
خسارت ۳۹ میلیارد تومانی کانون های بحرانی بیابانی در استان اصفهان

رتبه دوم اصفهان در تولیدمحصوالت گلخانه ای

همراه دردسرساز!
جریمه بیش از 46هزار راننده  اصفهانی به دلیل استفاده ازتلفن همراه؛

کشاورزان شرق اصفهان به کاشت زعفران روی آوردند؛

کارآفرینی به سبک اصفهانی
3
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در فصلی که کمترین ستاره در بازار تابستانی در دسترس باشگاه ها قرار 
دارد بسیاری در انتظار مشخص شدن تکلیف رامین رضاییان در روزها و 
هفته های آتی هستند؛ به امید رقم خوردن پرسرو صداترین انتقال تابستان 96.

به گزارش»ورزش سه«،مدافع ملی پوش پرسپولیس بدون شک جنجالی ترین 
بازیکن لیگ شانزدهم بود. مدافعی که بعد از کوچ به ترکیه و بازگشت عجیب 

ادامه در صفحه  10به اردوی پرسپولیس ...

بازیگران پرفروش ترین فیلم 
سینما در اصفهان

4

کارگران، بازوی اجرایی شهرداری 
هستند
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زمینه اشتغال ۱۴ هزار نفر در 
چهارمحال و بختیاری فراهم شد
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 یک عضو شورای شهر
 باید مکتب اصفهان را بشناسد

8

بررسی احتماالت پر سر و صدا ترین انتقال تابستان؛  

رامین رضاییان 
سپـاهـان یـا اسـتقالل؟

بــه گفتــه ســخنگوی ســازمان 
آتش نشانی شــهرداری اصفهان، در 
پی وزش شــدید باد و بارندگی روز 
جمعه، 7 حادثه سقوط درختان روی خودروها در مناطق 
مختلف شــهر اتفاق افتاد که  خســارت هایــی را برای 

صاحبان خودروها به همراه  داشت.
سقوط درختان فرســوده از مسائلی اســت که به گفته 
مسئوالن مربوطه در طول ســال و در پی وزش شدید باد 
چندین بار رخ می دهد و ســبب بروز خسارت های مالی 
و در برخی موارد صدمه فراوان به خودروهای پارک شده 
در کنار خیابان ها یا گذرگاه ها و معابری می شود  که در 
حوالی این درختان وجود دارد؛ حتی در سال های گذشته 
در مواردی این حادثه، از خسارت های مالی نیز فراتر رفته  
و منجر به ضرر جانی شده است. درختانی که قرار بود نقش 
ریه های شــهر را بازی کنند، حاال ریشــه هایی پوسیده 
دارند و به قول مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضاي سبز 
شــهرداري اصفهان، بر اثر خشــکی زاینده رود و کم آبی 
دچار آفت و سطحی شدن ریشــه ها و منجر به بروز این 

حوادث شده است.
به گفته احمد ســلیمانی پور، عدم بارش های فصلی  از 
جمله مشکالتی اســت که درختان فرسوده با آن درگیر 
هستند چرا که رطوبت باران روزنه هاي برگ درختان را 
باز مي کند و تبادل گازها به آساني صورت مي گیرد؛ اما 
نبود بارش های مناسب فصلی و افزایش آلودگی هوا، بر 
آسیب پذیری درختان می افزاید به طوری که تحقیقات 
نشان داده اند  آلودگي هوا حساسیت درختان را نسبت به 

بیماري افزایش داده و درختان را آسیب پذیر....
صفحه 11
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رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: 46 هزار و 924 راننده متخلف، سال گذشته به دلیل استفاده از تلفن 
همراه حین رانندگی در سطح جاده های استان مورد اعمال قانون قرار گرفتند. سرهنگ حسین پور قیصری افزود: تخلف استفاده 
از تلفن همراه در حین رانندگی، به عنوان یکی از تخلفات حادثه ساز از سوی پلیس شــناخته شده است. وی اظهار کرد: براساس قانون 
جرایم راهنمایی و رانندگی، جریمه استفاده از تلفن همراه در ســرعت باالی 60 کیلومتر در کالنشهرها، مراکز استان ها، جاده های بین 

شهری، مناطق آزاد تجاری و صنعتی 100هزار تومان، سایر شهرها 80 هزار تومان و در روستاها ...

سقوط درختان فرسوده و 
خساراتی که به بار می آید؛

دردسرهای خشکسالی

9
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يادداشت
اعالم آمادگی وزیر خارجه دولت »هادی« برای صلح با انصارا... در کویت

»عبدالملک المخالفی«، وزیر خارجه دولت مســتعفی یمن، مدعی شد که این دولت 
امیدوار است به منظور دستیابی به توافق صلح با انصارا...، بار دیگر در کشور کویت پشت 

میز مذاکرات قرار گیرد.

اخبار

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی سخنانی 
در هفتمین نشست ســاالنه موسسه دانشــگاهی اروپا برای بررسی 
عملکرد اتحادیه اروپا که در شهر فلورانس ایتالیا برگزار شد در بخشی 
از اظهاراتش درباره توافق هسته ای گفت: من بارها گفته ام که اتحادیه 

اروپا به شدت متعهد است که این توافق، همچنان پابرجام بماند.
موگرینی گفت:» من درباره توافق هسته ای ایران بارها به صورت مفصل 
و طوالنی با دوستان آمریکایی مان صحبت کرده ام. معتقدم آنها درک 
می کنند که اوال این توافق، توافقی بین المللی است که اتحادیه اروپا به 
همراه ایاالت متحده ، روسیه، چین ، آلمان ، فرانسه ، انگلستان و ایران 
درباره آن مذاکره کرده اند و شــورای امنیت سازمان ملل متحد، از آن 
حمایت کرده و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر آن نظارت می کند. این 
توافق، توافقی بین المللی است و به یک کشور خاص تعلق ندارد و طرف 

آمریکایی نمی تواند به تنهایی آن را کنار بگذارد.«

میزان: شرکت فرانسوی »بویگوئس« اعالم کرد که قرارداد امضا شده سال 
گذشته بین این شرکت و طرف ایرانی لغو شده  است.بنا بر گزارش »رویترز« 
سخنگوی شرکت عمرانی »بویگوئس« فرانسه اعالم کرد که توافق اولیه 
امضا شده در تاریخ ۵ ماه »می« سال گذشته بین این شرکت و طرف ایرانی 
برای احداث و راه اندازی پایانه جدیدی در فرودگاه امام خمینی )ره( لغو شده  
است. پیش از این روزنامه فرانسوی »اللتر دو لکسپنسیوناین« گزارش داده 
بود که شرکت مذکور برای تامین مالی این قرارداد از بانک های بین المللی با 
موانع جدی روبه رو شده؛ چرا که این بانک ها هنوز نگران اعمال تحریم های 
آمریکا به خاطر دادوستدشــان با ایران هستند.سخنگوی »بویگوئس« 
می افزاید که این یادداشت تفاهم در حال حاضر هیچ اعتباری ندارد، اما هنوز 
صحبت ها با مقامات ایرانی در جریان است. شرکت »ائروپورتس دو پاریس« 
شریک اولیه شرکت بویگوئس برای توسعه فرودگاه امام خمینی )ره( تهران 

در ماه فوریه سال جاری اعالم کرد که دیگر در این پروژه مشارکت ندارد.

موگرينی: 

متعهدیم »برجام« 
پا برجا بماند

قرارداد احداث پايانه لغو شد؛

فرانسه  به بهانه 
تحریم،کنار کشید

اسحاق جهانگیری با انتشار دو پســت پیاپی در صفحه توییتر خود 
نوشت: هنوز تا انتخابات فرصت باقی است ، مناظره سوم جریان موفق 

را مشخص خواهدکرد.
به گزارش ایسنا، متن کامل این نوشته به شرح زیر است:

هنوز در نیمه راه هستیم. خواهید دید که کدام فکر و جریان ، برنامه 
و حرف برای گفتن دارد، حوصله کنید تا انتخابات فرصت باقی است.

حوصله کنید. تغییر فضا را در مناظره سوم خواهید دید. تا انتخابات 
فرصت باقی است.

وزیر دفاع به اظهــارات یکی از کاندیــدا در مناظــره  دوم انتخابات 
ریاست جمهوری واکنش نشان داد. سردار حسین دهقان در واکنش 
به اظهارات یکی از کاندیدادر مناظره  دوم انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: در دولت یازدهم تا پایان سال 9۵ تامین اعتبارهای دفاعی تا دو 
و نیم برابر نسبت به دولت قبل افزایش داشته و این رقم در سال9۶ به 
چهار برابر نسبت به دولت قبل می رسد. وی افزود: دوره دولت یازدهم 
شکوهمند ترین دوره در توسعه کمی و کیفی برنامه های موشکی و 

دفاعی کشور بوده است.

فارس: بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: محمد 
جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به دعوت رسمی 
وزیر امور خارجه افغانستان بامداد امروز در رأس یک هیئت بلندپایه 

سیاسی به کابل رفت.
قاسمی افزود: ظریف در این سفر عالوه بر دیدار با صالح الدین ربانی 
همتای افغانستانی خود با اشــرف غنی، رییس جمهور، عبدا... عبدا... 
رییس اجرایی و تعداد دیگری از مقامات عالی رتبه افغانستان مالقات 

می کند.
قرار است در این سفر پیرامون ابعاد مختلف روابط دوجانبه و چگونگی 
ارتقای سطح مناسبات دو کشور و همچنین آخرین تحوالت منطقه ای 

و بین المللی نیز گفت وگو و رایزنی هایی صورت پذیرد .
رییس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران روز چهارشنبه 13 
اردیبهشت نیز در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی، امنیتی، نظامی و 
انتظامی و به منظور پیگیری ویژه حادثه شهادت 9 مرزبان ایرانی سفری 

هفت ساعته به اسالم آباد پایتخت پاکستان داشت.

رییس ستاد انتخابات کشور از تشکیل هیئت نظارت بر انتخابات ریاست 
جمهوری در خارج از کشور خبرداد و گفت: اقدامات الزم برای برگزاری 

این انتخابات انجام شده است.
علی اصغر احمدی در جمع خبرنگاران افزود: با هماهنگی وزارت خارجه، 
ستاد انتخابات خارج از کشور و شورای نگهبان، هیئت نظارت بر انتخابات 

ریاست جمهوری در خارج از کشور تشکیل شد.
وی ادامه داد: در تمامی کشــورهای هدف، اقدامات الزم انجام شده 
است، تنها در یک کشور مواردی داشتیم که توسط وزارت امورخارجه 
به اطالع مردم رسید. دلیل این اقدام آن بوده که قوانین و مقررات آن 
کشور می گوید انتخابات دیگر کشورها باید در مراکز سفارت خانه ها و 

کنسولگری ها برگزار شود.
رییس ستاد انتخابات کشور اضافه کرد: به دلیل نوع تعاملی که با آن 
کشور داریم ،به دنبال آن هستیم تا شرایط را برای برگزاری انتخابات 
فراهم کنیم. اگر بتوانیم از سفارتخانه کشورهای دوست برای برگزاری 

انتخابات استفاده خواهیم کرد.

عکس روز

 عکس کودک پناه جو 
بر سکه یک کشور اروپایی

انتخاباتدیدگاهسیاست خارجه انتقاد

ایرنا :علــی اکبر والیتــی، رییس مرکــز تحقیقات 
اســتراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام صبح 
شنبه در دیدار با »مارکوس ادر«، معاون وزیر خارجه 
آلمان افزود: رابطه ایران و آلمان سابقه طوالنی دارد 
و ما برای رابطه دو کشور اهمیت زیادی قایل هستیم.

رییس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ادامه داد: ما به موقعیت بســیار تعیین 
کننده آلمان در تعیین سیاست های مستقل اروپایی 

اهمیت زیادی قایل هستیم.
علی اکبر والیتی با بیان اینکه تحوالت اخیر منطقه و 
مسائل بین الملل حکایت از نقش سازنده آلمان دارد، 
تصریح کرد: نقش آلمان در اتحادیه اروپا بسیار تعیین 

کننده است.
  معــاون وزیر خارجه آلمــان همچنین با اشــاره به 
دیدارهای خود با مقامــات ایران ادامــه داد: من به 
نتیجه این دیدارها بســیار خوش بین هســتم و به 
 عقیده من گفت وگوها بسیار ســازنده خواهد بود و 
به بهبود شــرایط و اجرایی کــردن برجام، همچنین 
 کمک به حل مســائل منطقه ای و بیــن المللی که
  فکر مــی کنم هــدف مشــترک ما باشــد، کمک 

خواهد کرد.

محمدعلی وکیلی، سخنگوی ســتاد انتخاباتی حسن 
روحانی روز گذشــته در نشســت خبری با رسانه ها 
اظهار داشت: شیوه ستادهای تبلیغاتی باید به گونه ای 
باشد که به مشارکت حداکثری کمک کنند، هر شیوه 
تبلیغاتی که از مشارکت حداکثری بکاهد خالف منافع 

ملی است.
سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی همچنین در 
خصوص تغییر رویکرد جهانگیــری در مناظره دوم و 
قرائت متن های مکتوب بدون توجه به سواالت و تالش 
برای تنزل جایگاه خود در برابر روحانی اظهار داشــت: 
این اقدام از بدســلیقگی مشاوران نشــأت می گرفت.  
متن هایی آماده شــده بود که فراتر از ظرف زمان بود 
 و عجله جهانگیری در قرائــت متن ها هم مزید بر علت 

شد.
وکیلی با بیــان اینکه مناظــره جای متــن خوانی و 
بیانیه خوانی نیســت، افزود: در مناظره فراز و فرود ها 
و »زبان بدن« مهم است؛ بی ســلیقگی مشاوران برای 
استفاده حداکثری از زمان مناظره، موجب اتخاذ شیوه 
جدید از سوی آقای جهانگیری شد.این در حالی است 
که جهانگیری توانایی خود را در شــفاهی گویی ثابت 

کرده بود امیدواریم در مناظره بعدی رویه تغییر کند.

واليتی: 

 رابطه ایران و آلمان 
رشد خوبی دارد

انتقاد وکیلی از بدسلیقگی مشاوران جهانگیری:

مناظره، جای بیانیه خوانی 
نیست

عضو شورای مرکزی »جمنا«:

 احتمال دارد قالیباف
 معاون اول رییسی شود

ريیس فراکسیون مستقلین واليی:

اصولگرایان همه مستقل 
هستند، نامزد جمنا کیست؟

انتخاب: ســید محمد حسینی عضو شــورای مرکزی 
»جمنا«،  در گردهمایی جبهه مردمی نیروهای انقالب 
اسالمی، اساتید دانشــگاه ها و حوزه های علمیه استان 
اصفهان با بیان اینکه برخی نگران تکلیف دو کاندیدای 
جبهه هستند، بیان کرد: هیچ نگرانی وجود ندارد و هر دو 
کاندیدای جبهه نیروهای مردمی انقالب کامال هماهنگ 

هستند .
وزیر  اســبق فرهنگ و ارشاد اســالمی دولت محمود 
احمدی نژاد با اشاره به اینکه از ابتدا هدفمان پشتیبانی 
از یک گزینه در جبهه بوده است، گفت: مناظره ها بسیار 
حساس شــده و باید ببینیم بعد از مناظره ها رشد آرای 
کدام کاندیدا بیشتر است. یک احتمال ضعیف هم وجود 
دارد که اگر یکی از این کاندیداها کنار رود رای او به سبد 
رای دیگری ریخته نشود؛  بنابراین هر کسی در هر ستادی 

که فعالیت دارد به کار خود ادامه دهد.
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد: برخی ها 
می پرسند آیا بهتر نیســت قالیباف معاون اول رییسی 
شود؟ احتمال این موضوع زیاد است و قالیباف یک مدیر 

توانمند است.

کاظم جاللی در ارزیابی از عملکرد تشکل جمنا گفت: 
به هر حال  این دوستان هم تالش خود را انجام دادند، 

اما نتیجه تالش آنها مبهم است .
رییس فراکســیون مســتقلین والیی مجلس شورای 
اسالمی در ادامه این مطلب افزود: آقای رییسی مستقل 
کاندیدا شده اند، آقای  قالیباف هم اعالم کردند که به 
صورت مستقل کاندیدا شــده اند و آقای میرسلیم هم 
که در لیســت جمنا نبودند و از طــرف موتلفه کاندید 
شده اند پس باید بگردیم و کاندیدای برخواسته از جمنا 
 را پیدا کنیم، شــاید آقای جهانگیری کاندیدای جمنا 

است!
جاللــی نماینده مــردم تهــران در مجلس شــورای 
اســالمی در خصوص تغییر و تحوالت سیاسی عرصه 
انتخابات ریاســت جمهوری 9۶ در جریان اصولگرایی 
نیز تاکید کرد: بعــد از انتخابات باید از روند کار جریان 
اصولگرایی آسیب شناسی شــود و من تصور می کنم 
جریــان اصولگرایی نیازمند این اســت که چهره های 
 جدیدتــر و جوان تر بــا ادبیات مدرن تــر وارد عرصه 

بشوند.

بین الملل

رییس تشکیالت خودگردان فلسطین به حماس هشدار داد 
که وضعیت دردآوری در پیش خواهند داشت. خبرگزاری 
آسوشیتدپرس نوشــت: »محمود عباس« در نشستی با 
حضور سفیران کشورهای عرب در واشنگتن گفت: اقدامات 
مالی که به تازگی برای افزایش فشــار بر جنش مقاومت 
اسالمی فلسطین )حماس( در پیش گرفته، دردناک خواهد 
بود. بر اساس این گزارش، عباس افزود: برای فشار آوردن 
به حماس، حقوق آنان و همچنین کمک ها و یارانه های 
اعطایی به غزه را قطع خواهد کرد. وی پیش تر گفته بود که از 
پرداخت پول برق غزه نیز خودداری خواهد کرد.عباس این 
هفته برای دیدار و گفت وگو با ترامپ در خصوص بازگشت 
به گفت و گوهای صلح میان فلسطین و رژیم صهیونیستی 

به واشنگتن سفر کرده بود.

درگیری 11 ساعته مرزی نظامیان افغان و پاکستانی در 
والیت قندهار در جنوب افغانســتان با کشته شدن سه 

نظامی افغان و 9 سرباز پاکستانی پایان یافت.
روز جمعه نیروهای ارتش پاکستان با گذشتن از مرز، وارد 
منطقه مرزی »لقمان« در شهرســتان »سپین بولدک« 
والیت قندهار شدند که واکنش شدید نیروهای امنیتی 
افغان را در پی داشــت. دولت پاکستان اعالم کرد که این 
نیروها به منظور سرشماری نفوس وارد این منطقه شده 
بودند، اما فرمانده پلیس والیت قندهار نیز در واکنش به این 
موضوع تصریح کرد که چندی قبل از کانال های دیپلماتیک 
در رابطه با ورود به روستای لقمان در خاک افغانستان به 

دولت اسالم آباد هشدارهای الزم داده شده بود.

گابریل، وزیر خارجه آلمان ضمن دفــاع مجدد از دیدار 
با گروه های منتقد رژیم صهیونیستی به روزنامه آلمانی 
»بیلد« گفت که دیدار با منتقدان دولت اسراییل اقدامی 
تازه و عجیب نیست. گابریل همچنین گفت که وی این کار 
را در آینده نیز انجام خواهد داد. درپی لغو دیدار »بنیامین 
نتانیاهو« با گابریل، وی به تماس تلفنی از جانب نخست وزیر 
اسراییل پاســخ نداد. »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان از 
عملکرد وزیر خارجه دولت متبوعش دفاع کرد و گفت که 

وی در تمام مدت با برلین در ارتباط بوده است.

درباره چشــم انداز اجرایی این توافق چند نکته قابل توجه 
است.

1- توافق »کاهش مناطق تنــش« را می توان نوعی ازایجاد 
منطقه امن و پــرواز ممنوع در مناطق مد نظر دانســت که 
شــرایط را برای پایان درگیری ها در این مناطق و ارســال 
کمک های انسان دوستانه فراهم می کند. به همین دلیل این 
توافق نخستین و مهم ترین دســتاورد سیاسی - امنیتی در 

سوریه به شمار می آید.
2- اگرچه یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا  گفته این توافق 
برعملیات هوایی ائتالف علیه داعش در سوریه تاثیر نخواهد 
داشت و جنگنده های این کشور تروریســت ها را هر جا که 
باشند، بمباران خواهند کرد، اما وزارت خارجه آمریکا با صدور 
بیانیه ای رسمی از این توافق استقبال و اعالم کرد: آمریکا از 
تالش برای کاهش خشونت در سوریه و شرایط حصول یک 

راه حل سیاسی، پشتیبانی می کند.
عالوه بر آن حضور اســتوارت جونز، قائم مقــام معاون وزیر 

خارجه آمریکا در کنار استفان دیمیستورا، نماینده سازمان 
ملل در مذاکرات آســتانه 4 نشــان داده که این مذاکرات 
می تواند از حمایت بین المللی برخوردار شود. توضیح اینکه، 
نماینده آمریکا بــرای اولین بار به صورت غیرمســتقیم در 

مذاکرات آستانه 4 حضور یافته است.
3- »آلکساندر الورنتیف« فرستاده ویژه رییس جمهور روسیه 
در امور سوریه، پس از امضای طرح »کاهش مناطق تنش« 
تاکید کرد که هیچ هواپیمای جنگی حتی از نیروی هوایی 
آمریکا و ائتالف بین المللی »ضد داعش« اجازه ندارد برفراز 
مناطق »کاهش تنش« پرواز کند. با این بیان، توافق »کاهش 
مناطق تنش« تنها توافقی بین ســه کشــور ایران، روسیه 
و ترکیه نیســت و متاثر از حمایت ســازمان ملل کارکردی 

بین المللی دارد.
4- روسیه به عنوان طراح توافق»مناطق کاهش تنش« در 
سوریه رسما ناقضان این توافق را به پاسخ نظامی تهدید کرد. 
استانیســالو حاجی محمدوف، معاون رییس اداره عملیات 

ستاد کل ارتش روســیه در این چارچوب گفت: هر گروهی 
که توافق نامه مناطق کاهــش تنش را نقض کند، با مجازات 
احتمالی و واکنش نظامی رو به رو خواهد شد و هدف حمله 

قرار خواهد گرفت.
۵- روســیه برای باال بردن ضمانت اجرای این توافق تالش 
کرده توافق نظامی با آمریکا را برای هماهنگی عملیات هوایی 
در سوریه و کاهش خطر احتمال تصادم هواپیماهای دو کشور 
احیا کند. مسکو یک ماه پیش، در پی حمله موشکی آمریکا 
به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه توافق هماهنگی عملیات 

هوایی را به صورت یک جانبه لغو کرده بود.
۶- عربســتان به عنــوان اصلی ترین حامــی جریان های 
تروریستی در سوریه اعالم کرده از توافق آستانه برای ایجاد 
مناطق کاهش تنش در ســوریه حمایــت می کند. »عادل 
الجبیر« وزیر خارجه عربستان گفت: ریاض در انتظار آگاهی 

از جزییات بیشتر این توافق است.
7- نکته مهم این توافق تاکید بر حمایت از دولت سوریه در 
جنگ با گروه های تروریستی داعش، النصره و تروریست های 
همسو با آنها و الزام مخالفان مسلح سوریه به همراهی در این 
نبرد است. بر این اساس معارضان مسلح حاضر در مذاکرات 
آستانه باید در کنار ارتش سوریه و تحت حمایت ایران، روسیه 

و ترکیه با گروه های تروریستی مبارزه کنند.
8- »محمد علوش« رییس و دیگر اعضای هیئت معارضان 
مسلح در مراسم امضای توافق حضور نیافته و نشست پایانی 

را با عصبانیت ترک کرده اند.
از نکات گفته شد چنین بر می آید که توافق »کاهش مناطق 
تنش« اگرچه به امضای تنها سه کشور ضامن آتش بس در 
سوریه رسیده، اما محصول یک اراده فراگیرتر بین المللی و 
منطقه ای است و می تواند گام نخست اجرایی در مسیر حل 

بحران در سوریه باشد.
 قطعــا ایــن خوش بینــی، زمانــی بــه واقعیــت نزدیک 
می شود که حمایت های اعالمی از توافق در عمل محقق شود 
و به ویژه دولت های آمریکا و عربســتان، از کارشکنی های 
پیشین در مســیر اجرای توافق دســت بردارند و گروه های 
 مســلح تحت حمایت خــود را از نقض ایــن توافق برحذر

دارند.
چراکــه توافق های پیشــین تنها به دلیــل نقض آتش بس 
از ســوی معارضان بی نتیجه مانــده و بــازی نمایندگان 
معارضان مسلح در نشست آســتانه 4 در ترک نشست هم 
 نگرانی از تکرار نقض توافق از ســوی این گروه را دامن زده

 است.

 الکساندر فومکین، معاون وزير دفاع روسیه گفت: توافق ايجاد مناطق عاری از تنش در سوريه از بامداد روز شنبه 16 
ارديبهشت اجرايی شد. اين توافق روز پنجشنبه در نشست آستانه 4 به امضای نمايندگان ايران، روسیه و ترکیه رسید و 
سه کشور به عنوان ضامنین توافق تعهد کردند که تا 22 می،  نقشه مناطق کاهش تنش و مناطق امنیتی را تکمیل کنند. 

اين مناطق شامل حمص، ادلب، قنیطره، درعا و ريف دمشق )غوطه شرقی( می شود.

 توافق »کاهش 
مناطق تنش« 

محصول يک اراده 
فراگیرتر بین المللی 

و منطقه ای است و 
می تواند گام نخست 

اجرايی در مسیر 
حل بحران در سوريه 

باشد

جهانگیری: 

 حوصله کنید
تا انتخابات فرصت باقی است

واکنش وزیر دفاع به اظهارات یکی 
از کاندیدا در مناظره  دوم

بهرام قاسمی: 

ظریف امروز به کابل می رود

 تشکیل هیئت نظارت بر انتخابات 
در خارج از کشور

در اقدامی انسان دوستانه و در صدمین سالگرد استقالل فنالند، بانک 
مرکزی این کشور عکسی از کودک ســوری غرق شده در سواحل 

 هشدار شدید محمود عباسترکیه را روی سکه های این کشور ضرب کرد.
به حماس

پایان درگیری ۱۱ ساعته 
مرزی افغانستان و پاکستان

واکنش آلمان به انتقاد 
رژیم صهیونیستی 

توافقی که از ديروز اجرايی شد؛

»کاهش مناطق تنش« در مسیر اجرا 

وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از جلسه با کمیته حقیقت یاب حادثه 
انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر که باعث مرگ تعدادی 
از معدنکاران شد، با بیان اینکه فرض اولیه از علت وقوع این حادثه تایید 
شده، از فرصت یک هفته ای به کمیته حقیقت یاب برای اعالم علت 
اصلی انفجار در معدن خبرداد. محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت ، در جلسه ویژه سه ساعته رسیدگی به ابعادحادثه معدن آزاد 
شهر استان گلستان، ضمن اظهار تاسف و تسلیت به بازماندگان کارکنان 
معدن زمستان یورت گفت: در این معدن 37۰ نفر به صورت مستقیم و 
پیمانکاری مشغول فعالیت بودند که بنا بر دالیلی که به زودی از طریق 
کمیته حقیقت یاب اعالم می شود، در ظهر چهارشنبه حادثه انفجار رخ 
داد. نعمت زاده با بیان اینکه حدس اولیه علت حادثه درست بوده گفت: 
در این جلسه آنچه دریافتیم باتری به باتری کردن لوکوموتیو حمل زغال 
سنگ و جرقه ناشــی از آن عامل حادثه بوده ولی آنچه که واضح است 
معدن زمستان یورت عاری از گاز متان بوده است و ذرات ریز زغال سنگ 

به خودی خود آتش زاست.

 فرض اولیه علت انفجار معدن
 تایید شد
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بارگیری نخستین محموله صادراتی ذوب آهن به اروپا
معاون بازاریابی و فروش شــرکت ذوب آهن اصفهان راهیابی محصوالت این شــرکت به 
بازارهای اروپایی را نشانه توانمندی و تخصص نیروهای بومی دانست و گفت: این محموله 

 تولید تجهیزات کامپوزیتیصادراتی شامل حدود 15 هزار تن تیرآهن بال پهن ونیمه پهن به مقصد اروپاست.
 با قابلیت ضد حریق در اصفهان

مجموعه تاسیســات وتجهیزات کامپوزیتی نویــن با قابلیت ضد 
حریق، خوردگی وانفجار در اصفهان طراحی و تولید شد.

 پژوهشگر این طرح و دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی اصفهان 
گفت: این محصول نخستین بار با روش بافت الیافی جدید بر اساس 

محاسبات ریاضی و با زوایای بهینه بافت تولید شده است.
احسان قربانی، سرمایه اولیه راه اندازی کارگاه تولید این فناوری 
با ظرفیت تولید ســاالنه 460 هزار کیلومتر لوله کامپوزیتی را 70 
میلیارد ریال بیان کرد و افزود: در طراحــی وتولید این تجهیزات 
کامپوزیتی از الیاف درجه حرارت باال و رزین ویژه اســتفاده شده 
که محصولی با مقاومت بســیار باال در برابر ضربه و فشارهای چند 
محوری در جهات طولی و عرضی اســت. وی گفت: تحمل دمایی 
تا 900 درجه با مقاومت بســیار باال در برابــر خوردگی و حریق و 
انفجار از مهم ترین ویژگی های این مجموعه تاسیسات وتجهیزات 

کامپوزیتی مدرن است.
این دانشــجوی مقطع دکتری دانشــگاه صنعتی اصفهان تاکید 
کرد: این فناوری روشــی برای تولید تجهیزات کامپوزیتی مدرن 
و تاسیســات نیروگاهی، پاالیشــگاهی، پتروشــیمی، حفاری و 
خطوط انتقال نفت و گاز مورد استفاده در میادین، خطوط انتقال 
و پاالیشگاه های نفت و گاز و نیروگاه هاست که قابلیت توسعه را در 
بخش های مخازن، )CNG(، تانکرها و ســاخت موشک، هواپیما، 

کشتی و ادوات نظامی دارد.

