
سالی خوب،پیش روی موسیقی اصفهان است

در استان اصفهان 18 هزار نفر بیمه بیکاری دریافت می کنند

روز اعتراض!
 ادعای وزیرآموزش و پرورش درباره افزایش حقوق معلمان در سال 96

 با واکنش فرهنگیان اصفهان مواجه شد؛

وقتی آلودگی صوتی، آرامش شهر را به هم می زند؛

اصفهان، صدا، حرکت! 3

4

مســئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان گفت: نشان هالل احمر نشان خاصی بوده و فعالیت هالل احمر کشور 
متمایز است. آیت ا... مهدوی اظهار داشت: جمعیت هالل احمر ایران برخوردار از چند 
خصوصیت قرآنی در امداد و کارهای خیر است که ایران اسالمی را از سایر کشورها 
متمایز می کند. وی با تاکید بر اینکه این چند ویژگــی باید در کارهای جمعیت 
هالل احمر مالحظه و ثبت شود، با اشاره به آیه 92 سوره آل عمران گفت:» وقتی 

انفاق می کنید از آنچه دوست دارید انفاق کنید.«  مسئول دفتر...

ادامه در صفحه  11

عراق مهم ترین مقصد کاالهای 
صادراتی اصفهان در یک ماه

3

برگزاری جشنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان  در اصفهان

4

خریداری400 پنل خورشیدی 
برای عشایر چهارمحال وبختیاری

7

استراتژی زردپوشان در نقل و 
انتقاالت چیست؟

10

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه استان اصفهان:

مدیراِن مقابل دوربین نباشیم

یادداشت

بحران
برای بحران

پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ  سید رسول 
به عنوان رییس جمهــور آمریکا رضایی

تنش ها در شبه جزیره کره شدت گرفته است . تنش در 
شبه جزیره کره همچنان با آزمایش های موشکی پیونگ 
یانگ و حضور چند جانبه آمریــکا در دریا و زمین ادامه 
دارد و در ایــن راســتا نیــز خبــری روی خروجــی 
خبرگزاری ها قــرار گرفت مبنی بر اینکــه بمب افکن  
راهبردی B-1B  بر فراز آسمان شبه جزیره کره به پرواز 
در آمده است. پیش از این اظهارنظرهای مقامات سیاسی 
دو کشور و نیز سایر کشورها موجب تشدید بیشتر این 
بحران شده بود. در همین رابطه چند روز پیش لیبرمن 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اتهاماتی را به کره شمالی 
و به خصوص کیم جونگ اون، رهبر این کشور وارد کرده 
بود که این اظهارات موجب واکنش تند پیونگ یانگ شد 
به گونه ای که مقامات کره شمالی اسراییل را تهدید به 
نابودی کردند، اما در این میان آنچه در سطح جهانی در 
این مدت بسیار به آن پرداخته شده است ، بحث چرایی 
تشدید این تنش ها میان کره و به خصوص آمریکاست. 
در ایران نیز تحلیلگران علت هایی را برای توضیح چرایی 
تشدید این تنش ها بیان کرده اند و برخی این احتمال را 
مطرح می کنند که آمریکایی ها به دنبال تاثیر بر انتخابات 
ایران هســتند و این احتمال به خصــوص بعد از حمله 
موشکی آمریکا به سوریه قوت بیشتری گرفته است. با 
شناختی که  نسبت به آمریکایی ها وجود دارد، نمی توان 
این احتمال را دور از ذهن دانســت که آمریکایی ها به 
دنبال تاثیر بر انتخابات ایران هستند؛ چرا که در گذشته 
نیز آنها همیشه و در همه انتخابات های ایران به دنبال 

تاثیر گذاری بر انتخابات ...

صفحه 2
11

1

فخرالدین احمدی دانش آشتیانی روز گذشته به اصفهان آمد تا در روز معلم میهمان نصف جهان باشد و پروژه افتتاحات دولتی ها 
را پیش ببرد و در آیین تجلیل از معلمان نمونه استان نیز سخنرانی کند.آئینی که قرار بود در تاالرکوثر ارتش اصفهان برگزار شود 
تا وزیر از 235 معلم نمونه استان اصفهان تجلیل به عمل آورد. وقتی صحبت به دستاوردهای دولت تدبیر و امید در زمینه حقوق معلمان 
رسید، دانش آشتیانی مدعی شد  در این دولت در ســال 96، صددرصد حقوق معلمان افزایش پیدا کرده است و البته گفت که با تشکیل 

کارگروهی ویژه به دنبال تامین منابع جدید و پایدار برای آموزش و پرورش است. دانش آشتیانی همچنین گفت...

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شماره 
مبلغ تضمین نوع بودجهموضوع مناقصهمناقصه

)ریال(

96-1-36
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی 

کاروگیت کوپلر سرخود در اقصار : 200، 250، 
400 میلیمتر جهت منطقه گرگاب شاهین شهر

358/000/000عمرانی

96-1-37
خرید و اجرای سیستم تله متری شبکه توزیع 
آب شرب شهرهای اصفهان- خمینی شهر- 

نجف آباد- شاهین شهر
450/000/000جاری

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را 
مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1396/02/23 
گشایش پاکات مناقصه :  از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/02/24

  www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
تلفن: 031-36680030

www.iets.mporg.ir  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
نام روزنامه: زاینده رودشماره تلفن: 031-36680030

تاریخ انتشار: 1396/2/13

فخرالدین احمدی دانش آشتیانی روز گذشته به اصفهان آمد 
تا در روز معلم میهمان نصف جهان باشد و پروژه افتتاحات 
دولتی ها را پیش ببرد و در آئین تجلیل از معلمان نمونه اســتان نیز سخنرانی 
کند.آئینی که قرار بود در تاالرکوثر ارتش اصفهان برگزار شــود تا وزیر از 235 
معلم نمونه استان اصفهان تجلیل به عمل آورد. وقتی صحبت به دستاوردهای 
دولت تدبیر و امید در زمینه حقوق معلمان رسید، دانش آشتیانی مدعی شد  در 
این دولت در سال 96 ، صددرصد حقوق معلمان افزایش پیدا کرده است و البته 
گفت که با تشــکیل کارگروهی ویژه به دنبال تامین منابع جدید و پایدار برای 

آموزش و پرورش است. 
دانش آشتیانی همچنین گفت: برای رفع مســئله معلمان، حکمی را با کمک 
نمایندگان مجلس در برنامه ششم آوردیم که نظام حقوقی معلمان را از کارکنان 
جدا کنیم. در این نظام کارگروهی تشــکیل شــده تا در دولت و مجلس آن را 
تصویب کنند و در تالش هســتیم با اضافه شــدن منابع جدید بتوانیم دغدغه 
معیشت همه معلمان را تا حدودی که اجازه داریم رفع کنیم تا جایی که آموزش 
و پرورش دغدغه مسائل مالی را نداشته باشــد و بتواند به امر اصلی خود یعنی  
آموزش و پرورش بپردازد. در همین دولت در سال 96، صد درصد حقوق معلمان 

افزایش پیدا کرده است .
همین یک جمله کافی بود تا به نوشته »تسنیم« در سالن همهمه ایجاد شود. 

بنا بر روایت تسنیم،  این ادعای وزیر سبب ایجاد همهمه در سالن شد و اعتراض 
معلمان را به دنبال داشت تا جایی که دانش آشتیانی سخنرانی خود را قطع کرد 
و گفت: اگر دوستان اعتراض دارند بعد از مراسم می توانند با من صحبت کنند 
من در خدمت شما هستم. در حالی که هنوز همهمه جمعیت حاضر در تاالر کوثر 
ارتش ادامه داشت وزیر آموزش و پرورش سخنرانی خود را ادامه داد و افزود: اما 
در کنار این مسئله قبول داریم افزایش حقوق کافی نیست و باید کارهای دیگری 

هم انجام دهیم.
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی روز 
گذشته همچنین در نشستی صمیمی 
درمراسم »ســپاس معلم« که همراه 
با پرسش و پاســخ معلمان از وزیر در 
مدرسه بیرجندی اصفهان برگزار شد، 

شرکت کرد. 
افتتــاح کلینیک فرهنگیــان و تاالر 
کنفرانس خانه معلم شماره 3 از دیگر 
برنامه های وزیر آموزش و پرورش در 
اصفهان بود که پس از آئین تجلیل از 

معلمان نمونه استان اجرا شد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی شرکت در مناقصه

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان
م الف: 39447

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد خدمات ترابری را از طریق 
مناقصه عمومی واگذار نماید. از کلیه مناقصه گران تقاضا می شود جهت شرکت در 

مناقصه حداکثر تا 5 روز پس از نوبت دوم فراخوان، کتبا نسبت به اعالم آمادگی و ارائه گواهینامه 
صالحیت صادره از سازمان کار و امور اجتماعی استان به دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی اقدام 

نمایند.
1- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه متعاقبا اعالم خواهد شد. هرگونه تغییراتی که در زمان های 

اعالم شده پیش بیاید کتبا به اطالع مناقصه گران رسانده خواهد شد.
2- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1/360/000/000 ریال است.

3- نوع تضمین مطابق آئین نامه تضمین برای معامالت دولتی خواهد بود. ضمنا شماره حساب جاری 
سیبا به شماره 2175080202008 نزد بانک ملی ایران به نام شرکت آب منطقه ای اصفهان 

جهت واریز وجه نقد معرفی می شود.
آدرس: اصفهان، پل خواجو، بلوار آئینه خانه، جنب هالل احمر، امور تدارکات و خدمات پشتیبانی

تلفن تماس: 5-36615360 )031( داخلی 2165 دورنگار: 36611128 )031(

ادعای وزیرآموزش و پرورش درباره افزایش حقوق معلمان در سال 96 با واکنش فرهنگیان اصفهان مواجه شد؛

روز اعتراض!
زاینده رود

معاون سازمان میراث فرهنگی:

11

تحرک جدی در بازار صنایع دستی
ایجاد نشده است
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يادداشت
تکذیب خبر پذیرش شکایت رییس دولت از روند مناظرات

رییس کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، با رد خبر پذیرش 
شکایت روحانی از طرف کمیسیون نظارت گفت: مقرر شد در مناظره دوم به برخی 
از نامزدها یی که کمتر صحبت کرده اند برای ایراد بیانات فرصت بیشتری داده شود.

خبر

يادداشت

پایگاه آمریکایی »الگماینر« با انتشار گزارشی تحت عنوان »مشاور امنیت 
ملی آمریکا بر فرصت فوق العاده برای رویارویی با رفتارهای مخرب ایران 
تاکید کرد«، به انعکاس اظهارات ژنرال مک مســتر، مشاور امنیت ملی 
آمریکا پرداخته است. در این گزارش چنین آمده: »مشاور امنیت ملی 
ترامپ می گوید: در دوران ریاســت جمهوری دونالــد ترامپ، تغییری 
مشهود در سیاست های آمریکا در قبال ایران صورت گرفته است. ژنرال 
مک مســتر عنوان کرد: من فکر می کنم تمام آنچه باید انجام دهیم آن 
اســت که پرده را از رفتارهای ایران کنار بزنیم. ایران از رژیم جنایتکار 
ســوریه حمایت می کند و به دنبال تضعیف حکومت های خاورمیانه و 
تضعیف دولت ها و تقویت شبه نظامیان است. روابط قوی در جهان عرب 
نشانه ای مثبت از آن است که جاه طلبی های منطقه ای ایران، دیگر بدون 
مخالفت باقی نخواهد ماند و به نظر من فرصتی فوق العاده برای رویارویی 
با رفتارهای مخرب ایران در منطقه و فراتر از منطقه، پیش روی ماست.«

دبیرکل اتحادیه عرب، طی نشستی در دوبی مدعی شد که ایران بیشترین 
سود را از وضعیت کنونی می برد. به گزارش الموطن، احمد ابوالغیظ،  دبیرکل 
اتحادیه عرب، در افتتاحیه کنفرانس »رسانه های عربی« که در دوبی برگزار 
شد گفت: اتحادیه عرب بازتاب اراده و واقعیت عربی است و با وجود جنگ 
در برخی کشورها، جهان عرب در دشوارترین مرحله تاریخ خود قرار دارد. به 
گزارش نامه نیوز، وی مدعی شد که ایران بیشترین سود و بهره را از وضعیت 
کنونی می برد و برخی از ایرانیان می گویند بگذار عرب ها یکدیگر را نابود 
کنند. دبیرکل اتحادیه عرب افزود: اســراییل قبال برای ایجاد یک راه حل 
با فلسطینی ها بسیار تحت فشــار بود؛ اما اگر من امروز رییس حکومت 
رژیم صهیونیستی بودم، به خود می گفتم بهترین روزهای اسراییل است 
و می توانم زمین هایشان را بگیرم و تا ابد برای خودمان آن را باقی نگه داریم.

گفته می شود که دوبی به مدت دو روز میزبان مجموعه ای از اصحاب رسانه 
و مسئوالن عربی و خارجی در کنفرانس »رسانه های عربی« خواهد بود.

ژنرال آمريکايی:

فرصتی فوق العاده برای 
رویارویی با ایران!

دبیرکل اتحاديه عرب:

 ایران بیشترین سود را از 
وضعیت کنونی می برد

پس از مسدود شدن صفحه پیشین حضرت آیت ا... خامنه ای در توئیتر 
عربی، این صفحه با آدرس جدیدی آغاز به کار کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شبکه توئیتر در اقدامی 
تامل برانگیز، صفحه رســمی حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 

انقالب اسالمی را که به زبان عربی بود، مسدود کرد. 
این اقدام مسئوالن توئیتر، در منافات با حق آزادی بیان بوده و طنز تلخ 
اینجاست که گروه تروریستی و افراط گرای داعش، از صدها صفحه 
رسمی در توئیتر و دیگر شبکه های اجتماعی برخوردارند و به راحتی به 
نشر پیام های افراط گرایانه خود می پردازند؛ بی آنکه مدعیان در وغین 

آزادی و حقوق بشر در این زمینه حرفی بزنند.
پس از مسدود شــدن این صفحه، آدرس جدید صفحه رسمی رهبر 
معظم انقالب اسالمی شروع به کار کرد که در ذیل، آدرس جدید آن به 

همراه آدرس صفحه فیس بوک ایشان آورده شده است:
https://twitter.com/ar_khamenei
http://www.facebook.com/ar.khamenei

پس از روی کار آمدن دونالــد ترامپ به عنوان  سید رسول 
رییس جمهور آمریکا، تنش ها در شبه جزیره کره رضايی

شدت گرفته است. تنش در شبه جزیره کره همچنان با آزمایش های 
موشکی پیونگ یانگ و حضور چند جانبه آمریکا در دریا و زمین ادامه 
دارد و در این راستا نیز دیروز خبری روی خروجی خبرگزاری ها قرار 
گرفت مبنی بر اینکه بمب افکن  راهبردی B-1B  بر فراز آسمان شبه 
جزیره کره به پرواز در آمده است. پیش از این، اظهار نظرهای مقامات 
سیاسی دو کشور و نیز سایر کشورها موجب تشدید بیشتر این بحران 
شــده بود. در همین رابطه چند روز پیش لیبرمــن وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی، اتهاماتی را به کره شمالی و بخصوص کیم جونگ اون، رهبر 
این کشــور وارد کرده بود که این اظهارات موجب واکنش تند پیونگ 
یانگ شد؛ به گونه ای که مقامات کره شمالی اسرائیل را تهدید به نابودی 
کردند. اما در این میان آنچه در سطح جهانی در این مدت بسیار به آن 
پرداخته شده اســت، بحث چرایی تشــدید این تنش ها میان کره و 
بخصوص آمریکاست. در ایران نیز تحلیل گران مختلف علت هایی را برای 
توضیح چرایی تشدید این تنش ها بیان کرده اند و برخی این احتمال را 
مطرح می کنند که آمریکایی ها به دنبال تاثیر بر انتخابات ایران هستند 
و این احتمال بخصوص بعد از حمله موشــکی آمریکا به سوریه قوت 
بیشتری گرفته است. با شناختی که  نسبت به آمریکایی ها وجود دارد، 
نمی توان این احتمال را دور از ذهن دانست که آمریکایی ها به دنبال تاثیر 
بر انتخابات ایران هستند؛ چرا که در گذشته نیز آنها همیشه و در همه 
انتخابات های ایران به دنبال تاثیر گذاری بر انتخابات بوده اند؛ اما به نظر 
می رسد تفاوتی که این بار با دفعات قبل می تواند داشته باشد این است 
که آنها در گذشته همیشه به دنبال منع مردم ایران از حضور در انتخابات 
بوده اند اما این بار در حال بررســی احتماالت آن نوع از تاثیر گذاری 
هســتند که بتوانند نتیجه انتخابات در ایران را با تاثیر گذاری بر افکار 

عمومی، متاثر از رفتارهای خصمانه خود کنند.
و اما شاید تحلیل دیگری که بتوان در مورد چرایی رفتارهای آمریکا برای 
تشدید تنش در شرق آسیا به بهانه کره شمالی مطرح کرد، این باشد که 
ظهور انسان نامتعادلی در صحنه سیاسی آمریکا همچون ترامپ، نشان از 
آن دارد که آمریکا با بحران های جدی در سطوح داخلی و خارجی مواجه 
است و این گونه به نظر می رسد که بحران هایی که آمریکا با آن دست و 
پنجه نرم می کند، هویت برتری طلبی و استکباری آمریکا را با چالشی 
جدی مواجه کرده است و شاید همین موضوع را بتوان یکی از چندین 
دلیل به وجود آمدن پدیده ای مانند دونالد ترامپ در صحنه سیاسی 
آمریکا دانســت. از علل به وجود آمدن این چالش های یاد شده برای 
آمریکا، می توان به این موضوع اشاره کرد که جهان دیگر مثل گذشته 
تک قطبی نیست و حول محور آمریکا نمی چرخد؛ بلکه به سرعت به 
سمت چند قطبی شدن ابرقدرت های جهانی و منطقه ای پیش می رود.

ترامپ با شعار احیای هویت آمریکایی به کارزار سیاسی آمریکا پا گذاشته 
است و شاید راهکار وی برای رسیدن به این هدف، ایجاد بحران برای 
حل بحران های آمریکا باشد؛ چرا که آمریکایی ها در زمان جنگ جهانی 
دوم به واســطه دور بودن از صحنه اصلی جنگ و به سبب وارد آمدن 
آسیب های حداقلی به آمریکا و آسیب های حداکثری به رقبا و بخصوص 
اروپاییان،  از این روش به خوبی استفاده کردند و نه تنها فاصله خود را 
با رقبا به شکل محسوسی زیاد کردند بلکه هژمونی خود را نیز بر جهان 
گسترش دادند. با این اوصاف و این تجربیات آمریکایی ها، شاید دور  از 
ذهن نباشد که آنها بخواهند با ایجاد بحران های نمایشی و ساختگی، 
اهرم های فشاری به دست آورند تا بتوانند هم هویت استکباری از دست 
رفته خود را بازیابی کنند و هم آنکه راه هایــی برای حل بحران های 
اقتصادی و امنیتی خود بیابند. بدون شک آمریکایی ها خود به خوبی 
می دانند که صحنه بین الملل فعلی با زمان جنگ جهانی دوم کامال 
متفاوت اســت و آنها نمی توانند ایجاد بحران و تنش در شرق آسیا به 
بهانه کره را تا مرز درگیری سخت پیش ببرند؛ چراکه در آن صورت نه 
تنها بحران های فعلی شان حل نخواهد شد، بلکه بحران های عظیم تری 
گریبانشان را خواهد گرفت.  به نظر می رسد باید منتظر ماند و دید که 
رییس جمهور ســرمایه دار آمریکا، تا به کی به ایجاد این بحران های 
نمایشی ادامه خواهد داد؛ چرا که به نظر نمی رسد رهبر کره شمالی، 

انسانی قابل پیش بینی بوده یا صبر ایوب داشته باشد.

عکس روز

مصافحه محسن هاشمی و واليتی 
در دانشگاه آزاد

دیدگاهانتخابات

 علی الریجانــی رییس مجلس شــورای اســالمی 
نمایشــگاه  ســی امین  افتتاحیــه  مراســم   در 
بین المللی کتــاب، طی ســخنانی اظهــار کرد: در 
 سال های گذشته همیشه در وضعیت های متفاوت در 
کشــور ما نمایشــگاه برگزار شــده و این عــالوه بر 
نمایشگاه های استانی اســت که در طول سال برگزار 
 شــده و نشــانگر تعلق ایرانیان به فکر و اندیشــیدن 

است.
وی گفت: گاهی شــعارهایی دربــاره افزایش یارانه 
داده می شــود که این شــعارها به صــالح مملکت 
نیست؛ نمی دانم مطرح کنندگان این شعارها از کجا 

می خواهند منابع آن را تامین کنند.
رییس مجلس افزود: کســانی که این شعارها را طرح 
می کنند، باید بدانند موضوع یارانه ها از شئونات دولت 
نیست؛ بلکه از شئونات مجلس بوده و مجلس شورای 

اسالمی با این رفتارها مخالف است.
الریجانی که چند اقدام راهگشا در حوزه نشر را توضیح 
می داد، ادامه داد: مخالف یارانه دادن در حوزه نشــر 
نیستم، ولی کلید یارانه در دست دولتی هاست؛ از این 
رو زندگی افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند، 

قابل پیش بینی نیست.

ایسنا: محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان با 
بیان اینکه زمان به میوه نشستن تالش ها در چارچوب 
برجام به تدریج فرا می رســد، گفت: برای تداوم اقتدار 
ایران نیاز است سیاست های چهار سال گذشته ادامه یابد.

ظریف با بیان اینکه برخی از دوســتان مقداری به این 
موضوع آلرژی دارند که بپذیرند دیپلماســی می تواند 
تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: این دوستان تصور می کنند 
کسانی که از دیپلماسی صحبت می کنند به دیگر ابعاد 
اقتدار ایــران توجهی ندارند،  اما واقعیت این اســت که 
ما همین قدرت را در گذشــته داشــتیم و از طرفی هر 
روز فشــارهای جدیدی بر مردم وارد می شد؛ ولی امروز 
خوشــبختانه وجود ندارد و این ها همــه برمی گردد به 
شجاعت و شهامتی که رییس جمهور تحت هدایت های 
مدبرانه رهبری داشته و توانستند مسیر دیپلماسی کشور 

را به سمت درست و مناسب سوق دهند.
وی خاطرنشان کرد: به طور مثال در مورد موضوع خرید 
هواپیما، همین دوستانی که می گویند این رفت و آمدها 
بی فایده بوده اســت، از خرید هواپیما بــا عنوان »پرواز 
هواپیماهای کاغذی در فضای انتخابات« نام می بردند؛ 
اکنون این هواپیماهای کاغذی روی زمین است و خود 

آقایان بر آن سوار شده اند.

الريجانی:

شعارها درباره افزایش یارانه 
به صالح مملکت نیست

ظريف:

آقایان امروز سوار بر 
هواپیماهای کاغذی می شوند

سردار جزايری:

کاندیداها اظهارنظر 
غیرتخصصی نظامی نکنند

شمخانی در گفت وگو با روزنامه لوموند:

زمینه و ضرورتی برای 
مذاکره با آمریکا وجود ندارد

سردار سید مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای 
مسلح، در گفت وگویی پیرامون وضعیت جنگ یا صلح 
میان ایران و آمریکا اظهار داشت: ما طی دهه جاری به 
لحاظ توان نظامی و دفاعی همواره در مرحله بازدارندگی 
فعال بوده ایم و به برکت حضور مردم آگاه و همیشه در 
صحنه و توانمندی و آمادگی روزافزون نیروهای مسلح، 
سال هاست کشورمان از دوره اقدام نظامی آمریکا عبور 
کرده. وی خاطرنشان کرد: مفهوم دیگر این کالم آن است 
که در هر شرایطی، با توجه به آمادگی و توان دفاعی باال 
و روحیه و انگیزه نیروهای مسلح، قادریم با هر متجاوز 

نامتقارن برخورد پشیمان کننده داشته باشیم.
سردار جزایری در خصوص انتخابات ریاست جمهوری 
کشورمان نیز اظهار داشت: قبال به صورت کتبی از ستاد 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواسته شد تا در 
خالل تبلیغات انتخاباتی، مراقبت شود نامزدها یا رسانه ها 
در ورود به عرصه های نظامی و دفاعی کشور و منطقه، 
منافع ملی و امنیت کشور را در نظر گیرند و از دخالت 
غیرتخصصی در این عرصه که خارج از حدود اختیارات 

ریاست جمهوری است، خودداری کنند.

مهر: دریابان علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی کشــورمان، در مصاحبه با روزنامه لوموند در مورد 
رفتارهای ترامپ گفت: رییس جمهور کنونی آمریکا همه 
امور را با منطق اقتصادی می فهمد و درک صحیحی از روابط 
بین الملل ندارد. طی این مدت، کارهای او با حرف هایش نیز 
مدام متناقض بوده است. در زمینه مسائل خاورمیانه، نه ما 
قصدی برای مذاکره با آمریکا داریم نه تمایل و ضرورتی 
می بینیم. اما در پی تنش هم نیستیم چون آن را به زیان 

ثبات در منطقه می دانیم.
وی در مورد تاثیر تحریم های احتمالی بیشتر ترامپ و تاثیر 
آن بر  ســرمایه گذاران خارجی، به این روزنامه فرانسوی 
گفت: ایران با پیگیری دستور مقام معظم رهبری، آیت ا... 
خامنه ای، نوعــی »اقتصاد مقاومتــی« را طراحی کرده 
است که مبتنی بر داشته های داخلی است. ما آگاهیم که 
ایاالت متحده در حال پیش بردن جنگی اقتصادی علیه 
ماست. اما امروز آنها در مقابل شرایط تازه ای قرار گرفته اند: 
اروپایی ها دیگر عالقه ای به همراهی با آمریکایی ها ندارند. 
ما آنها را تشویق می کنیم که از شرکت های خودشان برای 

سرمایه گذاری در ایران حمایت کنند. 

بین الملل

عناصر داعش و طالبان در 
افغانستان به جان یکدیگر افتادند

فرماندهی لشکر 201 ارتش افغانستان در بیانیه ای اعالم 
کرد: طی درگیری های شدید بین اعضای طالبان و داعش 
که از روز یکشــنبه در منطقه ننگرهار آغاز شد، 21 فرد 
مسلح از طالبان و 7 عضو داعش کشته و 9 تن دیگر زخمی 
شــده اند. همچنین در درگیری های منطقه چاپارهار در 
ننگرهار نیز دو غیرنظامی ازجمله یک کودک 9 ساله، کشته 
و 5 تن دیگر زخمی شدند. گفتنی است طی درگیری های 
خونین دو گروه طالبان و داعش )که برای توســعه دامنه 
سلطه خود در افغانستان رقابت می کنند( تاکنون صدها 

تن از افراد دو طرف کشته شده اند.

 پرواز بمب افکن های آمریکا 
بر فراز شبه جزیره کره

العالم: بمب افکن های راهبردی آمریکا در رزمایش مشترک 
با نیروهای هوایی کره جنوبی و ژاپن، بر فراز شــبه جزیره 
کره پرواز کردند. بــه گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، 
نیروهای هوایی مستقر در آب های اقیانوس آرام، از پرواز 
بمب افکن های راهبردی آمریکا بر فراز شبه جزیره کره خبر 
دادند. این نیروها اعالم کردند که بمب افکن های راهبردی 
B-1B آمریکا در رزمایش مشــترک با نیروهای هوایی 
کره جنوبی و ژاپن، بر فراز شــبه جزیره کره پرواز کردند. 
خبرگزاری اسپوتنیک همچنین گزارش داد دو بمب افکن 
آمریکایی روز دوشنبه از پایگاه نیروی هوایی اندرسن در 

گوآم به پرواز درآمدند.
پرواز این بمب افکن ها که یــک روز پس از پایان رزمایش 
نظامی مشترک سئول و واشنگتن انجام شد، واکنش شدید 

پیونگ یانگ را به دنبال داشت.

ونزوئال؛ همچنان ناآرام
مقامات ونزوئال اعــالم کردند در جریــان اعتراضات در 
پایتخت این کشور ۳7 تن زخمی شدند. شهردار کاراکاس  
اعالم کرده است در جریان اعتراضاتی که در پی تصمیم 
نیکوالس مادورو، رییس جمهور ونزوئال، جهت تشــکیل 
شورای مردمی صورت گرفته است دست کم ۳7 تن زخمی 
شدند. پیش از این، مادورو از تصمیم خود برای تشکیل این 
شورای مردمی جهت اصالح قانون اساسی خبر داده بود. 
اپوزیسیون این کشور از این تصمیم مادورو انتقاد کرده و وی 
را به تالش برای یک »کودتا« متهم می کند. ونزوئال مدت 
مدیدی است که شاهد اعتراضات گسترده خیابانی است که 

اخیرا به تنش های خیابانی تبدیل شدند.

به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سپهبد علی عبدا... 
ایوب، رییس ستاد کل ارتش سوریه که در صدر هیئت بلندپایه 
نظامی به تهران سفر کرده است، صبح دیروز در محل وزارت دفاع 
کشورمان با سردار حسین دهقان، وزیر دفاع جمهوری اسالمی 
ایران، دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه و منطقه ای مذاکره کرد.

در این دیدار سردار دهقان با تجلیل از مقاومت کم نظیر ملت، 
دولت و نیروهای مسلح سوریه در مقابله با تروریسم گفت: ملت 
ایران و سوریه برای دفع خطر مهلک تروریسم و بازگشت آرامش 
و امنیت به منطقه، در یک سنگر با آنان در حال جنگ هستند. 
وزیر دفاع جمهوری اســالمی ایران با اشاره به حمله آمریکا به 
الشعیرات خاطر نشان کرد: نظام سلطه تالش می کند با تضعیف 

جبهه ضدتروریستی مقاومت، ضمن بازسازی و تقویت روحی 
تروریست ها، امنیت رژیم صهیونیســتی را تضمین و حضور 
نامشروع و اقدامات تجاوزکارانه خود را در منطقه توجیه کند. 
ســردار دهقان اظهار کرد: پدیده شوم تروریســم که امروز در 
سوریه و عراق فعال است، یک تهدید جهانی است که اگر مهار و 

مضمحل نشود امنیت جهان را به مخاطره می افکند.
وی گفت: جمهوری اســالمی ایران طی ۳ ســال گذشته در 
کنفرانس امنیتی مسکو، تالش کرده این موضوع و پیامدهای 
خطرناک و سرطانی آن را تبیین کند. سردار دهقان، با هشدار 
درخصوص تعرض و تجاوز کشورهای همسایه به سوریه تصریح 
کرد: هرگونه اقدام تجاوزکارانه به کشور سوریه، موجب تشدید 

بحران و توســعه دامنه جنگ و خونریزی وتداوم خشونت در 
منطقه خواهد شد.

