
سالیانه 106 میلیارد تومان هزینه نظافت شهری می شود

کمدی »قهوه قجری« را در تماشاخانه اصفهان ببینید

جهش حمل و نقلی 
نصف جهان
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قطار بین شهری مبارکه - اصفهان 
احداث می شود
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رشد 37 درصدي مهاجرت 
پرندگان به تاالب هاي چهارمحال 7

 مساعدت 19 میلیاردی حامیان
 از ایتام
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کرانچار رسما سرمربی سپاهان 
شد
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اردیبهشــت ماه کم کم به روزهای 
پایانی خود نزدیک می شود و مردم 
خود را برای حضــور در یک آزمون 
مهم آماده می کنند. انتخابات ریاست جمهوری  رویداد 
مهمی برای کشور ماست؛ رویدادی که کمتر از چهار روز 
دیگر با آن فاصله داریم.هر چه به روز انتخابات نزدیک 
می شــویم فعالیت های انتخاباتی نامزدها به اوج خود 
می رسد.پس از مناظره های رویارو، نوبت به سفرهای 

استانی رسیده است.
استان های مختلف میزبان نامزدهای  انتخابات ریاست 
جمهوری هســتند. ســتادهای انتخاباتی بــا فعالیت 
بیشــتری به کار خود ادامه می دهند و انواع پوسترها 
و برگه های انتخاباتی در سطح کشور پخش می شود. 
همه یک هدف دارند: خدمت به مردم.هر نامزدی خود 
را شایسته رســیدن به این مقام مهم می داند و سعی 
می کند با توضیح کامل برنامه ها و اهداف خود دل مردم 

را به دست آورد...

ادامه درصفحه 2

 فریاد قانون در تخریب ممنوع!
 بی قانونی بنرها

فرمانده انتظامی استان از متالشی شدن ۶ باند سرقت مسلحانه و خشن در 
عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی خبر داد.به گزارش ایمنا، 
سردار عبدالرضا آقاخانی در راستای  پیرامون برنامه های فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان در سال ۹۶ اظهار داشت: امسال سال پرشتابی در ماموریت های میدانی و 
عملیاتی پلیس استان است و سعی می کنیم که رسیدگی به موضوعاتی که در سال 

۹۵ دغدغه اصلی مردم استان بود را با شتاب بیشتری دنبال کنیم...
ادامه در صفحه  8

فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبر داد:

متالشی شدن ۶ باند سرقت 
مسلحانه و خشن

3

چشم انتظاری ذوب آهن 
برای فروش ریل ملی

سعید 
نریمانی

8
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زاکانی به یک سال حبس محکوم شد
 ایلنا نوشت: شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران، علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس را 

به جرم نشر مطالب خالف واقع، به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

یادداشت

روزنامه »لوموند« چاپ فرانسه، در تازه ترین شماره خود در صفحه نخست 
مطلبی با عنوان »قاسم سلیمانی؛ چه گوارای ایرانی ها« منتشر کرده است.

به نوشته بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه، این روزنامه در گزارشی از 
ایران درباره فعالیت های نظامی او نوشته که هفده ماه پیش منابعی از آمریکا 
و خاورمیانه، از سفر قاسم سلیمانی به مسکو خبر دادند. این سفر به روسیه 
اما درباره سوریه بود. روزنامه لوموند با یاد کردن از قاسم سلیمانی به عنوان 
»قوی ترین مرد خاورمیانه« نوشته که او از زمان آغاز جنگ در ایران با فنون 
رزمی آشنا شده، بعدها پس از سرنگونی »صدام حسین« دیکتاتور عراق، 
به این کشور رفته و حاال در سوریه بوده و همچنان سی و هفت سال پس از 
انقالب ایران مشغول رزم است. لوموند به نقل از »علی االدیب« از رهبران 
حزب شیعه »الدعوه« در عراق نوشت: »این جنگ برای او بیشتر از آنکه ملی 
باشد، مذهبی است و انگیزه های مذهبی او را تقویت می کند. در واقع آنچه 
قاسم سلیمانی برای آن می جنگیده و می جنگد، جمهوری اسالمی است.«

روزنامه فایننشال تایمز، طی گزارشی به انتخابات ایران پرداخت و نوشت: 
بهار سال 2017 یکی از مهم ترین فصل های ســال های اخیر است. بهار 
امسال، شاهد انتخاباتی در کشور فرانسه، انگلیس و کره جنوبی و مهم تر از 
همه انتخابات ایران خواهد بود. این روزنامه در ادامه، به اهمیت انتخابات ایران 
اشاره کرد و نوشــت: در انتخابات ایران رقابت میان »12« کاندیدا و رقابت 
اصلی میان روحانی و ابراهیم رییسی است. این روزنامه مهم اقتصادی بریتانیا، 
رقابت 6 نفره نامزدهای انتخابات ایران را به اشتباه رقابتی میان 12 نامزد اعالم 
کرده است. این پایگاه تحلیلی درباره اهمیت انتخابات ریاست جمهوری ایران 
می افزاید: شرکت های بین المللی جهانی انرژی و بازار جهانی انرژی به شدت 

تحت تاثیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند.
این گزارش در ادامه، با اشاره به نحوه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی می نویسد: 
در روزهای پایانی، نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری ایران حجم 

تبلیغات خود را چند برابر کرده اند.

روزنامه فرانسوی نوشت:

سردار سلیمانی؛ 
چه گوارای ایرانی ها

بررسی انتخابات ایران در فایننشال  تایمز؛

سوتی عجیب روزنامه 
انگلیسی در مورد ایران

انتخابات

حمیدرضا ترقی عضو شــورای مرکزی حزب مؤتلفه 
اســالمی، با اشــاره به اینکه روند انتخابات روزبه روز 
در حال داغ تر شدن اســت و نقد دیدگاه ها و برنامه ها 
افزایش چشــمگیری پیدا کرده، گفت: اقبال عمومی 
مردم در شهرســتان ها و اســتان ها به کاندیداهای 

انقالبی و اصولگرا بی سابقه است.
ترقی با بیان اینکه احتمال کشیده شدن انتخابات به 
دور دوم بسیار زیاد است، اظهار داشت: البته روحانی 
با کنار رفتن جهانگیری و یک حرکت جمعی برای به 
صحنه آوردن آرای خامــوش، می خواهد رای خود را 
باال ببرد، اما باوجود همه این تالش ها، انتخابات به دور 

دوم کشیده می شود.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به 
اینکه تحلیل نیروهای انقالبی این است که انتخابات 
به دور دوم کشــیده می شــود، گفت: هر کدام از سه 
کاندیدای انقالبی که کنار بروند، احتمالش زیاد است 
که رای شان هدر برود و به سبد آرای دیگر نامزدهای 
اصول گرا نریــزد؛ به همین دلیل هر ســه کاندیدای 
اصول گرا باید در صحنه انتخابات بمانند و آرای خود 
را حفظ کنند تا به دور دوم بکشــد و در دور دوم این 

ائتالف نهایی شود.

خبرآنالیــن: علی مطهری نایب رییــس مجلس، طی 
بیانیه ای که دیروز در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، 
نوشــته اســت: انتخاب اصلح در این دوره از انتخابات 
ریاســت جمهوری، به دلیــل عوام فریبی هایی که در 
رقابت های انتخاباتی صورت گرفته، ممکن است برای 
بخش کوچکی از مــردم ما باوجود رشــد اجتماعی و 
سیاسی که در 38 سال گذشته پیدا کرده اند، کمی با 

دشواری همراه شده باشد.
 باتوجه به اینکه درخواســت های مکرری از اینجانب 
برای اعالم نظر شده اســت، به عرض ملت بزرگ ایران 
می رساند که این بنده ضمن احترام به همه کاندیداهای 
ریاست جمهوری و با آگاهی از نقاط قوت هر یک، جناب 

آقای روحانی را اصلح می دانم و به ایشان رای می دهم.
در بخشــی از این بیانیه آمده اســت: »...سپردن امور 
اجرایی کشور به کسانی که حتی یک روز تجربه وزارت 
یا نمایندگی مجلس را ندارند، یک ریســک اســت و 
 چه بسا مســئولیت و ضمان شــرعی به دنبال داشته 

باشد.«
با انتخاب آقای روحانی، کشــور مــا از نظر رفاه مادی، 
ســوئیس نخواهد شــد؛ اما با عدم انتخاب او احتمال 

ونزوئال شدن کشور منتفی نیست.

ترقی: 

 هر ۳ کاندیدای اصولگرا 
در صحنه انتخابات می مانند

مطهری: 

روحانی کشور را سوئیس 
نمی کند اما ونزوئال هم نمی شویم

اژه ای: 

 برای آنکه فضا متشنج نشود
دم فرو بسته ایم

فعال سیاسی: 

شعارهای نشدنی
مصداق خرید رای است

فارس: حجت االســالم محســنی اژه ای معاون اول 
قوه قضائیه، پیش از ظهر دیروز در حاشــیه سمینار 
تخصصی حفاظت اطالعات قوه قضائیه، درباره اینکه 
برخی از نامزدهای ریاســت جمهوری در مناظرات 
پخش شده از صدا و سیما ســخنانی را مطرح کرده و 
معتقد بودند که قوه قضائیه با فساد دولت قبل برخورد 
نکرده و در برخورد با پرونــده وزیر آموزش و پرورش 
تبعیض آمیز رفتار کرده اســت، گفت: متاســفانه در 
برخی از مناظرات و صحبت های اخیر، مطالبی گفته 
شد که در زمان خودش پاسخ الزم و قاطع به آنها داده 

خواهد شد.
وی افزود: ما امروز در دستگاه قضائی برای آنکه فضای 
انتخابات متشــنج نشود، دم فرو بســته ایم و حرفی 
نمی زنیم؛ اما به طور قطع در زمان خودش پاسخ الزم و 

قاطع را به این اظهارنظرها خواهیم داد.
محســنی اژه ای گفت: امــروز از زبــان کاندیداهای 
انتخابات ریاســت جمهوری حرف هایی به زبان آمده 
که نه تنها بر علیه ارزش های نظام و پیشینه نظام، که 

برخالف اسالم و ارزش های اسالمی نیز بوده است.

حسین دهدشــتی درباره بیان شــعارهای پوپولیستی 
)که هیچ دولتی نمی تواند آنها را محقق کنند( از سوی 
کاندیداهای ریاست جمهوری و تاثیر آن بر اعتماد مردم 
به نظام، گفت: بدعتی در کشور گذاشته شده و چون در 
زمان خودش به خوبی با آن برخورد نشــده، عوارض آن 

برای ما به جا مانده است.
وی افزود: اگر در آن زمان مجلس، سیستم های قضائی 
و نظارتی، برخورد الزم را انجــام می دادند کار به اینجا 
نمی رسید. اما متاسفانه به این دلیل که مردم در موضوع 
معیشت گرفتار هستند، برخی فکر می کنند با شعارهای 
پوپولیستی می توانند آنها را فریب دهند؛ هرچند به اعتقاد 

بنده مردم بسیار فهیم هستند.
مدیرکل دفتر برنامه ریــزی و هماهنگی روابط دولت و 
مجلس گفت: البته ممکن اســت برخی از مردم تحت 
تاثیر این شعارها قرار بگیرند؛ اما در مجموع مردم فهیمی 
داریم.دهدشتی گفت: مجلس نیز باید به موضوع ورود 
کند تا از این پس کسانی که این شعارها را می دهند در 
صالحیتشان تجدید نظر شود. قطعا باید در الیحه قانون 

جامع انتخابات، این موضوعات لحاظ شود.

بین الملل

به نوشته خبرگزاری فرانسه، بعد از آزمایش موشکی کره 
شمالی و گفت وگوهای دو جانبه میان مقامات ژاپن، کره 
جنوبی و آمریکا، پکن از همه خواست خویشتنداری کنند.

همچنین روزنامه نشنال دیلی ژاپن نوشت: نخست وزیر 
ژاپن گفت »ما می خواهیم عالوه بــر همکاری نزدیک با 
آمریکا و کره جنوبی، با چین و روسیه و جامعه بین المللی 
همکاری داشته باشیم تا قویا از کره شمالی درخواست شود 

به قطعنامه های سازمان ملل پایبند باشد.«
رییس جمهور جدید کره جنوبی هم که اخیرا گفته بود باید 
مشکالت کره شمالی را از راه دیپلماتیک حل کرد، فورا یک 
جلسه امنیت ملی تشکیل داد و از پیونگ یانگ خواست با 
کنار گذاشتن اقدامات تحریک آمیز، زمینه را برای گفت وگو 

آماده کند.

پس از انجام مصالحه در شهرک محجه واقع در ریف درعا، 
هزار نفر از افراد مسلح، ســالح خود را به مسئوالن دولتی 
سوریه تحویل دادند و با این مصالحه، بزرگراه درعا-دمشق 
به صورت کامل امن شد. خبرگزاری سانا گزارش داد که 
این مصالحه در شهرک »محجه« از توابع منطقه »ازرع« 
در ریف شمال غرب درعا انجام شده است و 1000 نفر برای 
مبارزه با گروه های تروریستی در درعا و ریف اعالم آمادگی 
کردند. با عاری شدن شهرک محجه از سالح و افراد مسلح، 
بزرگراه درعا-دمشــق به صورت کامل امن شد؛ چرا که 
چندی پیش نیز مصالحه هایی در شهرک های »الصنمین 

و غباغب« انجام شده بود.

وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه ای، از دیدار احتمالی 
»نواز شــریف« نخســت وزیر این کشــور با دونالد ترامپ 
رییس جمهور آمریکا در عربســتان خبــر داد. به گزارش 
»پاکستان تودی«، قرار است نواز شریف با دونالد ترامپ در 

سفر خود به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، دیدار کند.
بر اساس این گزارش نخست وزیر پاکستان دعوت سعودی 
برای حضــور در اجالس عربی-اســالمی-آمریکا را که در 
عربستان برگزار می شــود، پذیرفته است. این اجالس قرار 
است با حضور دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا، بیستم 
ماه می در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شود.

رییس مجلس شورای اســالمی که به استان قم سفر کرده، 
صبح دیروز پس از حضور در نشســت شورای اداری بخش 
ســفلچگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فکر می کنم 
کامال روشــن اســت؛ در شــرایط امروز ایران و منطقه که 
دیگران به دنبال مسئله سازی برای ایران هستند، وضعیت 
حضور مردم در انتخابات، یک عالمت بسیار جدی محسوب 

می شود.
علی الریجانی با بیان اینکه حضور جدی مردم در انتخابات 
بسیاری از تهدید ها را رفع می کند، افزود: چندی پیش مقام 

معظم رهبــری در خصوص موضوع انتخابات، فرمایشــات 
مبسوطی داشتند و مطالب دقیقی را فرمودند که به امنیت 
ملی کشور مربوط می شــود که البته همین طور نیز هست؛ 
وی در ادامه بیان داشــت : یعنی مجموع رفت و آمد ها و زد 
و بندهای منطقه کــه در صحنه بین الملل انجام می شــود 
بیانگر این اســت که احتیاج به حمایت جدی از سوی مردم 
است که دشمنان احســاس کنند یک سپر دفاعی در کشور 
وجود دارد که منظور از ســپر دفاعی همان حضور مردم در 

انتخابات است.

وی ادامه داد: حضور مردم در انتخابات ممکن است مقداری 
از وقت آنها را در هنگام رای دادن بگیرد.

 گاهی گفت وگو ها و بگو مگو هایی در انتخابات صورت گرفته 
که باعث آزرده شدن مردم می شود؛ این موضوعات نباید روی 

اراده مردم تاثیرگذار باشد. 
الریجانی افزود: حضور مردم در انتخابات کار بزرگی اســت 
و می تواند یک سپر دفاعی برای مردم و ملت ایران به وجود 
آورد. بنده که ســال ها در مســائل امنیت ملــی کار کردم 
این موضوع را عــرض می کنم که حضور مردم بســیاری از 

مخاطرات و تهدیدات را از ایران دور می کند. 
وی در این رابطه ادامه داد: حضور مردم در انتخابات مجال 
را برای سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال زایی در کشور 
فراهم می کند؛ بنابراین خاضعانه از مردم و ملت تقاضا می کنم 
با نشــاط در انتخابات حضور پیدا کنند و بدانند که یک رای 
مردم می تواند به عزت ملی مدد رســاند و این موضوع سپر 

امنیتی برای کشور ایجاد می کند. 
رییس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال مبنی 
بر اینکه مطرح می شــود رییس مجلس از کاندیدای خاصی 
حمایت کرده اســت، گفت: در این باره دو الی سه بار از من 
سوال شده، عرض می کنم بخشی از انتخابات آینده مربوط 
به انتخابات قوه مجریه و بخشی مربوط به انتخابات شوراهای 

اسالمی است.
وی در ادامه گفت: بنده هیچ وجهی نمی بینم که رییس قوه 
مقننه به هر دلیلی نظری بدهد؛ آن هم راجع به کاندیداهایی 

که مربوط به سمت قوه مجریه هستند. 
الریجانی افزود: از آن جهت که مجلس وجه ناظر برای قوای 
دیگر را دارد، بنابراین لزومی به این اظهارنظر نیست و من نفیا 
یا اثباتا نســبت به کاندیدا ها نظری اعالم نکردم و اگر کسی 

بگوید، بنده تکذیب می کنم.

 رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات، یک سپر امنیتی برای کشور ایجاد می کند، 
گفت: بنده نفیا یا اثباتا نسبت به کاندید اها نظری اعالم نکردم و اگر کسی این را بگوید من تکذیب می کنم.

بنده که سال ها 
در مسائل امنیت 

ملی کار کردم این 
موضوع را عرض 

می کنم که حضور 
مردم، بسیاری 
از مخاطرات و 

تهدیدات را از ایران 
دور می کند

واکنش چین به آزمایش 
موشکی کره شمالی

هزارنفر از عناصر مسلح در سوریه 
سالح های خود را تحویل دادند

عربستان؛ میزبان نخست وزیر 
پاکستان و »دونالد ترامپ«

الریجانی در قم:

نسبت به کاندیدا ها نفیا یا اثباتا نظری اعالم نکردم

یادداشت

اردیبهشت ماه کم کم به روزهای پایانی خود  سعید 
نزدیک می شود و مردم خود را برای حضور در نریمانی

یک آزمون مهم آماده می کنند. انتخابات ریاست جمهوری  رویداد 
مهمی برای کشور ماست؛ رویدادی که کمتر از چهار روز دیگر با آن 
فاصله داریم.هر چه به روز انتخابات نزدیک می شویم فعالیت های 
انتخاباتی نامزدها به اوج خود می رسد.پس از مناظره های رویارو، 

نوبت به سفرهای استانی رسیده است.
اســتان های مختلف میزبان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
هستند. ســتادهای انتخاباتی با فعالیت بیشتری به کار خود ادامه 
می دهند و انواع پوســترها و برگه های انتخاباتی در سطح کشور 
پخش می شود. همه یک هدف دارند: خدمت به مردم.هر نامزدی 
خود راشایسته رســیدن به این مقام مهم می داند و سعی می کند 
با توضیح کامل برنامه ها و اهداف خود دل مردم را به دست آورد.

مشاهده این فعالیت ها برای هر ایرانی دلنشین است.
این شور و هیجان نشان از آن دارد که کشور ما زنده است؛ مردمانی 
دارد که برای فردای خود نگران هستند، به کشور و مسئولین خود 

ایمان دارند و در برابر دشمنان ایران خواهند ایستاد.
مناظره های انتخاباتی در هر کشــوری با تفاوت نظرها و نقدهای 
رفتاری بســیاری همراه است. در کشــور ما هم رقابت نامزدها از 
این قاعده جدا نیســت و نامزدهای محترم در راه کســب پست 
ریاست جمهوری، سعی دارند تا بر دیگر رقیبان خود چیره شوند. در 
کنار همه شور و شوق انتخاباتی، برخی تندروی ها و افراط گری ها 

در سطح شهر دیده می شود که باعث نگرانی است.
اگر در سطح شــهر تردد کنید حتما با بنرهای تبلیغاتی نامزدها 
مواجه می شوید که در گوشه و کنار  شــهر افراشته شده اند.نکته 
جالب توجه در این بنرها ،پاره شدن برخی از آنهاست.ممکن است 
در نگاه اول وزش باد و طوفان را عامل این اتفاق بدانید اما با کمی 
دقت مشــخص می شــود که گروهی از طرفداران یک نامزد، به 
بنرهای تبلیغاتی نامزد دیگر حمله نموده و آن را پاره کرده اند. این 
رفتارهای تخریب گرانه  در بحث بین دوگروه رقیب با یکدیگر نیز 

قابل مشاهده است.
در فضای مجازی شــاهد برخی از پیام ها و عباراتی هســتیم که 
به قصد تخریب یک نامــزد بین مردم پخش می شــود. جمالت 
به ظاهر طنز یا خبرهایــی که فقط به قصــد تخریب چهره های 
حاضر در انتخابات ساخته می شوند. این رفتارهای تخریب گرانه 
 حتی در گفتــار و وعــده هــای برخــی از نامزدین نیــز دیده 

می شود.
به طور خالصه برخی از نامزدین به جای تمرکز بر تشریح اهداف 
و برنامه های خود، بیشتر نیروی خود را صرف تخریب چهره های 
مقابل می کنند. برخی از طرفــداران تندرو به جای تبلیغ صحیح 
نامزد مورد نظر خود، ســعی در  مخدوش کردن چهره های جبهه 
مقابل دارند. برخی از این دوستان گویا فراموش کرده اند که همه 
در یک جبهه مشترک هستند و آن هم موفقیت و سربلندی ایران 

است. 
رفتارهایی اینچنین از جانب هر فردی، فقط صحت انتخابات را زیر 
سوال می برد و آب در آسیاب دشمنان این ملت می ریزد.برخی از 
دشــمنان از این تضادهای تند بین نامزدین و هوادارانشان به نفع 
خود سود می برند تا اصل انتخابات را زیر ســوال ببرند. برخی از 
نامزدین گاهی از لحنی استفاده می کنند که گویا برای پس گرفتن 
خاک ایران، به جنگ دشمنان این کشور خواهند رفت. برخی از آنها 
نیز صحبت از پاک سازی و پشیمانی مردم از انتخاب رییس جمهور 
فعلی کشور دارند که صحبت هایی اینچنین فقط توهین به انتخاب 

مردم ایران است.
باید پذیرفت که عده زیــادی از مردم ما رییــس جمهور فعلی را 
انتخاب کرده اند و اکنون سایر نامزدین باید به این انتخاب احترام 
بگذارند. در طــرف مقابل هم دولت فعلی در صورت شکســت در 
انتخابات، باید بــه رای مردم احترام گذاشــته و به تخریب چهره 
منتخب مردم نپــردازد. همه نامزدین بایــد بدانند که یک هدف 
مشترک دارند و آن ســربلندی مردم و ایران اســت. نقد کردن و 
بررســی اشــکاالت، امری ضروری و بدون عیب است اما تخریب 
چهره ها و ترویج برخی از ســخنان کذب، امری ناپسند است که 

چهره انتخابات را زشت می سازد.

عکس روز

 وقتی رییس جمهور فرانسه 
عکاس می شود

واکنش

سردار ســرتیپ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، درباره 
اقدامات نزســا در برقراری هرچه بیشــتر ثبات در مرزهای شرقی 
اظهار داشت: مسئولیت منطقه جنوب شرق، با قرارگاه قدس نیروی 

زمینی سپاه است.
ســردار پاکپور تاکید کرد: قطعا پاســخ ما )به تروریســت ها(، به 

»سراوان« و »پیشین« محدود نخواهد شد. 
وی در پایان خاطرنشــان کرد: هر نقطه از جنوب شرق که اتفاقی 

بیفتد، آن را پاسخ خواهیم داد.

سردار پاکپور: 

 قطعا پاسخ ما به تروریست ها 
فراتر از »سراوان« خواهد بود

 تخریب ممنوع!

رییس جمهور فرانســه پیش از ورود به کاخ الیــزه، با اعضای تیم 
انتخاباتی اش عکس سلفی گرفت.

به گزارش یورونیوز، امانوئل ماکرون، رییس جمهور منتخب فرانسه، 
با انتشار یک سلفی روی حساب توییتر خود در آستانه ورود به کاخ 

الیزه خبرساز شد.

به گزارش نشریه »آلگماینر«، تازه ترین رده بندی که تحلیل گران 
مسائل نظامی در وبسایت »گلوبال فایر پاور« منتشر کرده اند، 
نشان می دهد که ارتش ایران در میان 25 ارتش قدرتمند نخست 

جهان قرار دارد.
به نوشته این پایگاه اینترنتی، ایران در این فهرست در جایگاه 
بیستم قرار دارد و بودجه دفاعی ســاالنه آن حدود 6 میلیارد 
و 300میلیون دالر برآورد می شــود. بر اســاس این گزارش، 

قابلیت های نظامی ایران شــامل 400 هزار دستگاه تجهیزات 
زمینی از جمله تانک هــای تهاجمی و ســامانه های راکتی و 
یک نیروی هوایی رو به رشد اســت. این وبسایت، توانایی های 
نظامی کشورها را بر اساس 50 فاکتور مختلف بررسی می کند 
که از جمله آنها می توان به تنوع و میزان تسلیحات، موقعیت 
جغرافیایی، نیروی انسانی آماده رزم و بودجه نظامی اشاره کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی در میان 106 ارتش مورد مطالعه، با 

وجود بهره گیری نامشروع از تســلیحات هسته ای، در جایگاه 
پانزدهم قرار گرفته اســت. بودجه نظامی ســاالنه این رژیم، 
15میلیارد و 500 میلیون دالر و تعداد نیروی نظامی فعال آن در 
خط مقدم 160 هزار نفر است. در این رده بندی، ژاپن، ترکیه، 
کره جنوبی و مصر نیز به عنوان سایر هم پیمانان آمریکا، به ترتیب 
جایگاه های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم را در اختیار دارند؛ 

اما عربستان سعودی  پایین تر از ایران قرار گرفته است.

بررسی قدرت نظامی کشورهای جهان در وب سایت گلوبال فایر پاور؛

ایران جزو 25 کشور قدرتمند جهان است
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یکسان سازی ارز اجرا می شود
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه یکســان سازی نرخ ارز در شرایط 
نوســان مقطعی، مقتضی نبود، گفت: دولت، بازار ارز را به ثبات می رســاند و یکسان 

سازی آن را اجرا می کند.

اخبار

کافه اقتصاد

  یارانه نقدی ماه جاری ساعت ٢٤ روز سه شنبه همزمان با 
٢٦ اردیبهشت به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

به گزارش ایسنا، هفتادو پنجمین مرحله از یارانه های نقدی 
با مبلغ ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومــان به ازای هر متقاضی حاضر 
در لیست ســازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت خواهد 
شد. این در حالی اســت که در ایام تبلیغات کاندیداهای 
ریاســت جمهوری، بارها موضوع یارانه هــای نقدی مورد 
اشاره قرار گرفته و برخی با انتقاد به رقم فعلی، معتقدند که 
امکان افزایش آن تا چندبرابر وجود دارد. با این حال تاکنون 
ازسوی نامزدهای ریاســت جمهوری، برنامه آنها مبنی بر  
نحوه افزایش مبلغ یارانه و تامین مالی آن اعالم نشده است. 
پرداخت یارانه  به بیش از ٧٥ میلیون نفر در هر ماه، هزینه ای 

حدود ٣٤٠٠ میلیارد تومان را برای دولت به همراه دارد.

کارشناسان حمل و نقل ریلی معتقدند که پیمانکاران ایرانی 
می توانند ساالنه ۱٠٠٠ کیلومتر خط  آهن احداث کنند؛ اما 
در کنار مشکالت مالی، این کمبود ریل است که دست و پای 
پیمانکاران را برای تحقق این هدف بسته؛ چراکه با تولید ریل 
در ذوب آهن اصفهان، عالوه بر تامین ریل مورد نیاز کشــور، 
از واردات ساالنه دست کم ۱٠٠ هزار تن ریل نیز جلوگیری 

می شود.
 اولین گام مهم برای حل چنین مشــکلی در ایران، توســط 
ذوب آهن اصفهان برداشته شــد و ذوب آهن در دهه گذشته 
توانست این محصول اســتراتژیک را تولید کند که به دلیل 
عدم برخورداری از اســتانداردهای مورد نیاز برای قطارهای 

پرسرعت،  با استقبال مواجه نشد.
در واقع محصــول ذوب آهن، ریل U۳۳ بــود؛ در حالی که 
راه آهن جمهوری اسالمی نیاز به ریل UIC۶۰ داشت. همین 
امر موجب شــد ذوب آهن مجموعه اقداماتی را برای تولید 
ریل مطابق اســتانداردهای جهانی آغاز کند و حتی در سال  
۸٦ مسئوالن راه آهن و این شرکت فوالدی یک موافقت نامه 
برای تولید ریل امضا کردند؛ اما این طرح به دالیل مختلف از 

ادامه باز ماند.
در ایــن شــرایط مهم ترین گام بــرای تولید ریــل مطابق 

اســتانداردهای معتبر بین المللی، توسط ذوب آهن اصفهان 
در تیرماه ۹٣ و در حضور سه وزیر برداشته شد.