در شهر

قیمت انواع
فیش پرینتر ، چاپگر حرارتی

بازار

کافه اقتصاد

بررسی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم؛

سبقت گرفتن صادرات از 
واردات بعد از ۲۰سال

مهم ترین اتفاق در بخش اقتصاد تجارت خارجی و بازرگانی 
داخلی در دولت یازدهم، مثبت شدن تراز تجاری کشور 
برای اولین بار پس از گذشت بیش از دو دهه بود و این بدان 
معناست که آمار صادرات از واردات طی این دوره پیشی 
گرفت. درحالی که در ســال های 1۳۸6 تا 1۳91 برای 
مقابله مصنوعی با تورمی که به باالی 40 درصد رسیده بود، 
درآمدهای سرشار نفتی صرف واردات گسترده انواع اقالم 
مصرفی  شده و این روند، قدرت رقابت تولیدکننده های 
داخلــی را از بین برده و ســونامی تعطیلــی کارگاه ها و 

کارخانه ها را رقم می زد. 
دولت یازدهم  با تدابیری همچون »تدوین بسته حمایت 
از صادرات غیر نفتی«، توسعه روابط و مناسبات تجاری با 
کشورها و بنگاه های خارجی، انجام مذاکرات و رایزنی های 
گســترده برای الحاق به WTO، احیای شــورای عالی 
صادرات، آزادسازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به 
نرخ آزاد ازسوی سیستم بانکی، خرید ارز حاصل از صادرات 
مصنوعات طال به نرخ آزاد و اعمال عوارض بر صادرات مواد 
خام و فرآوری نشده، نسبت به انجام ماموریت خود اقدام 
کرد و وزارت صنعت با اعمال عوارض بر صادرات مواد خام 
به  ســاماندهی امر صادرات غیر نفتی پرداخت و پس از 
سال ها خام فروشی ســرانجام با تعیین عوارض برای ۲۳ 
ردیف کاالیی از خروج محصوالت فرآوری نشــده که در 
سال های گذشته ضربه جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور 

می زد، جلوگیری به عمل آورد.
براساس گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا، مبادالت 
تجاری ایران و ۲۸ کشور اروپایی در ژانویه ۲017 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل رشد 171 درصدی داشته است. 
درحالی که در ژانویه ســال قبل تجــارت دو طرف 57۲ 
میلیون یورو اعالم شده بود. عالوه بر این واردات اتحادیه 
اروپا از ایران در ژانویه سال مذکور نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 6/5 برابر شده اســت؛ همچنین واردات اروپا از 
ایران که در ژانویه سال ۲016 برابر با  1۲0 میلیون یورو 
گزارش شده بود در ژانویه امســال به 77۲ میلیون یورو 

افزایش یافت. 
بر این اساس واردات اسپانیا از ایران در ژانویه امسال نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل 7 برابر شده و به 115 میلیون 
یورو رسیده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره 
فعالیت دولت یازدهم برای  حمایت از صادرات، اقدام به 
افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان 
۲00 میلیون دالر کرد و پوشش های ضمانتی این صندوق 

را به حدود ۳ میلیارد دالر رساند.

مدیر کاالی شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: از هفته جاری ضایعات 
فلزی شــرکت پاالیش نفت اصفهان در تاالر بورس کاالی ایران عرضه 
می شود. مجید شهســواری با اعالم این خبر، افزود: نخستین مرحله 
عرضه ضایعات فلزی این شرکت، شــامل آهن آالت ذوبی، تیوب های 
فین دار، سفال و براده های برنز، تیوب برنز، انواع لوله ها، انواع شیرآالت، 
آلومینیوم، ورق کربن استیل، بشکه فلزی، تکه کابل و ... است. وی  بیان 
کرد: شفافیت و ســالمت اقتصادی، رقابت سالم، کوتاه تر شدن فرآیند 
اداری روند مزایده ها و کاهش دغدغه های مصــرف کنندگان واقعی 
ضایعات فلزی در تامین قراضه از اهداف اصلی این شرکت در پذیرش و 
عرضه ضایعات فلزی این پاالیشگاه از طریق بورس کاالی ایران است چرا 
که بورس کاال به عنوان بازاری مطمئن برای فروش اینگونه محصوالت 

بوده و این هم به نفع  خریداران و هم به نفع فروشندگان است.

حسین شــاملی، مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان با 
بیان اینکه فرسایش بادی و خاکی دو چالش عمده منابع طبیعی استان 
محسوب می شوند، اظهار کرد: میزان فرسایش بادی در کشور ساالنه در 
حدود 41 تن در هکتار اســت و این عدد برای دشت سجزی اصفهان تا 
60 تن در هکتار نیز می رسد.وی با بیان اینکه ۳۲ میلیون هکتار از سطح 
کشور را بیابان ها تشکیل می دهند، اضافه کرد: ۳0 درصد از مساحت استان 
اصفهان، عرصه های بیابانی است و رتبه پنجم کشور در این بخش را دارد. 
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان میزان خسارات ناشی 
از فعالیت کانون های بحرانی بیابانی در سطح استان را سالیانه در حدود 
۳9 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: بعد از دو چالش تغییر اقلیم و کمبود 
آب، موضوع بیابان زایی در مقام بعدی قرار دارد.وی گفت: امیدواریم توجه 

بیشتری به مقوله منابع طبیعی شود. 

نخستین مرحله عرضه 
ضایعات فلزی پاالیشگاه 

اصفهان در بورس کاال

خسارت ۳۹ میلیارد تومانی 
کانون های بحرانی بیابانی 

در استان اصفهان

نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس از بدهی سنگین 
6 هزار میلیارد تومانی کارخانــه ذوب آهن اصفهان خبر داد 
و گفت: این کارخانه طی دو سال توانسته با تکنولوژی به روز 
با باالترین استانداردهای جهانی، ریل مورد نیاز داخل کشور 

را تولید کند، اما دولت حاضر به خرید ریل ذوب آهن نیست.
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی با بیان اینکه کارخانه 
ذوب آهن اصفهان به دلیل عدم فروش محصوالت تولیدی  در 
آستانه ورشکستگی قرار دارد بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی 
کاالهای تولید داخلی ذوب آهن را بدون هیچ گونه قراردادی 
با این شرکت، از خارج کشور وارد می کند؛ این در حالی است 
که در ســال گذشــته بالغ بر ۳/5 میلیون تن آهن آالت وارد 

کشور شده است.
وی با اشاره به اشتغال مستقیم ۸ تا 10 هزار نفر در ذوب آهن 
اصفهان تاکید کرد: در این کارخانه بــا قدمت کهن بیش از 
چندین هزار نفر هم غیرمســتقیم فعالیت دارنــد و افرادی 
که از ســال 1۳46 در آن فعــال بودند و اکنــون در ردیف 
 بازنشستگان قرار دارند با عدم پرداخت به موقع حقوق ها و مزایا 

مواجه شده اند.
موســوی الرگانی بیان کرد: در زمان تولید ریل، وزارت راه و 
شهرســازی ایرادات فراوانی به ذوب آهن گرفت  برای مثال 
متراژ تولیدی شرکت 1۲ متر است باید طول آن بیشتر شود که 

کارخانه هر خواسته ای این وزارتخانه داشته را اجرایی کرده، 
اما اکنون وزارت راه قرارداد ریلی را با کشورهای خارجی منعقد 

کرده و ریل را وارد می کند.
وی با انتقاد از اینکه سال هاست ریل از کشورهای مختلف وارد 
ایران می شود، اظهار داشت: با وجود تولید ریل ملی با باالترین 
اســتانداردهای جهانی طی دو ســال در ذوب آهن اصفهان، 
همچنان واردات ریل ادامه دارد و حتی وزارت راه و شهرسازی 

حاضر نیست هیچ گونه قراردادی با ذوب آهن منعقد کند.

استاندار اصفهان بر اتمام باقی مانده پروژه های مسکن مهر 
اســتان با لحاظ کردن تمامی امکانات تا پایان شهریورماه 
تاکید کرد و اظهار داشت: متاسفانه از برنامه زمان بندی اعالم 
شده جهت افتتاح این پروژه ها و تحویل به متقاضیان گذشته 
و الزم است تا هرچه زودتر این واحدها با امکانات کامل مورد 

بهره برداری و تحویل متقاضیان داده شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: از مجموع 160 
هزار و ۲۳۸ واحد مسکن مهر در شهرهای باال و زیر ۲5000 
نفر جمعیت و شهرهای جدید استان، تاکنون 144 هزار و 969 
واحد آن به بهره برداری رسیده و تحویل متقاضیان شده که 
از این تعداد 5۸ هزار و 50۳ واحد در سه سال اخیر که عمدتا 
جزو پروژه های مشکل دار بوده و با پیگیری های انجام شده در 
این دولت افتتاح شده است. غالمی در ادامه در مورد باقی مانده 
این واحدها و زمان تحویل آنها بیان کرد: از مجموع واحدهای 
مسکن مهر اعالم شده ،5 هزار و ۸64 واحد باقی مانده که از 
این تعداد یک هزارو 711 واحد مربوط به شهرهای باالی زیر 
۲5000 نفر جمعیت استان، 179 واحد شهر جدید مجلسی 
و 1۳۲۳ واحد بافت فرســوده تا پایان مردادماه سالجاری و 
۲هزار و ۳10 واحد مربوط به شــهر فوالدشهر و ۳41 واحد 
شهر بهارستان تا پایان شــهریورماه مورد بهره برداری قرار 
خواهد گرفت. وی اظهار داشــت: از جمله دالیل به تعویق 

افتادن افتتاح این پروژه ها طبق برنامــه اعالمی که عمدتا 
دارای ۸0 درصد پیشرفت فیزیکی هستند، عدم واریز سهم 
آورده متقاضیان است که عمدتا در شهر فوالدشهر به دلیل 
عدم واریزی های مشخص شــده توسط متقاضیان و نیاز به 
هماهنگی های انجام شده با مجمع و دریافت مصوبات مربوطه 
مشمول صرف زمان شــده که با تدبیر و پیگیری های الزم 
طبق برنامه زمان بندی شده تا پایان شهریورماه سالجاری به 

بهره برداری خواهد رسید.

در جلسه شورای مسکن استان اصفهان مطرح شد:

عدم واریز سهم متقاضیان مسکن مهر؛ دلیل »تعویق افتتاح«

مسکنپارلمان

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

»ذوب آهن« با بدهی ۶ هزار میلیارد تومانی در آستانه ورشکستگی

TM-T88IV  - اپسون

545,000
تومان

580,000
تومان

TM-T20  - اپسون

440,000
تومان

540,000
تومان

Thermal Receipt SRP-330 - بیکسلون

523,000
تومان

730,000
تومان

سکه تمام بهار آزادی
11،720،000 ریال)طرح جدید(

6،660،000 ریالنیم سکه

3،780،000  ریالربع سکه

2،630،000 ریالسکه یک گرمی

1،144،560 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان گفت: سطح زیر کشت 
محصوالت گلخانه ای شامل سبزی و صیفی و گل و گیاه زینتی استان برابر 1600 
هکتار و میزان تولید سالیانه سبزی و صیفی گلخانه ای استان بالغ بر ۲۳5 هزار تن 

بوده که اصفهان رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا؛ احمدرضا رییس زاده در ارتباط با آخرین وضعیت باغبانی 
استان، اظهار داشت: در سطح استان اصفهان باحدود 7۲ هزار و 751 هکتار سطح 
کشت محصوالت باغی آبی و دیم درسال  1۳95، معادل 1۳ درصد از اراضی مورد 
بهره برداری به محصوالت باغی اختصاص یافته است و میزان تولید محصوالت باغی 
از این سطوح حدود 546 هزار و 571 تن است. وی ادامه داد: استان اصفهان در زمینه 
تولید محصوالت باغی دارای وضعیت خوبی است به گونه ای که در محصول »بِه« با 
سطحی برابر ۲۳00هکتار، ۲1 درصد سطح کشور و با تولید ۲۲765 تن رتبه دوم 
کشور، سیب با ســطحی برابر ۲1 و ۸1۲ هکتار، 10 درصد سطح کشور و با تولید 
۲50 هزار تن رتبه سوم کشور، انار با ســطحی برابر ۸700 هکتار 11 درصد سطح 

کشور و با تولید 101 هزار و 770 تن، رتبه سوم کشور و گل محمدی با سطحی برابر 
۲650 هکتار 15 درصد سطح کشور و با تولید 7۸75 تن، رتبه دوم کشور را به خود 
اختصاص داده است. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در 
ارتباط با کشت های گلخانه ای نیز گفت: از مهم ترین مزایای کشت های گلخانه ای 
می توان به افزایش عملکرد در واحد سطح، افزایش راندمان مصرف آب، امکان تولید 
محصول سالم و اشتغال زایی باال در واحد سطح اشاره کرد. وی افزود: سطح زیر کشت 
محصوالت گلخانه ای شامل سبزی و صیفی و گل و گیاه زینتی استان برابر 1600 
هکتار و میزان تولید سالیانه سبزی و صیفی گلخانه ای استان بالغ بر ۲۳5 هزار تن 

است که اصفهان رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است. 

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اعالم کرد:

رتبه دوم اصفهان در تولیدمحصوالت 
گلخانه ای 

کارآیی آب در کشور های پیشرفته بیشتر از ۳ کیلوگرم بر متر 
مکعب است. بدین معنا که از هر متر مکعب آب می توان سه 
کیلوگرم محصول کشاورزی تولید کرد.  در حالی که راندمان 
مصرف آب در ایران به یک کیلوگرم بر مترمکعب نیز نمی رسد.

بر این اساس، ایران در بهره وری از آب در بین 1۲۳ کشور رتبه 
10۲ را کسب کرده است.

بر اساس آمارهای ســازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( ایران در تولید هندوانه و خیار مقام سوم جهان 
را دارد که به معنای کشــت دو محصول آب بر در سرزمینی 
خشک و نیمه خشک است.با این وجود مدیریت مصرف آب به 
ویژه در بخش کشاورزی برای حفظ منابع آب کشور ضرورت 
دارد. وزارت جهاد کشاورزی اخیرا در نظر دارد برای جلوگیری 
از هدر رفت آب پیشگیری از کشــت و صادرات محصوالت 
آب بری که درآمد چندانی نصیب کشاورزان و کشور نمی کند 

را در دستور کار خود قرار دهد.
زعفران یکی از محصوالت کشاورزی ارزشمند صادراتی ایران 
است که در زمین های خشک و نیمه خشک برخی نقاط کشور 
کشت می شــود. ارزش اقتصادی فراوان زعفران در بازارهای 
جهانی و اشتغال و درآمد مناسبی که پرورش این گیاه به دنبال 
دارد، بازده اقتصادی آن را قابل توجیه کرده است. با وجود آنکه 
بخش اعظم زعفران مصرفی جهان در ایران تولید می شــود، 
اما موانعی برای کسب درآمد ارزی معقول از صادرات زعفران 
وجود دارد که بررسی و یافتن راهکارهای مناسب برای برطرف 

ساختن این موانع می تواند در رشــد درآمدهای ارزی، ایجاد 
اشتغال مناسب و... تاثیر بسزایی داشته باشد.

گیاه زعفران جزو گیاهان کم توقع است که در سرزمین های 
خشک تولید می شــود و بازده اقتصادی آن بسیار باالست.

زعفران زمانــی نیاز به آب دارد که گیاهــان دیگر نیاز به آب 
ندارند یا اینکه نیاز آنها به آب در حداقل است.

گیاه زعفران تابستان در خواب است و به هیچ وجه به آب نیاز 
ندارد و چون در زمستان رشد می کند، دارای هیچ گونه آفت 

جدی نیست و نیازی به سم پاشی نخواهد داشت.
زعفران، گیاهی چند ساله است با یک بار کشت تا 7 یا ۸ سال 
می توان از آن بهره برداری کــرد، از این رو زعفران در مناطق 
کم بهره به مثابه طال برای کشــاورزان است. وزن کم زعفران 
و عدم نیاز به وســایل حمل و نقل باعث سهولت نگهداری و 
 حمل و نقل آن می شــود و در این رهگــذر هزینه ها کاهش

 می یابد.
این گیاه کارگر طلب اســت و اشــتغال زا محسوب می شود، 
چون کالله های آن ارزش دارد و تا امروز هیچگونه ماشــینی 
طراحی نشده است که بتواند کالله های زعفران را جمع آوری 
و برداشــت کند؛ بنابراین تعداد زیادی کارگر را مشــغول به 
کارخواهد کرد. ســطح زیر کشــت زعفران در ایران حدود 
۳5۸۳۲هکتار است که از هر هکتار 5 تا 7 کیلوگرم زعفران 
برداشت می شود. میزان تولید در هکتار زعفران در کشورمان 
بسیار ناچیز است. اگر تولید آن علمی تر شود و از حالت سنتی 

درآید، میزان تولید در هکتار به 10 تا 1۲ کیلو افزایش خواهد 
یافت. به گفته نایب رییس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه 
نرخ زعفران طی دو الی سه ماه اخیر تغییری نداشته است و 
در حال حاضر حداقل قیمت هر کیلو طالی سرخ 4 میلیون و 
۳00 و حداکثر 5 میلیون و 600 هزار تومان است این در حالی 
است که در فرودین ماه رکود خاصی به دلیل کاهش نقدینگی 
شرکت های خریدار بر بازار حاکم بود، اما در شرایط کنونی به 
دلیل نزدیک شدن به ایام ماه رمضان و افزایش تقاضا وضعیت 
بهبود یافته است. غالمرضا میری با بیان اینکه صادرات زعفران 
از روال عادی و معمولی برخوردار است، تصریح کرد: با توجه 
به ثبات قیمت ها در بازار خریــداران ترجیح می دهند که به 
اندازه نیاز خریداری کنند و این ثبات برای خریدار و فروشنده 
هر دو مطلوب به نظر می رســد. تمام این مزایا نشان دهنده 
این موضوع است که توجه ویژه به کاشت محصوالتی از این 
دست در راستای اقتصاد مقاومتی و در سال های اخیر با وجود 
وضعیت بارشی موجود بسیار ضروری است.به هر حال ایران 
و به طور خاص اصفهان، در منطقه خشــک و نیمه خشک با 
بارندگی کم قرار دارد که محصوالت استراتژیکی چون زعفران 
می تواند گره گشای مشــکالت  اقتصادی کشاورزان به ویژه 
کشاورزان شرق اصفهان باشد. در شرایطی که خرید و فروش 
محصوالت کشــاورزی یکی از دغدغه های اصلی کشاورزان 
است و بازگشت ســرمایه اولیه و بعد سود حاصل از آن مورد 
توجه کشاورزان است؛ بدون شک سرمایه گذاری در کشت 

زعفــران می توانــد گزینه 
مناســبی باشــد به همین 
دلیل در ســال های اخیر 
شــاهد حضور کشــاورزان 
شــرق اصفهان در کاشت 
زعفران و سوق دادن کاشت 
این محصول از حالت سنتی 
صرف به طور پیشرفته ای 
بوده ایــم و دانش، آگاهی و 
فناوری مناسب، نهاده مهم 

برای کشت زعفران است. 
بــدون شــک چالش های 
مصرف بهینه  آب در کشور 
را نمی توان فقط به کشــت 
چند محصول کشــاورزی 
محدود کرد. نبود سند ملی 
آب )طرح جامع آب( به روز 
و مورد تایید همه بخش ها 

تلفات به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شرب، وضعیت 
شبکه های فاضالب شهری و روستایی، وضعیت رودخانه های 
مرزی و حوضه های آبریز مشــترک با کشورهای همسایه و 
ساختار مدیریت منابع آب و اقتصاد آب از جمله چالش های 
اصلی بخش آب است که متولیان مدیریت مصرف آب به آن 

اشاره می کنند و توجهی خاص را می طلبد.

کشاورزان شرق اصفهان به کاشت زعفران روی آوردند؛

کارآفرینی به سبک اصفهانی

بیشترین میزان مصرف آب دنیا در بخش کشاورزی است. در ایران نیز کشاورزی بیشترین مصرف آب را دارد با این تفاوت 
که سهم کشاورزی ایران در مقایسه با سایر کشورها، از استانداردهای جهانی بسیار باالتر است.

گیاه زعفران 
جزو گیاهان 

کم توقع است که 
در سرزمین های 

خشک تولید 
می شود و بازده 

اقتصادی آن بسیار 
باالست
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يادداشت
مخالفان موسیقی، حداقل یک بار کنسرت بیایند!

در حین اجرای تور کنسرت های »ناگفته« به خوانندگی شهرام و حافظ ناظری در 
کرج، شهرام ناضری به حاضرین گفت: کسانی که مخالف برگزاری کنسرت هستند، 

حداقل یک بار به کنسرت بیایند و عالقه و تمرکز مردم در اجرا را ببینند.

با هنرمندان

درحاشیه

افکار نیوز: ستاره این روزهای سینما و سریال های شبکه 
خانگی، از دیرباز دل در گرو موسیقی داشته، او عضوی 
از اولین گروه موسیقی پاپ ایران بود که در میانه های 
دهه هفتاد در ایران پا گرفت و البته در همان سال ها هم 
حاشیه های بسیاری داشت؛ چرا که اولین عضوی بود که 

ساز جدایی را کوک کرد و راه سینما را در پیش گرفت.
 او اما در سال های اخیر دوباره به موسیقی نزدیک شد. 
در سال هایی که خیلی از سینماگران سودای خوانندگی 
دارند، او به عالقه قدیمی خود بازگشت و کمی جدی تر 

به موسیقی پرداخت.
بعد از مــرگ مرتضی پاشــایی او آغاز به  انتشــار تک 
آهنگ هایی کرد که تعدادشــان آنقدر شــد که بتواند 
برنامه ای برای اجرای کنسرت هایی تدارک ببیند. اولین 
کنسرت او در بندرعباس برگزار شد تا او برنامه کنسرت 

تهران را تدارک ببیند.
دومین کنسرت او در تهران اما حاشیه های زیادی داشت. 
اولین حاشیه جایی بود که او با نظرخواهی از حاضرین 
اقدام به نواختن ساز کرد و بدترش وقتی بود که ویولن 
به دست گرفت و ســعی کرد قطعه ای از آهنگ ورودی 
یکی از ترانه های گروه آریان را بنوازد؛ اتفاقی که آنقدر 
بد بود که خیلی زود خود او هم ترجیح داد ویولن نوازی 

را کنار بگذارد.
گلــزار از همــان ابتدای کنســرت وعده اتفــاق های 
غیرمنتظــره را داده بود و این اتفاق مربــوط به اجرای 
قطعه خاطره انگیز و پرطرفدار »پرواز« از گروه موسیقی 

آریان بود.
اما این خواندن بسیار حاشیه ساز بود چرا که خیلی زود 
علی پهلوان عضو ســابق گروه آریان با انتشار پستی در 
صفحه شخصی اش در اینستاگرام واکنش تندی به آن 
نشان داد. او نوشت:» اجرای صحنه ای آهنگ های گروه 
آریان بدون اجازه کتبی صاحب اثــر غیر قانونیه. حتی 
شما دوست عزیز!« و چه کسی بود که نمی دانست اشاره 

»حتی شما دوست عزیز« معطوف به گلزار نیست.
در جایی از این بحث های کامنتی، علی پهلوان در پاسخ 
به یکی از کامنت ها می نویسد: » من نمی تونم در مورد 
کسی که استشهاد جمع می کرد که من رو از گروه بندازه 
بیرون یا بارها بهم گفت آلبوم بده بیرون، من پشــتتم 
و وقتی آلبوم اومد بیرون مصاحبه کرد که این ســلیقه 
شــخصی علی پهلوان بود، من آلبوم رو اصال نشنیدم! 
مثبت فکر کنم. االن هم حرفم فقط همینه: به هر دلیل 
خوبی، باید اجازه کتبی صاحب اثر رو بگیرن. من هم اگر 

روزی این آثار رو بخونم باید اجازه کتبی بگیرم.«

تاثیر مناظره های انتخاباتی بر فروش 
فیلم های سینمایی

رییس کانون پخش کنندگان سینمای ایران گفت: پخش مناظره های 
انتخاباتی باعث کاهش 20درصدی مخاطب 

در سالن های سینما شد.
علــی ســرتیپی رییــس کانــون 
پخش کنندگان سینمای ایران درباره 
تاثیر مناظره های انتخاباتی بر فروش 
فیلم های سینمایی گفت: مناظره های 
انتخاباتی بی شک تاثیرگذار است و روز 
جمعه به دلیل پخش  مناظره  انتخاباتی 
و باران شــدید، با کاهش حــدود 20 درصدی 
مخاطب در سینماها مواجه بودیم. وی ادامه داد: در این موقعیت توقع 
می رود رســانه ملی از تولیدات داخلی حمایت کند و در باکس های 
مناسب تبلیغات  فیلم های ســینمایی را قرار دهد تا مخاطبان پس 
از اتمام مناظره ها به ســالن ســینما بیایند و از فیلم های ایرانی در 
سالن ها دیدن کنند. رییس کانون پخش کنندگان سینمای ایران 
تاکید کرد: از روز چهارشــنبه )20 اردیبهشت( فیلم های جدید در 
سالن های سینما به نمایش در می آید و مخاطب هم عالقه بیشتری 
به فیلم ها نشان می دهد و امیدواریم در روز جمعه و همزمان با مناظره 
انتخابات، با کاهش فروش فیلم ها روبه رو نشــویم. بنابراین گزارش، 
هفته گذشــته و همزمان با اولین مناظــره انتخاباتی با کاهش 10 
درصدی فروش فیلم ها مواجه شدیم. روز جمعه بهترین روز فروش 
فیلم ها برای سالن داران  و صاحبان آثار است که با پخش مناظره های 
انتخاباتی کاندیداها، با کاهش چشمگیر فروش فیلم  ها در این روز 

مواجه هستیم.

علی ضیا به شبکه »شما« رفت
اولین برنامه »من و شــما« روز جمعه 1۵ اردیبهشت با اجرای علی 
ضیا و از موزه آزادی تهران روی آنتن شبکه 
تلویزیونی »شما« قرار گرفت. این ویژه 
برنامه با پرداختن بــه فضاهای هنر، 
موســیقی، ادبیات، نمایش و مراکز 
فرهنگی تهــران و مناطــق دیدنی 
شهرهای کشور، قصد دارد با نگاهی 
فرهنگی و هنری فضای شاد و مفرحی 
را برای مخاطبان خــود فراهم کند. در 
نخستین برنامه »من و شما«، گزارشی از حال و 
هوای بهاری در شیراز ، کلیپ های تصویری از اجرای سرود و آهنگ 
آزادی توسط حامد زمانی و اجرای یک کلیپ تصویری با صدای پرویز 
پرستویی برای بینندگان شبکه تلویزیونی شما پخش شد. سیاوش 
خیرابی از بازیگران سینما، تلویزیون و تئاتر کشورمان میهمان اولین 
برنامه »من و شما« بود که با علی ضیا به گفت وگو پرداخت. »من و 
شما« از این پس جمعه ها از ساعت 1۴ به مدت 120 دقیقه و به تهیه 
کنندگی هادی قندی، قصد دارد با انعکاس فعالیت های هنرمندان 
عرصه تلویزیون، سینما، تئاتر، موسیقی، و... مردم ایران را با فضای 
فعالیت های هنری و فرهنگی کشور در پایتخت و دیگر مناطق کشور 

آشنا کند.

»شبنم قلی خانی« دبیر یک رویداد 
تئاتری شد

»شبنم قلی خانی« دبیر نخستین جشنواره »چرخ و فلک« شد.
طبق گزارش رسیده، شــبنم قلی خانی، 
بازیگر و مدرس تئاتر از سوی موسسه 
»تماشــاگران« بــه عنــوان دبیر 
نخستین جشنواره هنرهای نمایشی 
کودکان و خردساالن )چرخ و فلک( 
معرفــی شد.جشــنواره هنرهای 
نمایشــی )چرخ و فلک( نخســتین 
جشنواره با هنرنمایی کودکان ٣ تا ٧ 
سال است که در بخش های مختلفی همچون؛ 
ســتاره کوچولو، اتل متل و رنگین کمان آرزو، طی بهار و تابستان 
امسال در تهران برگزار خواهد شد. این جشنواره را تماشاگران کودک 
ونوجوان که زیر مجموعه موسسه خصوصی تماشاگران است، برگزار 
می کند.حمید جبلی ، بازیگر و هنرمند  تئاتر، سینما و تلویزیون نیز به 
عنوان مشاور نخستین جشنواره، چرخ و فلک را همراهی خواهد کرد.

پخش »لبخند رخساره« از شبکه یک 
در ماه رمضان

در حالی که مدت زمان نســبتا کوتاهی تا آغــاز ماه مبارک رمضان 
باقی مانده، خبری درباره سریال تلویزیونی شبکه یک سیما ویژه این 
شب ها منتشر شده اســت. نام این سریال 
»لبخند رخســاره« اســت که سعید 
نعمت ا... نویسندگی و بهرنگ توفیقی 

کارگردانی آن را بر عهده داشته اند.
سریال »لبخند رخســاره« در ٣0 
قسمت از اوایل خرداد امسال با آغاز 
ماه رمضان هرشب روی آنتن شبکه 
یک خواهد رفت و خواننده ترانه تیتراژ 

سریال نیز به زودی معرفی می شود.

اینستاگردی

کارگردان و بازیگران 
»خوب، بد، جلف« به 
کانادا می روند

سینماپرس: تیم سازنده فیلم سینمایی »خوب، بد، جلف« به کارگردانی پیمان قاسم خانی راهی کانادا می شوند و به همراه مخاطبان به تماشای این فیلم می نشینند.
پیمان قاسم خانی نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی »خوب، بد، جلف« به همراه پژمان جمشیدی و سام درخشانی بازیگران اصلی، محسن چگینی تهیه کننده و محمد 

شایسته پخش کننده فیلم، در 2 شهر ونکوور و تورنتو همراه با مخاطبان به تماشای آن خواهند نشست.
این فیلم روز 1۴ می در ونکوور و روز 20 می در تورنتو به نمایش در می آید و پس از آن جلسه پرسش و پاسخ با سازندگان برگزار می شود.

برنامه های جانبی دیگری نیز در کنار نمایش فیلم سینمایی »خوب، بد، جلف« خواهد بود از جمله جلسه گفت وگو با عالقه مندان فیلمنامه نویسی کمدی از طرح تا اجرا 
با حضور پیمان قاسم خانی که به صورت رایگان برای عالقه مندان برگزار می شود.

شرکت آریا پرسیس نمایش همزمان فیلم های ایرانی در کشور کانادا را به عهده دارد.

مهر: عوامل سریال »پرواز در ارتفاع صفر« برای ضبط آن به اصفهان رفته اند 
و کارشان تا 2 هفته در اصفهان ادامه دارد.

ضبط و تصویربرداری مجموعــه »پرواز در ارتفاع صفــر« این روزها به 
کارگردانی عبدالحسن برزیده و تهیه کنندگی محمد نشاط ادامه دارد.

تولید این سریال در اصفهان انجام می شود و عوامل تا دو هفته در این شهر 
خواهند بود تا آخرین صحنه های سریال را ضبط کنند. شاهرخ استخری، 
عمار تفتی و بیژن افشــار از جمله بازیگرانی هستند که در این دو هفته 

جلوی دوربین می روند.
»پرواز در ارتفاع صفر« زندگی یک خلبان جنگنده نیروی هوایی در دوران 
جنگ را روایت می کند. این مجموعه با همکاری نیروی هوایی جمهوری 
اسالمی و در هفت قسمت ۴۵ دقیقه ای در گروه فیلم و سریال شبکه یک 
سیما تهیه و تولید می شود که قرار است در هفته دفاع مقدس سال آینده 

از این شبکه روی آنتن برود.

ضبط »پرواز در ارتفاع 
صفر« با بازی »شاهرخ 
استخری« در اصفهان

تلویزیون

»پایتخت«، اثری اســت که از نوروز 90 جای خود را در دل 
مخاطبان تلویزیونی باز کرد؛ اثری که روز به روز بهتر شده و 
به یکی از محبوب ترین سریال های تاریخ تلویزیون بدل شد. 

