفت.
ســاکت دربــاره اینکه آیــا در صــورت صعود به 
جام جهانی بعد از دیدار با ازبکســتان جشن صعود 
برای تیم ملی در نظر گرفته شده است یا خیر، گفت: 
هنوز برنامه ریزی صورت نگرفته و باید منتظر باشیم 
تا ابتدا برنامه ریزی های آماده ســازی فنی برای این 
دیدار از ســوی کادر فنی ریخته شود و االن تمرکز 
روی پیروزی در این دیدار اســت و بعد ان شــاءا... 
در خصوص مســائل مربوط به جشــن صعود نیز 

برنامه ریزی خواهیم کرد.
 مدیر تیم های ملــی در پایــان در خصوص اینکه 
آیا قــرارداد کی روش برای جام ملت های آســیای 
2019 تمدید خواهد شد یا خیر، گفت: این موضوع 
را بگذارید برای بعد، فعال  جام جهانی را بچسبید و 

روی این رقابت ها تمرکز کنید!

جنگ ستاره هاساکت:  فعال روی جام جهانی تمرکز کنید!

پس از اظهارات ترکاشــوند، معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس 
 مبنی بر اینکــه 4 بازیکن با سرخپوشــان به نهایی نرســیدند،
  گمانه زنی های زیــادی درباره بازیکنان مورد نظــر برانکو برای 
ســال آینده انجام شــد. یکی از بازیکنانی که گفته می شــود با 
پرســپولیس برای فصل بعد به توافق نهایی رسیده، سعید آقایی 
اســت. مدافع چپ تراکتورسازی در یکی دو ســال اخیر یکی از 

بهترین بازیکنان در این پست بوده و حاال مد نظر برانکو است.
با این وجودآقایی هنوز جواب قطعی به مســئوالن پرســپولیس 
نداده و دلیل این مساله هم اولویتش برای حضور در فوتبال اروپا 
است. مدافع تراکتورسازی یک پیشنهاد از کشور پرتغال دریافت 

کرده و عالقه دارد تا در این کشور به فوتبالش ادامه دهد .

سرپرست تیم فوتبال سپاهان درباره حفظ 
سرور جباروف توضیحاتی را ارائه داد.

مهدی اخوان در پاسخ به این سوال که آیا 
باشگاه ســپاهان ســرور جباروف، بازیکن 
ازبکســتانی را حفظ خواهد کــرد یا این 
بازیکن به استقالل بر می گردد؟ گفت: باید 
بگویم جباروف یک نظــم دهنده عالی در 
 میانه میدان است. ضمن اینکه یک بازیکن 
بی حاشیه هم محسوب می شود و کارش را 

به خوبی انجام می دهد. ماندن جباروف در سپاهان به نظر خودش و باشگاه برمی گردد 
ولی در مجموع باید بگویم تمایل دارد در تیم ما بماند.

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که بعد از دیدار با 
چین از سری رقابت های جام جهانی 2018 روسیه 
برای انجام امور شــخصی راهی مرخصی و سفر به 
کشور پرتغال شده بود سرانجام با پایان بخشیدن 

به دوران مرخصی اش به کشورمان بازگشت.
با بازگشــت کــی روش اســتارت جــدی برای 
برنامه های آماده سازی تیم ملی به منظور حضور 
قدرتمند بــرای ادامه رقابت هــای مقدماتی جام 
جهانــی  زده خواهد شــد و این ســرمربی بعد از 

بازگشت تاج از قرقیزستان در جلسه ای با او شرکت کرده و طرفین 
برنامه های آماده سازی تیم ملی را مدون و نهایی خواهند کرد. 

کی روش به ایران بازگشتجباروف تمایل دارد در سپاهان بماندبازیکن مدنظر برانکو بر سر دو راهی

80

آمار نشــان می دهد هافبک اســپانیایی 
شیاطین ســرخ در بازی های بزرگ 
این تیــم عملکرد خوبی داشــته 
اســت. در پایان دیدار یکشــنبه 
شــب منچســتریونایتد مقابــل 
 چلســی در هفتــه سی وســوم 
لیگ برتــر انگلیس که بــه برتری 
2 بر یک شــیاطین ســرخ انجامید، 
آندر هررا که در این بــازی یک پاس گل به 
رشــفورد داد و گل دوم تیمش را هم در دقیقه 49 به ثمر رساند، 
به عنوان بهتریــن بازیکن زمین انتخاب شــد. هــررا که در این 
بازی 60 بار توپ بــه پایش خورد، 43 پاس بــه هم تیمی هایش 
داد، 2 موقعیت گل خلق کرد و در کنــار دادن پاس گل، خودش 
 هم موفق به ثبــت اولین گل لیــگ برتــری اش در رقابت های 
فصل جاری شد. هافبک 27 ساله شیاطین ســرخ در بازی های 
بزرگ این فصل تیمش هم عملکرد درخشــانی داشته، به طوری 
که در بازی خارج از خانه مقابل لیورپــول و در بازی های خانگی 
برابر تیم های تاتنهام، آرسنال و چلسی به عنوان بهترین بازیکن 
زمین انتخاب شده است. هررا در مقابل تیم های آرسنال و تاتنهام 
پاس گل ســاخته و در بازی برابر چلســی هم یک پاس گل داد و 
یک گل هم به ثمر رساند. او در بازی با چلسی ادن اِزار را به قدری 
خوب مهار کرد که یکی از هواداران فوتبال انگلیس در حســاب 
کاربری رسمی خود در شــبکه اجتماعی »توییتر«به حالتی طنز 
نوشــت: »هررا پس از سوت پایان بازی هم دســت بردار اِزار نبود 
و در حال تعقیب او در مســیر منتهی به رختکن چلســی بود که 
اریک بایلی و پل پوگبا او را گرفتند و بــه او گفتند که بازی تمام 
شــده، بی خیالش شو!« منچســتریونایتد با شکســت آبی های 
 لندنی، رکورد شکست ناپذیری خود در رقابت های لیگ برتر را به 

22 بازی رساندند.

هررا، مرد بازی های بزرگ 
منچستریونایتد

ســتاره برزیلی تیم فوتبال بارسلونا پس 
از شکســت ســنگین ایــن تیم در 
بازی رفــت برابر یونتــووس ابراز 
امیدواری کرد تیمش دوباره به 
لیگ قهرمانان اروپا بــاز گردد. 
 تیــم فوتبال بارســلونا بــا ارایه 
یک بازی ضعیف در بــازی رفت 
برابر یوونتوس با سه گل مغلوب شد و 
اکنون کمتر کسی باور دارد این تیم معجزه 
دیدار مقابل پاریســن ژرمن را در نوکمپ تکرار کنــد. نیمار باور 
دیگری دارد. ســتاره برزیلی گفت: ما باید این را باور داشته باشیم 
که می توانیم از پس این کار بر بیاییم. ما بارسلونا هستیم و این تیم 
توانایی انجام هــر کاری را دارد. وی ادامه داد: اگر همه چیز خوب 
پیش برود ما توانایی انجام این کار را داریم. بارسلونا چیزی برای از 

دست دادن ندارد و باید تمام توان خود را به کار گیریم.

نیمار: 

بارسلونا می تواند دوباره برگردد

انتخاب اســماعیل پور به عنوان نامــزد بهترین 
فوتسالیست سال جهان موجب شد تا  گفت و گویی 

را با بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند ترتیب دهیم.