در اوایل تیر سال ۹٤ با حضور وزیر صنعت،  معدن و تجارت، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه وشهرســازی، طی 
آیین ویژه ای، تفاهم نامه تولید ریل بین ذوب آهن اصفهان و 

راه آهن جمهوری اسالمی ایران به امضا رسید.
عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن 
اصفهان، از پیشرفت ۹٧ درصدی پروژه تولید ریل ملی خبر داد 
و گفت: نصب تجهیزات در بخش ساختاری و کلیه تست ها به 
پایان رسیده است. یزدی زاده با اشاره به پروژه تولید ریل ملی 
در ذوب آهن اصفهان که از تیرماه ۹٣ با تفاهم نامه ای آغاز شد 
و هم اکنون به مراحل پایانی رسیده است، اظهار داشت: پروژه 
تولیدی ریل ملی، در قالب پروژه توسعه نورد ٦٥٠ این شرکت 
صورت می گیرد که منجر به تولید محصول استراتژیک دیگری 

به نام »تیرآهن بال پهن« نیز می شود.
وی افزود: مطابق برنامه ریزی و هماهنگی ها، کارشناســان 
آلمانی برای نظارت بر بهره برداری از خط تولید ریل، ماه آینده 
وارد این شرکت می شــوند و طبق برنامه، در خرداد ماه خط 
تولید ریل ملی در ذوب آهن به طور آزمایشی راه اندازی شده و 
ریل تجاری برای عرضه در بازار در تیر سال ۹٦ ارائه می گردد.

این در حالی بود که معاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن 
اصفهان بیان داشت: بر پایه تفاهم نامه تولید ریل ملی در تیر 
سال ۹٤، مقرر شد راه آهن جمهوری اسالمی و وزارت راه قبل 
از آغاز پروژه نسبت به پیش خرید ریل از ذوب آهن اقدام کنند 
که با وجود نامه نگاری ها، این اقدام اجرایی نشد و تامین مالی 

پروژه صورت نگرفت.
وی ادامــه داد: با این وجــود ذوب آهن اصفهان نســبت به 
آماده سازی ۱٠ هزار تن شــمش برای تولید ریل اقدام کرد و 
حتی این شرکت آمادگی دارد که برای جلب اطمینان بیشتر 
راه آهن درخصوص استاندارد ریل تولید شده در ذوب آهن، 

شمش الزم را خریداری کند.
بر این اســاس مدیر کل راه آهن اصفهان گفت: اجرای پروژه 
ریل یک گام اساسی و اقدام و عملی در جهت تحقق اقتصاد 
مقاومتی و خودکفایی به شــمار می رود. حســن ماسوری 
یادآور شد: کارگاه تولید ریل ذوب آهن دو نوع ریل U۳۳  و 
UIC۶۰  را تولید می کند و از این جهت بــا تولید انبوه این 
محصول، به کلی از واردات آن بی نیاز خواهیم شد که بر اساس 
مشاهدات انجام شده، تست های الزم برای تولید ریل در این 
شرکت اجرایی شده است. بر اساس این گزارش طی روزهای 
گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت ساخت و 
توســعه زیربناهای حمل و نقل و راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران آمادگی دارد تمام ریل تولیــدی ذوب آهن اصفهان را 

خریداری کند.
خیــرا... خادمی با اعــالم این خبــر اظهار داشــت: تولید 
آزمایشــی ریل ملــی در ذوب آهــن اصفهان آغاز شــده 
اما هنوز به مرحله تولید انبوه نرســیده اســت و هم اکنون 
احداث ٣ هــزار و ٥٠٠ کیلومتــر خط آهن در کشــور در 
دســت اجراســت که به علت کمبود ریل مورد نیاز بسیاری 
از پروژه های ریل گذاری در کشــور متوقف شــده بود. نایب 
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس با اشــاره به تولید ریل 
ملی طبــق اســتانداردهای جهانی در ذوب آهــن اصفهان 
گفت: وزارت راه و شهرســازی با واردات بی رویه محصوالت 
فوالدی مشــابه داخل، از خریــداری ریل ملــی ذوب آهن 
 اجتناب کــرده و هیچ گونه قراردادی با این شــرکت منعقد

 نمی کند. با تمام این تفاسیر باید دانست که حمل و نقل ریلی، 
برابر با هر تن باری که حمل می کنــد، از آلودگی می کاهد و 

حدود ٥٠ برابر از جاده ایمن تر است.
تولید ریل در ذوب آهن اصفهان در شرایطی صورت گرفته که 
دولت یازدهم و وزرا در آغاز کلنگ زنی، بر توسعه حمل و نقل 
ریلی تاکید ویژه داشته و موضوع مهم تر،   تاکید بر توسعه حمل 
و نقل ریلی در سیاست های کلی برنامه  ششم توسعه است و 
امیدواریم دولتمردان آینده، با اعتماد بر تولیدات و کارخانه های 
داخلی، به حمایت صنایع کشور بیش از گذشته همت گمارند.

چشم انتظاری ذوب آهن برای فروش ریل ملی

رشــد اقتصادی آلمان در سه ماه نخســت سال جاری 
میالدی، با رســیدن به ٠/٦درصد، از بزرگ ترین اقتصاد 
جهان یعنی آمریکا که کمتر از ٠/٢درصد اســت، پیشی 
گرفت. بر اســاس اعــالم اداره آمار فدرال آلمان، رشــد 
اقتصادی این کشور در سه ماه نخست سال جاری میالدی 
با توجه به بهبود نسبی شرایط اقتصاد جهانی و نیز به رونق 
درآمدن بازار ساخت و ساز در این کشور، موفق به پیشی 
گرفتن از رشد بزرگ ترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا شد.  
این درحالی است که آلمان، سال هاست عنوان بزرگ ترین 
اقتصاد اروپا را به خود اختصاص داده اســت؛ در همین 
حال رشد اقتصادی آلمان، در سه ماه نخست سال ٢٠۱٧ 
میالدی ٠/٦درصد ثبت شده است که این رقم برای سه 
ماه قبل از آن، رقم ٤ /٠ درصد اعالم شــده بود. در عین 
حال، رشد اقتصادی آلمان در سه ماه نخست سال ٢٠۱٧ 
میالدی، سریع ترین رشد اقتصادی این کشور از سه ماه 

اول سال ٢٠۱٦ میالدی به بعد محسوب می شود.  

 رشد اقتصادی آلمان 
از آمریکا پیشی گرفت

 یارانه نقدی 
فردا واریز می شود

صنعت ریل، به عنوان صنعتی سبز، ایمن و دارای شاخصه های توسعه پایدار به لحاظ زیست محیطی و ایمنی 
شناخته شده و یکی از پارامترهایی که ایمنی این صنعت را رقم می زند استفاده از ریل استاندارد است. با این حال 

خودکفایی در این صنعت، هنوز با چالش هایی مواجه است که تولید ریل، یکی از مهم ترین آنهاست.

مدیر بهره برداری شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت:  شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پاالیش نفت خام و 
تولید فرآورده های نفتی و تامین خوراک صنایع پایین دســتی، از 

سال ۱٣٥۸ و در قالب دو پاالیشگاه متقارن آغاز کرده است.
حامد آرمانفر تولیدات عمده این شرکت را بنزین یورو٤، گازوئیل 
یورو ٤، نفت سفید، گاز مایع و... عنوان کرد و اظهار داشت: شرکت 
پاالیش نفت اصفهان دســتاوردهای بزرگی را در طول ســال ها 
فعالیت خود کسب کرده؛ به طوری که از ســال های آغازین دهه 
٦٠، ظرفیت پاالیش نفت خام این شــرکت با افزایش ۸٥ درصدی 
نسبت به ظرفیت طراحی آن، از ٢٠٠ هزار بشکه در روز به بیش از 
٣٧٥ هزار بشکه افزایش یافته است. کارشناس دبیرخانه اوپک، از 
شرکت پاالیش نفت اصفهان بازدید کرد و اظهار داشت: پاالیشگاه 
اصفهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تنها شرکت نفتی که در 
مدت حضور خود در ایران برای بازدید از آن درخواست ارائه کرده ام، 
این پاالیشگاه بوده است. مورین مک نیل پس از بازدید از واحدهای 
عملیاتی شــرکت بیان داشت: کشــور ایران با پشــتوانه تاریخی 
شگفت انگیزش و با اتکا به توانایی مردم خویش، پیشرفت های قابل 
توجهی داشته و من رویکرد و حرکت پاالیشگاه اصفهان را به عنوان 

نماد تالش متخصصان این سرزمین پهناور ارج می نهم.

نایب رییس دوم اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با تاکید بر اینکه در شرایط 
کنونی بیشتر مردم تمایل به اجاره مسکن دارند، گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته هزینه های رهن و اجاره مسکن در 
اصفهان بین ۱٢ تا ۱٦ درصد افزایش یافته است. مسعود احمدی در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا در خصوص وضعیت بازار خرید و اجاره مسکن در اصفهان، اظهار 
داشت: از ابتدای امسال تاکنون مصرف کنندگان واقعی و کسانی که نیاز به 

مسکن داشتند اقدام به خرید ملک بنا بر توان مالی خود کرده اند.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی بیشتر مردم تمایل به اجاره مسکن دارند، بیان 
داشت: تا زمانی که بازار در رکود باشد مردم تنها اقدام به اجاره و رهن مسکن 
می کنند چرا که هزینه کافی برای خرید ندارند.به گفته نایب رییس دوم اتحادیه 
مشاوران امالک اصفهان، براساس شرایط اقتصادی حدود ٥٠ درصد مالکین 
تمایل به رهن و ٥٠ درصد دیگر تمایل به اجاره منازل خود به مستاجران دارند. 
وی تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
هزینه های رهن و اجاره مسکن در اصفهان بین ۱٢ تا ۱٦ درصد افزایش یافته 
است. احمدی با بیان اینکه وضعیت قیمت خرید و فروش مسکن امسال مشابه 
سال گذشته است، تصریح کرد: بســیاری از مردم و مالکین در انتظار نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری برای مسکن هستند.به گفته نایب رییس دوم اتحادیه 
مشاوران امالک اصفهان، رونق یا رکود مسکن در ماه های دیگر امسال، بستگی 
به سیاست های حمایتی دولت آینده و ارائه تسهیالت به مردم و انبوه سازان 
دارد. وی در پاسخ به این سوال که سال گذشته و امسال نیز شاهد افزایش سقف 
وام مسکن برای زوجین بودیم، بیان داشت: با وجود اینکه سقف وام افزایش 
یافته، اما به دلیل نرخ باالی سود بانکی این تسهیالت، بازگرداندن آنها برای 

زوجین بعضا مشکل است و نمی توانند اقدام به خرید کنند.

قیمت انواع
H.D.D هارد دیسک کامپیوتر

بازار

Seagate Barracuda 3TB 6Gb سیگیت

 4,050,000
ریال

 4,120,000
ریال

 Western Digital WD وســترن دیجیتــال
Green 1Tb 64m

 1,600,000
ریال

 1,680,000
ریال

 بازدید کارشناس اوپک 
از شرکت پاالیش نفت اصفهان

نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان خبرداد:

افزایش ۱۶ درصدی هزینه های 
رهن و اجاره مسکن در اصفهان

 Western Digital Caviar وســترن دیجیتال
Green 2Tb

 2,200,000
ریال

 2,980,000
ریال

آگهی مناقصه عمومی
دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شهرکرد در نظر دارد نســبت به اجرای پروژه های 
زیر از طریق مناقصه عمومی یــک مرحله ای اقدام 
نمایــد. بدین وســیله از پیمانکاران واجد شــرایط 
دعوت می گردد جهــت دریافت اســناد مناقصه از 
تاریخ ۹٦/٢/٢٣ ســاعت ٧ صبح، لغایــت ۱/۹٦/٣ 
 ســاعت ۱٥ بــه صــورت الکترونیکی به ســایت 

WWW.setadiran.ir مراجعه نمایید.
1- احداث پایگاه ســالمت نقنه به طور کامل، 
واقع در شهرســتان بروجن، با برآورد هزینه 
3/169/048/335 ریال به مســاحت 273 
مترمربع به صورت مترمربــع زیربنایی برابر 
نقشه ها و مشــخصات، مدت اجرای پروژه 9 
ماه. مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه برابر 

158/500/000 ریال می باشد.
2- احداث پایگاه سالمت فرادنبه به طور کامل 
واقع در شهرســتان بروجن، با برآورد هزینه 
3/169/048/335 ریال به مســاحت 273 
متر مربع به صــورت مترمربع زیربنایی برابر 
نقشه ها و مشــخصات، مدت اجرای پروژه 9 
ماه. مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه برابر 

158/500/000 ریال می باشد.
3- احداث پایگاه ســالمت فرخشهر به طور 
کامل، واقع در شهرستان شهرکرد، با برآورد 

هزینه 3/135/385/000 ریال به مســاحت 
273 مترمربع به صــورت مترمربع زیربنایی 
برابر نقشه ها و مشخصات، مدت اجرای پروژه 
9 ماه. مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه برابر 

156/800/000 ریال می باشد.
4- احداث پایگاه ســالمت منظریه شهرکرد 
به طور کامل، واقع در شهرســتان شهرکرد، 
با برآورد هزینــه 3/135/385/000 ریال به 
مســاحت 273 مترمربع به صورت مترمربع 
زیربنایی برابر نقشــه ها و مشخصات، مدت 
اجرای پروژه 9 ماه. مبلغ ضمانت نامه شرکت در 

مناقصه برابر 156/800/000 ریال می باشد.
5- احداث مرکز جامع سالمت شهری فرخشهر 
به طور کامل، واقع در شهرســتان شهرکرد، 
با برآورد هزینــه 8/174/132/476 ریال به 
مســاحت 650 مترمربع به صورت مترمربع 
زیربنایی برابر نقشــه ها و مشخصات، مدت 
اجرای پروژه 9 ماه. مبلغ ضمانت نامه شرکت در 

مناقصه برابر 408/710/000 ریال می باشد.
6- احداث مرکز جامع ســالمت شهری اردل 
به همراه حصارکشــی به طــور کامل، واقع 
در شهرســتان شــهرکرد، با برآورد هزینه 
10/095/852/983 ریال به مســاحت 650 
مترمربع ســاختمان مرکز و 265 مترطول 

حصار، بــه صورت مترمربــع زیربنایی برابر 
نقشه ها و مشــخصات، مدت اجرای پروژه 9 
ماه. مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه برابر 

504/800/000 ریال می باشد.
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ ٢٠٠٠٠٠ ریال، 

از طریق درگاه بانکی موجود در سایت.
آخرین مهلت تحویل اســناد: ۹٦/٣/٢۱ ساعت ۱٥ 
در سایت WWW.setadiran.ir از طریق پنل 

کاربری آن  شرکت به صورت الکترونیکی
زمان گشــایش پاکات: رأس ســاعت ۹ صبح مورخ 

۹٦/٣/٢٢
ضمانت نامه شرکت در مناقصه به دو صورت:

الف: ضمانتنامه بانکی به نفع دانشگاه علوم پزشکی 
که دارای حداقل بیست روز )به استثنای ایام تعطیل( 

اعتبار باشد.
ب: چک تضمین شــده بانکی در وجه دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد دانشگاه الزامی برای واگذاری کار به 

هر یک از پیشنهادها ندارد.
مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی حداکثر ٢٠ 

روز به استثنای ایام تعطیل خواهد بود.
هزینه چاپ دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برندگان 

مناقصه می باشد.
هزینه ســایت WWW.setadiran.ir به عهده 

برنده هر مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  استان چهارمحال و بختیاری

نوبت دوم 
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يادداشت
فیلم ایرانی »فرزندان« بهترین فیلم جشنواره »النگ لیف« شد

فیلم »فرزندان« ساخته یاسر طالبی، جایزه بهترین فیلم سومین دوره فستیوال فیلم 
»النگ لیف« در کارولینای شمالی را از آن خود کرد. این فیلم یک فیلم اجتماعی 

است که در آن پدر یک خانواده برای یافتن پسرش مجبور به سفر می شود.

سینماوچهرهها

درشهر

این روزها قاب تصویر تلویزیون از مسابقه ها و مستند 
مسابقه هایی پر شــده که هر کدام موضوعی متفاوت 
از دیگری را به تصویر می کشــند و بــا طیف خاصی از 
مخاطب سر و کار دارند. درست است که تعداد بسیاری 
از این برنامه ها تکراری و کپی برنامه هایی هستند که 
بارها دیده شده اســت، اما در این میان تعداد انگشت 
شماری هم هســتند که خالقیت یکی از فاکتورهای 

اصلی شان محسوب می شود.
مســتند مســابقه »فرمانده« کــه این روزهــا تولید 
روزهای پایانی فصــل چهارمش را ســپری می کند، 
از معدود مســتند مسابقه هایی اســت که از سال 90 
کلید خورد و هنوز هم ادامــه دارد. یکی از نقاط قوت 
این برنامه ســنجش قوه تــرس و مقابله با آن اســت. 
این مستند مســابقه همچنان که قوه ترس را در اغلب 
شرکت کننده هایش هویدا می کند، از طرفی آنها را به 
سمت مقابله با این نیرو ســوق می دهد و شاید یکی از 
بزرگ ترین اهدافش نیز همین رویارویی با ترس و غلبه 

بر آن باشد.
فصل چهار و آخرین فصل از این برنامه مستند مسابقه 
در حال حاضر در سیستان و بلوچستان روزهای پایانی 

تصویربرداری را سپری می کند.
»مهدی جبین شــناس« یکی از کارگردان های فصل 
چهار مستند مسابقه »فرمانده« درباره تصویربرداری 
سری چهار این مسابقه در سیستان و بلوچستان گفت: 
ما بعد از پیمودن 6 کیلومتر مسیر جاده ای این منطقه 
را انتخاب کردیم. یکی از بخش هایی که در لوکیشنی 
مثل سیستان و بلوچستان برایمان مهم بود، نگهبانی از 
مرزها بود. به این دلیل که زاهدان هزاران کیلومتر مرز 
مشترک با افغانستان و پاکســتان دارد و شروع برنامه 
فصل چهار از مرزبانی اســت و بچه ها وارد نقطه صفر 
مرزی شده و از آنجا به سمت پایگاه اصلی شان حرکت 
می کنند و یک شــب در همان منطقه از مرز نگهبانی 
می کنند. در حقیقت در این بخش از مســابقه معرفی 

کامل از مرزبانی خواهیم داشت.
این کارگردان دربــاره زمان پخش ســری چهار این 
مسابقه نیز بیان داشت: با توجه به اینکه مخاطب این 
مستند مسابقه در نوروز عادت به تماشای آن دارد، ما 
هم ســعی داریم تا در همان زمان مشخص شده این 

مسابقه را به پخش برسانیم.

فصل4مستندمسابقهفرماندهدرروزهای
پايانیتصويربرداری؛

مرزبانی؛ یکی از آیتم های 
جدید مسابقه »فرمانده«

 کنایه رضا کیانیان
 به تحریم کنندگان انتخابات

مديرانجمنسینمایجواناناستاناصفهانمطرحکرد:

لزوم جلوگیری از موازی کاری دستگاه های فرهنگی شهر

ســید محمد طباطبایی، با اشــاره به موازی کاری عوامل 
فرهنگی شــهر اصفهــان اظهار کــرد: یکــی از معضالت 
دستگاه های فرهنگی شهر کارهای موازی و جزیره ای است، 
با پیشنهادی که به دفتر تخصصی سینما در شهرداری و دفتر 
تنظیم و نشــر آثار امام خمینی)ره( دادیم قرار شد به جای 
اینکه هر ارگانی فعالیتی مجــزا در مکان های متفاوت انجام 
دهد همه با کمک هم به انجام یک فعالیت بپردازیم و در این 

بین تقسیم کاری انجام بگیرد.
وی افزود: اتفاقی که در هنر و تجربه در ســال گذشته افتاد 
از نتایج ناخوشــایند این موازی کاری هاســت، سالن ها با 

جمعیت بســیار کمی برنامه اجرا می کردند که زیبنده شهر 
اصفهان نبود، بنا بر این شــد تا پاتوق فیلــم کوتاهی که در 
انجمن ســینمای جوان با همکاری دفتر تخصصی ســینما 
برگزار می شد به نگارستان امام خمینی)ره( برود و هر هفته 
یکشنبه ها از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر میزبان عالقه مندان به 
فیلم کوتاه باشد و در آن به نمایش فیلم های کوتاه روز ایران و 

فیلم های کوتاه مهم جشنواره های جهان بپردازیم.
مدیر انجمن سینمای جوانان استان اصفهان گفت: با وجود 
تعداد زیاد فیلم سازان فیلم کوتاه که در اصفهان در حوزه های 
مستند، داســتانی، انیمیشــن و تجربی فعالیت می کنند، 

محلی برای اکران فیلم های خــود ندارند و عموما فیلم های 
خود را در دفاتر خصوصی با گنجایش کم و بدون استاندارد به 
نمایش می گذارند؛ پیشنهاد شد تا در کنار پخش فیلم های 
پاتوق فیلم کوتاه محلی هم برای فرش قرمز فیلم سازان فیلم 

کوتاه قرار دهیم.
وی تصریح کــرد: منظور از فــرش قرمز به معنــا و ظاهر 
جشــنواره های خارجی آن نیســت، بلکه به این منظور که 
افتتاح و رونمایی از یک فیلم انجام می شــود، فیلم هایی که 
آماده اکران است توســط یک کمیته فنی بررسی شود و در 
صورت داشتن استانداردهای الزم برای پخش و نبود ممانعت 
از نظر خطوط قرمز جمهوری اسالمی مجوز پخش بگیرند و 
در نگارســتان امام خمینی)ره( با حضور کارگردان و عوامل 

فیلم برای عالقه مندان فیلم کوتاه پخش شود.
طباطبایی اذعان داشــت: این اقدام هم گامی در راســتای 
نمایش فیلم کوتاه برای عالقه مندان به این حوزه اســت و 
هم اقدامی برای ترغیب فیلم سازان این بخش برای استفاده 
از این فضای به وجود آمده اســت؛ این طرح ازروز گذشته با 
اکران فیلم »برف« آغاز می شود و تا ماه رمضان ادامه خواهد 
داشــت، در ماه رمضان این طرح متوقف می شــود و برنامه 
دیگری جایگزین آن می شود، اما پس از این ماه دوباره به کار 

خود ادامه می دهد.
وی در پایان بیان کرد: پاتوق فیلم کوتاه یک برنامه کشوری 
است و فیلم های آن توسط انجمن ســینمای جوانان ایران 
انتخاب می شــود که اکثرا فیلم های منتخب جشنواره فیلم 
کوتاه تهران اســت و در کنار آن فیلم های خارجی برگزیده 
جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز به نمایش در می آید، ما از این 
پس بدون اینکه تغییری در برنامه پاتوق فیلم به وجود آوریم 
فقط اکران یک فیلم کوتاه ساخته هنرمندان اصفهانی را به 
نمایش در خواهیم آورد و نقد و بررسی نیز بر روی این فیلم ها 

انجام می شود.

نمایش کمدی »قهوه قجری« به نویسندگی آتیال پسیانی و 
کارگردانی احسان جانمی تا 5 خرداد ماه در تماشاخانه اصفهان 

روی صحنه می رود.
کارگردان این نمایش در گفت وگو با ایمنا در خصوص جزییات 
آن گفت: »قهوه قجری« نمایشی است که روایتگر داستان چند 
گاریچی و فراش باشی است که تصمیم می گیرند در دربار شاه 

قاجار،  نمایشی را برای رسوایی شاه اجرا کنند.

احسان جانمی تصریح کرد: این نمایش به صورت نمایش در 
نمایش و بازی در بازی است که با حضور 6 بازیگر روی صحنه 
اجرا می شود. موســیقی نمایش زنده، ژانر آن کمدی و شیوه 

آن نیز ایرانی است.
وی افزود: »قهوه قجری« در تماشاخانه اصفهان واقع در مجتمع 
فرهنگی هنری فرشچیان اجرا می شود و این تماشاخانه همان 
سالن روباز سابق است که به تازگی تجهیز شده و با مدیریت 

اینجانب به عنوان اولین تماشاخانه خصوصی و رسمی اصفهان 
فعالیت فرهنگی خود را ادامه می دهد.

جانمی در پایان با اشــاره به نام عوامل گفت: در این نمایش 
محمد جزایری، مسعود یزدان بخش، فرید نوش مهر، محمد 
حســین رنجبر، کوروش محمدی و محمدرضا بارانی ایفای 
نقش می کنند و خوشبختانه به دلیل همزمانی اجرا با اعیاد 
شعبانیه استقبال مخاطبان از این نمایش کمدی بسیار زیاد 
بوده است.عالقه مندان برای دیدن این نمایش تا 5 خرداد ماه 
فرصت دارند هر روز به جز روزهای ۲۸ و ۲9 اردیبهشت، رأس 
ساعت ۱۸:۳0 به تماشاخانه اصفهان )سالن روباز سابق( واقع در 

مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان مراجعه کنند.

تا۵خردادماه؛

کمدی »قهوه قجری« را در تماشاخانه اصفهان ببینید

با قرار گرفتن در آستانه دوازدهمین انتخابات 
ریاســت جمهوری در کشــور، هنرمندان، 
ورزشــکاران و چهره های شــناخته شده 
بسیاری به اظهار نظر می پردازند. از جمله 
رضا کیانیان بازیگر شناخته شده و برجسته 
سینمای ایران در صفحه اینستاگرام خود 
درباره کسانی که قصد تحریم انتخابات را دارند 

اظهار نظر کرده است. 
کیانیان چنین نوشته است:

» با پدیده ای مواجهیم که برای انتخابات استیج ) البته بی احترامی 
نمی کنم( 6 تا 6 تا موبایل قرض می کردند رای می دادند، ولی رای در 

انتخابات ریاست جمهوری را بی تاثیر می دانند!«

 بازیگر سریال تلویزیونی »سرزمین کهن« با 
اشاره به اینکه هیچ کس از زمان پخش این اثر 
اطالعی ندارد، از خوشایند نبودن فیلمنامه ها 

در شرایط کنونی سخن گفت.
حسین محجوب بازیگر سریال تلویزیونی 
»سرزمین کهن« گفت: ایفای نقش بنده در 
سریال »سرزمین کهن« به پایان رسیده و فکر 
می کنم بازی دیگر هنرمندان نیز تمام شــده 
باشد. وی ادامه داد: تولید »سرزمین کهن« ۸ سال طول 
کشید و من در بخش های پایانی این سریال حضور پیدا کردم.بازیگر 
سریال »کوچک جنگلی« تصریح کرد: هیچ کدام از عوامل از زمان پخش 

این سریال اطالعی ندارند.

محجوب:

هیچ کس از زمان پخش سرزمین 
کهن اطالعی ندارد

 »مهران مدیری« 
دانشگاه هنر تاسیس می کند

»مهران مدیری«، بازیگر و کارگردان پرطرفدار 
آثار تلویزیونی جدای از ساخت فیلم سینمایی 
»ساعت 5 عصر« در ســال جاری به دنبال 
دریافت مجوز راه اندازی دانشــگاه هنر از 
سوی وزارت علوم اســت و این دانشگاه از 
ابتدای ســال آینده آغاز به کار می کند. به 
گزارش »آینه نیوز«؛ این کمدین آثار تلویزیونی 
که با برنامه »دورهمی« توانســت موفقیت 
تازه ای را نزد مخاطبان به دست آورد در تازه ترین قسمت 
این برنامه و در میان گفته هایش با »رویا تیموریان« از برنامه اش برای 
تاسیس دانشگاه هنر یاد کرد. »مدیری« به دنبال اشتیاق و عالقه مندی 
»رویا تیموریان« جهت تدریس، عنوان کرد که درصدد راه اندازی مکانی 
برای تربیت هنرجویان رشته های مختلف هنری است و این تصمیم 
را در اواخر سال جاری و یا ابتدای سال 97 از طریق پیگیری و دریافت 

مجوز تاسیس از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عملی خواهد کرد.