ســریالی که می خنداند، اما برای خندان استدالل داشت و 
مانند برخی سریال های سوسیس کالباسی حال حاضر نبود. 
محبوبیت باالی این سریال دست آخر فصل چهار این سریال 
را به سفره های افطار کشــاند و آن را از 1٣ قسمت به حدود 
26 قسمت تبدیل کرد. ســفره های افطاری که »پایتخت« 
را به بهترین و پرمخاطب تریــن مجموعه تلویزیونی در ماه 
مبارک رمضان رســاندند و این اسبابی شد برای تصمیمی 
جدی؛ تصمیمی که از جانب سازندگان »پایتخت« گرفته شد 
و آن ساخت فصل پنجم مجموعه پایتخت برای ماه رمضان 
96 بود؛ فصلی که ارگانی مانند »ســازمان رسانه ای اوج« را 
پای کار آورد که پیش از این نیز نام درخشانی در ساخت آثار 
سینمایی و تلویزیونی داشته و این تعامل شمیم روزهای خوبی 
را برای سریال محبوبی مانند »پایتخت« به ارمغان می آورد؛ 
چرا که قلم قدرتمند نویسندگان سریال»پایتخت« در کنار 
سازمان پویایی مانند اوج، خروجی مناسبی می طلبید. این 
امر خوشــایند ادامه پیدا کرد و قرار بــود  پس از تعطیالت 
نوروز 96، سوت آغاز فیلم برداری فصل پنجم سریال پایتخت 
زده شود؛ وعده ای که محقق نشد و تمامی فعالیت های آن 

نیز معلق ماند؛ تعلیقی که نــدای اختالفی کوچک ما بین 
سازندگان این مجموعه تلویزیونی با سازمان رسانه ای اوج 
را می داد. این اختالف اگرچه بســیار کوچک بود، اما باعث 
شد این سریال به کنداکتور برنامه های ماه مبارک رمضان 
96 نرسد. کنداکتوری که اگر چه برنامه های متنوع بسیاری 
دارد، اما جدایی »پایتخت« برایش ضربه سختی بود. صبح 
دیروز خبری مبنی بر آغاز تصویربرداری فصل پنجم مجموعه 
تلویزیونی »پایتخت« از روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه به 
اطالع همگان رسید. دست آخر آغاز دوباره تصویربرداری  این 
سریال محبوب سوالی را به ذهن متبادر می کند: فصل پنجم 

سریال »پایتخت« قرار است چه زمانی به نمایش درآید؟

پایتخت5« چه زمانی پخش می شود؟
موسیقی

کنسرت محمد علیزاده دیروز در ســالن نگین سپاهان 
شهر برگزار شد.

محمد علیزاده را رکورد دار برگزاری بیشترین کنسرت 
در بین خوانندگان پاپ کشور می دانند. رشته تحصیلی 
او  مهندسی کشاورزی است و عالقه اش به قرائت قران، 
مقام اول قرائت قرآن را سه سال پیاپی برای او به ارمغان 

آورده است.
اولین آلبوم رســمی علیزاده با نام »همخونه« در ســال 
1٣8٧ منتشر شد. این آلبوم نتوانست محمد علیزاده را 
آن طور که باید معرفی کند و چندین سال بعد یک آلبوم 
دیگر از وی با نام »ســوپرایز« به صورت اینترنتی پخش 
شــد. آخرین آلبوم محمد علیزاده در سال  1٣91 با نام 
»دلت با منه« به بازار عرضه شد که فروش بسیار خوبی 
داشت و ترانه های آلبوم سورپرایز که به صورت اینترنتی 
منتشر شــده بود نیز در همین آلبوم قرار گرفته بود. وی 
مدت های زیادی به همراه بسیاری از خواننده های مشهور 
کشور نظیر رضا صادقی در رادیو جوان به اجرای برنامه 
پرداخته و همین اجراها موجب آشنایی علیزاده با فرزاد 
حسنی و باعث شد تا او آهنگ »خداحافظ« را با شعری 
از فرزاد حســنی برای تیتراژ برنامه کوله پشتی در سال 

1٣8۵ بخواند.

بعد از این، همکاری علیزاده با صدا و سیما ادامه یافت و 
او تیتراژ بسیاری از سریال ها و برنامه های تلویزیونی را 
خواند که تعدادی از آنها عبارتند از: سریال سراب، شهر 
باران 90 و 91، ماه عســل 89، مســابقه قرآنی تسنیم، 
جشــن رمضان 91 و 92، صبحی دیگر، سریال خروس، 
میشه نگاه کنی، بر آســتان جانان و سریال های زخم و 
برادر.  گفتنی اســت  محمد علیزاده در سال 1٣9۴، سه 
قطعه منتشــر کرد که به عنوان بهترین قطعات ســال 
1٣9۴ انتخاب شــدند. این قطعات »همینه که هست«،   
»کجا میری« و »خســتم« بودند که با همخوانی میثم 
ابراهیمی به عنوان بهترین قطعه دو صدایی سال 1٣9۴ 

انتخاب شدند.

صدای »محمد علیزاده«  دراصفهان طنین اندازشد

یک کنسرت پرحاشیه از 
محمدرضا گلزار در تهران

چند تن از بازیگران پرفروش ترین فیلم سینمای ایران، امروز با حضور در 
سینما ساحل اصفهان در کنار اصفهانی ها به دیدن این فیلم می نشینند.

چندی است که فیلم سینمایی »گشــت 2« به کارگردانی سعید سهیلی 
با گذشتن از فروش 16میلیارد تومان و رسیدن به آمار فیلم »فروشنده«، 
پرفروش ترین فیلم ســینمای ایران شده اســت و همچنان نیز این فیلم 
ازجمله فیلم های اکران نوروزی است که هنوز روی پرده سینماهای کشور 
بخصوص اصفهان اســت. خبر جالب برای اصفهانی های عالقه مند به این 
فیلم )که تاکنون اکثر سانس های سینما را که به اکران این فیلم پرداخته، 
با حضور خود پر کرده اند( این اســت که امروز چند تن از عوامل این فیلم 
با حضور در سینما ســاحل اصفهان در کنار اصفهانی ها به دیدن این فیلم 
می نشــینند. از بین بازیگران فیلم حمید فرخ نژاد، پوالد کیمیایی، ساعد 
سهیلی و بهاره افشاری به اصفهان خواهند آمد، عالقه مندان برای حضور 
 در سانس هایی که این بازیگران در سینما حضور دارند، می توانند به سایت 

cinematicket.org مراجعه و اقدام به خرید اینترنتی بلیت کنند.

بازیگران پرفروش ترین 
فیلم سینما 
در اصفهان

تارانتینو و مرغی که انجیر  می خورد...
حاال که گشت 2 همه رکوردها را زده و به پر فروش ترین فیلم تاریخ 
سینمای ایران بدل شده است، نوشــتن در مورد آن و نقد کردنش 
اندکی سخت شده. البته این فروش باال الزاما به دلیل کیفیت هنری 
و ارزش های تکنیکی این فیلم نیست. در واقع گشت 2 فیلمی فراتر از نسخه اولش نیست؛ همان 
شخصیت های بی هویت و ناکجا آبادی را دارد که در بستر رویدادهایی بسیار دور از ذهن، کنش و 
واکنش های خنده دار و گاهی هم بی مزه از خود نشان می دهند. همان خط سیر داستانی سرگردان 
که بیننده را هم مانند شخصیت های فیلم در هر لحظه به هر طرف پرتاب می کند. البته درباره فیلم 
گشت2 صحبت کردن از واژه داستان اندکی غیرمنصفانه است؛ چون این فیلم اساسا چیزی به نام 
داستان ندارد. درحقیقت گشت 2 مجموعه به هم پیوسته ای از چند سکانس با موضوعات مختلف 
و بازیگران مشترک است. سکانس مشت زنی، سکانس زندان، سکانس رمالی و... . بدین ترتیب فیلم 
نه خط سیر داستانی مشخصی دارد و نه اوج و فرودها و نقاط عطف مرسوم فیلم های داستانی را. غیر 
از این، فیلم با انباشت دیالوگ های کنایه آمیز، با موضوعات داغ و حساس روز همراه است. موضوع 
هسته ای، گشت ارشاد، ماهواره، فسادهای اقتصادی، انتخابات و بسیاری از موضوعات حساس 
اجتماعی و سیاسی که نه در ساخت و بافت فیلم بلکه فقط در حد یک دیالوگ مرتب تکرار می شود. 

در این شرایط اگر این دیالوگ های خط قرمزی و شیرین کاری های محدود بازیگران را از 
گشت 2 بگیرید دیگر چیزی برای تماشا باقی نمی ماند. در حقیقت دستاورد هنری 
ویژه ای از این فیلم نصیب کسی نمی شود. اما گشت 2 در کنار همه ضعف هایش 
یک نقطه درخشان پنهان دارد؛ یک ویژگی مهم که شاید به صورت ناخواسته در 
تار و پود این فیلم نهفته باشد. این فیلم سعید سهیلی تنها چند قدم با آثار متاخر 
کارگردان مشهور هالیوود یعنی کوئنتین تارانتینو فاصله دارد. روح حاکم بر فیلم های 

تارانتینو و گسستگی ساختاری آثار او، بیش از همه در گشت 2 مشهود است. 
فیلم های کارگردان برجسته هالیوود اساسا متشکل از چند سکانس طوالنی 
و کشدار است که هر یک به تنهایی به فیلمی گوشه می زند. این سکانس ها 
در کنار یکدیگر انسجام یک فیلم سینمایی را رقم می زنند. فیلم تازه سهیلی 
هم دست کم به صورت ظاهری به چنین الگویی نزدیک شده است؛ البته 
عدم شخصیت پردازی مناسب و دور شــدن از استانداردهای بازیگری و 
کارگردانی، به چنین فرضیه ای خدشه وارد می سازد اما به نظر می رسد 
مسیری که گشت 2و فیلم های نظیرش در آن گام برمی دارند به بازسازی 
نمونه های کم مایه تری از سینمای تارانتینو در سینمای ایران منجر 

شود و این دقیقا مصداق همان مثلی است که می گوید: »مرغی که 
انجیر می خورد منقارش کج است!«

مهناز افشار با انتشــار این عکس در اینستاگرامش نوشت: قسمت 
هفتم عاشقانه دوشنبه 18 اردیبهشت توزیع می شود.

مهرداد موسوی 
خوانساری

 جریان نداشتن سالن حرفه ای تئاتر در اصفهان یکی از مسائل 
کلیشه ای است، به گونه ای که با هر تماس برای گفت وگو با هر 
کارگردان تئاتر در اصفهان، به طور قطع این مسئله را می شنویم 
که اصفهان سالن حرفه ای تئاتر ندارد. انگار کمبود سالن تئاتر 
برچسبی روی این هنر شده تا هر بار آن را با خود یدک بکشد.  امید 
نیاز که کارنامه حرفه ای و هنری درخشانی دارد به تسنیم گفت: 
مشکل تئاتر، اقتصادی است. مشکل من نه شورای ارشاد است و 
نه چیز دیگری، ارزش ندارد برای یک کار ۴ ماه تمرین کنیم و پس 
از آن نهایتا چیزی که می ماند 2 الی ٣ میلیون تومان باشد؛ یعنی 

از حقوق یک کارگر ساده کمتر اســت، ما از این راه زندگی مان 
می گذرد، بنابراین بهتر است تولید تئاتر نکنم و کارهای دیگر و 

اجراهای دیگر داشته باشم.
 اغلب اهالی تئاتر به موضوع جریان نداشتن سالن تئاتر که خیلی 
هم کلیشه ای شده، اشاره می کنند. مسئول تئاتر حوزه هنری 
اصفهان نیز به همین مسئله معتقد است و به تسنیم می گوید: 
بزرگ ترین محدودیت های تئاتر در اصفهان کمبود سالن است 
و به نظر من ما حتی یک سالن تئاتر در اصفهان نداریم. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان برای کمبود سالن تئاتر در 

اصفهان پاسخی دارد؛ وی به تسنیم می گوید: بر اساس توافق های 
صورت گرفته به زودی سالن برخی مدارس در نواحی مختلف 

برای استفاده گروه های تئاتری در اختیار آنها قرار می گیرد.
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی ادامه داد: پیشنهاد ارزشمندی 
در ارتباط با استفاده بهینه از فضاها و سالن های موجود شده که در 
این راستا برخی از ادارات، نهادها و مدارس، سالن های خوبی در 
اختیار دارند که می توان برای اجرای تئاتر از آن بهترین استفاده را 
داشت. وی با اشاره به استفاده سالن برخی مدارس بیان کرد: سعی 
ما بر این است که در مناطق مختلف شاهد اجرای تئاتر باشیم؛ به 
همین دلیل با رصد مدارس در نواحی مختلف شاهد این بودیم که 
چندین مدرسه دارای سالن های بسیار خوبی هستند و در همین 

زمینه توافقاتی را با آموزش وپرورش داشته ایم.

عزمی برای احیای تئاتر اصفهان؛ 

استفاده از سالن مدارس، منجی تئاتر می شود؟

قسمت هفتم »عاشقانه« فردا توزیع 
می شود
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ایران پرچمدار رشد کمیت علم دنیا
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( با بیان اینکه جایگاه نخست رشد 
کمیت علم دنیا در دست ایران است، گفت: بررسی پایگاه استنادی وب آو ساینس 
از آیفون ۸ در خرداد ماه نشان می دهد که رشد ایران در ۲۰1۶ نسبت به ۲۰15 به 17/5درصد رسیده است.

رونمایی می شود
تا کنون اخبار زیادی از پرچمدار بعدی اپل، یعنی آیفون۸ شنیده ایم 
و پیش بینی ها بر آن بود که شهریور امسال این گوشی معرفی شود 
ولی در کمال تعجب، جی پی مورگان اعالم کرده است که ماه آینده 
و همزمان با معرفــی iOS 11 ، از آیفــون ۸ در کنفرانس جهانی 

توسعه دهندگان اپل WWDC(۲۰17(  رونمایی خواهد شد.
با اینکه معموال نســل های جدید آیفــون در خرداد مــاه معرفی 
نمی شــدند، اپل می خواهــد برای تحریــک و ایجــاد هیجان در 
مشتری هایش این کار را سریع تر انجام دهد و پر واضح است که این 

تصمیم بر فروش مدل های کنونی آیفون تاثیر بسزایی دارد.
آخرین باری که اپل در خرداد ماه از گوشی خود رونمایی کرد مربوط 
به آیفون۴ بود و همه مدل های جدید آیفون در ماه های شهریور و مهر 
معرفی شدند)به جز آیفون SE که اسفند ماه رونمایی شد.( بنابراین 
معرفی آیفون۸ در خرداد ماه باعث شگفتی است. با این وجود حتی 
با معرفی زود هنگام این گوشــی، اپل تا قبل از شهریور ماه آمادگی 

عرضه آن را ندارد.
به هر حال کنفرانــس جهانی اپل در 15 خرداد شــکل می گیرد و 
خواهیم دید چقدر این اخبار به واقعیت نزدیک بوده است و اگر اپل 
بتواند بیش از 1۲۰ میلیون آیفون ۸ بفروشد حتی رکورد محبوبیت 
آیفون ۶ را هم خواهد شکست. همان طور که مینگ چی کو، تحلیلگر 
موسســه KGI Securities  معتقد بود آیفون 7 جذابیت خیلی 
زیادی برای فروش ندارد. طبق نظر این کارشناس، صفحه نمایش های 
جدید OLED خمیده و تکنولوژی شارژ بی سیم که ادعا می شود با 
تمام تکنولوژی های قبلی متفاوت است می تواند ویژگی های بسیار 
جذابی برای آیفون ۸ باشد و باعث رکوردشکن شدن این گوشی شود.

امن ترین تلفن با سخت افزارهای 
دستی به بازار می آید

موسس کمپانی مک آفی، ادعا کرده که هفته آینده امن ترین گوشی 
تلفن همراه را روانه بازار خواهد کرد.

موسس شــرکت مک آفی که یکی از آنتی ویروس های معروف را 
به بازار فناوری عرصه می کند ادعا کرده که به زودی گوشــی تلفن 

همراهی را روانه بازار خواهد کرد که هیچگاه هک نخواهد شد.
مک آفی، نامی طوالنی برای گوشــی مد نظر خود انتخاب کرده و 
از ویژگی های منحصر به فرد این تلفن همــراه ضد هک دارا بودن 
سوئیچ های دســتی برای دکمه خاموش و روش است و هر یک از 
قطعات ســخت افزاری این گوشی هوشــمند دکمه ای مخصوص 
برای کنترل و فعال شدن دارند. برای باتری، گیرنده امواج اینترنت ، 
بلوتوث، GPS، دوربین و میکروفون یک کلید در پشت گوشی تعبیه 
شده اســت تا کاربر به راحتی بتواند با تنظیم دستی موارد یاد شده 
برای فعال یا غیرفعال کردن آنها تلفن خود را از دســترس هکرها و 

سازمان های امنیتی خارج کند.
آنچه از ادعای مک آفی منتشر شــده تنها عکسی از صفحه جلوی 

موبایل است و سوئیچ های ادعا شده در عکس مشخص نیست.
آن طور که گفته شده این مدل از گوشی هوشمند که قرار است حریم 
خصوصی افراد را حفاظت کند، هفته آینده بــا قیمت 11۰ دالر از 

سوی شرکت MGT رونمایی می شود.

احتمال معرفی تبلتی 
با برند موتوروال

موتوروال، یکــی از اولین بازیگران عرصه  گوشــی های هوشــمند 
اندرویدی بود و سری جی و ایکس این شرکت به عنوان گوشی هایی 
شناخته می شوند که ارزش خرید باالیی دارند. از طرفی باید گفت که 
سری زد این شرکت نیز موفق ترین گوشی از سری گوشی های ماژوالر 
هستند؛ اما در زمینه  تبلت ها، موتوروال سابقه  بدی دارد و حتی طی 
سالیان گذشته با توجه به این سابقه، تبلتی معرفی نکرده است؛ با این 

حال به نظر می رسد موتوروال به زودی وضعیت را تغییر خواهد داد.
بنابر گزارش های جدید به نظر می رســد  موتوروال تبلتی با صفحه 
نمایش ۹ یا 1۰ اینچی معرفی خواهد کرد. این تبلت، اندرویدی بوده 
 Productivity و مبتنی بر اندروید اســت، اما ویژگی هایی مانند
Mode خواهد داشت که باعث می شــود از حالت چند پنجره ای 
اندروید بهره ببرید. هر چند این ویژگی در اندروید جدید به صورت 
پیش فرض وجود دارد، اما با قابلیت جدید می توانید آیکون برنامه را 
در نوار ناوبری قرار دهید و به راحتی بین آنها حرکت کنید؛ همچین 
می توانید آیکون برنامه را به باال بکشید تا بسته شود؛ البته این ویژگی 
در یوگا بوک لنوو نیز وجود دارد که در واقع تبلتی از سوی شرکت مادر 
موتوروال به شمار می رود. در حال حاضر هیچ اطالعاتی از قیمت، سایر 
مشخصات و همچنین زمان عرضه  این تبلت در دسترس نیست، اما 
به نظر می رسد موتوروال قصد ندارد تبلتی ساده معرفی کند تا در بین 
انبوه تبلت های موجود در بازار حرفی برای گفتن نداشته باشد و در 
عوض قصد دارد تا با ویژگی های نرم افزاری و شاید سخت افزاری آن 

را از انبوه رقبا متمایز کند.

اجرای طرح پوشش سراسری 
اینترنت، برای کره زمین 

سال گذشته شرکت اسپیس ایکس که متعلق به ایالن ماسک 
است از طرح پوشش سراسری اینترنت برای کل کره زمین صحبت 

کرد. اکنون جزییات بیشتری از این طرح تشریح شده است.
پاتریشــیا کوپر، معاون بخش ماهواره های دولتی اســپیس ایکس 
می گوید، در حال حاضر 57 درصد ساکنان زمین یعنی ۴/۲میلیارد 
نفر به اینترنت دسترسی ندارند و به همین دلیل اسپیس  ایکس قصد 
دارد تا ماهواره هایی را برای پوشش سراسری اینترنت در زمین، به 
فضا بفرستد. طی بررسی های انجام شــده برای پوشش سراسری 
اینترنت در زمین به ۴۴۲5 ماهواره نیاز است و اسپیس ایکس در سال 
گذشته ضمن ارائه درخواست به کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا، 
خواستار اجرایی شدن این طرح شد. عظمت این طرح به این خاطر 
است که در حال حاضر فقط 1۴5۹ ماهواره در مدار زمین قرار دارند 
و ماهواره های مورد نیاز برای پوشش سراسری اینترنت تقریبا سه 
برابر تعداد ماهواره های موجود است. کوپر گفت: »در حال حاضر 3۴ 
میلیون آمریکایی به اینترنت پرسرعت ۲5 مگابیت بر ثانیه دسترسی 
ندارند.« در طرح اسپیس  ایکس تمام پرتاب ها با استفاده از موشک 
قابل بازیابی فالکون ۹ انجام می شود و ماهواره ها در ارتفاع های مابین 

111۰ تا 13۲5 کیلومتری سطح زمین مستقر خواهند شد.
کوپر اعالم کرد که اسپیس ایکس پرتاب های آزمایشی در این زمینه 
را تا پایان سال جاری آغاز می کند و در صورتی که چراغ سبز برای این 
برنامه را دریافت کند، می تواند تا سال ۲۰۲۴ تمام ماهواره های مورد 

نظر را در چند مرحله به فضا بفرستد.

در این نوشتار قصد داریم دالیل قانع کننده ای را ارائه دهیم 
که نشــان می دهند خرید پرچمدار سال ۲۰17 سامسونگ 
نسبت به خرید آیفون 7 اپل انتخاب بهتری به شمار می رود. 

با ما همراه باشید. 
طراحی و ظاهر متفاوت و برتر

چند سالی است که اپل یک ســبک طراحی نسبتا مشابه را 
برای آیفون هایش در نظر می گیرد و این موضوع چندان جالب 
نیست، اما سامسونگ امسال در سبک طراحی، پرچمدارش 
را به شــکل ویژه ای متفاوت کرد. گلکسی اس ۸ سامسونگ 
ظاهری بسیار منحصر به فرد، شــیک، دلنشین و الکچری 
دارد. سامسونگ بدنه پرچمدار جدیدش را از ترکیب شیشه 
گوریالگلس 5 و فلز ســاخته که این امر بر زیبایی و مقاومت 

آن می افزاید.
صفحه نمایش بزرگ تر و  همیشه روشن

صفحه نمایشی که سامســونگ برای گلکسی اس ۸ در نظر 
 Super( گرفته، یک نمایشگر 5.۸ اینچی و از نوع سوپر آمولد
AMOLED( است که از قابلیت »نمایشگر همیشه روشن« یا 
همان »Always On Display« پشتیبانی می کند، اما در 
سمت مقابل صفحه نمایش آیفون 7 اپل ۴.7 اینچی بوده و از 
نوع IPS LCD است؛ بنابراین نمایشگر بزرگ تر و پشتیبانی 

از قابلیت »نمایشــگر همیشه روشــن« از دیگر برتری های 
پرچمدار سامسونگ نسبت به آیفون 7 محسوب می شوند.

وضوح تصویر و تراکم پیکسلی
مسئله بعدی که بی شک گلکســی اس ۸ را از آیفون 7 برتر 
می کند، وضوح تصویر و تراکم پیکسلی صفحه نمایش است. 
نمایشگر 5.۸ اینچی گلکسی اس ۸ سامسونگ وضوح تصویر 
۲۹۶۰ در 1۴۴۰ پیکسل را به همراه دارد. این موضوع سبب 
شده که تراکم پیکسلی صفحه نمایش این گوشی به چیزی 

در حدود 57۰ پیکسل در هر اینچ برسد.
اما در سمت مقابل صفحه نمایش ۴/7 اینچی آیفون 7 ، وضوح 
تصویر 133۴ در 75۰ پیکسل را ارائه می کند که سبب شده 
تراکم پیکسلی آن به 3۲۶ پیکسل در هر اینچ برسد؛ بنابراین 
اگر به وضوح تصویر و تراکم پیکسلی نمایشگر گوشی اهمیت 

می دهید، عجیب است که به دنبال آیفون 7 اپل باشید!
نسبت نمایشگر به بدنه

یکی دیگر از اصلی ترین مسائلی که جلوه خاصی به گلکسی 
اس ۸ سامسونگ بخشیده اســت، مربوط به نسبت صفحه 
نمایش به بدنه آن می شــود. صفحه نمایش 5/۸ اینچی این 
اسمارت فون چیزی در حدود ۸3/۶ درصد از پنل جلویی آن 
را در بر می گیرد. این موضوع در حالی است که صفحه نمایش 

۴/7  اینچی آیفون 7 اپل چیزی در حدود ۶5/۶ درصد از پنل 
جلویی دستگاه را احاطه کرده است. نسبت نمایشگر به بدنه 
باالی گلکســی اس ۸ یکی از ویژگی های بسیار جالب و برتر 

آن محسوب می شود.
رم 4 گیگابایتی و عملکرد نسبتا سریع تر

رم گوشی هوشمند گلکســی اس ۸ سامسونگ، ظرفیت ۴ 
گیگابایتی را ارائه می کند، اما در ســمت مقابل آیفون 7 اپل 
از رم ۲ گیگابایتی بهره مند است. در بررسی های مختلفی که 
صورت گرفته، سرعت عملکرد این دو اسمارتفون در مقایسه 
با یکدیگر دائما یک روند مشخص را نداشته است. برای مثال 
در برخی از بخش های ویدئوهای مقایسه ای منتشر شده در 
یوتیوب، سرعت عملکرد آیفون 7 از نســخه اسنپدراگونی 
گلکسی اس ۸ بیشتر بوده است، اما در برخی شرایط دیگر اس 

۸ برتر از آیفون 7 عمل کرده است.
دوربین سلفی نسبتا بهتر

دوربین سلفی آیفون 7 از سنسوری 7 مگاپیکسلی تشکیل 
شــده که به واقع کیفیت فوق العاده مناسبی را ارائه می کند. 
در سمت مقابل دوربین ســلفی گلکسی اس ۸ به سنسوری 
۸ مگاپیکسلی مجهز است. در بررســی های صورت گرفته 
مشخص شد که کیفیت دوربین سلفی گلکسی اس ۸ تا حدی 
نسبت به آیفون 7 بهتر است و تصاویر را با روشنایی و وضوح 
بیشتری ارائه می کند. پس اگر بیش از حد به کیفیت دوربین 
سلفی اسمارت فون خود اهمیت می دهید، خرید گلکسی اس 

۸ برای تان انتخاب معقوالنه تری خواهد بود.
پشتیبانی از شارژ سریع و شارژ بی سیم

 این مســئله هم یکی دیگر از برتری های محسوس گلکسی 
اس ۸ سامسونگ نسبت به آیفون 7 به شمار می رود. متاسفانه 
آیفون 7 به طور پیش فرض از شــارژ بی ســیم و شارژ سریع 
پشتیبانی نمی کند، اما گلکسی اس ۸ از هر دو ویژگی مذکور 
پشتیبانی به عمل می آورد؛ بنابراین اگر به این مسئله اهمیت 

می دهید، در انتخاب اس ۸ شک نکنید.
اسکنر چشم، قابلیت تشخیص چهره و سنسور 

ضربان قلب
سامســونگ پرچمدار ۲۰17 خود را به اسکنر عنبیه چشم، 
قابلیت تشخیص چهره و سنسور ضربان قلب مجهز کرده است 
که هیچ یک از آنها در آیفون 7 اپل ارائه نمی شوند؛ بنابراین 
اگر به این ویژگی ها و سنسورها اهمیت می دهید، خرید اس ۸ 

نسبت به آیفون 7 انتخاب بهتری خواهد بود.
کالم آخر

موارد فوق می توانند دالیل قانع کننده ای باشــند که خرید 
گلکسی اس ۸ سامسونگ را به انتخاب بهتری نسبت به آیفون 

7 اپل تبدیل می کنند. 
با این حال باید اشاره کرد که آیفون 7 هم برتری های نسبت 
به اس ۸ دارد که شاید در مقاله های بعدی به آنها اشاره کنیم، 
اما برتری های آیفون 7 به اندازه اس ۸ نخواهد بود. نظر شما 
در مورد این موضوع چگونه است؟ گلکسی اس ۸ سامسونگ 

را می پسندید یا آیفون 7 اپل را؟

به نظر شما بهتر است آیفون 7 اپل بخریم یا گلکسی اس 8 سامسونگ؟ به نظر ما اگر از طرفداران دوآتیشه برند اپل 
نیستید، خرید گلکسی اس 8 از خرید آیفون 7 بهتر است!

علم پژوهی

ابداع دست جدید بیونیک 
که اشیا را می بیند

ایرنا: دکتــر »کیانوش نظرپور«، مدرس ارشــد بخش 
مهندسی بیوپزشکی دانشگاه نیوکاسل در انگلیس گفت: 
این دست بیونیک می تواند فورا تصمیم بگیرد که باید 

چه حرکاتی را برای گرفتن اشیا انجام دهد.
به گفته محققان، این دســتگاه می تواند به ابداع نسل 
جدیدی از اندام های پروتز منجر شود که کاربر را قادر 

می سازد بدون تفکر، به اشیا دست یابد.
در این دست بیونیک، یک دوربین کار گذاشته شده که 
به سرعت تصویر شیء را از روبه رو می گیرد و اطالعات 
آن را به یک مغز الکترونیک می فرستد. سپس این رایانه 
به طور خودکار شکل و اندازه شــیء را در عرض چند 
میلی ثانیه ارزیابی می کند و حرکات مناسبی را که برای 

گرفتن آن الزم است، ایجاد می کند.
غزال قضایی، دانشجوی دکترای دانشگاه نیوکاسل در 
مورد این تحقیق گفت: در این مطالعه ما تصویری )برای 
مثال تصویر یک چوب( را به رایانه نشان می دهیم؛ اما نه 
تنها یک تصویر بلکه تصاویر زیادی را که از این چوب در 
زاویه ها و جهت های مختلف و حتی در نورهای مختلف 
و در پیش زمینه های مختلف گرفته شــده است را به 
رایانه نشان می دهیم تا دســت بیونیک در نهایت یاد 

بگیرد که این چوب را چگونه در دست بگیرد.
وی افزود: به این ترتیب رایانه تنها یک تصویر را تطابق 
 نمی دهد، بلکه یاد می گیرد که اشیا را بشناسد و آنها را

 بر اساس نوع حرکتی که دســت باید برای گرفتن آنها 
انجام دهد، دسته بندی می کند.

این محقق ادامه داد: این کار رایانه را قادر می سازد شیء 
را که پیش از این هرگز ندیده است به دقت ارزیابی کند 

تا دست بیونیک بتواند آن را بردارد. 
محققان ابداع این دست را پیشرفت بزرگی در توسعه 

اعضای بیونیک توصیف کردند.
Journal of Neural Engi�این مطالعه در مجلــه 

neering منتشر شده است.

فناورانه

امارات متحده عربی قصد دارد با یدک کشــیدن یک قطعــه یخ از قطب به 
ساحل خلیج فارس، آب شرب مردم این کشور را تامین کند.