وی تاکید کرد: باید تمامیت ارضی سوریه، حفظ و از سوی همه 
کشورها مورد احترام واقع شود.

سردار دهقان، با تقبیح اقدامات عربستان سعودی در حمایت از 
تروریست ها و در خدمت اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی که 
همانا تخلیه ظرفیت های راهبردی جهان اسالم است، گفت: 
متاسفانه رژیم سعودی در این راستا، نه مالحظه ابعاد اسالمی را 
می کند و نه رعایت مالحظات عربی ملت و دولت سوریه را به جا 
می آورد و این رفتار آنان موجب افزایش تنش و تصاعد بحران 

در منطقه شده است.
وزیر دفاع افزود: ملت ایران همواره در کنار ملت سوریه خواهد 
ماند و برای استقرار صلح، ثبات و آرامش و دفع اقدامات شرورانه 
تروریست ها، از هیچ کوشش و حمایتی دریغ نخواهد کرد. در این 
دیدار رییس ستاد کل ارتش سوریه نیز طی سخنانی، با تشکر 
و قدردانی از میهمان نوازی و استقبال گرم وزیر دفاع کشورمان 
اظهار داشــت: دولت، ملت و نیروهای مسلح سوریه، مقاومت 
7ساله و پیروزی های خود علیه تروریسم را مدیون حمایت و 
پشتیبانی جمهوری اسالمی ایران می دانند. وی با تاکید بر مبارزه 
قاطع و همه جانبه با تروریست ها تصریح کرد: ملت و نیروهای 
مسلح سوریه، تا آزادی کامل این کشور از اشغال تروریست ها، به 

جنگ با آنان ادامه خواهند داد.
رییس ستاد کل ارتش ســوریه گفت: ما در میادین عملیاتی، 
حضور، پشــتیبانی و حمایت موثــر رژیم صهیونیســتی از 
تروریست ها را به روشنی مشاهده می کنیم و معتقدیم آمریکا با 
همدستی این رژیم و گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره، 
در صدد تغییر ژئوپلتیک و جغرافیای منطقه و تجزیه کشورهای 
اسالمی اســت. وی تصریح کرد : ما تنها راه خنثی کردن این 
توطئه شوم را مقاومت، پایداری، هوشیاری و همبستگی همه 
کشورهای اسالمی و عربی می دانیم و معتقدیم راه حل بحران 

سوریه، مذاکره و گفت وگوی سوری-سوری است.

سردار دهقان در ديدار با ريیس ستاد کل ارتش سوريه:

هر  تجاوزی به سوریه، موجب توسعه جنگ در منطقه می شود

میزان: وزير دفاع با هشدار درخصوص تعرض و تجاوز کشورهای همسايه به سوريه تصريح کرد: هرگونه اقدام تجاوزکارانه 
به کشور سوريه، موجب تشديد بحران و توسعه دامنه جنگ و خونريزی وتداوم خشونت در منطقه خواهد شد.

 ملت و نیروهای 
مسلح سوريه، تا 
آزادی کامل اين 
کشور از اشغال 

تروريست ها، به 
جنگ با آنان ادامه 

خواهند داد

رییس هیئت بازرسی انتخابات وزارت کشور 
گفت: با تمام تــوان از آرای مردم در انتخابات 
29 اردیبهشت صیانت می کنیم و در این راستا 

تمامی تدابیر الزم اتخاذ شده است.
وجه ا... خدمتگزار اظهار کرد: در این راســتا 

عالوه برفعالیت 60 هزار بازرس در شعب اخذ 
رای، چهار هزار ســربازرس هم دراین شعب 

حضور می یابند.
وی گفت: برای هر 15 شــعبه اخذ رای، یک 
ســربازرس در نظر گرفته شده است تا شاهد 

انتخابات بسیار سالمی در کشور باشیم.
وی با بیان اینکه از بدو پیروزی انقالب اسالمی 
تاکنون انتخابات در ایران به صورت شکوهمند 
برگزار شــده اســت اظهار کرد: به طور قطع 
در 29اردیبهشت ماه شــاهد حضور ارزنده و 
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات خواهیم 
بود. وی گفت: هدف این اســت که انتخاباتی 
قانونمند برگزار شــود و اگر کسی از امکانات 

دولتی استفاده غیرقانونی کند باید پاسخگو 
باشد.

این مسئول وزارت کشور با بیان اینکه بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران، دشمنان شرایط 
سختی را بر ما تحمیل کرده اند، افزود: با این 
حال هیچ گاه به خاطر این شــرایط سخت، 
انتخابات را به تاخیر نینداخته ایم و این موضوع 

یکی از افتخارات نظام است.

ريیس هیئت بازرسی انتخابات:

 با تمام توان، از آرای مردم صیانت می کنیم

توئیتر، حساب عربی حضرت آیت ا... 
خامنه ای رامسدود کرد

بحران برای بحران

میزان:مراسم معارفه نوریان، سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسالمی، 
صبح دیروز با حضور دکتر والیتی رییس هیئت موســس و هیئت 

امنای دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد.
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گالبی های قاچاق لو رفت
ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شــهید امامی شهرستان شهرضا در 
بازرسی از یك دستگاه كامیون بنز باری یك محموله گالبی و لیمو ترش خارجی به 

ارزش یك میلیارد و 500 میلیون ریال كشف كردند.
مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد:

عراق مهم ترین مقصد کاالهای 
صادراتی اصفهان در یک ماه

مدیركل گمرک اصفهان با تاكید بــر اینکه عراق مهم ترین مقصد 
كاالهای صادراتی استان طی یك ماه گذشــته است، گفت: طی 
فروردین امسال بالغ بر ۹۸ میلیون و ۸۱۹ هزار دالر كاال از طریق 

استان اصفهان به مقصد ۴۴ كشور جهان صادرشده است.
به گزارش ایمنا؛ اســدا...احمدی ونهری با اشــاره بــه اینکه طی 
فروردین ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۱۹ هــزار و ۷۴۶ تن كاال به ارزش بالغ بر 
۹۸ میلیون و ۸۱۹ هزار دالر از طریق استان اصفهان  به مقصد  ۴۴ 
كشور جهان صادرات انجام شده است، اظهار داشت: این آمار نسبت 
 به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۷5 درصد و از حیث ارزش

 ۳۴ درصد رشــد داشــته اســت. وی در خصوص عمــده ترین 
محصوالت صادراتی اســتان اصفهان در فروردین ۹۶، بیان كرد: 
آهن و فوالد  بــه ارزش ۳۳ میلیون ۹۳۳ هــزار دالر، محصوالت 
پتروشیمی ۲۷ میلیون و ۷۷۸ هزار دالر، فرش دستباف و ماشینی 
۶ میلیون و ۶۸0 هزار دالر بوده است. مدیركل گمرک اصفهان در 
زمینه كشورهای عمده صادراتی استان اصفهان در یك ماه نخست 
امسال، اظهار داشت: عراق با ۲۲ میلیون ۶۴۴ هزار دالر، مهم ترین 

مقصد كاالهای صادراتی اصفهان بوده است. 

خبر

قیمت انواع
مادربورد در بازار

بازار

در شهر

تامین۳۰۰ کیلووات ساعت 
برق از انرژی خورشیدی

مدیر بهینه ســازی نگهداری و تعمیرات شــهرداری 
اصفهان گفت: در حال حاضر۳00 كیلووات ســاعت 
برق مورد نیاز شــهرداری اصفهان با استفاده از انرژی 
خورشیدی تامین می شــود. امیر حسین ملك پور در 
گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا ضمن تاكید بر گســترش 
اســتفاده از انرژی های نــو در شــهرداری اصفهان، 
گفت: شــهر اصفهان به لحاظ منابع متعــدد انرژی، 
جزو غنی ترین شــهرهای دنیا به شــمار می رود. وی 
ادامه داد: شهرداری اصفهان یکی از پر مصرف كننده 
ترین مشتركین شركت برق در شهر اصفهان به شمار 
می آید، به طوری كه ساالنه ۶ هزار مگاوات ساعت برق 
در بوستان های محلی، پارک های شهری و پارک های 
جنگلی برق مصرف می شــود. ملك پور یادآور شــد: 
در حال حاضر۳00 كیلووات ســاعت بــرق مورد نیاز 
شــهرداری اصفهان با اســتفاده از انرژی خورشیدی 
تامیــن می شــود كــه ۱00 كیلــو وات آن از طریق 
 نیروگاه خورشیدی ســالن همایش های بین المللی

 امام خامنه ای )مدظله العالی( و مابقی از ساختمان های 
شــهرداری كه در سطح شهر واقع شــده، استحصال 

می شود.

مبارزه با آفت ِسن در سطح ۹۵ 
هزار هکتار از اراضی استان

مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد كشــاورزی استان 
اصفهان گفت: پیش بینی می شود مبارزه با ِسن در ۹5 
هزار هکتار از اراضی كشاورزی استان اصفهان تا پایان 
سال زراعی انجام شود. حسنعلی رحیمی با بیان اینکه 
اولین ریزش سن دراسفندماه سال گذشته در اردستان 
و پس ازآن در شهرســتان  های آران و بیدگل، كاشان 
و مناطق مركزی مشاهده شــد، اظهار داشت: با انجام 
اقدامات الزم، مبارزه با سن مادر در این مناطق از استان 
ابتدای امســال پایان یافت. وی اضافه كرد: طبق روال 
هرساله ریزش آفت سن درمناطق كویری در نیمه دوم 
اسفندماه، در مناطق گرمسیری در دهه دوم فروردین 
ماه و در مناطق ســرد اســتان  اواخر فروردین رخ می  
دهد.رحیمی افزود: پیش بینی می شود مبارزه با سن 
در ۹5 هزار هکتار از اراضی كشاورزی استان اصفهان 
 تا پایان ســال زراعی انجام شــود. وی افزود: مبارزه با 
سن مادر درمناطق مركزی نیزاز ۱۶ فروردین ماه جاری 
در شهرســتان های اصفهان، فالورجان و مباركه آغاز 

شده و تا پایان هفته جاری ادامه دارد.

مدیر مجتمع فوالد ســبا گفت: ركورد جدید تولید آهن اسفنجی در 
واحد احیای مستقیم فوالد سبا در فروردین امسال با بیش از سه هزار و 
۳۲۶ تن نسبت به تولید ماه گذشته به رقم ۱0۶ هزار و ۳۱۳ تن رسید. 
احمد احمدیان افزود: ركورد قبل از ماه گذشته این واحد در شهریور 
سال ۹5 و به میزان ۱0۲ هزار و ۹۸۷ تن بود. وی همچنین با اشاره به 
افزایش ســطح كیفی محصول تولیدی این واحد گفت: این ركورد در 
حالی به دست آمد كه در زمینه افزایش كیفی محصول آهن اسفنجی در 
این مدل نیز به موفقیت چشمگیری دست یافتیم، به طوری كه كیفیت 
محصول ویژه به ۹۴/5 درصد، میانگین متالیزاســیون ۹۴/۸ درصد و 
میانگین كربن به ۲/۳ درصد رســید. شــركت فوالد مباركه با داشتن 
حدود ۱۲ میلیون تن ظرفیت آهن اسفنجی، بزرگ ترین تولیدكننده 

آهن اسفنجی در جهان محسوب می شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت: امسال ، خرید تضمینی 
گندم و جو از كشاورزان این استان در 5۱ مركز انجام می شود و این مراكز 
در حال تجهیز و آماده ســازی هستند. ســلیمان میرزایی افزود: خرید 
تضمینی گندم و جو از كشاورزان اصفهان در سال گذشته، اواخر اردیبهشت 

آغاز شد اما زمان خرید گندم در سال جاری هنوز اعالم نشده است.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان اعالم كرد: این سازمان در 
سال گذشــته ۱۶۸ هزار تن گندم در قالب تضمینی و بیش از ۴۴0 هزار 

تن محصوالت كشاورزی را از كشاورزان اصفهانی خریداری كرده است.
مدیر عامل شركت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان همچنین گفت: 
پیش بینی می شــود امســال ۲۷۶ هزار تن گندم از كشاورزان اصفهان 
خریداری شود این شركت قابلیت و آمادگی كامل برای تحویل ۳00 هزار 

تن گندم از كشاورزان استان را دارد.

رکورد تولید واحد 
احیای مستقیم سبا فوالد

خرید تضمینی گندم و جو 
از کشاورزان اصفهان 

معاون اجتماعی تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
با اشاره به اینکه براساس قانون كار و طبق جدول زمان بندی 
چنانچه كارگری بر خالف میل خود بیکار شــود تا كسب 
فرصت شــغلی جدید می تواند از بیمه بیکاری اســتفاده 
كند، گفت: در حال حاضر در استان اصفهان ۱۸ هزار نفر از 

صندوق بیمه بیکاری استفاده می كنند.
احمدرضا پرنده با اشاره به اینکه با توجه به ركود اقتصادی 
سرمایه گذاری در بخش اشتغال نشانه توجه و عالقه مندی 
كارفرما به تولید داخلی كشور است، افزود: در راستای  ثبات 
اقتصادی و برطرف شدن موانع تولید در كشور باید مسئوالن 

تالش مضاعف انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه تحقق تولید و اشتغال مدیریت جهادی، 
رعایت نظــم و قوانین، در میــدان عمل اســتوار ماندن و 
داشــتن روحیه انقالبی را مــی طلبد، گفت: شهرســتان 
خوانسار پتانسیل و ظرفیت مناسبی در حوزه گردشگری و 
خدماتی دارد كه با حفظ موارد زیست محیطی باید در زمینه 

گردشگری سرمایه گذاری شود.
پرنده خاطرنشــان كرد: در اســتان اصفهان یك میلیون و 
۷0 هزار نفر كارگر در یك صــد هزار واحد صنفی و صنعتی 

مشغول به فعالیت هستند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشــته ۳ هزار و ۷05 كارگر در 

جشنواره اداره كار استان ثبت نام كردند، بیان داشت: پس 
از بررســی ۱۸5 پرونده در كمیته داوران استان، ۶۶ كارگر 
نمونه انفرادی و گروهی انتخاب و در جشنواره امتنان استان 

از آنها تجلیل شد.
وی افزود: ۲00 كارگر در حوزه فرهنگی، قرآنی  و خالقیت 
انتخاب شدند كه ۱۲ نفر آنان در مسابقات قرآنی رتبه برتر 

كسب كردند و ۳ نفر به مرحله كشوری راه یافتند.
معاون اجتماعی تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
در پایان مطرح كرد: به مناسبت روز جهانی كارگر در استان 
اصفهان از سوی ستاد بزرگداشت هفته كارگر بیش از ۱۳0 

برنامه اجرا شده است.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابــع آب زیرزمینی 
شــركت آب منطقه ای اصفهان از انسداد بیش از دو هزار 
و ۳00 حلقه چاه غیرمجاز در اصفهــان خبر داد و گفت: 
انســداد این تعداد چاه های غیرمجاز سبب صرفه جویی 

بیش از ۹۷ میلیون مترمکعب در مصرف آب شد.
غالمرضا نعمتی افزود: از ابتدای اجرای طرح تاكنون سه 
هزار و 5۴5 حلقه چاه غیرمجاز در استان اصفهان مسدود 
شده كه صرفه جویی حدود ۱۶0 میلیون مترمکعبی منابع 

زیرزمینی آبی استان اصفهان را به همراه داشته است.
مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابــع آب زیرزمینی 
شــركت آب منطقه ای اصفهان ادامه داد: در مجموع سه 
هزار و ۸۹۶ دستگاه كنتور هوشمند تا كنون روی چاه های 
آب استان اصفهان نصب شده است كه در سال ۹5 بیش 
از دو هزار و ۲۶۱ چــاه از این تعداد به ابــزار اندازه گیری 

هوشمند تجهیز شدند.
نعمتی در ادامه بیان كرد: استان اصفهان نخستین و تنها 
شركت آب منطقه ای در سطح كشــور است كه در حال 
حاضر تمامی ۲00 دستگاه حفاری تحت پوشش مجهز به 

سامانه پایش و GPS شده اند.
وی با اشــاره به اینکه در راســتای حفاظت از منابع آبی 
استان اصفهان تعداد سه هزار و ۴۳۱ پروانه چاه اصالح و 

تعدیل  شده اند، ابراز كرد: تعداد 5۷ گروه گشت و بازرسی 
در راســتای نظارت بر چاه های مجاز، جلوگیری از حفر 
چاه های غیرمجاز و برداشت شن و ماسه از رودخانه های 

استان به طور شبانه روزی دشت ها را كنترل می كنند.
مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شــركت آب منطقه ای 
اصفهان افزود: انجام مطالعات حفاظت منابع آب و تعیین 
حداكثر عمق كف شکنی چاه ها در ۹ محدوده  مطالعاتی 

انجام و اجرایی شده است.
وی در پایان آمار مجموعه دســتگاه ها و ادوات غیرمجاز 
حفاری توقیف شــده را بیش از ۳۲۶ مورد در ســال ۹5 

عنوان كرد.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اصفهان خبرداد:

مسدود شدن2۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان اصفهان

آبفابیمه

معاون اجتماعی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

در استان اصفهان 18 هزار نفر بیمه بیکاری دریافت می کنند

GA-Z170X-UD5 - گیگابایت

950,000
 تومان

 1,030,000
تومان

H81M-S2PV - گیگابایت

200,000
 تومان

240,000
 تومان

Z97P-D3 - گیگابایت

535,000
 تومان

540,000
 تومان

سکه تمام بهار آزادی
11,810,000 ریال)طرح جدید(

6,700,000 ریالنیم سکه

3,780,000 ریالربع سکه

2,590,000 ریالسکه یک گرمی

 1,162,330 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

 احسان دشتیانه، معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان در سمیناری كه  با موضوع 
بازاریابی مدرن، فروش و صادرات محصوالت فوالدی و مواد اولیه، در هتل كوثر تهران 
برگزار شد، گفت: ورود به بازارهای صادراتی كار دشواری است؛ چرا كه هنوز هم تحریم های 
نانوشته ای وجود دارد ؛یعنی با وجود آنکه منع قانونی برای سیستم های بانکی وجود ندارد 
اما بانك های خارجی در پاره ای از موارد حاضر به فعالیت با تولیدكنندگان و صادركنندگان 

ایرانی در بازارهای جهانی نیستند. معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به ریشه برخی مشکالت در صنعت فوالد و محصوالت فوالدی اظهار كرد: در ایران گاز 
ارزان وجود دارد و سنگ آهن را می توان با قیمت مناسب به عنوان مواد اولیه تامین كرد 
همچنین نیروی انسانی نیز با قیمتی نسبتا مناسب در اختیار تولیدكنندگان قرار می گیرد 
ولی اینکه هنوز شركت های فوالدی در زیان به سر می برند نشان می دهد اشکال از جایی 
دیگر است. دشتیانه اضافه كرد:  وقتی در حوزه  ای مثل خودرو به اهمیت موضوع ایجاد 
اشتغال و ارزش افزوده در چرخه های تولید اشاره می شود و موضوعاتی مانند اینکه در هر 
خودرو معادل ۲50 اشتغال غیرمستقیم وجود دارد در فضای اقتصادی به گونه ای مطرح 
می شود كه تمام مقامات نسبت به اینکه نباید این صنعت را با تمام نارسایی ها وفرسودگی 

كه دارد تعطیل كنند و تعرفه های آن را پایین بیاورند قانع می شوند، نتیجه این می شود 
كه حتی در زمانی كه مجلس قصد می كند تعرفه های واردات خودرو را كاهش دهد یك 
مقام عالی كشور را به بازدید یکی از كارخانه ها می برند و موضوع از سطح مجلس و دولت 

ها باالتر می رود كه بعد از آن هم بحث كاهش تعرفه ها به كلی پایان می یابد.
وی ادامه داد: این یعنی تمام صنعت خودرو یکپارچه شده و توانسته است تمام فضای 
اقتصادی كشور را  قانع كند كه عرضه یك محصول نهایی مانند خودرو و كامل بودن چرخه 
تولید آن می تواند اشتغال بسیار باال و ارزش افزوده ای را تولید كند كه با تمام به روز نبودن 
آن محصول نهایی، ارزش حفظ آن صنعت وجود دارد تا سود ناشی از آن تمام فعاالن و 

شاغالن حاضر در این چرخه را سرپا نگه دارد.

معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن:

وزارت صنعت، بیشتر وزارت خودرو است

ســوداگران اقتصادی با فعالیت های دالل گونه خود، تنها 
به آشــفتگی اقتصادی دامــن می زنند و حتــی از همین 
شیوه ها برای افزایش ســودهای خود استفاده می كنند. در 
بررسی نقش این دســته از فعالیت های اقتصادی در ایجاد 
ناهمگونی های اقتصادی، دالیل گوناگونی مطرح شده است.

دالالن در عرصه اقتصاد اساســا هیچ منفعتی برای اقتصاد 
كشــور ندارند. نه تنها تولیدكننده نیســتند، بلکه حتی در 
مقابل تولید و تولیدكنندگان هم قــرار می گیرند؛ چرا كه 
فعالیت های اقتصادی این دســته از افراد عمدتا سوداگرانه  
است و در هر بازاری كه ســود باشد وارد می شــوند. بهره 
آنها هم از ایجاد اغتشاش در بازار حاصل می شود؛ بنابراین 
حتی اگر گفته شود عامل نابسامانی های اقتصادی هستند، 
دور از واقعیت نیســت. حتی در بســیاری از موارد، واردات 
بی رویه همین دست از افراد است كه كمر تولید را در كشور 

می شکند.
داللی چه در اقتصاد خرد و چه در اقتصاد كالن به كشور ما 

ضربه های مهلکی وارد كرده است. افزایش مشاغل كاذب یا 
زیرزمینی مانع از رسیدن سرمایه به سمت تولید شده و در 
راستای این موضوع بخش مهمی از سرمایه و نقدینگی كشور 

قسمت بازارهای واسطه گری می شود. 
كارشناسان اقتصادی معتقدند كه برای كوتاه كردن دست 

دالالن از اقتصاد باید مسیر عرضه كوتاه تر شود. 
مدیر قطــب اقتصاد بین الملل دانشــگاه اصفهان ریشــه 
واســطه گری و داللی در روابط تجاری و مالی را مربوط به 
ساختار اقتصادی هر جامعه دانســت و گفت: كنترل های 
بیش از حد در بازار مالی،سیســتم چند نرخی و تحریم ها 
همگی می تواند زمینه ساز رانت باشد كه رانت بخشی از بازار 
غیررسمی شامل افراد و موسسات است كه خود عامل اصلی 

افزایش داللی محسوب می شود.
سید كمیل طیبی لزوم بازار ســالم و بدون رانت و دالل را 
شفافیت در بازار عرضه و تقاضا عنوان كرد و افزود: در اقتصاد 
بسته و بیمار به دلیل اینکه تولیدكننده برای تهیه مواد اولیه 

و ارتباط با ســرمایه گذار ناگزیر به اســتفاده از كانال های 
غیررسمی است به شدت شاهد داللی و هدر رفت سرمایه و 
سرازیر شدن سرمایه در جیب حلقه واسط كه همان دالالن 

هستند خواهیم بود.
وی عامل اصلی تنش های ایجاد شده در بازار اقتصاد كشور را 
تحریم ها عنوان كرد و ادامه داد: افزایش كنترل های داخلی 
و خارجی در ســال های اخیر بر اقتصاد كشور و به طبع آن 
یکســان نبودن نرخ ارز بازار ایران را جوالنگاه دالالن برای 

كسب بیشترین میزان سود كرده است.
 این اســتاد دانشگاه و كارشــناس حوزه اقتصاد بین الملل،
راه حل بــرون رفت از این معضل را شــفاف و آزادســازی 
بازارهای مختلف، اصالح رویه مناســب در تعامل با دنیا و 
حمایت دولت در قالب نقش نظارتی بر نظام قیمتی مبتنی 

بر سازو كار رقابتی بسیار مهم و تاثیر گذار دانست .
طیبی عنوان كرد: همیشه كمبود عرضه و افزایش تقاضا با 
رشد قیمت همراه اســت؛ بنابراین تا زمانی كه مواد اولیه به 

طور صحیحی عرضه نشود، 
افزایش قیمــت و گرانی را 
شاهد خواهیم بود. حضور 
دالالن در بــازار عرضــه و 
تقاضــا برای دســتیابی به 
سوددهی بیشــتر از دیگر 
دالیل رشد قیمت هاست. 
حلقه هــا و زنجیــره های 
عرضه در بازار نقش بسیار 
مهمی ایفــا  می كننــد به 
طوری كه اگــر یکی از این 
حلقه ها معیوب شود تمام 
زنجیره عرضــه و تقاضا با 

مشکل مواجه  می شود.
بنابراین  می تــوان نتیجه 
گرفت نســبت داللــی با 
اقتصاد، وارونه است؛ یعنی 
رشد و فربهی این دسته از 

افراد، ركود و ســقوط اقتصادی در همه عرصه ها و حوزه ها 
را به دنبال دارد. بررســی های آماری نشــان می دهد یکی 
از بزرگ ترین معضالت اقتصاد ایران این اســت كه به طرز 
عجیبی دو سوم از كل جمعیت در سن كار كشور كه باید جزو 
گروه فعال اقتصادی و در حال كار باشند، صرفا مصرف كننده 
هستند و جمعیت میلیونی غیرفعاالن را تشکیل می دهند. 
براساس استانداردهای آماری، این گروه عظیم هیچ نقشی 
در جریان تولید، فعالیت های اقتصادی و كسب و كار ندارند 

و تنها به عنوان یك مصرف كننده شناخته می شوند . 
هرچقدر دامنه بیکاری و دستیابی جوانان و كارجویان به بازار 
كار رسمی  بیشتر باشد، مشاغل كاذب و زیرزمینی و به دنبال 
آن حركت به سمت واسطه گری برای كسب درآمد شخصی 

بیشتر رواج خواهند یافت. 

 افزایش کنترل های 
داخلی و خارجی 

در سال های اخیر 
بر اقتصاد کشور و 

به طبع آن یکسان 
نبودن نرخ ارز بازار 

ایران را جوالنگاه 
دالالن برای کسب 

بیشترین میزان سود 
کرده است

مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

نسبت داللی با اقتصاد، وارونه است

این روزها در حالی که  آمارها خبر از بیکاری جوانان می دهند به نظر می رسد بازار داللی، واسطه گری و  فاطمه 
دست فروشی داغ شده است. سوداگران اقتصادی که بیشتر با نام دالالن از آنها یاد می شود گروهی کاویانی

هستند که نه منفعتی برای اقتصاد کالن و منافع ملی کشور دارند  نه باری از آشفتگی اقتصادی جامعه برمی دارند. 
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يادداشت
»سالم بمبئي« به شبکه نمایش خانگی می آید

»سالم بمبئي « به كارگردانی قربان محمدپور و تهيه كنندگي جوادنوروزبيگي، 
 توســط »تصويرگسترپاســارگاد«  از امروز در شــبکه نمايــش خانگی توزيع 

مي شود.

عکس روز 

چهره ها

درشهر

پنج كودک عضو مراكز فرهنگی - هنری كانون پرورش 
فکری كــودكان و نوجوانان اســتان اصفهــان، ديپلم 
افتخار چهاردهمين مسابقه بين المللی نقاشی »محيط 
 زيست« بوسان كره جنوبی در سال ۲۰۱۶ را از آن خود 

كردند.
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومی كانون، اين رويداد 
بين المللی در سال ۲۰۱۶ با موضوع »طبيعت زيبا« برگزار 
شد و كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان با ارسال ۴۶ 

اثر، در آن شركت كرد.
نازنين احمدی ۱۰ ســاله از اصفهــان، مهدی بقال زاده 
۱۳ســاله از آران و بيدگل، صبا باغ شــيخی ۱۰ ساله از 
كاشان، پريا مطلبی ۶ ساله از گزوبرخوار و محمد لطفی 
۱۰ساله از كهريزسنگ، همه در استان اصفهان موفق به 

دريافت ديپلم افتخار اين مسابقه بين المللی شدند.

 علی اکبر صالحی و همسرش
در کنسرت ساالر عقیلی 

ابراهیم حاتمی کیا به ایران بازگشت
ابراهيم حاتمی كيا كارگردان برجسته كشور كه در حال 
آماده سازی مراحل پيش از توليد فيلم »پرواز 
به وقت شام« اســت، اين روزها به تهران 
بازگشــته. از چندی پيش حاتمی كيا به 
همراه محمد خزاعی كه در اين فيلم به 
عنوان تهيه كننده در كنار وی ايستاده 
بود، برای انتخاب بازيگران و لوكيشن های 
فيلم در ســوريه به ســر می بردند و طبق 
آخرين اخبار، ايــن دو تن در حال حاضر در 
ايران به سر می برند. با توجه به بازگشت كارگردان فيلم 
»باديگارد« به ايران، مشخص می شود كه انتخاب لوكيشن ها نسبتا 
به پايان رسيده است؛ لوكيشن هايی كه در مناطق امن سوريه و در 
مکان های به دور از گروه های تکفيری انتخاب شده است. فيلم برداری 
»پرواز به وقت شام« طبق اخبار قبلی از سوی سازندگان، از نيمه دوم 
خردادماه كليد خواهد خورد و حاال تهيه كننده و كارگردان آن به 
ايران بازگشته اند تا مقدمات اعزام كليه گروه به محل فيلم برداری را 
فراهم كنند. به احتمال فراوان فيلم برداری »پرواز به وقت شام« تا 
مهر ماه 9۶ به طول می انجامد و حاتمی كيا اين فيلم را برای حضور 

در سی و ششمين جشنواره فيلم فجر آماده خواهد كرد.

حنجره حامد همایون بیمه شد!
حنجره  حامد همايون خواننده موسيقی پاپ كشورمان بيمه شد. 
روز دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳9۶ و همزمان با 
سالروز والدت حضرت ابوالفضل)ع(، حنجره  
حامد همايون بيمه شد. بيمه نامه  حنجره 
اين خواننده، از ســوی شركت سهامی 
بيمه ايران به او اهدا شــد. اين نخستين 
بار نيست كه حنجره  خوانندگان ايرانی 
بيمه می شــود؛ اين كار از ســال گذشته 
آغاز شــده بود. در آبان ۱۳9۵ و همزمان با 
هشتادويکمين سالروز تاسيس بيمه ايران، برای 
نخســتين بار در تاريخ صنعت بيمه، حنجره ساالر عقيلی از سوی 

شركت سهامی بيمه ايران تحت پوشش بيمه ای قرار گرفت.
خبر بيمه ۵۰۰ ميليونی حنجره ســاالر عقيلی در سال گذشته با 
حواشی زيادی همراه شــد و حال بايد ديد چه خوانندگانی پس از 

حامد همايون تصميم به اين كار خواهند گرفت.