  چه احساســی داریــد از اینکه در جمع 
ده بازیکن برتر دنیا قرار گرفته اید؟

خدا را شــاکرم بار دیگر به من لطف کرد و نام 
من در بیــن 10 گزینه نهایی قــرار گرفت؛ 
این افتخار را مدیــون بازیکنان و مربیانی 
می دانم که در ســال 9۵ در کنارم بوده 
و مرا پشــتیبانی کردند. حاال هم امیدم 
 به خدا اســت و امیدوارم بتوانم در بین 
ســه رده اول قرار بگیــرم هرچند باید 
رقابت ســختی با بهترین بازیکنان فوتسال 
 جهان کــه در لیگ هــای معتبر اروپایی تــوپ می زنند 
داشــته باشــم ولی امیدوارم بتوانم افتخار دیگری برای 

کشورم کسب کنم.
  از ایرانی هایی که در نظرسنجی فوتسال پلنت 

حق رای دارند،  انتظار دارید تا به شما رای بدهند؟
این افتخار در درجه اول متعلق به فوتســال ایران است و 
امیدوارم کسانی که حق رای دارند مرا شایسته رسیدن به 

این عنوان جهانی بدانند و به من رای بدهند.
   سال 95 برای شما چطور سپری شد؟

 شــروع خوبی در ســال 9۵ نداشــتم و همراهی نکردن 
تیم ملی در جام ملت های آسیا برای من شکست بزرگی 
بود و همیــن اتفاق و ســختی آن روزها انگیــزه داد تا با 
تالش مضاعف بار دیگر با لطف خــدا پیراهن تیم ملی را  
پس بگیرم، خدا راشــکر توانستم در ســال 9۵ افتخارات 
خوبی را  دررده ملی و باشــگاهی بدســت آورم ، کسب 
 عنوان ســومی در مســابقات جام جهانــی و هم چنین
 باال بردن جام قهرمانــی به همراه تیم گیتی پســند در 
رقابت های لیگ برتر سبب شــد تا سال   9۵ سال رویایی 
برای من رقم خورد  و امیدوارم در ســال 96 هم اتفاقات 
خوبی برای فوتســال و هم چنین من  بیفتــد و  بتوانیم 
 دوباره قهرمانی آسیا را تکرار کرده و پرچم ایران را باال نگه 

داریم.
   از قهرمانی گیتی پسند بگویید؟

ما برای ایــن قهرمانی فصل 9۵ را با برنامــه آغاز کردیم، 
حدود دو ماه قبل از شروع لیگ تمرینات بدنسازی خوب 
و با کیفیتی را آغاز کردیم، در کنــار آن تمرینات دیگری 

نیز داشتیم، در واقع خیلی اصولی حرکت کردیم؛ امسال 
خیلی از حمایت های باشگاه نیز قابل تحسین بود؛ آقایان 
جنتی و عراقــی زاده در تمامی مراحل بــا قدرت در کنار 
تیم بودند تا در نهایت توانســتیم به هدفی که داشــتیم، 

دست یابیم.
  کیفیت لیگ امســال و تیم های حاضر چطور 

بود؟
ببینید، طی دو ســال قبل نیــز ما ظرفیت و پتانســیل 
قهرمانی را هم داشتیم، اما خب، به هرحال فوتسال است. 
برخی مواقع جبران یک اشــتباه خیلی ســخت می شود؛ 
آن هم در لیگ برتر ایران که هر ســال 4 یا ۵ تیم، مدعی 
هســتند. بنابراین اجازه و فرصتی برای اشتباه نداری چرا 
که ممکن اســت یک اشــتباه برای تیم خیلی گران تمام 
شــود و قابل جبران نباشــد. موضوعی که بــرای تیم ما 
طی دو فصل قبــل رخ داد، اما این فصل اجــازه تکرار آن 

را ندادیم.
  و در نهایت گیتی پسند قهرمان شد.

خیلی ســخت بــود، امســال ۵ تیــم بــرای قهرمانی 
می جنگیدنــد، بــه خصــوص در هفته هــای پایانــی 
ایــن فرصــت بــرای رقبــای مــا پررنگ تر شــد، این 
 موضــوع حساســیت و اســترس را بــرای تیم بیشــتر

 کرد. 
به نظر مــن، تنها تیمی که شایســتگی ایــن قهرمانی را 
داشــت، گیتی پســند بود. به هرحال تیمی که از ابتدای 
فصل تا هفته بیست و ششم، صدر جدول را در اختیار دارد 

به نظر من شایسته قهرمانی است.
  برنامه شما برای سال جدید چیست؟

پس از چهار فصل بســیار خوب در گیتی پســند و کسب 
دو قهرمانی لیگ و یــک قهرمانی لیگ قهرمانان آســیا 
با این تیم، حــاال قراردادم بــه اتمام رســیده  و در حال 
بررســی پیشــنهادهای فصل آینــده هســتم، از چند 
تیــم لیگ برتــری و هم چنین از کشــورهای آســیایی 
مثل چین و چنــد تیم اروپایــی پیشــنهاد دارم اما باید 
بگویم بــه خاطر شــرایط خانوادگــی ام دوســت دارم 
در ایران بازی کنــم و  اولویت اصلی مــن در رقابت های 
لیگ برتــر  همراهی بــا تیم گیتی پســند اســت ولی 
منتظرم تا ببنیم شــرایط چطــور رقم می خــورد، من 
روزهــای خوبی در اصفهــان و در کنار مــردم خوب این 
 شــهر داشــتم و امیدوارم گیتی پســند همیشه موفق 

باشد.

گفت وگو با احمد اسماعیل پور به بهانه قرار گرفتن در لیست ده بازیکن برتر دنیا:

تمام امیدم به خداست  

 احمد اسماعیل پور، ســابقه چند دوره 
آقای گلی در لیگ برتــر را دارد اما نام وی 
با حضور در ترکیب تیم ملی فوتسال ایران و به ثمر 
رساندن گل های زیبای راه دور در جام جهانی بیش از 
پیش بر سر زبان ها افتاد. ضربه استثنایی اسماعیل پور 
به روســیه در نیمه نهایی جام جهانی که دومین گل 
زیبای جام جهانی به انتخاب هواداران هم شد، در کنار 
عملکرد خوب دفاعی وی مقامات فیفا را مجاب کرد تا 
توپ برنزی مسابقات را به این بازیکن ٢٧ ساله بدهند. 
حاال سایت معتبر فوتســال پلنت ،نام این بازیکن 
ایرانی را در کنار نمایندگان برزیل، اسپانیا، آرژانتین، 
پرتغال و روســیه در جمع 10 نامزد عنوان بهترین 

فوتسالیست سال جهان قرار داده است.

سمیه
مصور
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پیشنهاد سردبیر: 
خراش روی چهره شهر

گزارش 

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری خبرداد:

بازیافت 75 درصد از کل پسماند 
شهرها در قالب 7 شرکت

پنجاه و سومین برنامه »هرهفته چند افتتاح«؛

حرکت برای خدمت
در منطقه 14 اصفهان 

ارائه عملکرد با رنگ و بوی انتخاباتی؛

همه باید به بحث اقتصادمقاومتی 
ورود کنند

مدیــر کل دفتر امور شــهری اســتانداری اصفهان بــا حضور در 
دومين نشست مدیران عامل ســازمان ها و شرکت هاي مدیریت 
 پسماند سراسر کشور در محل ســالن کنفرانس کتابخانه مرکزي 
شهرداري اصفهان اظهار کرد: شــهرداري اصفهان، اقدامات بسيار 

خوبي را در حوزه مدیریت پسماند انجام داده است.
محمدرضا کمالي ادامه داد: در اســتان اصفهان، 107 شــهرداري 
وجود دارد که بيشترین تعداد شــهرداري ها به نسبت کل کشور با 
اعتباري حدود 6 هزار و 700 ميليارد تومان که مربوط به شهرداري 

اصفهان است.
مدیر کل دفتر امور شــهری اســتانداری اصفهان با اشاره به اینكه 
در زمينه پسماند، شــهرداري ها به صورت مجتمعي و با همياري 
یكدیگر در رابطه با مدیریت پســماند، خدمت رســاني مي کنند، 
اضافه کرد: شهرها و روســتاها در قالب 7 شرکت مرتبط با پسماند 
در کل اســتان اصفهان وجود دارد که با ميزان اعتبار گفته شــده، 
بازیافت مي شود. وي از بهره برداري شرکت هاي مرتبط با پسماند 
 شهرســتان هاي گلپایگان، خوانســار و مبارکه در هفته دولت در 
ســال جاري خبرداد و گفت: تمامي بخش هاي این شــرکت ها، 

متناسب با نيازهاي این شهرستان ها بومي سازي شده است. 