 Heard دفتر مشاور ملی در ابوظبی تصمیم دارد قطعه عظیم یخ را از جزیره
)در حدود 1۰۰۰ کیلومتری ســاحل اصلی قطب جنــوب( به جزیره فجیر 

بیاورد. فاصله بین این دو جزیره حدود ۸۸۰۰ کیلومتر است.
این قطعه یخ می تواند آب آشــامیدنی کافی یک میلیــون نفر را به مدت 5 
سال تامین کند. طرح »یدک کشــیدن یخ از قطب جنوب« ازسال ۲۰1۸ 
میالدی آغاز خواهد شد. مدیر شرکت مذکور گفته که قبال در این مسیر سفر 
 کرده و با استفاده از دستگاه های شبیه سازی امکان اجرای طرح را بررسی 

کرده است.
عبدا... محمد سلیمان الشیخ در این باره می گوید: دستگاه های شبیه ساز ما 
پیش بینی می کنند انتقال قطعه یخ از قطب جنوب تا خلیج فارس یک سال 
طول می کشد. ما برنامه ریزی های مالی و فنی را انجام داده ایم. بهترین روش 

کشیدن یخ در آب دریاست.

به مدت ۵ سال؛

تامین آب آشامیدنی امارات از 
یخ های قطب جنوب!

در چین؛

 کوچک ترین موبایل» 4G« به بازار می آید

یک شرکت چینی کوچک ترین موبایل مجهز به فناوری»۴ جی«را به بازار عرضه 
خواهد کرد. شرکت چینی Unihertz  تصمیم دارد کوچک ترین موبایل دنیا که 
مجهز به اینترنت 4G است را بسازد.  این موبایل Jelly نام گرفته و تمام قابلیت های 
مختلف یک تلفن هوشمند گرانبها را دارد، اما با قیمتی متوسط به بازار عرضه 
خواهد شد. این تلفن هوشمند در وب سایت Kick Starter برای جمع آوری 
سرمایه تجاری سازی عرضه و با استقبال زیادی روبه رو شد. درهمین راستا این 
تلفن 1۰۹ دالر قیمت گذاری شده و به زودی وارد بازار خواهد شد.  در این موبایل 
کیفیت ارســال و دریافت اطالعات ارتقا یافته و عالوه بر آن پردازشگر سریع تر، 
حافظه  و فضای ذخیره سازی بیشتری در آن به کار رفته است.  طبق اطالعات 
منتشر شده Jelly دارای یک گیگابایت RAM و ۸ گیگابایت فضای ذخیره سازی 
است؛  همچنین نسخه دیگری از آن  شامل ۲ گیگابایت RAM و 1۶ گیگابایت 
فضای ذخیره سازی است.  هر دوی این نسخه ها  شامل یک پردازشگر قدرتمند 
کوادروکور GHz 1.1 هستند. این موبایل به راحتی در جیب کوچک شلوارهای 

جین جا می گیرد.

دانشــمندان بزرگ ترین لیزر اشعه ایکس دنیا را روشــن کردند. این لیزر برای 
تصویربرداری از ســاختار و فرآیندها  در سطح  اتم ســاخته شده است.  مرکز 
تحقیقات DESY در آلمان اعالم کرده که بزرگ ترین لیزر اشعه ایکس را برای 
نخستین بار  وارد مرحله عملیاتی کرده است.  به گفته اپراتورهای این دستگاه، 
هر پالس این لیزر یک ثانیه طول می کشد، اما فرکانس پالس های آن در آینده 
افزایش یافته و تا ماه سپتامبر به ۲7 هزار پالس در ثانیه می رسد. نور این اشعه 
ایکس بسیار قدرتمند تر و حدود یک میلیارد بار درخشان تر از نور ساطع شده از 

دستگاه های »تقویت و تسریع ذرات بار دار الکترونی« کنونی است.
 از سوی دیگر دسترسی به طول موج نور لیزر، در سطح اتم است. به عبارت دیگر  
می توان از اشعه ایکس برای تصویربرداری و فیلمبرداری از ذرات ریز نانو با وضوح 

اتمیک استفاده کرد.
 با چنین لیزری می توان ساختار مولکولی داروهای جدید را بررسی و واکنش های 
شیمیایی را به طور واقعی مشاهده کرد. چنین امکانی به دانشمندان کمک می کند 

درک بهتری از عامل بروز بیماری داشته باشند.

برای تصویربرداری از اتم؛

بزرگ ترین لیزر اشعه ایکس دنیا
ساخته شد

هوش سنج

یک ســبزی فروش یک جعبه گوجه فرنگی دریافت 
کرد . بعد از باز کردن جعبه فهمید که تعدادی از آنها 
خراب است . پس از شمردن گوجه ها شکایتی تنظیم 
کرد که ۶۸ عدد از این گوجه ها خراب است که حدود 
1۶ درصــد کل محموله بود . تعــداد کل گوجه های 

موجود در جعبه چقدر بوده است ؟

ابتدا همزمان با آتــش زدن طناب اول، ته طناب دوم 
را آتش می زنیم و 3۰ ثانیه طول می کشــد تا طناب 
اول کامل بســوزد و طنــاب دوم در آن زمان نصفش 
سوخته است ؛ بنا براین ســر طناب دوم را بالفاصله 
بعد از ســوختن طناب اول آتش می زنیم تا بعد 15 
ثانیه کامل بسوزد.در نتیجه دو طناب ظرف ۴5 ثانیه 

کامال سوختند.
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امان از روزی که دکمه های فیزیکی موبایل، کارشــان را به 
درستی انجام ندهند، آن وقت است که می بینید کارهای 
ساده ای مثل روشن و خاموش کردن دستگاه، ری استارت 
کردن و بــاال و پایین بردن صدا چقدر برای تــان عذاب آور 
می شود، اما اگر از گجت های اندرویدی استفاده می کنید، 
می  بینید که برای هر مشکلی همیشــه جایگزینی وجود 
دارد. در خصوص کار نکردن دکمه های تنظیم صدا، ده ها 
اپلیکیشن یا ویجت ساده وجود دارند که می توانید آنها را به 
Volume Notifi�.عنوان جایگزین دکمه ها به کار بگیرید 

cation نمونه ای فوق العاده کاربردی از این ویجت هاست؛ 
ابزار ساده ای که آنقدر تنظیم صدا را برای تان راحت می کند که 
شاید در صورت سالم بودن دکمه های فیزیکی هم بخواهید از 
آن استفاده کنید. این ویجت یک مگابایتی برای انجام وظیفه 
ساده ای طراحی شده؛ تمام تنظیمات صدای اندروید را در نوار 
ابزار جمع می کند تا مشغول هر کاری که باشید، با یک لمس 

ساده به آنها دسترسی داشته باشید، اما همین ایده ساده نه 
فقط یکی از نقاط ضعف اندروید را به خوبی پوشــش داده، 
بلکه به جلوگیری از استهالک دکمه های فیزیکی هم کمک 
می کند. با نصب اپلیکیشن، سه آیکن تنظیم صدای موزیک، 
صدای تماس تلفنی و صدای زنگ به شکل یک نوار شیک و 
مینیمال به زیر نوار ابزار اصلی اضافه می شوند. حاال هر وقت 
که بخواهید می توانید این نوار را پایین بکشید و با جلو و عقب 
بردن اسالیدرها، تسلط کاملی بر تنظیمات صدای اندروید 
داشته باشید؛ بنابراین با نصب این اپ دکمه های فیزیکی 
به یک وسیله تزئینی تبدیل می شــوند تا از خطر خرابی و 
مستهلک شدن به دور بمانند  و از همه مهم تر اینکه با سرعت 
بیشتری به تمام تنظیمات صدای سیستم عامل دسترسی 
پیدا می کنید. این اپلیکیشن فوق العاده کاربردی را می توانید 
به رایگان  و با وارد کردن این آدرس  goo.gl/1eJttO در 

مرورگرتان از گوگل پلی دریافت کنید.

معرفی اپ Volume Notification؛ 

دسترسی به تنظیمات صدای اندروید فقط با یک اشاره

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

گلکسی اس 8 سامسونگ
بخریم یا آیفون 7 اپل؟

۵

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2130 | May 07, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERrezaei.zayanderoud@gmail.comE-MAIL

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2130 | یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 | 10 شعبان 1438



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2130| یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 | 10 شعبان 1438

يادداشت
مامور آب قالبی در سمیرم دستگیر شد

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان سمیرم،  از دستگیری سارق مسلحی خبر داد که 
در هفته گذشته در پوشش مامور شرکت آب، وارد منزل یکی از شهروندان سمیرم 

شده و به سرقت طالوجواهرات اقدام کرده بود.

با مسئوالن

امام جمعــه گلپایگان در دیدار با جامعه ورزشــی 
شهرستان به مناســبت هفته جوان اظهارداشت: 
یکی از مســائل اداره ورزش و جوانان که به آن توجه نشــده است 
عدم حفظ توازن بین برنامه ورزشی و توجه به مطالبات و مشکالت 

جوانان است.
حجت االسالم محمد عالء الدینی با بیان اینکه وقت جوانان نباید 
فقط محدود به ورزش باشد، گفت: هر ورزشی یک پیام دارد  و اسالم 
به دنبال احیای ورزش اســت؛ هر جوانی باید در کنار پرداختن به 
ورزش، به کسب معنویت و دانش )که تربیت روح را به همراه دارد(  
نیز اهمیت دهد. امام جمعه گلپایگان با بیان اینکه جوانی در اسالم 
به معنای فتوت و جوانمردی است افزود: جوانی یک فرصت ممتاز 

در زندگی هر جوان است.
وی با اشاره به انتخابات پیش رو تاکید کرد: ورزشکاران همان گونه 
که در مسابقات ورزشی برای قهرمانی و برد تیم تالش می کنند، به 
شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح نیز نگاه ویژه داشته باشند؛ 
چرا که حضور حداکثری در عرصه انتخابات، ســرافرازی در مقابل 

دشمنان است.

شــهردار مبارکه در آیین تجلیــل از کارگران 
شهرداری مبارکه به مناسب هفته کار و کارگر، 
گفت: کارگران از با ارزش ترین اقشار جامعه هستند و نان حالل به 
خانه می برند و تالش آنها در به ثمر رسیدن برنامه های شهرداری 

اهمیت زیادی دارد.
محمد شــرفا، کارگران را محور اصلی تولید و اشــتغال در کشور 
دانســت و افزود: همواره باید قدردان تالش و کوشش کارگران در 
همه عرصه ها باشیم و الزم است نیازهای روزمره آنان تامین شود.

وی با بیان اینکه بدون شــک اگر تالش هــای متعهدانه کارگران 
خستگی ناپذیر شهرداری مبارکه نبود، مبارکه را اینچنین زیبا و 
آباد نمی دیدیم ادامه داد: سیاست های کاری شهرداری، به منظور 
سرعت بخشیدن به طرح های عمرانی تدوین شده است و اجرای 
این طرح ها با تالش شــبانه روزی کارگران زحمت کش میســر 

خواهد شد.
شرفا، کارگران شهرداری را افرادی سخت کوش و پرتالش توصیف 
کرد و اظهار داشت: تمامی خدماتی که شــهرداری ایفا می کند، 
به واسطه حضور و زحمات کارگران زحمت کش است که به صورت 
شبانه روزی در تمامی فصول سال خدمات دهی می کنند و زیبایی 

و نظافت هرشهر در گرو زحمات این عزیزان است.
وی با بیان اینکه کارگران بازوی اجرایی شهرداری هستند، افزود: 
کارگران، رمز پویایی جامعه هســتند و تمامــی کارهای  فضای 
سبز، ایمنی و خدمات و... در شهرداری ها به همت کارگران انجام 

می پذیرد.

امام جمعه گلپايگان:

حضور حداکثری در عرصه انتخابات 
سرافرازی در مقابل دشمنان است

شهردار مبارکه:

کارگران، بازوی اجرایی شهرداری 
هستند

گلپايگان

ابالغ رای
2/287 کالسه پرونده: 895/95 شــماره دادنامه: 986- 95/11/27 مرجع رسیدگی 
شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حمید جمشیدیان به نشانی اصفهان 
خ مشــتاق دوم جاده انرژی اتمی برآن شمالی روســتای جوزدان ک شاهد 7 نبش 
کوچه خوانده: یاسر عدالت پور به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا دعوی حمید جمشیدیان بطرفیت 
یاسر عدالت پور بخواسته مطالبه مبلغ 3/140/000 ریال وجه چک شماره 049967 
عهده بانک سپه شعبه سه راهی خمینی شــهر به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر 
نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســه میلیون و یکصد و چهل هزار ریال 
بابت اصل خواسته و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از 
ســوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد. م الف: 3216 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شماره دو()272 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

2/297 شماره: 95-470 به موجب رای شماره 750 تاریخ 95/8/11 حوزه 27 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رحیم زارعی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 24/500/000 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 817/500 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه های نشر 
آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/4 لغایت زمان اجرای 
حکم در حق محکوم له مهدی احمدی به نشــانی اصفهان خ عبدالرزاق بازار بزرگ، 
پاساژ میر طبقه همکف پوشاک آیدین و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3222 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/100 کالســه پرونــده: 95-1558 شــماره دادنامــه: 9519976796202313- 
95/12/23 مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: کمال 
حاجی کریمیان به نشانی: اصفهان خیابان نشــاط کوچه مسجد قصر منشی )13( 
خوانده: 1- محمدرضا عابــدی پورآبادی 2- رامین ارج به نشــانی مجهول المکان 
خواســته: مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال بابت چک به شماره 967095 عهده بانک 
ملی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای  قاضی شورا در خصوص 
دعوی کمال حاجی کریمیان به طرفیت 1- محمدرضــا عابدی پورآبادی 2- رامین 
ارج به خواســته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه یک چک به شــماره 967095 
مورخ 94/4/28 به عهده بانک ملی شعبه دولت آباد برخواربه انضمام مطلق خسارت 

قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد به مواد 313 و 314 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ. د. م حکم به محکومیت خواندگان به طور 
تضامنی به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/565/000 ریال 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف  94/4/28 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین مرجــع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 2166 شعبه 32 حقوقی  

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()311 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/101 کالسه پرونده: 951250 شماره دادنامه: 9609976794300037- 96/1/16 
مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: آقای کمال حاجی 
کریمیان به نشانی: اصفهان خیابان نشاط کوچه مسجد قصر منشی 13 کوچه شهید 
سیالنی پالک 11 کدپســتی 8154658841 خوانده: آقای پژمان سلطانی بلداجی به 
نشانی مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 47/000/000 ریال بابت یک فقره چک 
به شماره 987682 عهده بانک رفاه به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای  قاضی شورا 
در خصوص دعوی آقای کمال حاجــی کریمیان به طرفیت آقای پژمان ســلطانی 
بلداجی به خواســته مطالبه مبلغ 47/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 
987682- 95/9/15 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارت قانونی با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور پیدا 
نکرده و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آ. د. م حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 47/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 2/025/000 ریال و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای 
احکام و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
987682- 95/9/15 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 
2168 شعبه 13 حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )327 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9509970350902124 دادنامــه:  شــماره   2 /124
9509980350900430 شــماره بایگانی شــعبه: 950503 خواهان: آقای فضل اله 
شورشی فرزند حسین با وکالت آقای ســیروس کمال پور فرزند عزیزاله به نشانی 
اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ابتدای شیخ مفید مجتمع البرز ط 2 شماره 4 و آقای 
محمد حمیدی تهرانی فرزند عبداله به نشانی فالورجان خ میثم روبروی پارک ساحلی 
مجتمع تجاری اداری زاینده رود طبقه اول خوانده: آقای امیدعلی عســکری فرزند 
مسعود به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- تامین خواسته گردشکار: دادگاه با توجه 

به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان فضل اله شورشــی فرزند حسین با 
وکالت آقای سیروس کمال پور بطرفیت خوانده امیدعلی عسگری فرزند مسعود به 
خواسته مطالبه مبلغ 520/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شرح متن دادخواست 
به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت و حق الوکاله وکیل دادگاه نظر به بقاء 
اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده 
خوانده و حکایت از اشتغال ذمه وی داشــته نظر به اینکه وی دفاعی در قبال دعوی 
مطروحه معمول و ابراز نداشــته و دلیلی بر برائت ذمه یا بطالن دعوی اقامه و ارائه 
ننموده و دعوی و مســتندات مصون از هرگونه ایراد و انکار و اعتراضی از سوی 
خوانده باقی مانده است و با تمسک به اصل استصحاب لذا دعوی مطروحه را محرز 
و ثابت تشخیص مســتندا به مواد 522-519-515-502-198 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 17/500/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام 
اجرای حکم محاسبه می گردد و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد رای صادره نسبت به خوانده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی 
در دادگاههای تجدیدنظر اســتان می باشد. م الف: 2207 شــعبه 9 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)352 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

2/293 شماره: 95-753 – 96/2/4 به موجب رای شماره 95-974 تاریخ 95/11/4 
حوزه 41 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محمدعلی محسن پور به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت وجه چک مورد دعوی و مبلغ 1/460/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک )95/6/15( لغایت زمان 
اجرای حکم به انضمام هزینه ی نشر آگهی به انضمام نیم عشر حق االجرا. مشخصات 
محکوم له: حسن شیروانی فرزند رحمت ا... به نشانی اصفهان خ ارباب بعد از شورای 
حل اختالف ساختمان بلوط طبقه چهارم واحد 12. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3200 شعبه 
41 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()190 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

2/294 شماره: 95-120 به موجب رای شماره 354 تاریخ 95/4/9 حوزه 27 شورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه ســید جعفر 
میرلوحی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک شماره 152893 مورخ 84/10/20 لغایت زمان اجرای حکم و 
هزینه های نشرآگهی در حق محکوم له علیرضا احمدی به نشانی اصفهان خ شهید 
نیکبخت روبروی دادگستری پالک 51 و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3194 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()182 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/296 شماره: 95-497- 95/12/17 به موجب رای شــماره 855 تاریخ 95/8/26 
حوزه 29 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه رامین قائبی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و 
هفتاد و پنج میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
سه میلیون و یکصد و نود و سه هزار و دویســت ریال هزینه دادرسی و نشر آگهی 
و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ 95/5/12 در حق خواهان حمیدرضا موسوی به 
نشانی اصفهان شاهپور جدید خ شهید باباگلی فروشگاه ایویکو نقش جهان و مبلغ نیم 
عشر حق االجرا.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3217 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/340 شــماره: 95-298 ش 1 - 96/30/6 آقــای نور محمد یزدانــی فرزند کریم 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای یحیی راستی فرزند جاسم به خواسته الزام به 
انتقال سند اتومبیل پراید به شماره انتظامی 23-351 م 23 بانضمام هزینه دادرسی 
و مطالبه مبلغ 2/000/000 بابت هزینه دفترخانه، به این شــورا تقدیم که طی کالسه 
298/95 ش 1 ثبت و پس از اجرای تشــریفات قانونی وقت رسیدگی آن برای تاریخ 
96/4/10 ســاعت 6 بعدازظهر تعیین و نظر به اینکــه آدرس خوانده مجهول المکان 
گردیده، مراتب به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
یک نوبت آگهی می گردد تا خوانده فوق الذکر جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم به این شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت دفاع از خود حضور به هم 
رساند. م الف: 68 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهر خور )مجتمع شماره 

یک()141 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/295 شماره: 95-199- 96/2/4 به موجب رای شماره 269 تاریخ 95/11/9 حوزه 
47 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عباس 
رمضانی فرزند حسن شغل کاسب به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 109/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/810/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها 
به ترتیب 041378 مورخ 89/12/6 و 041367 مــورخ 89/10/25 و 041365 مورخ 
89/9/25 و 041368 مــورخ 89/11/10 و 041361  مــورخ 91/3/12 لغایت تاریخ 
اجرای حکم در حق محکوم له رمضانعلی کاظمی فرزند رضا به نشــانی اصفهان خ 
کمال اسماعیل کوچه گل خانه بن بست گل ساختمان ســایه طبقه 4. و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3186 شعبه 47 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()211 کلمه، 2 کادر(

نماینده مردم خوانسار و گلپایگان در مجلس شورای اسالمی 
در خصوص مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری اظهار 
کرد: در مناظــرات انتخاباتی نامزدهای ریاســت جمهوری 

رعایت مسائل اخالقی باید به طور کامل صورت پذیرد.
علی بختیار افزود: در مناظره جمعه گذشــته تا حد زیادی 
جوانب قانونی صورت گرفت اما برخی درصدد تخریب بودند 
که این در اسالم و اخالق اسالمی جایگاهی ندارد و نبایستی 
به این سمت وسو حرکت کنند. وی عنوان کرد: فرمایش رهبر 
معظم انقالب هم بر این بوده که نامزدها برنامه های خود را 

مطرح کنند و حتی نقد عملکردی با تخریب متفاوت است.
بختیار تصریح کرد: نقطه قوت مناظره در این بود که در ابعاد 
مختلف راهکارهایی توســط هر یک از کاندیداها، مطرح و 
برنامه ها نیز بیان شد و این مناظره از این جهت که هر یک از 
کاندیداها با افکار و اندیشه های متفاوت و متضاد توانستند 
راهکارهایی را برای حل مشکالت مردم ارائه کنند، یک نقطه 

قوت داشت و البته شیوه کلی مناظره هم مناسب بود.
وی در ادامه درخصوص راهکارهای برون رفت از مشــکالت 
اقتصادی کشــور گفت: ســال های متمادی اســت که در 
حوزه های اقتصادی، بحث استفاده از بخش خصوصی مطرح 
بوده و نکته مهم این است که درحقیقت این واگذاری ها به 
بخش خصوصی نیســت؛ بلکه واگذاری به مردم است. حال 
مسئله اصلی این است که چه مدلی ارائه کنیم تا کار مردم را 
به خود مردم واگذار کنیم. نماینده مردم خوانسار و گلپایگان 
در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه حوزه ارتباطات و 

فناوری اطالعات، نمونه موفقی از واگذاری به بخش مردمی 
اســت، اضافه کرد: علت اینکه نتوانســتیم در زمینه جذب 
سرمایه داخلی و خارجی موفق شویم، این است که متناسب 
با شــرایط بازار پروانه نمی دهیم که این خود معضلی بزرگ 
است و هرگاه کســی می خواهد پروانه بگیرد بعضا برای هر 
یک از فرآیندها باید سال ها منتظر بماند و در پیچ وخم های 

اداری گیر کند.
بختیار گفت: بنابراین راهکار این است که همچون سازمان 
تنظیم مقررات که در حوزه فنــاوری اطالعات و ارتباطات 
زیرســاخت ها را آماده کرد، در ســایر بخش ها نیز می توان 
به گونه ای حرکت کرد که زیرســاختی کامل آماده شود تا 

سرمایه گذار بتواند بالفاصله کار را شروع کند.
وی ادامه داد: جمهوری اســالمی در حال حاضر آماده یک 
جهش اقتصادی بزرگ اســت و می تواند بــه عنوان قدرت 
اول منطقــه مطرح شــود؛ همچنان که به لحــاظ امنیتی 
قدرتمندترین کشور است و راهکار این مهم، ساختارهایی 

است که باید ایجاد شود.
عضو کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس اظهار کرد: صرفا 
نباید شعار بدهیم که می خواهیم سرمایه غیردولتی را به کار 

بگیریم یا بخش خصوصی را حمایت کنیم.
بختیار در پایان گفت: تحقق این موضوع، نیازمند مدل های 
جدید اســت که نمونه موفق آن را در حوزه ict بدون ورود 
منابع دولتی داریم که باید این در ســایر بخش ها الگو شود؛ 

همچنین باید مدیریت امور توسط خود مردم انجام گیرد.

سال های متمادی 
است که در حوزه های 
اقتصادی، بحث 
استفاده از بخش 
خصوصی مطرح بوده 
و نکته مهم اين است 
که درحقیقت اين 
واگذاری ها به بخش 
خصوصی نیست؛ 
بلکه واگذاری به 
مردم است

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی، 
با اشــاره به پیگیری های به عمل آمده در ســال ۹۵ و کسب 
موافقت های اولیه، از تامین اعتبار مورد نیاز برای دو پروژه مهم 

جاده ای در منطقه کاشان و آران و بیدگل خبر داد.
سید جواد ساداتی نژاد افزود: با توجه به عدم اختصاص اعتبار 
برای طرح کمربندی کاشان و آران و بیدگل و اعتبار ناکافی برای 
بزرگراه کاشان- مشهد اردهال- برزک در بودجه سال ۹۶، با 
پیگیری ها و مکاتباتی که به عمل آمد، رییس سازمان برنامه و 
بودجه کشور با تامین اعتبار این پروژه ها موافقت کرد و مبلغ 
۶۰ میلیارد ریال به این دو پروژه مهم منطقه اختصاص یافت. 
نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس 
شورای اسالمی خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته 
و اعتبار تامین شده، باید در ســال جاری شاهد افتتاح پروژه 
کنارگذر شرقی کاشان و آران و بیدگل و شروع دوبانده شدن 

جاده برزک از محل گردنه نابر باشیم.
صدور مجــوز واردات و تعیین مکان برای گمرک 

کاشان
ساداتی نژاد همچنین با اشاره به برگزاری نشستی با کرباسیان، 
رییس گمرک کشور، برای رفع مشکالت گمرک کاشان گفت: 
با بررسی مسائل گمرک کاشان، اصلی ترین مشکل، نداشتن 
ساختمان و مجوز واردات بود که در این جلسه موافقت شد طی 
هفته آینده تیم تخصصی از گمرک کشور به منطقه اعزام شود 
تا نسبت به صدور مجوز واردات به گمرک کاشان اقدام کند.وی 
خاطر نشان کرد: در این بازدید مقرر شد درباره بحث مکان و 

زمین درخصوص احداث ساختمان گمرک در شهرک امیرکبیر، 
تصمیم گیری و تا تکمیل ســاختمان، از ظرفیت های بخش 
خصوصی برای انبار و سایر قسمت های مورد نیاز استفاده شود.

موافقت با ارتقای بانک توسعه صادرات کاشان
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس، در مورد نتایج 
نشســت خود با دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توســعه 
صادرات کشور گفت: در این جلسه موضوع ارتقای باجه بانک 

توسعه صادرات کاشان به شعبه مطرح شد.
ساداتی نژاد افزود: در حال حاضر در حدود ۳۰۰ میلیون دالر 
در سال از طریق گمرک کاشان جنس و کاال صادر می شود که 
این رقم برابر یک سوم صادرات منطقه کاشان است و از ظرفیت 
باالی تولید کنندگان منطقه جهت دریافت تسهیالت بیشتر 
برای تقویت صنایع و بهبود شرایط صادرکنندگان منطقه خبر 
می دهد. عضو کمیسیون آموزش تصریح کرد: در گفت وگو با 
مدیر عامل بانک توسعه صادرات، با ارتقای بانک توسعه صادرات 
کاشان از باجه به شــعبه، موافقت و مقرر شد در تاریخ بیستم 
اردیبهشت ماه امسال با حضور مدیر عامل بانک توسعه صادرات 
در کاشــان این ارتقا صورت گیرد تا موجب خدمات بیشتر به 
صاحبان صنایع منطقه شود. به گزارش ایمنا، اعطای تسهیالت 
مختلف مالی مربوط به صادرات و واردات، حمایت از توســعه 
صنایع و گردشــگری، انجام عملیات کارگزاری قراردادهای 
بازرگانی با دیگر کشورها، خرید و فروش اوراق بهادار با هدف 
توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش مبادالت تجاری و اقتصادی 

باسایر کشورها، رسالت بانک توسعه صادرات ایران است.

با پیگیری نماينده کاشان و آران و بیدگل انجام شد؛

تامین اعتبار برای اجرای  پروژه های جاده ای
نماينده مردم خوانسار و گلپايگان در مجلس:

عرصه اقتصاد باید به مردم واگذار شود

با برنامه ريزی 
صورت گرفته و اعتبار 
تامین شده، بايد در 
سال جاری شاهد 
افتتاح پروژه کنارگذر 
شرقی کاشان و آران 
و بیدگل و شروع 
دوبانده شدن جاده 
برزک از محل گردنه 
نابر باشیم

مبارکه
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انجام کلیه مراحل ایمن سازی خطوط لوله انتقال نفت مارون
مسئول HSE شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: کلیه مراحل ایمن سازی 
خطوط لوله انتقال نفت مارون انجام گرفته است تا در صورت بروز حوادث طبیعی دیگر 

شاهد شکستگی یا ترکیدگی در این خطوط انتقال در منطقه سرخون نباشیم.

اخبار کوتاه

 بهره مندی۴۳ درصد اراضی استان 
از سیستم آبیاری نوین

مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندسی جهادکشاورزی چهارمحال و 
بختیاری، از بهره مندی۴۳ درصد اراضی چهارمحال و بختیاری از 

سیستم آبیاری نوین خبر داد.
طاهر نوربخش با اشــاره به این موضوع اظهار داشت: چهارمحال و 
بختیاری در تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری نوین، از رتبه 

کشوری برخوردار است.
وی عنوان کرد: بهره گیری از سیستم آبیاری نوین، نقش مهمی در 

کاهش منابع آب زیرزمینی و افزایش راندمان تولید دارد.
مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندسی جهادکشاورزی چهارمحال 
و بختیاری عنوان کرد: خشکسالی و کاهش بارش ها در این استان 
به یک مشــکل جدی تبدیل شــده اســت که باید زمینه توسعه 
سیستم های آبیاری نوین، در باغات و اراضی این استان مورد توجه 

بیشتر قرار گیرد.

کوچ زودهنگام عشایر به مراتع 
چهارمحال و بختیاری

کوچ زودهنگام عشایر به مراتع چهارمحال و بختیاری، ایالت را دچار 
مشکل کرده است.

مدیرکل امور عشــایر چهارمحــال و بختیــاری گفت:کوچ بهاره 
زودهنگام عشایر همراه با دام به مراتع مناطق ییالقی استان، به علت 
خشکی مراتع و گرمای هوا در استان های همجوار و قبل از تقویم، با 

مشکل مواجه شده است.
یحیی حســین پور افزود: برخی عشــایر در مســیر کــوچ، دچار 

ناپایداری های جوی و خسارت های مالی شده اند.
حسین پور افزود: کوچ بهاره زودهنگام عشایر به مراتع یا داشتن دام 
مازاد)براساس پروانه چرای دام( تخلف محسوب شده و متخلفان 
تحت پیگرد قضائی قرار می گیرند. وی گفت: متاسفانه برخی ازافراد 
ناآگاه، با نقض زمان مقرر کوچ، اقدام به چرای دام در مراتع استان 
می کنند که این موضوع موجب نابودی یا فقیرشدن مراتع و تحریک 

عشایر به کوچ زودهنگام می شود. 
حسین پور با بیان اینکه چرای زود هنگام دام در مراتع، یکی از عوامل 
مهم تخریب مراتع است، گفت: زمان ورود دام به مراتع ییالقی باید 
مطابق با پروانه های مرتعداری صادر شده باشد؛ در غیر این صورت 

از سوی اداره منابع طبیعی اعمال قانون خواهد شد.
یحیی حسین پور افزود: عشایر چهارمحال وبختیاری با 126هزارنفر 
جمعیت، ازاقوام بختیاری، قشقایی، چهرازی، نصر آبادی و دهکردی 

هستند.
استان چهارمحال وبختیاری، دومین اســتان عشایرنشین کشور 

پس از فارس است.