چرا حمید فرخ نژاد به دوبی می رود؟
همزمان با فروش ۱۶ ميليارد تومانی »گشــت 
ارشــاد۲« در ايران، اكران جهانی اين فيلم 
از فــردا آغاز می شــود. طبــق گزارش 
رسيده، »گشت ارشاد۲« آخرين ساخته 
سعيد سهيلی كه گفته می شود عنوان 
پرفروش ترين فيلم تاريخ سينمای ايران 
را به خود گرفته است، ۱۴ و ۱۵ ارديبهشت 
ماه با اكران در دوبی، با حضور حميد فرخ نژاد 
بازيگر اين فيلم، نمايش های جهانــی خود را آغاز 
می كند. همچنين پس از آن در اروپا، كانادا، آمريکا و استراليا اكران 
عمومی می شود. اولين نمايش های خارجی اين فيلم كه در دوبی آغاز 

می شود، تمام بليت هايش پيش فروش شده است.

واکنش کارگردان سریال »عاشقانه« 
به توقف توزیع سریالش

روز دوشــنبه خبری مبنی بر توقيف DVD و لوح فشــرده سريال 
»عاشقانه« در فضای مجازی منتشر شــد كه به دنبال آن منوچهر 
هادی كارگردان اين مجموعه در اينستاگرامش توضيحاتی ارائه كرد.

وی در اينستاگرام خود نوشت: »قســمت هفتم عاشقانه دوشنبه 
هجدهم توزيع می شــود. مجوز هم از وزارت ارشاد دريافت شده و 

مشکل به وجود آمده، در يکی دو روز آينده برطرف خواهد شد.
ظاهرا مشکالت و موانع دست از سر عاشــقانه بر نمی دارند. توزيع 
به موقع قسمت ها، بيش از هر كســی، برای مالکين مادی اثر مفيد 
است و هرگونه تاخير حتی يک روز به ضرر ايشان خواهد بود. پس 
بدانيد تمام تالشمان اين است كه به توزيع منظم و هفتگی برسيم؛ 
ولی مشکالت موجود باعث تاخير می شــود كه به اميد خدا با پايان 

فيلم برداری تا اواخر اين هفته به پخش منظم  خواهيم رسيد.«

اینستاگردی

اجرای طرح زائران 
حسینی در استان 
اصفهان

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان گفت: جهت اجرای امينانه نيات واقفان نيک انديش، ۱۳ زائر از استان اصفهان به كربالی معلی 
اعزام شدند. به گزارش ايمنا به نقل از روابط عمومی اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان، حجت االسالم و المسلمين حسن اميری اظهار داشت: اداره كل اوقاف و 
امور خيريه استان اصفهان، در راستای اجرای امينانه نيات و اقفان نيک انديش و از محل درآمد موقوفات منطبق، ۱۳ زائر را از استان اصفهان به كربالی معلی اعزام كرد.

وی ادامه داد: براساس نيت واقفان نيک انديش، اين زائران از بين افرادی انتخاب شدند كه تا به حال به كربال مشرف نشده و برای بار اول بود كه حرم مطهر امام حسين)ع(، 
امام علی)ع(، حضرت ابوالفضل)ع(، امام حسن عسگری)ع( و امام موسی كاظم)ع( را زيارت می كردند. ســن اين افراد نيز باالی ۴۰ سال بود و از طريق ادارات تابعه 
شهرستان های اصفهان، شهرضا، مباركه، گلپايگان، جلگه و جرقويه و فالورجان معرفی شدند. معاون فرهنگی و اجتماعی اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان 
ادامه داد: اين عزيزان جهت زيارت عتبات عاليات، به مدت 7 روز به عراق اعزام شدند و كليه هزينه های آنان با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ ميليون ريال، از محل اجرای نيات 

واقفين نيک انديش پرداخت شده است.

به مناسبت روز معلم، شهريار صمصام ديروز به صورت زنده به خلق اثر 
هنری در نگارخانه تاريخی صفوی پرداخت.

صمصام سابقه برگزاری نمايشگاه های انفرادی در شهرهای اصفهان و 
تهران را در كارنامه خود دارد و بيش  از هر چيز به عنوان نقاشی خودآموز 
شناخته شده است. مهم ترين ويژگی اين هنرمند كه در ميان نقاشان امروز 
كمتر ديده می شود، سوژه ها و فضاهای شاد آثار اوست. ضربه های راحت 
و فی البداهگی ويژگی كار او بوده و فضاهايی كه خلق می كند، بی آنکه 
نشانه های بصری زيادی داشته باشد، حس گذشته و خاطرات را منتقل 
می كند. او گاهی در آثارش آزادتر عمل می كند و گاهی به سراغ آفرينش 
اثر پربافت می رود. دنيای نقاشی های شهريار صمصام، پر از زنان و مردانی از 
گذشته و با لباس بختياری است؛ آدم هايی كه هرچند مشغول انجام كاری 
معمولی در زندگی روزمره خود هستند، اما گويی حسی شاعرانه دارند و 

در عالم خيال سير می كنند.

به مناسبت روز معلم برگزار شد؛

اجرای زنده اثر هنری 
توسط شهریار صمصام 

در نگارخانه صفوی

کتابخانه

ويژه برنامه »ناباب و ناياب در تربيت«، فردا ســاعت ۱۶ در 
كتابخانه مركزی برگزار می شــود. رييس دفتر تخصصی 
نوجوان با بيان اين مطلب گفت: مراسم افتتاحيه پنجمين 
دوره تربيت مربی نوجوان رهيار با عنوان »ناباب و ناياب در 
تربيت« با برنامه های متنوع برگزار می شود. مريم مزروعی 
اظهار داشــت: اين برنامه از ســوی دفتر تخصصی نوجوان 
سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان، با حضور دكتر 
عبدالعظيم كريمی برنامه ريزی شده است. وی افزود: كتاب 
»ناباب و ناياب«، بابی ديگر از تعليم و تربيت ناياب را گشوده 
تا همه مؤلفه ها و عناصر آسيب زای تربيت به چالش كشيده 
شود كه در همين راستا دكتر عبدالعظيم كريمی به عنوان 
كارشــناس برنامه، به بيان مطالبی در اين زمينه پرداخت. 
وی بااشاره به بخشی از مقدمه اين كتاب، تصريح كرد: هدف 
تربيت، تاييد كردن فطری افراد است و تربيت دينی، شعله ور 
ساختن شــور دينی و برانگيختن حس دينی برای مومنانه 
زيستن اســت كه در اين نگاه نامعمول، معلوم می شود كه 
پيشرفت تحصيلی، شتاب گرفتن دانش آموزان برای رقابت 
فرساينده در نمره و رتبه عالی نيست؛ بلکه يورش مشتاقانه 
به ناشناخته هايی است كه بنياد شناخته های آنها را به طرزی 

مرموز تعالی می بخشد. رييس دفتر تخصصی نوجوان ادامه 
داد: قرائت قرآن و پخش سرود ملی، اجرای تواشيح، پخش 
دو كليپ بــا محوريت نمايش ارزش مربی گــری و فرآيند 
برنامه های ۵ ســاله طرح رو به دريا، اجرای مسابقه، اهدای 
گل و...، از جمله بخش های اين برنامه است. مزروعی گفت: 
اين برنامه به واسطه اجرای طرح رهيار در سال های گذشته، 
برنامه ريزی شــده و با حضور ۲7۰ نفــر از مربيان و فعاالن 
فرهنگی شهر اصفهان و عموم شهروندان و به عنوان افتتاحيه 

پنجمين دوره طرح رهيار برگزار خواهد شد.

برگزاری ویژه برنامه »ناباب و نایاب در تربیت« در کتابخانه 
مرکزی

موسیقی 

رييس دفتر تخصصی موسيقی سازمان فرهنگی تفريحی 
شهرداری اصفهان، از سالی خوب برای موسيقی شهر خبر 
داد. منصور قربانی مدير هنرسرای خورشيد، به برنامه های 
ويژه موسيقی در ارديبهشت ماه اشاره كرد و گفت: از ابتدای 
ارديبهشت ماه برنامه های موسيقی هنرسرای خورشيد آغاز 
شد كه رونمايی از آثار موسيقايی شهر اصفهان، اولين برنامه 

از اين مجموعه بود.
وی به رونمايی از آلبوم نوای اصفهان اشاره كرد و افزود: اين 
اثر هنری كه با حضور عــده كثيری از هنرمندان رونمايی 
شد، به دست هنرمندان برجســته اصفهانی تهيه شده و 
از صدای هنرمندانی ازجمله اســتاد علی اصغر شاه زيدی، 
حسام الدين سراج، محمد افتخاری، امير تاجيک، محمد 
 معتمدی و استاد موسيقی بختياری، كوروش اسدپور، بهره 

برده است.
قربانی، برگزاری جشنواره غير رقابتی »ترنم زنده رود« را در 
هفته اصفهان حركتی فرخنده دانست و اظهار كرد: از پنجم 
تا ۱۲ ارديبهشــت ماه، هر شب سالن هنرسرای خورشيد 
ميزبان يکی از گروه های موسيقی اصفهان بود. اولين شب 
اين برنامه با حضور گروه رهاب و صدای محمد معتمدی 

برگزار شد كه مورد اســتقبال قرار گرفت. وی با تاكيد بر 
جايگاه موسيقی اصفهان گفت: جشنواره موسيقی اصفهان 
به نام جالل تاج اصفهانی كه در آذرماه برگزار می شود، از 
سال آينده در سطح ملی برگزار می شود كه رونمايی از آن 
در ابتدای هفته نکوداشت انجام شد. رييس دفتر تخصصی 
موسيقی اصفهان، در مورد برنامه های سال ۱۳9۶ گفت: 
دفتر تخصصی موســيقی در سال گذشــته افتتاح شد و 
به منظور ايجاد بستری مناسب برای رشد موسيقی در شهر، 

تمام تالش خود را به كار گرفت.

ريیس دفتر تخصصی موسیقی اصفهان:

سالی خوب، پیش روی موسیقی اصفهان است

جایزه های بوسان برای 
نقاشان کوچک اصفهانی

نذر ۲۴ هزار جلد کتاب توسط 
مردم در کتابخانه مرکزی 

مدير كتابخانه مركزی شهرداری اصفهان گفت:  از سال 
گذشته تاكنون مردم اصفهان نزديک به ۲۴ هزار جلد 
كتاب به كتابخانه مركزی اهدا كرده اند كه اين كتاب ها 

در موضوعات مختلف بوده است.
حميدرضا مير پويا با اشــاره به  طرح نذر كتاب اظهار 
داشت: نزديک به يک سال و نيم از اجرای اين طرح در 
اصفهان می گذرد و در اين مدت مردم اصفهان در طرح 

نذر كتاب استقبال خوبی داشته اند.
مدير كتابخانه مركزی شــهرداری اصفهان بيان كرد: 
هفته ای ۲ بار ســازه نذر كتاب بازگشايی می شود كه 
كارشناسان نسبت به جداسازی و دسته بندی كتاب ها 

اقدام می كنند. 
برخی از كتاب هــا، صحافــی و به مناطــق محروم، 
جمعيت های حمايتی، ارگان ها و مراكزی كه به كتاب 

نياز دارند توزيع می شوند.
وی خاطرنشــان كــرد: برخــی از كتاب هــا به جای 
اينکه بازيافت شــوند بــا اين طرح به دســت افرادی 
 می رسد كه نياز به كتاب دارند اما كتابی برای خواندن 

ندارند. 
حميدرضا مير پويا مدير كتابخانه مركزی شــهرداری 
اصفهان گفت: ترويج فرهنگ نذر كتاب نيازمند كمک 
بوده و مردم می توانند با مشاركت خود در اين طرح، اين 

امر خداپسندانه را ترويج دهند.

مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان گفت: برگزاری 
جشــنواره بين المللی فيلم كودكان و نوجوانــان در تاريخ ۱۳ تيرماه 

امسال در اصفهان قطعی شد. 
حجت االســالم حبيب رضا ارزانی پيرامون آخرين جزئيات برگزاری 
جشــنواره بين المللی فيلم كــودكان و نوجوانــان در اصفهان اظهار 
 داشــت: برگزاری اين جشــنواره در تاريــخ ۱۳ تيرمــاه در اصفهان 

قطعی شد.
وی افزود: جشــنواره بين المللی فيلم كودكان و نوجوانان در اصفهان، 
با همکاری اداره كل فرهنگ و ارشاد اســتان، بنياد سينمايی فارابی و 

شهرداری اصفهان برگزار می شود.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان، درباره اعتبارات 
درنظر گرفته برای برگزاری اين جشنواره در اصفهان تصريح كرد: اعتبار 
برگزاری جشنواره فيلم كودک، از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و شهرداری اصفهان، تامين و رقم دقيق آن متعاقبا اعالم می شود.

ارزانی خبر داد:

برگزاری جشنواره 
بین المللی فیلم کودک 

و نوجوان  در اصفهان

5 فیلم از کارگردانان ایرانی در بازار جشنواره کن

كمپانی »دريم لب« به مديريت نسرين ميرشب، ۵ فيلم را در 
بازار هفتادمين جشنواره فيلم كن عرضه خواهد كرد.

فيلم هــای »رگ خواب« بــه كارگردانی حميــد نعمت ا...، 
»اسرافيل« ساخته آيدا پناهنده، »تابســتان داغ« از ابراهيم 
ايرج زاد، »يک كاميون غروب« ســاخته ابوالفضل صفاری و 
»ماكی« از نغمه شــيرخان، پنج فيلمی هستند كه از سوی 
كمپانی »دريم لــب« در بخش بازار هفتادمين جشــنواره 

بين االمللی فيلم كن، به خريداران بين المللی عرضه می شود.
فيلم »رگ خواب« يکی از فيلم های حاضر در بخش رقابتی 
سی وپنجمين جشنواره فيلم فجر بود. اين فيلم كه جديدترين 
ســاخته حميد نعمت ا... بعد از »آرايش غليظ« است، با ليال 
حاتمی، كورش تهامی، الهام كردا و حميدرضا آذرنگ، روايتگر 
داستان زنی اســت كه در برخورد با ديگران دچار اضمحالل 

می شود.
»رگ خواب« در جشنواره سی وپنجم فجر، سه جايزه ازجمله 
سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اصلی زن )ليال حاتمی( را 

دريافت كرد.
فيلم »اسرافيل« به كارگردانی آيدا پناهنده نيز يکی ديگر از 
فيلم های پذيرفته شده در بخش مسابقه  جشنواره فجر سال 

گذشته بود.
اين فيلم درامی درباره چالش ها و نيازهــای عاطفی و روابط 
انسانی است كه در خالصه داســتان آن چنين آمده: »مردی 
كه ماهی را دوست داشت بازگشته است. دختری كه بهروز را 

دوست دارد باز می گردد. مردگان زنده می شوند.«
هديه تهرانی، پژمان بازغی، مريال زارعی، هدی زين العابدين، 
پوريا رحيمی ســام، ســهيال رضوی، علی عمرانی، سودابه 
جعفرزاده، علی شــيدايی فر، فريماه حســينی پور و يوسف 
بختياری، بازيگران »اسرافيل« هستند كه به تهيه كنندگی 
مستانه مهاجر ساخته شده است.»تابستان داغ« اولين فيلم بلند 
سينمايی ابراهيم ايرج زاد نيز يکی از فيلم های حاضر در بخش 
رقابتی جشنواره فجر بود كه در ۱۳ بخش، نامزد كسب جايزه 
از اين رويداد سينمايی شد و در نهايت سيمرغ بلورين بهترين 
فيلم برداری و تدوين را دريافت كرد.  علی مصفا، پريناز ايزديار، 
مينا ساداتی، يسنا ميرطهماسب و صابر ابر، بازيگران اصلی اين 
فيلم هستند و ليلی فرهادپور، بهاره رياحی، سياوش چراغی 
پور و رويا بختياری از ديگر بازيگران آن به شمار می روند. فيلم 
»يک كاميون غروب« كه با نام »بی سايه« نيز شناخته می شود، 
ساخته ابوالفضل صفاری، محصول مشترک سينمای ايران و 

آلمان است كه اولين نمايش خود را در بخش بازار سی وپنجمين 
جشنواره جهانی فجر تجربه كرد و حاال برای خريداران خارجی 
در بازار كن عرضه می شــود. اين فيلم با بازی پژمان بازغی، 
روشنک گرامی، نادر فالح، ســامان صفاری، منظر لشگری 
حسينی ، اميررضا وزيری ، خســرو بامداد و مسعود مهرگان، 
داستان خانواده ای را روايت می كند كه در محل زندگی خود 
)كه شبيه كاروانسراست( پذيرای گردشگران هستند؛ اما با ورود 
يک گروه موسيقی زيرزمينی به آنجا كه يک زن ناشناس نيز 
همراه آنهاست و با فشاری كه برای تخليه آن محل با آن مواجه 
هستند، درگير ماجراهايی می شوند. اما فيلم »ماكی« ساخته 
نغمه شيرخان نيز برای اولين بار در بازار جشنواره كن رونمايی 
می شود. اين فيلم كه محصول مشترک سينمای آمريکا وژاپن 
است، روايت داستانی عاشقانه در قلب نيويورک است و تمامی 
بازيگران آن نيز خارجی هستند. هفتادمين جشنواره فيلم كن 
از تاريخ ۱7 تا ۲۸ می )از ۲۸ارديبهشت تا 7 خرداد( در فرانسه 
برگزار می شود. قطعا كمپانی ها و پخش كنندگان ايرانی ديگر 
نيز فيلم های مختلفی را در بازار كن عرضه می كنند كه خبرنگار 
ايسنا،پيگير تماس با پخش كنندگان مختلف برای اعالم نام 

اسامی اين فيلم هاست.
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آیفونهایجدید100درصدبازیافتمیشوند
شرکت »آیفون« به دنبال این است که بتواند در آینده نه چندان دور، دستگاه هایی 
را روانه بازار مصرف کند که ۱۰۰ درصد مواد به کار رفته در آنها بازیافت می شوند 

و بدین ترتیب قابلیت بازگشت مجدد به اکوسیستم طبیعی را خواهند داشت.
مشکلی تازه در پرچمدار سامسونگ؛

 گلکسی S8 خود به خود 
ری استارت می شود! 

همین چند روز پیش بود که از مشکل وجود هاله ای قرمز در برخی 
از جدیدترین کهکشــانی های سامســونگ خبرهای متعددی به 
گوش رسید؛ ولی همچنان به نظر می رسد که مشکالت گلکسی  
S8 تمامی ندارد و این بار نیز معضل دیگری گریبان گیر این سازنده  
کره ای و محصول جدیدش شده و ریست شدن خودکار و بی دلیل 
این اسمارت فون، برخی از صاحبان این گوشی را کالفه کرده است.

تعدادی از دارندگان گوشــی گلکســی  S8 وجود این مشــکل 
 را در صفحــه انجمن مربــوط به این اســمارت فون در ســایت 
XDA Developers تایید کرده اند، همچنیــن برخی از افراد 
دیگر در صفحه رســمی کمپانی سامســونگ، در حال بیان این 
مشــکل و درخواســت ارائه راه حلی برای رفع آن هستند. طبق 
اطالعات اعالم شــده، اولین بار شخصی ناشــناس بیان کرده که 
گوشی هوشمند جدیدش طی ۱۰ ساعت گذشــته بیش از 7 بار 
خود به خود ری اســتارت شــده و باید افزود این اشکال، منحصر 
به گلکســی S8 نبوده و برخی از کاربران گلکسی  S8 پالس نیز از 
وجود آن گالیه کرده اند. البته راه حل های متفاوتی از اشــخاص و 
وب سایت های مختلف برای این معضل منتشر شده که هیچ کدام 
از آنها دائمی نبوده و به صورت موقتی کاربر را از شر ریست شدن 

بی دلیل دستگاه خالص می کنند.
 S8 به عنوان نمونه یکی از این راه حل ها این است که اگر در گلکسی
خود از کارت حافظه microSD استفاده می کنید، ممکن است 
برداشــتن این حافظه خارجی باعث رفع موقتی این مشکل شود. 
این در حالی است که بعضی از صاحبان این اسمارت فون، از کارت 
حافظه microSD نیز استفاده نمی کنند؛ ولی همچنان از وجود 
این باگ نرم افزاری رنج می برند. به نظر می رســد بهترین راهکار 
برای حل این مشکل آن اســت که کاربران تا انتشار به روزرسانی 
رسمی از سوی کمپانی سامســونگ منتظر بمانند. همان طور که 
می دانیم ریست کردن دســتگاه های تازه خریداری شده، پس از 
به روزرسانی یا برای رفع ایرادات جزئی، امری عادی و معمول است؛ 
ولی این مشــکل کامال جدا از این موضوع بوده و می توان گفت به 

احتمال زیاد به دلیل وجود 
یک نقــص نرم افزاری 

رخ داده است.
فعال باید منتظر ماند 
و امیــدوار بــود که 
شــرکت سامسونگ 
ایــن مشــکل جدید 
گلکسی  S8 را مانند 
قرمز شدن نمایشگر 
این گوشی و اشکاالت 
اختصاصی  دکمــه 
دســتیار بیکسبی، 
با ارائه ســریع یک 
آپدیــت نرم افزاری 

برطرف کند.

نمایشگاه چاپ سه بعدی 
آغاز به کار کرد

نمایشگاه چاپ سه بعدی و مســابقه بهترین چاپگرهای سه بعدی 
ایرانی از دیروز در سالن اجالس سران آغاز به کار کرد.

صبح دیروز نمایشگاه چاپ سه بعدی و مسابقه بهترین چاپگرهای سه 
بعدی ایرانی با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح 
شد. در این نمایشگاه که تا امروز در سالن اجالس سران ادامه دارد، 

۱7 دستگاه چاپگر سه بعدی ایرانی حضور دارند.
مســابقه بهترین چاپگر، یکی از بخش های این نمایشگاه به شمار 
می رود که ۱۳ دســتگاه ایرانی در بخش FDM و چهار دستگاه در 
بخش DLP به رقابت می پردازند و در نهایت بهترین چاپگر سه بعدی 

در آخرین روز رویداد انتخاب می شود.
روند اجرایی مســابقه بدین شکل اســت که تیم ها یا شرکت های 
ایرانی تولید کننده چاپگرهای سه بعدی، دستگاه های خود را ازنظر 
کیفیت، دقت و قیمت به نمایش می گذارند تــا از این حیث مورد 

مقایسه قرار گیرند.

اختراع سیستم جدید ترمز 
خودکار برای خودروهای برقی

شــرکت تســال بعد از حذف سیســتم ترمز خودکار اضطراری از 
خودروهای مدل اس و ایکس، به شــدت تحت فشار خریداران قرار 

گرفت و مجبور به ابداع سیستم ترمز جدیدی شد.
این شــرکت برای راضی نگه داشتن مشــتریان خودروهای برقی، 
سیستم ترمز خودکار تازه ای را برای تولیدات خود طراحی کرده و 

به آنها خواهد افزود.
این سیستم ترمز در سرعت های بیش از ۴۵ کیلومتر در ساعت عمل 
می کند و در صورتی که مانعی را در سر راه خود تشخیص دهد که 
راننده نتواند واکنش الزم را از خود نشان دهد، به طور خودکار خودرو 

را متوقف می کند. 
سیستم ترمز یاد شــده به خودروهایی که بعد از اکتبر سال ۲۰۱۶ 
توسط تسال تولید شــده باشند، اضافه می شــود و تا سرعت ۱۴۵ 

کیلومتر در ساعت بهترین عملکرد را دارد.
شرکت تســال از خریداران خودروهای این شرکت خواسته است با 
مراجعه به نمایندگی های آن، سیســتم های ترمز جدید خودکار 

اضطراری را نصب کنند.

ایســنا: در تعریف علمی، ماده تاریک نوعی از ماده است که 
فرضیه وجود آن در اخترشناسی و کیهان شناسی ارائه شده  تا 
پدیده هایی را توضیح دهد که به نظر می رسد ناشی از وجود 
میزان خاصی از جرم باشــند که از جرم موجود مشاهده شده 
در جهان بیشتر است. ماده تاریک به طور مستقیم با استفاده 
از تلسکوپ قابل مشاهده نیست. مشخصا ماده تاریک، نور یا 
سایر امواج الکترومغناطیسی را به میزان قابل توجهی جذب 
یا منتشر نمی کند و به بیان ساده تر، ماده ای است که واکنشی 

نسبت به نور نشان نمی دهد.
وجود ماده تاریــک و ویژگی هــای آن را می تــوان به طور 

غیرمســتقیم و از طریق تاثیرات گرانشــی  آن بر ماده مرئی، 
تابش و ساختار بزرگ مقیاس جهان ثابت کرد. حال محققان 
رصدخانه چاندرا اعالم کرده اند که بــرای توضیح بهتر نحوه 
قرارگیری کهکشان ها در کنار ماده تاریک، بهتر است برای آن 
خواص جدیدی نظیر شــناور بودن و برانگیختگی نیز درنظر 

گرفته شود.
سرما یکی از ویژگی هایی است که تقریبا همه دانشمندان برای 
ماده تاریک قائلند که نشان دهنده پایین بودن انرژی جنبشی 
ذرات در ماده تاریک است؛ اما بررسی های جدید نشان می دهد 
سرعت گسترش ماده تاریک با دیگر پدیده های قابل مشاهده، 

تا حد زیادی برابر است و به همین دلیل سرما نمی تواند یک 
ویژگی همه جانبه برای ماده تاریک باشد و خواص دیگری نیز 

باید برای آن در نظر گرفته شود.
شناور بودن، ویژگی جدیدی است که محققان با استفاده از آن 
توانسته اند پدیده گسترش ماده تاریک را در سرعت برابر با ماده 
قابل مشاهده توجیه کنند. در این ویژگی محققان فرض کردند 
که ماده تاریک از ذرات نور با ابعاد بی نهایت کوچکی تشکیل 
شده؛ به طوری که ابعاد هر الکترون ۱۰ به توان ۲۸ برابر)۱۰ 
هزار تریلیون تریلیون برابر( این ذرات است. در این حالت طول 
موج نور در حدود ۳ هزار ســال نوری است که درصورت قابل 

مشاهده بودن شدیدا شناور خواهد بود.
ایــن فرضیــه می تواند در 
دو حالت ســاده و پیچیده 
مورد اســتفاده قرار گیرد. 
در حالت ســاده تمام ذرات 
دارای پایین تریــن میزان 
انرژی هســتند و در حالت 
پیچیده، انرژی ذرات با هم 
متفاوت اســت که منجر به 
ایجاد خاصیتی جدید به نام 
»برانگیختگی« می شــود. 
با اســتفاده از این فرضیات 
محققــان ویژگی های ۱۳ 
خوشه کهکشــانی را مورد 
بررســی قرار دادند تا نحوه 
پخش مــاده تاریک از مرکز 
این کهکشــان ها را بررسی 
کنند. طی بررسی ها مشخص 
شد حالت ســاده تر فرضیه 

نمی تواند توجیه مناسبی برای گسترش ماده تاریک باشد و 
حالت برانگیخته آن، بیشترین میزان همخوانی با رفتار ماده 
تاریک را دارد. محققان رصدخانه چاندرای ناسا اعالم کرده اند 
که حالت برانگیخته باید بتواند امواجی در ماده روشــن نیز 
ایجاد کند تا به اثبات و جامعیت بیشتر این نظریه کمک کند 
و به همین دلیل نیاز به بررسی های بیشتر وجود دارد. نتایج 
 Monthly Notices of the این تحقیق در نشریه علمی

Royal Astronomical Society منتشر شده است.

ایرنا: ارتش آمریکا عنوان کرده که درصدد است مغز انسان را 
»هک« کند و هدف از این پروژه، کمک به فراگیری سریع تر 
زبان دوم به منظور بهره برداری از ظرفیت های بیشتر نظامیان 

و جاسوسان است.
 )DARPA( ســازمان پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی
آمریکا، بودجه ای بیش از حــدود ۵۰میلیون دالر در اختیار 
هشت گروه تحقیقاتی قرار داده است تا بررسی کنند که چگونه 

تحریک الکتریکی سیستم عصبی می تواند به تسهیل فراگیری 
کمک کند. محققان سازمان یاد شــده امیدوارند که با ارائه 
پالس های الکتریکی به سیستم عصبی، بتوانند نحوه آزادسازی 
برخی از مواد شیمیایی مهم را برای تنظیم ارتباطات عصبی 

در مغز که بر انعطاف پذیری سیناپتیکی تاثیر دارند، دریابند.
محققان هشت گروهی که در این برنامه شرکت دارند، با انجام 
یک سری آزمایش روی داوطلبان انسانی و نیز حیوانات، نحوه 

تاثیر اعصاب مختلف را بر چشــم اندازهای فراگیری بررسی 
می کنند.

گروهی از محققان دانشگاه ایالتی آریزونا، سرگرم بررسی نحوه 
تاثیرگذاری تحریک عصبی بر نظارت، شناسایی و مهارت های 
تیراندازی هستند و محققان دانشگاه جان هاپکینز، این اثرات 

را بر فراگیری زبان بررسی می کنند.
محققان دانشگاه فلوریدا نیز نحوه تاثیرگذاری تحریک عصب 
»واگ« )که مغز و روده را به هم متصــل می کند(، بر درک، 

تصمیم گیری و ناوبری فضایی انسان مطالعه خواهند کرد.

شناور بودن، 
ویژگی جدیدی 

است که محققان 
با استفاده از 

آن توانسته اند 
پدیده گسترش 

ماده تاریک را در 
سرعت برابر با 

ماده قابل مشاهده 
توجیه کنند

محققان رصدخانه اشعه ایکس ناسا موسوم به »چاندرا«، ویژگی های خاص و جدیدی را برای ماده تاریک ارائه کردند. 
چندین سال است که اخترشناسان با مفهومی به نام »ماده تاریک« سر و کار دارند و از آن برای توجیه اتفاقات فضایی 

و نجومی بهره می گیرند.