عصــر دیروزبــا حضــور جمعــی از مســئولين و تيم مدیریت شــهری  
 اعضــای شــورای شــهر ، شــهروندان ، خانــواده معظــم شــهدا و

 اصحاب رسانه پنجاه و سومين برنامه »هرهفته چند افتتاح« در منطقه 14 
اصفهان برگزار شد.

 برنامه هرهفته چند افتتاح  که به صورت دائمی در طول هفته های ســال 
برگزار می گردد این بار قرار اســت در منطقه 14 اجرا شــده و به سبب آن 
پروژه های مختلفی از جمله احداث خيابــان 45 متری ارزنان جنب حرم 
 حضرت زینب )س( در خيابان آیت اهلل غفاری - جنب حوزه علميه به طول

  400 متــر ، بهره برداری از بوســتان رضوان در محله باطان به مســاحت 
6 هزار متر مربع، راه انــدازی ادامه خيابان مهدیه در محله باطان حدفاصل 
خيابان بعثــت تا مادی ارزنان بــه طول 400 متر و آغــاز عمليات اجرایی 
بوســتان و مجموعه فرهنگی - مذهبی در خيابان ابوریحان بيرونی محقق 

شود. 
این پروژه ها که با اعتبار 317 ميليارد ریال اجرایی شده زمينه ساز کاهش 
محروميت از منطقه 14 و همچنين توســعه خدمات عمرانی ، فرهنگی و 

زیرساختی در شهر می شود.  

 اســتاندار اصفهــان در جلســه ای بــا حضــور تشــكل هــای 
بخــش خصوصی اســتان کــه در اتــاق بازرگانی، صنعــت  معدن 
 و کشــاورزی برگزارشــد ، اظهارکــرد: نامگــذاری امســال به نام 
 »اقتصــاد مقاومتــی، توليــد- اشــتغال« موضــوع مهمــی برای 
سال جدید اســت که نشــان می دهد عليرغم فعاليت های دولت و 
ستاد اقتصاد مقاومتی ، به نتایج مطلوب مورد نظر رهبر معظم انقالب 

نرسيده ایم.
رسول زرگرپور با اشــاره به برگزاری جلسه شــورای اشتغال استان، 
تصریح کرد: اولين جلسه ی کاری آســيب شناسی در سال جدید در 
خصوص برنامه های اقتصاد مقاومتی و بررسی اقدامات الزم و مغفول 
مانده تشكيل شده است. وی باتاکيد بر اینكه تحقق اقتصاد مقاومتی 
نيازمند حضور همه دستگاه ها و قوا اســت افزود: همه نهادها و آحاد 
مردم باید در عرصه اقتصاد مقاومتی ورود پيدا کنند و به همين دليل 
باید نهادهای مختلف از فعاليت های صورت گرفته در ســال گذشته 
تحليلی را ارائه کرده تا ميزان پيشــرفت و نقاط ضعف و قوت را احصا 

کنيم.
اســتانداراصفهان با بيان اینكه دولت تســهيل کننده و ایجاد کننده 
فضا و تنظيم کننده ی روابط است، گفت: برداشتی که در ذهن عموم 
وجود دارد این است که تنها دولت اجرا کننده ی اقتصاد مقاومتی بوده 

که این برداشت باید اصالح شود.
زرگرپــور در ادامه به برگــزاری انتخابات در ســال جاری اشــاره و 
اظهارکرد: در ســال ۹6 درگير یک رویداد بســيار مهــم، حياتی و 
اساســی هســتيم؛ چهار انتخابات ميــان دوره ای مجلس شــورای 
اســالمی که تاکنــون صالحيــت 33 نفر تأیيد شــده، شــوراهای 
اسالمی شــهر و روســتا که حدود 11 هزار نفر برای تصاحب حدود 
3700 کرســی این شــورا ثبت نام کرده، انتخابات شــورای عشایر 
 و ریاســت جمهوری کــه تكليف مدیریــت کالن کشــور را تعيين 
می کند در استان برگزار می شود. وی افزود: از لحاظ فراگيری زمانی 
و مكانی، اســتان اصفهان یكی از بزرگترین انتخابــات را با 70 هزار 
نفر عوامل اجرایی و 15 هــزار نفر عوامل انتظامی برگــزار می کند.

استانداراصفهان با تاکيد بر مشخصه های مهم انتخابات، افزود: امنيت 
و آرامش، باشكوه و با حضور حداکثری، سالمت انتخابات و اطمينان 
خاطر مردم در این رابطه و وحدت بخــش بودن نتيجه ی انتخابات از 
مشخصه های اصلی انتخابات به شــمار می رود.زرگرپور افزود: آنچه 
مورد انتظار آحاد ملت و به خصوص تشكل ها است، کمک و حمایت 
در برآورده شــدن این 4 مولفه اســت . وی به بيان عملكرد دولت در 
استان طی سه ســال گذشــته پرداخت و تصریح کرد: در این مدت 
امنيت و آرامش کاملی بر استان حاکم بوده و عليرغم همه پيچيدگی 
های استان هيچ جلسه ی سياسی و هيچ کنسرت دارای مجوزی لغو 

نشده است.
اســتانداراصفهان با بيان اینكه برجــام دســتاوردهای بزرگی برای 
کشور، نظام و اســتان داشته اســت، تصریح کرد: حدود 1۲0 هيئت 
سياســی ، اقتصادی و تجــاری بلند پایــه در این مدت بــه اصفهان 
ســفر کرده و با توحه به اینكــه اصفهان اولين اســتانی بود که 10۹ 
 طرح را با ۹ ميليارد یورو ســرمایه گذاری آماده کــرد تاکنون قرارداد 

هشت طرح با یک ميليارد یورو سرمایه گذاری بسته شده است.
زرگرپور یادآور شد: در این فاصله 1۲ هزار و 700 طرح با اعتباری بالغ 
بر 105 هزار ميليارد ریال به بهره برداری رسيده است که سهم بخش 
خصوصی 45 درصــد، بخش عمومی 35 درصــد و بخش دولتی ۲0 
درصد بوده است. رسول زرگرپور اظهارداشت: اینكه با بی انصافی گفته 
می شود هيچ کار مثبتی انجام نشده اســت، واقعا جای تامل دارد و به 
نوعی پمپاژ نااميدی در جامعه است و ایجاد جو نااميدی در مردم باعث 
عدم دلگرمی و اميدواری به آینده خواهد شــد درحالی که ما نيازمند 

همدلی و اميدواری هستيم.

شهرداری

خبر

 اقداماتی که در کانون توجهات مســافران و گردشگرانی 
بود که وارد نصف جهان می شــدند. اما در کنار همه این 
زیبایی ها ، تخریب این آثار به انــواع روش های مختلف 
 از ســوی افرادی کــه اصطالحا بــی فرهنــگ خطاب 
می شــوند خود جای ســوالی را در ذهن ببيندگانی که 
شــاهد این اتفاقات هســتند  به وجود می آورد، تا جایی 
که این ضعف فرهنگی در ایام نوروز بيشــتر از گذشــته 
 نمایــان شــد و عكســی در فضای مجــازی بــا عنوان 
)فقر فرهنگی تا کی ؟( منتشــر شــد که افرادی بر روی 
کاکتوس هــای باغ گل هــای اصفهان اقدام به نوشــتن 
یادگاری کرده بودند، اقدامی که بهت و حيرت بســياری 

از کاربران فضای مجازی را در پی داشت.
جامعه شناســان کســی را که دســت به چنين اقدامات 
 ناشایســتی می زنــد وندال و ایــن پدیده را ونداليســم 
می گویند، نابهنجاری  که شــامل تخریب اموال عمومی، 
فضای سبز و نقاشی های شهری، جاده ها، دیوارها و غيره 
است. اقدامی که فقط به یادگاری نویسی محدود نشده و 

تمام روش های تخریب را شامل می شود حتی چسباندن 
آگهی.