بســیاری از داوطلبان با برگزاری نشســت های تبلیغاتی در 
خانه های خود و اقوام و دعوت از شهروندان، به دنبال معرفی خود 
و برنامه هایشان هستند. در این نشست ها ابتدا داوطلب به بیان 
معرفی خود و برنامه هایش می پردازد و سپس نشست پرسش و 

پاسخ برگزار می شود.
برخی از نامزدهای انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز 
با ارســال پیامک های تبریک در مناسبت ها، به دنبال معرفی 
بیشتر خود هستند. همچنین بسیاری از داوطلبان با راه اندازی 
کانال های خبری در شــبکه های اجتماعی، به معرفی خود در 
شهرشان می پردازند. این داوطلبان با گذاشتن عکس های مختلف 
از معضالت شهری و بیان مشکالت، به دنبال معرفی بیشتر خود 

در فضای مجازی هستند.
راه اندازی گروه های مختلف در شبکه های اجتماعی تحت عنوان 

»حامیان ...« از مهم ترین ابزار تبلیغاتی برخی داوطلبان انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا در این استان است.

 در کنار تبلیغات زودهنگام نامزدهــا در فضای مجازی، عضو 
شدن اجباری در برخی گروه های تبلیغاتی نامزدها، از مهم ترین 
مشکالتی است که این روزها برای برخی شهروندان ایجاد شده 
است.یکی از شهروندان شــهرکردی در گفت و گو با خبرنگار 
مهر اظهار داشت: در روزهای اخیر فعالیت نامزدهای انتخابات 

شوراهای اسالمی شهرکرد در فضای مجازی بیشتر شده است.
صمیمی بیان کرد: هنگام اســتفاده از گوشــی تلفن متوجه 
می شویم که ناخواســته عضو چند گروه تبلیغاتی نامزدهای 

انتخاباتی در شبکه های اجتماعی شده ایم.
وی عنوان کرد: هنگامی که از گروه ها خارج می شویم، دوباره 
روز بعد شاهد عضو شدن در گروه های تبلیغاتی دیگر نامزد ها 

می شویم و این امر، مشکلی است که برای بسیاری از شهروندان 
در این شهر ایجاد شده است.

تبلیغات زودهنگام در فضای مجازی، از مصادیق 
مجرمانه است

رییس کل دادگســتری چهارمحال و بختیاری و رییس ستاد 
پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در این زمینه 
گفت: تبلیغات زودهنگام نامزدهای انتخابات در فضای مجازی 

تخلف است.
سید عبدا... موسوی تبلیغات زود هنگام در فضای مجازی را یکی 

از مصادیق مجرمانه و قابل پیگیری معرفی کرد.
وی عنوان کرد: نامزدهای انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و 
روستا باید در زمان قانونی مشخص شــده به تبلیغ بپردازند تا 

حقی از کسی ضایع نشود.
رییس کل دادگســتری چهارمحال و بختیاری و رییس ستاد 
پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی ادامه داد: 
بهره گیری از امکانات دولتی نیز برای تبلیغات انتخاباتی تخلف 

است و با متخلفان برخورد قانونی می شود.
وی در ادامه، راهبرد اصلی ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و 
تخلفات انتخاباتی را پیش بینی به موقع، پیشگیری، برخورد سریع 
و رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی عنوان کرد.

وی افزود: شــعب ویژه ای در دادســرا، دادگاه ها و دادگاه های 
تجدید نظر استان  برای رسیدگی به این امر اختصاص یافته است.

حضور بیش از چهار هزار داوطلــب در انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا

رییس ســتاد انتخابات چهارمحال و بختیاری، در گفت و گو با 
خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع چهار هزار و ۷۰۸ داوطلب 
شوراهای اسالمی شــهر و روســتا در چهارمحال و بختیاری، 

صالحیت ۹۴ نفر احراز نشده است.
جعفر مردانی افزود: از تعداد داوطلبان احراز نشــده، 2۷ نفر در 
حوزه شوراهای اسالمی شــهرها و 6۷ نفر مربوط به شوراهای 
اسالمی روستاها هســتند. مردانی گرمدره تصریح کرد: 1۳۳ 
داوطلب انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در چهارمحال 

و بختیاری نیز انصراف کتبی خود را اعالم کرده اند.

تبلیغات زودهنگام در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است

بی قانونی در فضای مجازی و نشست های خانوادگی!

راه اندازی گروه های 
مختلف در شبکه های 

اجتماعی تحت 
عنوان »حامیان ...« از 

مهم ترین ابزار تبلیغاتی 
برخی داوطلبان 

انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا 

در این استان است

با مسئوالن

فرماندار کوهرنگ:

امدادرسانی به 100 خانوار 
عشایری در کوهرنگ

فرمانــدار کوهرنگ گفــت: در دو روز اخیــر به 1۰۰ 
خانوار عشایری گرفتار در مسیل سیالب و رودخانه ها 

امدادرسانی شده است.
مرتضی زمانپور با اشــاره به بارش های اخیر در سطح 
چهارمحال و بختیاری بخصوص شهرســتان کوهرنگ 
اظهار کرد: تاکنون به 1۰۰ خانوار عشــایری گرفتار در 
سطح مسیل های ســیالب، جاده های کوهستانی و... 

امداد رسانی شده است.
وی افزود: نیروهای هــالل احمر، مدیریت بحران، امور 
عشایر و اورژانس شهرستان کوهرنگ، جهت امدادرسانی 
به خانواده های احتمالی گرفتار در مسیر رودخانه ها در 

آمادگی کامل به سر می برند.
فرماندار کوهرنگ با اشــاره به ادامه بارش ها و احتمال 
بارش تگرگ در نقاط مرتفع طی این دو روز در ســطح 
شهرســتان تصریح کرد: خانوار عشــایر که از مناطق 
گرمسیر به این شهرستان در حال کوچ هستند جهت 
ایمنی کامل خود و خانواده در نقاط امن باراندازی کرده 
و از حرکت در مسیل های سیالب، جاده های کوهستانی 

و برف گیر و... جدا خودداری کنند.

توسعه 200 هکتاری کشت گل 
محمدی در اراضی چهارمحال

مدیرباغبانی ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفت: امســال به منظور توســعه کشت گل 
محمدی، پیش بینی می شود2۰۰ هکتار از اراضی استان 

به کشت این گل اختصاص یابد.
ابراهیم شــیرانی با اشــاره به اینکه ســطح زیرکشت 
گل محمدی در اســتان 15۴ هکتار است، اظهار کرد: 
پیش بینی می شود امسال به طور متوسط از هر هکتار، 
سه تن برداشت شود. وی با اشاره به اینکه گل محمدی 
در همه جای اســتان  قابلیت الزم برای کشت را دارد، 
افزود: عمده کشــت گل محمدی در شهرســتان های 
فارسان و بن و به طور محدود در شهرکرد است. شیرانی 
گفت: امسال پیش بینی می شود که 2۰۰ هکتار از اراضی 

استان به توسعه کشت گل محمدی اختصاص یابد.
وی، با توجه به قابلیت های اســتان در زمینه کشــت 
گیاهانــی از جملــه گل محمدی، خاطرنشــان کرد: 
گالب گیری و اسانس گیری گل محمدی، از برنامه های 
امسال این سازمان است که امیدواریم عملیاتی کردن 

آن درسال آینده محقق شود.

عباس جزایری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال 
و بختیاری اظهار داشت: تعهد ایجاد اشتغال اداره کار استان در 
سال گذشته ۹ هزار و 1۴1 شغل بوده که زمینه اشتغال 1۴هزار 

و 2۳1 نفر در استان فراهم شده است.

وی با اشاره به رشد 6۰ درصدی ایجاد اشتغال در استان افزود: 
این مشاغل در بخش های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی 

ایجاد شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری 

با اشــاره به خبر یکی از سایت های اســتان مبنی بر اعتراف 
مسئوالن به ناتوانی در مقابل بیکاری جوانان در همایش روز 
کارگر بیان کرد: در این همایش نقش ارزشمند کارگر در تحقق 
اقتصاد مقاومتی، بیان و از کارگران نمونه تجلیل شد که با توجه 
به حضور مسئوالن، کارگران و کارفرمایان به صورت خاص و 
تخصصی، مؤلفه های زمینه سازی موثر در کاهش یا افزایش 

بیکاری و رشد یا عدم رشد اشتغال مطرح شد.

مدیرکل تعاون و کار چهارمحال و بختیاری:

زمینه اشتغال 1۴ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری فراهم شد

اخطار اجرایی
شــماره  رای  موجــب  بــه   96 /2 /4  –  4 ش   690 /95 شــماره:   2 /289
9509976793401026 – 95/11/21 حــوزه 4 شــورای حل اختالف شهرســتان 
اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مجید علی پور شیدایی فرزند منوچهر 
شــغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت ماهانه دو میلیون 
و هشــتصد و پنجاه هزار ریال از مورخ 95/11/19 بطور مســتمر بابت نفقه فرزند 
مشــترک به انضمــام 1/500/000 ریال هزینــه کارشناســی و 110/000 تومان 
هزینه دادرســی و تمبر و هزینه نشــر آگهی در حــق محکوم له عزت جمشــیدی 
فرزند محمدحســین شــغل خانه دار به نشــانی فلکه مطهری ملک شــهر ابتدای خ 
خانه اصفهان گلخانه کوچه گلســتان کوچه نســترن 3 منزل 5 ســمت راســت ط 
4. و نیم عشــر در حق دولت. مــاده 34 قانون اجــرای احکام: همین کــه اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خــود را قادر به 
اجرای مفــاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامــع دارایی خود 
را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعــالم نماید. م الف:3142 
 شــعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)206 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/290 شماره: 911/95 به موجب رای شماره 1010 – 95/11/26 حوزه 53 حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: امیر طیبی 
فرزند احمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 185/000/000 
یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 4/750/000 چهار میلیون و 
هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و یکصد و بیست هزار ریال بابت نشر 
آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/9/6 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران بر عهده اجرای احکام می باشد و نیم عشر اجرای احکام.  ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3135 
 شعبه 53 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)199 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/291 شــماره: 663/95 – 96/2/3 بــه موجــب رای شــماره 1016 – 95/11/26 
حوزه 53 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه اصغر نبــوی فرزند اکبر به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به 
حضور در یکی از دفاتر اســناد رســمی و انتقال ســند رســمی در حق محکوم له 
مهرداد مختارزاده فرزند رحیم به نشانی بهارســتان خ ولی عصر ک  فرات 6 پالک 
526. و نیم عشــر اجرای احکام. ماده 34 قانــون اجرای احکام: همیــن که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد، محکــوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفــاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود 
را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعــالم نماید. م الف:3209 

 شعبه 53 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(
)161 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
2/292 شماره: 471/95– 96/1/23 به موجب رای شماره 488 – 95/07/11 شعبه 
16 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 
1- معصومه سلطانی 2- علی امینی هر دو به نشــانی اصفهان سه راه ملک شهر خ 
بهارستان شرقی روبه روی ورزشگاه انقالب اســالمی مشاور امالک دلتا محکوم 
است به پرداخت اصل خواسته به مبلغ 100/000/000 ریال و مبلغ 3/325/000 ریال 
بابت هزینه های دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 95/4/25 تا زمان 
وصول در حق خواهان لطیفه ترکمن زاده به نشــانی اصفهان سه راه ملک شهر خ 
نگارستان کوی مهرگان کوچه گلشن پ 24. و همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر اجرایی 
در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:3201 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()201 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/298 شماره: 1497/95 به موجب رای شماره 9509976797901863 – 95/11/4 
تاریخ 95/11/4 حــوزه اصفهان شــورای حل اختــالف شهرســتان اصفهان که 
قطعیت یافته اســت محکوم علیه احســان ابدال به نشــانی مجهول المکان محکوم 
اســت به حکم به محکومیت خوانده به پرداخــت مبلــغ 200/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و 4/725/000 ریال هزینه دادرســی در حق جواد مظفر اصفهانی 
با وکالت آقای حســین محمدیان و خانم مهری نمازیان به نشــانی اصفهان خ شیخ 
صدوق شــمالی ســاختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه ســوم واحــد 8 صادر و 
اعالم می گردد به انضمام نیم عشــر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود 
را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعــالم نماید. م الف:3210 
 شــعبه 45 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)180 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/332 شماره صادره: 1396/43/361732- 1396/2/12 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 8996  فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان 
ذیل ثبت 31111312 در صفحــه 449 دفتر امالک جلد 990 به نــام فاطمه درویش 
زاده بروجنی تحت شماره چاپی مسلسل الف/91- 122482 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده اســت ســپس وکیل نامبرده به نام آقای قدرت ا... درویــش زاده بروجنی 
طبق وکالتنامــه شــماره 21868- 93/11/11 دفترخانه 44 قم با ارائه درخواســت 
کتبی بــه شــماره وارده 25004595- 96/2/12 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره   139548- 94/11/7 بــه گواهی دفترخانه 
77 اصفهان رســیده است مدعی اســت که ســند مالکیت آن مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یــک اصالحی ذیل ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت در یــک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 

نزد خود میباشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. 
بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق 
 مقررات خواهد شــد. م الف: 4176 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان 

)240 کلمه، 3 کادر(
اعالم بهاء ثمنیه 

2/337 شماره صادره :1396/02/361208 – 1396/2/11 ورثه مرحومه معصومه 
خاتون گالبی همسر مرحوم صادق شبانی نایینی چون خانم زهرا سقایی محمدی 
بموجب تقاضــای وارده بــه شــماره 950205641272210 مورخــه 95/12/25 
درخواست حذف بهاء ثمنیه اعیانی سه سهم و به سیزدهم از یک سهم مشاع از هفتاد 
و دو سهم شش دانگ پالک 1442 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت نایین را از سند 
مالکیت خود نموده است و کارشناس رسمی دادگستری استان اصفهان به موجب 
گزارش شماره 187/6 مورخه 96/01/25 بهاء ثمنیه اعیانی میزان فوق الذکر را مبلغ 
دویست هزار ریال اعالم نموده است و خانم زهرا ســقایی محمدی مبلغ فوق را در 
حساب سپرده اشــخاص این اداره تودیع نموده لذا در اجرای تبصره یک ماده 105 
آئین نامه اصالحی قانون ثبت و به موجب این آگهی به شما ) ورثه مرحومه معصومه 
خاتون گالبی( اعالم می گردد که از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه مدعی تضییع حق 
خود می باشید ظرف مدت یک ماه به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی به 
این اداره ارائه نمائید در غیر اینصورت بهاء ثمنیه اعیانی از اســناد مالکیت صادره 
مورد درخواســت فوق حذف می گردد. م الف: 69 مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک نایین )193 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/338 شماره صادره :1396/02/362085 – 1396/2/13 نظر به اینکه خانم محترم 
احسان فر احدی از وراث مرحوم حسین احسان فر فرزند جواد با ارائه درخواست 
کتبی به انضمام یک برگ استشــهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 
شده مدعی فقدان ســند مالکیت ششدانگ زمین پالک شــماره 86 فرعی از 19690 
اصلی واقع در بخش 2 نایین که در صفحــه 82 دفتر 39 امالک ذیل ثبت 2606 به نام 
آقای عباسعلی چنگیزی محمدی فرزند داود ثبت و صادر گردیده و مع الواسطه به 
موجب سند رســمی شــماره 21726 مورخ 1373/11/27 دفترخانه 2 نایین به آن 
مرحوم انتقال قطعی یافته و معامله دیگری انجام نشــده درخواســت صدور سند 
مالکیت ســهم االرث خود را از پالک فوق نموده. لذا طبق مــاده 120 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مزبور یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف 10 روز به ایــن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تســلیم 
نماید در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت سهم االرث وراث طبق 
 مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 70 مهیمن رئیس اداره ثبت اســناد و امالک نایین

 )213 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/239 شــماره صادره :1396/02/362412 – 1396/2/14 نظر به اینکه خانم لیال 
قربانی فرزند محمدعلی احدی از ورثه مرحوم محمدعلــی قربانی فرزند صفرعلی 
باستناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
فقدان سند مالکیت ششــدانگ زمین محصور که در آن احداث بنا شده پالک شماره 
19927 اصلی واقــع در بخش دو نایین که در صفحه 581 دفتــر 32 امالک ذیل ثبت 
2218 به نام محمدعلی قربانی ثبت و ســند مالکیت صادر گردیده و طی سند انتقال 

13304 مورخ 1389/11/24 دفتر 169 نائین میزان دو دانگ مشــاع از شــش دانگ 
به خانم اعظــم جاللی فر منتقل گردیده و معامله دیگری انجام نشــده درخواســت 
صدور ســند مالکیت ســهم االرث خود از چهار دانگ باقیمانده را نمــوده. لذا طبق 
ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت اســناد و امالک مراتب یک نوبت آگهی می 
شــود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف 10 روز به اداره ثبت اســناد 
و امــالک نایین مراجعه و اعتــراض خود را کتبًا بــا مدارک مثبت تســلیم نماید در 
صورت انقضا مــدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یــا وصول واخواهی بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور ســند مالکیت سهم االرث متقاضی طبق 
 مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 71 مهیمن رئیس اداره ثبت اســناد و امالک نایین

 )222 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/349  شــماره صادره 96/25004265- 96/2/14 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب خانه پالک شــماره 31/9679 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام عذرا روزبهانی فرزند قائدرضا درجریان ثبت است و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 96/3/9 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 4448  حیدری رئیس منطقه ثبت 

اسناد وامالک غرب اصفهان)133 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء )نوبت دوم(

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه 

1/215 شــماره: 139660302028000002- 1396/1/24 آگهــي موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
 برابــر راي شــماره 139560302028000260 هیات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حســین 
غالمي فشارکي فرزند علي به شــماره شناســنامه 25 صادره از کوهپایه بشماره 
ملــي 5659510868 در ششــدانگ یک باب بهــار بند قدیمي به مســاحت 291/17 
متر مربــع احداثي در قســمتي از پالک 32 فرعــي از 438 اصلي واقع در فشــارک 
بخش 19 حوزه ثبت ملــک کوهپایه خریداري مع الواســطه از مالک رســمي آقاي 
حاجي حســن غالمي فشــارکي ولد مرحوم اســتاد عباس محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي میشــود در 
صورتي که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
 مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد

 شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/02/02 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/02/17
م الف:1862 اصغر علي خاني کوپائي رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه)224 کلمه، 

2 کادر(

در حالی که هنوز زمان قانونی تبلیغات انتخابات شورای اسالمی شــهر و روستا فرا نرسیده، تبلیغات 
داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی در استان چهارمحال و بختیاری از طریق فضای مجازی و برگزاری 

نشست های مختلف در منازل شهروندان آغاز شده است.
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يادداشت
کالهبرداری ۳۰۰ میلیون تومانی با فروش مجمسه های زیرخاکی

کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان، اعضای باند ســه نفره ای را که با فروش 
مجسمه های طال و زیر خاکی مبلغ ۳۰۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان کالهبرداری 

کرده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

عکس نوشت

اخبار کوتاه

واریز پاداش پایان خدمت 
42هزارفرهنگی بازنشسته سال 95

مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش، از واریز 
پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 9۵ خبر داد.

منصور مجــاوری به ایســنا گفــت: اعتبــاری بالغ بر 
۳2۰۰میلیارد تومان به صورت صد درصد، تامین و هفته 
گذشته به حساب 42 هزار بازنشسته مشمول واریز شد. 
وی افزود: اگر فرهنگی در منطقه خاصی به دلیل برخی 
اشکاالت سیستمی و یا شماره حســاب، پاداش خود را 
دریافت نکرده اســت، این امر طی امروز و فردا اصالح و 

پرداخت پاداش صورت می گیرد.

کاهش کشته های تصادفات 
جاده ای

رییس پلیس راه راهور ناجا از کاهش کشته های تصادفات 
جاده ای برای ششمین سال متوالی در کشور خبر داد و 
گفت: شمار کشته های تصادفات جاده ای با سال ۷۵ برابر 
شد. سردار محمدحسین حمیدی گفت: در سال گذشته 
شمار کشته های حوادث رانندگی در راه های برون شهری 
۵۵۱ تن کاهش داشته اســت. وی افزود: بر اساس آمار 
پزشکی قانونی در سال گذشــته ۱۱هزار و ۵29 تن در 
جاده های کشور و راه های روستایی در تصادفات رانندگی 
جان باختند که این میزان در مقایســه با سال 94 حدود 

۵درصد کاهش را نشان می دهد.

تشکیل پرونده برای فرمانداری 
که زد و رفت!

رییس پلیس راهور ناجا می گوید: برای فرماندار مالیر و 
بخشدار جوکار از توابع اســتان همدان که چندی پیش 
با مامور پلیس راه برخورد ناشایســتی داشتند، پرونده 

تشکیل شده است.
سردار تقی مهری در گفت وگو با تسنیم این خبر را اعالم 
کرد. آن طور که رسانه های دیگر اعالم کرده اند، چند روز 
پیش خودروی حامل »عبدالعظیم رضایی« فرماندار مالیر 
با رانندگی »فرهاد جهانیان« بخشــدار جوکار، به علت 
سرعت غیر مجاز توسط مامور راهور متوقف می شوند، اما 
این اقدام قانونی مامور وظیفه شناس با اعتراض بخشدار 
مواجه می شود؛ به طوری که با مامور برخورد می کند، با 
خودرو به او می زند و او را به کناری پرت می کند و می رود! 
بعد هم به مامور گفته می شود »قوانین برای عوام الناس 

است نه رجل سیاسی!«

در میان مشاغل موجود، برخی پیشه ها سخت و طاقت فرسا بوده و 
نیازمند استفاده از فیزیک و نیروی جسمانی هستند. در این میان 
برخی کارها ســخت هستند اما نوع و جنس ســختی آنها با نمونه 
اول متفاوت است. تمیز کردن فاضالب های شهری هم یکی از آن 
نمونه کارهاســت. این شغل در شــهر داکا پایتخت اندونزی، یکی 
از پرمخاطره ترین و ســخت ترین کارها محسوب می شود. با وجود 
افزایش تعداد مرگ و میر کارگران که هر ســال در حین کار جان 
خود را از دســت می دهند، باز هم کارگران برای کســب روزی در 
فاضالب  غوطه می خورند.کارگران فاضالب شهری داکا مجبورند در 
میان کثافت و لجن، بدون وسایل ایمنی و بهداشتی اولیه در مایعی 
تیره رنگ شیرجه رفته و راه عبور فاضالب را باز کنند. »داکا« بیش 
از ۱4میلیون نفر جمعیت دارد و به تازگی سیل ناشی از باران های 
سنگین و نبود یک سیستم زهکشی مناسب، سیستم فاضالب شهر 

را با مشکل مواجه کرده است.

بخشــدار دیشــموک شهرســتان کهگیلویه گفت که بر اثر رعد و 
برق شدید دختر 2۰ ســاله دیشموکی در این 

شهرستان جان خود را از دست داد.
حسین امیریان اظهار داشت: این حادثه 
جمعه شب در بخش دیشــموک این 
شهرستان رخ داد. وی گفت: همچنین 
در این حادثه، یک روستایی ۶۰ ساله نیز 
دچار سوختگی شد که پس از کمک اولیه 
پرسنل اورژانس، برای مداوا به بیمارستان 
انتقال یافت.امیریان عنوان کــرد: این پیرمرد در 
درمانگاه بستری شده و وضعیت جسمانی وی رو به بهبود است. بخش 
دیشموک با 2۳ هزار نفر جمعیت در فاصله 9۰کیلومتری دهدشت 
مرکز شهرستان کهگیلویه قرار دارد. بارندگی شدید در بیشتر نقاط 

استان کهگیلویه و بویر احمد سبب آب گرفتگی معابر شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گلستان گفت: پس از ۱2 ساعت 
تالش نفسگیر و طاقت فرسای نیروهای امدادی 
جمعیت هالل احمر، جسد کوهنوردی 
که به اعماق دره روســتای شفیع آباد 
شهرستان علی آباد کتول سقوط کرده 
بود، به بیرون انتقال یافت. حســین 
احمدی اظهــار کــرد: عصر جمعه 
گزارشی مبنی بر سقوط فردی کوهنورد 
از آبشار روستای شفیع آباد به عمق دره 
کوه های این روســتا، به کشیک امداد و 
نجات استان گلستان اطالع داده شــد. وی افزود: با توجه به طوالنی 
و صعب العبور بودن منطقه و شرایط خاص جغرافیایی محل حادثه، 
بالفاصله تیم های عملیاتی متخصص کوهستان با تجهیزات و امکانات 
کامل تخصصی به منطقه اعزام شــدند. احمدی ادامه داد: نیروهای 
امدادی پس از طی مســافت زیاد و ایجاد کارگاه های خاص عملیات 
کوهستان، بامداد دیروز پس از ۱2 ساعت جست و جو، پیکر کوهنورد 
مذکور را از عمق دره خارج کرده و جهت اقدامات بعدی تحویل مقامات 

قضائی و انتظامی مستقر در محل می کنند.

معاون فرماندار شهرســتان خدابنده گفت: کودک 2 ساله در یکی از 
روستاهای خدابنده طعمه گرگ شد.

راحله میرزایی، با بیان اینکه عصر جمعه 
کودک 2 ساله ای در یکی از روستاهای 
اطراف شهرســتان خدابنده طعمه 
گرگ شــد، افزود:حضــور به موقع 
اهالی روستا، شکار گرگ را نیمه کاره 
گذاشــت و طعمه خود را رها کرد. وی 
گفت: این کودک پس از انجام معاینات 
اولیه در بیمارســتان قیدار، برای ادامه مداوا به 
زنجان منتقل شــد. میرزایی با بیان اینکه سه قالده گرگ در اطراف 
شهر مشاهده شده اند که در برخی مواقع داخل شهر شده و به کودکان 
آسیب می زنند، افزود: ماموران محیط زیست در حال حاضر در منطقه 
حضور دارند و تاکنون دو قالده از این گرگ ها را معدوم کردند. طی 
سال های گذشته چندین بار گرگ ها به کودکان خردسال حمله کرده 
و آنها را مصدوم کردند و طی سال جاری نیز در روز 29 فروردین ماه 
یک کودک دیگر نیز توسط گرگ  مورد حمله قرار  گرفته و مجروح شد.

صاعقه، جان دختر 20ساله را گرفت

 انتقال جسد یک کوهنورد 
از ارتفاعات علی آباد کتول

کودک دوساله طعمه گرگ ها شد

حوادث

سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
اعالم کرد: در ساعت ۱2:۵۰ دقیقه ظهر جمعه، یک مورد حریق انبار 

کاال واقع در بزرگراه فرودگاه به سامانه ۱2۵ اطالع داده شد.
محمد شریعتی اظهار کرد: با توجه به اطالعات دریافتی از اطالع دهنده، 
بالفاصله دو ایســتگاه همجوار به محل حریق اعزام شدند. وی افزود: 
باتوجه به وسعت حریق، ســتاد فرماندهی افزون بر دو ایستگاه اعزام 
شده، اطفائیه های سنگین و فوق ســنگین از ۶  ایستگاه و همچنین 
مدیر کشیک و 8 مسئول ایستگاه را به محل حریق اعزام کرد. سخنگوی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: حریق فوق درون یک انبار پخش کاال با مساحت هزار متر مربع رخ 
داده بود که افزون بر کاالهای موجود، دو دستگاه کامیون حامل بار نیز 

که درون آن قرار داشت، طعمه حریق شدند.

معاون توان بخشی سازمان بهزيستی 
کشور:

65 درصد معلوالن 
مرد هستند

سخنگوی سازمان آتش نشانی استان 
اصفهان خبر داد:

مهار آتش سوزی وسیع انبار 
پخش کاال در بزرگراه

معاون توان بخشی سازمان بهزیستی کشور، با تشریح آخرین آمار معلوالن 
در سال جاری گفت: در مجموع ۳۵ درصد از معلوالن را زنان و ۶۵ درصد 
آنها را نیز مردان تشکیل می دهند. حسین نحوی نژاد، با بیان اینکه حدود 
یک میلیون نفر پشت نوبتی خدمات بهزیستی هستند، اظهار کرد: سازمان 
بهزیستی تالش می کند تا خدمات رســانی به جامعه هدف به بهترین 
شکل اجرا شود. افرادی که پشت نوبت خدمات بهزیستی هستند، گاه 

برای یک خدمت و گاه برای چندین خدمت در صف هستند.
وی افزود: حدود دو درصد جمعیت کشور، یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر 
معلول اســت که نیازمند دریافت خدمات مختلف توان بخشی هستند. 
درمجموع ۳۵ درصد از معلوالن را زنان و ۶۵ درصــد آنها را نیز مردان 
تشکیل می دهند. از برنامه  هایی که سازمان بهزیستی دنبال می کند، 

مراقبت های موقت از معلوالن و سالمندان است.

فراخوان 
سازمان نظام 

وظیفه

سازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن فراخوان تمام مشموالن غایب و غیرغایب متولد ۱۳۵۵ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۷8 برای انجام خدمت دوره ضرورت، طی اطالعیه ای 
اعالم کرد: تمام مشموالن کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم سال های مذکور که برگه آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳9۶ را دریافت کرده اند، باید در 

ساعت و محلی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگه معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم شده، حضور یابند.
تمام مشــموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب دارای برگه آماده به خدمت به تاریخ اردیبهشت ماه سال ۱۳9۶، باید رأس ساعت ۶ صبح روز سه شنبه 
مورخ ۱۳9۶/۰2/۱9 به محل و مراکزی که در برگه معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
تمام مشموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب دارای برگه آماده به خدمت به تاریخ اردیبهشت ماه سال ۱۳9۶، باید رأس ساعت ۷ صبح سه شنبه مورخ 

۱۳9۶/۰2/۱9 به محل و مراکزی که در برگه معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

محمدرضا شــیران مدیــر کل کمیته امــام خمینی)ره( 
اســتان اصفهان، در گفت وگو با ایمنا درخصوص آموزش 
فنی وحرفــه ای مددجویــان کمیته امداد اظهار داشــت: 
فعالیت آموزشی کمیته امداد، مختص افراد تحت پوشش 

بوده و گروه هدف بر اساس اولویت 
سرپرست خانواده، همسر، فرزندان 
مجرد و درنهایت فرزندان متاهل 

است.
وی افــزود: مهارت هــای کمیته 
امــداد، تحــت حمایــت هــای 
مهارت آمــوزی بــوده و با هدف 
آموزش به افرادی اســت که هیچ 
مهــارت و تخصصی ندارنــد و از 
 این طریق مــی تواننــد آموزش 

ببینند.
مدیر کل کمیته امام خمینی)ره( 
استان اصفهان، درخصوص آموزش 
بر اساس پایداری و توسعه تصریح 

کرد: آموزش های ترویجی مختص افرادی است که مجری 
طرح خود کفایی بوده و از تســهیالت اشتغال کمیته امداد 
اســتفاده کردند و در حال حاضر نیاز دارند ضمن خدمت، 

آموزش دیگری ببیننــد تا عملکرد خوبــی در حرفه خود 
داشته باشــند. وی درخصوص حرفه آموزی دانش آموزان 
گفت: این نوع مهارت به دانش آموزان دبیرستانی آموزش 
داده می شــود و به این  صورت است که در دوره دبیرستان 
چند نوع مهارت را در اوقات فراغت 
به دانش آموزان آموزش می دهند 
که در پایان سال  چند نوع  مهارت 

را آموخته باشند.  
وی ادامــه داد: ارتباط مســتقیم 
کمیته امــداد بــا کاریابــی ها و 
تعامل با کارفرمایان، باعث شــده 
درقبال دریافت حق الزحمه، برای 
مددجویان کمیتــه امداد فرصت 
شغلی فراهم کنند؛ برای نمونه اگر 
کارفرمایی نیروی خود را از کمیته 
امــداد تامین کرد، کمیتــه امداد 
ســال اول ۱۰۰درصد حــق بیمه 
آن را پرداخت می کند،  سال دوم 
۵۰درصد سهم بیمه کارفرما و سال های بعد مبلغی به عنوان 
مبلغ تشویقی به کارفرما داده می شــود که نیروی انسانی 

مورد نیاز خود را از مدد جویان کمیته امداد تامین کند.