علم پژوهی

در ژاپن صورت می گیرد؛

تولید ارزان سوخت پاک از 
جلبک با کمک محقق ایرانی

گروهی از محققان ژاپنی به رهبری یک محقق ایرانی، 
به روشی ارزان برای تولید سوخت پاک از ریزجلبک ها 

پی برده اند.
بیودیزل استخراج شده از میکروجلبک، بخشی مهم از 
حوزه بیوانرژی به حســاب می آید و مقدار دی اکسید 
کربن تولیدی این ماده، هنگام ســوختن با نفت برابر 
است؛ اما این گاز از طریق فتوسنتز از بین می رود. این به 
معنای آن است که سوخت بیودیزل گازهای گلخانه ای 
موجود را افزایش نمی دهد. عالوه برآن تحقیقات نشان 
داده اســت که میکروجلبک درصد بســیار باالیی از 

زیست توده تولید می کند.
در همین راستا، محققان ژاپنی به رهبری دکتر حمید 
 Pulsed Power Science حسینی در انسیســتو
دانشگاه کوموماتوی ژاپن تالش کردند تا هزینه تولید 
بیودیزل و اســتخراج هیدروکربن از میکروجلبک را 

بااستفاده از حوزه الکتریکی PEF کاهش دهند.
به طــور معمــول بــرای اســتخراج هیدروکربن از 
 )PEF( میکروجلبک، از میــدان الکتریکی پالســی

استفاده می شود.
یک میدان الکتریکی پالســی میلی یا میکروثانیه  ای، 
معموال برای ضعیف  کردن دیواره  های سلولی و افزایش 
نفوذپذیری به کار می  رود که این امر، استخراج عناصر 
موجود در ســلول را ممکن می  کنــد؛ البته این روش 

بسیار پرهزینه است.
اما در روش جدید محققان دانشگاه کوموماتو به جای 
تمرکز روی دیــواره ســلول، روی ماتریکس جلبک 
تمرکز کردند. نانو PEF اصوال نیازمند انرژی کمتری 
 اســت و البته به اندازه روش های معمول اســتخراج

پرهزینه نیست.
به هرحال محققــان چند آزمایش بــا نانو PEF روی 
میکروجلبــک Botryococcus braunii یا همان 
Bb انجام دادنــد تا بهترین حــوزه الکتریکی، انرژی، 
فرکانس توالــی نبض را برای اســتخراج هیدروکربن 
بیابند. آنها متوجه شــدند فرکانس پالس تقریبا هیچ 
تاثیری بر درصد استخراج نداشت و این بدین معناست 
که می  توان به سرعت، مقادیر باالیی از هیدروکربن را 

برای سامانه  های صنعتی و بزرگ استخراج کرد.
در همین راستا حمید حسینی محقق ارشد این پروژه 
می گوید: شــیوه جدید تا حدودی غیرمخرب است و 
ریزجلبک  هــا قادرند پس از پایان فرآیند اســتخراج، 

کلونی  هایشان را بازسازی کنند.

ویژه

ارتش آمریکا در پی هک کردن مغز انسان است

مریخ همسایه زمین است که به دلیل شرایط نامساعدش، انسان قادر نیست در آن 
زندگی کند؛ اما به نظر می رسد راهی برای قابل حیات کردن این سیاره یافته باشد. 
دانشمندان معتقدند با منفجر کردن یک بمب هیدروژنی در قطب های مریخ، 
دی اکسید کربن یخ زده آب می شود و نوعی اتمسفر به وجود می آید که می تواند 

نور خورشید را به دام بیندازد و به این ترتیب مریخ گرم تر شود.
 از سوی دیگر یخ های دو قطب سیاره نیز آب می شوند و در نتیجه دمای آب و هوا 

بیشتر افزایش می یابد.
همچنین می توان در این سیاره از موجوداتی با ساختار مهندسی شده استفاده کرد 
که می توانند ساختار خاک آن را تغییر دهند که درنتیجه از طریق خاک، اکسیژن 

در هوا آزاد خواهد شد.
از سوی دیگر می توان مسیر شهاب سنگ ها را طوری تغییر داد که به سطح مریخ 
برخورد کنند. در نتیجه گرما در سطح سیاره بیشتر شده و یخ ها نیز آب می شوند.

عالوه بر این موارد می توان ماشین های دی اکسید کربن را از راه دور به کار گرفت 
تا به فرآیند ساخت جو کمک کنند.

امکان حیات در مریخ، با انفجار بمب 
هیدروژنی!

سامسونگ، از گوشی گلکسی J3 پرایم 
رونمایی کرد

هنوز چنــد روزی از رونمایی گوشــی های گلکســی اس ۸ و اس ۸ پالس 
نمی گذرد که سامسونگ، گلکسی جی ۳ پرایم را به عنوان یکی دیگر از اعضای 

جدید خانواده خود به بازار معرفی کرد. 
در بازار گوشی های گران قیمت، سامسونگ این بار با عرضه گلکسی جی ۳ 
پرایم جای خالی یک محصول باصرفه را پر کرده است که قیمتی در حدود 
۱۵۰دالر با سیستم عامل اندروید نوقا به همراه تجهیزاتی که این گوشی در 

دل خود جای داده، احتماال موجب آن می شود.
گلکســی جی ۳ پرایم، از صفحه نمایشــی ۵ اینچی با رزولوشــن 7۲۰ در 
۱۲۸۰ پیکســل )اصطالحــا اچ دی(، پردازنده چهار هســته ای اگزینوس 
7۵7۰ با ســرعت کالک ۱/۴ گیگاهرتــزی، رم ۱/۵ گیگابایتــی و حافظه 
داخلی ۱۶گیگابایتی با قابلت ارتقــا از طریق کارت حافظه میکرو اس دی تا 

۱۲۸گیگابایت بهره می برد.
این گوشی، از یک دوربین ۵ مگاپیکسلی در پشت با دیافراگم f /1.9 و یک 
دوربین ۲ مگاپیکسلی در جلو برخوردار است. مهندسان سامسونگ برای این 

گوشی، از یک باتری ۲۶۰۰ میلی آمپر ساعتی استفاده کرده اند.

محققان از ابداع فناوری تازه ای برای تصویربرداری خبر می دهند که تهیه تصویر از 
داخل بتن را ممکن می کند. مهم ترین مزیت این دستاورد، کشف سریع خوردگی 
در سازه های فلزی است.پژوهشگران موسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا 
می گویند این روش عکس برداری تفاوت چندانی با روش عکس برداری با اشعه 
ایکس یا سی تی اسکن ندارد و لذا می توان از این طریق، خوردگی ها و شکاف ها 
و شکستگی های ریز و خطرناک در بخش های فلزی سازه هایی همچون پل ها، 
ساختمان ها و ... را شناسایی کرد. بنابراین از این پس روکش های بتنی مستحکم 

سازه ها، مانعی برای عکاسی از سازه های فلزی مخفی شده در آنها نخواهد بود.
در این روش با تاباندن امواج تراهرتز، امواج الکترومغناطیسی با فرکانس هایی بین 
۱۰ تا ۱۰۰ برابر باالتر از ریزامواج مورد استفاده در دستگاه های ماکروویو آشپزی، 
تالش می شود موارد خوردگی حتی در ابتدایی ترین مراحل پیشرفت شناسایی 
شوند. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می توانند به آدرس 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00723-

y-0884-017 مراجعه کنند.

ابداع فناوری جدید برای 
عکس برداری از داخل بتن

هوش سنج

یک زن و شوهر ۲۱ سال پیش با هم ازدواج کردند که در 
آن زمان سن شوهر ۳ برابر سن زن بود. امروز سن او دو برابر 

سن زنش است. زن در روز عروسی چند ساله بوده است؟

اول با ۱۲ لیتری، ۸ لیتری را پر می کنیم. پس برای ما ۴ 
لیتر در ۱۲ لیتری، ۸ لیتر در گالــن ۸ لیتری و ۰ لیتر در 
۵ لیتری می  ماند. بعد ۵ لیتری را با ۸ لیتری پر کرده که 
در ۱۲ لیتری ۴ لیتر، در ۸ لیتری ۳ لیتر و در ۵ لیتری ۵ 
لیتر می ماند. حاال ۵ لیتر داخل ۵ لیتری را در  ۱۲لیتری 
می ریزیم که 9 لیتر در ۱۲ لیتری، ۳ لیتر در ۸ لیتری و ۰ 
لیتر در ۵ لیتری بماند. بعد ۳ لیتر که در ۸لیتری هست را 
درون ۵ لیتری می ریزیم؛ یعنی 9 لیتر در ۱۲ لیتری، ۰ لیتر 
در ۸ لیتری و ۳ لیتر در ۵ لیتری. بعد 9 لیتری که در گالن 
۱۲ لیتری قرار دارد را می ریزیم در ۸ لیتری که ۱ لیترش 
می ماند. ۸ لیتر هم در ۸ لیتری پر می شود؛ یعنی ۱ لیتر در 

۱۲ لیتری، ۸ لیتر در ۸ لیتری و ۳ لیتر در ۵ لیتری.
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ما را بــا معرفــی Zombie Offroad Safari همراهی 
کنید تا ضمن آشــنایی با یکی از عناوین خوب این روزها، 
علت محبوبیــت آن را بفهمید. اولیــن المانی که موجب 
شده این بازی به سرعت بازیکن ها را به سمت خود جذب 
 DogByte کند، می توان دنیای بزرگ آن دانست. ساخته
Games عنوانی Open World اســت، بنابراین شما با 
ماشین خود به آسانی می توانید به بخش های مختلف جهان 
آن رفته و زامبی ها را بکشــید. گفتیم زامبی ها؛ این نکته 
را اضافه کنیم که دشــمنان همین موجودات بوده و جدا از 
کشتن آنان، امکان انجام ماموریت هایی را نیز خواهید داشت؛
چون بعد از پایان همه هدف های گفته شده، به محیط بعدی 
راه می یابید که نتیجه آن زامبــی های متفاوت، محیط به 
مراتب بزرگ و چالش های گوناگون اســت. خوشبختانه 
ماموریت هایی که باید انجام دهید گســترده بوده و شاید 
پویایی منطقه ها خیلی نباشــد؛ اما خب، به واسطه همین 

مسئله نقطه ضعف ها خیلی به چشم نمی آیند. این از ویژگی 
 Zombie Offroad ابتدایی؛ حاال دومین ویژگی: گرافیک
Safari واقعا زیباست! خالف بازی های مشابه که معموال با 
 DogByte Games ،آنها شاهد دوربینی از باال هستید
ضمن حفظ این قابلیت ]اسکرین شــات دوم - می توانید 
نمای دوربین را عوض کنید[ آمده و دوربین را به پشت آورده 
تا بازیکن ها عنوانی ســه بعدی را انجام دهند. تعداد زیاد 
محیط ها و کیفیت خوب بافت ها نیز موجب شده تا زیبایی 

این بخش افزایش یافته و شما به خوبی سرگرم شوید.
توضیحات خــود را این گونه به پایان می رســانیم که بین 
 Zombie کلیشه های سبک ریسینگ، بازی هایی همانند
Offroad Safari با تغییرات مثبت شان می توانند بازیکن 
ها را ساعت ها پای خود نگه دارند. جدا از آنکه حجم پایین 
ســاخته DogByte Games و امتیازات باالی آن بین 
مخاطبین، دلیل خوبی بــرای تجربه آن اســت. بنابراین 
پیشــنهاد می کنیــم Zombie Offroad Safari را از 
 دســت ندهید. برای دریافت این بــازی می توانید آدرس 

goo.gl/CLvlN2   را در مرورگرتان وارد کنید.

معرفی بازی Zombie Offroad Safari؛

به غرب وحشی خوش آمدید

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

فناورانه

اعالمویژگیهایجدیدوخاص
برایمادهتاریک
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تحدید حدود اختصاصی
2/206 شــماره صادره: 1396/43/359836- 1396/2/9 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششــدانگ یکباب خانه باســتثنای ثمنیه اعیانی آن پالک شماره 10446 
فرعی از 12/635 واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان که طبــق رای قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام هوشنگ عابدیان فرزند قاسم 
مفروز و 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  پنجشــنبه مورخ 96/03/04 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهــی در این محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 3609  حیدری 

رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)153 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/208 شــماره صادره: 1396/43/359929- 1396/2/9 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 45/432 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام اصغر 
نادری فرزند صفر مفروز و 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  پنجشنبه مورخ 96/03/04 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 3633  

حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان )145 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2-2/208 شماره: 96/25003949- 96/2/9 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ساختمان پالک شماره 3414 فرعی از 25/718 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق پرونــده ثبتی به نام طاهره جوانی جونی فرزند حســن در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیراز ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز پنج شنبه مورخ 96/3/4 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20  قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخوست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.م الف: 3663 حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)177 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/209 شــماره: 96/25003887- 96/2/9 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شــماره 440 فرعی از 45 واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام بی بی ناز هارونی فرزند کاظم در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیراز ماده 

15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج 
شنبه مورخ 96/3/4 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20  
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به 
این اداره تســلیم نماید.م الف: 3664 حیدری رئیس ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان)178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/222 در خصــوص پرونــده کالســه 960071 خواهــان مرضیــه جوادی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت ســید ســعید موســوی تقدیم نموده 
اســت وقت رســیدگی برای مورخ 1396/03/22 ســاعت 17 تعییــن گردیده 
اســت با توجه بــه مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضــای خواهان 
برابر مــاده 73 قانــون آئین دادرســی مدنــی مراتــب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبــل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شــیخ 
صدوق چهــار راه وکال مجتمع شــهدای مدافــع حرم مراجعه و نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیــم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:3181 شــعبه 16 
 حقوقی شــورای حل اختــالف شهرســتان اصفهــان )مجتمع شــماره دو(

)106 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/223 در خصــوص پرونــده کالســه 951585 خواهان علیرضا عباســی 
دادخواســتی مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت 1- علی علی مهری 2- عشرت 
جعفری تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 96/3/22 ســاعت 9 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ســاختمان صبــا- پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل 
اختالف اصفهان شــعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در صــورت عدم حضــور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 3190 شعبه 
 32 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شــماره یک(

)119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/224 در خصــوص پرونــده کالســه 95-525 خواهــان حمیدرضا نقدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت رمضانعلی خالقی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز دوشــنبه مورخ 96/3/22 ساعت 16/45 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 49 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 3196 شــعبه 49 حقوقی شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()116 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/225 در خصــوص پرونــده کالســه 960070 خواهــان مرضیــه جوادی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهران ســلیمی سودجانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/03/22  ساعت 17/15 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:3183 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()106 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/226 در خصوص پرونده کالسه 951665 خواهان نیما جعفرپور دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت بهروز ابوطالبی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/3/22 ساعت 9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 3239 شعبه 
13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()113 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/227 شــماره ابالغنامــه: 9610100351100882 شــماره پرونــده: 
9509980351100351 شــماره بایگانــی شــعبه: 950381 خواهان شــیوا 
رحمانی دادخواســتی به طرفیت خوانده اقدس نوروزی به خواســته الزام به 
تنظیم سند رســمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالســه 9509980351100351 
ثبت گردیده که وقــت آن جهت اجــرای قــرار کارشناســی 1396/03/22 و 
ساعت 9:30 صبح تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان و به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یــک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت اجرای قرار کارشناسی حاضر 
 گردد. م الــف: 3232 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/228 در خصوص پرونده کالسه 1171/95 خواهان  علیرضا قالبی حاجیوند 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت قاســم امینی تقدیم نموده اســت وقت 

رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 96/03/24 ســاعت 15:3 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف: 3207 شعبه  25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شماره 2()107 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/229 در خصوص پرونده کالسه 960123 خواهان ابراهیم محمدی نورالدین 
با وکالت معصومه کریمی دادخواســتی مبنی بر مطالبه بــه طرفیت 1- الیاس 
ساعدی 2- سحر نفیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/03/27  
ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ 
شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:3151 شعبه هفتم حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()115 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/230 در خصــوص پرونــده کالســه 951430 ش 5 خواهــان بانــک مهر 
اقتصاد بــه نمایندگــی علیرضا زمانی بــا وکالت فهیمه احمدی دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه بــه طرفیت 1- جواد پــور صدری فرزند شــیرخان 2- پدرام 
پور صدری فرزند جواد 3- مجیــد عزیزی فرزند فرامرز تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای روز شــنبه مــورخ 96/03/27  ســاعت 11 صبح تعیین 
گردیده اســت با توجه بــه مجهول المــکان بــودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق 
شــمالی چهار راه وکال مجتمع شــورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی 
ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضــی اتخاذ می شــود. م الف:3152 شــعبه 5 
 حقوقی شــورای حل اختــالف شهرســتان اصفهــان )مجتمع شــماره دو(

)135 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/231 در خصــوص پرونــده کالســه 95-991 خواهان رســول رمضانی 
دارافشــانی دادخواســتی مبنی بر مطالبه بــه طرفیت مهــدی مارانی برزانی 
تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مــورخ 96/03/27  ســاعت 18/30 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابــر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:3192 
 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)110 کلمه، 1 کادر(

ابالغ رای
2 شــماره دادنامــه: 9509970350902217 شــماره پرونــده:  /123
9509980350900735 شماره بایگانی شعبه: 950851 خواهان: خانم آناهیتا 
پوالدساز فرزند حسین به نشانی اصفهان خ خانه اصفهان بنفشه شمالی علوی 
نژاد مجتمع اطلس طبقه 8 واحد 8 ر1  همراه 09162960032 خواندگان: 1- آقای 
مهدی دادخواه تهرانی به نشــانی اصفهان خ شــاهپور جدید شهرک نمایشگاه 
کامیون اورســت 2- آقــای پوریا عباس نژاد به نشــانی اصفهان خ شــاهپور 
جدید شهرک نمایشگاه اورست پالک 1. خواســته: اعتراض به عملیات اجرایی 
)موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی( دادگاه با بررســی جمیع 
اوراق پرونده ختم رســیدگی و مبادرت به صدور و انشــاء رای می نماید. رای 
دادگاه در خصوص اعتراض ثالث اجرایی خانم آناهیتا پوالدساز فرزند حسین 
به طرفیت معترض علیهم ثالث اجرایی 1- مهــدی دادخواه 2- پوریا عباس نژاد 
راجع به توقیف یک دستگاه اتومبیل سواری سمند مدل 1392 به شماره 829 م 
62 ایران 13 دادگاه نظر به مستندات تقدیمی اعتراض را موجه تشخیص مستندا 
به ماده 147 قانون اجــرای احکام مدنی حکم بر رفع توقیــف خودروی مزبور 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر خواهی 
در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد. م الف: 2206 شعبه 9 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)208 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2 شــماره دادنامــه: 9609970350800033 شــماره پرونــده:  /126
9509980350800829 شماره بایگانی شعبه: 951035 خواهان: سازمان صدا 
و سیمای جمهوری اســالمی ایران به ریاســت  دکتر علی عسکری با نمایندگی 
آقای مهدی سلیمی خورشیدی فرزند رجب به نشــانی تهران خیابان ولیعصر 
بعد از نیایش کوچه کاج آبادی پالک 85 طبقه 2 اداره کل بازرگانی واحد حقوقی 
خواندگان: 1- شرکت آسپیان داروی ســپهرگان جی به شماره ثبت 42794 به 
نشانی اصفهان میدان الله روبروی پارک الله شرکت آسپیان داروی سپهرگان 
جی کد پستی 8651613431 ، 2- آقای مختار یوسفیان به نشانی اصفهان خیابان 
سجاد خیابان حجتیه چهارراه عطاری کیمیا کد پستی 8166835713 خواسته 
ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه 
چک دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید. رای 
دادگاه در خصوص دعوی خواهان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران به طرفیت خواندگان آقای مختار یوســفیان و شــرکت اســپیان داروی 
سپهرگان جی به خواســته مطالبه مبلغ 2031082118 ریال که به استناد یازده 
فقره چک به شــماره های 547863 الی 547871 و 547874 و بخشــی از چک 
شماره 547875 و گواهیهای عدم پرداخت بانک محال علیه تقدیم گردیده است 
دادگاه نظر به دادخواســت تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی 
خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نســبت به خواهان می نماید و نظر به 
اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی 
در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده اند بنابراین دعوی خواهان را بنظر ثابت 
دانسته و مستنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 
و 313 و403 و 404 قانون تجارت و تبصره الحاقــی به ماده 2 قانون چک حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 2031082118 ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 71580874 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت دیرکرد 

وفق شــاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت 
وجه در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید و در مــورد مطالبه حق الوکاله 
نماینده قضایی هرچند که قانون بودجه طبع ســنواتی داردو قابلیت تســری به 
سالهای بعد را ندارد با توجه به اینکه خواهان دولت محسوب نمی شود و حسب 
تبصره 39 قانون بودجه سال 1339 فقط این حق برای دولت مقرر شده است و 
سازمان صدا و سیما دولت نیست و اینکه این حکم استثنایی است و به قدر متیقن 
آن باید اکتفا کرد دعوی خواهان را در این قســمت وارد ندانســته و حکم بر بی 
حقی خواهان در این قسمت صادر و اعالم میگردد. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 2227 شعبه 8 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان)462 

کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

2 شــماره دادنامــه: 9509970350801813 شــماره پرونــده:  /128
9409980350801318 شماره بایگانی شــعبه: 941480 خواهان: خانم سمیه 
آیتی سجزی فرزند محمدحسن با وکالت آقای حمیدرضا افتخاری رنانی امنیه 
فرزند کریم به نشانی اصفهان بوستان ملت حدفاصل بین پل آذر و پل فلزی بن 
بست ارکیده 25 پالک 100 با ت.ت: 09131087208 خوانده: آقای فرشاد ذهبی 
فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 
2- مطالبه ارش البکاره رای دادگاه دعوی خواهان خانم ســمیه آیتی سجزی با 
وکالت آقای حمیدرضا افتخاری رنانی به طرفیت خوانده آقای فرشاد ذهبی به 
خواســته مطالبه ارش البکاره به دلیل رابطه نامشــروع مادون زنا، دادگاه قطع 
نظر از مفاد دادنامه استنادی به شماره 9409970370000373 – 1394/09/26 
شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهر اصفهان و قطعیت دادنامه به موجب دادنامه 
تاریخ 1395/7/13 شعبه 47 دیوان عالی کشــور که مبین محکومیت خوانده به 
اتهام رابطه نامشروع مادون زنا با خواهان می باشد و نظر به اینکه دادنامه فقط 
 داللت بر رابطه مادون زنا می نماید که در بزه یاد شده دخول صورت نپذیرفته
 و نظر به برائت خوانده از اتهام زنای به عنف و اینکه با وصف عدم اثبات دخول 
انتساب ازاله بکارت به خوانده ثابت نیســت، نظر به سن خواهان که چهار سال 
بزرگتر از خوانده میباشد و مفاد اظهارات ایشان که مبین رابطه توام با رضایت 
بوده اســت و در فرض دخول با توجه بــه رضایت خواهان در رابطه حســب 
قاعده فقهی المهر لبغی و نظریه مشهور فقهای امامیه در این موضوع، خواهان 
استحقاق دریافت ارش البکاره یا مهرالمثل را ندارد، بنابراین دعوی خواهان را 
وارد ندانسته و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18 قانون 
آیین دادرســی کیفری حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعــالم می گردد رای 
صادره حضــوری و ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظــر در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد. م الف: 2236 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)302 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2 شــماره دادنامــه: 9509970350801585 شــماره پرونــده:  /130
9409980350801045 شماره بایگانی شــعبه: 941190 خواهان: شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی اصفهان با وکالت خانم مرضیه متانت فر فرزند مرتضی 
به نشانی اصفهان چهارباغ خواجو مکینه خواجو پ 109 خوانده: شرکت پاکسوز 
موتور به نشانی تهران خ فرجام بین ســراج و ولیعصر ساختمان 307 طبقه 3 
خواســته ها: 1- مطالبه وجه 2- مطالبه خسارت دادرســی 3- مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و 
با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور و انشــای رای می نماید. رای 
دادگاه دعوی خواهان شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی اصفهان با وکالت 
خانم مرضیه متانت فر به طرفیت خوانده شــرکت پاکســوز موتور به خواسته 
مطالبه گازها و بیان جایگاههای سی ان جی شهرســتان های شهرضا و میمه 
با جلب نظر کارشــناس علی الحســاب مقوم به 50100000 ریال که به استناد 
قرارداد شماره 7168/800- 1387/3/4 تقدیم گردیده دادگاه نظر به دادخواست 
تقدیمی خواهان و مســتندات ابرازی که داللت بر رابطه قــراردادی فی مابین و 
تعهد خوانده به پرداخت گاز بهان و سهم خواهان از کارکرد جایگاه می نماید و 
مفاد نظر کارشناس برگزیده دادگاه بدهی شــرکت خواهنده به خواهان را مبلغ 
1638453794 ریال براورد و نظر ایشان با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق 
و مبین اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می باشد و نظر به اینکه خوانده با 
وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی نسبت به دعوی 
خواهان به عمل نیاورده بنابراین دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستند 
به مواد 198 و 519 و 522 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت 
شرکت خوانده به پرداخت مبلغ 1638453794 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
111167882 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 36692168 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر ادای دین وفق شــاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 
تقدیم دادخواســت 1394/10/5 تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد، رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
می باشد. م الف: 2248 شــعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و 

بازرگانی شهرستان اصفهان)356 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2 شــماره دادنامــه: 9309970351301073 شــماره پرونــده:  /151
9209980351300873 شــماره بایگانی شــعبه: 920997 خواهان: بانک مهر 
اقتصاد با وکالت خانم ندا منصور به نشانی اصفهان چهارراه توحید ساختمان 
بهسامان ط 3 واحد 9 خواندگان: 1- آقای علی شاه سنایی 2- آقای محمدرضا 
جعفرخالو همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از درگاه ایزد 
متعال بشرح ذیل مبادرت به اصدار رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی 
بانک مهر اقتصاد با وکالت ندا منصــور به طرفیت محمدرضا جعفر خالو و علی 
شاهسنایی بخواســته مطالبه مبلغ نود و نه میلیون و سیصد و بیست و نه هزار 
و پانصد و شصت و نه ریال قسمتی از وجه چک شماره 940715 مورخ 92/4/5 
بانک تجارت به انضمام هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده و مســتندات ابــرازی خواهان و گواهی عدم 
پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و اینکه مستندات ابرازی اشتغال ذمه 
خواندگان را ایجاب می نماید و خواندگان علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق 
نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص 
علیهذا دادگاه به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
310 الی 315 قانون تجارت حکم به محکومیــت خواندگان متضامنًا به پرداخت 
مبلغ نود و نه میلیون و سیصد و بیســت و نه هزار و پانصد و شصت و نه ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت ریال بابت هزینه 
دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 92/4/5 تا زمان تادیه آن در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 

رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشــد. م الف: 2167 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)322 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/182 شــماره صادره: 1396/43/359867- 1396/2/9 نظــر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ ساختمان پالک شماره 8750 فرعی از 18/4106 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که طبــق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب 
اصفهان به نام محمدتقی ســلطانی رنانی فرزند حسین مفروز و در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز  پنجشنبه مورخ 96/03/04 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در این 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: 3667  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)149 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/203 شــماره: 96/29716- 96/2/9 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک شــماره 8727 فرعی از 18/2600 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام المدار مقصودی فرزند حیدر نسبت به دو دانگ مشاع و شرکا 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 96/3/4 ساعت 9 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20  قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.م الف: 3565 حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاریه

2/258 شــماره درخواســت: 9610460362000003 شــماره پرونــده: 
9609980362000098 شــماره بایگانی شــعبه: 960101 نظر بــه اینکه آقای 
علیرضا ابراهیــم زاده فرزند احمد متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی- اســتفاده 
غیرمجاز از افشــانه گازی به شــماره پرونــده 960101 شــعبه اول دادیاری 
دادســرای اصفهان می باشــد با توجه به مجهول المکان بودن و عدم حضور 
نامبرده در این شــعبه حســب ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب 
یک نوبــت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار طبع و نشــر مــی گردد و از 
متهم دعوت بعمل می آید جهت رســیدگی ظــرف مدت یک ماه از تاریخ نشــر 
آگهــی در این شــعبه حاضر شــوند و در صورت عــدم حضــور، احضاریه 
ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضــی اتخاذ خواهد شــد. م الف: 3153 شــعبه 
 اول دادیاری دادســرای عمومــی و انقالب شهرســتان اصفهــان )مجتمع 4(

)126 کلمه، 1 کادر(
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 مدیرکل ثبــت احــوال چهارمحال و بختیــاری با اشــاره به اینکــه تا کنون 
339 هزار و 323 کارت در اســتان صادر شده اســت، اظهار کرد: چهارمحال و 

بختیاری در زمینه درخواست و صدور کارت هوشمند ملی پیشرو بوده است.