 دالیــل گوناگونــی بــرای اینگونــه اقدامات از ســوی 
 صاحــب نظــران در ایــن حــوزه گفته شــده همچون 
عده ای آنرا ریشــه در دوران کودکی مــی دانند، گروهی 
دیگر فشــارهای روحــی و روانی و جلب توجه از ســوی 
 دیگــران را عامل و مســبب تخریــب و یادگار نویســی 
می دانند و گروهی دیگر هم معتقدند عده ای از روی عمد 
دســت به چنين اقداماتی می زنند گویا عقده ی این کار 

را دارند.
پدیده ونداليسم در کشــورمان به ســال ها پيش از این 
 بازمی گــردد از نوشــتن یــادگاری و تخریــب بر روی 
ستون های به جای مانده از تخت جمشيد گرفته تا آجرها 
و ستون های زرد رنگ سی و سه پل و پل خواجو و غيره ، 

که گرفتار این پدیده زشت و نابه جا شده اند.
اما امروزه این اقدامات جنبــه ی جدیدتر و به روز تری به 
خود گرفته اســت که می توان به ونداليسم در اینترنت و 

فضای مجازی اشاره کرد.
در قانون مجازات اســالمی ماده 558 ،بخــش تعزیرات 
 مجازاتــی را در رابطــه با افــرادی که اقدام بــه تخریب 
می کنند در نظر گرفته اســت در ماده مذکور آمده است 
)هرکس به تمام یا قســمتی از ابنيه ، اماکن ، محوطه ها و 
مجموعه های فرهنگیـ  تاریخی یا مذهبی که در فهرست 
آثار ملی  ایران به ثبت رسيده است ، یا تزیينات ، ملحقات ، 
تاسيســات، اشــيا و لوازم و خطوط و نقــوش منصوب یا 
موجود در اماکن مذکور، که  مســتقال نيــز واجد حيثيت 
فرهنگــیـ  تاریخی یا مذهبی باشــد، خرابــی  وارد آورد 
عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال 
محكوم می شود( به نظر می آید در کنار این ماده از قانون 
مجازات ، بهتر اســت قوانين محكم و قــوی تر دیگری از 

مســئول  نهادهــای  ســوی 
در ایــن رابطه وضع شــود تا 
 شــاهد گســترش روز به روز 
پدیده ونداليسم در قالب های 
مختلف نباشــيم و با برخورد 
قاطع با متخلفانی که دست به 
این اقدامات خرابكارنه و  وارد 
آوردن هزینه های ســنگين به 
این آثار می شــود  از بروز این 

پدیده جلوگيری کرد .
همــه ی دالیــل گفته شــده 
نشــان دهنده ی فقر فرهنگی 
یک جامعه اســت که باید در 
پی اصــالح آن بــه روش های 
مختلف با کمک مســئولين و 
متخصصيــن در ایــن امر بود، 
فقــری که بایــد بــا اقدامات 
ســازنده درصدد پيشگيری از 
آن بــود و آمــوزش مهمترین 
ابزار بــرای این کار می باشــد 

 آموزشی که باید از طریق توليد برنامه های مختلف برای 
رسانه های دیداری و شــنيداری و مهم تر از همه فضای 
مجازی و در کنار آن با تهيه بروشــور، کتــاب و جزوات 
مختلف برای مســافران و گردشــگران و ایجاد امكانات 
بيشــتر جهت محافظت از آثــار در برابر هــر گونه عامل 

خارجی به آن دست پيدا کرد . 
آموزشــی که مهتریــن دوره آن، باید از ســنين کودکی 
 آغــاز شــود. بایــد از همــان ســنين پایيــن توجه به 
آثار باســتانی و فرهنگی شــهر را به فرزندانمان آموزش 
دهيم و خود هنگام برخورد با آثار باستانی و هنری شهری 
رفتار درستی داشته باشــيم اگراین آموزشها در کودکی 
 داده شــود  دیگر  در بزرگســالی آنان با این پدیده زشت 
روبه رو نيســتيم و این  فقر فرهنگی از شهر ها و جامعه ما 

رخت بر می بندد.

پدیده وندالیسم در 
 کشورمان به

 سال ها پیش از 
این بازمی گردد از 
نوشتن یادگاری و 

 تخریب بر روی 
ستون های به جای 

 مانده از 
تخت جمشید گرفته 

 تا آجرها و 
ستون های زرد رنگ 

سی و سه پل و پل 
خواجو

ضعف فرهنگی در برخورد با آثار فرهنگی؛

خراش روی چهره شهر تکمیل ۹۰ درصدی فاز نخست 
باغ موزه دفاع مقدس اصفهان

مدیرکل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
 اســتان اصفهان پيرامون آخرین وضهيــت احداث 
 بــاغ مــوزه دفاع مقدس اظهــار داشــت: ۹0 درصد 
فاز نخســت باغ موزه دفاع مقدس اصفهان که شامل 
محوطه و ساختمان اســت تكميل شــده و ادوات و 
تجهيزات سخت افزاری از جمله تانک ها و بالگرد ها و 

ادوات پدافند هوایی در محوطه مستقر شده است.
ســردار مجتبی شــيروانيان با بيان اینكه ساختمان 
باغ موزه اکنون در مرحله نازک کاری اســت، گفت: ما 
همچنان برای بهره برداری از فاز نخست این باغ موزه 
دچار کمبود اعتبار هســتيم که اســتانداری نيمی از 
اعتبار معتهد شــده را پرداخت کرده و الزم است که 
با همكاری ســایر نهادها از جمله شهرداری اصفهان 
نســبت به تامين اعتبار مورد نياز این باغ موزه، شاهد 

بهره برداری از آن باشيم.
وی پيرامون زمان بهره برداری از فاز نخســت باغ موزه 
دفاع مقدس در اصفهان تصریح کــرد: بهر ه برداری از 
فاز نخســت باغ موزه اما و اگرهایی دارد که در صورت 
تامين اعتبار برای نصب تجهيــزات دیجيتال در این 
مجموعه می توانيم شــاهد بهره بــرداری آن در هفته 
دفاع مقدس در ابتدای نيمه دوم امســال باشيم. وی 
 با اشاره به تدفين 5 شــهيد گمنام در وروی باغ موزه 
دفاع مقدس گفت: اکنــون ورودی این بــاغ موزه از 
 سمت باغ غدیر تكميل شــده و اداوات و تجهيزات در 
محوطه بنا قــرار گرفته که در صــورت تامين اعتبار 
می توانيم شــاهد فضای متناســب با شــهر شهيد 
پرور اصفهان باشيم.سردار شــيروانيان با بيان اینكه 
احداث باغ موزه دفــاع مقدس جزو کمترین مطالبات 
شهروندان اصفهانی اســت، اضافه کرد: همان طور که 
در دوران دفاع مقدس هر کسی به اندازه توان خود به 
جبهه ها کمک می کرد، الزم است که اکنون نيز برای 
تكميل هر چه ســریع تر موزه دفاع مقدس در اصفهان 
روحيه جهادی همانند آن سال ها در مسئوالن ایجاد 
شــود. وی  افزود: همانطــور که به همــت مدیریت 
شــهری، باغ غدیر، باغ گل ها و باغ پرندگان و فضاهای 
این چنينی برای مســائل فرهنگــی و تفریحی مردم 
پيش بينی می کنند، انتظار می رود موزه دفاع مقدس 
نيز که می خواهد ســيره شــهدا و آثار دفاع مقدس را 
به نمایش بگذارد و ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت را 
برای نسل امروز و آینده داشــته باشد، مورد حمایت 

جدی تری قرار گيرد.