رییــس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: مهم ترین هدف از تشکیل گروه های کرال، 
تربیت معلمان فنی و آموزش دیده، ایجاد نشاط و شادی در 
میان فرهنگیان استان اصفهان و ترغیب به انجام کارهای 

جمعی است.
محمد اســماعیل زاده، دربــاره دومین دوره مســابقات 

همســرایان فرهنگیان اســتان 
اصفهان اظهار کرد: برای اولین بار 
جشنواره سرود معلمان در استان 
اصفهان برگزار می شود و امیدواریم  
این کار ارزشمند سالیان طوالنی 
توسعه و رشد پیدا کند. وی با اشاره 
به اینکه امســال اقدام به برگزاری 
ســی و پنجمین دوره مسابقات 
فرهنگی و هنری می کنیم، افزود: 
در طول سه ســال گذشته تعداد 

گروه های سرود دو برابر شده است و این نوید را می دهد که 
باید بیشتر از قبل در این عرصه فعالیت کرد؛ اما متاسفانه چند 
سالی است شاهد حلقه مفقوده ای هستیم و آن هم اینکه در 
مناطق دور با کمبود مربی فنی سرود مواجه شده ایم. رییس 
اداره فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی اداره کل 

آموزش و پرورش استان اصفهان بیان کرد: امروز در مجموعه 
آموزش و پرورش استان اصفهان فعالیت های مطلوبی در 
بخش های مختلف انجام می شود که یکی از آنها، تشکیل 

گروه های سرود دانش آموزی است.
اسماعیل زاده با اشاره به  اهداف تشکیل گروه سرود معلمان 
گفت: هم اکنون تعداد مربیان فنی سرود در سطح مدارس 
پایین است؛ بنابراین در این راستا 
باید همکاران توانمند خود را با 
اهداف نظام تعلیم و تربیت، آشنا 
و زمینه فعالیت های هنری آنها را 
نیز فراهم کنیم تا دانش آموزان 
بتوانند در کنــار معلمان خود 
فعالیت هنری انجام دهند. وی 
بیان کرد: جامعه ای که ســرود 
می خواند، جامعه زنده ای است 
که حاضــر اســت از تک روی 
دست برداشته و وارد جمع شود. این جامعه طرفدار صلح 
و دوستی بوده که برای همگان خیر و خوبی را طلب می کند. 
اســماعیل زاده تصریح کرد: مهم ترین هدف از تشــکیل 
گروه های همسرایی، تربیت معلمان فنی و آموزش دیده و 
ایجاد نشاط و شادی در میان فرهنگیان استان اصفهان  است. 

ريیس اداره فرهنگی، هنری و پرورشی آموزش و پرورش اصفهان:

تربیت معلمان فنی و آموزش دیده، هدف همُسرایان است

آموزش و پرورشکمیته امداد

مدير کل کمیته امام خمینی)ره( استان اصفهان خبر داد:

مراکز کاریابی؛ کانال ارتباطی میان مددجویان و کارفرما

مردی با بدترین شغل در جهان 

  آمــوزش و پرورش بی شــک یکی از 
مهم ترین پایه های یک کشــور است 
که همتای رکن های دیگر در پیشرفت 
و ساخت نسل های مختلف نقش مهمی دارد. بیراه نیست اگر 
بگوییم آموزش و پرورش از دیگر رکن ها نقش مهم تری دارد؛ 
چرا که همه اقشار یک جامعه باید در مکتب آموزش و پرورش 
تحصیل کنند و به ســمت های مختلف گمارده شوند.قشر 
فرهنگی نیز در کشور ما قشر مهمی به حساب می آید و هرسال 
با فرارسیدن روز معلم تبریک ها و شعارهای بی نظیری در مقام 
شامخ معلم بر زبان مسئولین مختلف کشور جاری می شود. 
شعرها در وصف معلم می ســرایند و همایش ها برگزار می 
کنند، از معلم های مختلف تقدیر می کنند و لوح های مختلفی 

در دستانشان جای می دهند. سخنرانان از شأن و مقام معلم 
می گویند، از اجر اخروی و تالش های بی حد معلمان نطق ها 
سر می دهند و از برنامه هایشان در بهبود وضعیت آموزش و 
پرورش پرده برداری می کنند؛ اما با عبور از هفته بزرگداشت 
مقام معلم، بیشــتر ایده ها و نظریه ها به دســت فراموشی 
سپرده می شود. اردیبهشت امســال، ماه مهمی برای ملت 
ایران به حساب می آید؛ چراکه پایان آن با برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری همراه است و مردم برای تعیین دولت جدید 

به پای صندوق های رای می روند. 
نامزدهای منصب ریاســت دولــت، برای کســب این مقام 
مهم سخت در تکاپو هســتند. از برنامه های خود در دولت 
مدنظرشان ســخن می گویند و ســعی می کنند قشرهای 

مهمی را با خود همراه ســازند. بررسی نظرات و دیدگاه های 
نامزدین ریاست جمهوری، نشان می دهد که بهبود وضعیت 
آموزش و پرورش هدف مشــترک بین همه نامزدین است. 
در دومین مناظره نامزدین ریاســت جمهوری، حضار سعی 
کردند دیدگاه هــا و اهداف یکدیگر را بــرای بهبود وضعیت 
آموزش و پرورش نقد کنند. نامزدیــن دغدغه هایی را بیان 
کردند که در سیستم آموزشی وقشر فرهنگی کشور به خوبی 
قابل لمس است: معلمین وضعیت معیشتی نامناسبی دارند 
و مجبورند چندین نوبت کار کنند، سیستم آموزشی کشور 
وضعیت عالی نــدارد، آموزش و پرورش به تربیت درســت 
دانش آموزان توجه کافی ندارد و مســائلی از این قبیل که در 
مناظره روز دوم مطرح شــد، همه و همه حرف دل آموزش و 
پرورش است. اما آنچه در این دیدگاه ها وجود نداشت علت 
این مشکالت و کمبود هاست. اختالس هشت هزار میلیاردی 
از صندوق ذخیره فرهنگیان امری تاسف بار است؛ اما آیا علت 
این اختالس به طور شفاف و روشن بررسی شد؟! آیا متخلفان 
به سزای عمل خود رسیدند؟ نامزدین اهداف یکدیگر را نقد 
کردند و سعی بر آن داشتند که هدف خود را بهتر جلوه دهند؛ 
اما کدام یک از دولتمردان حاضر می شوند مشکالت آموزشی 
کشور را بر عهده گیرند؟ هر دولت مشکالت آموزش و پرورش 
را ســهم دولت قبل از خود می داند و هر نامزد رفع مشکالت 
آموزشــی در دولت آینده خود را وعده می دهد؛ با این وجود 
مردی که در عمل به وعده های خود جامه عمل بپوشاند و به 
جراحی آموزش و پرورش بیمار بپردازد، کجاست؟آموزش و 
پرورش با تربیت نوجوانان و جوانان این کشــور، می تواند به 
برگزاری انتخابات به بهترین شکل ممکن و انتخاب بهترین 
نامزد کمک شایانی کند. دانش آموزانی که کاندیدای شوراهای 
مدرسه می شوند، به خوبی یاد می گیرند که برای رسیدن به 
مسند قدرت، فقط بیان اهداف و ذکر شعار کافی نیست؛ بلکه 
باید از ابتدا تا پایان مسئولیت با مردم و رای دهندگان همراه 
بود؛ باید به جای شرح دردها و مشکالت، به جست وجوی علت 
مشکل پرداخت و آن را از بین برد؛ باید منتظر ماند و دید کدام 
نامزد بر مسند قدرت می نشــیند و در قبال وضع نابسامان 
آموزش و پرورش چه سیاستی در پیش می گیرد؟ آیا اهداف 

جنبه شعار داشته یا عزمی جزم را به دنبال خود دارند؟

وعده ها و شعارها یا عزمی جزم؟!

آمبوالنس های اورژانــس تهران، جهت رســیدگی به مصدومان 
حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان 
در بزرگراه یادگار امام)ره(، به محل حادثه 
اعزام شدند. دکتر پیرحسین کولیوند، 
سرپرست سازمان اورژانس کشور، در 
این باره گفت: بالفاصلــه با اعالم این 
حادثه، هشت دستگاه آمبوالنس و یک 
دستگاه اتوبوس آمبوالنس به محل این 
حادثه اعزام شــدند. کولیوند افزود: این 

اتوبوس حامل ۳4 دانش آموز بود.

واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان 
در بزرگراه یادگارامام)ره(

سعید 
نريمانی

یک عضو هیئت علمی دانشــگاه هنر اصفهان گفت: تراکم باال 
از دیدگاه شهرسازی، برجسته ترین و نخستین چالش شهری 
اصفهان به شمار مي آید. مهدی محمودی اظهار کرد: کسانی 
که می خواهند وارد رقابت هاي انتخاباتي شورای اسالمی شهر 
اصفهان شــوند باید توانایی های گوناگون شهر مانند مسائل 
فرهنگی، معماری و شهرســازی را مدنظر قرار دهند؛ زیرا در 
شهري مانند اصفهان نباید ارزش هاي هنری در شهرسازی و 

معماری نادیده گرفته شود.

وی افزود: هنگامی که از اصفهان ســخن مي گوییم باید آگاه 
باشیم که این شــهر در جهان شناخته شده است و مي توان از 
توانایی های آن برای باال بردن آوازه جهانی اش استفاده کرد؛ 
به همین منظور کسانی که قرار است گروهی را تشکیل داده و 
درخصوص مدیریت شهری آن تصمیم بگیرند، باید در درجه 

اول در بخش فرهنگ، دانش آموخته و پویا بوده باشند. 
این کارشناس معماری و شهرسازی ادامه داد: یک عضو شورای 
شهر باید توانایی تاریخی شــهر اصفهان را بشناسد و سپس 

در زمینه معماری و شهرســازی تصمیم بگیرد. ما در اصفهان 
نیازمند کسانی هستیم که معماری و شهرسازی را با رویکرد 
تاریخی در نظر بگیرند و به خوبی مکتب اصفهان را شــناخته 

باشند. 
محمودي با اشاره به اینکه نگهداري، زنده ساختن و به روزرسانی 
توانایی های شــهری باید مدنظر افرادي باشــد که خواستار 
عضویت در شورای شهر اصفهان هســتند، ادامه داد: افزایش 
جمعیت و چالش هاي محیط زیســت، از آســیب های جدی 
برای اصفهان است و ضربه بزرگ از این محل به اصفهان وارد 
می شــود؛ این دو عامل، هم زندگی موثــر و باکیفیت را دچار 

مشکل ساخته و هم بحث گردشگری را دچار بحران می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان مطرح کرد:

یک عضو شورای شهر باید مکتب اصفهان را بشناسد
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گردش مالی 108 میلیاردی نمایشگاه کتاب در 3 روز
بر اساس آمارهای بانک شهر در سه روز ابتدایی سی امین نمایشگاه کتاب تهران دستگاه های کارت خوان تراکنش 
108میلیارد ریالی را ثبت کرده اند. البته این به معنای فروش کامل کتاب نیست؛ بلکه تعدادی از کارت خوان ها در 

اختیار اغذیه فروشی ها قرار دارد و قطعا حجمی از این تراکنش ها به این دستگاه ها اختصاص دارد.

  یکی از تشکیالت مهم کشوری در عصر غزنوی »دیوان رسالت« بود؛ 
دیوانی که مکاتبات دولتی در آنجا صورت مي گرفت. دیوان رسالت در 
دوره های مختلف با نام دیوان رســائل و مکاتبات، دیوان انشــا، دیوان 

رسائل، دیوان رسالت، دیوان طغرا و دیوان رسالت و انشا نامیده شده است. 
در تاریخ بیهقی این دیوان به »دیوان رسالت« معروف است که از مهم ترین سازمان های دولتی 
دوره غزنوی به شمار می رفت و متصدیان دیوان مزبور، از با نفوذترین مردان زمان خود و از 
محرمان اسرار ســلطان وقت بودند. مهم ترین عضو دیوان رسالت، رییس دبیران بود که در 
تاریخ بیهقی به نام »صاحب دیوان رسالت« آمده است. او ریاست این دیوان را برعهده داشت 
و منشیان و دبیران متعددی تحت نظر او کار می کردند. این مقام در دوره غزنوی مخصوصا 
در زمان سلطان مســعود از اهمیت خاصی برخوردار بود و برترین شخصیت بعد از وزیر به 
شمار می آمد که سلطان در مهمات ملک با او مشــورت می کرد و نیز اولین کسی بود که از 
مفاد نامه های اطراف و اکناف در دیوان آگاهی می یافت. او از میان دبیران باکفایت، با تجربه 
و امینی برگزیده می شد که در حل و عقد مسائل حکومت و معضالت کشور، از »نمودن راه 
صواب« باز نمی ماندند. اعضای دیگر دیوان رسالت را دبیران تشکیل می دادند. دبیران کسانی 
بودند که استعداد بسیاری در انشای گزارش ها، معاهدات سیاسی و مکاتبات رسمی داشتند. 

این گروه می توانستند مقامات اداری دیگر را اشغال کنند.
یکی از دبیران برجسته دوره غزنوی که مسئول بیاض کردن و پاکنویس نامه ها بود، ابوالفضل 
بیهقی است. او و دیگر دبیران در دیوان رسالت به سرپرستی بونصر مشکان دبیری می کردند. 
از این رو در جای جای تاریخش نکات بســیاری در باب طبقه دبیران به چشم می خورد و 
توصیفات ارائه شده او درباره موقعیت وظایف و ویژگی های این طبقه اجتماعی که خود عضو 
آن بود، توصیفی صرفا آرمانی نبوده؛ بلکه در عمل نیز تحقق می یافته است.انتخاب صاحب 
دیوان رسالت یعنی رییس دبیران، با سلطان بود؛ به این ترتیب که سلطان خودش به شخص 
مورد نظر پیشنهاد می کرد و پس از شور و بررســی، او را به ریاست این دیوان بر می گزید؛ 
سپس به فرمان سلطان، خلعت »صاحب دیوانی« می پوشید؛ آن گاه با حضور در دیوان رسالت 

به اداره آن دیوان می پرداخت. 
جایــگاه دیوان رســالت »طــارم« یا ســراپرده یا عمــارت گنبدی شــکل نام داشــت. 
طارم در ســرای بیرونی یا در باغ و رو بــه روی خضرا واقع شــده بود. بیهقــی می گوید: 
»و طارم ســرای بیرون دیــوان ما بــود.« در جای دیگر می نویســد: »)امیــر( گفت روید 
 آنجا و خالی بنشــینید که جایگاه دبیران اســت و به طــارم که میان باغ بود بنشســتند

که جایگاه دیوان رسالت بود.«

شرایط و صفات دبیران:  
در تاریخ بیهقی، ضمن آشنایی با زندگی دبیران، به ویژگی ها و خصوصیات این طبقه که غالبا 

جنبه علمی داشته، به کرات اشاره شده است.
 با تحقیق در این تاریخ که نویسنده اش خود، یکی ازدبیران برجسته  عصر غزنوی بود، شرایط 

و صفات این قشر به شرح زیر مشاهده می شود:
الف. امانتداری و حفظ اســرار: رازداری و حفظ امانت و اســرار نامه ها، یکی از شرایط 
مهم دبیری است؛ زیرا دبیران به مقتضای شــغل خود، بر بسیاری از نامه های سری آگاهی 
می یافتند. حتی در برخی مواقع نامه هایی به دیوان می رسید که جز سلطان و صاحب دیوان 
رسالت کسی از مضمون آن مطلع نمی شــد؛ از این رو دبیر باید رازدار، امین و مورد اعتماد 

می بود و بدون اجازه صاحب دیوان، محتوای نامه ها را برمال نمی ساخت.
ب. نویسندگی: قدرت در نویسندگی و پروراندن مطلب درانواع نوشته ها »چنان که مناسب 

حال و مقام باشد« هنری اســت که از دبیران شایسته بر می آید. »هنر نویسندگی 
بیهقی« و نیز استادش بونصر مشکان، بهترین نمونه برای این ویژگی دبیران است. 
 این دو نویسنده توانا، قدرت خاصی در بیان مطلب به طرز بیان داشتند و فصاحت و

بالغت در سخنوری را رعایت می کردند.
ج. تجربه و ممارست در دبیری: تجربه داشتن از امتیازات دبیران و عامل موثری در 

تصاحب ریاست دیوان رسالت بود. روش دقیق نوشتن نامه ها و مخصوصا 
نامه های سلطانی، در نتیجه تجربه و ممارست در امر نوشتن حاصل 

می شــد. از تایخ بیهقی چنین بــر می آید که رســیدن به مقام 
»نشستن« و دریافت« مشاهره )حقوق ماهیانه( براساس داشتن 

معلومات و تجربه در هنر نویسندگی به دست می آمده است.
 د. داشتن خطی خوش و دلپســند: خوش خط بودن
دیگــر ویژگی دبیــران بود کــه بیهقی در شــرح احوال 
بعضی از دبیــران، بــه این صفــت آنان اشــاره کرده 

 اســت. در باب معرفــی عبیــدا... نبســه ابوالعباس
اسفراینی می نویسد: »او برنایی خویشتندار و نیکوخط 
اســت و از وی دبیری نیــک آید« و در جــای دیگر 
می گوید: »وبونصر بستی دبیر که امروز بر جای است، 

مردی سدید و دبیری نیک و نیکوخط است.
ه. ویژگی های دیگر: داشــتن مهــارت در زبان 
و ادب عربی )تــا بتواند نامه هایــی را که از خلیفه 
 می رســید ترجمه کند(، ســخنور بــودن جهت

خواندن نامه ها در حضور همگان، آگاهی داشتن از 
علوم مختلف، مطلع بودن از اخبار گذشــته و دانستن 
حکایات متعدد، داشتن احتیاط و دقت در ثبت وقایع، 
 سدید )راســتگو( بودن، خویشــتن داری و داشتن
»ادب نفس« و »ادب درس«، برخــی از ویژگی های 

دبیران است.

مولوی و راز بهار
مولــوی از جمله اندیشــمندان 
بزرگی است که پیرامون مسائل 
مختلفی اعم از مســائل مذهبی، 
فلسفی، عرفانی و... به زبان نثر و نظم سخن گفته است. چه در 
»فیه مافیه« و غزلیات شمس و چه در مثنوی معنوی، هر کجا 
که بر او مفهومی تجلی یافته، بی دریغ آن را در پس آیینه معرفت 
و شناخت، همراه با حکایتی پندآمیز یا تمثیلی درخور تحسین 
 بیان نموده و از هیچ کوششی در این راه مضایقه نکرده است. 

از دیدگاه مولوی، آدمــی در طول حیات اجتماعی و مادی اش 
که مسائل روحی و روانی در آن نقش مهمی دارند، همواره در 
خزان و بهار یا به عبارتی در حال تغییر است. زمانی که آدمی از 
لحاظ روحی و روانی در نهایت غم و اندوه به سر می برد، مانند 
طبیعت به خزان فرو می رود؛ خزانی که در تعابیر عارفانه، تشبیه 
به نوعی اظهار بی میلی شده است؛ بی میلی و عدم رغبت آدمی 
به داشته هایش و از طرفی میل به عاری بودن و خالی شدن از 
همه چیز. اینجاست که بسیاری از اندیشه ها ظهور می کنند؛ 
اندیشه هایی که رنگ و بوی خزان دارند و این بخشی از حیات 
روحی و روانی ما آدمیان را شکل می دهد. اما در سوی دیگر بهار 
به انتظار نشسته است تا دوباره به این جسم بی تحرک و خمود 
جان تازه ببخشد. با بهار، حرکت و شور و سرور آغاز می شود و 
بهار همان دوران کامیابی و پیروزمندی زندگی آدمی اســت؛ 

دورانی که انسان سرمست و مغرور می تازد و می بالد. 
تشــبیهی که مولوی از بهار و خزان طبیعــت با حاالت متغیر 
درون انســان صورت می دهد، یکی از زیباترین و بنیادی ترین 
اصول فکری موالنا را بازگو می کند و آن تناســبی است که در 
 ذهن او بین مظاهر طبیعت و افــکار و رفتار آدمی وجود دارد. 
 ای برادر عقل یک دم با خود آر       دم به دم در تو خزانست و بهار 

مولــوی در جــای دیگر بهــار را بــه گونه دیگــری معرفی 
می نماید و می گویــد که با آمــدن بهار، پــرده و حجابی که 
روی طبیعت بوده اســت، کنــار می رود و هســته های اصلی 
 آفرینش و عناصر اصلی طبیعت، خود را نشــان خواهند داد: 

 در بهاران ِسرها پیدا شــود     هر چه خوردست این زمین رسوا 
شود

موالنا بــاد بهــاری را به صور اســرافیل تشــبیه می کند که 
وزش آن، هــر آنچــه ظاهرا در زیر خاک پوســیده اســت را 
جان تازه می بخشــد و هســته های اصلی طبیعــت را هویدا 
می ســازد. بهار با تمام ویژگی هایش، رازی بزرگ به شــمار 
می آیــد؛ رازی که بنــا به گفتــه موالنــا، تنها بایــد از زبان 
سنبل و شمشــاد آن را شــنید و کلوخ، ســنگ را شایسته و 
بایســته این ســوال و جواب نمی داند؛ چراکــه آنها همچون 
 ســنبل و شمشــاد مقام صبــر و انتظــار را درک نکرده اند: 

کلوخ و سنگ چه داند بهار را چه اثر         بهار را ز چمن پرس و 
سنبل و شمشاد

در واقع این عاشقان هســتند که در فراق معشوق خود انتظار 
می کشند و همه چیز را در اشــتیاق فرا رسیدن روزهای گرم 
بهاری تحمل می کنند )چمن، سنبل و شمشاد(؛ پس در این 

مقام از هر چیز دیگری در فهم و استنباط بهار برترند.

 دیوان رسالت در تاریخ بیهقی

کاندید/کاندیدا

این دوکلمه را نباید اشتباه به کار برد.کاندید واژه ای فرانسوی 

و به معنی »ســاده دل« و »معصوم« اســت.کاندیدا نیز واژه 

ای فرانســوی اما به معنای»داوطلب«یا»نامزد« برای اجرای 

کاری یا احراز مقامی اســت؛ بنابراین بــه جای»آقای فالن 

کاندید نمایندگی اســت«باید گفت:»آقای فالن کاندیدای 

نمایندگی اســت.« بــرای پاسداشــت زبان فارســی بهتر 

 اســت به جای ایــن واژه ،»نامــزد« یا»داوطلــب« را به کار
 ببریم.

داوطلب/داوطلبین

داو واژه ای فارسی اســت، به معنای»پیشنهاد یکی از رقیبان 

در بازی نرد یا شــطرنج مبنی بر افزایش مبلغ شرط بندی«؛ 

همچنین به معنی»پیشنهاد برای تقبل کاری«یا»دعوی برای 

اجرای کاری« به کار می رود.»داوطلب« از همین معنی گرفته 

شده که مرکب از »داو« فارسی و »طلب« عربی است؛ بنابراین 

جمع بستن آن به »ین« عالمت جمع عربی صحیح نیست و به 
جای آن باید »داوطلبان« را به کار برد.

فارسی را پاس بداریم

سلطان محمود غزنوی، نامی آشنا در ادبیات 
فارسی است؛پادشاه ثروت طلبی که بارها به نیت 
غارت به هندوستان لشکر کشــید و جوی خون به راه 
انداخت. سعدی در رابطه با آز و طمع محمود حکایتی دارد 

که بی ارتباط با نگرش برخی از مردم روزگار ما نیســت. 
دستگیری و بخشش، یکی از مهم ترین نگرش های سعدی 

است.
 »یکی از ملوک خراسان محمود ســبکتکین را به خواب چنان 

دید که جمله وجود او ریخته بود و خاک شــده؛ مگر چشمان او که 
همچنان در چشم خانه همی گردید و نظر می کرد. سایر حکما از تاویل این 

فرو ماندند مگر درویشــی که به جای آورد و گفت هنوز نگران است که ملکش 
با دگران است.

بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند                          کز هستی اش به روی زمین یک نشان نماند
وان پیر الشه را که سپردند زیر گل                           خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماند

زنده است نام فّرخ نوشین روان به عدل                        گر چه بسی گذشت که نوشین روان نماند
خیری کن ای فالن و غنیمت شمار عمر                           زان پیشتر که بانگ بر آید فالن نماند«

  گلی از گلستان سعدی

دجال و چاه اصفهان
»دجال« در فرهنگ ها به معنــی »کذاب و دروغ باف« آمده 
است. برخی هم آن را ضد خدا )مرکب از: دج=ضد ،آل =خدا( و 
ضد مسیح معنی کرده اند. در فرهنگ اسالمی نام مردی کذاب 
معروف به »ابویوسف« است که در آخرالزمان و پیش از ظهور 
مهدی موعود)عج( و در دوره چهل روزه یا چهل ساله خود دنیا 
را پر از ظلم و کفر می کند. سرانجام امام عصر)عج( وی را دفع 
می کنند و دنیا پر از عدل می شود. اصل دجال را از اصفهان یا 
سجستان می دانند. عامه مردم معتقدند در آخر دنیا،از محل 
یا دکان عطاری معروف به »چاه دجال« بیرون می آید. دجال 
را با هیبتی عجیب مجسم کرده اند: »صورتی آبله رو که یک 
چشم آن مسخ شده و چشم دیگرش در وسط پیشانی مانند 
ستاره صبح درخشان است. سرش به قدر کوه بزرگی است 
و گامش در حدود یک فرسخ و قدش نزدیک به بیست ذرع 
است.« گویند دجال پس از ظهور بر خری می نشیند و ادعای 
خدایی می کند.مردمان سست اراده و ناپرهیزگار به دنبال او 

می افتند و همه به دوزخ می روند.

  داستان واره ها و اساطیر ادب فارسی

دکتر مهدی 
گلجان

      سخنی درباره زبان فارسی
محمد علی جمال زاده« مؤسس داســتان نویسی مدرن 
ایران، به عنوان آغازگر سبک واقع گرایی در ادبیات فارسی 
توانست با خلق آثاری برجسته، تبدیل به نقطه عطفی در 

ادبیات ایران شود.
محمدعلی جمال زاده سال1270 خورشیدی در اصفهان 
به دنیا آمد. پدرش سیدجمال از واعظان مشهور زمانه خود 
بود که در کتاب های تاریخی به نقش مهم وی در جنبش 

مشروطه خواهی ایرانیان اشاره شده است.
دوران جوانی جمالــزاده در جریان پرجــوش و خروش 
فعالیت های سیاسی پدر و یارانش گذشت. وی در نوجوانی 
از نزدیک شاهد بسیاری از وقایع بزرگ تاریخی بود؛ بر این 

اساس خاطره مبارزه های آزادی خواهان را نگاشت.
جمال زاده با اولیــن اثرش، بر نویســندگان پس از خود 
همچون »صادق هدایت«، »جــالل آل احمد« و »بزرگ 
علوی« تاثیر گذاشت. سال 1301 یعنی سال چاپ »یکی 
بود یکی نبود«، درادبیات معاصر ایران سال مهمی به شمار 
می رود؛ چرا که در این سال آثار مهم و جدیدی در ادبیات 
فارسی به چاپ رســید؛ کارهایی چون »افسانه نیما« در 
حوزه شعر، »تهران مخوف« نوشته »مشفق کاظمی« به 
عنوان اولین رمان جدی زبان فارسی و همچنین نمایشنامه 
»جعفرخان از فرنگ برگشته« که به قلم »حسن مقدم« 

نگاشته شده است.
جمال زاده در ادبیات داســتانی ایران زمین همان نقش 

شایسته ای را در نثر دارد که »نیما یوشیج« در شعر پارسی 
داشت، البته با این تفاوت که نیما وزن و قافیه را شکست. 
این بدعت او بر زمینه ای استوار و قدیمی بود، اما کاری که 
جمال زاده کرد، نوآوری ســبکی بود که تا آن زمان سابقه 

نداشت.
داستان کوتاه »فارسی شکر است« که در کتاب یکی بود 
یکی نبود چاپ شده است، عنوان نخستین داستان کوتاه 
فارسی به شیوه غربی است. این داستان پس از هزار سال 
از نثرنویسی فارســی، نقطه عطفی برای تحقق این مهم 
است. همچنین از طرفی مقدمه جمال زاده بر کتاب یکی 

بود یکی نبود، سند ادبی مهم و در واقع بیانیه ای برای نثر 
معاصر فارسی اســت. واقع گرایی)رئالیسم( ادبی یکی از 
مکتب های ادبی است که به نظر می رسد جمال زاده متاثر 

از این مکتب ادبی است.
این مکتب دارای شــاخصه ها و ویژگــی هایی همچون 
کشف و بیان واقعیت ها، توجه به ســرزمین خود و دیگر 
سرزمین ها، باور به تاریخ به عنوان زمینه ای برای آگاهی 
بیشــتر، تشــریح جزئیات، همراهی کردن بــا قهرمانان 
داستان تا دم مرگ، دوری از الهام به عنوان عامل تخیل، 
توجه به عینیت مثل یک تماشاگر، معمولی بودن قهرمان 
داستان، تنوع موضوعات، عدم وحدت مصنوعی و توصیف 

صحنه های داستان، تنها برای آگاهی بیشتر است.
به نظر می رسد بیشــتر این شــاخصه ها را می شود در 
داستان های جمال زاده مشــاهده کرد. در واقع باید گفت 
جمال زاده داستان نویسی واقع گراست؛ به این معنی که 
در داستان های واقعیت گرا، شخصیت ها افرادی واقعی و از 
میان جامعه به نظر می رسند. درحقیقت آنها افرادی عادی 
هستند که نویسنده آنها را قهرمان داستان می کند. اعمال 
و رفتارشان به مثابه یک فرد عادی در جامعه است؛ از این 
رو نویسنده در راه رسیدن به هدف خود آنان را مدنظر قرار 
داده و مسیر زندگی شان را دنبال می کند. جذابیت های 
آنان به خاطر قدرت نویســنده در وصف آنهــا و نه انجام 

کارهای تخیلی و خیره کننده است.

جمال زاده؛آغاز گر سبک »واقع گرایی« در ادبیات داستانی ایران
شّکر شکن شوند همه طوطیان هند

زین قند پارسی که به بنگاله می رود

                                                                                                              حافظ

زبان، مهم تریــن عامل ارتبــاط و تفاهم 

بین ملت هاســت. زبان شیرین فارسی نیز 

چنان که می دانیم، زبان رسمی ملت ایران 

از گذشته های دور بوده است. این زبان در ایران و افغانستان و تاجیکستان 

و ازبکستان و قرقیزستان و هند و پاکستان و منطقه سین کیانگ چین و 

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و بسیاری کشورها و مناطق دیگر، 
گویشور دارد و رایج است.