ویژه

پیش بینی 470 میلیارد ریال اعتبار اجرای 
طرح راه آهن چهارمحال و بختیاری

ایرنا: مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال برای 
اجرای طرح ملی راه آهن اصفهان - شهرکرد - اهواز در محدوده این 

استان، 470 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد.
قاسم قاســمی در نشســت اعضای مرکزی خدمات سرمایه گذاری 
چهارمحال و بختیاری گفت: طرح این راه آهن به صورت آنتنی )رفت 
و برگشــت( و 2 خط برقی است که در مســیر مبارکه - حسن آباد-

شــهرکرد - بروجن - لردگان - دهدز - ایذه اجرا می شــود. به گفته 
وی، طرح قدیم راه آهن در محدوده چهارمحال و بختیاری در مسیر 
مبارکه - سفید دشت - شهرکرد در چهار قطعه اجرا می شد که اینک 
قطعه اول، دوم و سوم در این استان، اجرا و پس از تکمیل، به طرح اصلی 
ریلی متصل می شود. قاسمی با بیان اینکه عملیات اجرایی قطعه دوم 
در استان چهارمحال و بختیاری به طور متوسط 30 درصد و قطعه سوم 
75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ادامه داد: پس از اتمام قطعه دوم و 

سوم، قطعه اول اجرا می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برای اجرای 
تمامی قطعات طــرح راه آهن در محدوده چهارمحــال و بختیاری، 
قراردادی با برآورد 2 هزار میلیارد ریال با سرمایه گذار منعقد شده و 

هفته جاری در هیئت وزیران به تصویب می رسد.
قاسمی افزود: اجرای طرح آزاد راه لردگان - ایذه با مشارکت وزار ت راه 
و شهرسازی و بنیاد مسکن کشور، تایید و پس از تصویب هیئت دولت 
اجرایی می شود. بنابراین گزارش، در عملیات اجرایی قطعه دوم طرح 
راه آهن از کیلومتر 42 تا 63، یک ایستگاه و 2 تقاطع غیر همسطح و 
یک پل اجرا می شود. در قطعه سوم نیز از کیلومتر 63 تا 90، دارای یک 
ایستگاه و یک تقاطع غیرهمسطح بوده و 7 کیلومتر باقی مانده شامل 
راه های دسترسی با ایستگاه هاست. حدود 200 دستگاه پل کوچک 
و چهار دستگاه تونل در مسیر اجرا می شود و در مسیر قطعه دوم این 
پروژه، یک تونل به طول 620 متر وجود دارد که حفاری 180 متر آن 
باقی مانده اســت. با اجرای طرح راه آهن ملی اصفهان - شهرکرد - 
خوزســتان در محدوده چهارمحال و بختیاری، مسیر ریلی کشور از 

شمال به جنوب، 440 کیلومتر کوتاه تر می شود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشســت 
گفت: مرکز خدمات ســرمایه گذاری، با هــدف معرفی فرصت های 
ســرمایه گذاری و تســهیل امور اداری صــدور مجوز طــرح های 
سرمایه گذاری، در سال 89 در چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد 
ولی به صورت جدی فعالیت نداشت. تهمتن عبدالهی اظهار کرد: سال 
گذشته 9 فرصت ســرمایه گذاری در بخش صنعت و گردشگری در 
چهارمحال و بختیاری برای ورود سرمایه گذاران شناسایی و معرفی 
شده که تاکنون عملیاتی نشده اســت. به گفته وی، باید مسئوالن 
اســتان در بخش های جهاد کشــاورزی، میراث فرهنگی، صنعت و 
معدن و راهسازی، فرصت های مشارکت سرمایه گذاران را شناسایی 

و معرفی کنند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری چهارمحال 
و بختیاری گفت: این دفتر برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
مورد توجه و تاکید مقام معظم رهبری، به دنبال جذب مشارکت مردمی 
و جوامع محلی در راستای جذب سرمایه گذاری هاست. شراره زارعان 
تصریح کرد: بروکراسی اداری در چهارمحال و بختیاری، مهم ترین عامل 
تاخیر در جذب سرمایه گذاری در این استان است که مرکز خدمات 
سرمایه گذاری، نقش مهمی در کوتاه کردن زمان صدور مجوزها دارد.

 با فرارســیدن فصل بهار، طبیعت سرشار از گل ها و گیاهان 
خوش آب و رنگی می شود که نه تنها جلوه ای زیبا و بانشاط به 
دشت ها و کوهپایه ها می بخشند، بلکه می توانند سفره های 
غذا و خوراکی ما را نیز پرنشاط، باطراوت و خوش آب و رنگ 
کنند؛ ســفره هایی که مملو از موادغذایی طبیعی، ســالم و 

سرشار از خواص درمانی و شفابخش است.
شناخته شــده ترین گیاه کوهی که مردم بیشتر مبادرت به 
مصرف آن می کنند کنگر است. کنگر یکی از گیاهانی است 

که در فصل بهار می روید و عالوه بر ارزش غذایی، از خاصیت 
دارویی قابل توجهی میان کســانی که از طب گیاهی بهره 

می گیرند، برخوردار است.
کنگر  به عنوان مکملی شناخته شده برای کمک به هضم غذا 
و مواد غذایی، در درمان بیمــاران به کار می رود و همچنین 
از سوی متخصصان و درمانگران طب سنتی و گیاهی، برای 
برطرف کردن مشکالت و بیماری های مربوط به کلیه، کیسه 

صفرا و کبد توصیه می شود.

کنگر گیاهی خودرو با برگ های خاردار و ساقه های ضخیم 
شبیه به کرفس است که از برگ های سبز آن به صورت خام 
در تهیه ساالد و از ساقه آن در تهیه خورش استفاده می شود.

این گیاه، طبع گرمی دارد و بســیار نیرو بخش و مقوی قلب 
است. برگ های این سبزی، موجب کاهش چربی خون شده 
و به دلیل فیبر نامحلول، بسیار ملین و برای پایین آوردن قند 
خون سودمند است. اینولین آن باعث افزایش باکتری های 
مفید دستگاه گوارش شده و از احتمال سرطان روده باریک 
می کاهد. آنتی اکسیدان های موجود در آن نیز پوست را در 

برابر سرطان محافظت می کند.
کنگر به دلیل دارا بودن هورمون های گیاهی، ترشحات غدد 
را تقویت کرده و باعث افزایش نیروی جنســی می شود. این 
ســبزی، دارویی موثر برای جلوگیری از حالت تهوع و ویار 

زنان باردار است. 
موضوع قابل توجــه آنکه برگ های کنگــر، محرک انقباض 
کیسه صفرا و کلیه بوده و افرادی که دارای سنگ کلیه و صفرا 

هستند نباید از آن استفاده کنند.
 کنگر، ضدعفونی کننده، اشتهاآور، تب بر و هضم کننده 
غذاست و  مصرف آن باعث تقویت دستگاه گوارش می شود.

 این گیاه و بخصوص برگ آن ادرار آور و نیروبخش است 
و در ضمن قلب را نیز تقویت می کند.

 کنگر در درمان یرقان، نارســایی کبد و کم خونی موثر 
بوده و از کبد در برابر سموم شیمیایی محافظت می کند.

محققان معتقدند وجود ماده ای به نام »ســینارین« در 
عصاره برگ کنگر، باعث کاهش کلسترول و تری گلیسیرید 
خون می شود. در ضمن همین ماده به همراه ماده دیگری به 
نام »اسید کافئیک« موجود در کنگر، از کبد در برابر عفونت 

محافظت می کند.

کنگر؛ ارمغان بهاری در بیابان های چهارمحال و بختیاری

محققان معتقدند 
وجود ماده ای به نام 

»سینارین« در عصاره 
برگ كنگر، باعث 

كاهش كلسترول و 
تری گلیسیرید خون 

می شود

با مسئوالن

معاون دادستان چهارمحال و بختیاری گفت:

برخورد قانونی با مرتکبان جرایم 
انتخاباتی در فضای مجازی

معاون دادستان چهارمحال و بختیاری در فضای مجازی 
گفت: ســتاد پیشــگیری از جرایم انتخاباتی، تخلفات 
انتخاباتی را به ویژه در فضای مجازی با جدیت رصد کرده 
و با هرگونه جرایم انتخاباتی برابر قانون برخورد می کند.

آقای امانی افزود: طبق قانون هرکس از طریق شــبکه 
رایانه ای یا مخابرات، اسرار، تصاویر خانوادگی یا صوتی 
افراد را بدون رضایت در شبکه های اجتماعی قرار دهد، 
از 91 روز تا دو سال حبس یا پرداخت پنج تا 40میلیون 

ریال جریمه نقدی محکوم می شود.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

 طرح تفکیک زباله از مبدأ 
در شهرکرد اجرا می شود

معاون عمرانی اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
طرح تفکیک زباله از مبدأ در شهرکرد اجرا می شود.

گودرز امیری با اشاره به این موضوع، اظهار داشت: زمینه 
برای اجرای این طرح در شهرکرد فراهم شده است.

وی عنوان کرد: در شهر فرخ شهر نیز طرح تفکیک زباله 
از مبدأ اجرا شده است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اینکه اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ نیازمند آموزش 
خانواده هاست، تاکید کرد: باید فرهنگ تفکیک درست 
زباله ها در سطح خانواده ایجاد شود تا از هدر رفت مواد 
بازیافتی جلوگیری شود. وی تاکید کرد: در سال جاری 
بیش از 23 میلیارد ریال اعتبار، به ساماندهی پسماند 

در این استان اختصاص یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

7 میلیارد ریال کاالی قاچاق در 
محور یاسوج _ لردگان کشف شد

فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری، 
از کشــف کاالی قاچاق به ارزش هفت میلیارد ریال در 

محوریاسوج _ لردگان خبر داد.
 غالمعباس غالمزاده اظهار داشــت: ماموران انتظامی 
 طی بازرســی از یک خودرو در محور یاسوج - لردگان،

244هزار متر کابل برق فاقد هرگونــه مجوز به ارزش 
هفت میلیارد ریال، کشف و راننده خودرو را نیز دستگیر 

کردند.

مدیرکل امورعشایری چهارمحال و بختیاری، از انجام فرآیند 
مناقصه برای خرید 400 پنل خورشیدی با همکاری شرکت 

توزیع برق استان برای عشایر کوچرو این استان خبر داد.
یحیی حســین پور اعتبار مورد نیاز بــرای تامین پنل های 
خورشیدی را یک میلیارد و800 میلیون ریال برآورد و اظهار 
کرد: قیمت تمام شــده هر پنل خورشیدی حدود 4 میلیون 

ریال برآورد شده است. 
وی توضیح داد: این نوع انرژی پاک، در تامین روشنایی و شارژ 

گوشی تلفن همراه عشایر کاربرد دارد.
مدیرکل امورعشــایری چهارمحــال و بختیــاری، درباره 
توزیع پنل های خورشــیدی بین عشــایر اســتان گفت: با 

برنامه ریزی های صورت گرفته، 85 درصــد از هزینه تامین 
پنل های خورشیدی، توسط دولت به متقاضیان، پرداخت و 

15درصد مابقی نیز توسط عشایر تامین می شود. 
وی اولویت توزیع پنل های خورشــیدی را در مدارس سیار 
اعالم کرد و گفت: تاکنون 100 پنل خورشــیدی در دولت 

یازدهم بین عشایر استان توزیع شده است.
حســین پور از تاخیــر در انجــام تامین پنل خورشــیدی 
درخواستی سال جاری از سوی شــرکت توزیع برق استان 
ابراز تاسف کرد و گفت که امیدوار است این شرکت به زودی 

درخواست تهیه پنل خورشیدی را محقق کند. 
وی با اشــاره به اینکه پنــل های خورشــیدی باعث حفظ 

محیط زیست است، تاکید کرد: با تشویق عشایر در استفاده 
از پنل خورشیدی، از تخریب جنگل و به کار بردن چوب در 

مصارف خانگی کاسته خواهد شد.
اســتان چهارمحال و بختیاری، با 126 هــزار نفر جمعیت 
عشایری به همراه یک میلیون و 600 هزار رأس دام سبک، 

دومین استان عشایرنشین کشور بعد از استان فارس است.

خریداری400 پنل خورشیدی برای عشایر چهارمحال وبختیاری

جهانبین نیوز: كنگر یکی از گیاهانی است كه در فصل بهار می روید و عالوه بر ارزش غذایی، از خاصیت 
دارویی قابل توجهی میان كسانی كه از طب گیاهی بهره می گیرند،  برخوردار است.

تحدید حدود اختصاصی
2/234 شــماره صــادره: 1396/43/360326- 1396/2/10 نظــر بــه اینکــه 
تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب خانه پالک شــماره 32/1184 مجزی شــده از 
پالک 32 اصلــی در اجرای موضــوع قانون تعییــن تکلیف واقــع در بخش 14 
ثبت اصفهــان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام شــعبان قانعیان ســبدانی 
فرزند رمضــان در جریان ثبت اســت و عملیــات تحدید حــدود قانونی آن به 
عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 96/03/09 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجــب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در 
محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون 
 ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.

م الف: 3665  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان )151 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/235 درخصوص پرونده کالسه 95-1124 خواهان عبداله هادیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلــغ 40/000/000 ریال به طرفیت حســن اثنا عشــری تقدیم 
نموده اســت وقت رســیدگی برای مــورخ 96/03/28 ســاعت 4 عصــر تعیین 
گردیده اســت. لذا با عنایــت به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد - اول خیابان 
ارباب - روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا - پالک57 کدپستی 
8165756441 شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رســیدگی، 
ابالغ قانونی تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 3218 شعبه 
 15 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهــان )مجتمع شــماره یک(

)127 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/236 در خصــوص پرونــده کالســه 960114 ش 5 خواهان حامــد نریمانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ 10/400/000 ریال بانضمام مطلق 
خسارت به طرفیت مهدی رهنما یزدآبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز یکشــنبه مورخ 96/03/28  ســاعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:3195 
شعبه 5 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)121 کلمه، 1 کادر( 
اخطاریه

2/260 شماره پرونده: 951002 ســیاوش سپاهی فرزند رضا به نشانی مجهول 
المکان محل حضور: شــعبه 2 شــورای حل اختالف اصفهان واقــع در خیابان 
ســجاد- ارباب. وقت حضور: یک هفته پس از نشــر آگهی، صبح. علت حضور: 
مطالبه نفقه جهت رویت نظریه کارشناسی به شعبه مراجعه نمایید. م الف: 3202 
شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)59 کلمه، 1 کادر( 

احضار متهم
2/262 آقای حسینعلی رجبی کبود چشمه فرزند داداشــعلی در پرونده شماره 
951676 ب 19 این شــعبه به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب قــرار دارید. به این 
وسیله بر اســاس ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفری به شما ابالغ می شود 
ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهــی در این شــعبه حاضر شــوید، در غیر این 
صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می شود.م 
 الف: 3159 شــعبه 16 دادســرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره دو(

)77 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

2 شــماره دادنامــه: 9509970350801990 شــماره پرونــده:  /129
9509980350800777 شــماره بایگانی شــعبه: 950981 خواهــان: بانک مهر 
اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانــی با وکالت خانم محبوبه الســادات تدین فر 
فرزند سید رسول به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان خ نیکبخت غربی 
ساختمان ماکان واحد 45. خواندگان: 1- آقای ابراهیم فاتحی فرزند جعفر 2- آقای 
هادی اعظمی دولت آبادی همگی به نشانی اصفهان خ کاشانی بیمارستان کاشانی 
پالک 1 خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه 
خســارت تاخیر تادیه دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با اســتعانت از 
خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای 
می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان بانــک مهر اقتصاد با وکالت 
خانم محبوبه الســادات تدین فر بطرفیت خواندگان آقای ابراهیم فاتحی و آقای 
هادی اعظمی دولت آبادی به خواسته مطالبه مبلغ دویست و سی و هشت میلیون 
ریال که به استناد یک فقره چک به شماره 902007- 185899 – 1395/06/08 و 
گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه تقدیم گردیده است دادگاه نظر به دادخواست 
تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال 
ذمه خواندگان نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ 
قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل 
نیاورده اند فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198 ، 515 
و 519 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 310 و 313 قانــون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون چک  حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست 
و بیست و هشــت میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و 7273000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و مبلغ 6912000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و 
خسارت تاخیر ادای دین وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک 
تا زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف: 2239 شعبه 
 8 دادگاه عمومــی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان

)352 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/232 در خصوص پرونده کالســه 951528 خواهان نصــرت اله جهانگیری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت اســماعیل قدری  تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/03/27  ســاعت 11/30 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 

عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:3199 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/237 درخصوص پرونده کالسه 95-1144 خواهان عبداله هادیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال موضوع 2 فقره چک به طرفیت  محســن 
علی اصغری تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 96/03/28 ساعت 
16:30 تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد - اول خیابان 
ارباب - روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا - پالک57 کدپستی 
8165756441 شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رســیدگی، 
ابالغ قانونی تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 3171 شعبه 
 18 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهــان )مجتمع شــماره یک(

)130 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/238 در خصــوص پرونــده کالســه 1120/95 خواهان مجتبــی هندی فرد 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه بــه طرفیت امیرمحمــد امیری پــور تقدیم نموده 
اســت وقت رســیدگی برای مــورخ 1396/03/30  ســاعت 17 تعییــن گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابر 
ماده 73 قانــون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تــا خوانده قبل 
از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شــیخ صدوق 
شــمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایید. در صــورت عدم حضــور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:3139 شعبه 
 27 حقوقی شــورای حــل اختالف شهرســتان اصفهــان )مجتمع شــماره دو(

)111 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

2/261 آقای خســرو شــهبازی فرزند مرتضی در پرونده شــماره 960095 ب 
16 به اتهام فروش مــال غیر تحت تعقیب قرار دارید. به این وســیله بر اســاس 
ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفری به شــما ابالغ می شــود ظــرف یک ماه 
از تاریخ نشــر آگهــی در این شــعبه حاضر شــوید، در غیر ایــن صورت پس 
از انقضــاء مهلت مقــرر به موضــوع رســیدگی و اظهارنظر می شــود.م الف: 
 3160 شــعبه 16 بازپرســی عمومــی و انقــالب اصفهان)مجتمع شــماره دو(

)75 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/233 در خصوص پرونده کالسه 960116 ش 5 خواهان مجتبی کشاورزی با 
وکالت محمد علی قائمی دادخواستی مبنی بر مطالبه الزام به انتقال سند خودرو 
به شــماره ایران 13 - 167 ص 12 بانضمام مطلق خسارت به طرفیت علی عرب 
صالحی- رســول بختیاری زمانی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز 
یکشــنبه مورخ 96/03/28  ســاعت 9/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:3198 
شعبه 5 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)136 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   960997035080030 دادنامــه:  شــماره   2 /131
9509980350801041 شــماره بایگانی شــعبه: 951280 خواهان: آقای یحیی 
محمدی فرزند غالمحسین به نشانی اســتان اصفهان شهرستان اصفهان شهر 
اصفهان خ امام خمینی خ عاشــق آباد بن بست شــهید حاج اسماعیل حسینی پ 
286 خوانده: آقای جواد مانده علی بودانی فرزند علی به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه 
وجه چک دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید. 
رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان آقــای یحیی محمدی به طرفیت خوانده 
آقای جواد مانده علی بودانی به خواســته مطالبه مبلغ 257000000 ریال که به 
استناد 5 فقره چک به شماره 885819 – 1393/12/25 و 419108 – 1394/2/7 
و 419107- 1394/2/25 و 419113- 1394/4/3 و گواهیهای عدم پرداخت بانک 
محال الیه دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات 
ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر 
به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی 
در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده اســت فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت 
دانسته و مستندا به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 
و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانــون چک حکم به محکومیت 
خوانده بــه پرداخت مبلغ دویســت و پنجاه و هفت میلیون ریــال به عنوان اصل 
خواســته و مبلغ 8459000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت دیرکرد وفق 
شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت وجه در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان میباشــد. م الف: 2249 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی 

مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان)315 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/192 شــماره: 96/26700- 96/2/7 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک شــماره 2019 فرعی از 14/739 واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام لیال نبی زاده فرزند خدادوســت در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیراز ماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حــدود ملک مرقوم در روز یک 
شنبه مورخ 96/3/7 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبــان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخوست را اخذ و به این 
 اداره تسلیم نماید.م الف: 3249 حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

)177 کلمه، 2 کادر(
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حال مصدومان آلمانی خوب است
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشــگری اســتان فارس گفــت: حال بالینی 
گردشگران آلمانی حادثه دیده در تصادف روز دوشنبه شیراز خوب است و ۸ 

تن آن ها از بیمارستان ترخیص شده اند.

نام این کشورها را تا به امروز نشنیده اید

گنجینه تاریخ

۴۴۶ اثر تاریخی ایران شامل چهار جام طال، در حالی به نمایشگاه آلمان برده 
شده است که این محموله را می توان بزرگ ترین مجموعه آثار تاریخی خارج 

شده از ایران دانست.
در طول سال ۹۵ اخباری از برگزاری نمایشگاه آثار تاریخی ایران در آلمان 
شنیده شد که حاکی از انتقال محموله بزرگی از اشیای باستانی ایران به این 
کشور بود؛ آن هم بعد از ماجراهایی که برای برگزاری نمایشگاهی از تابلوهای 
موزه هنرهای معاصر در همین کشور، مطرح و با مخالفت هنرمندان و نقاشان 
و حواشی به وجود آمده، ملغی شد. در سال ۹۵ مدیرکل امور موزه های کشور، 
مدیر موزه ملی و معاون میراث فرهنگی کشور، هر بار در مصاحبه ها عددهای 
متفاوتی از تعداد آثار ارسالی ارائه می کردند. یک بار از انتقال بیش از ۱۰۰ 
شیء و بار دیگر از انتقال ۴۰۰ شیء خبر می دادند و یا از انتقال ۴۲۵ و حتی 
۴۴۶ اثر صحبت به میان می آمد. در آخر هــم گفتند که باید در وهله اول 
تعداد اشیا به تایید هیئت وزیران و تصویب آنها رسیده و سپس اطالع رسانی 
شود. با این وجود در اسفند ماه ۹۵ هیئت وزیران با خروج ۴۴۶ قلم از آثار 
تاریخی و هنری در ۴۲۹ ردیف، به صورت موقت برای برگزاری نمایشگاهی 
در آلمان موافقت کرد و مسئولیت آن را نیز به عهده این سازمان گذاشت. 
انتقال این محموله بزرگ میراثی به کشور آلمان که هنوز هیچ نمایشگاهی 
در ایران برگزار نکرده است، خود به تنهایی انتقاداتی را به چنین تصمیمی 
وارد می کرد: اول اینکه چرا کشــورهای دیگر نمایشگاهی در ایران برگزار 
نمی کنند و تنها ایران است که آثار باســتانی و تاریخی خود را به خارج از 

کشور ارسال می کند. 
دومین انتقاد درخصوص نرخ بیمه آثار بود. در فهرست منتشر شده مصوبه 
هیئت وزیران، میزان بیمه هر یک از آثار و فهرست اموال مشخص شد. در 
این فهرست آمده است که برای ۴۲۹ اثر حدود ۳۷ میلیون و ۷۰۰هزار یورو 

معادل ۱۵۰میلیارد تومان بیمه درنظر گرفته شده است.

بزرگ ترین مجموعه آثار تاریخی ایران 
چگونه به آلمان رسید؟

فرانسه می خواهد طی برنامه ای یک ساله، شمار گردشگران ایرانی را تا 
۱۰۰ درصد افزایش دهد.

به دنبال سفر هیئت گردشگری فرانسه به ایران، گام هایی برای توسعه 
روابط گردشگری دو کشور برداشته شــد؛ هرچند طرف فرانسوی در 
این مسیر جدی تر اســت. ژان مارک آیرو، وزیر امور خارجه این کشور 
که بهمن ماه ۹۵ برای شــرکت در همایش تجاری ایران و فرانســه به 
کشورمان سفر کرده بود، از اقدام دولت کشورش در تسریع صدور ویزا 

برای اتباع ایرانی خبر داد.
آیرو، با بیان اینکه فرانســه خواهان تسهیل روادید برای ایرانیان است، 
تاکید کرده بود: »ما تالش می کنیم برای روادید تســهیالت بیشتری 
داشته باشــیم و صدور ویزا را راحت تر کنیم و این موضوع را به سفارت 
فرانسه در ایران اعالم کرده ام و ســفیر ما هم در این خصوص فعالیت 

زیادی دارد.«
به نظر می رسد با سفر هیئت گردشگری فرانسه به ایران، این گفته وزیر 
امور خارجه فرانسه و تسهیل صدور روادید برای ایرانیان متقاضی سفر به 
آن کشور محقق شود. کارگزاران گردشگری فرانسه در دیدار با همتایان 
ایرانی خود، از برنامه ای یک ساله سخن گفته اند که طی آن قرار است 
شمار گردشگران ایرانی را به میزان ۸۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۷ افزایش 
دهند.»کریم میکاشــیرا«، مدیر منطقه ای سازمان توسعه گردشگری 
فرانسه که در ادامه ماموریت های وزارت خارجه کشورش برای توسعه 
تعامالت گردشگری به ایران سفر کرد، در کارگاه آموزشی که با هدف 
ارتقای ورود گردشگران ایرانی به فرانســه در تهران برگزار شد، گفت: 
»تا پایان سال ۲۰۱۶ میالدی بیش از ۳۹ هزار روادید برای اتباع ایرانی 
که قصد سفر به فرانسه را داشتند، صادر شــد. امیدوارم این میزان در 

آینده ای نزدیک به ۸۰ هزار روادید افزایش پیدا کند.«

مدیر پایگاه شهر سوخته گفت: شهر جهانی سوخته به عنوان یک کالن شهر 
محسوب می شده و پنج هزار نفر جمعیت داشته است.

روح ا... شیرازی مدیر پایگاه میراث جهانی شهر سوخته گفت: محوطه تاریخی 
شهر سوخته در اواخر هزاره چهارم قبل از میالد ساخته شده و به عنوان شهر 
شکل گرفته بود و از سال ۲۸۰۰ قبل از میالد، به یک شهر بزرگ تبدیل شد. 
در بین النهرین، خاور شرق، خاور نزدیک و آسیای مرکزی شاهد شکل گیری 
فرهنگ های شهرنشینی هستیم و یکی از شهرهایی که می تواند به عنوان همتا 
برای آن در نظر گرفته شود، شهر »شوش« است. وی گفت: تقریبا پنج تا هفت 
هزار نفر فقط در شهر سوخته زندگی می کردند. در دوره ای که ما از آن صحبت 
می کنیم، پنج هزار نفر، جمعیت زیادی بوده است و در آن زمان، شهر سوخته 
یک کالن شهر به حساب می آمد. شواهد باستان شناسی حکایت از آن دارد 
که شهر سوخته در مرکز قرار داشته و اطرافش، روستاهای کوچک تری بوده 
است. بیش از ۴۰۰ محوطه همزمان با آن، نقش روستاهای اقماری را داشته اند. 
تمامی شهرها و محوطه هایی که اطراف آن بودند به عنوان محوطه های اقماری 
محسوب می شدند و شهر سوخته یک مدل مکان مرکزی در دشت سیستان 
بوده که در اطرافش استقرارهایی از نیم تا ۵۰ هزار هکتار وجود داشته است.
شیرازی بیان کرد: چند پارامتر و شاخص به عنوان معیار برای ثبت جهانی شهر 
سوخته در نظر گرفته شده است که از چگونگی به وجود آمدن شهرهای باستانی 
تا تبدیل جامعه روستایی به شهری را می توان در اینجا دید. این مکان ۴۰۰ سال 
شهرک بوده و بعد تبدیل به شهر شده است. می توان گفت شهر سوخته مدل 
اولیه شهرنشینی محسوب می شده است به این دلیل که شهر براساس پالن از 
قبل تعیین شده ای در نظر گرفته شده و آمایش سرزمین را در فضاهای موجود 
می توان مشاهده کرد. در اینجا بخش صنعتی، مســکونی، یادمانی و غیره از 
هم تفکیک شده و مدل شهرهای امروزی ساخته شده بودند که بخش های 

مسکونی از فضاهای کاربردی دیگر مجزاست.

 فرمانده انتظامی مازندران، از کشف اشیای عتیقه چند هزار ساله مربوط 
 به دوره های تاریخی اشکانی و ساســانی در شهرستان »ساری« خبر

 داد.
سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر 
فعالیت فردی در امر تهیه و توزیع موادمخدر در سطح شهرستان ساری 
تحت پوشــش یک واحد صنفی، موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با 

موادمخدر این فرماندهی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: ماموران پلیس مبارزه بــا موادمخدر، با انجام اقدامات 
اطالعاتــی و تحقیقات پلیســی درخصوص شناســایی متهم به تهیه 
 وتوزیع موادمخدر به نام »ح- م«، این فرد را مورد تعقیب ومراقبت قرار 

دادند.
فرمانده انتظامی استان مازندران خاطرنشان کرد: ماموران با شناسایی 
محل فعالیت این فرد با هماهنگی قضائی، در اقدامی غافلگیرانه مغازه 

وی را مورد بازرسی قرار دادند.
سردار میرفیضی افزود: ماموران در بازرسی از درون گاو صندوق متهم، 
موفق شدند بیش از ۸۰ قطعه از انواع اشیای عتیقه مربوط به دوره های 
تاریخی شامل کاسه سفید روی، دستبند مفرغی، بشقاب سفید روی، 
زنگوله مفرغ، انگشــتر با رکاب، حلقه مفرغی، کوزه لعابدار، پیه ســوز 
سفالی، مهره عقیق، شیء فلزی، سگک کمربند، قاشق مفرغ و شیشه 

مفرغی را کشف کنند.
فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به اینکه اشیای عتیقه مکشوفه، 
برابر نظر کارشناسان میراث فرهنگی، دارای قدمت تاریخی و مربوط به 
دوره های تاریخی اشکانی و ساسانی است، افزود: در این ارتباط متهم به 
قاچاق اشیای عتیقه، دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی 

معرفی شد.

 اشیای دوره های اشکانی و ساسانی 
در ساری کشف شد

 پنج هزار نفر در کالنشهر سوخته 
زندگی می کردند

خیز فرانسه برای افزایش ۱۰۰درصدی 
گردشگران ایرانی

امروز سوالی از شما داریم که با پاسخ به آن دقت شما به دنیای اطرافتان سنجیده می شود: در کره زمین چند کشور وجود دارد؟

در ابتدا سوال آسانی به نظر می رسد اما افراد بسیار کمی می توانند پاسخ صحیحی به این پرسش بدهند. اگر جواب شما ۱۹۳ است که 

توسط سازمان ملل متحد اعالم شده، باید بگوییم که اشتباه می کنید؛ در فهرست سازمان ملل حتی تایوان هم قرار ندارد  و از برخی شهرها مثل 

واتیکان نامی برده نشده است. اگر به منبع صدور ویزا استناد کنید و کشورهایی را برشمارید که از آنها ویزا صادر می شود، باز هم پاسخ شما اشتباه 

است؛ حتی اسکاتلند هم در این کشورها نیست، چه برسد به دیگر سرزمین های دنیا. شاید پاسخ خیلی دقیقی برای این پرسش وجود نداشته 

باشد زیرا تعداد زیادی از دولت ها از نظر جهانی و یا از منظر برخی کشورهای دیگر به رسمیت شناخته نمی شوند و تعریف کشور در برخی از نقاط 

دنیا بسیار متفاوت است.بعضی از کشورها هم از دید اغلب مردم دنیا پنهان مانده اند؛ مثل کوزوو که در شبه جزیره بالکان قرار گرفته است. حتی 

همسایگان این کشور نیز در به رسمیت شناختن کوزوو در شک و شبه هستند؛ با اینکه کوزوو یک جمهوری کامال رسمی است.

امروز می خواهیم به شما چند کشور را معرفی کنیم که به احتمال خیلی زیاد تا به حال نامشان را هم نشنیده اید و اگر هم شنیده باشید اطالعات 
زیادی درباره آنها ندارید.