مديرانجمنسینمایجواناناستاناصفهانگفت:درکناربرنامههفتگی»پاتوقفیلمکوتاهاصفهان«از
ديروزاکرانفیلمهایکوتاهفیلمسازاناصفهانیراآغازکرديم.
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قانون آیین دادرســی مدنی و تبصره 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 520/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 16/816/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 11/480/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی برعهده اجرای 
احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی که ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و ظرف بیست روز 
پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. 
م الف: 4421 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )365 کلمه،4 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
2/472 شماره صادره: 96/43/365607 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه 
زمین پالک شماره 25/686 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام صبا نادری فرزند علیرضا در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 96/03/21 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 5101 حیدری رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک غرب اصفهان)139 کلمه،2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/473 شماره صادره: 96/43/365608 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه 
زمین پالک شــماره 25/365 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام علیرضا نادری فرزند عزیزاله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدیــد حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 96/03/21 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 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: 5102 حیدری رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک غرب اصفهان )139 کلمه،2 کادر(
مزایده

2/486 شعبه اول اجرای احکام مدنی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961737 شعبه اول اجرای احکام مدنی له کمال اسمعیلی تمندگانی 
و عصمت ایروانی محمدآبادی و محمدعلی اســماعیلی و علیرضا اســماعیلی و اسماء 
اسماعیلی تمندگانی و عصمت اکبری بیشه با وکالت ناصر شیروانی و الهام نجفی پور 

علیه محمدرضا اسماعیلی مبنی بر تقسیم ترکه به منظور فروش سرقفلی یکباب مغازه 
به نشانی اصفهان میدان امام ضلع جنوب میدان و شرق مسجد امام با پالک آبی 95 
با وصف کارشناســی مذکور در ذیل که مصون از اعتراض طرفین واقع گردیده در 
مورخ 96/3/17 از ساعت 9:30 تا 10 صبح در محل این اجرا )اصفهان خیابان نیکبخت 
ســاختمان دادگســتری طبقه منهای یک( برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر 
اعمال 111 قانون اجرای احکام مدنی قبال صورت گرفته است. طالبین خرید 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهد بود تا با تودیع 10%   قیمت 
کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی 
دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
مزایده از مبلغ کارشناســی شــروع و پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. نظریه کارشناس مغازه تجاری با دو بر به عرض حدود 4/5 متر شمااًل به 
میدان امام و جنوبًا به بازار نجارها که متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
اصفهان می باشد و بر اساس تصویر اجاره نامه های ابرازی در سال 1379 به مرحوم 
آقای باقر اسماعیلی واگذار و در چندین نوبت قرارداد آن با اداره مذکور تنظیم و تمدید 
شده است. دارای 25 متر مربع مساحت با دیوارهای باربر و سقف طاق چشمه ایی به 
عالوه اجرای سقف کاذب، پوشش کف سنگ، بدنه گچ، دکوراسیون با ویترین فلزی، 
درب ورودی شیشه سکوریت و چوبی، نمای آجری حفاظ پروفیل آکاردئونی )سمت 
میدان امام( و انشعاب برق می باشد. ارزش سرقفلی و حقوق تجاری متصوره شش 
دانگ ملک تجاری نیز با توجه به متراژ، موقعیت سوابق اجاره، انشعاب و کلیه موارد 
تاثیرگذار در قضیــه، مبلغ 12/800/000/000 ریال معادل یک میلیارد و دویســت و 
هشتاد میلیون تومان ارزیابی و اعالم می گردد. م الف: 4358 شعبه اول اجرای احکام 

مدنی )مجتمع قضایی شماره1( )359 کلمه،4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/487 در خصوص پرونده کالســه 960161 ش 5 خواهان مریــم ملحان با وکالت 
حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت صادق 
بهرامی کرکوندی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز ســه شــنبه مورخ 
96/04/13  ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خ شیخ 
صدوق شمالی چهارراه وکال شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:4405 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو( )120 کلمه،1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/488 در خصوص پرونده کالســه 960162 ش 5 خواهان فرزاد استوار با وکالت 
حســین محمدیان و مهری نمازیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه بــه طرفیت فردین 
رنجکش تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 96/04/13  ساعت 
8 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق شمالی چهارراه 
وکال شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:4409 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو( )119 کلمه،1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/489 در خصوص پرونده کالســه 951596 ش 5 خواهان فاطمــه کالنتری نجف 
آبادی مبنی بر مطالبه به طرفیت طاهره بیگی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
روز سه شــنبه مورخ 96/04/13  ســاعت 11/30 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابــر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق شمالی چهارراه شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:4353 شعبه 5 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )112 کلمه،1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/498 درخصوص پرونده کالسه 950637 خواهان محمد قربانی دادخواستی مبنی 

بر مطالبه دو فقره چک به مبلغ 100/000/000 بــه طرفیت زهرا رحیمی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 96/04/10 ساعت 17/30 تعیین گردیده است. لذا با 
عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد - اول خیابان ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
در وقت رسیدگی، ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 
4354 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( 

)129 کلمه،2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/499 درخصوص پرونده کالسه 960095 خواهان مجید هدایت دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 15/000/000 به طرفیت سعدی آسترکی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/04/13 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول 
المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد - اول خیابان ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ 
قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 4313 شعبه 15 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( )126 کلمه،2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/500 درخصوص پرونده کالسه 950613 خواهان حسین کیانی دادخواستی مبنی 
بر الزام خواندگان نیت به نقل و انتقال و سند قطعی سواری سمند به طرفیت 1- محسن 
حیدری 2- مرتضی حیدری 3- حمید نورشــمس تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/04/13 ســاعت 15/30 تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول 
المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد - اول خیابان ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ 
قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 4333 شعبه 18 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( )141 کلمه،2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/501 درخصوص پرونده کالسه 960095 خواهان حمید خلیلی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه ی مبلــغ 28/000/000 ریال موضوع یک فقره چک بــه طرفیت حمیدرضا 
شعبانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/04/13 ساعت 15/30 تعیین 
گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد - اول خیابان ارباب - روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
شد. م الف: 4326 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره یک( )131 کلمه،2 کادر(
مفاد آرا)نوبت دوم(

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
2/180 شماره: 139660302031000038-1396/2/4 آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي برابر راي شــماره 139660302031000033 - 96/2/4 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا 
فرخي حاجي آباد فرزند حبیب ا... به شماره شناسنامه 244 صادره از نائین نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 349/40 متر مربع پالک ثبتي 17320 اصلي واقع 
در روستاي حاجي آباد بخش دو ثبت نایین خریداري از مالک رسمي آقاي نقدعلي و 
حبیب اله فرخي مع الواســطه بصورت عادي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نماید. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکــور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/2/10 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/2/25 م الف: 43 مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نایین )235 کلمه،3 کادر(
اجراییه

2/459 شماره اجراییه: 9610420351300054 شماره پرونده:9509980351300870 
شماره بایگانی شعبه: 950983 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610090351300329 و شماره دادنامه مربوطه 9509970351301832 محکوم علیه 
کریم عباسی چالشتری فرزند ناصر به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 240000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7470000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شــاخص نرخ تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی از تاریخ سررســید چک تا زمان وصول وجه آن در حق خواهان بهزاد 
سامانی فرزند امیر به نشانی استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه شاهین 
شهر خیابان شیخ بهایی فرعی 7 غربی پالک 13 کدپستی 8313915191 تلفن همراه: 
09132184529 کد ملی: 1819437094 که خســارت تاخیر تادیه را اجرای احکام در 
هنگام اجرای حکم محاسبه و از خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود. ضمنا حق 
االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه است) حکم غیابی(. محکوم علیه مکلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات 
دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجــه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه 
شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
 مالــی 1394(. م الــف: 4415 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

 )445 کلمه،5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/395 شــماره صادره: 1396/43/363924 - 1396/2/18 نظــر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب انبار پالک شماره 25/3426 مجزی شده از پالک 25/629 
در اجرای موضوع قانــون تعیین تکلیف واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام ایران لفظ لنجانی فرزند رضا در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبــت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم در 
روز یکشــنبه مورخ 96/03/21 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته 
 خواهد شــد.م الف: 4671 حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

)152 کلمه،2 کادر(
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واگذاری سرویس VDSL با سرعت 
۵۰ مگابیت

سرقت امواج مغزی برای هک 
کردن رمز عبورهمکاران

پیکسل ۲ به اندروید O مجهز می شود

باتری گوشی های سال ۲۰۱۸ 
ظرف ۵ دقیقه شارژ می شوند

ســرویس اینترنت پرســرعت بر بســتر VDSL با حداکثر سرعت 
۵۰مگابیت، توسط مخابرات منطقه تهران به متقاضیان واگذار می شود.

در سرویس VDSL یک خط تلفن ثابت به متقاضیان اختصاص می یابد 
که حداقل سرعت در این سرویس ۱۶ و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت 
است. همچنین سرویس اینترنت پر سرعت بر بستر VDSL در قالب 
چهار بسته مروارید، فیروزه، زمرد و الماس به متقاضیان عرضه می شود.

 ،VDSL به گفته مسئوالن مخابرات، مزایای سرویس اینترنت بر بستر
استفاده از بستر ســیم های مسی مشــترک بدون نیاز به تعویض یا 
سیم کشــی مجدد، ارائه خدمات ارزش افزوده شــامل خطوط تلفن 
SIP )تلفن بر بستر اینترنت(، ویدئو کنفرانس، IPTV و ارائه سرویس 
از کافوهای نوری نزدیک به مشــترک است که باعث افزایش کیفیت 

سرویس و سرعت می شود.
پیش از این اعالم شده بود که متقاضیان برای اطالع از مناطق تحت 
پوشش می توانند با شماره ۲۰۲۰ تماس گرفته یا به سایت مخابرات 

منطقه تهران به نشانی WWW.TCT.IR مراجعه کنند.
بنابر اعالم، هزینه اتصال هر خط تلفن )از جمله تلفن ثابت ارائه شده 
در بسته  مروارید( مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مکالمات داخل استان خط 
تلفن ثابت ارائه شده با سرویس رایگان است. قرارداد یک ساله و هزینه 

هر گیگ اضافی۱۲.۰۰۰ ریال اعالم شده است.

محققان نشان دادند که چگونه یک دستگاه الکترونیکی می تواند از 
انرژی مغز انسان استفاده کند تا کنترل دیگر دستگاه ها را برعهده 
بگیرد و از این طریق رمز عبور و کد PIN در دستگاه شناسایی شود.

به گزارش وب سایت Zdnet، بر اساس گزارش منتشر شده در مرکز 
MIT Technology Review، هدست ۸۰۰ دالری Epoc+ که 
در شرکت Emotiv ساخته شــده، به گونه ای طراحی شده است 
که می تواند سیگنال های مغزی شما را به دستورات قابل فهم برای 

گجت ها و رایانه های شخصی تبدیل کند.
با این وجود بررسی های جدید صورت گرفته توسط پروفسور »نیِتش 
ساکِسنا« در دانشگاه آالباما نشان داد که چگونه این فناوری نوظهور 

می تواند برای سوءاستفاده به کار گرفته شود.
در این بررســی از شــرکت کنندگان خواسته شــد این هدست را 
روی چشــمان خود قرار دهند و به صورت تصادفی رمز عبور و کد 
PIN را روی نمایشــگر رایانه تایپ کنند. این اقدام برای دســتگاه 
الکتروانسفالوگرافی )EEG( ســطوح مختلف سیگنال های مغزی 
را تعریف کرد و البته این دســتگاه موفق شد تنها پس از مشاهده و 
تحلیل ۲۰۰ کاراکتر این سیگنال ها را بفهمد. در این آزمایش از هوش 
مصنوعی نیز بهره گرفته شد تا کلمات و عبارات مبتنی بر امواج مغزی 
به درستی حدس زده شوند. در حالی که هر یک از حدس ها به صورت 
جداگانه صحیح نبود، ولی به میزان قابل مالحظه ای به عبارت اصلی 
نزدیک بود. الزم به ذکر اســت در شرایط عادی شانس اینکه هوش 
مصنوعی محققان یک کد چهار رقمی PIN را به درســتی حدس 
بزند، یک به ۱۰۰۰۰ بود و با سیستم جدید شانس مذکور یک به ۲۰ 
شد. برای رمزهای عبور شش رقمی نیز شانس حدس درست، یک 

به ۵۰۰ گزارش شد.

دیجی کاال: گوشــی های پیکســل یکی از موفق ترین محصوالت 
گوگل در سال های اخیر به حساب می آیند؛ محصولی که به راحتی 
می تواند با گلکسی اس ۷، ال جی جی ۵ و Moto Z Force رقابت 
کند. حاال این شــرکت به دنبال ساخت پرچم دار جدید خود برای 

عرضه در اواخر سال ۲۰۱۷ است.
شایعات می گویند که سه مدل پیکسل جدید در سال ۲۰۱۷ راهی 
بازار می شــود و از اکنون این گوشــی ها را با اندروید O آزمایش 
می کند. گفته شــده که گوشی Pixel 2 با اســم رمز Muskie و 

Pixel 2 XL هم با اسم رمز Walleye در دست ساخت هستند.
در حال حاضر اطالعــات یک مدل دیگر از این گوشــی به بیرون 
درزکرده که به اندروید O مجهز شــده اســت. این گوشی معرفی 
شده به تراشــه اسنپ دراگون ۸۳۵ مجهز شــده که یک پردازنده 
هشت هسته ای را در خود قرار داده اســت. امتیاز این گوشی روی 
حالت تک هســته ای ۱۸۰۴ و روی حالت چند هســته ای ۶۲۴۸ 

بوده است.
دو گوشی پیکســل گوگل در مهر ماه سال گذشته معرفی شدند و 
انتظار داریم گوشی های جدید هم در مهر ماه امسال ساخته شوند. 
الزم به ذکر است که پیکسل های گوگل از جمله محصوالتی بودند 

که دوربین بسیار خوبی نیز برای آنها در نظر گرفته شده بود.

اگر به زمانی برگردیم که گوشی های هوشمند تازه وارد بازار شده 
بودند، چندین مشــکل درباره باتری این تلفن ها ذهن سازنده ها و 
کاربران را به خود مشغول می کرد. آن زمان نه تنها باید وقت زیادی 
را صرف شارژ باتری گوشی می کردید بلکه باتری شارژ شده ظرف 
زمان کوتاهی نیز تخلیه می شد. با گذر زمان و به ویژه در سال های 
اخیر، سرعت شارژ باتری گوشــی های هوشمند به شدت افزایش 

یافته است اما سال آینده این زمان بسیار کوتاه تر نیز خواهد شد.
یک استارت آپ به نام StoreDot که از تکنولوژی شارژ سریع خود 
در نمایشگاه CES ۲۰۱۵ رونمایی کرد، ادعا کرده تکنولوژی مورد 
بحث قابلیت این را دارد که در سال ۲۰۱۸ در حوزه تولید عمده، 
وارد و به بازار عرضه شود. این تکنولوژی امکان شارژ کامل گوشی 
در ۵ دقیقه را فراهم می کند و این خبر یعنی در سال آینده میالدی 
باید منتظر عرضه گوشی هایی باشیم که ظرف ۵ دقیقه می توانیم 

کامال شارژشان کنیم.

علم پژوهی

پژوهشــگران هنگ کنگی موفق شــدند با استفاده از 
نانوذرات طال و پروتئین، نانوزیست  حسگری بسازند که 
توسط آن می توان ویروس آنفلوآنزا و ایبوال را به راحتی 
شناسایی کرد. آنها معتقدند این حسگر طی دو تا سه 

سال آینده قابل تجاری سازی است.
به گزارش گروه علم و فناوری آنا به نقل از ســتاد ویژه 
توســعه نانو، یک سامانه متشــکل از دو نوع نانوذرات 
ساخته شده اســت که می توان از آن برای شناسایی 
ســریع و دقیق ویروس ها اســتفاده کــرد؛ این روش 

حساسیت باالیی دارد.
تشخیص زودهنگام ویروس ها اهمیت زیادی در مسیر 
درمان دارد. در حال حاضر روش های مورد اســتفاده 
برای این کار که بتوان با دقت باال شناســایی را انجام 
داد، نیازمند زمان و تخصص باالســت که در همه جا 
وجود ندارد. برای حل این مشــکل محققان دانشگاه 
پلی تکنیک هنگ کنگ اقدام به ساخت زیست حسگری 
 کردند که می تواند ایبوال و ویروس آنفلوآنزا را شناسایی

 کند.
در این حســگر از نانوذرات طال به عنوان پیمایشــگر 
استفاده شده اســت. زمانی که در معرض لیزر مادون 
قرمز قرار گیرند، این نانوذرات امکان نشــر نور سبز را 
دارند. همچنین برچســب ویژه ای از ویروس آنفلوآنزا 
یا ایبــوال را با خود حمل می کنند کــه اگر یکی از این 
دو ویروس در محیط وجود داشته باشــد، دو نانوذره 
همزمان برهم کنش می دهند و موجب نشــر نور سبز 
می شــوند. این فرآیند در زمان بســیار کوتاهی اتفاق 
می افتد به طوری که برای آزمایش ویروس آنفلوآنزا دو 

ساعت زمان نیاز است.
این ســامانه بســیار ویژه اســت: دو نوع نانــوذره در 
آن به کار رفته اســت که یکی نانوذره طالی دســت 
نخورده و دیگری نانوذره برچســب دار اســت که هر 
 دو، روی ســطح آلومینای دارای نانوحفــره قرار داده 

شده اند.
حساســیت این فناوری به گونه ای اســت که می توان 
مقادیر بســیار کمی از ویروس در حــد فمتوموالر را 
به راحتی شناســایی کرد. این گروه تحقیقاتی در حال 
برنامه ریزی بــرای آزمایش این دســتگاه روی انواع 
مختلف آنفلوآنزا هستند تا اقدام به ساخت پلتفورمی 
کنند که می تواند چندین ویروس را شناسایی کند. این 
پروژه هنوز در مرحله تحقیق و توسعه است اما محققان 
تصور می کنند که تا دو یا سه سال آینده بتوان آن را به  

صورت تجاری عرضه کرد.

فناورانه

اســتارت آپ فرانســوی Cosmo Connected نوعــی کاله ایمنی برای 
موتورسواران ساخته که دارای چراغ ترمز است. این چراغ ترمز دارای یک حسگر 
سرعت سنج است که به راحتی کاهش سرعت )به دلیل ترمز، تغییر دنده یا موارد 
دیگر( را رصد می کند. در این وضعیت ۱۲ چراغ ال ای دی ترمز روشن می شود 
و به خودروهای پشت ســر عالمت می دهد که موتورسیکلت جلویی در حال 
کاهش سرعت است. این چراغ عالوه بر آنکه می تواند کاهش سرعت موتورسوار 
را ردیابی کند، قابلیت های دیگری هم دارد؛ هنگامی که کاربر کنار جاده توقف 
کرده یا در شرایطی تردد می کند که جاده در مه قراردارد، می تواند چراغ مذکور را 
در حالت دائما روشن یا چشمک زن قرار دهد تا وسایل نقلیه دیگر متوجه حضور 

موتورسوار شوند.
جالب آنکه با اضافه کردن یک ژیروسکوپ به حسگر سرعت سنج در چراغ ترمز 
هوشمند، می توان احتمال تصادف را نیز هشدار دهد. در این وضعیت دستگاه به 
یک اپلیکیشن موبایل متصل می شود و پیام های هشدار را برای شماره تلفن هایی 

که کاربر قبال انتخاب کرده، ارسال می کند.
 این کاله ایمنی هم اکنون مشغول جمع آوری سرمایه برای تجاری سازی است.

کاله ایمنی 
که تصادف را هشدار می دهد

هارلی دیویدسون سبز می شود

شرکت موتورســازی هارلی  دیویدســون به  عنوان یکی از افسانه ای ترین 
شرکت های این حوزه، برنامه تولید موتورهای الکتریکی را آغاز کرده است.

هفته گذشته و در جریان برگزاری مراسم یکصدمین سال فعالیت هارلی در 
استرالیا، معاون مدیرعامل این شرکت در مصاحبه ای اعالم کرد که طی ۱۰ 
سال آینده، ده ها مدل موتور جدید در برنامه تولید هارلی گنجانده شده است 
که انواعی از موتورهای الکتریکی را شامل می شود. او قول داد که طراحی این 
موتورها، هویت موتورهای بیابانی و جاده ای هارلی را از بین نبرد و همچنان 

عالقه مندان بتوانند از ویژگی های یک هارلی دیویدسون لذت ببرند.
یکی از ویژگی های موتور ســیکلت های هارلی، صدای بم و خشن آنهاست 
که به دلیل سیلندرهایی که با زاویه ۴۵ درجه در موتور کار گذاشته شده اند 
ایجاد می شود؛ اما در موتورهای الکتریکی خبری از این سیلندرها نیست و در 
نتیجه شرکت تصمیم دارد صدایی شبیه موتورهای جت برای سیکلت سواران 
ایجاد کند. شرکت دیویدسون همچنین در نظر دارد تعدادی مدل سرعتی 
نیز به تولیدات خود بیفزاید که در آنها حداکثر سرعت موتور مورد توجه قرار 
می گیرد و در مدل های جاده ای سنتی، مسافتی که با موتور می توان طی کرد 

مورد توجه خواهد بود.

طی روزهای اخیر، تصاویر و ویدئوهایی از الشه یک حیوان عجیب و غریب 
دریایی که در سواحل یکی از جزایر کشور اندونزی به گل نشسته، در فضای 
مجازی منتشر شده است. این موجود عجیب که مشخص نیست از کدام گونه 
جانداران دریایی است، موجب بهت و حیرت مردم و جانورشناسان شده است.
منابع محلی، این موجود ناشناخته را نوعی ماهی مرکب توصیف کرده اندکه 
۱۵متر طول دارد و الشه آن در سواحل جزیره سرام کشور اندونزی شناسایی 

شده است. برخی محققان معتقدند این الشه متعلق به نوعی نهنگ است.
این محققان می گویند بررسی استخوان های آرواره، جمجمه و مهره های 
این موجود ثابت می کند که الشه یاد شده متعلق به نوعی نهنگ بزرگ بال 
است. به گفته رجینا آسموتیس سیلویا مدیر مرکز حفاظت از نهنگ و دلفین 
در اندونزی، انواع خاصی از نهنگ ها دارای شیار شکمی خاصی هستند که 
از چانه تا ناف آنها امتداد می یابد و این امر در مورد نهنگ یاد شده نیز صدق 
می کند. قرار است تحقیقات برای شناسایی دقیق تر این نهنگ و ویژگی های 
زیستی آن ادامه یابد.گفتنی است وزن این نهنگ ۱۵متری، به بیش از ۳۵تن 

می رسد.

 کشف الشه ۱۵ متری آبزی اسرار آمیز
 در سواحل اندونزی

هوش سنج

کدام روز، سه روز قبل از روزی است که دو روز بعد از 
روزی می آید که دو روز بعد از روزی است که سه روز 

قبل از چهارشنبه می آید؟

پاســخ معمــای تخــم 
گذاشــتن مرغ نــر روی 

پشت بام:
فکر می کنید به طرف 
شرق می افتد؟! کامال 
در اشتباهید، مرغ نر 
همان خروس است 
که تخم نمی گذارد.

  معمای شماره ۲۱37

  جواب معمای شماره ۲۱36

اپلیکیشن English Grammar Test تالش کرده است 
که با ۱۲۰۰ سوال چهارگزینه ای، هر چه باید در مورد قواعد 

دستور زبان انگلیسی بدانید را به شما بیاموزد. 
 ســواالت English Grammar Test در دو ســطح 
Intermediate و Upper-Intermediate و بــر 
اساس موضوع طبقه بندی شده اند. برای پاسخ دادن به این 
 تســت ها دو راه را می توانید در پیش بگیرید: یا وارد حالت 
Mixed Text شوید یا حالت موضوعی. در حالت اول چندین 
سوال از مباحث مختلف گرامری را باید پاسخ بدهید که موضوع 
و ترتیب مشــخصی ندارند؛ اما در حالت موضوعی انتخاب 
مبحث هر سوال به دســت خودتان سپرده می شود. ترتیب 
کلمات، افعال بی قاعده، قیدها، ضمیرها، موصوف و صفت، 
افعال گذشــته و آینده فقط بخشــی از ۲۶ مبحث گرامری 
English Grammar Test هســتند که به شما آموزش 

داده می شوند. بزرگ ترین مزیت اپلیکیشن این است که بعد 
از انجام هر تست درصد پاسخ های صحیح و غلط را هم به شما 
نشان می دهد. نکته خوب این است که چه پاسخ صحیح به 
سوالی داده باشید و چه غلط، اپلیکیشن زیر هر تست، در مورد 
گزینه درست توضیحات کاملی ارائه کرده تا با قواعد گرامری 
بیشتر آشنا شوید. خوشبختانه تمام تست های این اپ از اول 
آزاد هستند و بدون محدودیت می توانید به همه آنها پاسخ 
دهید و الزم نیست هیچ پولی به توسعه دهندگان اپلیکیشن 
بپردازید. اما محتوای اپلیکیشن به قدری غنی و کاربردی است 
که باعث می شود به راحتی بتوانید تبلیغات را نادیده بگیرید. 
English Grammar Test از بهترین روش ممکن برای 
آموزش گرامر انگلیسی استفاده کرده، یعنی آموزش گرامر در 
جمله و اصطالحاتی که روزانه استفاده می کنید تا با سرعت 
بیشتری از حفظ کردن قواعد دســتوری آنها را یاد بگیرید. 
English Grammar Test متاسفانه فقط برای اندروید 
عرضه شده، اما نسخه های مشابه آن را در پلتفورم های دیگر 
هم می توانید پیدا کنید. برای دریافت این اپلیکیشن آدرس   

goo.gl/rhqOBn  را در مرورگرتان وارد کنید.

معرفی اپ English Grammar Test؛

 ۱۲۰۰ سوال چهارگزینه ای 
برای تقویت گرامر

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

ترکیب طال و پروتئین برای 
شناسایی ویروس

اوپو R9s، پرفروش ترین گوشی زمستان ۲۰۱۷ شد
موسسه  Strategic Analytics منتشر کرده است که طبق گزارشات ، گوشی های هوشمند 
اوپو در سه ماهه ابتدایی ۲۰۱۷ پر فروش بوده و بیش از مدل های دیگر سامسونگ فروش داشته 

است. احتماال شکست گلکسی نوت ۷ باعث اقبال  اوپو شده است.

گفته می شود بیشترین تمرکز فروش این شرکت چینی بر 
بازار بزرگ چین است و حتی زمانی موفق شد رتبه نخست 
فروش در این کشور را به دست آورد که البته این رتبه را پس 
از مدتی از دست داد. در چند ســال اخیر شرکت شیائومی 
فروش خود را محدود به بازار چین ننموده و سعی کرده آن 
را به خارج از مرزهای این کشور نیز گسترش دهد که دامنه 

بازار خود را به کشور ایران نیز کشانده است.
بنابراین مهم ترین عامــل در فروش محصــوالت کمپانی 
شــیائومی در ایران را می توان حمایت و پشتیبانی یکی از 
اپراتورهای همراه کشــورمان دانست. بیشــتر از هر عامل 
دیگری، محصوالت این شرکت به خاطر مقرون به صرفه بودن 
و به نوعی ارزش باالی کاال در برابر هزینه و بهای پرداختی، 
توانسته به این موفقیت چشــمگیر برسد. اما همان گونه که 
می دانید گوشی های شیائومی چندان هم بی نقص و خالی 
از ایراد نیستند و نمی توان همیشــه تنها به واسطه قیمت 
محصول و روی کاغذ دست به انتخاب زد. در ادامه چند دلیل 
ذکر می کنیم برای اثبات اینکه بدانید گوشی های شیائومی، 

چندان هم خوب نیستند.
۱. هیچ ارزانی بی دلیل نیست

هنگامی که یک گوشی شیائومی به  ویژه رده باالی آن را در 
دست خود می گیرید، در نگاه اول طراحی و کیفیت آن توجه 
شما را به خود جلب می کند. از آنجایی که بیشتر مشتریان و 

کاربران موبایل در همان لحظه اول با دیدن و در  دست گرفتن 
یک تلفن هوشمند، تصمیم نهایی خود را درباره خریدن آن 
می گیرند، به نظر می رســد در حقیقت تولیدکننده گوشی، 
بسیار حرفه ای است. اما پس از خرید و در مدت زمان استفاده 
از تلفن همراه، این شما هستید که باید تاوان انتخاب خود را 
بدهید! چه تاوانی؟ تاوان ضعیف و نازک بودن بدنه گوشــی 
و خسارت دیدن بیش از حد آن در برابر ضربات وارد شده یا 

زمین خوردن آن! 
۲. نمایندگی که فقط گران می فروشد

اگر بخواهید گوشی های هوشمند شیائومی را در بازار ایران 
تهیه کنید، با دو نکته منفی مواجه خواهید شــد: اول اینکه 
زمان ورود رسمی محصوالت این شرکت توسط یک نماینده  
رسمی، با عرضه جهانی آن بســیار فاصله دارد و بسیار دیده 
شده است زمانی که اخبار معرفی پرچم دار جدید شروع به 
منتشر شدن می کنند، گوشی قبلی تازه وارد بازار می شود. 
نکته دوم، تفاوت نسبتا زیاد قیمت این گوشی ها با محصوالت 
بدون گارانتی است که رســما موجب می شود مزیت اصلی 
محصوالت شــیائومی )مقرون به صرفه بودن آن( نیز از بین 
برود! در واقع خیلی وقت ها این تفــاوت به اندازه ای نمایان 
خواهد شد که شما عطای گارانتی و خدمات پس از فروش 
این شرکت )که کارنامه چندان روشن و درخشانی هم ندارد( 
را به لقایش بخشیده و نسخه بدون گارانتی آن را خریداری 

می کنید.
جدیدترین مطالب قرار گرفته در سایت نمایندگی شیائومی 

در ایران مربوط به تاریخ ۱۷ مهرماه سال گذشته است. 
۳. به روزرسانی هایی که دیر می آیند یا هرگز نمی آیند

سیســتم عامل مورد اســتفاده در تقریبا همــه تلفن های 
هوشمند تولیدی شیائومی، سیستم عامل محبوب اندروید 

یعنی گوگل است. 
رابط کاربــری اختصاصی شــیائومی که هــواداران و البته 
منتقدان زیادی هم دارد روی آن نصب و راه اندازی شــده و 
به کاربران ارائه می شود. اما داشتن یک رابط کاربری نسبتا 
سنگین، ظاهرا موجب شده تا شیائومی به روزرسانی اندروید 
را برای گوشــی هایش انجام ندهد )بجز برخی گوشی های 

پرچم دار و خاص(.
۴. محصوالتی که اصالت ندارند

بسیاری از کاربران به خوبی می دانند که شیائومی، شرکتی 
است که تقلید را برای پیشرفت در تعداد زیادی از محصوالت 
خود برگزیده و به  غیر از برخــی کاالهای ویژه تولیدی خود 
مانند می میکس، راه پیشــرفت و فروش بهتــر را بر این بنا 
اســتوار کرده که ببیند مردم وجود کدام ویژگی را از سایر 
کمپانی ها دوست دارند تا همان را تقلید و سپس تولید کند! 
در این بین نمونه های بســیار زیادی وجود دارد؛ سری نوت 
این شرکت و بخصوص گوشی می نوت ۲ که پس از مشکالت 
گلکسی نوت ۷ و نه تنها با اسم، بلکه با ظاهری مشابه چون 
وجود نمایشــگر خمیده در دو طرف و سایز همسان عرضه 
شــد، به خوبی نشــان می دهد که اصالت برای این شرکت 
واژه معناداری نیســت! در همان ابتــدای ورود این کاال به 
بازار، بسیاری از محصوالت آن را به شبیه سازی از روی اپل 
 iOS متهم می کردند و حتی رابــط کاربری اش را نزدیک به

می دانستند. 
جالب اســت بدانید این شــرکت در آخرین پرچم دار خود 
یعنی Mi ۶ بــا حذف جــک ۳/۵میلی متری هدفــون، بار 
دیگر به خوبی نشــان داد کــه اپل را به عنــوان یک الگوی 
تقلید همیشــه مدنظر قرار می دهــد. همچنین نام گذاری 
لپ تاپ هــای اولترابوکش با نام Air به روشــنی نشــانگر 
 اصالت کاالهای این شــرکت تولیدکننده لــوازم دیجیتال 

است.
۵. قطعاتی که به مرور خراب می شوند

به طور متوســط هر کاربر در کشــور ما، از یک گوشــی در 
حدود دو ســال اســتفاده می کند. در این بین بدیهی است 
که انتظار کاربر از تلفن هوشــمندش، این است که طی این 
مدت زمان نه چندان بلند، گوشــی به خوبــی کار کند؛ اما 
متاسفانه باید بگوییم همیشه این گونه نیست! البته مسئله 
خرابی در بین همه گوشــی ها وجود دارد اما برای برخی از 
 محصوالت بیشتر است و همین نشان از کیفیت پایین تر آن

دارد. به طور حتم کسانی هســتند که گوشی شیائومی آنها 
دچار مشــکل نشــده اما در حالت کلی و گزارش کاربران، 
ایرادات اینچنینی و درصد خرابی، در محصوالت شیائومی 

بیشتر مشاهده شده است.