زبان فارسی نه تنها زبان قوم ایرانی، که میراث مشترک اندیشه و تفکر 

ملل مشــرق زمین اســت؛ میراثی که در بردارنده غنی ترین گونه های 

اندیشه های فلسفی و عرفانی و آداب و رسوم ماندگار انسانی است. زبان 

فارسی، زبان بسیاری از متون برجسته و شــاهکارهای ادبی و تاریخی 

است؛ زبان فرهنگ و هنر اســت؛ زبان علم و تمدن است و خالصه زبان 

مجموعه فرهنگ و ادب و پیشینه قوم ایرانی است. این زبان در معرض 

خطرها و آســیب های جدی و گسترده ای بوده و از ســوی بسیاری از 

زبان ها و فرهنگ ها و ملت ها تهدید می شده اســت؛ با این حال هویت 

خود را حفظ کرده و بار سنگین مسئولیت حفظ فرهنگ و تمدن ایرانی 

را سال ها به دوش کشیده و اندیشــه و خرد و عشق و عرفان ایرانی را به 
ما منتقل کرده است.

اگر زبان آسیب ببیند، بی گمان ارتباط ما هم با گذشته گسسته می شود. 

زبان فارسی شناسنامه تمام ایرانی هاست؛ در نتیجه اگر این شناسنامه 

همراهمان نباشــد و اگر خوب و دقیق نشناســیمش و از آن نگهداری 

نکنیم قطعا هویتی هم نخواهیم داشت و ملتی بی هویت خواهیم بود؛ اگر 

زبان فارسی را کنار بگذاریم، بی شک ارتباط خود را با گذشته ارزشمند 

و پربارمان قطع کرده ایم؛ درســت مثل درختی که از ریشه هایش جدا 
شده باشد.

این روزها با گسترش فضای مجازی، ارتباط ما با نوشتن و خواندن بسیار 

کم شده است و متاسفانه بســیاری از جوانان شناخت درستی از زبان و 

خط فارسی ندارند؛ متون ساده فارسی را درست نمی خوانند؛ شعر فارسی 

را هم به دشواری می خوانند و گاهی چنان برخورد می کنند که گویی با 

خط فارسی کامال غریبه بوده و از دنیایی دیگر آمده اند و همه اینها نتیجه 

بیماری مصیبت بار »کم خوانی« است. آنقدر کم می خوانیم که خواندن 

درست از یادمان رفته است و در نوشتن نیز همیشه مشکل داریم؛ غلط ها 

و اشتباهات فضای مجازی را ناآگاهانه تکرار می کنیم و خالصه نمره امال 

و انشامان صفر است و رسما عطای زبان و خط عزیز فارسی را به لقایش 
بخشیده ایم.

زبان فارسی، زبان زندگی و آینده ماست؛ هر چه داریم از این زبان است و 

بدون آن گویی که مرده ایم. شادی ها و غم هامان به زبان فارسی است؛ هر 

روز با این زبان از خواب بیدار می شویم و به شهر می رویم و کار می کنیم و 

با دیگران آشنا می شویم و عشق می ورزیم و دل می بندیم و می آموزیم و...

بیایید قدر زبانمان را بدانیم و پاسش بداریم و با خواندن و نوشتن درست 

و بجا، حفظش کنیم و به خود ببالیم که خط و زبانمان فارســی است و 

بزرگ ترین اندیشمندان و شــاعران و بزرگانمان فارسی زبان بوده اند و 

به فارسی گفته و نوشته و ایران و ایرانی را با همین خط و زبان سرافراز 
کرده اند.

دکتر  مرتضی 
رشیدی

سعید 
نریمانی
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تمدید قرارداد با سوغات ویسی از برزیل!
لی اولیویرا، دروازه بان برزیلی سپاهان که توسط عبدا... ویسی از برزیل آمده بود  با نظر 
کرانچار قرارداد خود را به مدت یک فصــل دیگر در هیئت فوتبال اصفهان ثبت کرد تا  

سوغات ویسی از سرزمین قهوه، برای یک فصل دیگر در اصفهان ماندنی شود.

رییس هیئت تیراندازی اســتان اصفهان در حاشــیه افتتاح سالن 
تیراندازی شــهید زرین اصفهان در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: ســالن تیراندازی 
شــهید زرین اصفهان همزمان با تاسیس 
هیئت تیراندازی استان در سال 71 احداث 
شد. ابتدا از یک سالن 6 خط در لشکر امام 
حسین )ع( و یک ســالن 6 خطی در سپاه 

اصفهان شروع به کار کردیم.
مرتضی قربانی گفــت: تیرانــدازان اصفهان در 
مسابقات استانی و کشوری در بین نیروهای مسلح، صاحب مقام های 
خوبی بودند و حدود 6 ســال رتبه اول تیراندازی کشــور را به خود 
اختصاص دادند که همین موضوع باعث شد تا استان های دیگر نیز به 
خود بیایند و در مسابقات شاهد رقابت های سالم، رفاقتی و با اخالق 
باشیم. قربانی بیان کرد: تیراندازی ورزشی با اخالق و مردمدار است 
و افرادی که در فدراسیون و هیئت های تیراندازی فعالیت می کنند 
بیشتر از قشــر رزمنده، ایثارگر، فرماندهان و نیروهای متدین و با 
اخالق هستند. رییس هیئت تیراندازی استان اصفهان افزود: سالن 
تیراندازی شهید زرین اصفهان که مرکز تیراندازی هیئت تیراندازی 
استان اصفهان است اولین ســالن 20 خط سالح 10 متری مجهز 
به سیستم الکترونیکی استاندارد در کشور اســت. وی اضافه کرد: 
سیســتم های الکترونیکی مزیت های بســیاری از جمله دقت باال، 
سرعت در محاسبه و کاهش هزینه ها دارد به نحوی که هزینه های 
هیئت را از 100 به 10 رســانده است. در گذشــته که سیستم ها 
الکترونیکی نبود داوران به صورت دستی امتیاز تیراندازان را محاسبه 
می کردند که ناخودآگاه اشتباهاتی به وجود می آمد و حق تیرانداز 
ضایع می شــد، اما با نصب سیســتم های الکترونیکی حق تیرانداز 
محفوظ می ماند. قربانی تاکید کرد: تیراندازی رده سنی خاصی ندارد 
و همه قشرها از نوجوانان تا افراد مسن می توانند در این رشته فعالیت 
کنند؛ چراکه تیراندازی ورزش ترمیم اعصاب اســت و در هر مکانی 

می توان به این ورزش پرداخت.

رییس هیئت تیراندازی استان اصفهان:

 تیراندازی 
ورزش ترمیم اعصاب است

نقل قول روز

اسطوره فوتبال آرژانتین از عالقه خود برای بر عهده گرفتن هدایت 
ناپولی سخن به میان آورد. او گفت  که دخترش 
زندگی اش را نجات داده است.دیگو مارادونا 
اسطوره فوتبال آرژانتین به شمار می آید و 
بسیاری او را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال 
جهان می دانند. مارادونــا اما در خارج از 
مستطیل سبز زندگی بســیار جنجالی و 
پرحاشــیه ای دارد و بارها نزدیک بود که به 
خاطر مصرف مــواد مخدر جان خود را از دســت 
بدهد.او در تازه ترین اظهارنظرش گفت :  1۳ سال است که دیگر به 
مواد مخدر نزدیک نشده ام. با بازی فوتبال در کنار فرزندانم از زندگی 
لذت می برم و شخص دیگری شده ام. حمایت خانواده ام باعث شد 
تا بتوانم دوباره به زندگی برگردم. دخترم دالما زندگی من را نجات 
داد و باعث شــد تا به هوش بیایم.مارادونا اسطوره باشگاه ناپولی به 
شمار می آید و در بین هواداران این تیم از محبوبیت زیادی برخوردار 
است. او بسیار دوست دارد که روزی هدایت ناپولی را بر عهده بگیرد. 
ال دیگو درباره احتمال مربیگری اش در ناپولی گفت: اگر هواداران 
دوست داشته باشند و سران ناپولی به من پیشنهاد دهند چرا که نه؟ 

خوشحال می شوم اگر هدایت ناپولی را بر عهده بگیرم.

یک نشــریه آلمانی به دلیل انتشار خبری نادرست درباره اسطوره 
فرمول یک، محکوم بــه پرداخت جریمه نقدی 
۵0 هزار یورویی شد. نشریه »بونته« آلمان 
به دلیل انتشــار خبری درباره میشاییل 
شوماخر مبنی بر اینکه او سالمت خود را 
به دست آورده و شروع به راه رفتن کرده 
اســت، به پرداخت جریمه نقدی ۵0 هزار 

یورویی محکوم شد.
ماه دسامبر ســال 201۵ - دو سال پس از ضربه 
مغزی شدن شــوماخر در پیست اســکلی مریبل فرانسه - بونته 
خبری با این عنوان منتشر کرد:»چیزی فراتر از معجزه کریسمس؛ 

میشاییل شوماخر دوباره می تواند راه برود.«
به دنبال انتشار این خبر، خانواده شوماخر از بونته به دلیل نادیده 
گرفتن حریم خصوصی آنها شــکایت کرد و دادگاه مدنی شــهر 
هامبورگ نیز این نشریه را مجرم شناخت و آن را به پرداخت جریمه 
نقدی محکروم کرد.خانواده شــوماخر در ابتدا درخواست غرامتی 
100 هزار یورویی کرده بود، اما دادگاه هامبورگ نصف این مبلغ را 

به عنوان جریمه برای نشریه بونته در نظر گرفت.

توییتر یورو اسپورت بریتانیا، مهاجم آرژانتینی را با بدل ایرانی اش 
اشتباه گرفت.همیشــه عجله باعث اشتباه های 
عجیبی می شود. این بار این اتفاق برای یورو 
اســپورت رخ داد. توییتر یورو اســپورت 
بریتانیا، لغو محرومیت لیونل مسی توسط 
فیفا را خیلی ســریع اعالم کرد. همه چیز 
عادی بود تا اینکه عجله آنها برای فرستادن 
خبر باعث شد از عکسی اشتباه برای این خبر 
استفاده شود. یورو اسپورت بریتانیا از عکس بدل 
ایرانی مسی )رضا پرســتش( که هفته پیش به خاطر شباهتش با 
مهاجم بارســلونا خبرساز شــده بود را برای این خبر استفاده کرد.

مسئوالن این صفحه بالفاصله متوجه اشــتباه خود شدند و عکس 
اشتباهی را با عکس اصلی ستاره آرژانتینی عوض کردند.

 کسی که زندگی مارادونا را
 نجات داد

جریمه سنگین به خاطر خبر کذب 
درباره شوماخر

 یورو اسپورت، لیونل مسی را
 با مسی ایرانی اشتباه گرفت 

نجات غریق روز

اتفاق روز

اشتباه روز

سرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی درباره حضور این تیم 
در رقابت های قهرمانی آســیا گفت: با توجه به نزدیکی 
مسابقات آسیایی و بازی های کشورهای اسالمی به گونه ای 
با همکارانم تقســیم کار کردیم تا تمرینات تیم را در این 
فاصله بگذاریم تا عدم حضور ما، به فرنگی کارانی که قرار 
است در بازی های کشورهای اسالمی به میدان بروند لطمه 
نزند. علی اشکانی ادامه داد: تیم خوب و جوانی داریم، البته 
ترکیب تیم نسبت به سال گذشته کامال دگرگون شده است. 
کشتی گیری مانند پشتام، اولین حضور برون مرزی خود را 
تجربه می کند و نفراتی مانند صالحی زاده، نوری و ارسالن 
هم برای نخســتین بار در ترکیب تیم ملی بزرگساالن به 
میدان می روند. تنها ۳ کشــتی گیر از ترکیب اعزامی به 

آسیایی سال قبل در تیم حضور دارند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تصریح کرد: معموال بعد از 
المپیک تمام تیم ها دچار تغییر و دگرگونی می شوند، باید 
این فرصت به کادرفنی داده شود تا نفرات مورد نظر خود را 
آزمایش کند، اما متاسفانه نتیجه گرایی اجازه نمی دهد با 
فراغ بال تصمیم گیری کنیم. به کاری که می کنم ایمان 
دارم و پا پس نمی کشیم. کشــتی فرنگی برای بازسازی 
خود نیاز به زمان دارد و این زمان باید به کادرفنی داده شود.

اشکانی درباره اتفاقاتی که برای سعید عبدولی رخ داد گفت: 

عبدولی قهرمان بزرگی است، اما ما هر روز در چالش هستیم 
و نمی دانیم فردا می خواهد چه اتفاقی رخ داد. هر روز شاهد 
تغییر قوانین هستیم، یک روز می گویند سیدبندی، روز 
دیگر وزن کشی در صبح روز مسابقات و یک روز دیگر هم 

برگزاری مسابقات در دو روز را مطرح می کنند.
وی ادامه داد: باید تصمیمی گرفت که هیچ کدام از طرفین 
متضرر نشوند، هم تیم ملی و هم ورزشکار؛ تالش ما این 
بود که تمام موارد را در نظــر بگیریم و تصمیمی بگیریم 
تا به سود منافع ملی باشد، اما سعید دید که شرایط الزم 
را ندارد، هرچند که ما دوست داشتیم به او کمک کنیم؛ 
چرا که حضورش در مسابقات می توانست به نفعش برای 
جمع آوری امتیاز الزم به منظور قرار گرفتن در جایگاه خوبی 
در سیدبندی در صورت حضور در مسابقات جهانی باشد. 
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی افزود: اگر بخواهیم ملی 
نگاه کنیم بهترین فرصت است که به کشتی فرنگی زمان 
دهیم. ما نیاز به حمایت داریم و تمام جوانان تیم سرشار از 
انگیزه هستند تا خودشان را نشان دهند و ثابت کنند که 
می توانند. نفراتی مانند ارسالن، نوری و صالحی زاده اولین 
میدان بین المللی رسمی خود در رده بزرگساالن را تجربه 
می کنند. تمام اینها باید ثابت کنند که می توانند جانشین 

خوبی برای بزرگان اوزان خود باشند.

خارج از گود
قاب روز

حضور انصاری در افتتاحیه مجموعه ورزشی بسیج
مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در مراسم افتتاحیه مجموعه ورزشی بســیج شرکت کرد.محمد انصاری مدافع تیم فوتبال 
پرسپولیس در مراسم افتتاحیه یک مجموعه ورزشی متعلق به بسیج شرکت کرد و دقایقی برای حاضران به صحبت پرداخت.
در این مراسم که با حضور ورزشکاران برگزار شــد از محمد انصاری به عنوان یک بازیکن با اخالق هم تقدیر به عمل آمد.

همچنین در این مراسم یاد و خاطره شهدای مدافع حرم گرامی داشته و یک پیراهن شماره 1۵ هم به انصاری تقدیم شد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی:

کشتی برای بازسازی نیاز به زمان دارد

منهای فوتبال

در فصلی که کمترین ســتاره در بازار تابستانی در دسترس 
باشگاه ها قرار دارد بسیاری در انتظار مشخص شدن تکلیف 
رامین رضاییان در روزها و هفته های آتی هستند؛ به امید رقم 

خوردن پرسرو صداترین انتقال تابستان 96.
به گزارش»ورزش ســه«،مدافع ملی پوش پرسپولیس بدون 
شک جنجالی ترین بازیکن لیگ شــانزدهم بود. مدافعی که 
بعد از کوچ به ترکیه و بازگشت عجیب به اردوی پرسپولیس 
از ابتدا در برنامه های تاکتیکی و تیمی برانکو جایی نداشت و 
هفته ها روی نیمکت نشست تا فرصت بازی پیدا کرد. در نیم 

فصل دوم هم مثل نیم فصل نخست نتوانست جایگاهی 
که قبل از کوچ به ترکیه داشت را بازپس بگیرد و در 

نهایت به خاطر درگیری در اردوی آماده سازی 
تیم در امارات اخراج شد.

پادرمیانی ها برای بازگردانــدن این بازیکن 
جواب نــداد تا در نهایت رامیــن با پرداخت 
مبلغ مورد نظر باشــگاه رضایت نامه اش را 
برای پیوســتن به تیمی دیگر دریافت کرد. 

تیمی که در ابتدا گفته شــد ایرانی نیست و 
یکی از باشگاه های اروپایی خواهد بود تا دوباره 
شــاهد اضافه شــدن این بازیکن مورد عالقه 

کارلوس کی روش به جمع لژیونرهای 
ایران باشیم، اما با گذشت هفته 

ها و ماه ها این گمانه زنی 
ها در حد حرف باقی 
ماند و خبر دقیقی 
از پیوســتن این 
بازیکن به باشگاه 
موردنظر به بیرون 
درز نکرد. رامین 
رضاییــان که در 

سال منتهی به 
جام جهانی 
 2 0 1 8
ســیه  و ر

اصال دوست 
ندارد جایگاهش 

در تیم ملی به خطر 
بیفتد خوب مــی داند در 

تابســتان 96 باید بهترین 

تصمیم را بگیرد تا در فهرست سیاه سرمربی پرتغالی تیم ملی 
قرار نداشته باشد. مرد پرتغالی ثابت کرده تنها در مقطع زمانی 
کوتاه به بازیکنانی که نه تیم مشــخصی دارنــد نه در رقابت 
های باشــگاهی به میدان می روند، اعتماد می کند و بعد از 
آن با یافتن جانشین، قید آنها را می زند درست مثل علیرضا 
حقیقی. هیچ بعید نیست با رامین هم این رفتار را داشته باشد 
به خصوص که در دو بازی با قطر و چین تصمیم به سود بردن 

از وریا غفوری به جای رضاییان ناآماده گرفت.
از همین رو رضاییان باید خیلی زود تصمیم سرنوشت سازی 
برای آینده اش بگیرد. آینده ای که به نظر می رســد 
باید در همین لیگ برتر رقــم بخورد چون  فعال 
خبری از تیم های اروپایی و پیشــنهادات آنها 
نیســت. به همین جهت برای حضور در لیگ 
برتر هم گزینه های زیادی روی میز نیســت 
که بتواند رضاییان را وسوســه و انتظارات او 
را بــرآورده کند مگر  یکی دو باشــگاه مثل 
استقالل و ســپاهان که از پتانسیل مد نظر 
این مدافع برای قرارداشــتن در بورس اخبار 
برخوردار هســتند. تیم هایی پرطرفدار و مدعی 
قهرمانی که همواره در تیررس رســانه ها 
نیز قرار دارند. در خصوص 

اســتقالل در هفته های گذشته شــایعات زیادی پیرامون 
رضاییان شنیده شد که هیچ کدام به تایید نرسید هم از طرف 
علیرضا منصوریان و مدیران باشگاه هم از سوی خود رامین. 
گرچه گفته می شود هر دو طرف هم تمایالتی نسبت به رقم 
خوردن این اتفاق دارند . وقتی افتخاری مدیرعامل باشگاه به 
صراحت از رضاییان نام می برد و مدعی می شــود تنها کافی 
است منصوریان درخواست بدهد تا مذاکرات جدی آغاز شود 
قطعا صحبت هایــی پیش از این در باشــگاه رقم خورده که 
مدیرعامل را وادار به چنین واکنشی کرده است؛ البته در این 
راه شنیده می شود سرمربی استقالل با وجود تایید فنی  روی 
رامین هنوز به جمع بندی نرســیده؛ به خصوص که وضعیت 
وریا غفوری با اســتقاللی ها نیز مشــخص نشده است.دیگر 
باشگاهی که می تواند در تابستان یکی از پرسروصداترین نقل 
و انتقاالت را رقم بزند سپاهان اصفهان نام دارد. پرافتخارترین 
باشگاه لیگ برتر که با افتتاح نقش جهان حاال حمایت ۳0 تا 
40 هزار نفری طرفداران را پشت سر خود می بیند می تواند 
انتقال جذابی برای رامین باشد. سپاهان همواره در سال های 
گذشته با جذب ستاره های فوتبال ایران خود را در حد قطب 
سوم نشــان داده و با توجه به عزم این تیم برای بازگشت به 
جمع مدعیان با خرید چند ســتاره هیچ بعید نیست شاهد 
حضور رضاییان در این تیم محبوب نصف جهان باشیم؛ البته 
به شرط اینکه او در لیست نفرات مد نظر کرانچار)در صورت 
توافق( یا هر مربی که قرار است هدایت تیم را برعهده بگیرد، 
باشد. در اینکه رامین رضاییان این اجازه را دارد که با تیم های 
داخلی مذاکره و قرارداد ببندد هم حرف و حدیث های زیادی 
وجود دارد چون پرسپولیسی ها در توافقی که با او برای فسخ 
قرارداد داشتند تاکید کردند تنها با اجازه باشگاه می تواند به 
تیمی ایرانی بپیوندد و رضایت نامه فعلی تنها برای باشگاه های 
خارجی خواهد بود. یکی از مسئوالن پرسپولیس با تایید این 
موضوع گفت:» رضاییان اگر بخواهد به تیمی داخلی برود تنها 
با اجازه پرسپولیس می تواند تصمیم خود را عملی کند در غیر 
این صورت باید به همان تیم خارجی بــرود به همین خاطر 
حضور او در استقالل و سپاهان بعید اســت به تایید باشگاه 
برسد چون هیچ باشــگاهی به راحتی اجازه قوی تر شدن به 
رقیب خود را نمی دهد.« پرسپولیسی که بعید است تا زمان 
حضور برانکو حاضر بــه بازگرداندن رضاییان شــود. برانکو 
هنوز هم دل به صادق محرمی جوان در پســت دفاع راست 
 بسته و در کنار آن وضعیت مدافع ملی پوش را نیز در کنترل 

خود دارد.

 بعد از ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست فدراسیون 
ژیمناستیک و در حالی که هنوز صالحیت این کاندیداها 
تایید نشــده، اقدامات عجیب و غریــب علیه بعضی از 

گزینه های ریاست آغاز شده است.
ثبت نام از کاندیداهای انتخابات فدراسیون ژیمناستیک 
به پایان رســید و چهار نفر برای تصدی پست ریاست 
این فدراسیون ثبت نام کردند. در حالی که هنوز تایید 
صالحیت این چهار کاندیدا اعالم نشده و زمان برگزاری 
انتخابات نیز مشخص نشده، برخی اقدامات ضد تبلیغی 
فضای ســالم انتخاباتی این فدراسیون را تحت الشعاع 

قرار داده است.
انتشار برخی اســناد مالی که صحت آن هنوز مشخص 
نیست و برخی کاندیداها را مورد هجوم قرار می دهد، 
انتساب برخی نسبت ها  و تهمت ها در خصوص تهدید و 
به زور متوسل شدن یکی از کاندیداها برای گرفتن رای 
از هیئت ها و جمع آوری امضا برای بیانیه علیه کاندیدای 
غیر ژیمناست تنها بخشی از این اقدامات ضد تبلیغی 
است. اسماعیل ادهمی دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون 
ژیمناستیک در گفت وگو با مهر، در این خصوص گفت: 
عنوان کردن برخی موارد در این برهه زمانی فرآیندی 

ضد تبلیغی است و شکل تخریب به خود گرفته است.
وی افزود: همه باید بدانند ســازمان بازرسی همواره بر 
عملکرد فدراســیون های ورزشی نظارت داشته و دارد 
و در گذشــته نیز همه چیز در چارچــوب اداری بوده 
است. عنوان کردن برخی موارد شاید بیشتر در راستای 

تبلیغات برای کاندیداهای دیگر باشد.
دبیر مجمع انتخابات فدراســیون ژیمناستیک ادامه 
داد: همه باید بر اســاس داشــته ها صحبت کنند و به 
دموکراسی احترام بگذارند تا شــاهد انتخاباتی سالم و 
به دور از حاشیه باشــیم. ما نیز بنا بر وظیفه خود اجازه 

توهین و ضد تبلیغ را نمی دهیم.

سه باشگاه لیگ برتری استقالل، تراکتورسازی و ذوب آهن از موضع خود 
کوتاه نیامدند و بازیکنان ملی پوش خــود را به تیم ملی فوتبال جوانان 
ندادند. در حالی که پیش از این اعالم شــده بود با پایان مسابقات لیگ 
برتر باشگاه ها بازیکنان خود را در اختیار تیم   ملی جوانان قرار خواهند 
داد، همچنان چند تیــم لیگ برتری از ســپردن بازیکنان خود به تیم  
 ملی فوتبال کمتر از 20 ســال که 2۳ خرداد ماه راهی سئول می شود، 
خودداری کرده اند. تیم ملی فوتبال زیر 20 ســال ایران قرار اســت در 
مسابقات جام جهانی شرکت کند. با پایان مسابقات لیگ برتر باشگاه های 
پیکان، سایپا، استقالل خوزستان، گسترش فوالد، سپاهان، نفت تهران، 

صنعت نفت آبادان و ... بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی گذاشتند. 

ذوب آهن با 7 بازی بی شکســت در پایان لیگ، بی شکست ترین تیم  
لیگ برتر بود. این تیم که  10 هفته بی شکســت و 8 بازی بدون برد را 
 در لیگ امســال تجربه کرده بود، در 7 هفته پایانی لیگ برتر با ۳ برد 
و 4 مساوی و 7 بازی بی شکســت، لیگ را به خوبی تمام کرد و چهارم  
شد. بعد از تیم ذوب آهن تیم استقالل خوزستان با 2 برد و 2 مساوی و 
4 بازی بی شکست، دوم وتیم پیکان با ۳ برد در ۳ هفته پایانی در رده 

سوم تیم های بی شکست قرار گرفت.
ذوب آهن در حالی بی شکســت هفته آخر بود کــه در نیم فصل  اول 
بهترین رکورد  بی شکستی به تیم فوتبال پرسپولیس با 1۳ بازی بدون 

باخت را در اختیار داشت.

مرغ استقالل، تراکتور و 
ذوب آهن یک پا دارد!

 ذوب آهن لیگ را 
با رکورد تمام کرد 

تذکر یک مقام رسمی؛

اقدامات عجیب و تخریبی در 
آستانه انتخابات ژیمناستیک

بررسی احتماالت پر سر و صدا ترین انتقال تابستان؛  

رامین رضاییان 
سپـاهـان یـا اسـتقالل ؟

کیوسک
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: ما تالش کرده ایم انتخاباتی سالم، توأم با امنیت و گستردگی 
داشته باشیم؛ بنابر این حضور مردم تعیین کننده است. حجت االسالم احمد سالک افزود: رهبر معظم انقالب فرمودند: 
»حضور مردم در عرصه انتخابات نقش آفرین است«؛ ۳۸ سال از عمر انقالب اسالمی می گذرد و حضور مردم تضمین 
کننده تداوم انقالب اسالمی بوده است. وی ادامه داد: تردید نداریم که تا 
ظهور حضرت مهدی)عج( حضور منسجم مردم در صحنه های سیاسی 
تداوم خواهد داشت، اما باید به چند توصیه توجه کرد: مردم نباید تحت 
تاثیر تبلیغات سوء و شیطانی رســانه های بیگانه در فضای مجازی قرار 
بگیرند، مردم بدانند دشمنان در تالش هستند آنها را از پای صندوق های 
رای دور کرده تا ضعف حضــور را منعکس کنند؛ ولی ما اطمینان داریم 
که باوجود این دیدگاه شــیطانی، مردم حضوری پر رنگ در انتخابات 
خواهند داشت. بیش از ۳۴۸ ماهواره جهانی داریم که ۱۱۷ ماهواره آن 
در ایران قابل رویت است و هزاران شبکه تلویزیونی افزون بر سایت ها و 
مطبوعات در این عرصه ها فعالیت دارند. دشمن از طریق این شبکه ها تالش می کند درون نظام را در انتخابات سست 

و بی هدف جلوه دهد. 

عده ای برای  جمع کردن رای مقابل اسالم ایستاده اند
امام جمعه اصفهان در دیدار با دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مناطق ۱5 گانه شهر 
 اصفهان گفت: برخی برای جمع کردن رأی بیشــتر علناً در مقابل امر به معروف و نهی از منکر 

می ایستند و متوجه نیستند که با این کار در مقابل اسالم ایستاده اند و هیچ تعلق دینی ندارند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

حضور مردم در انتخابات تعیین کننده است

مدیر منطقه ۴ شــهرداری اصفهان اعالم کرد: در فاز اول پردیس شرق 
توافق با معارضان، انجام و مشکالت حقوقی آن برطرف شده است.

محمد هویــدا با اشــاره به اینکه پردیس شــرق اصفهان با مســاحت 
۳۰۰ هکتار، کــوه نخودی را  نیــز در برخواهد گرفت، افــزود: با توجه 
 به اســتقبال زیاد شــهروندان از کوه صفه، نیاز بود جایگزینی برای آن

تعریف شود.مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان اظهارکرد: فاز اول پردیس 
شرق اصفهان شامل درختکاری، فضای سبز و تاسیسات زیربنایی آماده 
شده و تا چند هفته آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد؛ بنابراین این 
نقطه به یکی از زیباترین نقاط شهر اصفهان تبدیل خواهد شد. وی ادامه 
داد: فاز دوم آن با وسعت ۴۰ هکتار که بیشتر فضای سبز خواهد بود، بیش 
از ۸۰ درصد پیشرفت داشته و فازهای بعدی آن هم باتوجه به شرایط مالی 
منطقه تکمیل می شود. هویدا با اشاره به ساخت پردیس هنر در شرق 
اصفهان یادآور شد: پردیس هنر در آینده پاتوق خوب فرهنگی و هنری 

برای نخبگان، فرهیختگان و هنرمندان شهر اصفهان خواهد بود.

مدیر منطقه ۷ شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: از ۱5 فروردین ماه 
تاکنون روزانه به صورت میانگین بیــن 6۰۰ تا ۷۰۰ نفر در باغ فدک 

اسکان یافته اند.
علی اصغر شــاطوری افزود:  از آنجایی که آب و هوای اصفهان در این 
روزها در بهترین حالت خود قرار دارد، مسافران زیادی برای سفر به 
نصف جهان اقدام می کنند که سعی شده تمام زیر ساخت ها در باغ 
فدک برای مسافران تابستانه فراهم شود تا آنان در محیطی امن و ایمن 

روزهای خود را سپری کنند.
مدیر منطقه ۷ شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه برای امنیت و 
آرامش مسافران نیروهای آتش نشانی، اورژانس و نیروی انتظامی نیز 
در باغ  فدک مستقر هستند، گفت: بازارچه ای برای تامین مایحتاج 
مسافران و امکانات تفریحی نیز در این کمپ گردشگری پیش بینی 
شده است. گفتنی است  این مجموعه در شرایط عادی حدود 2 هزار و 

5۰۰ الی 6۰۰ خودرو را می تواند در خود جای دهد.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: ۴6 هزار و 92۴ راننده متخلف، سال گذشته به دلیل استفاده 
از تلفن همراه حین رانندگی در سطح جاده های استان مورد اعمال قانون قرار گرفتند. سرهنگ حسین پور قیصری 
افزود: تخلف استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، به عنوان یکی از تخلفات حادثه ساز از سوی پلیس شناخته شده 

است. وی اظهار کرد: براساس قانون جرایم راهنمایی و رانندگی، جریمه 
استفاده از تلفن همراه در سرعت باالی 6۰ کیلومتر در کالنشهرها، مراکز 
استان ها، جاده های بین شهری، مناطق آزاد تجاری و صنعتی ۱۰۰هزار 
تومان، سایر شــهرها ۸۰ هزار تومان و در روســتاها و راه های روستایی 
۴۰ هزار تومان است. رییس پلیس راه اســتان اصفهان افزود: همچنین 
ارتکاب تخلف اســتفاده از تلفن همراه حین رانندگی در ســرعت باالی 
6۰ کیلومتربرای رانندگان خودروهای شــخصی، سه نمره منفی و برای 
رانندگان وسایل نقلیه عمومی و سنگین، پنج نمره منفی به دنبال دارد. 
سرهنگ پور قیصری استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی را یکی از 

مصادیق عدم توجه راننده به جلو عنوان کرد و گفت: این کار باعث بروز حوادث ناگواری همچون برخورد با خودروی 
جلو یا شیء ثابت در جاده، انحراف به چپ یا خروج از جاده و واژگونی آن می شود.