ترنسنیستریا 

این کشور در سال ۱۹۹۰ میالدی استقالل خود را اعالم کرد و نام جمهوری پردنیسترویایی 
مولداویایی را برای خود انتخاب کرد. این کشــور از طرف سازمان ملل متحد به رسمیت 
شناخته نشده و با کشورهای عضو ســازمان ملل روابط دیپلماتیک هم ندارد. در سازمان 
ملل این سرزمین جزئی از مولداوی به شمار می آید. مساحت ترنسنیستریا ۴/۱۶۳کیلومتر 
مربع است که در شرق مولداوی و در کنار اوکراین قرار دارد. بیشتر مردمان این سرزمین 
روس یا اوکراینی هستند. پایتخت و بزرگ ترین شهر این کشور هم »تیراسپول« نام دارد. از 
نظر بسیاری از افرادی که به این کشور سفر می کنند ترنسنیستریا، جزوی از خاک روسیه یا 
شوروی سابق است؛ زیرا مجسمه های زیادی از سران شوروی در آن دیده می شود و تعداد 

زیادی از ساکنانش نیز به زبان روسی صحبت می کنند.

 صحرای
 غربی 

 هر خیابانی در دنیا حرفی برای گفتن دارد؛ چراکه با داستان خاص خود 
شاهد عبور و مرور هر روزه ماست. اما برخی خیابان ها عجیب دلنشین 
هستند و دلمان می خواهد نوعی مسیرمان را تنظیم کنیم که هر روز از 
وسط آنها بگذریم و حال و هوایمان عوض شود. در این مبحث قصد داریم 

به زیباترین خیابان های دنیا سفر کنیم. با ما همراه باشید. 
1.آکورن-بوستون

این خیابان یکی از دنج ترین های بوســتون اســت که شاید از چشم 
گردشگران تور مسافرتی این شهر پنهان مانده باشــد. اما اهالی شهر 
به خوبی می دانند که این خیابان بهترین ســوژه برای عکاسی است. 
ساختمان های کالسیک، ســنگ فرش خوش نقش و فضای دنج  آن، 

موجب جذابیت این خیابان شده است.
2.پورتوبلو-لندن

این خیابان با بوتیک های معروفش شهرت خاصی در دنیا به دست آورده 

اســت. اگر از عالقه مندان به دنیای عتیقه جات هستید و به لندن سفر 
کرده اید، الزم است تور یک روزه ای را به بازدید از این خیابان اختصاص 
دهید. این خیابان از خانه های رنگارنگ، رستوران های عالی و بوتیک های 

عتیقه فروشی معروف مملو است.
3.خیابان های جزیره میکونوس-یونان

اگر به دنبال چنین فضایی در تورمسافرتی خود هستید، برای همراه شدن 
با تور مسافرتی میکونوس یونان تردید نکنید. این جزیره با خیابان های 
فوق العاده تمیز و ساختمان های خوش رنگ خود، سفری آرام و رویایی 

را برای شما رقم خواهد زد.
4.شمپلین-کانادا

این خیابان با اقتباس از خیابان های قرن ۱۷ پاریس در کبک ساخته و 
پرداخته شده است که هنگام عبور از آن با انبوهی از بوتیک های کالسیک 
و خوش طرح روبه رو خواهید شد. نظیر این خیابان را در هیچ کجای دنیا 
نمی بینید؛ بنابر این اگر قصد دارید به همراه تورمسافرتی راهی کبک 
شــوید، تور یک روزه ای را به قدم زدن در این خیابان عجیب و رویایی 

اختصاص دهید.
5.البوکا- بوئنوس آیرس

خانه های رنگارنگ و خوش طــرح این خیابان، فضایــی رویایی را به 
گردشــگران و عابران ارائه می دهد و جذابیت آن تا حدی است که هر 
عابری را به شوق می آورد. نمای خارجی ساختمان ها از یک ورقه فلزی 
پوشیده شده و رنگ های جذاب، به این ورق ها نمایی زیبا و رویایی داده 
است. این قسمت از شهر با خیابان های خاص و خوش نقش خود، توانسته 
به عنوان یکی از جذابیت های توریستی شهر شناخته شود و گردشگران 

تورمسافرتی را به خود جلب کنند.
6.شاون

اگر به دنیای گردشگری عالقه مند باشــید حتما اسم این خیابان 
فوق العاده زیبا را شنیده یا در سایت های گردشگری عکس هایی از 
آن را مشاهده کرده اید. این خیابان در سال ۱۴۷۱ شکل گرفته است 

وجذابیت آن در حدی است که اکثر گردشگران تورمسافرتی را در قالب 
تور یک روزه به خود جذب می کند.

صحرای غربی در شمال غرب آفریقا و در جنوب مراکش قرار دارد. هم اکنون 
جبهه پولیساریو )سازمانی سیاسی نظامی در صحرای غربی( بر سر تصاحب 
این سرزمین نزاع دارند. بیشتر مساحت این منطقه را صحرا در بر گرفته و 
بزرگ ترین شهر آن نیز »العیون« نام دارد. صحرای غربی یکی از کشورهایی 
است که به رسمیت شناخته شده اما کسی از وجودش خبر ندارد. در سال 
۱۹۵۷ میالدی نام »صحرای غربی« را روی این منطقه گذاشتند. در آن زمان 
صحرای غربی تحت تصرف و استعمار اسپانیا بود و زمانی هم که اسپانیا دست 
از استعمار این منطقه برداشت، باز هم صحرا را به مردمان بومی ندادند و از آن 
پس بر سر مالکیت آن در نزاع هستند. این منطقه حدود ۵۰۰۰۰۰ نفر ساکن 

دارد و به صورت بالتکلیف رها شده است.

 سبورگا

این سرزمین تنها ۶۱ کیلومتر مساحت و ۴۰۰ نفر ساکن دارد و در شمال غربی 
ایتالیا قرار گرفته است. سبورگا در ســال ۹۵۴ میالدی و توسط امپراتوری روم 
تاسیس شد و در سال ۱۸۰۶ میالدی با سقوط این حاکمیت، قلمرو آن )که حدود 
۳۰۰ منطقه و کشور بود( کامال از هم پاشید. در این زمان یعنی قرن ۱۹ سبورگا 
بخشی از ساردینیا و ایتالیا شد؛ اما به طور تصادفی در زمان امضای سند تقسیم 
شهرها، نام سبورگا از قلم افتاد. با رخ دادن این اتفاق هم اکنون سبورگا می تواند 
کشوری جدا به حساب آید که البته اینچنین نیست و به عنوان بخشی از ایتالیا 

شناخته می شود؛ اما از نظر قانونی می تواند کشوری مستقل نیز باشد.

 فریتاون 
کریستیانا 

فریتاون کریستیانا در سال ۱۹۷۱ اعالم استقالل کرد و این در حالی بود که جزوی 
از دانمارک محسوب می شد؛ اما کســی استقاللش را به رسمیت نشناخت و تنها 
ساکنانش خود را خودمختار می دانند. اگر به این دیار وارد شوید، خواهید دید که با 
همه مناطق دانمارک کامال فرق می کند؛ برای مثال هیچ اتومبیل و اسحله ای حق 
ورود به فریتاون کریستیانا را ندارد، همه جا و در اطراف خانه ها پر از گل و گیاه بوده 
و خرید و فروش مواد مخدر کامال قانونی و بالمانع است. ساکنان فریتاون کریستیانا 
تمایل زیادی به جدا شدن به صورت رسمی از دانمارک دارند؛ اما امروزه به ناچار به 

دومین جاذبه گردشگری دانمارک تبدیل شده اند.

 آبخاز 

آبخاز که با نام »آبخازستان« نیز از آن یاد می شود، در غرب گرجستان 
واقع شده و ساکنانی روســی دارند. پایتخت این جمهوری ناشناخته 
»ســوخومی« نام دارد. عده ای این جمهوری را جزوی از گرجســتان 
می دانند و آن را مستقل نمی خوانند اما بعضی دیگر نظری مخالف این 
موضوع دارند. در سال ۲۰۰۸ میالدی روسیه به مردمان این دیار کمک 
کرد تا به صورت رسمی جدا شوند؛ اما درگیری ها بین گرجستان و روسیه 
باال گرفت و آبخازیا همان طور به حال خود رها شد. بسیاری از مردم این 
دیار عالقه دارند که آبخازیا جزوی از روسیه شود؛ اما از نظر بین المللی 
هنوز هم بخشی از گرجستان به حساب می آید. ساکنان آبخازیا از سال 
۱۹۹۳ خود را جدا از گرجستان می دانستند و در گذرنامه، بانک و این 
قبل مسائل، از روسیه پیروی می کردند؛ در هر صورت عده ای آن را از 

سال ۱۹۹۹، مستقل و بعضی دیگر متعلق به گرجستان می دانند.

جمهوری
 قره باغ 

جمهوری قره باغ یا قره باغ کوهستانی، در جنوب قفقاز قرار دارد. این 
جمهوری توسط سه کشور که عضور سازمان ملل هستند به رسمیت 
شناخته شده ولی دیگر کشــورها آن را به رسمیت نمی شناسند و 
قسمتی از آذربایجان می دانند. این جمهوری، همجوار ایران، ارمنستان 
و آذربایجان بوده و اغلب ساکنانش ارمنی هستند. جالب است بدانید 
در زمان حکمرانی شوروی باز هم ارمنستان و آذربایجان بر سر قره باغ 
اختالف داشتند؛ اما تا سال ۲۰۱۶ میالدی آتش بس اعالم کرده و با 
صلح با هم رفتار می کردند؛ تا اینکه در سال ۲۰۱۶ باز هم اختالفاتشان 
باال گرفت و در ایــن درگیری ها ۵۰ تن نیز جــان باختند. ارمنی ها 
قره باغ را منطقــه ای متعلق به خود در میان جمهــوری آذربایجان 
می دانند. با اینکه این سرزمین ۱۵۰،۰۰۰ نفر جمعیت دارد اما کسی 
به عالیق ساکنان آن توجه ندارد و حتی استقاللش را هم به رسمیت 

نمی شناسند و هنوز هم درگیری ها بر سر مالکیت آن ادامه دارد.

 پانتلند

پانتلند منطقه ای در شمال شرق کشور 
سومالی اســت که آن را حاکمان محلی 
و به صورت خودمختــار اداره می کنند. 
مساحت پانتلند تقریبا به اندازه انگلستان 
است که ســاکنان آن اغلب دزد دریایی 
بوده یا از طریق دریا امرار معاش می کنند. 
پانتلند در حال حاضر اعالم استقالل کرده 
و مردمانش به صورت مســتقل در حال 
زندگی هستند؛ اما جالب اینجاست که 
وقتی سومالی در حال جنگ بود کسی 
با پانتلند کاری نداشت و همین موضوع، 
نشــانه بارزی از مقبولیت استقالل این 

منطقه است.

زیباترین خیابان های دنیا را بشناسیم
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 مصرف ماست غنی از نوعی باکتری پروبیوتیک موسوم به »الکتو باسیلوس« می تواند به تسکین عالئم افسردگی و اضطراب 
کمک کند و در حقیقت منجر به دستیابی به شیوه های جدیدی برای درمان مشکالت روان پریشی شود.

افسردگی یک مشکل حاد است که درمان های مربوط به آن خیلی خوب 
عمل نمی کنند؛ چراکه با عوارض جانبی شدیدی همراه هستند.

محققان دانشگاه ویرجینیای آمریکا با انجام آزمایشــاتی روی موش ها، 
مکانیسم ویژه ای را در مورد تاثیر باکتری الکتوباسیلوس بر خلق وخو کشف 
کردند که رابطه مستقیم بین سالمت میکروبیوم روده و سالمت روان را نشان 
می دهد. در این مطالعه، تیم تحقیق، عالئم افسردگی را در موش ها ایجاد 
و  ترکیب میکروبیوم روده آنها را بررسی کرد که دریافت تغییراساسی آنها 

مربوط به از بین رفتن الکتوباسیلوس بود.
بدین ترتیب محققان دریافتند الکتوباسیلوس، آغازگر بروز عالئم افسردگی 

است، اما بالعکس، تغذیه این موش ها با الکتوباسیلوس موجب بازگشت آنها به حالت عادی شد.
به گفته محققان، یک زنجیره واحد از الکتوباسیلوس، قادر به تاثیر بر خلق و خو و رفتار است. این مطالعه نشان داد میزان 

الکتوباسیلوس موجود در روده بر میزان متابولیت در خون موسوم به »کینورنین« تاثیر می گذارد.

احتمال بروز سکته مغزی با مصرف خودسرانه  داروهای میگرن
دبیر علمی کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران با اشاره به 
مصرف خودسرانه مصرف دارو برای درمان میگرن، بروز سکته مغزی در این افراد 

را هشدار داد.

طبق آخرین تحقیقات ؛

مصرف ماست به تسکین افسردگی کمک می کند

 محققــان دریافتنــد کــه بیــکاری منجــر بــه نارســایی قلبــی 
می شود. نتایج مطالعات جدید نشان داده که بیکاری در طوالنی مدت 

منجر به بروز نارسایی قلبی می شود.
این پژوهش در بین بیــش از 20 هزار بیمار  مبتال به نارســایی قلب 
انجام شــد. در ابتدا بیماران بیکار با افزایش 50 درصدی خطر مرگ و 
12 درصدی افزایش خطر بستری دوباره، نســبت به بیمارانی که کار 
داشتند، مواجه بودند.دکتر راسموس روئرس، سرپرست این بررسی از 
دانشگاه کپنهاگ دانمارک اظهار کرد: داشتن شغل با عملکرد سالمتی 
و وضعیت روحی در ارتباط اســت و بیکاری با افزایــش خطر ابتال به 
 افســردگی، مشــکالت روحی و روانی و حتی خودکشی همراه است.
 این مطالعــه در بیماران مبتــال به نارســایی قلبی در ســنین بین
  18 تــا 60 ســال و در بیــن ســال  های 1997 تــا 2012 انجــام

 شده است.

بهترین راه تشخیص آلرژی، معاینه فیزیکی و شرح  حال مناسب از بیمار 
است تا پزشک بتواند آن را از دیگر بیماری های ویروسی تشخیص دهد.

دوره آلرژی تا وقتی فرد در برابــر عامل محرک مانند حیوان خانگی یا 
نوعی گیاه خاص قرار داشته باشد، ادامه دارد. بهترین روش برای رفع 
آلرژی حذف عامل یا ماده غذایی محرک، تغییر محیط فیزیکی، شرایط 

آب و  هوایی که فرد به آن حساسیت دارد، است.
عالوه بر آن مصرف آ نتی هیستامین ها و داروهای ضدالتهاب که به  صورت 
اســپری های بینی و دهان در بازار وجــود دارد، موجب کنترل عالئم 
آلرژی شده و از پیشرفت بیماری به  صورت موقت جلوگیری می کند. 
افراد مبتال به آلرژی باید مداوم تحت نظر پزشک از روش ایمونوتراپی 
و واکســن های آلرژی که به  صورت تزریقی و خوراکی است، استفاده 
 کنند تا سیســتم ایمنی بدن به مرور زمان پاســخ های نابجای خود را 

حذف کند.

یک متخصص رادیولوژی فک و صورت گفت: تغییر رنگ لثه از عالئم بیماری لثه است و لثه سالم معموال صورتی رنگ بوده و 
به صورت سفت و محکم به استخوان زیرین می چسبد. وی گفت: در بسیاری از موارد، افراد دندان های سالم و نسبتا محکمی 

دارند، اما بیماری لثه ها منجر به لق شدن دندان ها و از دست رفتن آنها می شود.
ابراهیم صادقی تغییر رنگ لثه را یکی از عالئم بیماری لثه دانست و گفت: لثه 
سالم معموال صورتی رنگ بوده و به صورت سفت و محکم به استخوان زیرین 
می چسبد. صادقی، با اشاره به علل بیماری لثه، تصریح کرد: پالک میکروبیال، 
جرم )کالکولوس(، کمبود ویتامین، سندروم، مواد شیمیایی، دخانیات و برخی 

مواد شیمیایی، عامل و تشدید کننده این بیماری هستند.
این متخصص رادیولوژی فک و صورت، خونریزی لثه، تغییررنگ، تغییرشکل 
لبه لثه، تحلیل لثه و وجود همزمان جــرم روی دندان هــا را از عالئم بروز 
بیماری های لثه برشمرد و گفت: معموال برخی افراد به دالیل مختلفی از انجام 

جرم گیری دندان خودداری می کنند. در نتیجه بیماری لثه ها ادامه پیدا کرده و لثه شروع به تحلیل رفتن می کند.
صادقی افزود: از تجمع مواد، امالح موجود در بزاق و باکتری ها روی دندان ها، پالک میکروبی تشکیل می شود و اگر این پالک 

به خوبی از سطح دندان پاک نشود، به مرور زمان حالت معدنی و محکم به خود می گیرد و تبدیل به جرم می شود.

متخصص رادیولوژی فک و صورت:

تغییر رنگ لثه را جدی بگیرید

 تاثیر بیکاری
 در بروز نارسایی قلبی

موثرترین درمان آلرژی 
چیست؟

 برای کاهش وزن 
چند وعده غذا بخوریم؟

طبق مطالعات اخیر که در مجله  انجمن بررســی مــواد مغذی و 
رژیم های غذایی به چاپ رسید، 
مشخص شــد افرادی که روزانه 
6 وعــده  غذایی کوچــک میل 
می کنند، مواد مغذی بیشــتری 
دریافت می کنند و تــوده  بدنی 
آنها نســبت به افرادی که روزانه 
۴ وعده  غذا می خورند، کوچک تر 

است.
محققــان در مطالعــات خــود آورده انــد کــه احتمــاال عوامل 
متعــددی در ایــن امــر دخیــل اســت. از جملــه ترشــح 
 هورمون هــای مختلــف و مخابــره  ســیگنال های دریافــت 
مواد مغــذی در بدن کــه با افزایــش وعده های غذایــی به وقوع 
می پیوندد که اشتهای کاذب را سرکوب و در نتیجه منجر به جذب 
انرژی)کالری( کمتر شده و تخلیه  معده را به تعویق می اندازد سپس 

تا ساعت ها مانع از احساس گرسنگی می شود.
تحقیقات نکته  دیگــری را نیز در باب کمک بــه کاهش چربی ها 
افشــا می کنــد: احتمــال کاهــش وزن در افرادی کــه صبح ها 
 کالری بیشــتر و شــب ها کالری کمتری دریافــت می کنند، زیاد 

است. 
مک دانیل می گوید، دریافت کالری  بیشتر هنگام صبح، انرژی بیشتر 
را درست در هنگامی که به آن نیاز دارید در اختیارتان قرار می دهد 
تا آن را به عنوان سوخت و ساز بدن مصرف کنید. در اینجا مک دانیل 
به طور خالصه و فهرست وار روشی سالم بر اساس دریافت 1800 

کالری در روز را به ما توصیه می کند.
  وعده  اول: ۴00 کالــری،    وعده  دوم: 200 کالری،  وعده  ســوم: 
 ۴00 کالری، وعده  چهارم: 200 کالری،  وعده  پنجم: 500 کالری،   

 وعده  ششم: 100 کالری

وزوز گوش را جدی بگیرید
 دبیر انجمن شنوایی شناســی ایران، اظهار داشت:  آلودگی صوتی، 

 آلودگــی هــوا، موســیقی بــا 
صدای بلند و مصرف مشــروبات 
الکــی افــراد را در معــرض 

کم شنوایی قرار می دهد.
حمیــد جلیلونــد افــزود:  مواد 
شیمیایی و آالینده از طریق خون 
وارد عروق شــده و از آنجایی که 

حلزون گوش فاقد رگ بوده دو تا سه ماه طول می کشد تا این مواد 
آالینده از حلزون گوش عبور کند؛ بنابراین همین مســئله سبب 

آسیب به گوش می شود.
دبیر انجمن شنوایی شناسی ایران ادامه داد:  زمانی که کلیه و کبد 
افراد نیز دچار مشکل باشد مواد شــیمیایی در حلزون گوش آنها 

می ماند و سبب ایجاد عوارض در گوش می شود.
جلیلوند در ارتباط با وزوز گوش گفت: همه افراد شاید تجربه وزوز 
گوش را داشته باشــند ولی این مسئله زمانی حائز اهمیت بوده که 
وزوز گوش ادامه یابد و باید حتما این موضوع توســط پزشــکان و 
شنوایی شناسان بررسی شود و در واقع انجام تست شنوایی ضرورت 
دارد چرا که ممکن است یک اختالل شنوایی سبب بروز این مشکل 

شده باشد.            

 هات داگ بخوریم یا نه؟
هات داگ یک ساندویچ خوش طعم و مورد عالقه جوانان است که 

در آن مواد چربی و نمک فراوانی 
به کار گرفته شده است.

ساندویچ هات داگ یک وابستگی 
در افراد ایجاد می کند و همین امر 
نگرانی هایی را برای متخصصان 
امر تغذیه و مسئوالن ذی ربط به 
وجود آورده است.یک هات داگ 

در واقع از سوســیس و کالباس تهیه شده اســت که برای خوش 
طعم کردن به آن مقداری ادویه و به خصوص فلفل زده می شــود.

در تهیه ســاندویچ هات داگ سوسیس و کالباس از گوشت خوک، 
گاو، بوقلمون و یا مرغ استفاده می کنند و برای افراد گیاه خوار سیر، 
فلفل و نمک جایگزین گوشت موجود در ساندویچ های هات داگ 
می شود.این ساندویچ برای اولین بار به وسیله یک قصاب آلمانی به 
نام چارلز فلتمن در سال 1871 درست شد و از آنجا که اولین بار از 
گوشت سگ برای تهیه هات داگ استفاده شد با این نام شناخته شد. 
مصرف ساندویچ هات داگ باعث بروز سرطان روده بزرگ می شود و 
پیری زودرس را به دنبال دارد و چربی باالی آن افراد را چاق می کند.

خوردن ساندویچ هات داگ خطر ابتالی افراد به سرطان کورکتال 
را تا 20 درصد افزایش می دهد و به دلیل ســدیم و چربی باالی آن 
بیمارانی که دچار عارضه فشارخون هستند از خوردن آن بپرهیزند.

زیبایی 

تزریق چربی صورت برای 
چه کسانی  مناسب تر است؟

افرادی که برای تزریق چربی اقــدام می کنند، معموال 
بزرگساالنی هســتند که می خواهند مشکالتی مانند 
چین وچروک، خط خنده، خط اخم یا خطوط گوشــه 
 دهان را از بیــن ببرند؛ البتــه احتمــال دارد که افراد 
 جوان تر نیــز واجد شــرایط الزم بــرای تزریق چربی

 باشند.
تزریق چربی می تواند فرسودگی ها و افتادگی های ناشی از 
افزایش سن را تا حدود زیادی جبران کند. این مشکالت 
ناشی از افزایش سن، معموال عبارت اند از: خط خنده، خط 
اخم، خطوط گوشه دهان، چین وچروک ها، گودرفتگی ها 
و فرورفتگی ها )مانند زیر چشم یا زیر استخوان های گونه( 
کم حجمی لب ها نیز با کمک تزریق چربی قابل جبران 
است و اسکارهای ناشی از آکنه را هم می توان با کمک 
همین روش برطرف کرد. به طور کلی، افرادی که دارای 
یک یا چند مورد از شرایط ذکرشده هستند، می توانند از 
فواید پیوند چربی اتولوگ برخوردار شــوند. با این حال، 
افرادی که برای تزریق چربی اقــدام می کنند، معموال 
بزرگساالنی هســتند که می خواهند مشکالتی مانند 
چین وچروک، خط خنده، خط اخم یا خطوط گوشــه 

دهان را از بین ببرند. 
البته احتمال دارد که افراد جوان تر نیز واجد شرایط الزم 
برای تزریق چربی باشند. انتقال چربی با روش تزریق، 
معموال برای افرادی مورد اســتفاده قــرار می گیرد که 
لیپوآتروفی را تجربه کرده باشند. در لیپوآتروفی، الیه ای 
از چربی های صورت که خطوط گونه ها و غبغب را تشکیل 
می دهند، از بین می رود؛ البتــه تزریق چربی می تواند 
مناطق خالی شده را پر کند و جذابیت خطوط کانتوری 

)contour( را به صورت بازگرداند.
افرادی که با مشکالت خاصی، غیر از موارد باال، در ناحیه 
صورت مواجه هستند، باید با متخصص پوست یا جراح 
زیبایی درباره ضرورت یا عدم ضرورت استفاده از تزریق 
چربی صحبت کنند. متخصصان می توانند گزینه های 
جایگزین یا مکمل دیگــری را برای این افــراد در نظر 

بگیرند. 
روش پیوند چربی اتولوگ از نظــر ایمنی و بی خطری 
تضمین شده است، چون هیچ محدودیتی در ارتباط با 
آلرژی ها ندارد. با این حال، در اولین مراجعه باید تمامی 
سوابق پزشکی و عادت های فعلی خودتان را در اختیار 
پزشــک قرار بدهید. این موارد باید به اطالع پزشــک 
برسند: سیگار کشیدن، استفاده از داروهای رقیق کننده 
 خون، مصرف هر نوع دارو، مصــرف قرص ضدبارداری 

و مکمل ها.

تناسب اندام

توصیه روز

سوال روز

عسل دارای آنزیم هایی است که باعث تولید هیدروژن 
پراکسید می شود که این آنزیم برای درمان زخم ها بسیار 

مفید است.

سیر سرشار از خواص درمانی از قبیل ضدقارچ، ضدباکتری 
و ضد ویروسی است و به عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک 

می کند.

و  آنتی بیوتیک، ضدعفونی کننده  دارای  سیب  سرکه 
ضدقارچ است و دارای خواصی است  که در درمان سرطان 

و ریشه کن کردن آن در مراحل اول استفاده می شود.

فلفل قرمز در درمان عفونت های زنانه بسیار موثر واقع شده 
و همچنین این آنتی بیوتیک قوی و ضدقارچ برای گلودرد 

نیز بسیار مفید است.

آنتی  بیوتیک های  شگفت انگیز طبیعی را بشناسید!

این عادت ها، هر روز شما را

 پیرتر از روز قبل می کند!

 خبر خوب این اســت که با متوقف کردن عادات بد، می توانید از نظر 

ظاهری و احساسی جوان تر شوید. در ادامه  عادت هایی را به شما معرفی 

می کنیم که باعث پیری در بدن می شوند و همچنین راه های مقابله با هر 

کدام را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید:

شــاید درباره چربی ســفید و چربی قهوه ای 
شنیده باشید. چربی ســفید، چربی احشایی 
اســت کــه ارگان هــای داخلی بــدن را با 
فرستاده هایی مانند اینترلوکین 6 و TNF-آلفا 
مورد حمله قرار می دهد. از بین بردن این نوع 
چربی از چربی قهوه ای که بیشــتر در کمر و 
گردن پیدا می شود و بدن را گرم و سوخت و 
ساز را باال نگه می دارد سخت تر است. چربی 
ســفید معموال در شــکم متمرکز شده و زیر 
پوستی است و شما را در معرض بیماری هایی 
نظیر دیابت و مشــکالت قلبی قرار می دهد. 
ورزش، مقــدار چربی های ســفیدتان را کم 
می کند و نهایتا باعث می شــود این چربی به 

رنگ بژ دربیاید ) ترکیبی از هر دو چرب (.
 می توانید ایــن چربی را کاهــش دهید و در 
نهایت آن را به چربی قهــوه ای تبدیل کنید. 
اولین گام این است که به اندازه کافی بخوابید 
 تا بدنتان سطح کافی از هورمون رشد را تثبیت 

کند.

غذاهای مرتبط با التهاب، مــی توانند پیری را 
سرعت ببخشــند و تاثیر منفی شدیدی روی 
بدن بگذارند. با پرهیز از غذاهای فرآوری شده 
می توانید تا حدود زیادی التهاب های غیرضروری 
را کاهش دهید. این غذاها ســمی به حســاب 
می آیند و ارتباط مستقیم با افزایش وزن، پیری 
و حتی بیماری های مزمــن دارند. بزرگ ترین 
مجرمان، قند و جایگزین های آن هستند که  قند 
خونتان را افزایش می دهند. مصرف کربوهیدرات 
خود را به کربوهیــدرات هایی که قند خونتان 
را افزایش نمی دهند و سرشــار از فیبر هستند 
محدود کنید؛ همچنین مواظب منابع مخفی 
قند نیز باشید مانند سس ها، کچاپ ها، غالت  و... 

سوخت و ساز بدنتان با باال رفتن سن، کند 
می شود که به معنای افزایش ذخیره بیشتر 
و از دست دادن عضله اســت. ممکن است 
کاهش حجم عضله در ابتدا مشهود نباشد، 
اما بعد از 30 ســالگی به صورت متوسط در 
هر دهه حدود دو کیلو و ســیصد گرم حجم 
عضالنی از دست می دهید؛ بنابراین مطمئنا 
در میانسالی شــاهد تغییراتی در بدن خود 
خواهید بود. اگر به ساخت عضله و استفاده 
از آنها فکر نکنید مطمئنا روند پیر شدنتان 
نیز ســرعت خواهد گرفت. اگر عضالتتان را 
به حال خود رها کنید، به مــرور تبدیل به 
چربی می شوند و دیگر مانند گذشته قدرتی 

نخواهید داشت.

باال رفتن چربی

خوردن  زیاد کربوهیدرات  ها 
و غذاهای فرآوری شده 

جا انداختن ورزش قدرتی

آیا شــنیده اید که نشستن درست مانند سیگار 
کشیدن است؟ متاسفانه در دهه های اخیر، سبک 
زندگی مردم به ســمتی رفته که فعالیت بدنی 
در آن بسیار کاهش یافته اســت. امروزه بیشتر 
می نشینیم و کمتر از همیشه حرکت می کنیم. 
با اینکه همه می دانیــم ورزش کردن برای مان 
خوب است، اما تنها تعداد کمی از ما به آن مشغول 
هستیم. بدتر از همه اینکه شغل بسیاری از مردم 
پشت میزی است. متاسفانه بعد از اینکه از سرکار 
به خانه بازمی گردیم نیز چیزی تغییر نمی کند 
و جلوی تلویزیون یا روی مبل می نشینیم و باز 
هم بی حرکتیم. نشستن، روند پیری را سرعت 

می بخشد.
 اگر یک خانم باشید نشستن زیاد به این معناست: 
شش ساعت یا بیشتر نشستن در روز برابر است 
با افزایش 10 درصدی خطر ابتال به ســرطان و 
افزایش 3۴ درصدی مرگ زودرس. مردانی هم که 
در روز 6 ساعت می نشینند نیز 17 درصد بیشتر 

در خطر مرگ زودرس قرار دارند.