خیلی از افراد، شرکت شیائومی را یکی از پدیده های دهه گذشته می شناسند که ازطریق تولید محصوالت 
مختلف با کاربردهای گوناگون، توانسته سهم چشمگیری از بازار لوازم دیجیتال را به خود اختصاص دهد. اما 

آیا گوشی های این شرکت مناسب کاربران ایرانی است؟

چرا نباید گوشی های شیائومی را خرید؟

۵
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يادداشت
ورود عشایـر ایل بختیاری به شهرستان غرب استان اصفهان

سرپرست اداره کل امور عشایر اســتان اصفهان   از استقرار بیش از 24هزار نفر 
ازعشایر ایل بختیاری از استان های خوزستان با 400 هزار رأس دام درچراگاه های 

ییالقی مناطق چادگان ،داران ،دامنه و فریدونشهر خبر داد.

عکس نوشت

اخبار کوتاه

فرماندار شهرســتان آران و بیدگل در دومین جلســه آموزشــی توجیهی اعضاي شعب و 
نمایندگان فرماندار در دوازدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای 
اسالمی شهر و روستای این شهرستان که در کانون سردار شــهید عربیان برگزار شد اظهار داشت: تشویق به حضور 
حداکثری در انتخابات و صیانت از آرای مردم توسط مجریان و متولیان امر از خواسته های مهم مقام معظم رهبری 

است.
ابوالفضل معینی نژاد امانتداري، قانونمندي، تخصص و کارآمدي، مســئولیت پذیري و اخالق مداري را از مهم ترین 
ویژگي هاي مجریان انتخابات دانست و افزود: عمل به قانون وظیفه همه 
دســت اندرکاران انتخابات بوده و باید از رای مردم که حق الناس است 

به خوبی صیانت شود.
فرمانــدار آران و بیدگل در ادامه اظهار داشــت: حضــور مردم در پاي 
صندوق هاي اخذ رای، یك تكلیف شرعي است و این حضور مقتدرانه و 
باشكوه، حماسه سیاسي دیگري را برای نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران رقم خواهد زد.معینی نژاد با اشــاره به اینكه رای گیری به صورت 
تمام الكترونیكی همزمان با 150 شهر کشور در آران و بیدگل هم انجام 
می شود، خاطر نشان کرد: سهولت در برگزاري انتخابات و شمارش آرا، صیانت از رای مردم و اعالم سریع نتایج آرای 

هر شعبه، از مزیت  هاي انتخابات الكترونیكي است.

فرماندار آران و بیدگل: 

حضور مردم در انتخابات، حماسه سياسي ديگري را رقم خواهد زد

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف یك محموله 
نوار تفلون قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال و دستگیری 

یك قاچاقچی خبر داد.
سرهنگ حمید امیرخانی گفت: ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی 
شهید امامی شهرستان شهرضا، حین کنترل خودروهای عبوری به یك 

دستگاه کشنده هوو مشكوک و آن را متوقف کردند.
وی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو تعداد دو هزار و 119 کارتن انواع نوار 
تفلون خارجی فاقد هر گونه مدارک معتبر گمرکی کشف شد.سرهنگ 
امیرخانی بیان داشت: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان مربوطه 
سه میلیارد ریال اعالم شده است. فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا در 
پایان خاطر نشان کرد: قاچاق کاال به تولیدات داخلی کشور ضربه مستقیم 
می زند که از تمام مردم تقاضا می شود هر گونه اخبار در خصوص کاالی 

قاچاق را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

رییــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری کاشان گفت: سال گذشته 205 شغل در 

بخش های صنایع دستی و گردشگری این شهرستان ایجاد شد.
محسن جاوری، صنایع دستی و هنرهای ســنتی را ویترینی از هویت، 
آداب، سنت و مهارت های هنری پیشینیان بیان کرد و افزود: ۷0 درصد 
این شغل ها در این حوزه ایجاد شده است. وی تاکید کرد: سرمایه گذاری 
در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی، افزون بر حفظ هنر گذشتگان 
موجب رونق اقتصادی و کسب و کار در جامعه می شود. رییس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان، وجود اثرهای متنوع تاریخی 
اعم از مسجد، خانه، کاروانســرا، آب انبار، کاروانسرا و به ویژه باغ فین و 
همچنین جاذبه های طبیعی خطه کاشان را برای گردشگران داخلی و 
خارجی بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: 20 درصد از شغل های ایجاد 

شده نیز در حوزه گردشگری بوده است.

سه ميليارد ريال کاالی 
قاچاق درشهرضا توقيف 

شد

ايجاد 205 شغل در 
حوزه صنايع دستی و 

گردشگری کاشان 

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی  به وظایف نیروهای انقالبی در انتخابات 
پیش رو اشــاره کرد و اظهار داشــت: نیروهای انقالبی وظیفه دارند تا مردم را به مشــارکت 
حداکثری در انتخابات دعوت کنند و بصیرت و آگاهی مردم را نســبت به وظایف رییس جمهــور و قوه مجریه و نیز 

داوطلبان شوراهای شهر افزایش دهند.
سید محمدجواد ابطحی با اشــاره به اینكه باید افراد دلسوز نظام به شــوراها ورود پیدا کنند، افزود: نباید افرادی را 
 انتخاب کرد که برای سرگرمی و استفاده از رانت وارد شــوراها می شوند؛ چرا که تهدید بزرگی برای جامعه محسوب

 می شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با بیان اینكه امنیت امروز جامعه 
مرهون مشــارکت حداکثری مردم در تمامی عرصه هاست، تصریح کرد: 
مردم نباید فریب دشمنان را خورده و از شرکت در انتخابات سرباز زنند 
بلكه باید با حضور حداکثری در انتخابات پیش رو مشت محكمی بر دهان 

دشمنان بزنند.
وی گفت: زمانی که دشمن شور و اشتیاق مردم را برای حضور حداکثری 
در انتخابات می بینــد، متوجه عزم راســخ مردم به پــای نظام مقدس 

 جمهوری اسالمی شده و هیچ غلطی نمی تواند بكند، از این رو باید گفت خوشــبختانه مردم همیشه پای نظام خود
 ایستاده اند.

نماينده مردم خمینی شهر در مجلس مطرح کرد:

 مردم نبايد از شرکت در انتخابات سرباز زنند 

عکس خبر

شهردار مبارکه در جلســه شورای راهبری قطار 
شهری مبارکه - اصفهان، با قدردانی از همراهی 
فوالدمبارکــه در اجــرای پروژه هــای عمرانی 
شهرستان به ویژه پروژه های فاضالب شهرهای مبارکه و همچنین 
قطار شهری مبارکه به اصفهان، اظهار کرد: در این راستا طرح های 
بزرگی از جمله راه اندازی متروی مبارکه - اصفهان در دســتورکار 

قرار گرفته است.
محمد شرفا با اشاره به فعالیت ها و کارهای صورت گرفته پیرامون 
متروی مبارکه - اصفهان افزود: براساس مصوبه شورای ترافیك مقرر 
شد که متروی مبارکه - بهارســتان به طول 51 کیلومتر و با ایجاد 
هشت ایستگاه از مجتمع فوالد مبارکه آغاز و تا بهارستان در چهار 
سال احداث شود که بحث حمل و نقل و مترو از مهم ترین اقدامات 
 ما در این شــهر بوده و در این زمینه معاونت عمرانی اســتانداری 
 و فوالدمبارکــه همــكاری خوبــی بــا شــهرداری مبارکــه 

داشته اند.
وی با تاکید بر اینكه هزینه کلی اجرای این پروژه شامل آزادسازی، 
ریل گــذاری، خرید واگن و احداث ایســتگاه ها در مجموع 5 هزار 
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، ادامه داد: متروی مبارکه - اصفهان از 
شهر جدید مجلسی آغاز شده و در نهایت به شهر بهارستان متصل 

خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان گفت: 
در سال زراعی 9۶- 95، 9۷ هكتار از زمین های 
شهرستان دهاقان به کشت منداب اختصاص یافت و سطحی بالغ 

بر4۳ هكتار آن به عنوان کودسبز به خاک برگردانده شد.
امیر صفرپور افزود: کشت این محصول از اواخر مهرماه در شهرستان 

دهاقان آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: سطح قابل توجهی از محصول منداب در فصل 
بهار با برگرداندن به خاک، کودسبز محسوب می شود  و مابقی آن به 

مراحل تكمیلی رشد خود برای بذرگیری ادامه می دهد.
صفرپور اذعان کرد: کشت گیاه منداب به عنوان کودسبز در مزارع 
و باغ ها با سبك شدن بافت خاک، افزایش نفوذ پذیری، ازبین رفتن 
علف های هرز و بــا افزایش مواد آلی خــاک باعث کاهش مصرف 

کودهای ازته در کشت های بعدی مزارع می شد.
صفرپور تصریح کرد: کشــت گیاه منداب و تبدیل آن به کود سبز 
در مزارع و باغ های شهرســتان دهاقان در سطح 9۷ هكتار انجام 

شده است.

با مشارکت فوالد مبارکه؛

قطار بين شهری مبارکه - اصفهان 
احداث می شود

مدير جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان خبر داد:

اختصاص 97 هکتار از زمين های 
شهرستان دهاقان به کشت منداب 

مبارکه

 دهاقان

آران و بیدگلخمینی شهر

کاشان شهرضا

همراهی بسیج جامعه پزشکی با مردم مناطق محروم؛ 

 پيگيری تا حصول درمان

مدیر کانون بســیج جامعه پزشكی شهرستان 
لنجان گفت: بر اساس وظایف ذاتی بسیج جامعه 
پزشكی در عرصه محرومیت زدایی در بهداشت و درمان، این کانون به 
صورت منظم تیم های عمومی و تخصصی خود را به مناطق محروم 

اعزام می کند.

لنجان

رییس هیئت نظارت برانتخابات شــورای 
اسالمی شهرســتان لنجان والیت فقیه را 
ستون اصلی همه امور دانست و اذعان کرد: پیروزی شكوهمند 
انقالب اسالمی ایران، پیروزی ملت بزرگ ایران در هشت سال 
دفاع مقدس، خنثی کردن کودتاهــای داخلی، طرد کردن 
منافقین کوردل، مقابله با تحریم هــای ظالمانه و نا عادالنه 
بین المللی و مهار فتنه ۸۸، نمونه هایی از میثاق مستحكم 
ملت ایران با مقام معظم رهبری و والیت مطلقه فقیه اســت 
که باعث شده تا کشــتی انقالب در طوفان حوادث و بالیا به 
سالمت سفر کند و دشمنان را همواره در رسیدن به اهداف 

شوم خود ناکام بگذارد. 
حجت االســالم محمد علی کریمــی متذکر شــد: امروز 
ایران اســالمی در ســه حوزه اقتصاد، سیاســت و امنیت با 
 رهبری خردمندانه حضرت آیــت ا... العظمی امام خامنه ای

 )مدظله العالی( و ارتباط مستمر مردم با رهبری، از پیچ های 
خطرناک به سالمت عبور داده شده و این در حالی است که 
نظام جمهوری اسالمی ایران از بدو پیروزی انقالب تاکنون 
همواره آماج حمالت دشــمنان سیاســی خارجی بوده که 
ارتباط مستمر و تبعیت مردم از والیت، کید دشمنان را از بین 
برده است. رییس هیئت نظارت برانتخابات شورای اسالمی 
شهرستان لنجان تاکید کرد: ملت بصیرو آگاه ایران اسالمی 

همواره پشتیبان والیت بوده اند  و در حال حاضر نیز در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
هستیم و این مهم نیز باید همچون گذشته مورد توجه قرار 

گیرد تا شاهد برگزاری هرچه بهتر انتخابات در کشور باشیم.
وی با اشاره به اینكه برخی افراد سیاست را از دین جدا می دانند 
افزود: امام خمینــی )ره( معتقدند بودند که اســالم احكام 
اجتماعی بسیاری دارد و اگر مجتهدان و فقها پس از امامان 
معصوم)ع( به عرصه سیاست وارد نشوند، نمی توانند این احكام 
اجتماعی را در جامعه انجام دهند از این جهت باید گفت که 

سیاست جزیی از دیانت محسوب می شود.
وی تصریح کرد: یك بخش از دین، سیاست است و حكومت 
اسالمی که همراه با حكومت عادالنه باشــد یكی از اهداف 
دین اســت و مقدمات قرآنی دارد و باید به این مهم توجهی 
جدی داشت که حكومت اسالمی بر مبنای قرآن و با استناد 
به آیه های قرآنی در دوران امام خمینی)ره( هدایت شــد به 
طوری که اندیشه سیاسی ایشان تشكیل حكومت قسط بود 
یعنی مردم باید در آن شرکت کنند و این حكومت، حكومت 
نخبه گرایی باشد؛ بنابراین در پاســخ آنهایی که سیاست را 
کثیف معرفی می کنند و مطرح می کنند سیاست با دیانت 
سنخیت ندارد باید گفت چگونه سیاســت کثیف است در 

صورتی که سیاست ما همانند دیانت ماست.

ريیس هیئت نظارت برانتخابات شورای اسالمی شهرستان لنجان:

والیت فقیه
 ستون اصلی همه امور است

يک بخش از 
دين، سیاست 

است و حکومت 
اسالمی که همراه 

با حکومت عادالنه 
باشد يکی از 

اهداف دين است

امام جمعه کاشان گفت: آنهایی که از آغاز 
پیروزی انقالب اســالمی تا به امروز پای 
انقالب ایســتادند افرادی بودند که با اخــالص وارد میدان 
 شدند و برای کسب دنیا و شــهرت و نام و نان و زخارف دنیا

 نیامدند.
آیت ا... نمازی افزود: امروز نیز افــرادی باید پای کار انقالب 
باشند که انگیزه های الهی داشته باشند و مدعی و  به دنبال 
منافع شخصی نباشند و با کمال خضوع و خشوع و تواضع در 
برابر اســالم و انقالب و مردم با صداقت واردعرصه انتخابات 
شــوند. آیت ا... نمازی گفت: انقالب اسالمی مقدمه ای برای 
انقالب جهانی امام زمان)عج( اســت و انقالب اسالمی ایران 

نسخه بدل انقالب کریمه است.
نماینده ولی فقیه در کاشان همچنین با اشاره به اینكه ما با پای 
خود به دنیا نیامده ایم و با پای خودمان نیز از دنیا نمی رویم، 
اظهار داشت: ما را برای یك رســالت و آزمون بزرگ  به دنیا 
آورده اند و ما را هم خودشان از دنیا خواهند برد آن هم بدون 

اینكه در آمدن و رفتن خود اختیاری داشته باشیم.
وی افزود: تشــكل ها و گروه هایی که نام خــود را اصولگرا 
گذاشته اند باید تالش کنند تا کلمه اصولگرایی به معنای جامع 
و واقعی در خارج از این مجموعه بروز و ظهور داشته باشد و 
مردم باور کنند این مجموعه یك مجموعه اصولگرا است که 

بر محور توحید و اخالص و صداقت و پاکی و طهارت فعالیت 
می کنند. آیت ا... نمازی عرصه انتخابات را یك آزمون الهی 
دانست و عنوان کرد: در انقالب اسالمی جوانان تحصیلكرده 
زیادی در جبهه به شهادت رســیدند و  امروز ما بازماندگان 
کاروان شــهدا اگر بخواهیم بر سر تعدادی چوب و تخته میز 
ریاست با یكدیگر اختالف و درگیری داشته باشیم و یا یكدیگر 

را تخریب و تضعیف کنیم، از میسر انقالب منحرف شده ایم.
وی ادامه داد: نامزدهای انتخابــات باید با اخالص و صداقت 
و پاکی وارد عرصه انتخاب شــوند و برای تبلیغات خود نیز 
پوسترهای مشــترک و در کنار آن پوسترهای انفرادی برای 
معرفی خود منتشــر کنند و ســتادهای انتخاباتی نیز با نام 
سنگر خدمت به مردم معرفی شوند تا بیانگر حضورشان برای 

خدمت به مردم باشد.
به گفته وی، عرصه انتخابات، عرصه آزمایش الهی است و اگر 
نامزد انتخاباتی صادقانه و خالصانه وارد این عرصه شود پیروز 
هستند، اما اگر غل و غشی در دل داشته باشد شكست آنها 

حتمی است.
نماینده ولی فقیه در کاشان با تاکید بر انگیزه خدمت به مردم 
توسط نامزدهای کاندیداها، یكی از خصیصه های اهل اخالص 
را مدعی و کاسب نبودن دانســت و اظهار داشت: انسان های 

با اخالص همیشه از عنوان و اسم و منصب فاصله می گیرند.

امام جمعه کاشان:

انقالب اسالمی مقدمه ای برای 
انقالب جهانی امام زمان)عج( است

 امروز نیز افرادی 
بايد پای کار 

انقالب باشند که 
انگیزه های الهی 

داشته باشند و 
مدعی و  به دنبال 

منافع شخصی 
نباشند

کاشانلنجان

برخورد آذرخش ســبب مرگ یك روســتایی 
40 ســاله در شهرســتان نایین در شرق استان 

اصفهان شد.
رییس اورژانس نایین گفت: شامگاه شنبه رعد و برق همراه با بارش 
باران و تگرگ مرگ یك کشــاورز روستایی را در این منطقه در پی 
داشت. عباســی افزود : این کشاورز ساکن روســتای مزرعه امام 
که در صحرای )شــداد( نایین در زمین کشــاورزی خود مشغول 
 کار بود به دلیل اصابــت آذرخش جان خــود را در محل حادثه از

 دست داد.
روستای مزرعه امام و منطقه کشــاورزی شداد در پنج کیلومتری 
جاده نایین به اردکان قرار دارد.شهرســتان ناییــن با 40 هزار نفر 

جمعیت در140کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.

 مرگ کشاورز روستايی
 بر اثر آذرخش در نايين

 نايین

جزء خوانی قرآن کريم در امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد)ع(

 برگزاری چهارمین جشنواره غذا در زمان آباد

No. 2137 | May 15,  2017  | 12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILmosavar.zayanderoud@gmail.com



اجراييه
2/435شماره اجراييه:9610426825300052شماره پرونده:9509986825300351 
شماره بايگاني شــعبه:950448 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامــه مربوطــه 9509976825301642 حكم بــر محكوميت تضامني 
خواندگان 1- محمد امير حاجلو فرزند احمد به نشــاني اصفهــان خيابان قائميه کوي 
محمودي پالک 36 کدپستي 8178734448 ، 2- مجتبي مســرور نيا فرزند حسين به 
نشاني مجهول المكان بپرداخت مبلغ پانصدو هشتاد ميليون ريال بابت اصل خواسته 
بانضمام خسارت تاخير در تاديه و ارزش واقعي چک بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چک 
تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمي بانک مرکزي جمهوري اسالمي و پرداخت 
مبلغ يک ميليون و چهارصد و ســي و يک هزار ريال بابت خســارات دادرسي در حق 
خواهان رسول جمشــيديان فرزند اکبر به نشاني اصفهان ســه راه نظر جنب تعاوني 
کارمندان مغازه مرغ و ماهي فروشي گلچين پالک1 تلفن همراه 09131652794 صادر 
و اعالم مي نمايد. محكوم له به محض دريافت اولين قســمت از محكوم به مكلف است 
هزينه دادرســي را در حق خزانه دولت پرداخت نمايد پرداخت مبلغ 29000000 ريال 
بابت حق االجرا نيز بر عهده محكوم عليه مي باشــد. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ 
ابالغ اجرائيه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي 
احكام مدني(. 2-ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهــد.3- مالي معرفي کند که اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه 
نداند بايد ظرف سي روز کليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان 
نزد بانكها و موسســات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشــخصات 
دقيق حســابهاي مذکور و کليه اموالي که او بــه هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و 
کليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر 
در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعســار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد و اال به درخواســت محكوم له بازداشت مي شود) 
مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالــي 1394(. 4-خودداري محكوم عليه از 
اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجراي حكــم، حبس تعزيري درجه هفت 
را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراي محكوميت مالي 1394( 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار 
از اداي دين به نحــوي که باقيمانده امــوال براي پرداخت ديون کافي نباشــد موجب 
مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات 
مي شــود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت مالــي 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سي روز ارائه شــود آزادي محكم عليه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. م الف: 4367 شــعبه 31 دادگاه عمومي 

حقوقي شهرستان اصفهان)480 کلمه، 5 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

2/440 شــماره صــادره: 1396/43/364787 - 1396/2/19 نظــر بــه اينكه تحديد 
حدود ششــدانگ يكباب ســاختمان پالک شــماره 32/1183 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام عزت نســاج فرزند حسن و شرکاء در 
جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونــی آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا 
به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 96/03/23 ســاعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا بــه موجب اين آگهی بــه کليه مجاورين اخطــار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در اين آگهــی در محل حضور يابند و اعتراضــات مالكين يا 
مجاوريــن مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلــس تحديدی تا 
 30 روز پذيرفته خواهد شــد.م الف: 5083 حيدری رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک 

غرب اصفهان)143 کلمه،2 کادر(
ابالغ راي

2/453 کالســه پرونده: 950883 شــماره دادنامــه: 9609976794500126 تاريخ 
رســيدگي: 96/2/13 مرجع رســيدگي: شــعبه 15 شــوراي حل اختــالف اصفهان. 
خواهان: مهرنوش طالبي به نشــاني: اصفهان خانه اصفهان چهــارراه نيرو هوايي خ 
ارغوان کوچه شب بو پ 20 طبقه 4 زنگ 4 . خواندگان: 1- مرتضي طاهري شاه قريه 
2- محسن موســوي هر دو به نشاني مجهول المكان خواســته: الزام. گردشكار: پس 
از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طي تشريفات قانوني و اخذ 
نظريه مشورتي اعضاء، قاضي شورا ختم رســيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت 
به صدور راي مي نمايــد. راي قاضي شــورا: در خصوص دعــوي خانم مهرنوش 
طالبي به طرفيت 1- مرتضي طاهري شــاه قريه 2- محسن موسوي به خواسته الزام 

خواندگان به انتقال سند ســواري ام وي ام شماره شهرباني 13-335س61 بانضمام 
هزينه دادرسي، شــورا با عنايت به محتويات پرونده و اســتماع اظهارات خواهان و 
شهود تعرفه شده نامبرده بشرح صورتجلسه رسيدگي مورخ 96/2/4 و عدم حضور 
خواندگان با وصف ابالغ قانوني و مالحظه وکالتنامه شماره 10502 مورخ 92/11/7 
دفتر 376 اصفهان مبني بر اعطاء و اختيار تعويض پالک به خواهان و متعاقبًا تعويض 
پالک مورخ 93/1/30 بنام خواهان و اماره تصرف و همچنين پاســخ استعالم واصله 
از پليس راهور و نيز تصوير سند شــماره 10501 مورخ 92/2/7 که داللت بر مالكيت 
خوانده رديف اول دارد و باتوجه به رعايت تسلســل ايادي، خواسته خواهان را ثابت 
تشــخيص و مســتنداً به مواد 10-219-220 و 225 قانون مدني و مواد 198 و 519 
ق.آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده رديف اول )مرتضي طاهري شاه قريه( به حضور 
در دفترخانه و انتقال سند قطعي سواري ام وي ام H 315 مدل 1391 و شماره انتظامي 
335س61 ايــران 13 و نيز مبلــغ 1/471/000 ريال هزينه دادرســي در حق خواهان 
صادر و نســبت به خوانده رديف دوم به لحاظ عدم مالكيت رسمي مستنداً به ماده 2 
ق.آ.د.م قرار رد دعوي خواهان صادر و اعالم مي نمايد. راي صادره غيابي محسوب 
و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين شــعبه و پس از انقضاي 
مهلت مذکور ظرف مدت 20 روز ديگر پس از ابــالغ قابل تجديدنظرخواهي در محاکم 
 عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف: 4387 شعبه 15 حقوقي شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره يک(
اجراييه

2/463شماره اجراييه:9610426797900007شماره پرونده:9509986797901243 
شماره بايگانی شعبه:951245 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096797900123 و شــماره دادنامه مربوطه 9509976797901966 محكوم 
عليه ابوالفضل جباری به نشــانی مجهول المكان محكوم اســت بــه پرداخت مبلغ: 
50/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 2/245/000 ريال بابت هزينه دادرسی و 
خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چک های موصوف 95/3/25- 95/5/25 - 
95/4/25 تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان اميرحسين اميدوار فرزند غالمرضا به 
نشانی اصفهان خ فروغی ک بهارستان ج امام حسن صادر بانضمام نيم عشر دولتی. 
محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل 
تعداد يا مقــدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ايرانی يا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حســابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضميمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست 
محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. 
4-خودداری محكوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، 
حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری 
به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم 
به يا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محكم عليه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توسط محكوم عليه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. م الف: 4371 
شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره يک()394 کلمه،4 کادر(

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9609970350200152 دادنامــه:  شــماره   2 /466
9509980350200645 شــماره بايگانی شــعبه: 950769 خواهــان: آقای عليرضا 
صالحی فرزند اســفنديار با وکالت خانم پويه پروانه فرزند ملک جمشــيد به نشانی 
اصفهان سه راه حكيم نظامی به سمت فلكه ارتش جنب کاالی ست الكتريک بن بست 
شهيد عطايی ســاختمان 71 طبقه دوم واحد سوم کدپســتی 8175996951 خوانده: 
آقای احمدرضا آقاحســينی فرزند حســن به نشــانی مجهول المكان خواســته ها: 
1- مطالبه وجه چک2- مطالبه خســارت دادرسی 3- مطالبه خســارت تاخير تاديه 
دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به 
صدور رای می نمايد. رای دادگاه در خصوص دادخواســت خواهان آقای عليرضا 

صالحی فرزند اسفنديار با وکالت خانم پويه پروانه به طرفيت خوانده آقای احمدرضا 
آقاحسينی فرزند حسن به خواسته مطالبه مبلغ 250/000/000 ريال وجه دو فقره چک 
بانكی به شماره 20134980 مورخ 93/10/30 به مبلغ 100/000/000 ريال و 573089 
مورخ 95/1/30 به مبلغ 150/000/000 ريال به انضمام خسارت تاخير تاديه و هزينه 
دادرسی دادگاه از توجه به وجود اصل چک و گواهينامه عدم پرداخت در يد خواهان 
که حاکی از اشتغال ذمه خوانده می باشــد و اينكه خوانده دليلی بر برائت ذمه خويش 
به دادگاه ارائه ننموده است و نظر به اينكه خوانده در جلسه رسيدگی حاضر نشده و 
در مقابل ادعای خواهان دفاعی از خود به عمل نياورده اســت دعوی خواهان را وارد 
و ثابت دانســته و مســتندا به مواد 310 و بعد قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات و الحاقــات بعدی و مواد 522-519 
قانون آئين دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 250/000/000 ريال با احتساب 
خسارت تاخير تاديه بر اســاس شــاخص نرخ تورم بانک مرکزی  که در زمان اجرا 
توسط واحد اجرای احكام محاسبه می شود از تاريخ صدور چک لغايت زمان پرداخت 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 7/360/000 ريال به عنوان هزينه های دادرسی 
و پرداخت 7/200/000 ريال به عنوان حق الوکاله وکيــل در حق خواهان محكوم می 
نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين 
شعبه و سپس ظرف مدت بيست روز ديگر قابل تجديدنظر در محاکم محترم تجديدنظر 
 استان اصفهان می باشــد. م الف: 4432 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