ریيس ستاد بازســازی عتبات عاليات استان اصفهان 
از ارســال درهای حرم امامين عسكریين )ع( به سامرا 
خبر داد و گفــت: خّيران اصفهانی برای ســاخت این 
درها یک ميليارد و ۲00 ميليون تومان کمک کرده اند. 
مصطفی نوریــان گفت: چهار جفــت درهای مطالی 
حرم امامين عســكریين )ع( به همراه فرش ایوان طال 
و پرده ابریشــمی ورودی حرم حضــرت عباس )ع( و 
چهار کتيبه مليله، نقره و طالدوزی شده حرم امامين 
جوادین )ع( دیروز )۲8فروردین( به عراق ارسال شد. 
وی با بيــان این که حدود 50 هنرمند در رشــته های 
نجاری، ميناکاری، خوشنویســی، طــالکاری، معرق 
و قلمزنی در ســاخت درهای حرم امامين عسكریين 
 )ع( مشــارکت داشــتند گفتند: طراح این اثر نفيس،

 »پرویز اسكندرپور خرمی« است. نوریان با بيان اینكه 
مردم دوست دار اهل بيت برای ساخت این درها حدود 
یک ميليــارد و ۲00ميليون تومان کمــک کرده اند، 
افزود: این درها از جنس چوب ســاج، انار و گردو است 
که در ســاخت آن ها از مقادیری طال و مس نيز برای 
تزیين استفاده شده است. به گفته او، این درها هرکدام 
در ابعــاد یک متــر و ۲1 در دو متر و۲0 ســانتی متر 
طراحی و ساخته شده و قرار است در ورودی های حرم 

امامين عسكریين )ع( نصب شوند.

درهای حرم امامین عسکریین 
)ع( راهی سامرا شد

میراث فرهنگیانتظامیستاد بازسازی عتبات

 اولویت تعمیرات ساختاری 
بناهای تاریخی نسبت به ظاهربنا

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان خبر داد:

اجراي طرح امنیت محله محور 
در اصفهان

ماموران پليس مرکز اســتان مرحله دیگري از طرح 
امنيت محله محور را براي ارتقاي امنيت شــهروندان 
اجرا و14۲ ســارق حرفه اي ، فروشــنده مواد مخدر 
، معتــاد و متهــم تحت تعقيــب مراجــع قضائي را 
دستگير کردند. سرهنگ حســن یاردوستي، فرمانده 
انتظامي شهرســتان اصفهان در تشریح این عمليات 
ضربتي گفت : مامــوران کالنتري ها و پاســگاه هاي 
شهرســتان اصفهان طرح ارتقاء امنيت محله محور را 
در نخستين ســاعات بامداد روز یک شنبه در سطح 
شــهر اصفهان اجرا کردند. وي ادامــه داد: ماموران 
 طي چنــد عمليات منســجم تعداد 3۲ نفر ســارق، 
5۲ فروشــنده مواد مخدر و معتاد ولگــرد و 58 نفر 
متهم تحت تعقيب را دســتگير و تعداد 46 دســتگاه 
انواع خودرو و موتورســيكلت مزاحم را توقيف کردند. 
رئيس پليس مرکز اســتان افــزود: پليــس در این 
عمليات هشت دستگاه موتورســيكلت و 1۲ دستگاه 
خودروي مسروقه را کشف کرد. سرهنگ یاردوستي 
در پایان با اشاره به اجراي طرح امنيت محله محور در 
روزهاي آینده نيز، تصریح کرد: هدف پليس در اجراي 
طرح امنيت محله محور در راستاي افزایش آرامش و 
امنيت شــهروندان اســت و در روزهاي آتي نيز ادامه 

خواهد داشت .

 معــاون  اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان اظهار داشــت: اصفهان 
دارای بناهای تاریخی مختلف با قدمت بيش از 100 
ســال اســت که به یقين نيازمند تعميرات مختلفی 
هســتند. ناصر طاهری افزود: باید به این نكته توجه 
کنيم که برای ما ظاهر یک بنــای تاریخی در اولویت 
نيست و استحكام ســاختاری بنا به منظور حفاظت 
درازمدت از آن از اهميت بيشــتری برخوردار است. 
معاون ميراث فرهنگی اســتان اصفهان بيان داشت: 
در واقع اعتبار بــرای تعميــرات بخش های مختلف 
یک بنای تاریخی بر اســاس اولویت انجام می شود و 
مواردی که احتمال خطر برای بنــای تاریخی ایجاد 
 می کنــد در اولویت قــرار می گيــرد. وی ادامه داد: 
بر این اساس گاه ممكن است گردشگران تصور کنند 
در طول یک سال هيچ اقدامی برای یک بنای تاریخی 
انجام نشــده درحالی کــه آن بنا نيازمنــد تعميرات 
ساختاری اســت که گاه به چشــم نمی آید. طاهری 
با تاکيد بر این نكتــه که با توجه بــه قدمت بناهای 
تاریخی امكان تعمير زودهنگام آنها وجود ندارد، ابراز 
داشت: به طور مثال مسجد امام )ره( کاشيكاری های 
400 ســاله دارد که هر بخش تعمير می شود ممكن 

است بخش دیگری نيازمند مرمت باشد.

حمل و نقل

مدیر دفتــر اصفهــان کارت و مدیــر پروژه ســامانه 
هوشــمند تاکســی شــهرداری  اظهار کرد: در طرح 
افزایــش مــكان هــای شــارژ اصفهان کارت ســعی 
شــده نقاطی که بيشــترین تــردد را دارند، پوشــش 
 دهيم تا امكان شــارژ برای شــهروندان فراهم شــود. 
فرهاد گلی با اشــاره به اینكه  در حال حاضر 148 باجه 
شــارژ اصفهان کارت در نقــاط مختلف شــهر وجود 
دارد، تصریــح کرد: همچنيــن 500 فروشــگاه های 
مختلفی اعم از ســوپرمارکت ها، لــوازم التحریرها نيز 
به دستگاه شــارژ اصفهان کارت تجهيز هستند. مدیر 
دفتر اصفهان کارت و مدیر پروژه ســامانه هوشــمند 
 تاکســی شــهرداری اصفهان بــا تاکيــد براینكه در 
سال جاری ۲000 فروشگاهی مختلف شهر به دستگاه 
شارژ اصفهان کارت مجهز می شــوند، افزود: فروشگاه 
 ها که تمایــل دارند بــه اصفهان کارت مجهز شــوند 
می توانند عدد 1  را به سامانه پيامكی 3030 300017 
ارسال کنند تا شهرداری با مراجعه به این فروشگاه ها، 
 POS سرویس شــارژ اصفهان کارت را بر روی دستگاه
بانكــی متصدیان فعــال کنند. وی خاطرنشــان کرد: 
شــهروندان با اســتفاده از اصفهان کارت می توانند به 
 مراکز تفریحی - گردشــگری همچون بــاغ پرندگان، 

تله سيژ ناژوان، باغ گل ها و شهر رویاها مراجعه کنند.

تجهیز 2۰۰۰ فروشگاه به 
دستگاه شارژ اصفهان کارت

با شروع ســال جدید و آمدن فصل بهار، چهره نوروزی شــهر اصفهان در کنار آثار و ابنیه های 
تاریخی اش تغییرات محسوسی را از بعد هنر شــهری به خود دید که سال های سال انتظارش 
 را می کشید. از دیوارنگاری و مجســمه های شــهری گرفته تا المان های حجمی و نورپردازی و غیره که ذهن هر
 بیننده ای را به خود معطوف می کرد. اقداماتی در خور توجه که متولی آن سازمان زیبا سازی شهرداری اصفهان بود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری از آغاز سمپاشی درختان شهر با 
توجه به فرا رسيدن فصل بهار خبر داد.  احمد سليمانی پور اظهار کرد: فصل بهار به 
رغم زیبایی هایی که دارد، ماه مناسبی برای رشد، تكثير و طغيان آفت هایی همچون 
شــته، کنه، سوســک چوب خوار و غيره اســت. وي ادامه داد: در شوراي پژوهشي 
سازمان فعاليت هاي علمي زیادي در جهت کاهش اســتفاه از سم براي آفت زدایي 
درختان انجام شد و در حال حاضر از تكنولوژي هاي پيشرفته در این جهت استفاده 
مي شود. سليمانی پور گفت: در سال های گذشته برای سم پاشی درختان 1۹ هزار 
ليتر سم شيميایی در سطح شهر استفاده می شد اما با توجه به تحقيقات انجام شده 
بر روی گونه های مختلف گياهی و کنترل فيزیكی آفات، استفاده از تله های نوری و 

مبارزه بيولوژی، مصرف سموم به ۹ هزار ليتر کاهش یافته است.