زیاد نشستن بر اساس تحقیقات اخیر، انواع خاصی از قرص های ضداضطراب می توانند خطر ابتال به آلزایمر را 
تا بیش از 50 درصد افزایش دهند. به همین خاطر افرادی که از داروهای خواب آور برای خواب یا 

آلرژی استفاده می کنند بهتر است به دنبال جایگزین های طبیعی باشند.

درصد بسیار اندکی از انسان ها دارای ژن )DEC2( هستند 
که به آنها اجازه می دهد، با کمتر از 8 ساعت خوابیدن عملکرد 
مناسبی داشته باشــند. این بدان معناست که بسیاری از ما 
خود را از خواب درست و مناســب محروم می کنیم. میزان 
توصیه شده 7 تا 8 ساعت خواب در شب است. متخصصان می 
گویند کسانی که در طول شب کمتر از 5 ساعت می خوابند، 

تا 300 درصد بیشتر در خطر ســخت شدن عروق هستند؛ 
همچنین کمبود خــواب می تواند باعث شــود هورمون ها 
بی نظم و دچار تغییر شــوند. 97 درصد از ژن های ریتمیک 
تبدیل به آریتمی می شــوند که برای DNA خطرناک است 
و می تواند منجر به بیماری هایی نظیر سرطان شود، اما این 
همه چیز نیست؛ خواب بیشتر، همیشه بهتر نیست. بیش از 

هشت ساعت خوابیدن برابر است با کاهش قدرت شناختی، 
برابر با پنج تا هشــت سال افزایش سن. ســعی کنید خواب 
خود را به صــورت متعادل تنظیم کنید و اگر قادر نیســتید 
به تنهایی این کار را بکنید به پزشک مراجعه کنید. این کار 
کمک می کند فشار خون پایین بیاید و بازسازی سلولی در 

بدن سرعت بگیرد.

کم خوابیدن یا زیاد خوابیدن

دریافت داروهای خاص 
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خداحافظی رسمی برهانی با پیراهن استقالل
آرش برهانــی، مهاجم پیشــین اســتقالل بــا حضــور در ورزشــگاه آزادی 
 و در حاشــیه دیدار این تیم با ســپاهان رســما از دنیای فوتبــال خداحافظی

 می کند.

دروازه بان تیم گیتی پسند در مورد تمدید قرارداد خود با گیتی پسند 
اظهار کرد: پس از جلسه مشترکی که با مدیرعامل و قائم مقام باشگاه 
داشتم به این نتیجه رسیدم که قرارداد خود را برای یک فصل دیگر با این 
تیم تمدید کنم و از این به بعد تمام فکرمان قهرمانی در جام باشگاه های 
آسیا به همراه گیتی پسند است؛ امیدوارم بتوانیم قهرمانی را به کشور و 
شهر عزیزمان برگردانیم. سپهر محمدی در مورد عدم حضور در اردوی 
تیم ملی در کرواسی گفت: دچار یک آسیب دیدگی بودم که پزشک به 
من پیشنهاد استراحت داده بود و با مشورتی که با ناظم الشریعه، سرمربی 
تیم ملی داشتم به این نتیجه رسیدیم که به اردوی کرواسی اعزام نشوم و 
استراحت کنم. وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر مشکلم برطرف 
شده و آمادگی الزم را به دست آورده ام و در اردوهای آینده در خدمت 

تیم ملی خواهم بود.

  صدرنشین گروه A مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه که از شرایط 
بسیار مطلوبی برای رســیدن به این تورنمنت بزرگ برای دومین دوره 
متوالی برخوردار است خردادماه میزبان ازبکستان خواهد بود تا با برتری 

مقابل این حریف جشن صعود زودهنگامی را برپا کند.
در شــرایطی که کادر فنی تیم ملی تصمیم دارد اردوی آماده سازی را 
از اوایل خردادماه آغاز کند از فدراسیون فوتبال خبر می رسد کارلوس 
کی روش برای این اردو 25 تا 30 بازیکن را در فهرست نفرات خود قرار 
داده که تصمیم دارد فهرســت بازیکنان مد نظرش را بعد از فینال جام 

حذفی در اختیار رسانه ها قرار دهد.
تیم ملی اردوی خود را در تهران آغاز و سپس راهی اروپا می شود تا عالوه 
بر انجام بازی تدارکاتی با مونته نگرو چند روزی هم در این کشور اردو 

بزند تا برای بازی با ازبکستان در روز 22 خردادماه آماده شود.

 تمام فکرمان قهرمانی
 در جام باشگاه های آسیاست

 انتشار فهرست تیم ملی
 بعد از فینال جام حذفی

 اعضای تیم ســیاه جامگان بعد از برتری مقابل ماشین سازی در 
هفته ماقبل پایانــی لیگ، پاداش خوبی می گیرند. مســئوالن 
باشگاه سیاه جامگان پاداش ۷0 میلیون تومانی را برای بازیکنان 
این تیم درنظر گرفته اند و این پاداش که شــامل دو ســکه به 
هر بازیکن اســت روز گذشته  پرداخت شــد. مسئوالن باشگاه 
ســیاه جامگان برای پیــروزی این تیــم در دیدار آخــر مقابل 

پرسپولیس نیز یک پاداش ویژه درنظر گرفته اند .

پاداش 70 میلیونی به سیاه جامگان

    در حالــی که فدراســیون جهانــی فوتبال پنجشــنبه ۴ می 08
)1۴ اردیبهشت( قرار است رده بندی ماهیانه تیم های ملی جهان 
را اعالم کنــد، ســایت » football-rankings.info« طبق 
فرمول های موجود اقدام به پیش بینی جایگاه  تیم های ملی جهان 
کرد که بر این اساس تیم ملی کشورمان با 820 امتیاز همچنان در 
رده بیست وهشتم جهان و اول آسیاست و تغییری در جایگاهش 

به وجود نمی آید.   

ایران در رده 28 جهان می ماند
 ســرور جباروف، کــه بــه دلیــل  محرومیت 
استقاللی ها راهی سپاهان شــده بوداز ابتدای 
فصل هفدهــم باید برای آبی هــای پایتخت به 
میدان برود. رضا افتخاری مدیرعامل اســتقالل 
درباره این ماجرا گفته: »من قرارداد جباروف را 
دیدم و در آنجا دقیقا نوشته شده که بدون هیچ 

قید و شرطی باید به استقالل برگردد.«

جباروف برمی گردد، بی برو برگرد!

با نزدیک شدن به پایان رقابت های فصل شانزدهم لیگ برتر 
فوتبال، بسیاری از باشگاه ها برای حضوری قدرتمند در فصل 
نقل و انتقاالت فعالیت خــود را از همین حاال آغاز کرده اند. 
سپاهان که به نظر می رسد با زالتکو کرانچار برای فصل آینده 
هم ادامه بدهد یکی از تیم هایی است که از حاال در اندیشه 

بستن تیمی مدعی برای فصل بعد است.
اتمام قرارداد 12 بازیکن فعلی

در پایان فصل جاری قرارداد احســان حــاج صفی، جالل 
علیمحمدی، حسین پاپی، رسول نویدکیا، شجاع خلیل زاده، 
فرید بهزادی کریمی، مسعود حسن زاده، موسی کولیبالی، 
فرید نجات، لی اولیویرا و ســرور جباروف به پایان می رسد. 
در این بین جدایی شــجاع خلیل زاده قطعی است و گفته 
می شود او با تیم پرسپولیس قرارداد داخلی امضا کرده است. 
همچنین وضعیت سرور جباروف که در تعطیالت نیم فصل 
به سپاهان پیوست هم پس از پایان فصل مشخص می شود 
و این احتمال وجود دارد که سرنوشــت او نه دست خودش 

باشد و نه سپاهان.
به نظر می رسد بخش اعظمی از فعالیت سپاهان در فصل نقل 
و انتقاالت با نظر زالتکو کرانچــار روی تمدید با 10 بازیکن 

دیگر باشد.
نکته جالب این است که طبق اعالم ســازمان لیگ مهرداد 
محمدی، میالد سرلک و عارف غالمی تنها بازیکنان شاخصی 

هستند که با سپاهان برای فصل آینده هم قرارداد دارند.

سپاهان در کدام پست ها نیاز به تقویت دارد؟
با جدایی شــجاع خلیل زاده در پایان فصل در صورتی که با 
موسی کولیبالی تمدید شود ســپاهان به جذب جانشینی 
برای خلیل زاده نیاز دارد. در این بین از جذب محمد طیبی یا 
عزت ا...پورقاز در ماه های گذشته شایعاتی شنیده شده است 
اما به نظر می رسد سپاهان برای مدعی بودن نیاز به مدافعی 

باکیفیت تر داشته باشد.
همچنین پس از جدایی وریا غفوری در تابســتان گذشته 
عبدا... ویســی، علی هلیچی را برای پســت دفاع راست از 
استقالل اهواز به سپاهان آورد، اما عمر حضور او در سپاهان 

کمتر از نیم فصل بود. 
در نیم فصل دوم جالل عبدی از استقالل خوزستان خریده 
شد تا او جای خالی وریا غفوری را پر کند، اما او هم در ترکیب 
تیم ویسی و کرانچار جواب نداد تا به ناچار سرمربی کروات 
از عارف غالمی که پســت تخصصی اش دفاع وسط است در 
دفاع راست اســتفاده کند. با این حال به نظر می رسد یک 
دفاع راست تخصصی هم جزو اولین خریدهای سپاهان در 

تابستان باشد.
با توجه به آنچه از سپاهان در طول فصل دیده ایم این تیم به 
غیر از پست دفاع راست و دفاع چپ، احتماال در پست هافبک 
دفاعی و بازی ساز و همچنین مهاجم نوک در نقل و انتقاالت 
دنبال گزینه مناســب باشد. ســپاهانی ها از همین حاال با 

گادوین منشا هم مذاکراتی انجام داده اند.

مستطیل سبز

استراتژی زردپوشان در نقل و انتقاالت چیست؟
قاب روز

تبریک فیفا به ساحلی بازان ایران

پس از اعالم لیست جدید نفرات اعزامی به مسابقات بازی های اسالمی 
که در شهر باکو برگزار می شود، تغییراتی در 
این لیست مشاهده شد که از آن جمله 
حذف رضا قاســمی دونده اصفهانی 

رشته سرعت بود.
رضا قاسمی در این باره اظهار داشت: 
صبح دوشنبه متوجه شدم که لیست 
جدید اعالم شده و اسمی هم از من در 
آن نیست، از سوی فدراسیون هیچ خبری 
در این خصوص به من داده نشد، زیرا به ورزشکاران احترام نمی گذارند و 
برای شان مهم نیست چه اتفاقی می افتد. دونده اصفهانی تیم ملی افزود: 
اگر می خواستند مرا خط بزنند، نباید می گفتند که به تهران بیایم و تست 
 پزشکی بدهم، چند روز است که در تهران هســتم و هزینه اقامت هم 

بر عهده خودم است.

 گادوین منشــا، مهاجم نیجریه ای پیکان در آخرین مصاحبه اش 
حضور در پرسپولیس را تکذیب نکرده در 
حالی که تا همین یک هفته پیش هر 
گونه مذاکره با این باشگاه را تکذیب 
می کــرد و در این بــاره حرفی 
برای گفتن نداشــت. با این حال 
همانطور که گفته می شد منشا به 
پرسپولیس بسیار نزدیک است و به 
نظر می رسد فصل آینده پرسپولیس 
اشتباهات فصل اخیر را در مورد بازیکنان 
خارجی تکرار نخواهد کرد، اما سوالی که بعد از قطعی شدن حضور 
منشا در پرسپولیس به ذهن می رسد این است که آیا مهدی طارمی 
هم در پرسپولیس ماندنی است؟ هر چند سیستم بازی پرسپولیس 
به برانکو این اجازه را می دهد تا از دو مهاجم نوک بهره ببرد و حضور 
طارمی و منشا برای هواداران یک ترکیب ایده آل است، اما باید دید 
با توجه به ســبک بازی این دو نفر قرار گرفتنشان کنار هم جواب 
می دهد یا نه؟ از طرفی اگر منشا به پرسپولیس بیاید و کنار طارمی 
بازی کند اینطور نیست که همه فداکاری کنند تا طارمی گل بزند و 
آقای گل شود و پاس های دیگر بازیکنان باید بین این دو نفر تقسیم 
شود که اگر اینگونه باشد باید دید طارمی حاضر به ماندن و پایبندی 

به قراردادش خواهد بود یا نه.

بر اســاس گزارش هــا، مصدومیت 
زالتان ابراهیموویچ طوری نیســت 
 کــه بــه دوران حرفــه ای او پایان 

دهد.
نشــریه »ســان« انگلیس به نقل از 
خبرنگار رادیو »مونت کارلو« فرانســه 
خبر داد کــه عمــل زانــوی زالتان 

ابراهیموویچ موفقیت  آمیز بوده و او حاال باید 
روند ریکاوری خود در راه بازگشت به مستطیل 

سبز را آغاز کند.
ژوزه مورینیو، ســرمربی پرتغالی شیاطین سرخ که 

اعتقاد  زیادی به ابراهمیوویچ دارد، اخیرا در حمایت 
از ایبرا برای بازگشت هر چه سریع تر به میادین گفته 

بود که زالتان یک جنگجو است

مهاجم ملی پوش و لهستانی بایرن مونیخ به رکورد بمب افکن تاریخ 
فوتبال ژرمن ها رسید.پیروزی پرگل مقابل ولفسبورگ در 
روز شنبه، برای بایرنی ها دستاوردهای گروهی و فردی 
زیادی داشت.آنها توانستند حریف دیرینه را 6 بر صفر 
شکســت داده و در فاصله 3 هفته تا 
پایان فصل، جشن قهرمانی بگیرند.

اما از نظر شخصی،روبرت لواندوفسکی 
موفق شد در این مصاف 2 گل بزند.به 
این ترتیب »لووی« برای دهمین مرتبه 
در فصل جاری موفق شــد در یک بازی لیگی، 
بیش از یک گل بزند.در گذشته یعنی در فصل 
1969-1968 گرد مولر، گلزن نامی اســبق 
بایرن و آلمان معروف به »بمب افکن ژرمن ها« 
موفق شــد در یک فصل 10 بــار در بازی ها، 
 بیش از یــک گل بزند؛ البته مولــر در فصل 
19۷2-19۷1 کــه ۴0 گل زد، خــود در 12 

مسابقه بیش از یک گل به ثمر رساند.

گالیه دونده اصفهانی؛

چرا گفتند به تهران بروم؟

منشا بیاید، طارمی می ماند؟

 دوران حرفه ای زالتان
 تمام نشده است

»لواندوفسکی« به رکورد بمب افکن 
ژرمن ها رسید

اخبار روز

سوال روز

هفتمین دوره مسابقات ملی شترسواری کشور، 1۴ و 15 اردیبهشت 
ماه به میزبانی شهرســتان ورزنه اســتان 
اصفهان برگزار می شود. مسابقات ملی 
شترســواری که قرار بود با حضور 
10 اســتان و 11 تیم در صحرای 
مصر شهرســتان خور و بیابانک 
استان اصفهان برگزار شود با تصمیم 
مسئوالن برگزاری به شهرستان ورزنه 
منتقل شد.مهدی اسدی رییس هیئت 
ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان 
اصفهان در گفت وگوی کوتاه با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: مســابقات 
طبق همان برنامه ریزی و با همان جوایزی که پیش بینی شده است 
در تپه های شنی ورزنه و با همکاری شهرداری، فرمانداری و بخشداری 

ورزنه برگزار می شود.

مکان مسابقات ملی شترسواری تغییر کرد؛

 تپه های شنی ورزنه به جای 
صحرای مصر

فیفا با قرار دادن پستی در صفحه اینستاگرام خود، صعود تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به جمع 8 تیم برتر جهان 
را تبریک گفت.

منهای فوتبال

برای برگزاری مجمع عمومی فدراسیون جهانی بسکتبال )فیبا( 
دستورالعمل های زیادی تعریف شده است که یکی از مهم ترین 
آنها  به خصوص برای بســکتبال ایران، بررسی قوانین مربوط 
به پوشش سر بانوان است و اینکه زنان بسکتبالیست محجبه 
می توانند با پوشش خاص خود در میادین بین المللی حاضر شوند 
یا اینکه این نوع حضور به خاطر منافات با قوانین و به خصوص 

مسائل ایمنی، قابل پذیرش نیست.
بررسی این مسئله از آنجایی در دستور مجمع عمومی فدراسیون 
جهانی قرار گرفته که اعضای هیئت رییسه این فدراسیون در 
نخستین نشست سال 201۷ میالدی خود، تغییر برخی قوانین 
در رابطه با پوشــش بانوان بسکتبالیست را مصوب کردند. این 
نشست بهمن ماه سال گذشته برگزار شد و در آن تصویب شد 
که »چگونگی پوشش سر بانوان و قوانین فعلی در این زمینه باید 
مورد بازنگری قرار بگیرد تا گزارش های حاصل از آن، در نشست 

مجمع عمومی فیبا تعیین کننده نتیجه نهایی باشد.«
البته سال هاست که فدراسیون جهانی بسکتبال نسبت به حضور 
محجبه بانوان در میادین بین المللی مقاومت می کند و همین 
مسئله یکی از چالش های بسکتبال ایران بوده و همچنان هم 
هست، اما چه شــد که فیبا به بازنگری در مورد قوانین پوشش 

بانوان راضی شد؟
موضوع به دور جدید رایزنی های ایران باز می گردد؛ فدراسیون 
بسکتبال که طی سال های گذشته با وجود اقدامات و رایزنی هایی 
که در مراحل مختلف داشت، هرگز در مورد تاییدیه فیبا برای 
حضور محجبه بانوان در میادین به نتیجه نرسیده بود، از آذرماه 
سال گذشته و با تاکید وزیر ورزش وارد فاز جدیدی از رایزنی ها 
شد. رایزنی مسئوالن فدراسیون ایران با تک تک اعضای هیئت 
رییسه فیبا، نامه وزیر ورزش ایران به رییس فیبا و طراحی الگوی 
پیشنهادی برای بانوان بنا به پیشــنهاد فیبا از اقداماتی بود که 
چرخش پرونده چندساله بانوان بسکتبال ایران را در این فاز به 

همراه داشت.
در نهایت اینکه دیداری نمادین میان زنان بسکتبالیست ایران 
برگزار شد. بازیکنان در این بازی از الگوی پیشنهادی فدراسیون 
به فیبا استفاده کردند تا نشــان دهند اینگونه حضور محجبه 
در میدان هیچ مشکلی به خصوص به لحاظ ایمنی برای شان 
نخواهد داشت.  این دیدار 2۴ فروردین ماه در تهران برگزار شد. 

»لوبو کوتلووا« 
معــاون کمیته 
فنی فدراسیون 
جهانی بسکتبال 

نماینــده فیبا در 
این بازی بود.

در واقــع گــزارش 
اختصاصــی معــاون 

کمیته فنی فیبــا از این 
بازی و پوشــش بانــوان در 

آن، یکــی از مالک هــای اصلی 
برای تصمیم گیری در مجمع عمومی 

فیباست. این مجمع 1۴ و 15 اردیبهشت ماه در 
هنگ کنگ برگزار می شود و بعد از آن مشخص خواهد شد 

زنان بسکتبال ایران باالخره می توانند حضور محجبه در میادین 
بین المللی داشته باشــند یا همچنان در این زمینه با چالش و 

محدودیت مواجه خواهند بود؟
درکل اینکه مجمع آتی فیبا، یکی از سرنوشت سازترین نشست ها 
برای بسکتبال ایران اســت. مسئوالن بســکتبال ایران برای 
نتیجه گیری مثبت از این نشست و گرفتن تاییدیه و »آری« قطعی 
فیبا چه اقدامات دیگری بعد از برگزاری دیدار نمادین داشته اند؟

علی توفیق، دبیرفدراسیون بسکتبال در پاسخ به این پرسش 
خبرنگار مهر گفت: همزمان با سفر نماینده فیبا به ایران بنا بر 
تاکید معاون بانوان وزارت ورزش، گزارشــی از وضعیت کلی 
بســکتبال زنان به وی ارائه کردیم. طی این مدت این گزارش 
 مدام به روز رسانی شد؛ به خصوص با توجه به حضوری که تیم

 سه به سه بانوان در قزاقستان داشت.
وی تصریح کرد: نشستی هم با معاون بانوان وزیر ورزش در دفتر 
وی برگزار می کنیم  که این نشست برای نهایی شدن گزارش 

مورد نظر است و اینکه آن را به طور کامل به فیبا ارائه کنیم.
»آیا برای حضور در مجمع فیبا برنامه خاصی هم پیش بینی کرده 
اید؟ برنامه ای مانند دیدار با رییس فیبا و رایزنی مستقیم با وی؟«، 
توفیق در پاسخ به این پرسش گفت: محورهای تعیین شده برای 
مجمع خیلی زیاد است. قطعا نمایندگان هر کشور هم با رییس 
فیبا  یک نشست صمیمانه کوتاه دارند، اما اینکه رایزنی هم داشته 

باشیم به وقتی که 
در اختیارمان قرار می دهند، 
بستگی دارد. قطعا تالش می کنیم که بتوانیم با وی یا دبیرکل 
فیبا مالقاتی خصوصی در مورد موضوع موردنظر داشته باشیم.در 
هر صورت موضع قطعی و نهایی فدارسیون جهانی بسکتبال در 
رابطه با حضور محجبه بانوان در میادین بین المللی بعد از نشست 

دو روزه هنگ کنگ مشخص 
خواهد شد. در نگاهی دیگر 
بعد از این نشست مشخص 
خواهد شــد کــه ایــن بار 
اقدامات مجموعه فدراسیون 
و ورزش ایــران چقــدر در 
 تغییر نگاه فیبــا موثر بوده

 است.
در صــورت مثبــت بــودن 
ایــن تغییــرات و موافقت 
فیبــا بــا حضــور محجبه 
بانــوان در میادین، دختران 
بسکتبالیســت ایــران می 
توانند در مسابقات غرب آسیا 
شرکت کنند. این رقابت ها 
خردادماه بــه میزبانی اردن 

برگزار می شود.

نشست تعیین کننده فیبا 
برای زنان بسکتبال ایران

دارنده مدال طالی وزنه برداری آسیا:

 نمی خواستم مدال طال 
به شخص دیگری برسد

دارنده مدال طالی وزنه برداری آسیا درباره عملکردش 
در رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا و کسب 3 مدال 
طال گفت: با توجه به شرایط و میزان آمادگی که داشتم 
و تمرینات کمی که پشت ســر گذاشته بودم از نتیجه 
راضی بودم؛ هر چند که خودم فکــر نمی کردم به این 

رکوردها برسم.
محمدرضا براری ادامه داد: نمی خواستم هیچ کدام از 
مدال های طالی 3 حرکت از دست ما خارج شود؛ وقتی 
وزنه بردار کره ای، وزنــه 220 کیلوگرمی را در دوضرب 
ثبت کرد، در حالی که من حتی در تمریناتم این وزنه را 

نزده بودم 221 کیلوگرم را انتخاب کردم.
دارنده مدال طالی وزنه برداری آســیا درباره انجام دو 
حرکت خطا در حرکت یک ضرب و اینکه در آســتانه 
حذف شــدن از مسابقات قرار داشــت، گفت: تنها ۴0 
روز تمرین داشــتم؛ اولین بار بود کــه چنین اتفاقی 
برایم رخ می داد. استرس داشــت من را خفه می کرد. 
انتظار انتخاب وزنه 1۷5 کیلوگرمی را برای حرکت اول 
یک ضرب نداشتم و منتظر 181 یا 182 کیلوگرم بودم تا 
با همان حرکت اول کار را تمام کنم، اما فکر کنم سبکی 

وزنه و دست کم گرفتن آن تمرکزم را به هم ریخت.
براری تصریح کرد: برای حرکت دوم، وزنه را سنگین تر 
کردم، اما باز هم خراب شــد و برای حرکت ســوم بار 
دیگر وزنه را سنگین تر کردم که خوشبختانه موفق به 
مهار آن شدم. هر چند که ســال گذشته در یک ضرب 
181 کیلوگرم زده بودم، اما امســال با 1۷۷ کیلوگرم 

طال گرفتم.
وی درباره حرکت دوضرب گفت: انتظار خودم این بود 
که در یک ضرب به 185 یا 186 کیلوگرم برســم و در 
همان حرکت اول کار را تمام کنم، اما رقابت حســاس 
شــد. در دوضرب هم در نهایت وزنه ای را که حتی در 
تمریناتم نزده بــودم و یک کیلوگرم از رکورد ســال 
گذشته ام بیشــتر بود، مهار کردم. نمی دانستم حریف 
کره ای چه وزنه ای را زده، اما وقتی متوجه شدم او 220 
کیلوگرم را باالی سر برده است، نمی خواستم مدال طال 

به وزنه بردار دیگری برسد.
دارنده مدال طالی وزنه برداری آسیا درباره حضورش 
در بازی های کشورهای اســالمی گفت: فکر می کنم 
این مسابقات سطح باالیی داشته باشد هر چند اولین 
حضور وزنه برداری در این رقابت هاست، اما با توجه به 
وزنه برداران خوبی که در قــاره اروپا حضور دارند، فکر 

می کنم سطح خوبی داشته باشد.

مجمع عمومی فدراسیون جهانی بسکتبال طی روزهای آینده 
برگزار می شود تا مشخص شــود زنان بسکتبال ایران باالخره 

می توانند حضور محجبه در میادین داشته باشند یا نه؟

طی روزهای آینده  برگزار می شود؛

فوتبال جهان

سال هاست 
که فدراسیون 

جهانی بسکتبال 
نسبت به حضور 

محجبه بانوان در 
میادین بین المللی 

مقاومت می کند 
و همین مسئله 

یکی از چالش های 
بسکتبال ایران بوده 

است
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معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه مخاطب اصلی صنایع دستی خود مردم هستند، 
گفت: هنوز ورود گردشگر به کشور در حد مطلوب نبوده و تحرک جدی در بازار صنایع دستی ایجاد نشده است و گالیه 

تولیدکنندگان صنایع دستی بحق است.
بهمن نامور مطلق پیرامون گالیه تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع 
دستی مبنی رکود حاکم بر این بازار اظهار داشت: هنوز ورود گردشگر به 
کشور در حد مطلوب نبوده و تحرک جدی در بازار صنایع دستی ایجاد 
نشده است و گالیه تولیدکنندگان صنایع دستی بحق است. وی با بیان 
اینکه گردشگر خارجی وقتی به کشور دیگری سفر می کند یک مخاطب 
و خریدار بالقوه اســت، ادامه داد: ما باید با ارائه آثار مورد توجه مخاطب 
خارجی و باکیفیت که بتواند نمایندگی ما را در کشور مقصد کند، از این 

ظرفیت استفاده کنیم که ما در این زمینه آن طور که باید فعال نبودیم.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
ادامه داد: هنرمندان صنایع دستی ما باید با طراحی جدید بتوانند انگیزه گردشگر را برای خرید اثر ارتقا دهند و مخاطب 

خود را حفظ کنند.

30 دستگاه اتوبوس  تندرو به حمل و نقل شهر  افزوده می شوند
امروز با حضور مدیران شهری و اصحاب رسانه پس از سال ها در راستای توسعه سطح خدمات 
مســیر جدید اتوبوس های تندرو در خط میدان امام علی )ع( تا پایانه شهدای ارغوانیه اصفهان 
راه اندازی و به واسطه آن ۳۰ دستگاه اتوبوس تندروی جدید به حمل و نقل شهر افزوده می شود.

معاون سازمان میراث فرهنگی:

تحرک جدی در بازار صنایع دستی ایجاد نشده است

مســئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان گفت: نشان هالل احمر نشان خاصی بوده و فعالیت هالل احمر 
کشور متمایز است. آیت ا... مهدوی اظهار داشت: جمعیت هالل احمر ایران 
برخوردار از چند خصوصیت قرآنی در امداد و کارهای خیر است که ایران 
اسالمی را از سایر کشورها متمایز می کند. وی با تاکید بر اینکه این چند 
ویژگی باید در کارهای جمعیت هالل احمر مالحظه و ثبت شود، با اشاره به 
آیه 92 سوره آل عمران گفت:» وقتی انفاق می کنید از آنچه دوست دارید 
انفاق کنید.«  مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان،اضافه کرد: این نکته مهمی  است که طریق انصاف 
و مساوات است. وی ویژگی دیگر را قصد هلل دانست و گفت: 2 نتیجه این 
ویژگی این است که شخص کمک کننده انتظار پاداش و انتظار تشکر ندارد.
مســئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان، اضافه کرد: نباید فقط مقابل دوربین خود را نشان دهیم، حتی 
 باید روحیه شما )مدیران هالل احمر( طوری باشد که اگر ندانند شغل شما

 هالل احمر است، بگویند شما انسانی استثنایی هستید.

عباس حاج رسولیها، عضو کمیسیون اموراقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای شــهراظهارکرد: بســیاری از آزادســازی خیابان ها و احداث 
خیابان های جدید ســطح شهر حاصل اقدامات جســورانه، جهادی و 
انقالبی 4 دوره شورای اسالمی شهر اصفهان بوده است.وی افزود: دولت 
یازدهم و دولت های قبلی هیچ توجهی به قطار شــهری و حمل و نقل 
عمومی اصفهان نکرده  و به این شــهر ظلم کردند؛ با وام 25 درصد که 
نمی توان مترو ساخت.حاج رســولیها گفت: قرار بر این بود که بیش از 
نیمی از هزینه ســاخت و راه اندازی پروژه قطار شهری را دولت تأمین 
کند که این امر محقق نشد؛ پیشرفت روند ساخت متروی اصفهان فقط 
نیازمند بودجه است.وی عنوان داشت: دولت ها به حمل و نقل عمومی 
اصفهان ظلم کردند چراکه قرار بود 7۰ درصد از اعتبارات مترو را تامین 
کنند، در دوره ای شــهرداری تنها 17/5میلیون تومان برای خرید هر 
اتوبوس هزینه می کرد و مابقی آن را دولت پرداخت می کرد و این یک 
روال قانونی بود. حاج رســولیها  در پایان خاطرنشــان کرد: شهرداری 
اصفهان می تواند یک الگوی حرکت جهادی و انقالبی برای دولت باشد. 