جریمه بیش از 46هزار راننده اصفهانی به دلیل استفاده از تلفن همراه؛

همراه دردسر ساز!

پردیس شرق، زیباترین 
نقطه شهر اصفهان می شود

اسکان روزانه 600 تا 
700 مسافر در باغ فدک

چهره

یادداشت

سقوط درختان فرسوده و خساراتی که به بار می آید؛

دردسرهای خشکسالی
به گفته ســخنگوی سازمان آتش نشــانی شهرداری 
اصفهان، در پی وزش شدید باد و بارندگی روز جمعه، 
۷ حادثه سقوط درختان روی خودروها در مناطق مختلف شهر اتفاق 

افتاد که  خسارت هایی را برای صاحبان خودروها به همراه  داشت.
سقوط درختان فرسوده از مسائلی است که به گفته مسئوالن مربوطه 
در طول سال و در پی وزش شدید باد چندین بار رخ می دهد و سبب 
بروز خسارت های مالی و در برخی موارد صدمه فراوان به خودروهای 
پارک شده در کنار خیابان ها یا گذرگاه ها و معابری می شود  که در 
حوالی این درختان وجود دارد؛ حتی در سال های گذشته در مواردی 
این حادثه، از خسارت های مالی نیز فراتر رفته  و منجر به ضرر جانی 
شده اســت. درختانی که قرار بود نقش ریه های شهر را بازی کنند، 
حاال ریشه هایی پوسیده دارند و به قول مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضاي سبز شهرداري اصفهان، بر اثر خشکی زاینده رود و کم آبی دچار 

آفت و سطحی شدن ریشه ها و منجر به بروز این حوادث شده است.
به گفته احمد سلیمانی پور، عدم بارش های فصلی  از جمله مشکالتی 
است که درختان فرســوده با آن درگیر هستند چرا که رطوبت باران 
روزنه هاي برگ درختان را باز مي کند و تبادل گازها به آساني صورت 
مي گیرد؛ اما نبود بارش های مناسب فصلی و افزایش آلودگی هوا، بر 
آسیب پذیری درختان می افزاید به طوری که تحقیقات نشان داده اند  
آلودگي هوا حساسیت درختان را نســبت به بیماري افزایش داده و 

درختان را آسیب پذیر مي کند.
مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان، 
همچنین وضعیت شــهر اصفهان  را بحرانی  دانسته و تاکید کرد:  از 
سال ۷6 تاکنون متاســفانه اصفهان رو به خشکسالی رفته و هر سال 
تاثیرات آن را بیشتر بر درختان می بینیم و متاسفانه در این شرایط 
بافت خاک و حاصلخیزی آن به شرایطی رسیده که به دلیل کم آبی و 
آبیاری های سطحی، الیه های سختی پیدا کرده و خاک با الیه های 
ســخت، از نفوذ آب به عمق ریشــه جلوگیری می کند و این مسئله 
باعث تشدید پوســیدگی های درختان می شــود و به دنبال وزش 
بادهای شدید، این درختان فرسوده و پوسیده در معرض سقوط قرار 
می گیرند و از آنجایی که ســقوط درختان خسارت هایی را به دنبال 
دارد، ضروری است که راهکاری در این خصوص اندیشیده شود؛ زیرا 
بحث خشکسالی و مقابله با این پدیده فراتر از خواست و اراده مسئوالن 
است؛ اما بهتر است برای کاهش خســارات ناشی از سقوط درختان، 

اقدامات مقتضی صورت گیرد.

زاینده رود

درشهر سفر کنید
شــهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ 
جهان اسالم، همواره محل رفت و آمد چهره های 
هنری- فرهنگی بوده 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 و برگزاری نشست های مختلف، 
هرچیزی بخواهید در این شهر دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه 
 باشید تا از تازه ترین برنامه هایی که در ســطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

 همایش پیش به سوی دهه پنجم انقالب 
اسالمی

زمان : امروز ساعت ۱۸-2۰
مکان: ســالن اجتماعــات کتابخانه مرکزی 

شهرداری اصفهان

نمایش جسدهای پستی
زمــان: تا ۳۱ اردیبهشــت ) بجــز 2۱ و 22 

اردیبهشت( - ساعت 2۰
مکان: اصفهان، پل ابوذر، مجموعه فرهنگی 

هنری استاد فرشچیان

در قاب شهر

اجالسیه مجمع بسیج استان اصفهان

رییس کل دادگســتری اســتان   
اصفهــان، از دســتگیری فردی 
خبــرداد که در آســتانه انتخابات 
در فضــای مجــازی بــه ترویج 
سلطنت طلبی در شهرستان زرین 
شهر اقدام می کرد. احمد خسروی 
وفا در تشــریح جزئیات این خبر 
اظهار کــرد: این فرد در آســتانه 
انتخابــات در فضای مجــازی در 
شهرستان زرین شهر، به ترویج سلطنت طلبی، تخریب مسئوالن 
نظام، سیاه نمایی سیاست های کلی نظام و تحریم انتخابات اقدام 
می کرد. رییس کل دادگستری اصفهان خاطرنشان کرد: این فرد 

پس از شناسایی، دستگیر و با قرار قانونی روانه زندان شد.

 دستگیری یک سلطنت طلب 
در زرین شهر اصفهان

در شهر

رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسالمی 
شهر اصفهان، درخصوص پرداخت نشدن برخی از معوقه های 
کارکنان و نیروهای زیرمجموعه سازمان عمران وابسته به 
شهرداری اصفهان، اظهار کرد: یکی از تاکیدات شورای اسالمی 
در ایام بررسی و تصویب بودجه شهر اصفهان، پرداخت به موقع  
مطالبات، حقوق و سنوات کارگران و کارکنان زیرمجموعه 
شهرداری و سازمان های وابسته آنان بوده است. عبدالرسول 
جان نثاری بابیان اینکه سازمان عمران به عنوان یک پیمانکار به 
شهرداری اصفهان ارائه خدمت می کند، گفت: شهرداری های 
مناطق ۱5 گانه شهر اصفهان نیز گاهی به عنوان کارفرما با سازمان 
عمران به عنوان پیمانکار برای اجرای پروژه های خود قرارداد 
می بندند که گاهی اوقات در پرداخت مبالغ قراردادهای خود تعلل 
می ورزند؛ لذا شورای شهر به این مسئله، ورود و تاکید کرده است 

که پرداخت ها باید به موقع انجام شود. 
وی، با اظهار اینکه چند ماه قبل از سال جدید مراجعاتی از سوی 
برخی از کارکنان مربوط به پرداخت نشدن حقوق و سنوات آنها 
مطرح شد، اظهار کرد: با تالش ها و پیگیری های انجام شده به ویژه 
از سوی شورای شهر، خیلی از آنها پرداخت شده است. رییس 
کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر 
اصفهان بابیان اینکه سازمان عمران، خود نیز با تعدادی پیمانکار 
دیگر قرارداد منعقد می کند، گفت: برخی از گالیه هایی هم که از 
سوی کارگران در خصوص پرداخت نشدن حقوق مطرح می شود، 
شاید از سوی پرسنل سازمان عمران نبوده و مربوط به افراد 

زیرمجموعه شرکت های طرف قرارداد با سازمان عمران باشد.

جان نثاری با بیان اینکه سازمان عمران مدعی است که 
صورت وضعیت شرکت های طرف قرارداد خود را پرداخت کرده 
است، خاطرنشان کرد: شرکت ها نیز بدهی هایی دارند که شاید 
با وجود دریافت طلب خود، نتوانسته اند حقوق کارگرانشان را 
در موعد مقرر پرداخت کنند و این امر موجب نارضایتی آنها 

شده است.
وی با اشاره به بحران ها و مشکالت اقتصادی در کشور و به تبع آن 
در شهرها و کالن شهرها، گفت: شهرداری ها برای اینکه پروژه های 
شهری انجام گیرد تا نشاط و رضایتمندی شهروندان حاصل 
شود، به خاطر عدم نقدینگی و کاهش درآمدهای خود، به این 
نتیجه رسیده اند که به جای پرداخت پول نقد به پیمانکارانشان، به 

پرداخت های غیر نقدی روی آورند.
رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسالمی 
شهر اصفهان تصریح کرد: سازمان عمران هم از این امر مستثنا 
نیست و به جای طلب هایش، ملک دریافت کرده است؛ البته 
در مناقصه های اعالم شده از سوی معاونت های شهرداری برای 
واگذاری پروژه ای، قید می شود که به طور مثال 5۰ درصد پرداختی 
به صورت غیر نقدی است که امروزه این موضوع تبدیل به یک عرف 
شده است. جان نثاری گفت: شورای اسالمی شهر پیگیر شده است 
که فرآیند به پول رسانی این موارد غیر نقدی تسهیل شود تا حقوق 
کارگران پیمانکاران نیز به موقع پرداخت شود. وی خاطرنشان کرد: 
طبق گزارش های سازمان عمران در اواخر سال گذشته به شورای 
اسالمی شهر، عنوان شده که قسمت عمده ای از مطالبات کارگران 

و پرسنل پرداخت شده است.

رییس کمیسیون عمران شورای شهر مطرح کرد:

شورای شهر؛پیگیر پرداخت حقوق کارگران

برخی از گالیه هایی 
که از سوی کارگران 
در خصوص پرداخت 
نشدن حقوق مطرح 
می شود، شاید از 
سوی پرسنل سازمان 
عمران نبوده و مربوط 
به افراد زیرمجموعه 
شرکت های طرف 
قرارداد با سازمان 
عمران باشد

در شهرهای بزرگ و پرترافیک دنیا، الزم بود سامانه حمل و نقلی 
برای عموم مردم در نظر گرفته شود که با ایجاد مسیرهای ویژه و 
دادن اولویت عبور به اتوبوس ها، سرعت ناوگان حمل ونقل عمومی 
 Bus Rapid افزایش  یابد. این سامانه به سامانه اتوبوس تندرو یا
Transit معروف است. BRT یا همان سامانه اتوبوس های تندرو، 
دیگر نه منحصر به تهران اســت و نه برخالف نامش، از موضوع 
ناشناخته  و پیچیده ای برای شهروندان کالنشهرهای گوناگون 
کشــورمان حکایت دارد؛ اتوبوس هایی با گنجایش بیشــتر که 
چپ در هستند، جایگزین اتوبوس های قدیمی شده اند و البته در 

مسیر انحصاری می رانند.
در اینکــه BRT ســودمند اســت و بــه دلیــل خصوصیات 
منحصربه فردش مانند حرکت تند بــا کمترین توقف، کاهش 
تردد وســایل شــخصی و به دنبال آن کاهش ترافیک، کاهش 
آلودگی هوای شهرها، هم سطح بودن اتوبوس با ایستگاه ها که 
شرایط مطلوبی را برای سالمندان و معلوالن فراهم می آورد و کم 
هزینه بودن آن، گوی سبقت را از ســایر شیوه های حمل و نقل 
درون شهری، حداقل در ایران )و البته پس از مترو( ربوده است، 

شکی نیست.
برای اولین بار در نیمه اول سال 9۰ و در حدفاصل قائمیه تا میدان 
 BRT آزادی ســامانه تندرو اتوبوسرانی شــهر اصفهان یا همان
معروف، راه اندازی شد و سپس از میدان آزادی تا پایانه باقوشخانه 
امتداد یافت و قرار اســت این خطوط، نقاط دیگر اصفهان را هم 

تحت پوشش خود قرار دهد.
بر اساس آخرین نظرسنجی های انجام شده توسط پژوهشگران 
دانشگاه اصفهان، بیش از 9۰ درصد مسافران BRT از راه اندازی این 

خطوط در اصفهان اعالم رضایت مندی کرده اند.
خطوط BRT اصفهان به 1۹۵کیلومتر افزایش خواهد یافت
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان می گوید: طول 
خطوط BRT در حال حاضر در شهر اصفهان 2۰ کیلومتر است که 

قرار است این میزان به ۱95کیلومتر افزایش پیدا کند.
 علیرضا صلواتی اظهارمی کند: طبق برنامه ریزی های انجام شده، 
تا ســال ۱۴۰۰ تعداد ۱۳ خط اتوبوس تندرو در شــهر اصفهان 
راه اندازی می شــود که تا پایان ســال جاری ۷ خط از این نوع 
اتوبوس ها به راه می افتــد. وی جا به جایی روزانــه دو میلیون 
 مســافر در شــهر اصفهان را از مهم ترین اهداف آینده معاونت 

حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خواند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با ابراز خرسندی 
از اینکه قطار اتوبوس های تندرو به منطقه ۱5 رسیده است، ادامه 
داد: در شهر اصفهان، حمل و نقل بر چهار محور دوچرخه، حمل 
و نقل همگانی، حمل و نقل هوشمند و فرهنگ ترافیک و آموزش 

متمرکز شده است.
 ســال های زیادی است که در کشــورهای مختلف روش های 
متفاوتی برای افزایش کیفیت و سرعت خدمات اتوبوس ها استفاده 
می شود و می توان گفت BRT تلفیق همه روش هایی است که 
تاکنون در اتوبوسرانی تجربه شده تا بتواند به افزایش سرعت در 

تردد اتوبوس ها کمک کند.
به اعتقاد کارشناسان ترافیک، خطوط سریع السیر اتوبوسرانی 
BRT، مدیریت زمان و تحولی نوین در رفاه و جابه جایی مسافران 
را در بسیاری از شهرهای دنیا به دنبال داشته که در اصفهان نیز تا 

حد زیادی راهگشا بوده است.

با رسیدن قطار اتوبوس های تندرو به خط سوم؛

حمل و نقل شهردر حال گسترش است

خطوط سریع السیر 
 ،BRT اتوبوسرانی
مدیریت زمان و 
تحولی نوین در رفاه و 
جابه جایی مسافران 
را در بسیاری از 
شهرهای دنیا به 
دنبال داشته که در 
اصفهان نیز تا حد 
زیادی راهگشا بوده 
است

مسابقات کشوری شترسواری در ورزنه

نماز عبادی سیاسی جمعه در مصالی امام خمینی)ره(انبار کاال در اصفهان طعمه حریق شد

سمیه
مصور
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امام علی)علیه السالم(:
همانا خداوند براى كسب بهشتش فريفته نشود و آن چه نزد او 

است، جز با اطاعتش به دست نیايدـ  اگر او خواهد.
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لبخندک

تمرکز روی کار!

یک محیط جدید شاید برای ما جدید باشد، اما 
حتما کسانی قبال آنجا بوده اند. این آدم ها سابقه 
سال ها دوستی و کار در کنار هم را دارند. گاهی به چند گروه تقسیم 
می شوند و ممکن است بر سر منافع و مزایای بیشتر با هم رقابت کنند. 
شاید بعضی از آنها چشم دیدن همدیگر را نداشــته باشند، بگذارید 
ماجرا را قدری پلیسی تر کنیم؛ شــاید چند نفری چشم دیدن هم را 
نداشته باشند، جلوی پای هم ســنگ بیندازند و حتی کار همدیگر را 
خراب کنند. دنیاست دیگر، هزار رنگ دارد. ما به عنوان یک تازه وارد 
نمی توانیم خیلی زود از ظرافت های رابطه این آدم ها سر دربیاوریم. 
واقعا احتیاجی هم نیست که خودمان را درگیر این دسته بندی ها کنیم. 
فرقی نمی کند که وارد یک اتاق جدید در خوابگاه شده باشیم یا یک 
کار جدید پیدا کرده  باشیم، ما باید زندگی کنیم و اجازه بدهیم بقیه هم 
زندگی کنند. بگذاریم همه چیز سیر طبیعی اش را طی کند، آن وقت 
اگر الزم شد ما هم خود به خود میان یکی از این دسته ها جا می گیریم. 
وظیفه ما به عنوان یک تازه وارد، آشنا شدن با اعضای گروه است. یک 
رابطه سالم و صادقانه با اعضای گروه می تواند به ما کمک کند تا کار را 
سریع تر یاد بگیریم و زودتر به محیط عادت کنیم. وارد شدن در این 
دسته بندی ها فقط اسباب دردســر ما می شود. اجازه دهید یک مثال 
ورزشی بزنم. فوتبالیستی را تصور کنید که وارد یک باشگاه تازه می شود، 
با هزار وسیله خودش را  به مربی نزدیک می کند تا به خیال خودش در 
ادامه فصل، روی نیمکت ننشیند و بازیکن ثابت باشد، اما پشت پرده 
اتفاقات دیگری در جریان است. باشگاه، مربی را عوض می کند و آب 
مربی جدید تیم هم با بازیکن ما توی یک جوب نمی رود، چرا؟ چون 
او را از وفاداران به مربی ناکارآمد قبلی می داند. برای همین اســت که 
می گویم بهتر است تا ما در محیط های تازه به جای تمرکز کردن روی 

رابطه ها و دسته بندی ها روی کارمان متمرکز شویم.

 چگونه با کودکان
 سرگرم شویم

اکثر ما خواهر و برادر داشــته ایم و عصرها به جای 
آپارتمــان، در کوچه یا حیــاط بوده ایم؛ چیزهایی 
که شــاید بیشــتر کودکان این دوره از آن محروم 
هستند؛ بنابراین پر کردن وقت بچه ها بر عهده پدر 
و مادرهاست. شاید خیلی از آنها این کار بدیهی و نه 
چندان سخت را بلد نیستند.با این وجود می خواهند 
پدر و مادر خوبی باشند و برای همین گاهی بچه ها 
را در کالس های عجیــب و غریب ثبت نام می کنند 
یا تبلت و دنیایی از کارتون و بازی را در اختیارشان 

قرار می دهند. 
در حالی کــه وقت گذاشــتن بــرای بچه ها خیلی 
ساده تر از این حرف هاســت. تنها یک نکته را نباید 
فراموش کنید؛ حضور شــما از هــر چیزی برای پر 
کردن وقت بچه ها الزم تر است. باید بتوانید دنیای 
بزرگســاالنه خودتان را به دنیای کودکانه آنها گره 
بزنید تــا فعالیت های مشــترک دلخواهی تعریف 
کنید. گاهی شما به سرگرمی های آنها دل بدهید، 
 گاهی نیز بچه ها را در انجام مســئولیت های خود

 شریک کنید.
گپ بزنید

با یکدیگر حرف بزنید! بله به همین راحتی، چیزی 
که ما خیلی وقت ها فراموش می کنیم. همانطور که 
گاهی تحت فشــار و استرس نفســمان را در سینه 
حبس می کنیم گاهی وقت ها هــم یادمان می رود 
با هم حرف بزنیم. از همان کودکی حتی زمانی که 
فرزندتان هنوز حرف نمی زنــد برایش حرف بزنید. 
تعریف کنید دارید چه کار می کنید، اما حواســتان 
باشد که غرها و درددل هایتان را برای دوست های 
صمیمی خود نگه دارید! از بچه ها هم بخواهید حرف 
بزنند. وقتی می روید دنبالشــان در راه با هم حرف 

بزنید، سوال بپرسید. 
تغذیه ات را خوردی؟ امروز چه چیزی یاد گرفتی؟ 
خسته ای؟ با فالن دوســتت دعوا کرده بودی، چه 
شــد؟ این گفت وگوها در ســنین باالتر می تواند 
در کافه ها شــکل بگیرد. مکانی دنج و جدید برای 

وقت گذرانی و گپ زدن با نوجوانان عزیزتان.
 برای نوجوانان بســیار جذاب و خاطره انگیز است 

وقتی با پدر یا مادر خود به کافه بروند. 
دست به کارهای هنری بزنید

نقاشی، داستان ســرایی یا نمایش بازی کردن؟ هر 
کدام را که دوســت دارید با هم انجــام دهید. یک 
مقوای بزرگ بگذارید روی زمین و با هم یک نقاشی 
مشترک بکشــید. دراز بکشــید روی تخت و با هم 

داستان بسازید. 
یک جمله شما بگویید و یک جمله فرزندتان. با هم 
نمایش عروسکی درست کنید، فیلمش را بگیرید و 
برای گروه های فامیلی بفرســتید. با هم خالقیت را 

تجربه کنید!

مهارت زندگی

۷- دانشگاه ناپل فدریکو دوم 
دانشگاه ناپل فدریکو دوم توســط فدریک دوم، امپراتور 
روم باســتان در سال ۱۲۲۴ در شــهر ناپل بنیان گذاری 
شده است. این دانشگاه با رتبه ۳۴۵ جهانی در حال حاضر 
شمار زیادی از رشته های تحصیلی را به جامعه دانشجویی 

۱00/000نفری خود ارائه می دهد.
۸- دانشگاه سیه نا

دانشگاه سیه نا، واقع در شــهر کوچک سیه نا در منطقه 
تاســکانی؛ یکی دیگر از قدیمی ترین دانشگاه های جهان 
محسوب می شود. این دانشگاه با رتبه ۴۷۱ - ۴۸0 جهانی 
با ۲0/000 دانشجو در حال تحصیل در پردیس های خود 

تقریبا نصف جمعیت شهر را شامل می شود.
۹- دانشگاه کویمبرا

دانشــگاه کویمبرا )با رتبه ۳۵۱ جهانی( در سال ۱۲۹0 
در پایتخت پرتغال بنیان گذاری شد و با گذشت زمان به 
درخواست پادشــاهان مختلف به شهرهای دیگر منتقل 
شد و سرانجام امروزه در شهر کویمبرا، سومین شهر بزرگ 
پرتغال قرار دارد. این دانشگاه که دوران اصالحات زیادی را 
پشت سر گذاشته برای سال های زیادی در سده هجدهم 

تنها دانشگاه پویا پرتغال محسوب می شد و امروزه پذیرای 
۲۵/000 دانشجو است.

۱۰-دانشگاه االزهر
دانشــگاه االزهر که در ســال ۹۷0 بنیان گذاری شده تا 
سال ۱۹۶۱ به عنوان یک دانشــگاه به رسمیت شناخته 
نمی شد. این دانشگاه در واقع به عنوان یک مدرسه برای 
آموزش دانش آموزان از دبستان تا دبیرستان و همچنین 
مرکز آموزش های اسالمی شناخته می شد ولی امروزه با 
به کارگیری استانداردهای مدرن در رتبه جهانی ۷0۱+ 
قرارگرفته است. در حال حاضر ۲0000 دانشجو در این 

دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.
جالب است بدانید...

قدیمی ترین دانشگاه در آسیا که دانشگاه سانتو توماس 
فیلیپین است در سال ۱۶۱۱ میالدی بنیان گذاری شد. 
قدیمی ترین دانشــگاه در آمریکا در سال ۱۶۳۶ میالدی 
تاسیس شد که دانشگاه هاروارد در ماساچوست این قدمت 
کهن را به دوش می کشد و دانشگاه سیدنی در نیو ساوت 
ولز، قدیمی ترین دانشــگاه در استرالیاســت که در سال 

۱۸۵0 میالدی ساخته شد. 

قدیمی ترین دانشگاه های جهان)3( 
دانستنی ها

ندا
 شاه نوری
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افقی
۱- از خواننده های پاپ ایرانی - خزنده گزنده

۲- تله - فرمانده - وسیله تمیزی
۳- جاری - شخم - حرف همراهی

۴- قبل از متل می آید - از شــهر هــای زیبا و 
دیدنی اســتان گیالن با قدمت تاریخی بسیار- 

پیر نیست
۵- جنس خشــن - موفق - ابر زمینی - کیف 

انگلیسی
۶- برترین دروازه بان تاریخ جهان با نام کوچک 

لئو - تک به تک
۷- لحظه و آن - سواره از حال او خبردار نیست- 

دورویی 
۸- روز تازی - لوس - بینی عامیانه - مکان

۹- آدم آهنی - زهرش معروف اســت - ریشه 
و اصل

۱0- از ســوره های قرآن - واحدی در سطح - 
صفحه اینترنتی - خشکی

۱۱- هنوز انگلیسی - برابر - داخل
۱۲- لق - خوابی بین مــرگ و زندگی - لباس 

شنا - فقیر
۱۳- دلیری - بچه تازه به دنیا آمده

۱۴- از وســایل نقلیه باری - استانی در ایران- 
توان

۱۵- پیمان- مورچه- گریه
عمودی

۱- از بازیگران و کارگردانان طنزپرداز ایرانی- 
آغاز

۲- ضلع رو بــه رو به زاویه قائــم در مثلث قائم 
الزاویه- تلفن همراه - گاه از نهاد بر می آید

۳- گردن آویز قهرمانی - یکی از لبنیات - زیرک
۴- غــذای پرنــدگان - جام قهرمانــی - چای 

انگلیسی - زراعت
۵- مادر تازی - خودرو - پدر شعر نو
۶- عمومی - از رسانه های عمومی

۷- نت چهارم - دختری که کفش های بلورین 
معروفی داشت - از آالت موسیقی

۸- هم صدا - ساکت و بی صدا - جواب ۶ ضربدر 
 ۵

۹- از حروف ندا- شیر تازی - روستا - کسی که 
نان می پزد 

۱0- حفاظ های چوبی خانه های روســتایی - 
آهنگ - از ما بهتران

۱۱- جدا - بیرون
۱۲- خارپشت - رها و آزاد

۱۳- من و تو - حرف انتخاب - نگاه کن
۱۴- سرور - زور - عاقل و فهمیده

۱۵ - قــرص های دیوانــه کننده - از اســامی 
خداوند
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کتاب سفیران صبح، اهمیت و آثار و برکات اقامه نماز جماعت صبح 
در مسجد به قلم »محمدعلی موظف رستمی «را موسسه فرهنگی 
و انتشاراتی »ســتاد اقامه نماز« چاپ و در دسترس عالقه مندان 
قرار داده است. این کتاب در سه فصل » کلیات و تعریف مفاهیم«، 
»سحرخیزی و اقامه نماز جماعت صبح در مسجد«و »راهکارها و 
طرح ها«  تهیه و تنظیم شده است که هر یک از فصل های کتاب 

دارای سرفصل های مختلفی هستند .
 مفاهیمی مانند »اهمیت و جایگاه سحر خیزی«،» سحرخیزی و 

بانوان«، »اهمیت و جایگاه اقامه نماز جماعت درمسجد«،»منتخب 
آیات و روایات درمورد سحرخیزی و نماز جماعت صبح درمسجد«، 
»آیات قرآن کریم «،» روایات و احادیث« ، »آثار و برکات سحر خیزی 
و اقامه نماز جماعت در مســجد«، در حوزه های مختلف ، »حوزه 
اعتقادی«، »حوزه فردی و شخصیتی« ، »حوزه اجتماعی« و... از 

عنوان های فصل دوم این کتاب  است.
 نویسنده در فصل سوم کتاب به راهکارهای اجرایی ارتقای جایگاه 

سحر خیزی و اقامه نماز جماعت صبح در مسجد پرداخته است.

وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم 
نصف اشتباهاتمان ناشــی از این است که وقتی 
باید فکر کنیم، احساس می کنیم و وقتی که باید 

احساس کنیم، فکر می کنیم!

»به آواز باد گوش بسپار« 
هاروکی موراکامی

سفیران صبح 

پــل»ال کامینیتــو دل ری« 
در مــاالگای اســپانیا واقــع 
شــده اســت. گفته می شود 
پادشاه»آفنســو«، یکــی از 
پادشاهان قدیم اسپانیا، اولین 
نفری بود که شهامت عبور از 
روی این پل را داشت و پا روی 
آن نهاد. به همیــن دلیل نام 
پل به اسپانیایی »ال کامینیتو دل ری« )مسیر کوچک پادشاه( 

گذاشته شد.
پل»ال کامینیتو دل ری« یکــی از خطرناک ترین پل ها و حتی 
مسیرهای ارتباطی جهان شناخته می شود که شهر آرداالس را به 
آنتی کورا وصل می کند. هر ساله گردشگران بسیاری برای بازدید 
و عبور از این پل راهی اسپانیا می شــوند. مسیر عبور از روی پل 
با فراز و نشیب های بســیاری همراه است. در برخی از قسمت ها 
باید کوهنوردی کرد و در حالی که ارتفاع پل تا زمین به ۱00 متر 

می رسد، مجبور به عبور از عرض ۷/۶سانتی متری خواهید بود.
این مسیر خطرناک تاکنون جان بسیاری از گردشگران را گرفته 
است. در سال ۲000، سه پسر جوان حین کوهنوردی در همین 

مسیر جان خود را از دست دادند.

تجربه دلهره آور عبور از پل ماالگا 
در اسپانیا

 راز عجیب کشتی 
مملو از مردگان!

طی روزهای گذشته کشف یک 
کشتی عجیب گمانی زنی هایی 
را در خصوص سرنوشت شوم 
مســافران آن دامن زده است. 
این کشتی که مملو از مردگان 
متالشی شده بود در سواحل 

ژاپن پیدا شده است. 
بنا به گــزارش »تایمز ژاپن« 
گفته می شود قربانیان این کشتی زنان و مردان اهل کره شمالی 
بودند که قصد داشتند تا از دست رژیم مستبد»کیم جونگ یونگ« 
بگریزند. بنا بر این نظریه احتماال آنها در سرنوشتی شوم، گرفتار 
توفان شــده و همگی جان خود را از دست داده اند. عده ای دیگر 
آنها را تنها ماهیگیرانی دانسته اند که احتماال در حین ماهیگیری 
گرفتار توفان شــده اند. بنا بر اعالم مقامات ژاپنی با توجه به نوع 
لباس آنها به نظر می رسد همگی این قربانیان شهرنشین بوده اند. 
اگرچه تجزیه شدید اجســاد این قربانیان تشخیص هویت آنها را 
غیرممکن ساخته، اما گفته می شــود تکه ای پارچه که شباهت 
زیادی به پرچم کره شــمالی دارد در این کشتی پیدا شده است. 
 گفتنی است؛ تحقیقات بیشــتر در این خصوص همچنان ادامه

 دارد.

تصاویر روز

ماشین عروس مزین به گل روی شهداتزیین ماشین عروس دیدنی با پرمرغ

آلکسیس برت  ۳۷ ساله و شــوهرش  دیوید  ۴۲ ساله نخستین 
زوج انگلیسی هستند که رکورد پسردار شدن را به خود اختصاص 
داده اند. آنها که پیش تر صاحب ۹ فرزند پسر شده بودند به زودی 

تولد دهمین پسر خود را نیز جشن خواهند گرفت. 
آلکســیس که قبال پرســتار نیز بوده در این خصوص می گوید: 
داشتن تعداد زیادی پســر واقعا برایم جالب اســت.مردم از من 
درباره داشــتن دختر می پرســند. باید بگویم من به داشــتن 
 پســرهایم افتخار می کنم و فکر می کنم این رکورد در انگلیس 

متعلق به ماست.

 این زن رکورد دار داشتن پسر 
در انگلیس است!
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