ریيس اداره مميزی شــهرداری گفت: در جشــنواره پرداخت عوارض خودرو، 
طرح به این گونه است که شــهروندان برای پرداخت  عوارض خودرو به یكی از 
مناطق شــهرداری اصفهان مراجعه و پس از پرداخت عوارض معادل جریمه ای 
که بر روی فيش آنها قيد شده، شارژ اصفهان کارت دریافت می کنند و چنانچه 
جریمه ای نداشته باشند، 10 درصد کل مبلغ عوارض را به صورت شارژ اصفهان 

کارت هدیه می گيرند. 
مهدي زارعی ادامه داد: ســال گذشــته این جشــنواره برگزار شــد و تا پایان 
خردادماه امسال نيز تمدید شده اســت. وی تاکيد کرد: شهروندان محور اصلي 
توسعه شهر هستند و مدیریت شهري به همكاري و مشارکت آنها نيازمند است 

چرا که پرداخت به موقع عوارض، ضامن توسعه و رشد شهر است.

با آغاز فصل بهار:

سم پاشي درختان آغاز مي شود
رییس اداره ممیزی شهرداری مطرح کرد:

تمدید جشنواره پرداخت عوارض خودرو تا پایان خرداد ۹6

میثم 
هادیان

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان خبر داد: 
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پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
در مدارا، افزايش روزى و برکت نهفته است و هر که از مدارا 

بی بهره باشد ، از خیر بهره ندارد .
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جالب ترین پرندگان خیابانی 
در لس آنجلس!

باغ کاغذی

 کتاب »افســردگی آناتومی « نوشــته محمد طلوعــی به عنوان
 صد و بیست و دومین رمان افق به تازگی در شمارگان 1100 نسخه 
از سوی انتشــارات افق چاپ و به قیمت 16000 تومان روانه بازار 

کتاب شده است.
در پشت جلد کتاب  آناتومی افسردگی  نوشته شده است:» چرا دنیا 
دایم به دو تکه تقســیم می شــد، چرا باید همیشه یک ور فهرست 
چیزهایی نوشت و آن ور فهرست چیزهایی مقابلش قرار داد. هیچ 
وقت هم این دو طرف برابر مساوی از کار نمی آید. چرا دنیا یک جایی 
دست از سر آدم برنمی دارد و همه چیز را اندازه هم حساب نمی کند. 
خوبی ها و بدی ها و خواسته ها میلی متر به میلی متر مساوی هم. 

چیزی از دست می دهی اندازه همان چیز به دست می آوری.
کتاب  افســردگی آناتومی که به مســاله افســردگی نسل جوان 

 در شــهرهای مدرن می پردازد، سه داســتان موازی دارد که این 
داستان ها با هم در ارتباط هستند . سه داستان » قطار سرگردان«، 
» درهای دریافت« و » آخرین پل «  نام دارند. خواننده در هر داستان 
با سه شــخصیت مواجه اســت. دختری به نام »پری آتش بر آب« 
 که دغدغه برقراری صلح در جهان را دارد. شــخصیت دیگر کتاب،
» اسفندیار خاموشی« است، پیرمری که  برای دستیابی به هدفش 
 به ایران آمده اســت و شــخصیت ســوم جوان ثروتمندی به نام
»مهران جوالیی« اســت که می خواهد به خوشبختی برسد اما به 

نوعی در این راه در سردرگمی به سر می برد.
در قســمتی از کتاب  آناتومی افســردگی می خوانیم: »آدمی که 
 اســمش را عوض می کند هیچ جوری قابل اعتماد نیســت. فردا 

همین طور اگر خیال کند زنش بهش نمی آید عوضش می کند. «

لبخندک

افسردگی آناتومیموبایل دروغگو

 بنــا بــه تحقیقــات ایــن روزهــا نزدیــک به 
 1000 طــاووس در خیابــان ها و محیط شــهر

 » rolling hills«رها شده اســت و جمع کردن 
آن ها کار بسیار سختی شده است.

 پرنده زیبایی مانند طاووس می تواند هر انســانی 
 را مبهوت قــدرت خداوند کند. ایــن پرنده ها با 
 بال های بــی نظیرشــان دل هر صیــادی را نیز 
می برند و معمــوال بیش از دیگــر پرندگان مورد 
شــکار قرار می گیرنــد از این رو همیشــه تحت 
مراقب های ویژه زندگی می کنند برای بازدید از 

آن ها باید سری به باغ پرندگان بزنید.
 »rolling hills« منطقــه کوچکــی در جنوب 
 لس آنجلس اســت کــه بیــش از 100 ســال 
 می شــود کــه مهمترین پرنــده خیابانیشــان 
طاووس های خوش خط و خال هستند، در حالی 
که در شهرهای مختلف دنیا تنها کالغ یا کبوتر را 

می توان در سطح شهر مشاهده کرد.
 در ایــن شــهر از 100 ســال پیــش تــا امروز 
طاووس ها به عنوان پرنده هــای خیابانی زندگی 
 می کنند و حاال در طول این ســال هــا زاد و ولد 
آن ها بســیار زیاد شده اســت و به نظر می رسد 
در حال ایجاد مشکالت مختلف برای اعضای این 

شهر کوچک هستند.
مردم شــهر از این گونه پرنده عجیب به خوبی و 
البته گاهی بــه بدی یاد می کننــد. آن ها اعتقاد 
دارند که این پرنده ها ، شهر را زیباتر کرده اند اما 
از طرفی باعث به وجود آمدن محیطی خاص شده 
اند و دیگر نمی توان بــا اطمینان حتی فرزندان را 
در خیابان رها کرد زیرا ممکن اســت به کودکان 

آسیب وارد کنند.

ندا
 شاه نوری

کشکولمهارت های زندگی

تقریبا همیشه افراد باور دارند که هوش یک چیز ذاتی 
است و از بدو تولد مشخص می شود و نمی توان برای 
باال بردنش کار خاصی انجام داد. همان طور که حدس 
می زنید این عقیده غلط اســت. عادت های مان تمام 
زندگی ماست و عادت ها سرگرم کننده و انگیزه بخش 
هستند و در جای خود می توانند تأثیر فوق العاده ای بر 

هوش ما بگذارند.
 اســتفاده درســت از ایــن عــادت هــا و خلــق 
 عادت هــای مؤثــر می توانــد شــما را بــه فردی

 باهوش تر تبدیل کند. لیســت زیر عادت هایی است 
که به کار بردن آنها شــما را به فردی باهــوش تر و  با 
ذهنی سریع و همیشه آماده تبدیل می کند. باهوش تر 
 شدن چیزی نیست که یک شبه اتفاق بیفتد، اما شما 
می توانید با یک ســری عادات روزانــه در طی مدتی 

هوش خود را افزایش دهید.
 خیلــی از افرادی که شــب هــا دیر مــی خوابند، به 
هیچ وجه حاضر نیســتند از این عادت دست بکشند. 
 این افــراد از ســکوت و تاریکی شــب بــرای طرح

 ایده های خالقانه الهام می گیرند و به قول خودشان، 
جرقه نوآوری هایی در ذهن شــان زده می شود که در 