)359 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/468 شماره دادنامه: 9609970350200071 شماره پرونده: 9309980350201128 
شــماره بايگانی شــعبه: 931313  خواهان ها: 1- آقای غالمعلی نواب صفوی فرزند 
حيدر 2- خانم هايده مســعود فرزند بهمن 3- آقای حســين صفوی فرزند محمود 
4- خانم فريبا نواب صفوی فرزند حيدر 5- آقای محمدحســين نواب صفوی فرزند 
حيدر با وکالت آقای پيمــان توفيقی بروجنــی فرزند مصطفی به نشــانی اصفهان 
خيابان چهارباغ باال مجتمع تجاری اداری پارسيان طبقه پنجم واحد 701، خواندگان: 
1- آقای حســين انشــائيه 2- خانم پريدخت بهروز 3- آقای احمــد بهروز 4- آقای 
رضا صانعی 5- خانم اعظم صفوی فرزند محمود 6- خانم زهرا انشــائيه 7- آقای 
غالمحسين صفوی 8- آقای محمدحسين اســدی 9- آقای عباس بهروز 10- خانم 
فرشــته حاج رســوليها فرزند جالل 11- آقای رحيم صالحيان دردشتی فرزند علی 
12- آقای حســين محمودی فرزند منصور 13- خانم زهرا )فيروزه( حاج رسوليها 
فرزند جــالل 14- آقای منصور صفوی فرزند حســين 15- آقــای محمدرضا حاج 
رسوليها فرزند جالل 16- آقای غالمرضا محمودی فرزند منصور 17- خانم صديقه 
انشــائيه 18- خانم ماه منظر صفوی 19- آقای محمدحسن ميرزا صفوی 20- آقای 
منصور محمودی فرزند حبيب اله 21- خانم ملوک صفوی فرزند حســين 22- خانم 
پروين دخت صفوی 23- آقای عليرضا انشــائيه همگی به نشــانی مجهول المكان. 
خواســته: افراز يک باب خانه. دادگاه: باتوجه به جميع محتويات پرونده ضمن اعالم 
ختم رسيدگی بشرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: درخصوص 
دادخواست خواهان ها آقايان و خانم ها 1- حسين صفوی فرزند محمود 2- غالمعلی 
نواب صفوی فرزند حيدر 3- محمدحســين نواب صفوی فرزند حيدر 4- فريبا نواب 
صفوی فرزند حيدر 5- هايده مســعود فرزنــد بهمن با وکالت آقــای پيمان توفيقی 
بروجنی به طرفيت خواندگان آقايان و خانم ها 1- محمدرضا حاج رســوليها فرزند 
جالل 2- زهرا )فيروزه( 3- فرشته شــهرت هردو حاجی رسوليها فرزندان جالل 4- 
منصور محمودی فرزند حبيب اله 5- غالمرضا محمودی فرزند منصور 6- حسين 
محمودی فرزند منصور 7- منصور صفوی فرزند حســين 8- ملوک صفوی فرزند 
حسين 9- حسين انشائيه 10- زهرا انشائيه 11- عليرضا انشائيه  12- محمدحسين 
اســدی 13- رحيم صالحيان دردشــتی فرزند علی 14- غالمحســين صفوی 15- 
محمدحسن ميرزا صفوی 16- پروين دخت صفوی 17- ماه منظر صفوی 18- احمد 
بهروز 19- عباس بهــروز 20- پريدخت بهروز 21- اعظم صفــوی فرزند محمود 
22- رضا صانعی بخواسته افراز يک باب خانه به انضمام باالخانه تحت پالک ثبتی 
2954 بخش 3 ثبت اصفهان نظر به اينكه دادگاه جهت افراز ملک موصوف موضوع را 
به کارشناسی ارجاع نموده است و کارشناس ملک موصوف را قابل افراز ندانسته 
و نظريه کارشــناس به طرفين ابالغ و هيچ يک از طرفين اعتراضی نسبت به نظريه 
مذکور به عمل نياورده اند لذا دادگاه دعوی خواهانها را وارد ندانســته مســتنداً به 
ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 1375 حكم بر غيرقابل افراز بودن 
پالک ثبتی 2954 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره 
ظرف مدت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابــل تجديدنظرخواهــی در محاکم محترم 
 تجديدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 4434 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی

 شهرستان اصفهان)488 کلمه،5 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

2/441 شــماره صادره: 1396/43/364771 - 1396/2/19 نظر به اينكه تحديد حدود 
ششــدانگ يكباب مجتمع تجاری اداری پالک شــماره24/3019 مجزی شده از پالک 
24/851 در اجرای موضوع قانون تعيين تكليف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام اکبر ابراهيمی آفارانی فرزند محمدعلی در جريان ثبت است 
و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز يكشنبه 
مورخ 96/03/23 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در 
محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.م الف: 5084 حيدری رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)153 کلمه،2 کادر(
اجراييه

2/462شماره اجراييه: 9610420352200055 شماره پرونده:9509980352200883 
شماره بايگانی شــعبه:950911 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامــه مربوطــه 9509970352201536 محكوم عليــه حبيب محمدی 
سورچه باالئی فرزند شهريار به نشانی مجهول المكان.محكوم است به پرداخت مبلغ 
750/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 24/848/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی و پرداخت مبلغ 15/300/000 ريال بابت حق الوکاله وکيل و همچنين خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احكام می باشد در حق خواهان محسن محمدی 
فرزند فرهاد به نشانی اصفهان شهرک شهيد منتظری بلوک 83 کارمندی آپارتمان 1 
و کدپستی 8161145657. با وکالت مهرداد تيموری جروکانی فرزند محمد به نشانی 
اصفهان خيابان شــريعتی روبروی درب بزرگ اورژانس شــريعتی پالک 34 همكف 
واحد دوم.  و نيم عشــر اجرايی به مبلغ 37/500/000 ريال در حق دولت.محكوم عليه 
مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجــرای احكام مدنی(. 2-ترتيبــی برای پرداخت محكوم بــه بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف ســی روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار 
و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقيق حســابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالــی 1394(. 4-خودداری محكوم عليه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هــر نحو با انگيزه فرار از ادای دين 
به نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشد موجب مجازات تعزيری 
درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه شود آزادی محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه 
يا معرفی کفيل توســط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكوميت مالــی 1394(. م الف: 4420 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 

اصفهان)447 کلمه، 5 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

2/425 شماره صادره: 96/43/366100 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه 
پالک شماره 31/9676 مجزی شده از پالک 31 اصلی در اجرای موضوع قانون تعيين 
تكليف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حسن بكرانی 
باالنی فرزند اسداله در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده 
است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود پالک مرقوم در روز يكشنبه مورخ 96/03/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد 

شد.م الف: 48131 حيدری رئيس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)150 کلمه، 2کادر(

 مدیر حج و زیارت چهارمحال و بختیاری گفت: در سال جاری سه کاروان و با ظرفیت 
390 زائر به حج تمتع اعزام می شوندکه دو کاروان مدینه قبل و یک کاروان مدینه 

بعد هستند.

سه کاروان از چهارمحال و بختياری به حج تمتع اعزام می شوند
بامردم

چرا با شروع فصل تابســتان و آغاز ورود  علیرضا 
گردشــگران به بخش بلداجــی، به ویژه رحمانی بلداجی 

امامزاده حمزه علی)ع(  فروش و ســاخت هر نوع بســتنی اعم از 
پاستوریزه  و  سنتی در این مکان از سوی بهداشت محیط منطقه 
ممنوع شده است. در صورتی که در سایر نقاط  گردشگری استان 
به عنوان نمونه سیاســرد بروجن و... اینگونه نیست . چرا به طور 
دوگانه عمل می کنند و این امر باعث نارضایتی بازاریان و عدم ورود 
گردشگر به این منطقه نمونه گردشــگری می شود . الزم به ذکر 
اســت هر مغازه دار بابت کرایه مبلغی حدود 20 میلیون  تومان به 
باال  به اداره  اوقاف  شهرستان پرداخت کرده است و این ممنوعیت 
تبعیض آمیز  باعث می شــود  کســبه  نتوانند هزینه های خود را 
جبران کنند.از مســئوالن مرکز بهداشــت اســتان  تقاضا داریم 

رسیدگی کنند. 

 جمعی از بازاریان امامزاده حمزه علی )ع( بلداجی
به گزارش  جهانبین نیوز به نقل از  بام ایران خبر؛ سفرهاي 
منظم فصلي که بســیاري از گونه هاي پرندگان که ممکن 
اســت در پاســخ به تغییرات آب و هوا، دسترســي به مواد 
 غذایي و یا زیستگاه انجام شود کوچ یا مهاجرت پرندگان نام

 دارد.
این مهاجرت به صورت یک سیکل انجام مي شود؛ به نحوي 
که پس از بلوغ جوجه ها با سرد شدن مناطق شمالي و طبیعتا 
کاهش منابع غذایي پرنــدگان به مناطق گــرم تر جنوب 
مهاجرت مي کنند و این مهاجرت در نهایت به بازگشــت به 
مناطق شــمالي تخم گذاري و جوجه آوري مي انجامد. این 
پرندگان عمدتا از شــش مسیر ازمناطق ســیبري، اروپاي 
شمالي و کشورهاي اســکاندیناوي وارد کشور مي شوند و 
اغلب در تاالب هاي شــمالي توقف کرده به تدریج به سایر 

استان ها مهاجرت مي کنند.
براساس آخرین فهرســتي که در مجالت علمي چاپ شده، 

۵3۵ گونه پرنده در کشــور داریم و این میــزان یعني یک 
ســوم پرندگان دنیا، این تعداد متعلق به ۸0 خانواده و ۱0 
راسته هستند که حدود 320 گونه از آنها در ایران زادآوري 
مي کنند، 90 گونه مهاجر زمستانه، 2۴ گونه مهاجر عبوري 
و بقیه هم جزو پرندگان کمیاب، اتفاقي و رها شده از قفس 

و ... هستند.
اگر بخواهیم دقیق بگوییم حــدود ۷0درصد پرندگان ایران 
مهاجرند که یا در زمســتان وارد ایران مي شوند یا در فصل 

تابستان براي زادآوري به این کشور مي آیند.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحــال وبختیاري 
در ارتباط با »روز جهاني پرنــدگان مهاجر« گفت: ۱0 مي 
میالدي مطابق با 20 اردیبهشت ماه به عنوان »روز پرندگان 

مهاجر« نام گذاري شده است.
شهرام احمدي شعار ســال 20۱۷ براي این روز را »دنیاي 
سالم براي پرندگان مهاجر و انسان ها« معرفي کرد و افزود: 

این روز براي افزایش توجه جهاني به مقوله پرندگان مهاجر 
و اهمیت آن انتخاب شده است.

وي انجام فعالیت هاي آموزشــي و تنویــر افکار عمومي در 
ارتباط با پرندگان مهاجر در این مناسبت محیط زیستي را 
بسیار موثر دانست و تصریح کرد: با اقدامات حفاظت محیط 
زیست استان هم اکنون شاهد رشــد چشمگیر مهاجرت و 

حتي النه گزیني پرندگان در این استان هستیم.
احمدي اظهار داشت: با داشتن تاالب ها و آبگیر هایي نظیر؛ 
تاالب چغاخور، گندمان، علي آباد، سولقان و ... که در یکي از 
مسیرهاي مهاجرتي پرندگان در کشور قرارگرفته اند، همه 
ساله از ابتداي سال شاهد مهاجرت گونه هاي متفاوت پرنده 

به استان هستیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از جمله این پرندگان را 
مرغابي ها، قو، اردک سرسبز، اردک سرحنایي، اردک اره اي، 
لک لک، پاشلک، کشیم، درنا و آبچلیک ها عنوان کرد و بیان 
داشت: از منظر گردشگري طبیعي )اکوتوریسم( حضور این 
پرندگان در طبیعــت بکر و زیباي چهارمحــال و بختیاري 
صحنه هاي بي بدیل و استثنایي را براي عالقه مندان محیط 

زیست به نمایش مي گذارد.
وي اذعان کرد: با انجام اقدامات اصالحــي، احیا و عمراني 
و مدیریتي توســط حفاظت محیط زیست استان در سطح 
تاالب ها به ویژه تــاالب گندمان، روند افزایشــي مهاجرت 
پرندگان به استان به نحوي بوده که در سال جاري حدود ۴۵ 
هزار پرنده به آبگیرهاي اســتان مهاجرت کرده اند.مدیرکل 
حفاظت محیط زیســت چهارمحال و بختیاری گفت: این 
تعداد نسبت به سال گذشته 3۷ درصد رشد را نشان مي دهد.

احمدي در رابطه با احیــاي تاالب گندمــان تصریح کرد: 
برخالف کاهش بارندگي در استان، امســال براي اولین بار 
 تاالب گندمان بــه طور کامل )۱00 درصد( آبگیري شــده

 است. شاید بد نباشــد بدانید رکورد طوالني ترین مسافت 
پرواز در مهاجرت را در دنیا معموال متعلق به پرســتوهاي 
دریایي قطبي مي دانند. این گونه که از نزدیکي قطب شمال 
تا نزدیک قطب جنوب پرواز مي کند مسافتي حدود 30 هزار 

کیلومتر را طي مي کند.

استاندار چهار محال و بختیاری گفت: حضور پرشور مردم در 
انتخابات، زمینه ساز توسعه کشور است.

به گــزارش خبرنگار مهر، قاســم ســلیمانی دشــتکی در 
مراســم تجلیل از معلمان عشایری اســتان چهار محال و 
 بختیاری با اشاره به اینکه حضور پرشور مردم در انتخابات،

 زمینه ساز توسعه کشور اســت، اظهار داشت:حضور پرشور 
مردم در انتخابات، پشــتوانه ای بزرگ برای نظام اســالمی 
 کشور به شمار می رود و موجب افزایش اقتدار و عزت نظام

 می شود.
 وی عنوان کرد: دولتی موفق اســت که بتواند تورم را مهار و 

ایجاد اشتغال کند که دولت یازدهم در این زمینه ها موفق 
عمل کرد.

وی با اشاره به ایجاد بیش از 3۸ هزار شغل در چهارمحال و 
بختیاری طی فعالیت دولت یازدهم، گفت: ایجاد اشتغال در 

سال جاری از مهم ترین اهداف مسئوالن است.
اســتاندار چهار محــال و بختیاری اظهار داشــت: معلمان 
عشــایری از فداکارترین افراد جامعه هســتند که در مسیر 

آموزش سختی های بسیاری را متحمل می شوند.

رشد 37 درصدي مهاجرت پرندگان به تاالب هاي چهارمحال
اخبار کوتاه

رییس دانشــگاه پیام نور شــهرکرد گفــت: ۱0 هزار 
دانشجو در دانشــگاه های پیام نور این استان تحصیل 
می کنند. علیرضا آبرود در نشست مدیران دانشگاه های 
چهارمحال و بختیاری با وزیر علوم، با اشــاره به اینکه 
۱0 هزار دانشــجو در دانشــگاه های پیام نور شهرکرد 
تحصیل می کنند، اظهار داشت: ۱۱ دانشگاه پیام نور در 

چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند.
 وی عنوان کرد: دانشــگاه های پیام نور چهارمحال و 
بختیاری ۸۶ نفر هیئت علمی دارند. رییس دانشــگاه 
پیام نور شهرکرد تاکید کرد: دانشگاه پیام نور به دنبال 

افزایش کیفیت آموزشی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری به مناسبت 10 مي میالدي مطابق با 20 اردیبهشت ماه 
باعنوان روز جهاني پرندگان مهاجر گزارشي از وضعیت تاالب ها و مهاجرت پرندگان به این استان را ارائه داد.

استاندار چهار محال و بختیاری:

حضور پرشور مردم در انتخابات، زمینه ساز توسعه کشور است

در چهارمحال و بختیاری؛

۱۰ هزار دانشجو در دانشگاه های 
پیام نور تحصیل می کنند

فرماندار لردگان گفت: جسد یکی از بانوان مفقود شده 
سیل روستای سید محمد لردگان پیدا شد. ابوالقاسم 
کریمی با اشاره به این موضوع اظهار داشت: این جسد 
با تالش نیروهای امدادی و غواصــان در منطقه وقوع 

سیل پیدا شد. 
وی عنوان کرد: هم اکنون 30 گــروه امدادی به همراه 
مردم روستای ســید محمد و اهالی دیگر روستاهای 
منطقه در حال جســت وجو برای یافتن دیگر ناپدید 
شدگان هستند.وقوع سیل در روســتای سید محمد 
لردگان، موجب ناپدید شدن چهار بانو و مصدوم شدن 

دو بانوی این روستا شد.

جسد یکی از بانوان مفقود 
شده سیل لردگان پیدا شد

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال 
و بختیــاری از رشــد ۱۱2 درصدی ســرمایه گذاری 
خارجی در چهارمحال و بختیاری خبر داد. سید نعیم 
امامی اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری خارجی در 
واحدهای تولیدی و صنعتی این استان در دولت یازدهم 
نسبت به مدت مشابه در دولت دهم، ۱۱2 درصد رشد 
دارد. وی اظهــار کرد: در این مــدت دومیلیارد و ۱3۴ 
میلیون یورو بــرای تکمیل و یا راه انــدازی واحدهای 
تولیدی و صنعتــی در چهارمحال و بختیاری در دولت 

یازدهم سرمایه گذاری شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خبرداد:

رشد ۱۱۲ درصدی سرمایه گذاری 
خارجی در چهارمحال

 گالیه های بازاریان امامزاده 
حمزه علی )ع( بلداجی

دوست و همکار ارجمندم جناب آقای عالی
کارشــناس محترم روابط عمومی اداره کل امور 

مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری 
معرفی این روابــط عمومی را به عنــوان روابط 
عمومی برتر ســازمان در فرهنگ سازی مالیاتی 
توسط رییس کل محترم ســازمان جناب آقای 
دکتر تقوی نژاد ، در چهارمین اجالس سراسری 
روابط عمومی های ســازمان امور مالیاتی کشور 
به مدیریت محترم جناب آقــای بیگدلی و همه 
همکاران گرامی صمیمانه تبریک عرض می کنم.

همکار شما؛ علیرضا رحمانی بلداجی 
در اداره امور مالیاتی بخش بلداجی

تبریک
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يادداشت
ناجا به هیچ جریان و گروه سیاسی وابسته نیست

فرمانده نیروی انتظامی گفت: ما به هیچ جریان سیاسی، فرد و یا گروهی وابسته 
 نیســتیم و تنها وابســتگی ما به فرماندهی معظم کل قوا ، رهبــر و مرجع مان

 است.

گزارش

اخبار کوتاه

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی 
درمانی الزهرای اصفهان گفت: اعضای بدن امیر محمد 
اصغر زاده 7 ساله که در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده 
بود با رضایت خانواده انسان دوستش در این مرکز اهدا شد. 
مریم خلیفه سلطانی افزود: کبد وکلیه های این کودک 

مرگ مغزی به سه بیمار نیامند عضو پیوند شد.

کسب ســواد و علم آموزی وظیفه و حق هر فرد 
ایرانی است.این قانونی اســت که در سده اخیر به 
جدیت بنیان نهاده شــده و مورد عمل قرار گرفته 
است. روزگاری کسب علم فقط مخصوص طبقه خاصی از اشراف بود 
و عموم مردم حق کسب علم را با امکانات آن زمان نداشتند.گروهی 
بی سواد زندگی می کردند و گروهی دیگر هم بنا به اقبال خوبشان 
نزد دوست یا والدین کســب علم می کردند.در قرن اخیر با آشکار 
شدن اهمیت تحصیل و دانش در جامعه، تالش برای ریشه کن کردن 
بی سوادی با جدیت بیشتری همراه شد.مدارس عمومی بیشتری در 
سطح کشور پذیرای دانش آموزان شدند و در راه کسب علم و دانش 
تسهیالت خوبی برای نوجوانان ایرانی در نظر گرفته شد.در کنار این 
اقدامات نهضت های سواد آموزی برای قشر مسن کشور مشغول به 
کار شد تا آنها نیز بتوانند از نعمت خواندن و نوشتن بهره مند شوند.

حتما در تابلو های مدارس دهه شصت و هفتاد با جمله معروف »ایران 
را مدرســه کنیم«مواجه شــده اید. به هر صورت به همت خیرین 
مدرسه ساز و مسئوالن ، مدارس متنوعی در سطح کشور احداث شد. 
هر چند که سهم مناطق محروم از این مدارس بسیار ناچیز بود و دانش 
آموزان مناطق محروم کشور همچنان به سختی درس می خواندند 
.در دهه اخیر با حضور مدارس غیرانتفاعی نسل جدیدی از مدارس در 
کشور پایه ریزی شد.برای کسانی که در دهه هفتاد تحصیل کرد ه اند 
مدارس غیرانتفاعی یادآور بچه پولدار هایی است که در ناز و نعمت 
بزرگ شده بودند و برای در امان ماندن از مشکالت مدارس دولتی در 
مدارس غیرانتفاعی ثبت نام می کردند.در دهه هشتاد رشد مدارس 
غیرانتفاعی بیشتر از قبل شد و با آغاز دهه نود این رشد به اوج خود 
رسید.امروزه در اکثر خیابان های شهر می توان مدارس غیرانتفاعی 
متعددی را مشاهده کرد که با تبلیغات فراوان در صدد جذب دانش 
آموزان هستند.خانه های بزرگ و قدیمی که به جای مدرسه مشغول 
به فعالیت هستند و ســرمایه دارانی که با کســب مجوز مدرسه را 
تاسیس کرده و به امر آموزش مشغول هستند ،همه و همه نشان از 
گسترش مدارس غیرانتفاعی دارد.مدارس غیرانتفاعی یا غیر دولتی 
بهره چندانی از دولت و بودجه آموزش و پرورش نمی برند و در واقع 
هزینه مدرسه از شهریه دانش آموزان تامین می شود.برخی از مدارس 
غیرانتفاعی با برنامه ریزی بلند مدت و حامیان مالی قوی به جایگاه 
رفیعی دست یافتند.خدمات ارائه شــده در این مدارس به بهترین 
شکل انجام می شــود.دانش آموزان در بهترین شرایط آموزشی و با 
به روزترین امکانات دوران تحصیل خود را سپری می کنند.مشخص 
است که ورود به این مدارس برای هر دانش آموزی امکان پذیر نیست 
و قشــر خاصی از دانش آموزان امکان استفاده از این مدارس مدرن 
غیرانتفاعی را دارند.آموزش و پرورش هر ســاله مبلغ مشخص را به 
عنوان شهریه مدارس غیر دولتی در تصویب می کند.بنا بر گزارش 
ارائه شده ،شهریه مدارس غیر دولتی برای سال تحصیلی جدید 17 
درصد افزایش خواهد داشت.مدیر کل مدارس غیر دولتی آموزش و 
پرورش در این باره گفت:»نرخ شــهریه مدارس غیر دولتی در سال 
تحصیلی آینده برای مدارس ابتدایی حداکثر شش میلیون و دویست 
هزار تومان،دبیرستان های دوره اول حداکثر هفت میلیون و هفتصد 
هزار تومان و برای دبیرســتان های دوره دوم حداکثر نه میلیون و 
ششصد هزار تومان است.« این شهریه شامل شهریه مصوب و فوق 
برنامه است.مشخص است این نرخ برای بسیاری از خانواده ها بسیار 
سنگین است؛ چرا که اگر در  یک خانوده دو فرزند مشغول تحصیل 
باشــند و هر دو قصد ثبت نام در مدارس غیر دولتی را داشته باشند 
هزینه ای بس سنگین بر دوش خانواده تحمیل می شود.حال با این 
هزینه ها این پرسش مطرح می شود که آیا همه مدارس غیر دولتی 
امکانات مناسب را با این شهریه ســنگین در اختیار دانش آموزان 
قرار می دهند؟حقیقتا خیر!جدای از مدارس غیرانتفاعی مطرح که 
دارای فضای آموزشی مناسب هستند ،مدارس غیرانتفاعی هم در 
سطح شهر وجود دارند که به هیچ عنوان شرایط آموزشی مناسب را 
ندارند. اتاق های قدیمی یک خانه با همه تغییراتش مکان مناسبی 
برای آموزش یک دانش آموز نیســت.حتی دانش آموزانی در یک 
کالس درس حضور دارند دارای شرایط یکســان برای کسب علم 
نیستند. رقابت بیش از حد مدارس و هزینه های سرسام آور آنها باعث 
شده تا در صورت توانایی مالی مناسب  یک خانواده ،بدون توجه به 
سایر شرایط دانش آموز مورد نظر را برای ثبت نام بپذیرند.برخی از 
مدارس برای کسب رضایت والدین از هیچ امری کوتاهی نمی کنند.

هزینه باالی پرداخت شده توسط والدین باعث شده تا برخی از آنها 
انتظارات نامعقولی از مدارس و کارکنان آن داشته باشند.این نگرش 
معامله گرایانه جایگاه دبیر و کارکنان مدرسه را دچار اشکال می کند.

اداره یک مدرسه هزینه های گزافی را به دنبال دارد که مقداری از این 
هزینه با شهریه دانش آموزان تامین می شود.هر چند پول های اضافه 
بر شهریه هم در برخی مدارس دریافت می شود که این خود جای 
بررسی دارد .هزینه های سنگین مدارس غیردولتی ،سیستم آموزشی 
را به یک بنگاه معامالتی مانند کرده اســت که این کار می تواند امر 

عمومی تحصیل را به امری خصوصی تبدیل کند

بی احتیاطی مادر و پسرش در راه اندازی کولر در روستای جزال در 
شهرستان طارم، موجب برق گرفتگی شدید و مرگ آنها شد.

در پی تماس با پلیس 110 مبنی بر برق گرفتگی در روستای جزال 
از توابع شهرستان طارم، ماموران به محل مورد نظر اعزام و موضوع 
را مورد بررســی قرار دادند.در تحقیقات انجام شده مشخص شد 
مادر 60 ساله و پسر 41 ساله اش در حال راه اندازی کولر در حیاط 
خانه دچار برق گرفتگی شدید شده بودند.این دو مصدوم در جهت 
مداوا به بیمارستان منتقل شدند، اما در اثر برق گرفتگی شدید در 

بیمارستان جان باختند.

 مدارس غیر دولتی
 و انتظارات والدین

هر دم از این باغ بری می رسد/ تازه تر از 
تازه تری می رسد.این بیت شعر، جان 
کالم حال و روز تبلیغات کاندیداهای 
شورای شهر در سطح شهر اســت. تبلیغاتی که از روز شنبه 
شروع شــد و از همان روز اول پر از حاشــیه بود و حرف و 
حدیث. اگر در سال های نه چندان دور بزرگ ترین دغدغه 
برای طراحی پوســتر کاندیداها شــعار بود و نــگاه به افق 
دوردســت، اما این روزها وارد فاز جدیــدی از ترفندهای 

رای آوری به لطف خالقیت دوستان شده ایم.
در بیشتر پوسترهای تبلیغاتی شعارهای دیده می شود که 
هیچگونه مطابقتی با وظایف و اهداف شــورا ندارد. بعضی 
مواقع این سوال به ذهن خطور می کند که این افراد آیا برای 
یک بار هم که شده نگاهی به وظایف اعضای شورای اسالمی 
شهر و روستا انداخته اند؟ اکثرا تبلیغات را یکی از ابزارهای 
اساسی برای ایجاد شناخت می دانند اما فقط وسعت تبلیغات، 
سایز و کیفیت چاپ، تعدد گروه ها در فضای مجازی و ارسال 
پرتره از کاندیداها شناخت ایجاد می کند؟آیا کاندیدای مورد 
نظرتوجیه شده اند که برای چه منظوری شورای»اسالمی« 

شهر و روستا تشکیل شده است ؟ و هزاران سوال دیگر ...
اما در سوی دیگر میدان انتخابات، مردم قرار دارند کسانی که 
باید انتخاب کنند. شکی نیست که مالک ها برای انتخاب در 
هر زمینه متفاوت و متناسب با روحیات هر شخص است، اما 

بنرهای تبلیغاتی کاندیداهای شورای شهر این روزها پرده از 
واقعیتی تلخ در جامعه امروز برمی دارد؛ جامعه ای که زمانی 
اخالق و منش ملی اسالمی در آن حاکم بود و حاال این بنرها 
و تبلیغاتی که در کوچه و بازار شــاهد هستیم بیشتر شبیه 
شوهای آرایش و زیبایی است که در یک اردوکشی خیابانی 
بر سر هر چهارراه و در تراکت های کوچک و بزرگ  دست به 

دست در میان مردم جابه جا می شود.
 ســوال دیگر این اســت که مردم ما تا به این حد ســاده و 
سطحی نگر شده اند که رای آنها را در گریم و مواد آرایشی یا 
فتوشاپ و روتوش و تکنیک های عکاسی جست وجو شود؟ 
مگر قرار است مردم به سالمت پوســت و قد و قیافه و ژست 

نامزدها رای بدهند؟
در کنار تمام این مســائل عکس های که توســط نامزدها 
استفاده می شود برای تبلیغات شاید برای قاب کردن روی 
دیوار اتاق شخصی بیشتر مناسب باشــد تا تبدیل شدن به 
پوســتر آن هم در ابعادی که در قانون مجاز شناخته نشده 

است.
آیا کســی که ویژگــی عکس گرفتــن بــرای انتخابات را 
نمی داند، الیق حضور در پارلمان محلی اســت؟ آیا رسالت 
کلیپ انتخاباتی فقط همین اســت که نامــزد محترم را در 
حالت های مختلف اخم و لبخند و نیمرخ، سه رخ با پیراهن یا 
روسری های رنگارنگ و یک آهنگ ملیح نشان دهد، دریغ از 

یک خط برنامه و ارائه اهداف و سوابق؟
این در حالی است که فرمانده انتظامی استان اصفهان دو روز 
پیش با اشاره به اینکه بر اســاس قانون نصب بنرهای بزرگ 
از کاندیداهای انتخابات مختلف در خارج از ستاد انتخاباتی 
تخلف است بر احترام به قوانین انتخابات برای مواجه نشدن 

با برخورد های بیشتر تاکید کرد.
 بیشتر به نظر می رســد این دوره از انتخابات شورای شهر 
نامزدها بیشــتر در جهت سرگرمی و اســتفاده از رانت و پر 
کردن رزومه خود وارد این کارزار شــده اند! که اگر اینگونه 
باشد به طور حتم زنگ خطری برای حیات جامعه اسالمی و 

تهدید بزرگی برای آینده محسوب می شود.
عالوه بر شکل و تعداد و هزینه های صرف شده، قانون مداری 
در تبلیغات هم از نکات مهمی است که توجه مخاطب را جلب 
می کند. رعایت زمان قانونی یا اســتفاده از محله ای قانونی 
برای نشر تبلیغات یا برخی وعده های غیرقانونی به مبلغان، 

از الیه های درونی کاندیداها خبر می دهد.
کســی که برای چند رای بیشــتر قانون را زیر پــا بگذارد، 
شــهروندان را به زحمت بیندازد و از آسیب به درختان و پل 
عابر پیاده و حتی تابلوی راهنمایی رانندگی نگذرد می تواند 

فرد الیقی برای قانون گذاری باشد؟ 
کسی که در تبلیغات و یا مســئولیت های قبلی خود نشان 
داده که قومیت گرایی برایش مهم اســت یا به دنبال منافع 
حزبی و گروهی عده ای خاص تالش می کند طبیعتا با اقبال 
عمومی مواجه نمی شود و تنها از حمایت همان عده خاص 

برخوردار است.
از طرفی کسانی که با ســفره های نهار و شام راضی به رای 
دادن شده اند و به طمع »ملک ری« دوندگی می کنند از همه 
بیشتر متضرر خواهند شد. حتی اگر مثل نمونه های تاریخی 

سرشــان بی کاله نماند و در 
حســرت حکمرانی بر ری 
عقده ای نشوند و موفق شوند 
ایــن دو روز دنیای فانی را با 
گرفتن سهمشان بگذرانند؛ 
فردا با دست خالی و کوله بار 
سنگین باید در محضر خدا 
جوابگو باشــند هرچند بنا 
بر تاکیــد خداوند در همین 
دنیا هم چوب کارشــان را 
می خورند اما دریغ از ذره ای 
درک کــه بداننــد از کجا 

خوردند.
حتما شما هم از این نمونه ها 
در اطــراف خود مشــاهده 
کرده اید. ایــن روزها وقت 
مناســبی بــرای تأمل در 
مشــاهدات اســت. فرصت 

کوتاه تبلیغات هم می گذرد و اما این نشانه ها بر تن شهر و در 
ذهن مردم باقی خواهد ماند. 

رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش 
درباره نتایج آزمون اســتخدامی این وزارتخانه که آبان ماه سال گذشته برگزار شد 
گفت: گزینش پذیرفته شدگان این آزمون انجام و نتایج یک برابر ظرفیت هم اعالم 

شده و قرار است به زودی نتایج اعالم شود.
اسفندیار چهاربند در گفت وگو با ایســنا، ضمن بیان این مطلب درباره زمان شروع 
دوره های صالحیت حرفه ای معلمی در دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: پس از اعالم 
نتایج، درباره زمان شــروع دوره های صالحیت حرفه ای تصمیــم گیری و تالش 
می کنیم هرچه زودتر دوره ها برگزار شوند. وی ادامه داد: البته با توجه به نیاز آموزش 
و پرورش به جذب نیروی انسانی به علت سونامی بازنشستگی که طی 10 سال آینده 
در آموزش و پرورش با آن مواجه خواهیم بود، بیش از 600 هزار نفر در 10 ســال 
آینده بازنشسته می شوند و این موضوع تبدیل به یکی از چالش های بزرگ آموزش 
و پرورش خواهد شد. برای حل این مشــکل کمیته ویژه ای تشکیل شده تا درباره 

سازوکار جذب نیرو ،تدابیری بیندیشند.

سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد:

رشد ۸ درصدی مستمری  
بگیران تامین اجتماعی

 اعالم نتایج آزمون 
استخدامی آموزش 
وپرورش؛ به زودی

سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد: با رشــد ۸ درصدی مستمری بگیران 
تاپایان آذر سال گذشته، 41 میلیون و ٢٩٣ هزار و ٥٣٣ نفر تحت پوشش 
سازمان تامین اجتماعی قرارگرفتند.به گزارش ایمنا،  بر اساس اعالم دفتر 
آمار محاسبات اقتصادی و اجتماعی ســازمان تامین اجتماعی از مجموع 
جمعیت تحت پوشــش در همین مدت، ٣٥میلیون و6٣1هزار و10٩نفر 
بیمه شــده بودند که بیش از1٣میلیون و 7٣7هزار و41٣ نفر بیمه شده 
اصلی و٢1میلیون و۸٩٣ هزار و6٩6 نفر بیمه شده تبعی بودند. تا پایان آذر 
سال٩٥، ٥ میلیون و66٢ هزار و 4٢4 نفر از جمعیت تحت پوشش سازمان 
تامین اجتماعی را مستمری بگیران تشکیل می دهند که نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل از آن 6/۸٥ افزایش داشــته اند. از مجموع مستمری 
بگیران تامین اجتماعی در همین مــدت، ٣میلیون و1۸٥هزار و ٥4٩نفر 
مستمری بگیر اصلی هستند که 7/٩٥ رشــد را نسبت به آذر ماه سال ٩4 

نشان می دهد. 

معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد اصفهان خبر داد:

مساعدت 19 میلیاردی 
حامیان از ایتام

به گزارش ایمنا؛ معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد اصفهان گفت:خیران در سال گذشته 1٩میلیارد و 400 میلیون تومان به صورت نقدی و غیر نقدی به 
ایتام کمک کردند. عبد الرزاق میرزایی با بیان اینکه طرح اکرام ایـــتام از نیمه دوم سال 7۸  و با هدف حمایت از کودکان یتیم و تامین نیازمندی های آنان در زمینه های 
معیشتی، تحصیلی و درمان آغاز به کار کرده است، گفت: افراد حقیقی یا حقوقی که در این طرح »حامی« نامیده می شوند با مراجعه به کمیته امداد یا درگاه های الکترونیک 
و تکمیل فرم اعالم همکاری، آمادگی خود را جهت تحت حمایت گرفتن یک یا چند کودک یتیم اعالم می کنند. وی تصریح کرد: خیران در ســال گذشته 1٩میلیارد و 
400 میلیون  تومان  به صورت نقدی و غیر نقدی به  ایتام کمک کردند.میرزایی گفت: حامیان و خیران نیکوکار اصفهانــی  حدود 17 میلیارد و 600 میلیون  تومان در 
راستای بر طرف کردن مشکالت ایتام در بخش هایی مانند ازدواج ، بیماری ، تحصیل ، ساخت وتعمیرات مســکن در سال ٩4به نیازمندان اهدا کردند.وی با بیان اینکه 
حضور نیکوکاران خیر در برنامه های محرومیت زدایی و توانمندی خانواده های تحت حمایت کمیته امداد تاثیر گذار است، افزود: از همه نیکوکاران دعوت می شود جهت 
توانمندسازی خانواده های تحت حمایت این نهاد همانند گذشته همراهی و همکاری کنند. معاون  توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد اصفهان بیان داشت : خیران 
استان برای یاری نیازمندان  می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب ،٢401-11-٣0٩1407-٢، شبای ir  ۸00600٢4010110٣0٩140700٢ ، شماره 

کارت  606٣-7٣70-0000-٢٥0٩ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران  و یا سامانه آسان پرداخت  #٣1*۸۸777* واریز کنند.

فرمانده انتظامی استان از متالشی شدن 6 باند سرقت مسلحانه و خشن در عملیات 
کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی خبر داد.

به گزارش ایمنا؛ سردار عبدالرضا آقاخانی  پیرامون برنامه های فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان در سال ٩6 اظهار داشت: امسال ســال پرشتابی در ماموریت های 
میدانی و عملیاتی پلیس استان است و سعی می کنیم که رسیدگی به موضوعاتی 

که در سال ٩٥ دغدغه اصلی مردم استان بود را با شتاب بیشتری دنبال کنیم.
وی بحث مبــارزه با مواد مخدر را یکــی از اولویت های اصلــی برنامه های پلیس 
اســتان ذکر کرد و اظهار داشــت: در زمینه جمع آوری معتادان ولگرد از ســطح 
 محالت کار ویژه ای در ســال ٩٥ شروع شــد که این روند در سال جدید نیز ادامه

 خواهد یافت.
این مقام انتظامی با بیان اینکه طرح های پلیــس در خصوص مبارزه با موادمخدر 
مقطعی نیست گفت: در طول ســال ٩٥ بیش از ٥00 طرح با این موضوع در سطح 

استان اجرا شد که نشان می دهد پلیس در این خصوص مصمم و قاطع بوده است.
وی موضوع ســرقت های خرد، کاهش تصادفات فوتی و ارتقای امنیت اخالقی و 
اجتماعی را از دیگر برنامه های فرماندهی انتظامی اســتان برای سال ٩6 عنوان و 
تصریح کرد: در سال گذشته اقدامات خوبی با همکاری سایر دستگاه ها در این راستا 
صورت گرفت و امیدواریم با ادامه این روند بتوانیم فضای امن، آرام و با نشاطی برای 

مردم استان فراهم کنیم.
قاچاق ضربه بزرگی به نظام اقتصادی کشور وارد می کند

سردار آقاخانی، مبارزه با قاچاق کاال را در دســتور کار جدی پلیس استان دانست 
و گفت: با توجه به اینکه قاچاق ضربه بزرگی به نظام اقتصادی کشور وارد می کند 

به همین جهت برنامه ریزی های خوبی شده تا با همکاری همه دستگاه ها به ویژه 
هماهنگی دســتگاه قضائی، یک مقابله جدی و قاطعانه را در سال جدید با عامالن 

قاچاق کاال و عبور محموله های قاچاق از مسیر های استان انجام دهیم.
فرمانده انتظامی استان مقابله با جرایم خشن را از دیگر برنامه های این فرماندهی 
برشمرد و اظهار داشت: با تالش کارآگاهان سخت کوش پلیس آگاهی استان 6 باند 

سرقت مسلحانه و خشن در سال ٩٥ منهدم و از هم متالشی شدند که عمده فعالیت 
این باندها سرقت از طالفروشی ها، سرقت های توام با خشونت و سرقت محموله بود.
این مقام انتظامی ســپس به حوزه پلیس فتای استان اشــاره کرد و گفت: پلیس 

اصفهان مقابله با جرایم فضای مجازی را بــه عنوان اولویت خاص برنامه های خود 
قرار داده و معتقد است این فضا با توجه به تهدیدات و آسیب های جبران ناپذیری 
که برای نسل جوان جامعه ما در بر دارد بایســتی به طور ویژه تحت نظر و کنترل 

قرار گیرد.
صفحات شبکه های اجتماعی و ســايت های اينترنتی زير ذره بین 

پلیس
سردار آقاخانی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه نظارت پلیس فتای استان بر 
تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی چگونه اســت اظهار داشت: پلیس فتا به طور 
دقیق تمام صفحات شــبکه های اجتماعی و ســایت های اینترنتی که در زمینه 
تبلیغات انتخاباتی فعال هستند را رصد می کند و با هرگونه تخلفی نیز در این زمینه 

برخورد قانونی صورت می دهد.
ارتقای تعالی رفتار کارکنان پلیس استان دیگر موضوعی بود که سردار آقاخانی بر 
آن تاکید کرد و گفت: سال گذشته با انجام این اقدامات شاهد کاهش 4٥ درصدی 
تخلفات در بین کارکنان بودیم و امســال هم تکریم اربــاب رجوع و حفظ حقوق 
شــهروندی در مراکز انتظامی با جدیت بیشتری دنبال می شــود و تیم های ویژه 
به طور ســرزده به یگان های انتظامی حضور یافته و بر رعایت این مسایل از سوی 

کارکنان نظارت می کنند.
آقاخانی اســتراتژی ناجا را خوش رویی و خوش اخالقی مامــوران پلیس با مردم 
عنوان کرد و اظهار داشت: نیروی انتظامی پناهگاه مظلومان و آسیب دیدگان است 
و برای گرفتن حق آنان از افراد شــرور و قانون شکن از موضع صالبت و اقتدار خود 

رفتار می کند.

ناجا

فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبر داد:

متالشی شدن ۶ باند سرقت مسلحانه و خشن

اهدای اعضای بیمار مرگ 
مغزی به سه بیمار نیازمند عضو

مرگ مادر و پسر در حیاط خانه 

رییس مرکز ســنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: از 
شهریور ماه سال جاری، تصحیح الکترونیکی در امتحانات 
نهایی به صورت آزمایشــی در چندین ماده درسی اجرا 
خواهد شد.عبدالرسول عمادی تحلیل نتایج امتحانات 
نهایی را بهترین معیار برای سنجش و ارزیابی کل نظام 
آموزشی دانست و اظهارکرد: مسئله کیفیت بخشی نظام 
تعلیم و تربیت همواره یک اصل اساســی در دولت تدبیر 
و امید بوده اســت. وی افزود: یکی از راهکارهای کیفیت 
بخشی به نظام آموزشــی که در این دولت مدنظر بوده، 
توجه به مدیریت ها و توانمندسازی آنهاست، زیرا علت 
بسیاری از کاستی ها و نواقص، ضعف مدیریتی است.وی 
سنجش مؤلفه های نظام تعلیم و تربیت را از ماموریت های 
اصلی مرکز سنجش دانســت و افزود: در صورت محقق 
شدن تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانی، افزایش دقت و 
سرعت در اعالم نتایج امتحانات نهایی، از نتایج اجرای این 

طرح خواهد بود.

اجرای تصحیح الکترونیکی 
اوراق امتحانات نهایی

عکس های که 
توسط نامزدها 

استفاده می شود 
برای تبلیغات 

شايد برای قاب 
کردن روی ديوار 

اتاق شخصی 
بیشتر مناسب 

باشد

فریاد قانون در بی قانونی بنرها

فاطمه 
کاويانی

معاون دولت الکترونیکی ســازمان فناوری اطالعات با اشاره 
به راه اندازی یکی از مهم ترین  ســامانه هــای وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری تحت عنوان سامانه ساجد)سامانه جامع 
امور دانشجویان(، گفت : این سامانه که با حضور وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، معاون وزیــر علوم ، تحقیقات و فناوری و 
رییس سازمان امور دانشــجویان رونمایی شد با هدف ایجاد 
یک نظام یکپارچه در مقابل سیســتم های جزیره ای ایجاد 
شده است. رضا باقری اصل شفاف ســازی و استناد پذیری و 
جلوگیری از جعل اســتعالمات را دیگر اهداف راه اندازی این 
ســامانه عنوان کرد و افزود: باکاهــش مراجعین حضوری و 
افزایش سرعت انجام کارها ، امکان استعالم مدارک تحصیلی 
فارغ التحصیالن و  دانش آموختگان خارج از کشور در تعامل با 

وزارت امور خارجه فراهم می شود.

راه اندازی سامانه جامع امور 
دانشجویان 

   الهه
 الماسی

حوادث

مردی که 1٣ سال قبل هنگام قمار بازی یکی از دوستانش را به قتل رسانده بود، 
٩ ماه پس از آزادی دومین قتل را رقم زد.روز شنبه ،16 اردیبهشت ماه ماموران 
کالنتری 161 ابوذر در تماس با قاضی ایلخانی، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور 
جنایی تهران، او را از مرگ  مشکوک مرد جوانی در بیمارستان ضیاییان با خبر 
کردند. لحظاتی بعد بازپرس به همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
در محل حاضر شد. بررسی ها حکایت از آن داشت جسد متعلق به مردی به نام 
شهرام است که دو روز قبل براثر اصابت جسم سختی به سرش مصدوم و سرانجام 
فوت شده است. همچنین معلوم شد عامل حادثه مردی به نام قنبر است که با 
ضربه چوب مقتول را هدف قرار داده است. تحقیقات بعدی نشان داد که قنبر 1٣ 
سال قبل هم به اتهام قتل بازداشت شده و ٩ ماه قبل پس از گرفتن رضایت از 
زندان آزاد شده بود تا اینکه دومین جنایت را رقم می زند. ماموران پلیس 

دو روز قبل، متهم را در نزدیکی محل حادثه بازداشت کردند. 

قاتل نجات یافته از طناب دار 
9 ماه بعد دوباره قاتل شد 
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بازدید از موزه ها ۲۸ اردیبهشت رایگان است
بازدید از موزه های سراسر کشور به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، 

روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت رایگان است.

گنجینه تاریخ

سان شاین اسپشــال، اتومبیل شــخصی فرانکلین روزولت، بیست و 
سومین رییس جمهور ایاالت متحده است. جالب است بدانید که این 
اتومبیل، نخستین ماشینی است که به صورت اختصاصی برای رییس 
جمهور آمریکا آماده شد. موتور ۱۲ سیلندر این لیموزین متعلق به سال 
۱۹۳۹ میالدی است که توسط شــرکت ماشین سازی معروف لینکلن 
ساخته شد، اما بعد توسط کارخانه معروف بوفالو در نیویورک، اختصاصا 
برای رییس جمهوری، با هزینه ای در حدود ۵ هزار دالر مورد اصالحاتی 
قرار گرفت. البته خود ماشین ارزشی برابر ۸,۳4۸,۷4 دالر )حدود ۲۷ 
میلیون تومان( داشت. لیموزین رییس جمهور در ابتدا با نام ۹۹ قدیمی 
شناخته می شــد که به ابتدای شماره پالک آن اشــاره داشت. بعدها 
ماشین روزولت را با نام »سان شان اسپشال« شناختند که این نامگذاری 
به علت سقف جمع شونده لیموزین بود. گفته می شود فرانکلین روزلت 
عاشق ســقف جمع شــونده لیموزینش بود و طی دیدارهای عمومی 
خود، اغلب آن را باز نگه می داشــت. پس از مرگ فرانکلین روزولت در 
سال ۱۹4۵ میالدی، سان شاین اسپشال در کاخ سفید باقی ماند و به 
رییس جمهور بعدی، هری ترومن رسید. پس از آنکه لیموزین جدیدی 
برای ترومن ساخته شد، اتومبیل روزولت به موزه انتقال یافت. امروزه 
لیموزین روزولت در موزه هنری فورد در میشیگان نگهداری شده و در 

معرض بازدید عمومی قرار دارد.

لیموزین فرانکلین روزولت 

اوایل قرن ســیزدهم میالدی بود که مغوالن به ایران حمله کرده و پس 
از کشتارهای بسیار توانستند این ســرزمین کهن را فتح کنند. سال ها 
زمان برد تا اندکی از آن خسارات جبران شــوند و ایران کمی به دوران 
اوج خود نزدیک شــود. پس از آنکه مغول ها به ایران حاکم شدند، راه 
سفرهای تجاری میان سرزمین های چین تا مدیترانه گشوده شد و بیش 
از پیش و راحت تر از قبل، کاالهای تجاری در این مسیرها جا به جا می 
شدند. این رفت و آمدها بیشــتر میان فرهنگ ها تاثیر خود را نشان داد 
و موجب شــد به مرور آثار و نمادهای چینی در هنر دوره ایلخانی تاثیر 
بگذارند. جالب اســت بدانید کاشــی رنگین و زیبای سیمرغ روزگاری 
متعلق به یکی از دیوارهای قصر تاریخی تخت سلیمان بوده است. تخت 
سلیمان محوطه ای متعلق به حدود ۸۰۰ سال پیش است که در نزدیکی 
شهر ارومیه قرار دارد و در گذشته از آن به عنوان اردوگاه تابستانه حکام 
استفاده می شد. تمام دیوارهای داخلی این محوطه به کاشی کاری های 
فوق العاده و چشم نوازی مانند کاشی ســیمرغ مزین بوده است. امروزه 
کاشی نفیس سیمرغ در گالری 4۵۵ موزه متروپولیتن نگه داری شده و 

در معرض دید عموم قرار دارد.

سیمرغ ۸۰۰ ساله ایران در آمریکا

یک روز داغ تابستانی در سال ۱۸۸۶ میالدی بود که جرج گاستون، سرپرست 
خدمات عتیقه مصر در دره پادشاهان مصر، مشــغول زیر و رو کردن منطقه 
و کشــف اجســاد بود که با این مومیایی برخورد کرد. خوب است بدانید دره 
پادشــاهان جایی بود که به تازگی جسد حدود 4۰ پادشــاه و ملکه را در آن 
کشف کرده بودند و بررسی های تاریخی نشان می داد که این دره، گورستانی 
خاص برای فراعنه مصر محسوب می شده. مومیایی کشف شده، درون پوستی 
از بز یا گوسفند قرار داشت که این موضوع به آیینی باستانی مربوط می شد. 
وضعیت متفاوت مومیایی و صورت وحشت زده اش، به سرعت توجه بسیاری از 
متخصصین را به خود جلب کرد؛ اما بر مال کردن راز هویت و علت مرگ مومیایی 
آن قدرها هم آسان نبود و هر کس نظری از خود ابراز  می کرد. پزشکی به نام دنیل 
فوکت، بدن جسد را مورد بررسی قرار داد و به سبب خراش هایی که در قسمت 
شکم مشاهده می شد، اظهار داشت که این فرد با زهر مسموم شده است. بر 
همین اساس برخی معتقد بودند مومیایی مورد نظر، جسد پسر رامسس سوم 
است. باید بدانید رامسس سوم با توطئه یکی ازهمسران خود به نام تیه به قتل 
رسید تا پسرش یعنی پنتاور، به تاج و تخت پادشاهی برسد. اما پس از گذشت 
زمان، همه چیز بر مال شد و تمام کسانی که در قتل فرعون دست داشتند به اعدام 
محکوم شدند. پنتاور که در آن موقع فرعون بود نیز از سلطنت، خلع و به مرگ 
محکوم شد. نوع اعدام پنتاور با دیگران فرق داشت و بنا شد با نوشیدن زهر خود 

را مجازات کند. امروزه این مومیایی عجیب در موزه قاهره نگهداری می شود.

تصاویر مومیایی در حال جیغ 

 در قرن هجدهم میالدی، لباس های رسمی دربار انگلیس شباهت زیادی 
با لباس های کاخ ورسای و دولت فرانسه داشت که به صورت جهانی با 
عنوان روبه ال فرانسس )robe à la française( شناخته می شد. این 
نوع لباس ها، پیراهن هایی بلند، پف دار و پرچین بودند که با رولباسی 
جلوبازی پوشیده می شــدند. همان طور که می بینید این لباس ها در 
قسمت دور سینه به حاشیه های جذابی مزین بودند. این پیراهن ها در 
رسمی ترین حالت خود، جزئیات و شــکوه زیادی داشته و تفاوتشان با 
دیگر لباس ها بسیار به چشم می آمد. به طور مثال این پیراهن ها از نیم 
رخ عریض و صاف دیده می شــدند، چرا که زیر دامنی های مخصوص و 
بزرگی به همراه آنها استفاده می شد. برای ساخت این زیر دامنی های 
بزرگ، ترکه های ظریف و منعطف بید یا عاج تمســاح را با پارچه های 
کتانی پوشانده و در نهایت آنها را به حاشیه لباس ها متصل می کردند. 
جالب آنکه بانوان دربار پس از پوشیدن چنین پیراهن هایی، مجبور بودند 
به سمت راست یا چپ برگردند تا بتوانند از درگاه ها عبور کنند. امروزه 
این لباس سلطنتی انگلیســی در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری 

می شود.

لباس درباری زنان انگلیس

فصل، فصل بهــاره و همه جا پر از قشــنگی طبیعته. فصــل خوش بوترین گل 
ایران یعنی گل محمدی که برخالف انتظار، توی دل شــهری 
کویری مثل کاشــان رشــد می کنه. ایــن ماه یعنی 
چند هفته ای از اردیبهشــت ماه، فرصت خوبی 
برای دیدن گالب گیری از نزدیکه که زیبایی 
و بوی خــوش و دل انگیز ایــن گل ها قبل 
از جدا شــدن از شــاخه ها، باعث شــده 
صدها هزار گردشگر داخلی و خارجی به 
کاشان سفر کنن و شــاهد مراسم گالب 
گیری باشــن. ایرانیا جزو اولین کســانی 
بودن که از قدیم بــه ویژگی های خوراکی 

و درمانی گل محمــدی پی بردن چون رنــگ و بوی خوش ایــن گل ها خیلی 
آرامبخشــه و گلبرک های ســرخابیش، همیشــه برای زینت ســفره ها مورد 
اســتفاده قرار می گرفته.  جالبه که بدونین بجز ایران، کشــورهای بلغارستان، 
ترکیه، آرژانتین، اســپانیا، پرتغال و ســوئیس هم با روش هــای مختلف، مواد 
معطر این گل رو اســتخراج مــی کنن اما تــوی ایران مناطقی مثــل قمصر و 
 توابع دیگر کاشــان، ســابقه دیرینه ای در تولید گالب و اسانس از گل محمدی 

دارن.
 در واقع کاشت گل های محمدی تو ایران قدمت ۷۰۰۰ ساله و مراسم گالب گیری 
هم آیین ۱۰۰۰ ساله ای داره. به همین دلیل گالب کاشان تو جهان شناخته شده 
و جزو مرغوب ترین گالب ها به حســاب میاد و به خاطر طعم و بویی که داره، تو 
بستنی، چای و شیرینی هم استفاده می شه. خیلی کم پیش میاد که گردشگرانی 

که وارد کاشان می شن، دست خالی و بدون گالب کاشــان از این شهر برن، به 
همین دلیل بیشتر ساکنان اینجا از راه های مختلف مثل گل چینی، گل فروشی، 

گالب گیری و فروش گالب امرار معاش می کنن.
گالب اولین بار توسط ابوعلی سینا تهیه شد و گوهر یا جوهر گل سرخ نام گرفت. 
امروزه هم تا فصل اردیبهشــت می رسه گلســتان های قمصر پر از زن و مردی 
می شه که شروع به گل چینی می کنن. گل چین ها از اوایل صبح قبل از طلوع 
آفتاب شروع به چیدن گل ها می کنن و سعی دارن تمام گل های گلستان رو قبل 
از اینکه آفتاب طلوع کنه بچینن. چون اعتقــاد دارن که این گل ها قبل از طلوع 
خورشید عطر و بوی بیشتری داره. اگه دوست دارین تمام این قشنگی ها و بوی 
خوش گالب کاشــان رو از نزدیک ببینین و حس کنین، خودتون رو به مراسم 

دوست داشتنی گالب گیری برسونین.

مست از  بوی گالب در گالبگیری کاشان !

تعطیالت خود را به این 
کشورهای ارزان بروید

یکی از دغدغه های کنونی بســیاری از ما برای گذراندن 
تعطیالت در خارج از کشور، مخارج زیاد و هزینه های باالی 
سفر اســت. در این مبحث،4 کشور از ارزان ترین مناطق 

توریستی دنیا را به شما معرفی می کنیم.

ویتنام کشوری دست نخورده و بکر در دنیاست؛ در حالی که جمعیت آن هر ساله 
افزوده می شود. اما همچنان جزو مناطق توریستی بسیار ارزان قیمت محسوب 
می شود . همچنین دارای طبیعتی بی نظیر، کوه هایی باشکوه و سواحل پوشیده از ماسه 
سفید است که چشم هر توریستی را محو خود  می کند. شما با کمترین هزینه می توانید 
در ویتنام از بهترین امکانات توریستی گردشگری این کشور برخوردار شوید؛ مثل غذاهای 
ویتنامی در هتل هایی مجلل. ساپا یکی از  مناطق توریستی در شمال غربی ویتنام است که یک 
منطقه کوهستانی و پوشیده از  جنگل بوده و زیباترین مزارع پلکانی کشت چای در ارتفاعات را در خود 
جای داده است و یکی از بی نظیرترین مناظر توریستی را در اختیار گردشگران تور طبیعت گردی ویتنام 
قرار داده است.  بن ترره از دیگر مناطقی است که می توانید به وسیله کشتی های کروز به آن سفر کنید و تور 

یک روزه  سراسر آرامش و لذت را در آن تجربه کنید.

ویتنام

هندوستان یکی از بزرگ ترین کشورهای در حال توسعه دنیا بوده و هر ساله 
پذیرای میزان باالیی از توریست های خارجی است. پس  دور از ذهن نیست اگر 

گذراندن تعطیالت در آن خرج باالیی بطلبد؛ اما جالب اســت بدانید این امکان در 
اختیار شــما قرار گرفته که با صرف کمترین هزینه، تور مسافرتی فوق العاده ای به این 

کشور هفتاد و دو ملت داشته باشید.  می توانید با اقامت در متل های ارزان قیمت و صرف غذا 
در رستوران های محلی از مخارج خود بکاهید. به دیدن تاج محل در شهر اگرا  بروید و در سواحل 

زیبای کراال در جنوب هند، از ماسه های داغ و غروب خورشید و دریا لذت ببرید. هندوستان کشوری 
بسیار پهناور با اقلیمی  متفاوت در هر منطقه ای از آن است.