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از سفر ۳2۰هزار گردشــگر خارجی به استان اصفهان طی سال 1۳95 خبر داد.
فریدون الهیاری در حاشیه افتتاح اداره میراث فرهنگی شهرستان لنجان اظهار داشت: با توجه به تجزیه و تحلیل آمار موجود 
در معاونت گردشگری استان، چنین نتیجه گیری به عمل آمد که از ابتدای فروردین ماه 1۳95 لغایت اسفند همان سال ۳2۰ 

هزار گردشگر خارجی از آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری استان اصفهان 
بازدید به عمل آورده و در این استان پهناور تاریخی اقامت گزیده اند.وی افزود: 
افزایش اقامتگاه های بوم گردی و همچنین افزایش واحدهای اقامتی و تنوع 
جاذبه های تاریخی در پهنه استان در کنار امنیت وصف ناپذیر کشورمان و 
همچنین سیاست تنش زدایی دولت جمهوری اسالمی ایران نقش مهمی 
در توسعه گردشگری استان ایفا کرده است.مدیر کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان به تنوع خدمات ارائه شده به گردشگران نیز در پهنه استان اصفهان 
اشاره کرد و گفت: افزایش هتل های 5 ستاره اصفهان به 2 عدد در سال 1۳95 
و افزایش ظرفیت اقامت استان به 1۸هزار تخت و همچنین افزایش کیفی ارائه 

خدمات به گردشگران و هماهنگی تمامی اعضای ستاد اجرایی سفر استان اصفهان در خدمات رسانی به گردشگران در کنار 
سایر عوامل ذکر شده نقش مهمی در توسعه گردشگری خارجی استان داشته است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

سفر بیش از سیصدهزار گردشگر خارجی به استان اصفهان 

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه استان اصفهان:

مدیراِن مقابل دوربین 
نباشیم

عضو کمیسیون اموراقتصادی، حقوقی و گردشگری: 

 دولت ها به حمل و نقل 
عمومی اصفهان ظلم کردند

چهره

اخبار

مدیر پروژه پردیس هنر آبشار:

 احداث فاز اول پردیس هنر آبشار 
به نیمه رسید

مدیر پروژه پردیس هنر آبشار گفت: عملیات احداث فاز اول پردیس 
هنر آبشار به مساحت 7 هکتار در دست اجراست.

عبدالرسول دادآفرید با اشاره به اینکه این پروژه در چند فاز احداث 
می شــود، عنوان کرد: در حال حاضر فاز اول پردیس هنر آبشــار 
تاکنون 5۰ درصد پیشرفت داشته اســت.مدیر پروژه پردیس هنر 
آبشــار ادامه داد:  عملیات احداث فاز دوم این پروژه نیز خرداد ماه 
سال جاری اجرایی می شود. دادآفرید با اشاره به اینکه پردیس هنر 
آبشار یکی از زیباترین بوستان های حاشیه زاینده رود خواهد شد، 
گفت: کاربری هایی شامل گلخانه و پارک سرپوشیده شبیه باغ گلها 
و همچنین کاربری های فرهنگی شــامل موزه احجام، پارک بازی 
کودکان با روحیه مینیاتور و ســالن آمفی تئاتر با گنجایش ۳ هزار 
نفری که به طرف رودخانه و پشت به آفتاب باشد برای مجموعه در 

نظر گرفته شده است.

 پیاده روسازی خیابان کاوه
 با اعتبار ۸۲۰ میلیون تومان

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان گفت: پیاده رو سازی خیابان کاوه 
با اعتبار ۸2۰ میلیون تومان در دست اجراست.

علی اصغر شاطوری اظهار  کرد: پیاده روسازی خیابان کاوه حدفاصل 
شهدا تا پل چمران در دست اجراست.  وی با اشاره به اینکه این پروژه 
تاکنون 5 درصد پیشرفت داشته اســت، ادامه داد: پیاده روسازی 
خیابان کاوه با اعتبار ۸2۰ میلیون تومان در نیمه دوم سال جاری 
تکمیل می شود.شاطوری با اشاره به دیگر پروژ ه های سال جاری 
ادامه داد: عملیات احداث خیابان پوریــای ولی حدفاصل خیابان 

اشراق تا میدان ضابط زاده نیز در سال جاری اجرایی می شود.

زاینده رود

درشهر سفر کنید
شــهر اصفهان به عنــوان پایتخت هنر 
 و فرهنگ جهان اســالم، همــواره محل 
رفت و آمد چهــره های هنــری- فرهنگی بــوده و برنامه های 
فرهنگی متنوعی در طول سال، در شهر جاری است. فصل بهار 
و ماه اردیبهشت، فرصت خوبی است برای آنکه در اصفهان سیر 
و سفر کنید؛ از کنسرت خوانندگان مطرح گرفته تا گالری های 
عکس و نقاشی، هرچیزی بخواهید در این شهر دیدنی برای تان 
مهیاســت. با ما همراه باشــید تا از تازه ترین برنامه هایی که در 
 سطح شهر اصفهان و در حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر

 شوید:

کنسرت گروه »چارتار«
 17 اردیبهشت ماه- تاالر رودکی

مراسم تجلیل و نمایش فیلم
مردی از کویر

امروز  از ساعت 16:۳۰
مکان: خیابان رباط سوم- خیابان دانش غربی- 

دانشگاه فرهنگ و هنر

در قاب شهر

دیدار مردم و مسئوالن از آسایشگاه 
جانبازان شهید مطهری 

 جشن میالد سه نور مولود شعبان المعظم 
در اصفهان

 واژگون شدن بار هندوانه در اتوبان
 ذوب آهن

آماده سازی سامانه اتوبوس تندروی 
اصفهان

 سه شنبه های بدون خودرو، مدتی است 
در بیشتر شهرهای کشــور در جریان 
است و استقبال خوبی هم از آن شده و همزمان در دیار نصف 
جهان به صورت هفتگی در حال برگــزاری در خیابان های 
منتهی به میدان انقالب و چهارباغ عباسی است. شهروندان 
با استفاده از دوچرخه هایی که شهرداری اصفهان در اختیار 
آنها قرار می دهد یا با دوچرخه های شــخصی خود یک روز 
بدون خودرو را در این مسیر به عنوان یک حرکت نمادین در 
جهت کاهش آلودگی هوا و اســتفاده نکردن از خودروهای 
شخصی انجام می دهند، اما در کنار این اقدامات که در جهت 
فرهنگ سازی برای کاهش آلودگی هوا انجام می شود بحث 
نبود آلودگی صوتی و آرامشــی که بر فضای خیابان در این 
ساعت از روز فراهم شده توجه هر شهروند و مسافری که در 
این قسمت شهر در حال تردد است را به خود جلب می کند. 
آلودگی صوتی به عنوان یک مشکل زیست محیطی، امواجی 
مخرب و تاثیر گذار روی بدن انســان می گــذارد که دارای 
عوارض بســیار زیادی از جمله کاهش ظرفیت کار انسان در 
مشاغل مختلف فکری و بدنی و همچنین تاثیرات منفی روی 
وضع روحی و روانی شــخص و مهم تر از همــه  اینها قدرت 
شنوایی انسان را کاهش و خطر ابتال به امراض قلبی و عروقی 

را افزایش می دهد. 
در مــاده 1 از آیین نامه اجرایی نحــوه جلوگیری از آلودگی 
صوتی مصوب 1۳7۸ آمده است: آلودگی صوتی عبارت است 
از پخش و انتشار هر گونه صوت ،صدا و ارتعاش مربوط بیش 

از حد مجاز و مقرر در فضای بازغیر سر 
پوشــیده. حد مجاز آلودگي صوتي که 
اســتاندارد آلودگي صوتــي هم نامیده 

مي شود ، عبارت است از میزان و مشخصات 
ویژه اي که با توجه به اصول حفاظت از  محیط 

زیســت و برمبناي واحد اندازه گیري صدا براي منابع 
مولد آلودگي صوتــي و فضاي مورد انتشــار و محیط هاي 
مختلف تعیین مي شــود. واحد اندازه گیــري صدا یا صوت، 
دسي بل مي باشد و میزان آستانه تحمل صوت گوش انسان را 
چیزی در حدود 1۳۰ دسی بل اندازه گیری کرده اند که بیش 
از این میزان غیرمجاز بوده و تاثیرات مخربی را همانگونه که 

گفته شد روی انسان باقی می گذارد.
 موارد بسیاری را در مورد منابع ایجاد کننده  آلودگی صوتی 
برشــمرده اند که مهم ترین آنها را می توان بــه نیروگاه ها 
و کارخانجــات و کارگاه های صنعتی وســایل حمل و نقل 
به خصوص موتورســیکلت هــا و آن دســته از واحد های 
 صنفی کــه فعالیت آنها منجــر به ایجاد صدا بــا صوت باال

 می شود.
 راهکارهای زیادی برای کاهش آلودگی صوتی پیشنهاد شده 
است که یکی از مهم ترین آنها استفاده از پوشش گیاهی است 
از جمله درختان بلند و درختچه ها که با کاهش دادن امواج 
صوتی نقش موثری را در این زمینه ایفا می کنند. یکی دیگر 
از این روش ها پوشــش دیوار صوتی اســت به عنوان موانع 
صوتی که در خیابان و بزرگراه ها ســاخته می شود و برای 

جلوگیری از صدا در شهرهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته 
است؛ همچنین خروج کارخانجات و کارگاه های مولد صوت 
از مراکز شهری و مسکونی به بیرون از شهر از دیگر اقدامات 

مهم و موثر در این زمینه می باشد. 
اصفهان در مقایســه با دیگر شــهرهای کشــور طبق گفته 
کارشناسان از میزان آلودگی صوتی بسیار باالیی برخوردار 
است. در واقع بیشــتر مناطق مرکزی و پر ترافیک شهری با 
معضل آلودگی صوتی دســت و پنجه نرم می کنند از جمله 
میدان جمهوری و چهار راه فردوسی که جزو مکان های پر 
رفت و آمد، شلوغ و پر سر و صدای شهری محسوب می شوند 
و افرادی که بیشــتر در فضای خیابان های شهری در حال 
کار و فعالیت هستند از جمله رانندگان اتوبوس های واحد، 
تاکسی ها و ماموران راهنمایی و رانندگی و کسبه ای که مغازه 
آنها در جوار خیابان های پر رفــت و آمد قرار داد در معرض 
آلودگی صوتی و عوارض آن نســبت به دیگر افراد هستند. 
کارشناسان می گویند اســتاندارد معین شده برای آلودگی 
صوتی در شهر ها در ساعات مختلف متغیر می باشد به 
طوری که در ساعات 7 صبح لغایت 22 شب) 
55 دسی بل ( و در ساعات 22 تا 7صبح) 
45 دسی بل ( است. اصفهان به عنوان 
یک شهر توریســتی با جاذبه های 
گوناگون طبیعی و غیر طبیعی هر 
ساله گردشگران بسیاری را به خود 
جذب می کند به طوری که طبق 
گفتــه مدیر کل میــراث فرهنگی 
اســتان اصفهان از ابتدای فروردین  
ماه سال جاری تا ابتدای اردیبهشت ماه، 
بیش از ۸5 هزار گردشــگر خارجی از 44 
ملیت از بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری 
استان اصفهان دیدن کرده اند که ثبت رکوردی جدید در آمار 
ورود توریست خارجی به اصفهان است؛ بنابراین انتظار می 

رود که مسئوالن و متولیان 
امر اقدامات الزم را همانگونه 
که در جهت رفــع آلودگی 
هــوا و ســایر آلودگی های 
زیست محیطی دیگر انجام 
می دهند ، توجه خاصی هم 
به کاهش آلودگی ناشی از 
فعالیت های صوتی داشته 
تا هر چــه بهتر و بیشــتر 
شــاهد فضای آرام شهری 
در خیابان ها و بزرگراه های 
اصفهان باشیم و در کنار آن 
رونق بیش از پیش شهرمان 
را از جنبه هــای گوناگون 
توریستی ، اقتصادی و... را 

فراهم بسازیم.

وقتی آلودگی صوتی، آرامش شهر را به هم می زند؛

اصفهان، صدا، حرکت!

با مسئوالن

تا پایان سال جاری صورت می گیرد؛

افزایش تعداد دوربین های 
متحرک ثبت تخلف در سطح شهر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: 
تا پایان ســال جاری دوربین های متحرک برای ثبت 
تخلفات رانندگی در سطح شهر اصفهان افزایش می یابد. 
علیرضا صلواتی اظهار کرد: در سال گذشته اعمال قانون 
تخلف رانندگانی کــه روی خط عابر پیــاده توقف و یا 
از چراغ قرمــز عبور می کردند به صــورت جد دنبال و 
عملیاتی شــد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان ادامه داد: در این راستا با نصب دوربین های ثبت 
تخلف در چهارراه ها، تخلف عبور از چراغ قرمز و توقف 
روی خط عابر پیاده ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

صلواتی با اشاره به اینکه در ســال جاری دوربین های 
متحرک برای اعمال قانون رانندگان متخلف در سطح 
شــهر تردد می کنند، ادامه داد: ایــن دوربین ها روی 
خودروها نصب هستند و افرادی که خودروهای خود را 
در محل های غیر مجاز مانند ایستگاه اتوبوس و تاکسی، 
حریم تقاطع ها، محل پارک خودروهــای جانبازان و 
معلوالن توقف و یا خودروی خود را پارک دوبل کرده اند، 
جریمه می کنند. وی تاکید کرد: تا پایان ســال جاری 
5 دوربین متحرک جدید بــه دوربین های قبلی اضافه 

می شود تا تخلفات رانندگان را ثبت کند.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

احیای مادی های منطقه ناژوان 
در دستور کار است

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان از احیای مادی های این 
منطقه به وســیله الیروبی، بدنه سازی و توسعه شبکه 
آبیاری خبر داد.حســن شــفیعی با بیان این مطلب 
اظهارکرد: زاینده رود و مادی هــای اصفهان از دیرباز 
نقش بســیار مهمی در کشــاورزی و آبیــاری باغات 
اصفهان داشــته اند که مهم ترین اثر مــادی ها ایجاد 
 فضای سبز پایدار و شکل گیری باغات متعدد درحاشیه

 آنهاست.
وی با اشاره به اینکه حدود 52 کیلومتر از سر منشأ این 
شریان های زندگی اصفهان در منطقه ناژوان قرار دارد، 
افزود: در ســال های اخیر به دلیل خشکسالی و عدم 
جریان دائمی زاینده رود و نیز عدم تخصیص ســهمی 
از همان جریان فصلی رودخانه، درختان حاشــیه این 
مادی ها که بیشــتر قدمتی چند ده ساله دارند با تنش 

جدی و خطر خشک شدن و نابودی روبه رو شده اند.

میثم
 هادیان

راهکارهای زیادی 
برای کاهش 

آلودگی صوتی 
پیشنهاد شده است 
که یکی از مهم ترین 

آنها استفاده از 
پوشش گیاهی 

است

به دلیل توهین به شهدای 
مدافــع حــرم، پرونــده 
قضائی برای غالمحســین 

کرباسچی تشکیل شد.
رییــس کل دادگســتری 
استان اصفهان گفت: برای 
دبیرکل حــزب کارگزاران 
سازندگی به دلیل توهین 
به شــهدای مدافــع حرم 
پرونده قضائی تشکیل شد 
و غالمحسین کرباسچی به 
دادسرای اصفهان احضار می شود.احمد خسروی وفا با بیان اینکه 
پرونده برای غالمحســین کرباســچی، دبیرکل حزب کارگزاران 
سازندگی تشکیل شده افزود: اظهارات این فرد جنبه جزایی داشته 
و اعالم جرم و پرونده برای وی تشــکیل شــده است.غالمحسین 
کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در حاشیه مراسمی 
در اصفهان اظهاراتی توهین آمیز نسبت به شهدای مدافعان حرم 

داشت که موجب اعتراض مردم شد.
این در حالی اســت که غالمحسین کرباســی درباره این شکایت 
گفته من هم از طریق رسانه متوجه این شکایت شدم و هنوز هیچ 

احضاریه ای به دست من نرسیده است.

کرباسچی به دادسرای اصفهان 
احضار می شود

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی

در شهر
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پنج چیز است که در هر کسی نباشد، خیر زیادی در او نیست، عقل، 

دین، ادب، حیا و خوش خویی. 
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لبخندک

زمان
یادم می آید وقتــی که ما دوره دبســتان را 
سپری می کردیم،یکی از سوال های ریاضی 
این بود که اگر ساعتی داشته باشیم که روی 
عدد 3 باطری اش تمام شده باشــد، روزی چند بار وقت دقیق را 
نشــان می دهد. آن موقع ما برای جواب دادن به این ســوال کلی 
فکر می کردیم و باالخره می گفتیــم روزی دوبار؛ یعنی حتی یک 
ساعت خواب رفته هم، روزی دوبار زمان را درست نشان می دهد. 
به نظرم این مسئله نسبت مستقیمی با موضوع مد دارد. مثال فکر 
کنید شما به شلوارهای پاچه گشاد عالقه دارید، دوران این شلوارها 
به سر می رسد و بعد از آن شلوارهای راسته، تنگ، پاچه تفنگی یا 
کوتاه مد می شود، اما شما همچنان فقط شــلوار پاچه گشاد می 
پوشید. خب چند سال بعد دوباره این شــلوارها مد می شوند و به 
نظر می رسد شمایی که در زمان متوقف شــده اید و به یک مدل، 
بند کرده ایــد همچنان مثل بقیه لباس مد روز می پوشــید. جور 
دیگری هم می توان در زمان متوقف شد. مثال در 50 سالگی مثل 
نوجوانان 15 ساله لباس بپوشید. مسئله، درست یا غلط بودن این 
کار نیست. به هرحال لباس پوشــیدن آدم بیشتر به سلیقه و نظر 
شخصی خودش بستگی دارد. نکته، انکار فرصت هایی است که هر 
دوره سنی  می تواند برای شیک پوشی در اختیار ما قرار دهد. صرف 
یک عالمه انرژی برای تبدیل شدن به چیزی که عمال دیگر ممکن 
نیست، آدم را ترحم برانگیز می کند و ناخودآگاه این پیغام را برای 
دیگران می فرستد که ما با خودمان رو راست نیستیم و میانسالی یا 
سالمندی خود را انکار می کنیم؛ البته عکس این ماجرا هم اتفاق 
می افتد. کم نیستند پدر و مادرهایی که بچه ها را از همان کودکی 
در لباس آدم بزرگ ها می پیچند و از آنها توقع دارند مثل بزرگ ترها 
فکر کنند، حرف بزنند و حتی راه بروند و به ایــن ترتیب آنها را از 
حق کودکی کردن، محروم می کنند. در جایی که زمان، اتفاق ها و 
زندگی می گذرد، متوقف شدن خیلی هم درست به نظر نمی رسد.

 راهکارهایی
 برای انتقاد از همسر

یک روز صبح که از خواب بیدار شــدید یک قلم و 
کاغذ بردارید و تا شب هر گیری را که به همسرتان 
می دهید یادداشت کنید. نتیجه در پایان روز ممکن 
است برای تان بسیار شگفت آور باشد؛ اینکه در طول 
روز چندین بــار به بهانه ها و با ادبیــات متفاوت به 
همسرتان تذکر داده باشــید، اصال نشانه خوبی در 
زندگی زناشویی عاشقانه شما و همسرتان نیست؛ 
یک جای کار می لنگد. اگر تا پایان این مطلب همراه 
ما باشــید می گوییم که کجای کار می لنگد و چه 

باید بکنید.
شوهرهای فراری

تصور زنی کــه از صبح و هنگام بیداری شــروع به 
تذکردادن نکات مختلف به شوهرش می کند، اصال 
تصور جذاب و دلنشینی برای یک مرد نیست. تصویر 
خانمی که از صبح، از شستن صورت و صابون زدن 
و مســواک زدن صبحگاهی، تا رنگ کیف و کفش و 
پیراهن، تا تند نرفتن با ماشین و مواظب رانندگی 
بودن و دوبــاره در غروب، جمع کــردن لنگه های 
جوراب و به موقع خوابیدن و... را به انسان یادآوری 
کند، با هر تفسیر و تعبیری و در هر نقطه ای از دنیا 
که باشد مردتان را از شــما دلزده و فراری می کند. 
اصوال اگر قرار بود شوهرتان پذیرای این همه تذکر 
آیین نامه ای از همســرش باشــد، آنها را تا امروز از 
مادرش یــاد گرفته بود. مادر هــا در این زمینه هم 
دلســوزترند و هم مجموعه کامل تری از توصیه ها 
و تذکرات را آن هم با زبانی که به دلیل مهر مادری 
و تجربه روزگار معموال از شما هم نرم تر است برای 
همســرتان بازگو می کرده اند. مطمئن باشید هیچ 
عاملی بیشتر از گیردادن ها و تذکرهای مداوم شما 
نمی تواند همسرتان را به این خوبی و تمیزی از شما 

دلزده و دور کند. 
خود شما هم اگر لحظه ای خودتان را جای همسرتان 
بگذارید و تصور کنید که او بخواهد از صبح تا شب 
همه نکات هرچند مثبت و خیرخواهانه را در مورد 
زندگــی و خانه داری و بچه داری یــا محیط بیرون 
از خانه به شما گوشــزد کند، قطعا خسته و کالفه 

خواهید شد.

مهارت زندگی

 مهم ترین توصیه های انتخاباتی رهبر انقالب در کتابی به نام»انتخابات 
چرا؟ چگونه؟« به کوشش سعید اشیری و نشر انقالب اسالمی چاپ شده 
است.  شرایط کنونی تحوالت جهان اسالم و موفقیت های منبعث از بیداری 
اسالمی، نگاه ها را بیش از پیش به نظریه های تمدن ساز و برآمده از مکتب 
حیات بخش اسالم عزیز، متوجه و متمرکز ساخته است و تجربه های موفق 
و بالنده  جمهوری اســالمی ایران، در بیش از سه دهه  گذشته، بهترین 
حجت  بر راهگشایی و هدایت اسالم ناب محمدی )صلوات ا... و سالمه علیه 
و آله الطاهرین( در فرآیند تدبیر امور جامعه و حرکت در مسیر پیشرفت و 
تعالی خواهد بود. کتاب حاضر دربردارنده  گزیده ای از مهم ترین توصیه های 
رهبر معظم انقالب اسالمی است درباره  انتخابات که در قالب هفتاد گزاره 

و در هشت فصل موضوعی تنظیم شده است.
 در بخشی کوتاه از این اثر می خوانیم :

»انتخابات، مظهر »حماسه  سیاسی« است؛ مظهر اقتدار نظام اسالمی است؛ 
مظهر آبروی نظام است. آبروی جمهوری اسالمی به انتخابات و حضور مردم 
در پای صندوق های رای و تاثیر یکایک مردم در انتخاب مدیران کشور 
است. انتخابات مظهر اراده  ملی است، نماد مردم ساالری اسالمی است.

اختالف سیاسی مانعی ندارد؛ اختالف نظر مانعی ندارد؛ مبارزات انتخاباتی 
به شکل سالم، مانعی ندارد؛ اما خراب کردن یکدیگر، خراب کردن چهره  
کشور، خراب کردن ذهن مردم و چهره  مسئوالن دلسوز، اشکال دارد. ایجاد 
سوال و ابهام در ذهن مردم، اشکال دارد. با وحدت و یکپارچگی، »کأنهم 
بنیان مرصوص«؛ مثل یک دژ پوالدین، در مقابل دشمن بایستید؛ مثل چند 
برادر در یک خانه. ممکن است دو برادر از یکدیگر کدورت و گله هم داشته 
باشند، اما در مقابل کسی که به خانه  آنها حمله می کند، دوش  به   دوش، باید 

در کنار هم بایستند. آحاد ملت باید این گونه باشند.«  

انتخابات چرا؟ چگونه؟
باغ کاغذی

دو خط حرف حساب

همه چیز دست خود آدم است 
باز دست زری را در دست گرفت و پیامبرانه افزود: 
»من دیگر آفتاب لب بامم، اما از این پیرمرد بشنو 
جانم: در این دنیا، همه چیز دست خود آدم است 
حتی عشــق، حتی جنون. حتی ترس. آدمیزاد 
می تواند اگر بخواهــد کوه ها را جا بــه جا کند. 
می تواند آب ها را بخشکاند. می تواند چرخ فلک را 
به هم بریزد. آدمیزاد حکایتی است. می تواند همه 
جور حکایتی باشد. حکایت شیرین، حکایت تلخ، 
حکایت زشت... و حکایت پهلوانی... بدن آدمیزاد 
شکننده اســت، اما هیچ نیرویی در این دنیا، به 
قدرت نیروی روحی او نمی رســد، به شرطی که 

اراده و وقوف داشته باشد.«
»سووشون«، سیمین دانشور 

معضل زباله های پالســتیکی یکــی از چالش هــای بزرگ 
زیست محیطی است. پژوهشــگران موسسه  زیست فناوری و 
زیست پزشکی کانتابریای اسپانیا، در کشفی غیر منتظره پی 
بردند که الرو پروانه النه زنبوری، تمایل به جویدن کیسه های 
پالســتیکی دارد. این ذائقه  غذایی غیرمعمول، به طور بسیار 

تصادفی کشف شد. حال با استفاده از این 
موجودات، پژوهشگران قصد دارند از راهی 
برای تجزیه  سریع مواد پلی اتیلنی که در 
بسیاری محصوالت پالســتیکی کاربرد 
دارند و شدیدا زیســت تخریب ناپذیرند، 

استفاده کنند.
اگــر 100 الرو پروانــه النه زنبــوری )با 
نام علمــی گالریا ملونــال( را در کنار هم 
بگذارید، قادرند در نصف روز ۹۲ میلی گرم 

پالستیک را هضم کنند. یکی از محققان این تیم به نام فدریکا 
برتوچینی ابراز کرده که  پژوهش ما نخستین کار علمی است 
که نشــان داد این گونه، توانایی تجزیه  شیمیایی پلیمرهای 

پلی اتیلنی دارد.

 هنگامی که این گونه را از زیســتگاه طبیعــی اش که به طور 
معمول کندوی زنبور عسل اســت )آنها معموال از موم تغذیه 
می کنند( برداشتیم و در کیسه های پالستیکی قرار دادیم، پس 
از مدتی با کیسه های خالی و سوراخ شده مواجه شدیم. الروها 

پالستیک را جویده و فرار کرده بودند.
محققان حــدس می زنند این موجودات 
همان طــور کــه مــوم عســل را هضم 
می کنند، با آنزیم های ویــژه  موجود در 
روده خود، ترکیبات شــیمیایی مشابه 
موم را می شکنند و پلی اتیلن را نیز تجزیه 
می کنند. برای درک بهتــر این فرآیند، 
تیم تحقیقاتی این الروهــا را له کردند 
و ســطحی پلی اتیلنی را با الیه ای نازک 
از خمیر حاصل پوشــاندند. در مدت 1۴ 
ساعت، این ماده 13 درصد سطح پالســتیکی را خورده بود. 
این حشــرات که به کرم موم نیز معرف هستند، از خود مقدار 
جزئی اتیلن گلیکول نیــز دفع می کنند که نشــان از تجزیه 

پلی اتیلن است.

کشف نوعی پروانه که پالستیک می خورد 

دانستنی ها

ندا
 شاه نوری

غول ماشین سازی تســال موتورز، این بار پیشنهاد ویژه ای برای 
خریدارانش دارد، موضوعی که در ابتدا شبیه یک شوخی به نظر 
می رســید، اما به مرور حضور ماشــین آالت حفاری و تجهیزات 

صحت آن را اثبات کرد.
 به گفته کارشناســان در صورت تحقق ایــن ایده خاص، تحولی 
شگرف در صنعت خودرو ســازی ایجاد خواهد شــد. پیشنهاد 
تسال، ساخت تونل زیرزمینی ویژه ای است که رانندگان را از شر 
ترافیک سطح زمین خالص کرده و ادامه مسیر را از طریق راه های 
زیرزمینی محیا می کند. ماشین در حال حرکت پس از رسیدن 
به جایگاه  تعیین شده به ناگاه محو و از چشم ها ناپدید می شود. 
در حال حاضر مشکل پیش رو، صدور برخی مجوزهای الزم برای 
ساخت تونل در شــهری مانند کالیفرنیا و اطمینان از ایمن بودن 
مناطق در نظر گرفته شده در هنگام زلزله از اولویت های طراحان 

است.

 تونل جادویی
 برای راحت شدن از شر ترافیک

عکس العمل جالب کودک
 14 ماهه به آتش نشانان

عکس العمل جالب کودک 1۴ ماهه گرفتار شده در خودروی مادرش 
به آتش نشانانی که قصد داشتند وی را نجات دهند سوژه رسانه ها شد.  
زمانی که مادر» براندون امری «  1۴ ماهه  او  را تنها  در خودرو  رها کرد، 
با فشار دادن دکمه قفل مرکزی تمام درب های خودروی مادرش را 
قفل کرد. در تصاویر منتشر شده هنگامی که آتش نشانان قصد دارند 
تا درب خودرو را باز کنند این کودک در حالی که با دو دست فرمان 

خودرو را گرفته و مشغول رانندگی است به آنها لبخند می زند.
» کریستی گرین«، مادر ۲7 ساله او در این خصوص گفت : هنگامی که 
با پسر بزرگم برای خرید به فروشگاه رفتیم تصمیم گرفتم تا  براندون  
را در عقب خودرو بگذارم، اما وقتی بازگشتیم متوجه شدم که پسرم 
درب خودرو را قفل کرده و  خودش را در خودرو گیر انداخته اســت. 
آتش نشــانان ابتدا تالش کردند تا با ابزارهای دستی کوچک درب 
خودرو را باز کنند، اما ســرانجام آنها برای ورود به خودرو مجبور به 

شکستن  شیشه کوچک قسمت راننده شدند.
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تصاویر روز

جشن بخت گشایی تندرستون در کرمانییالق شکر دشت تالش در استان گیالن

 ۲017 اواخــر ســال 
بــا  آسمـــانخراشی 
عنوان»پــرواز دبــی« به 
شــکل یک قــاب عکس 
بــزرگ طالیی بــا 167 
متـــر ارتفاع و واحدهای 
مسکونی، تجاری،مراکز 
خرید، اداری، شهر بازی، 
اســتخر و رســتوران در 
پارک زعبیل، مشــرف به 
خیابان شــیخ زاید دبی 

افتتاح خواهد شد.
نکته جالب طراحی این ساختمان این اســت که اگر از جنوب به 
آن نگاه کنید دبی قدیم و در صورت مشــاهده از سوی دیگر، دبی 
جدید را خواهید دید که طبق پیش بینی ها، جذب حدود ساالنه ۲ 
میلیون توریست با وجود این آسمانخراش دور از ذهن نیست. ظاهرا 
 دبی با پروژه های ساخت و سازش می خواهد، شکستن بسیاری از
  رکورد ها را با عناویــن »بلندترین«، »بزرگ تریــن« یا »اولین«

 از آن خود کند.

 آسمانخراش طالیی
 با ظاهری عجیب در دبی
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