روشنایی روز محال است به فکرشان خطور کند.
باهوش بودن یکی از ویژگی هایی است که گاهی ذاتی 
و گاهی اکتسابی است، اما چیزی که کامال واضح است 
آنها به چیز هایی فکر می کنند که با سایر مردم کامال 
متفاوت است و طبیعتا رفتارشان نیز شباهتی با دیگران 
ندارد. برای آنکه باهوش تر به نظر برسید، حتما نباید 
یک معمای سخت را حل کنید یا پاسخ سوالی پیچیده 
را بدانید. فن بیان و برقراری ارتباط با دیگران هم میزان 
هوش شما را به دیگران نشــان می دهد. از نظر مردم 
دنیا آدم هایی که دامنه لغات غنی تری دارند، آدم های 

خالق تر و باهوش تری هستند.
کسانی که دامنه لغات وسیعی دارند، سریع تر استخدام 
می شوند، سریع تر ترفیع می گیرند و دیگران بیشتر 
به حرف های شان گوش می دهند، بنابراین برندگان 
بزرگ از کلمه های کامل و پرمعنا استفاده می کنند، 
ولی هیــچ وقت هم حــرف های شــان غیرطبیعی و 
نامناسب به نظر نمی رســد. کلمه هایی که آنها به کار 
می برند کامال مناسب با موقعیت است و با همان دقتی 
کلمه های شان را انتخاب می کنند که بلوزشان را. آنها 
واژه هایی را اســتفاده می کنند که با شخصیت شان و 

منظوری که دارند مناسب باشد.
نوشتن احساسات

روی کاغــذ آوردن احساســات مزایای زیــادی دارد 
 که افزایــش هوش یکی از آنهاســت. نوشــتن باعث 
می شود مهارت های زبانی تان باالتر برود و همچنین 
به گسترش مهارت های مهمی مانند تمرکز، خالقیت، 
تخیل و ادراک کمک می کند. معموال نویسنده ها به 
عنوان افرادی با بهره هوشی باال شناخته می شوند. شما 
می توانید دفتر خاطرات داشته باشید یا وبالگی برای 

خودتان بسازید. به هر شکلی که نوشتن را تجربه کنید 
باعث می شود که به تصاویر ذهی تان شکلی ببخشید 
 و این ابــراز احساســات راهی عالی بــرای باهوش تر 

شدن تان است.
سفر

ســفر عالوه بر آنکه راهی برای از بین بردن روزمرگی 
محسوب می شــود می تواند به باال بردن هوش شما 
 هم کمک کند. مراحل جسمی و ذهنی که در فرآیند 
یک ســفر وجود دارد باعث می شود که استرس کمی 
داشته باشید و وقتی از اضطراب رهایی پیدا می کنید با 
آرامش و تمرکز سوژه های اطراف تان را مشاهده کرده 
 و درک تان از مســائل را افزایش  می دهید. هر مکان 
تازه ای برای مسافرت چیز های تازه ای دارد که به شما 
یاد بدهد. در طول یک سفر شما با افراد، غذاها، فرهنگ 
 و ســبک زندگی های مختلفی برخورد می کنید که 
می تواند ایده هایی را به ذهن شــما بیاورد که پیش از 

آن هیچ گاه به فکرش نیفتاده بودید.
آشپزی

 بســیاری از مــا فکر می کنیــم آشــپزی فقط وقت 
تلف کردن اســت و مدام به دنبال فرار از آن هستیم، 
اما به جای غر زدن باید خوشــحال باشید که فرصت 
آشــپزی کردن دارید. کســانی که مرتبا آشپزی می 
 کنند به ویــژه آنهایی که غذاهــای متنوعی می پزند 
خالقیت های زیــادی دارند. آنها خودشــان را برای 
کیفیت غذا مقیــد می کنند و از تجربــه کارهای تازه 
ترسی ندارند و اهمیت فوق العاده به جزییات می دهند. 
هنگام آشپزی، مشغول همزمان انجام دادن چند کار، 
محاسبه دقیق و تصمیم گیری های سریع هستید. با 
این همه مهارتی که از آشــپزی به دست می آورید از 

آنچه هستید باهوش تر می شوید.
مدیتیشن

مدیتیشن باعث می شود روی خودتان تمرکز کنید و 
خود حقیقی تان را بشناسید. مدیتیشن، اضطراب شما 
را کاهش می دهد و با ذهنی آرام تر شــما می توانید 
بسیار موثرتر از قبل به برنامه ریزی، تفکر و یاد گیری 
بپردازید. مدیتیشن پیوسته باعث می شود تا کنترل 
کامل خودتان را داشته باشید. آگاه بودن از مسائلی که 
باعث به هم خوردن تمرکزتان می شود و راه های مؤثر 
کنترل داشتن بر خود تأثیر شگرفی بر هوش شما دارد.

یاد گرفتن یک زبان تازه
یاد گرفتن یک زبان تاره هیچ وقت کار آســانی نبوده 
اما قطعا مزایای زیادی دارد که باهوش تر کردن شــما 
 یکی از آنهاســت. فرآیند یادگیری یک زبان شــامل

 بخش هایی مثل تحلیل قواعد دســتوری و به ذهن 
ســپردن لغات تازه اســت که باعث افزایش هوش و 
سالمت مغز شــما می شــود. بارها از طریق تجربیات 
علمی مختلف ثابت شده افرادی که هوش زبانی باالیی 
دارند در برنامه ریزی و تصمیم گیری و حل مشکالت 

عالی عمل می کنند.

لباس عروسی که غوغا به پا کرد!عادت هایی که باهوشتان می کند
یکی از بخش هــای پرطرفدار 
شــبکه هــای اجتماعــی به 
 خصوص اینســتاگرام قسمت 
مد و زیبایــی اســت .در بین 
هزاران مدل لبــاس و ایده های 
جدید پوشــاک در ایــن فضا 
منتشر می شــود لباس عروس 
اینستاگرام طرفداران بسیاری 
دارد. بعد از الیک های میلیونی 
و جنجــال هایــی کــه لباس 

 عروس خوانندگان و بازیگران هالیوودی در این شبکه ها با عنوان 
پر بازدید ترین تصاویر به همراه داشــتند هنــوز طرحی از لباس 
 عروســی منتشــر شــده نظر کاربران را در آن حد به خود جلب 
نکرده بود تا اینکه یک عروس اندونزیایی با انتشار تصاویری از مراسم 
ازدواج و لباس عروس فوق العاده زیبای خود بیشترین بازدید را از 
 آن خود کــرد. زیباترین لباس عروس اینســتاگرام، لباس عروس 
 دنبالــه دار مرواریدی عــروس اندونزیایی شــد. لبــاس عروس  
»اینتان آزاهــرا« به عنوان محبــوب ترین و زیباتریــن لباس در 
اینستاگرام شناخته شد.این لباس عروس پرطرفدار طراحی منحصر 
به فردی دارد؛ لباســی به رنگ سفید عاجی با آستین های بلند که 
بامرواریدتزیین شده  و  مروارید ها و ملیله های درخشان به صورت 
ردیفی در تمام قسمت دنباله لباس عروس نصب شده اند.طراح این 

لباس عروس زیبا »ایوان گوناوان« است.

آیا هرگز به داشــتن خودرویی 
فکــر کرده اید کــه نگاهتان از 
آن عبــور کــرده و درون آن را 
ببینید. خودرویی که برای پیدا 
 کردن کیف پول یا تلفن همراه 
 جــا مانــده در آن، نیــازی به 
باز کردن درب خودرو نباشد و 
تنها با یک نگاه از احواالت کابین 
باخبر شوید. اخیرا گروه طراحی 

»جانسیبل« در اقدامی جالب یک طرح مفهومی و خیال انگیز از یک 
المبورگینی کنتاک مشکی شفاف را ارائه کرده است. 

 المبورگیني کنتاک در ســال 1974 متولد شــد ودر ســال های 
دهه 1980 به یک اتومبیل اسپورت نمادین تبدیل گشت. 