هندوستان

دریای سیاه در بلغارستان در چند سال اخیر تعداد قابل توجهی از توریست های اروپایی را به 
خود جذب کرده است. این کشور بکر، بهترین گزینه برای سپری کردن اوقاتی آرامبخش و 
به دور از استرس بوده و تور مسافرتی لذت بخشی خواهد بود. توریست های خارجی در 
بلغارستان عالوه بر مناظر فوق العاده دریای سیاه، به مجموعه ای گسترده از جذابیت 
های طبیعی دسترسی خواهند داشت و می توانند در قالب تور طبیعت گردی، از 

تک تک نقاط توریستی این کشور با کمترین هزینه بازدید کنند.

بلغارستان

ترکیه
ترکیه جزو کشورهایی است که می توانید با صرف هزینه ای قابل قبول، سفری لذت بخش را به آن تجربه کنید. 

این امکان در اختیار گردشگران ترکیه قرار گرفته که از شهرهای محبوب و زیبای ترکیه دیدن کنند. تور 
آنکارا  را در برنامه تور مسافرتی خود بگنجانند یا با تدارک تور استانبول از مجموعه های فوق العاده 

مناظر طبیعی و آثار باســتانی تاریخی بازدید کنند. ترکیه به عنوان یک کشور زیبا، تلفیقی از 
فرهنگ های آسیایی و اروپایی است و جزو زیباترین نقاط محبوب توریستی آسیا محسوب 

می شود.
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کرانچار رسما سرمربی سپاهان شد
زالتکو کرانچار که در هفته های پایانی لیگ شــانزدهم هدایت ســپاهان را بر عهده 
گرفت ، قرارداد خود  به عنوان ســرمربی این  تیم را برای فصــل لیگ هفدهم را  دیروز 

رسما امضا کرد.

مستطیل سبز

 تیم ذوب آهن اصفهان تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا بود که 
نتوانست از گروهش صعود کند و حذف شد. با قهرمانی نفت تهران در 
جام حذفی، رویای این تیم برای حضور در فصل بعدی لیگ قهرمانان 
آسیا هم از بین رفت و حاال ذوبی ها باید خودشان را برای حضور در لیگ 
هفدهم آماده کنند، اما در همین ابتدا و حاال که شــاید کار شروع هم 
نشــده مشــکل بزرگی برای این تیم به وجود آمده است. قرارداد چند 
بازیکن خوب و موثر این تیم تمام شده و آنها در حال حاضر بازیکن آزاد 
هستند. قاســم حدادی فر، مهدی رجب زاده، مرتضی تبریزی و جری 
بنگستون بازیکنانی هستند که با حذف ذوب آهن از لیگ قهرمانان آسیا 
قراردادشان با ذوب تمام شده است. بنگستون که رسما از ذوب جدا شد و 
به کشورش رفت، اما ذوب آهن امیدوار است 3 نفر باقی مانده قراردادشان 
را با این تیم تمدید کنند. هر چند به نظر می رسد مرتضی تبریزی قصد 

ندارد در اصفهان بماند.

ماجرای پیشنهاد باشگاه استقالل، به ساسان انصاری، ستاره فوالد که 
تا هفته های پایانی برای آقای گلی می جنگید، برســر زبان ها افتاده 
 و این بازیکن به صورت غیر مســتقیم نســبت به این موضوع واکنش

نشان داده است . 
از آن روز به بعد، خبرهای ضد و نقیضی در فشار مجازی رد و بدل شد 
مبنی بر اینکه ساسان به استقالل می پیوندد یا ساسان به استقاللی ها 

جواب منفی داده است.
مهاجم شــماره 3 فوالد که در این فصل با 16 گل زده توانست در رده 
دوم جدول آقای گل ها بنشیند، از استقالل یک پیشنهاد جدی و بسیار 
جذاب دریافت کرده و مطمئن است اگر به جمع آبی پوشان بپیوندد، 
برخالف فصل قبل که پرسپولیسی شده بود ، می تواند در ترکیب اصلی 
به میدان برود، اما او تا این لحظه هیچ پاســخی مبنی بر قبول یا عدم 

قبول این پیشنهاد به استقاللی ها نداده است.

برانکــو ایوانکوویچ حــاال با ثبات ترین ســرمربی لیگ 
شــانزدهم اســت. در لیگ شــانزدهم فراز کمالوند با 
ثبات ترین سرمربی لیگ محسوب می شد. این مربی از 
اواسط لیگ چهاردهم سرمربی گسترش فوالد تبریز بود 
و تا همین هفته پیش شــغل خود را حفظ کرد، اما پس 
از دو سال و نیم حضور روی نیمکت گسترش از این تیم 
جدا شد و مسیر آبادان را پیش گرفت. کمالوند و برانکو 
تنها سرمربیانی بودند که در لیگ چهاردهم هم هدایت 
تیم های فصل قبلشان) لیگ شانزدهم( را برعهده داشتند. 
کمالوند و ایوانکوویچ در اواســط فصل 13۹3-13۹۴ 
سرمربی تیمشان شدند، با این تفاوت که برانکو در اواخر 

فصل به پرسپولیس اضافه شد.
با شروع لیگ شانزدهم، یحیی گل محمدی با ثبات ترین 
ســرمربی لیگ بود، اما او پس از چند هفته از ذوب آهن 
کنار رفت و به حضور دو ساله اش در این تیم پایان داد. 
پس از یحیی، عنوان با ثبات ترین ســرمربی به کمالوند 
رســید و حاال برانکو ایوانکوویچ این عنوان را دارد. با دو 
سال و یک ماه حضور روی نیمکت پرسپولیس اینکه در 
حال حاضر تنها یک مربی از لیگ چهاردهم همچنان با 
تیمش در لیگ ایران حضور دارد نشان دهنده بی ثباتی 
روی نیمکت های فوتبال ایران است. اینکه عمر بیشترین 
حضور روی نیمکت یک تیم در لیگ برتر ایران دو سال و 
چند ماه است آماری فاجعه بار محسوب می شود و آن را با 
ثبات مربیان در اروپا مقایسه کنید. پس برانکو تنها مربی 
اســت که چهار فصل متوالی یک تیم را تجربه می کند. 
رضا مهاجری و امیر قلعه نویی هم تنها باز مانده های لیگ 
پانزدهم  هستند. قلعه نویی بعید است در تراکتورسازی 
بماند و مهاجری را باید بعد از برانکو با ثبات ترین سرمربی 
لیگ دانست که در لیگ هفدهم سومین فصل حضورش 
در پدیده را تجربه خواهد کرد.وضعیت مجتبی حسینی 
و نعیم سعداوی در ذوب آهن و فوالد مشخص نیست، با 
این حساب علیرضا منصوریان، مجید جاللی، سیروس 
پورموسوی مربیانی  هستند که می توانند دومین فصل 
حضورشان روی نیمکت یک تیم را تجربه کنند. گسترش 
فوالد، نفت آبادان و سایپا مربیان خود را عوض کرده اند. 
نفت تهران سرمربی ندارد. سیاه جامگان و سپاهان حدود 
دو ماه است که مربی جدید به خدمت گرفتند. وضعیت 
نیمکت ذوب آهن، تراکتورسازی و فوالد خوزستان هم 
روشن نیست. همه اینها نشان می دهد که مربیان ایرانی 
و تیم هایشان اصال به هم وفادار نیستند. برانکو اگر این 
فصل را به پایان برساند به با ثبات ترین سرمربی چند سال 

اخیر فوتبال ایران تبدیل می شود.

مشکل بزرگ ذوب آهن؛ 

پایان 
قرارداد ستاره ها

استقالل در آب نمک ساسان؛

انصاری آبی پوش 
می شود؟

مهدی تاج در مراسم استقبال تیم ملی ساحلی گفت: اتفاق مهمی 
برای کشور بود که توانستیم در جام جهانی 
سوم شویم. بعد از فوتسال که مقام سوم 
را کســب کردیم این بار در فوتبال 
ساحلی این اتفاق افتاد که موجب 
شد اینفانتینو به ما تبریک بگوید. 
سال خوبی از لحاظ فوتبالی بود 
چرا که دو مقام ســومی جهان را 
کسب کردیم. تیم ملی فوتبالمان نیز 
22 خرداد شاید دومین تیم ملی دنیا باشد 

که به جام جهانی صعود می کند.
وی ادامــه داد: با عددی نزدیک به ۴0 میلیارد، آقای فوتبال آســیا 
هستیم و در رده های سنی حرف اول را می زنیم. تیم ملی جوانان را 
برای جام جهانی بدرقه کردیم و تیم ملی نوجوانان هم به زودی راهی 
جام جهانی می شود. یک سال کامال فوتبالی و موفقیت آمیز همراه 
با پیشرفت را ســپری کردیم و همه برای دستیابی به این موفقیت 

زحمت کشیدند.
تاج گفت: درباره فوتبال ساحلی از قبل برنامه ریزی مدونی داشتیم 
و برای اولین بار یک تورنمنت جهانــی را برگزار کردیم و پس از آن 
نیز میزبان باشگاه های جهان بودیم. به طور مثال همین ایتالیا را در 
تورنمنتی که در بوشهر برگزار شد شکست دادیم. در این بین باید 
دنبال برنامه ریزی های بیشتری باشیم و با کار مستمر و هزینه های 
بیشتر باید کاری کنیم تا پیشرفتمان متوقف نشود. هم خودمان باید 
درآمدزایی کنیم و هم یکی از وظایــف دولت ها کمک به تیم های 
ملی اســت و امیدواریم دولت به ما کمک کند تــا موفقیت ها ادامه 

داشته باشد.
رییس فدراسیون فوتبال درباره اینکه چرا از وزارت ورزش هیچ کس 
به فرودگاه نیامده است گفت: بنده به نمایندگی از جامعه ورزش و 

سایر دوستان آمدم.
وی درباره اینکه گویا ساحلی بازان مشکالت مالی داشتند، گفت: من 
چیزی نشنیدم، شاید  شما شنیده اید! اگر مشکلی بود به ما می گفتند 
اما اردوهای خوبی داشتند ضمن اینکه پاداشی نیز برای آنها درنظر 
گرفته بودیم که بخشی از آن را پرداخت کردیم و البته پاداش سال 
گذشته را نیز تسویه کردیم، اما آنچه که مسلم است اینکه اینجا قطر، 
امارات، کره و ژاپن نیســت و جمع پول هایی که برای تیم های ملی 

هزینه می کنیم ۴5 میلیارد تومان است.
تاج درباره اینکه پاداش تیم ملی ساحلی چقدر در نظر گرفته شده، 
گفت: بهتر است با آنها مذاکره کنیم و ببینیم انتظارشان در چه حدی 

است و بعد در این خصوص به یک جمع بندی برسیم!

 محمدرضا سنگ سفیدی از معدود ملی پوشان فوتسال ایران است 
که هنــوز وضعیتش برای فصــل آینده 
مشخص نیست.ســنگ سفیدی که 
فصل گذشــته در تیم تاسیسات 
دریایی بازی می کرد، قراردادش 
به اتمــام رســیده و بازیکن آزاد 

محسوب می شود.
این بازیکن از طریق یک مدیربرنامه 
به دنبال حضور در یک کشور خارجی و 
بازی در لیگ های دیگر است. گفته می شود 
سنگ سفیدی قصد بازی در کشورهایی مثل ایتالیا و پرتغال را دارد و 
رزومه اش را برای تیم هایی از این کشورها ارسال کرده است. از سوی 
دیگر، وحید شمسایی هم سنگ سفیدی را در لیست تاسیسات قرار 
داده و در صورتی که حضور این بازیکن در کشورهای خارجی منتفی 

شود، به احتمال زیاد به کارش در تاسیسات ادامه می دهد.

شبکه تلویزیونی مصر با نمایش عکسی عجیب از کریستیانو رونالدو 
به استقبال ماه رمضان رفته است!

در آســتانه مــاه مبــارک رمضان 
شــبکه های تلویزیونــی مصر از 
تصاویــر کریســتیانو رونالــدو 
بــرای تبلیغ اســتفاده می کنند 
تا بــا ایــن کار جالب و ســرگرم 
کننــده، نوجوانــان مصــری را به 
روزه گرفتن تشویق کنند.  این شبکه 
تلویزیونی تصمیم گرفته از محبوبیت بهترین 
بازیکن فوتبال جهان برای تبلیغاتش اســتفاده کند و بر این اساس 
چهره کریس رونالدو را با شــمایل و لباس های محلی اعراب حوزه 
خلیج فارس نشــان داده است.کریســتیانو رونالــدو محبوب ترین 
ورزشــکار جهان اســت که اخیرا به 100 میلیون دنبال کننده در 

اینستاگرام رسیده و در سراسر جهان طرفدار دارد.

په په، مدافــع با تجربــه و پرتغالی تیــم رئال مادرید پــس از رد 
پیشــنهادات هنگفت چینــی، تصمیم 
گرفته به ســری آ و باشــگاه اینتر 
بپیوندد. تیم هایی در انگلستان و 
فرانســه نیز برای جذب او تالش 
کردند که پاریسن ژرمن پیشتاز 
آنها بــود، امــا پیشــنهاد پروژه 
ورزشــی و مالی اینتر، او را متقاعد 
کرد. تنهــا چند مســئله جزئی باقی 
مانده تا توافق نهایی صــورت بگیرد و قرارداد 
امضا شود. په په 10 ســال برای رئال مادرید بازی کرده و وقتی این 
قرارداد امضا شــود، او ســانتیاگو برنابئو را ترک خواهد کرد. بعد از 
فینال کاردیف با هواداران خداحافظی می کند و با ســفر به میالن، 
برای حضور در جام جهانی 201۸ روسیه همراه با تیم ملی پرتغال 

تالش خواهد کرد.

 واکنش تاج به پرداخت پاداش
به بازیکنان تیم ملی ساحلی

مقصد ملی پوش فوتسال کجاست؟

کریس رونالدوی عربی!

»په په« به اینتر می پیوندد

واکنش روز

سوال روز

اتفاق روز

فوتبال جهان
نتایج ضعیف ذوب آهن در هفت هفته متوالــی از مقطع پایانی لیگ 
شامل 2 باخت به تیم های دوم و سوم جدول و همچنین شکست در 
نیمه نهایی جام حذفی، عامل اصلی دوری این تیم از آسیا بود؛ هرچند 
که در ظاهر قهرمان نشدن تراکتورسازی در جام حذفی تداوم حضور 

سبزپوشان اصفهانی در لیگ قهرمانان را منتفی کرد.
در ظاهر شــاید این طور به نظر برســد که رویای آسیایی ذوب آهن 
با قهرمانی نفــت تهران در جام حذفی و نرســیدن ایــن عنوان به 
تراکتورسازی بر باد رفت، اما در واقع تیم اصفهانی خیلی قبل تر از آن 

سهمیه آسیایی را از دست داده بود.
هفته بیستم لیگ برتر را باید سرآغاز دوری شاگردان مجتبی حسینی 
از آسیا دانست. در آن هفته ذوب آهن در مصاف خانگی با صبا مغلوب 
میهمان فانوس به دستش شد و رتبه سومی جدول را به نفع استقالل 

تهران از دست داد. 
این جایگاه از دســت رفته همان رده ای بود که حفــظ آن تا پایان 
فصل می توانســت متضمن ســهمیه پلی آف آســیایی یعنی همان 
سهمیه ای باشد که کسب آن برای سبزپوشان اصفهانی پس از تنزل 
 رتبه به رده چهارم به امــا و اگرهای دیدار پایانــی جام حذفی گره 

خورد.
سقوط یک پله ای از رتبه سوم به رده چهارم که در پی شکست خانگی 
برابر صبا اتفاق افتاد پایان ماجرا نبود زیرا در پی آن باخت، سبزپوشان 

اصفهانی متحمل سه شکست دیگر هم شدند و پس از آن به مدت سه 
هفته رویه تقسیم امتیاز با حریفان را در دستور کار قرار دادند. در اصل 
چهار باخت متوالی ذوب آهن که با سه تساوی پی درپی این تیم ادامه 
پیدا کرد باعث شد تا تیم اصفهانی امید خود را برای ایستادن بر یکی 
از سه رده ابتدایی جدول از دست بدهد و در نهایت به تصاحب رتبه ای 
دل خوش شد که تنها 50 درصد امکان داشت یک سهمیه آسیایی 

را نصیب این تیم کند.
 به عبارت دیگر، نتایج ضعیفی که مشخصا در فاصله هفته های بیستم 
تا بیست و ششــم رقم خورد حســابی ذوب آهن را از لیگ قهرمانان 
دور کرد. در همین فاصله تیــم اصفهانی 2 تقابــل 6 امتیازی را به 
تراکتورسازی و استقالل واگذار کرد. پس از این باخت ها بود که فاصله 
شاگردان حسینی با رتبه سوم به اندازه ای افزایش یافت که دیگر به 

سختی قابل جبران بود. 
اگرچه حتی پس از شکســت خانگــی برابر اســتقالل هم جبران 
عقب ماندگی هفت امتیازی هشت هفته مانده به پایان لیگ شانزدهم 
غیرممکن به نظر نمی رسید، اما به قدری بود که سبزپوشان اصفهانی 
را در راه دستیابی به هدفشان سست کند. اینچنین شد که ذوب آهن 
با نتایج ضعیفی که در ادامه برای این تیم رقم خورد از آســیا دور و 

دورتر شد.
البته با یادآوری اینکه ذوب آهــن در 2 فصل اخیر از طریق قهرمانی 
در جام حذفی سهمیه مستقیم آسیایی گرفته بود از یک زاویه دیگر 
می توان زمان دوری سبزپوشان اصفهانی از آسیا را وقتی تلقی کرد 
که آنها در نیمه نهایی این رقابت ها قافیه را در ورزشگاه فوالدشهر به 
تراکتورســازی باختند تا برخالف 2 سال گذشته از کسب سهمیه از 

این طریق بازبمانند.

درحاشیه 
کدام یک آسیا را از ذوب آهن گرفت؟

 باخِت تراکتورسازی 
یا باخت به تراکتورسازی؟

قاب روز

حمل بطری آب معدنی با پیشانی در شنا
یک شناگر در تمرین شنا، برای باال بردن تمرکز خود در شنای کرال پشت، از بطری آب معدنی 

استفاده می کند.

برانکو چگونه باثبات ترین 
سرمربی لیگ ایران شد؟

   بعد از اینکه علی دایی در سایپا جایگزین حسین فرکی شد قابل 
پیش بینی بود که تغییرات دیگری هم در این باشگاه رخ بدهد. 
اصغر حاجیلو که سال گذشته سرپرست سایپا بود از سمتش کناره 
گیری کرد و حاال احتمال اینکه یک ســاپیایی قدیمی به عنوان 
سرپرست به این باشگاه برگردد زیاد است. این سایپایی قدیمی 
کسی نیست جز محسن خلیلی. خلیلی در سایپا شناخته شد و 

سال گذشته در کنار علی دایی در نفت تهران فعالیت می کرد.

خداحافظی حاجیلو از سایپا 

   باشگاه سپاهان از مدت ها قبل با پی بردن به جدایی شجاع خلیل 09
زاده عملکرد علی عبدا... زاده، مدافــع جوان صنعت نفت آبادان را 
زیر نظر گرفت و در این بین زالتکو کرانچار با تایید مسائل فنی این 

بازیکن او را در صدر فهرست خریدهای تابستانی قرار داد.
مذاکرات با این بازیکن که سابقه حضور در تیم ملی امید را در کارنامه 
دارد از مدتی قبل آغاز شد تا عبدا.. زاده به نخستین خرید سپاهانی ها 

تبدیل شود. 

مدافع نفت آبادان در سپاهان
مدیر برنامه های علیرضا جهانبخش از تحت نظر قرار گرفتن 
ملی پوش ایرانی آلکمار هلند توسط بسیاری از تیم های 
اروپایی و احتمال انتقال این بازیکن به بوندس لیگا یا لیگ 
جزیره خبر داد.  امیر هاشمی مقدم، سرمربی تیم دوم فوتبال 
نایمخن گفت: تیم های زیادی در اروپا جهانبخش را زیر 
نظر دارند و هر هفته عده ای از نمایندگان آنها برای دیدن 

بازی های او به ورزشگاه می آیند.

گزینه های پیش روی جهانبخش

آخرین جلســه جدی تمرین تیم جوانان، پیــش از اعزام به 
جام جهانی روز شــنبه در تهران برگزار شــد. تفاوت بزرگ 
این جلســه تمرینی حضور کاپیتان این تیم بین اعضای آن 
بود. امید نورافکن که در این مدت به دلیل حضور در اردوی 
تیم استقالل نمی توانســت در اردوها و تورنمنت های تیم 
جوانان، تیــم را همراهی کند از روز شــنبه و با صدور مجوز 
باشگاه استقالل در اردوی تیم اعزامی به مسابقات جام جهانی 

شرکت کرد.
بر اساس این گزارش، ورود هافبک استقالل به جمع بازیکنان 
تیم جوانان با استقبال اعضای تیم مواجه و سبب شد یکی از 
پرنشاط ترین جلسات تمرینی شاگردان امیرحسین پیروانی 
طی سه هفته اخیر برگزار شود. تیمی که پس از 16 سال دوری 
از این رقابت ها حاال در راه جام جهانی اســت و چشــم های 
زیادی به دنبال خود دارد. پسران خوش تراش و مانکن گونه 
جوان کشورمان از 31 اردیبهشت باید در ویترینی فوتبال بازی 
کنند که ده ها بازیکن یاب و استعدادشناس روی سکوهایش 
نشسته و برای غول های اروپایی بازیکن دست چین می کنند.

بازگشت انرژی به تیم پیروانی
امید نورافکن، به تمرین بازگشــت و جمع اعضای این تیم را 
تکمیل کرد. او با اینکه چند ماهی بود با تیم تمرین نمی کرد 
ولی جزو قدیمی های تیم جوانان محســوب می شد. روحیه 
اعضای تیم جوانان با دیدن کاپیتان استقاللی شان به شدت 

باال رفته بود. آنها که ظاهرا وابســتگی باالیی به دوست و هم 
تیمی شــان  دارند از دویدن و شوت زدن کنار نورافکن حس 
بهتری داشتند و این اتفاق خوب به وضوح در بین اعضای تیم 

مشخص بود.
جوانانی در هیبت بزرگساالن

تماشای تمرین تیم جوانان به نوعی دلمان را قرص کرد. گرچه 
هیچ تماشاگری در این تمرین حضور نداشت! بازیکنان قبراق 
و سرحال می دویدند، با انرژی تمرین کششی را انجام می دادند 
و حین کار با توپ، حسابی سر به سر هم می گذاشتند. شادابی 
بین اعضای تیم کامال محســوس بود و به نظر می رسید این 
جوان ها خوشــحال ترین جوانان ایران بودند. شــوت های 
محکم بازیکنان این ذهنیت را تداعی می کرد که تمرین تیم 

بزرگساالن را تماشا می کنیم!
لبخند رضایت سرمربی

امیرحسین پیروانی که تا یک هفته پیش دغدغه حضور همه 
بازیکنان تیمش در تمرین را داشــت و نگرانی از این موضوع 
باعث دلشوره های گاه و بیگاهش شده و با برخی رسانه ها هم 
درددل کرده بود در تمرین روز شنبه با لبخند رضایتمندانه ای 
نظاره گر کار شاگردانش بود. از شوت هایشان لذت می برد و 
تشویقشان می کرد. صدای شان می زد و از آنها می خواست به 

چه ترتیب به توپ ضربه بزنند.
سفر مارکوپولویی 24 ساعته

اعضای تیم جوانان کشورمان که پس از 16 سال بار دیگر جواز 
حضور در جام جهانی را به دســت آورده اند، در مسیری گام 
گذاشته اند که ممکن است در سرنوشت فوتبالی تک تکشان 
تاثیرگذار باشد. شاید به همین خاطر هم به طول و مدت زمان 
سفر توجهی نمی کنند. آنها باید ابتدا به امارات رفته از آنجا 
راهی شهر سئول کره شده و در نهایت با آخرین پرواز به شهر 
جی جو محل برگزاری مســابقات بروند. پیروانی به مشرق 
گفت:» با توقف های بین راهی سفرمان حدود 2۴ ساعت به 

طول می انجامد!«. 
هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم

امیرحسین پیروانی در گفت و گو با مشرق، درباره مسابقات 
جام جهانی گفت:» مسابقات جام جهانی شبیه به هندوانه در 
بسته است. در هر دوره بازیکنان جدید می آیند. در این دوره 
یا برزیل غایب است یا صربستان، قهرمان دوره قبل نتوانست 
به مرحله نهایی برسد. هلند با آن همه تیم های پایه سطح باال 
به رقابت ها نرسید. نمی توان هیچ تیمی را دست کم گرفت.«

ســرمربی تیم جوانان درباره تیم های حاضر در گروه ایران 
گفــت:» بــه ترتیــب بــا 
کاستاریکا، زامبیا و پرتغال 
بازی داریم. با آنالیزی که از 
حریفان داشتیم مسابقات 
از آسان به ســمت سخت 
می رود و از این بابت شانس 
آورده ایم؛ البته مشــخص 
نیســت و ممکــن اســت 
کاســتاریکا حریف خیلی 
ســختی باشــد.« پیروانی 
افزود:»همــه تالش مان را 
می کنیم به دور بعد برسیم. 
اگر بدشانس نباشیم حتما 
باال می رویم. شرایط روحی 
تیم عالی است! این جوانان 
نسل دوست داشتنی فوتبال 

ایران هستند.«
وی در ارتباط با نحــوه جلب رضایت منصوریان و باشــگاه 
استقالل برای جدایی نورافکن از تیم استقالل گفت:» تلفنی با 
منصوریان حرف زدم. او هم به نورافکن نیاز داشت. می دانم این 
بازیکن در تیمش به ویژه در لیگ قهرمانان آسیا تاثیرگذاری 
زیادی داشت ولی به هر حال بحث ما بحث ملی و دفاع از اعتبار 
فوتبال ایران بود و برای همین از او خواستم با این مهم موافقت 
کند و او نیز محبت کرد و قید یکی از بهترین نفراتش را زد و 

امید را به تیم جوانان برگرداند.«
پیروانی در ارتباط با اهمیت داشــتن این بازیکن در تیمش 
گفت:»او حکم بزرگ تر تیم را دارد و همه بازیکنان او را به این 
عنوان پذیرفته اند و به حرفش گــوش می دهند. به هر حال 
کاپیتان تیم است و این فصل هم تجربیات خوبی با استقالل 

در لیگ و لیگ قهرمانان آسیا به دست آورد.«

تیم فوتبال جوانان در راه کره؛

مانکن های وطنی در ویترین جهانی

شادابی بین 
اعضای تیم کامال 

محسوس بود و 
به نظر می رسید 

این جوان ها 
خوشحال ترین 

جوانان ایران بودند
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مدیرعامل شــرکت مهندســی نیک اندیش اظهارکرد: طی ۲ سال گذشــته در شــهر اصفهان حرکت های بسیار 
 ارزشــمندی توســط شــهرداری اصفهان برای افزایــش رغبت بــه دوچرخه ســواری در بین شــهروندان انجام 

شده است.
احمدرضا طحانیان با اشاره به اینکه ۲ هزار دوچرخه امانتی شهرداری اصفهان در ۵۰ ایستگاه دوچرخه یا دوچرخه سرا 
به صورت امانتی بین شهروندان توزیع می شود، گفت: به ازای هر خانوار یک دوچرخه در این ایستگاه ها وجود دارد؛ 
بنابراین مردم باید بیشتر به سالمتی خود اهمیت داده و برای رفت و 

آمدهای خود از این وسیله پاک استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت مهندسی نیک اندیش ادامه داد: شهروندان می 
توانند با ارائه مشخصات خود و با استفاده از کارت شهروندی اصفهان 
کارت، دوچرخه را از ایســتگاه مبدأ دریافت کرده و به هر ایستگاه 
دوچرخه ای کــه در نزدیکی مقصد خود رســیدند، تحویل دهند؛ 
زیرا یک ارتباط مکانیزه و الکترونیکی میان دوچرخه سراهای شهر 

اصفهان برقرار شده است.
وی خاطرنشان کرد: با اقدامات گســترده و اهتمام جدی مدیریت 
شهری اصفهان، امسال استفاده مردم اصفهان از دوچرخه بیش از 

۸ برابر شده است. 
طحانیان با بیان اینکه سال گذشته تعداد ۱۰ پارکینگ سطح شــهر اصفهان مجهز به ایستگاه های دوچرخه شدند، 
اظهارکرد:  از جمله این پارکینگ ها می توان به پارکینگ های طالقانی، حکیم، محتشم کاشانی و جهان نما اشاره کرد.

مهاجرت منفی، نیاز امروز اصفهان است
ابوالفضل قربانی، عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان با اشاره به دست و پنجه نرم کردن اصفهان 
 امروز با توســعه نامتوازن، بر تدوین سیاســت ها به گونه ای که مهاجرت منفــی اتفاق بیفتد

 تاکید کرد.