احتماال در ساخت این خودرو از اکرلیک ساخته خواهد شد. پیش از 
این نیز گروه اتومبیل سازی TRW یک مدل مفهومی شفاف و قابل 
راندن را در نمایشگاه خودرویی فرانک فورت سال 2013 به نمایش 

درآورده است.
 ایده ســاخت این خودرو بــه منظور نمایش ســامانه های کمکی 

رانندگان در خودروها انجام شد. 
 اینک یک خودروی شــفاف را در دنیای واقعــی و در خیابان های 
شهرتان در یک روز پرترافیک تصور کنید. احتماال چنین خودرویی 
همه نگاه ها را به خود جلب خواهد کرد. البته تائید این مســئله که 

خودرو زیبا و وهم انگیز طراحی شده چندان کار سختی نیست.    

شفاف ترین المبورگینی جهان 

اخبار علمی

یک شرکت کانادایی پتوی هوشمند ساخته 
که برحسب درخواست کاربرانش یک طرف 
یا تمام تختخواب را گــرم کند و صبح ها نیز 

خود را مرتب می کند! 
هوشــمند  پتــوی  ترتیــب،  ایــن  بــه 
جویــی  صرفــه  انــرژی  مصــرف   در 
 می کند. به نقــل از دیلی میــل، این پتو که
  Smartduvet Breeze نــام گرفتــه را 
می توان به وسیله اپلیکیشن تلفن هوشمند 
کنترل کــرد. پتوی هوشــمند در هر طرف 
خود دارای جیب های هوا است که براساس 
درجات مختلف گرم و سرد می شوند، به این 
 ترتیب طبق درخواســت کاربر می توان یک طــرف آن را گرم تر و طــرف دیگر را 

خنک تر کرد. 
همچنین می توان آن را طــوری تنظیم کرد تــا در زمان مشــخصی از روز خود را 
مرتب کند. چون پتوی هوشمند گرما یا ســرمای مورد نیاز برای کاربرانش را حین 
 خواب فراهم می کند به ایــن ترتیب از هزینه هــای انرژی مربوط بــه تهویه اتاق 

می کاهد.

محققان انگلیسی قصد دارند به وسیله اینترنت 
۵G موبایل، بانداژهای زخم را هوشمند کنند.
محققان دانشگاه سواونسی انگلیس معتقدند 
 ۵G با به کارگیری نســل آتی فناوری اینترنت
موبایل در بانداژهای پانسمان می توان وضعیت 
زخم های بیماران را کنترل کرد. البته این ایده 
بخشــی از برنامه های علم و فناوری دانشگاه 
مذکور است که ســرمایه گذاری کالنی روی 
آن شده اســت. ماه گذشــته ترزا می، نخست 
 وزیر انگلیس قراردادی را در منطقه سوانســی 
 بی ســیتی امضا کرد کــه به موجــب آن در
 1۵ سال آتی 1.3 میلیارد پوند سرمایه گذاری 
در منطقه جنوب ولز سرمایه گذاری خواهد شد. به عنوان بخشی از این برنامه قرار است 
اینترنت ۵G در منطقه آزمایش شود. همین امر  فرصت های تحقیقاتی متعددی برای 
دانشگاه ایجاد می کند.  به گفته دانمشندان با استفاده از فناوری نانو می توان بانداژهای 
زخم را طوری مجهز کرد که وضعیت زخم را بررسی کنند. این اطالعات به موبایل بیمار 
ارسال می شود و پزشک با استفاده از آن می تواند وضعیت او را ارزیابی کند. عالوه بر آن 

اطالعاتی مانند مکان فرد و میزان فعالیت او در ساعات مختلف روز را  ثبت می کند.

کنترل زخم با بانداژهای مجهز به اینترنت  ۵Gپتوی هوشمند با قابلیت تغییر دما!

 میــز کار به عنــوان یکــی از 
مهم ترین ابزارهــای پرکاربرد 
روزانه می تواند درســالمت و 
بهره وری شما تأثیر به سزایی 
داشــته باشــد؛ از همین رو 
انتخاب میز کار مناسب حتی 
باوجــود هزینه بــاال احتماال 
به صرفه خواهد بــود زیرا می 
توانید از بروز کمردرد ، گردن 

درد و فشار های زیاد به مهره های کمر جلوگیری کند.
یک شرکت فعال در عرصه فناوری میز کاری را تولید کرده است 
که از هر نظر باحالتی که شما می خواهید هماهنگ و میز و صندلی 

آن تنظیم می شود.
این میز در سه حالت نشسته و ایســتاده و خوابیده قابل استفاده 

است و میز کامال
یا  نمایشگر کوچک  قابلیت نصب چند  نیز  آن  تنظیم  قابل   
نمایشگرهای بزرگ باالتر از 21 اینچ را نیز دارد. همچنین می توانید 
لپ تاپ خود را هم درجایی مخصوص در کنار نمایشگر میز قرار 

دهید و یا اینکه از میز زیر صندلی آن را به نمایشگرها متصل کنید.
نکته جالب آنکه هماهنگی میز و صندلی بــرای زمانی که حالت 
صندلی را تغییر می دهید حفظ می شود و با همان نسبت جابه جا 
 می شــوند. و کنترل این محصول نیــز روی میز آن قــرار گرفته

 است.

راحت ترین میز کار دنیا برای کار با کامپیوتر

تا به حال چندبار شــده که برای خبری که 
روی موبایلمــان خوانده ایم یــا فیلمی که 
دیده ایم درخواســت منبع کرده باشــیم؟ 
مبنع به زبان ســاده یعنی شــما این خبر را از کجا آوردی و چه 
کسی این فیلم را منتشر کرده است. چندبار پیش آمده که صرفا 
به خاطر اعتمادی که به دوســتمان داریم به خبری که فرستاده 
اعتماد کرده باشیم و بعد از چند روز ببینیم که موضوع از اساس 
اشتباه بوده اســت. شاید شــما بگویید که »حوصله داری؟ کی 
وقت این کارهــا رو داره؟!« یا »خب که چی بشــه؟!« بعضی از 
اخباری که در شبکه های اجتماعی دســت به دست می شوند 
تقریبا بی ضرر هستند یعنی حتی اگر دروغ هم باشند آسیبی به 
ما نمی رسانند. اما اوضاع همیشه این طور نیست. مثال تصورش 
را بکنید که زلزله کوچکی پایتخت را لرزانده و همه را به وحشت 
انداخته است. در همان شــرایط خبری روی موبایل ها دست به 
دست می شود که یک دانشــمند ژاپنی عنوان کرده این زلزله 
یک پیش لرزه بــوده و زلزله اصلی دو روز دیگر از راه می رســد. 
آنوقت حتی دیرباورترین افراد هم به فکر فرو می روند که مبادا 
واقعا اتفاقی در راه باشــد. واقعیت این است که بعضی ها عادت 
کرده اند که هر مطلبی به دستشــان می رســد را برای دیگران 
 به اشــتراک بگذارند، این وســط قدری شــاخ و برگ هم به آن 
می دهند و یک کالغ چهل کالغ می کنند. بقیه هم که حوصله 
پیگیری خبر، گشــتن توی اینترنت و توضیح خواستن ندارند، 
باور می کنند. دنیای مجازی دنیای توهم اکثریت اســت. یعنی 
جایی که اگر تعداد افرادی که حرفی را می زنند زیاد شد، به نظر 
می رســد که همه با آن حرف موافق هستند و آن حرف حقیقت 
ناب است. یک آب گل آلود درست و حسابی که اگر کسی زرنگ 

باشد می تواند راحت از آن ماهی بگیرد.

تصاویر روز

گذرگاه ساحلی »جاینت« یکی از عجایب طبیعی بریتانیا
گذرگاه ساحلی جاینت یکی از عجایب طبیعی بریتانیا و یک گنجینه ی ملی است 

این منطقه با 40000 ستون بازالتی منحصر به فرد  خود که به طور طبیعی شکل 
گرفته اند

طوالنی ترین تونل جهان زیر کوه های آلپ 
طوالنی ترین تونل جهان از زیر کوه های آلپ می گذرد و 

سوئیس را به ایتالیا وصل می کند این تونل ۵۷ کیلومتر طول دارد
 و ساختش ۱۷ سال طول کشید!
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