با اقدامات گسترده مدیریت شهری؛

استقبال شهروندان از دوچرخه، هشت برابر افزایش یافت
مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ۲۲ میلیارد ریال بودجه در سال 96، به 

اجرای طرح های مربوط به مباحث شهروندی در شهر اصفهان اختصاص یافته است.
مهدویان فر ادامه داد: در مباحث شهروندی، همواره سه محور یعنی اصالح ارتباط شهروندان با محیط شهری یا کالبد 
فیزیکی شهر، اصالح ارتباط شــهروندان با یکدیگر )روابط اجتماعی( و اصالح ارتباط شهروندان با مدیریت شهری 

مدنظر قرار گرفته است.
مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری اصفهان 
افزود: در رابطه با موضوع اصالح ارتباط شهروندان با محیط شهری، 
موضوعاتی همچون حفظ و توسعه فضای سبز شهری، فرهنگ ایمنی 
و استفاده از امکانات حمل و نقل عمومی، فرهنگ استفاده از دوچرخه 
در راستای کاهش آلودگی هوا و... حائز اهمیت بوده و به هر کدام از 

این موضوعات به صورت مجزا پرداخته خواهد شد.
مهدویان فر با بیان اینکه افزایش مشــارکت شهروندان در مدیریت 
شهر، یکی از ارکان سنجش میزان موفقیت در اداره شهرها محسوب 
می شــود، گفت: زمانی می توان از یک فرد شهرنشین به عنوان یک 
شــهروند یاد کرد که 3 رکن اصلی یعنی احســاس هویت شهری، 
احساس تعلق نسبت به شهر و مشــارکت در اداره امور شهر در رفتار 

وی پدیدار شده باشد؛ از همین رو در سال جاری رویکرد اصلی مدیریت شهری، افزایش میزان مشارکت شهروندان 
در اداره امور شهر خواهد بود.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان:

ارتباط شهروندان با محیط شهری اصالح می شود

اخبار

سوت قطار شهری اصفهان در میدان آزادی به 
صدا در می آید

مدت هاســت بعضی از خیابان های شــهر به خاطر مترو با 
محدودیت رفت و آمد مواجه شده و دســت اندرکاران آن 
تالش دارند تا هر چه سریع تر آن را به بهره برداری برسانند.

یکی از شهروندان اصفهانی در گفت وگو با ایمنا گفت: بخشی 
از قطار شهری اصفهان در حال حاضر مورد بهره برداری قرار 
گرفته و ما با زحمات شبانه روزی کارگرانی که در این پروژه 
مشغول فعالیت هستند، خوشبین هستیم که قطار شهری 

اصفهان در آینده ای نه چندان دور به بهره برداری برسد.
حسین فصیحی با اشــاره به اینکه عزم جدی شهرداری  در 
بهره برداری کامل قطار شهری قابل تقدیر است، ادامه داد: 
قبل از فرارسیدن نوروز نگران بودم که مسافران نوروزی پس 
از سفر  به شهر اصفهان، با چهره ای کارگاهی در مسیر قطار 
شهری مواجه شوند اما بر خالف این تصور با تدبیر آگاهانه 
شــهرداری اصفهــان کارگاه های عملیاتی قطار شــهری، 

جمع آوری و در اطراف آن زیباسازی خاصی انجام شد.
شــهروند دیگری اظهار کرد: اگر فردی بخواهد با وســیله 
شخصی خود سفرهای درون شهری را انجام دهد عالوه بر 
اینکه دچار ترافیک می شود، به آلودگی هوا نیز اضافه کرده 
است؛ درحالی که با استفاده از وسایل نقلیه عمومی همچون 

قطار شهری، سفرهای ارزان وپاک در شهر انجام می شود.
رضا اکبری ادامه داد: من ساکن شهرک کوثر هستم، هر روز 
از قطار شهری استفاده می کنم و هزینه ۵ هزار تومانی سفر 

روزانه من تا پل چمران، به ۵۰۰ تومان کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: باید ساعات فعالیت قطارشهری اضافه شود 

تا مردم بتوانند شب ها نیز از آن برای رفت و آمدهای خود 
استفاده کنند.

یکی دیگر از شــهروندان اصفهانی که در محل میدان امام 
حسین )ع( مغازه دار اســت، از تالش های شهرداری برای 
راه اندازی مترو تشکر و ابراز امیدواری می کند که این مهم 
هرچه سریع تر و به صورت کامل در شــهر اصفهان محقق 

شود.
بهره بــرداری کامل از خط یک قطار شــهری 

اصفهان تا پایان سال ۹۶
مشاور عالی شــهردار اصفهان گفت: خط یک قطار شهری 
اصفهان از ایستگاه قدس تا چهارراه تختی، سال گذشته به 

بهره برداری رسید و مورد استفاده شهروندان قرار گرفت.
جواد شعرباف در گفت وگو با ایمنا توضیح داد: خط یک قطار 
شهری اصفهان )شمال به جنوب( طی چند سال گذشته به 
همت شورا و شهرداری اصفهان روند پیشرفت بسیار خوبی 
داشــته اســت؛ به طوری که از ۲۰ کیلومتر خط یک که از 
میدان قدس به ترمینال صفه ختم می شــود، ۱۱ کیلومتر 
و ۱۱ ایستگاه  از ۲۰ ایســتگاه  به بهره برداری رسیده و هر 
روز بین ساعات ۷ صبح تا 3 بعداز ظهر نسبت به جابه جایی 
مسافران اقدام می شود. وی ادامه داد: در ایستگاه های میدان 
امام حسین)ع(، میدان انقالب، سی و سه پل و میدان آزادی، 
فعالیت های شبانه روزی در حال انجام است تا در اسرع وقت 

به بهره برداری برسد.
مشاور عالی شــهردار اصفهان با اشــاره به اینکه در صدد 
هســتیم تا پایان خردادماه  سال جاری 9 کیلومتر خط اول 
قطارشهری اصفهان از ایستگاه تختی تا میدان آزادی را مورد 

بهره برداری قرار دهیم، اظهارکرد: هر چند ایســتگاه های 
میدان امام حســین)ع( و میدان انقالب )بــه دلیل اینکه 
به تازگی وارد مراحل نازک کاری شــده انــد( در مدار قرار 
نمی گیرند، اما سوت قطار شهری در میدان آزادی اصفهان 
پایان خرداد 96 به صدا در خواهد آمد و مسافر گیری انجام 

خواهد شد.
وی ادامه داد: از میدان آزادی تا صفه ۴ ایستگاه وجود دارد 
که تا 6 ماه بعد از آن به بهره برداری می رسد، درواقع تا قبل از 
پایان امسال سایر ایستگاه های بعد از میدان آزادی تا پایانه 
صفه نیز تکمیل می شــود تا خط یک از ایســتگاه قدس تا 
ایستگاه میدان دفاع مقدس به طور کامل مورد بهره برداری 

قرار گیرد.
شــعرباف می گوید: برای انجام  تســت های مختلف قطار 
شــهری باید حدود ۱۵ هزار کیلومتر رفت و آمد آزمایشی 

صورت گیرد.
تکمیل خط ۲ قطارشــهری اصفهان تا ۴ سال 

آینده
مسیر خط ۲ قطار شهری اصفهان حدفاصل دپوی زینبیه تا 
خمینی شهر به طول ۲3 کیلومتر در سال ۱3۸۵ به تصویب 
شــورایعالی هماهنگی ترافیک شــهرهای کشور رسیده و 
مطالعات آن در سال ۱39۰ توسط مشارکت مترا - پژوهش 

- سیسترا انجام شده است.
مشــاور عالــی شــهردار 
اصفهان خاطرنشــان کرد: 
عملیــات اجرایی خط دوم 
قطار شهری که از شــهرک 
امــام حسین)ع( و منطقه 
زینبیه شــروع شــده و تا 
بزرگراه شــهید خرازی به 
ســمت خمینی شهر ادامه 
پیدا می کند، آغاز و برای ۲ 
ایستگاه زینبیه و چهارراه 
عاشــق اصفهانی، انتخاب 

پیمانکار انجام شده است.
شعرباف با اشاره به اینکه در 
حال حاضر عملیات اجرایی 
فــاز اول خــط دوم قطار 
شــهری اصفهان از میدان 

زینبیه تا میدان امام علی)ع( آغاز شــده است، می گوید: به 
زودی مراحل انتخاب پیمانکار فاز دوم خط ۲ قطار شهری 
اصفهان از میدان امام علی)ع( تا ایســتگاه مدرس در غرب 
بزرگراه خــرازی انجام می شــود. وی تاکیــد کرد: خط ۲ 
قطارشهری اصفهان تا ۴ سال آینده تکمیل و بهره برداری 
می شود. شعرباف با اشاره به خط سوم قطار شهری اصفهان، 
اظهارکرد: طراحی خط 3 قطار شــهری اصفهان از میدان 
آزادی به سمت غرب تا ایستگاه پل اندیشه صورت گرفته و 
 مراحل انتخاب پیمانکار و مقدمات اجرایی آن در حال انجام

 است.

با مسئوالن

سرپرست اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان، در گفت و گویی اظهار کرد: بدون شک ، 
تربیت و تزکیه انسان ها، برخورداری از جامعه ای ایده آل 
و سعادت جاودانه همگان، در گرو شناخت قرآن ، انس 
با آن ، کسب معارف واال و عمل به احکام و دستورات این 

کتاب الهی است .
یحیی قاسمی با بیان اینکه در ســال جدید با تصمیم 
ســازمان اوقاف و امور خیریه، یک اداره امور قرآنی در 
چارت سازمانی تعریف و تاسیس شده است، بیان کرد:  
یکی از مهم ترین اولویت های اصلی سازمان اوقاف و امور 
خیریه، اجرای برنامه های قرآنی بوده که برای پیروی از 
منویات مقام معظم رهبری)حفظ اهلل( در راستای تربیت 
یک میلیون نفر حافظ قرآن کریم برعهده این سازمان 

قرار گرفته است.
سرپرست اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان افزود: برای تمرکز بیشــتر بر اجرای 
امور قرآنی، وظایف امور قرآنــی از معاونت فرهنگی و 
اجتماعی سازمان اوقاف، منفک و یک اداره کل قرآنی 
در مرکز سازمان اوقاف ایجاد شده و براساس آن نیز در 
هر اســتان یک اداره کل امور قرآنی به صورت جداگانه 

تاسیس شده است.
قاسمی با بیان اینکه در همین راستا برنامه هایی باید در 
سال ۱396 توسط این اداره در استان اصفهان اجرا شود، 
گفت: تا پایان سال جاری با اجرای ششمین دوره طرح 
ملی تربیت حافظان قرآن کریــم، باید ۲۴ هزار و ۵۰۰ 

قاری و حافظ قرآنی در استان تربیت شوند.
سرپرست اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان، در ادامه به وظیفه ترویج و فضا سازی 
این اداره کل جهت نشــر قرآن کریم در سطح استان 
اشــاره کرد و گفــت: همچنین با سیاســت گذاری و 
برنامه ریزی هــای به عمل آمده جهت ترغیب بیشــتر 
مردم برای جذب در برنامه های قرآنی، امسال 3۴۰ آیین 
ترتیل خوانی و جزء خوانی قرآن کریم با محوریت بقاع 

متبرکه و امامزادگان برگزار می شود.
قاسمی، برپایی محافل انس با قرآن کریم در سطح استان 
را از دیگر برنامه ها دانست و خاطرنشان کرد: در همین 
راســتا نیز با برنامه ریزی های به عمل آمده، امسال تا 
پایان ســال جاری 6۵ محفل ممتاز و بین المللی قرآن 
کریم با حضور قاریان و اساتید بین المللی قرآن کریم در 

سراسر استان برگزار می شود.

چهره

ائمه جماعات

دبیر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه اصفهان: 

 مردم سهم جمهوریت خود 
را نادیده نگیرند

دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان گفت: نظام 
جمهوری اسالمی ایران از دو رکن جمهوریت و اسالمیت تشکیل 
شده است و به همین دلیل مردم ســهم جمهوریت خود را نادیده 

نگیرند و در انتخابات شرکت کنند.
حجت االسالم و المسلمین »محمدرضا صالحیان« افزود: براساس 
قانون اساسی، مردم، نامزد مورد نظر خود را برای اداره امور کشور در 
زمینه های اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی، اجتماعی و انتصاب 

مدیران اجرایی انتخاب می کنند.
وی افزود: جمهوریت و مشارکت در ادامه امور جامعه، حق طبیعی 
مردم است؛ بنابراین مردم باید حضور در پای صندوق های رای را 

وظیفه دینی و ملی خود بدانند و در انتخابات شرکت کنند. 
دبیر شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه اســتان اصفهان افزود: 
همان گونه که مردم باید در زمینه پاسخگویی به مسائل دینی، فرد 
اعلم را با تحقیق انتخاب کنند، در مسائل سیاسی نیز باید به همین 

شکل عمل کنند. 
وی اضافه کرد: مردم باید برای واگذاری امور سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی به فرد اصلح تحقیق کنند تا این وظیفه ملی و 

دینی به درستی انجام شود.
حجت االسالم صالحیان درباره راهبرد شورای سیاست گذاری ائمه 
جمعه استان اصفهان برای جلوگیری از به کارگیری تریبون های 
نماز جمعه به منظور له یا علیه نامزدها گفت: راهبرد این شــورا از 
سوی جامعه اسالمی مدرسین حوزه علمیه مشخص می شود و این 
شورا نامزدی را که جامعه مدرسین حوزه علمیه معرفی کند، مورد 

حمایت قرار می دهد.

احمد رضوانی، فرماندار اصفهان  در 
اولین جلســه آموزشی نمایندگان 
فرمانــدار و بازرســان انتخابــات 
گفت: نماینــدگان فرماندار نباید 
نسبت ســببی و نسبی با هیچ یک 
از نامزدهــای انتخابات ریاســت 
جمهوری، شورای اسالمی شهر و 
روستا و مجلس شــورای اسالمی 

داشته باشند.

فرماندار اصفهان:

نمایندگان فرماندار نباید هیچ نسبتی 
با نامزدهای انتخاباتی داشته باشند

در شهر

سرپرست اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف 
اصفهان خبرداد:

برپایی ۳۴۰ آیین ترتیل خوانی 
در بقاع متبرکه اصفهان

درشهر سفر کنید
شهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ  زاینده رود
جهان اســالم، همــواره محل رفــت 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 برای تان مهیاست. با ما 
 همراه باشید تا از تازه ترین برنامه هایی که در سطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید.

آیین بزرگداشــت حکیم ابوالقاسم 
فردوسی 

سخنران: استاد دکتر میرجالل الدین کزازی
زمان: دوشنبه ۲۵ اردیبهشت- ساعت۱۰تا۱۲

مــکان: خیابــان بــاغ گلدســته، ســالن 
همایش های شهرداری اصفهان

کارنامه یازده )تحلیل و بررسی کارنامه 
هنری اساتید موسیقی

زمان: چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت- ساعت ۲۰:3۰
مکان: خیابان کاوه، پل شهید چمران، جنب 

شهرداری منطقه ۷، هنرسرای خورشید

جهش حمل و نقلی نصف جهان

آگهی مناقصه عمومی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان در نظر دارد انجام امور خدماتی و پشتیبانی آزمایشگاههای 
ساختمان مرکز پایش زیست محیطی استان اصفهان را از طریق مناقصه به شرکت های خدماتی واجد صالحیت 

واگذار نمایند.
- متقاضیان شرکت در این مناقصه می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۷ روز کاری جهت دریافت اسناد 
مربوط به امور اداری اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان واقع در میدان الله ابتدای خیابان پروین 

اعتصامی مراجعه نمایند.
- مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به دبیرخانه اداره کل حداکثر ۱۷ روز کاری از زمان درج آگهی نوبت دوم 

می باشد.
- زمان بازگشایی پاکات ۲۰ روز کاری از زمان درج آگهی نوبت دوم می باشد.

- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال) ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان( می باشد که می بایست به 
حساب سپرده شــماره ۲۱۷۰6۰۰۲۰۸۰۰۷ نزد بانک ملی اصفهان به نام تمرکز وجوه سپرده واریز و یا در قالب 

ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت در مناقصه ارائه گردد.
- ضمنا اسناد مناقصه در پایگاه اطالع رســانی این اداره کل به نشــانی www.isfahan.doe.ir در بخش 

اطالعیه ها قابل دسترسی می باشد. 

 معاون جوانان جمعیــت هالل احمر 
اســتان اصفهان اظهار داشت: کارگاه 
دوره مقدماتــی پیشــگیری اولیه از 
اعتیاد ویژه ۸۰ نفــر از اعضای جوان 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
برگزار می شــود. حیدر علی خانبازی 
بیان داشت: این کارگاه، با هدف تربیت 
کادر متخصص در زمینه پیشگیری از 
اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، 
با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر اســتان و با حضور مجرب ترین اساتید و مربیان استان در زمینه 
آموزش های تخصصی پیشــگیری از اعتیاد، امروز برگزار می شــود. معاون 
جوانــان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان تصریح کرد: ایــن کارگاه از 
امروز ۲۷ اردیبهشــت ماه 96 در دو گروه خواهران و بــرادران به میزبانی 
مرکز بین المللی آمــوزش های تخصصی امداد و نجات اســتان کار خود را 

آغازخواهد کرد.
وی افزود: حوزه معاونــت جوانان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در 
گذشته نیز در امر پیشگیری از اعتیاد و آگاه سازی جوانان، در این زمینه طرح 
ملی پیمان را با حضور سرگروه های استان های یزد، چهارمحال و بختیاری، 

لرستان، مرکزی و اصفهان برگزار کرده است.

معاون خدمات شــهری شــهرداری 
اصفهان اظهار کرد: در شهر اصفهان 
بــرای نظافــت روزانه معابــر، ۱۷۲ 
میلیــون تومــان هزینه می شــود. 
احمدرضا مصور ادامه داد: ماهانه برای 
مجموع رفت و روب و نظافت شــهر، 
حدود 9میلیارد تومان هزینه می شود 
که عدد بزرگی است.معاون خدمات 
شــهری شــهرداری اصفهان تاکید 
کرد: زمانی که معابر جدیدی احداث 
می شود، متراژ معابر باال می رود و در نتیجه هزینه ها نیز افزایش می یابد؛ به 
طوری که مبلغی بالغ بر ۱۰6میلیارد تومان باید به طور ساالنه برای نظافت 
شهر هزینه شود. این مقام مسئول شهری با اشاره به اینکه اصفهان به دلیل 
فرهنگ مردم اصفهان و همت شهرداری نسبت به سایر شهرها پاک و تمیزتر 
است، گفت: شهرداری اصفهان با تمام تالش خود سعی می کند هیچ زباله ای 
در شهر باقی نماند، همچنین شهروندان نیز عنصر اصلی حفظ نظافت شهر 

هستند که برای پاکیزگی شهرشان تالش می کنند.
وی با اشــاره به اینکه مدیریت پســماند یکی از وظایف شــهرداری است، 
خاطرنشان کرد: جمع آوری پسماند، مبارزه با حیوانات موذی و بهبود سطح 

کیفی نظافت معابر، در حوزه مدیریت پسماند قرار دارد.

معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

 جوانان هالل احمر اصفهان 
آموزش پیشگیری از اعتیاد می بینند

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

 سالیانه 1۰6 میلیارد تومان 
هزینه نظافت شهری می شود

نوبت اول 

م الف: 40765

برای انجام  
تست های مختلف 

قطار شهری باید 
حدود 1۵ هزار 

کیلومتر رفت و 
 آمد آزمایشی 

صورت گیرد
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لبخندک

پژو 
خیلی ها از بین همه ماشین هایی که شرکت 
پژو عرضه کرده فقط پژو 404 و 504 را قبول 
دارند و حتی معتقدند مردم گول کیفیــت همین دو تا را خوردند 
و بعدها پولشــان را خرج 206 کردند. پژو 504 ســابقه سیاسی 
عجیب و غریبی دارد؛ قبل از انقالب مدتی ماشــین گشت ساواک 
بود، نزدیکی های انقالب و با شــهادت آقای کافــی در آن به پژو 
شیخی شــهرت پیدا کرد و همین چند سال پیش یک عدد سفید 
یخچالی اش شوخی شــوخی به قیمت 2 میلیارد و 500 میلیون 
تومان فروش رفت. بگذریم... برای ما که همیشه پیکان سوار بودیم 
و توی دست اندازها استخوان دنبالچه مان مو برمی داشت، پژو 504 
مثل گهواره نرم و راحت بود. ظاهر خیلی مثبت و مودبی داشت و از 
این نظر کامال نقطه مقابل ماشینی مثل آریا بود. توی فیلم ها هرچه 
دزد و ساواکی بود را پشت آریا می نشاندند. ماشینی که مشهور بود 
تند می رود، ترمز ندارد و به پرت شدن داخل دره عالقه زیادی دارد. 
تعمیرکارها می گفتند یک تار موی 504 به هزارتا آئودی 100 می 
ارزد که آن وقت ها ســرطان صنعت اتومبیل سازی بود. وقتی آن 
چهارتا حلقه دام بالیش از دور نمایان می شــد، چهار ستون بدن 
شاگرد مکانیک ها می لرزید، اما حاال خیلی وقت است دنیا عوض 

شده و آئودی یک سر و گردن  از پژو سرتر است.

۴- کمی انرژی قرض بگیرید!
انگیزش، مســری اســت. فقط کافی اســت تلفن را 
بردارید و با یکی از دوستان یا همکارانتان که به خوبی 
کار می کند تماس برقرار کنید. 10 دقیقه شــنیدن 
داستان های موفقیتش طول می کشد، سپس گوشی 

را بگذارید و به کار برگردید.
اگر آنها می توانند کاری انجام دهند چرا شما نتوانید؟

۵- فیلم را به عقب ببرید و فلش بک بزنید
آیا موفقیت های گذشــته را فرامــوش کرده اید؟ آیا 
چالش های سخت پشت ســرتان در گذشته را از یاد 

برده اید؟
به موفقیت های گذشته فکر کنید و به گذشته بروید. 
می توانید فقط آنها را در ذهن خود مجســم کنید یا 
بنویسید. تهیه  فهرســتی از موفقیت ها و نقاط عطف 
زندگی تان در رایانه،  ایده  خوبی اســت تا هر از گاهی 

بتوانید به آن نگاه کنید.
۶- یک فیلم خیالی در ذهن خود بسازید

چرا این همه کار می کنید؟ پایان این سفر چه پاداشی 
در انتظارتان است؟

10 دقیقه چشمانتان را ببندید و پاداش هایی را در ذهن 
خود مجسم کنید که در انتظارتان است. در یک فیلم 
ذهنی که آینده را تجسم می کند نقش بازی کنید و در 
آن به پاداش اهدافتان برسید. هرچه این فیلم ذهنی 
جزییات بیشــتری داشته باشــد، انگیزه  بیشتری را 

احساس خواهید کرد.
۷- کارخانه  ایده پردازی بسازید

زمانی که احساس رخوت و سکون می کنید، بهترین 
راه برای انگیزه گرفتن ایده پردازی است. ایده های  شما 
می توانند یا به مشکالت جاری  یا به یک راهبرد کسب 
و کار مربوط باشند. تنها کافی است هر ایده ای را که به 

ذهن  می رسد در مدت 10 دقیقه یادداشت کنید.
نکته  مثبت این تمرین صرفا دســتیابی یک راه حل 
دائمی برای کارهای شما نیست. بلکه این اقدام حکم 
انرژی دهنده را دارد و باعث می شــود تا به یاد بیاورید 
میلیون ها امکان در دنیای بیرون وجــود دارد. فقط 
به خاطر داشته باشید شــما راهی به سوی دستیابی 
به اهدافتان می شناســید و فرقی نمی کند که این راه 

چه باشد.
۸ - به سرعت پیروز شوید

هنگامی که موارد عجیب دور و برتان را می گیرند، به 
سرعت به پیروزی برسید. از روی فهرست کارهای  خود 
وظایف نیازمند زمان کوتاه و سریع را انجام دهید؛ حتی 

اگر کاری نباشد که در درجه  اول اهمیت قرار دارد.
چگونه این کار انجام می شود؟ با ایجاد حس پیشرفت 
در خودتان. اگــر حس رخوت و ســکون دارید، یک 
جرقه  کوچک از این دســت همان چیزی اســت که 
 به آن نیــاز دارید تا دوبــاره باتری هــای انگیزه تان

 افزایش داده شود.

مهارت زندگی

سیاره ما، سرشار از پدیده های شگفت انگیزی است که 
صرفا نگاه کردن به آنها ذهن آدمی را تا مدت ها به خود 

مشغول می کند.
در گوشه و کنار این کره خاکی با پدیده هایی مواجه 
هستیم که برخی از آنها توجیه پذیر و برخی دیگر فراتر از 
قوه ادراک آدمی به نظر می رسند. جاذبه های گردشگری 
نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ جاذبه هایی که گاه 
منشاء طبیعی و گاه منشاء مصنوعی و انسانی دارند. این 
جاذبه ها به یک نقطه خاص جغرافیایی تعلق ندارند و 
در سر تا سر دنیا پراکنده اند. شاید شهر محل سکونت 
شما نیز از این جاذبه ها بی بهره نباشد. در این بخش، 
قصد داریم شما را با چند مورد از شگفتی های جهان 
که هنوز دانشمندان برای توجیه دقیق آنها به اتفاق نظر 

نرسیده اند، آشنا کنیم. با ما همراه باشید:

تپه های آهن ربایی- هندوستان
در کشور هندوستان منطقه ای وجود دارد که اگر شما 
اتومبیل خود را در شیب سرباالیی آن پارک کنید )در 

حالت خالص(، در کمال تعجب، خودروی شما به سمت 
باال )خالف شیب( حرکت می کند. گفته می شود نیرویی 
ناشناخته خودرو را به سمت باال هدایت می کند. هنوز 
هیچ توجیه منطقی برای این پدیده پیدا نشده است، اما 
برخی علت آن را خطای انسانی در تشخیص جهت شیب 

و توهم ناشی از آن می دانند.

دولِمن ها )واقع در الجزایر، کره جنوبی، چین، 
هندوستان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند، فلسطین 

اشغالی، منطقه اسکاندیناوی و روسیه(
»دولمـن« هـا یـا »سـنگ-میز« هـا اماکنـی هسـتند 
 کـه بـا تعـدادی تختـه سـنگ بسـیار بـزرگ احاطـه

 شده اند. 
باستان شناسان بر این باورند که این مکان ها آرامگاه 
کاهنان و روحانیان دوران کهن بوده است. نکته عجیب 
پیرامون دولمن ها این است که معموال عملکرد ساعت ها 
و تجهیزات مکانیکی در حوالی این سازه ها با اختالل 

مواجه می شود.

با برخی از شگفتی های جهان آفرینش آشنا شوید
دانستنی ها

ندا
 شاه نوری

حرف حساب

باغ 
کاغذی

نهج االدب، تالیف حکیم نجم الغنی خان رامپوری با تحقیق و تصحیح 
دکتر زهره مشاوری از مجموعه متون علمی در سال ۱۳۹۶ با همکاری 
انتشارات سخن و مرکز نسخه پژوهی و تصحیح متن دانشگاه اصفهان 
در دو مجلد منتشر شد. همان گونه که سرزمین شبه قاره برای تذکره 
نویسی و فرهنگ نویسی فارسی بسیار سزاوار بوده و مؤلفان شبه قاره 
در این زمینه ها بهترین آثار را تالیف کرده اند، در دستور نویسی نیز 
کارنامه مؤلفان شبه قاره بس بلند و تحسین برانگیز است. یک نگاه 
اجمالی به فهرست مشترک نســخه های خطی فارسی پاکستان، 
تالیف استاد احمد منزوی و کتاب شناســی آثار فارسی چاپ شده 

در شبه قاره، گواه راســتین این ادعاست. نهج االدب در حدود سال 
۱۳۳8-۱۳۳7ق به علت نوآوری های مؤلف و نگاه موشکافانه به مسائل 
دستوری و جامعیت، اقبال بیشتری به دست آورد و در ایران نیز مورد 
توجه واقع شد. این کتاب نخســتین بار در سال ۱۹۱۹م در هند به 
چاپ رسید و اکنون پس از گذشت حدود یک قرن، چاپ جدید آن 
منتشر شده است.نهج االدب با تحقیق و تصحیح دکتر زهره مشاوری 
از مجموعه متون علمی در سال ۱۳۹۶ با همکاری انتشارات سخن 
 و مرکز نسخه پژوهی و تصحیح متن دانشگاه اصفهان در دو مجلد 

منتشر شده است.

گذشته، زندگی مان را از بین می برد
اگر التیام نیابیم، گذشته زندگی مان را از بین می برد 
و خالقیت، موهبت ها و استعدادهای بی همتای ما 
را دفن می کند.هنگامی کــه بخش هایی از وجود 
خود را نپذیریم، آنها درون ما راکد می شــوند و به 
جای اینکه این بخش ها را در هماهنگی با جهان 

خود به کار گیریم، بر ضد آن به کار می بندیم. 
این نیرو که به گذشته نگاه کنید و آن جنبه هایی 
را که طرد کــرده اید، باز پس بگیرید درون شــما 

نهفته است. 
تنها کاری کــه باید انجــام دهید آن اســت که 
چشــمانتان را ببندید ، بــه درون بروید و آن نیرو 

را »صدا کنید«. 
»نیمه تاریک وجود« 
دبی فورد

نهج االدب
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کمان طبیعی 28 متــری در آب هــای مدیترانه زمانــی جاذبه 
گردشگری مالت محسوب می شــد.مدتی پیش این کمان زیبا به 
خاطر وزش شدید باد فرو ریخت و این مسئله ای است که برای هر 

پدیده طبیعی ممکن است پیش آید.
اما از این کمان طبیعی امروز فقط عکس مانده و چند فیلم هالیوودی 
که زمانی تصویر پنجره آزور، در پس زمینه شــان بوده است. این 
منطقه که در فهرســت میراث جهانی یونســکو قرار دارد دارای 
کمان های ســنگ آهکی دیگر، اســتخر طبیعی و سنگ هایی به 

شکل های مختلف تحت تاثیر گذر زمان و فرسایش است.
در کنار  آزور، استخر طبیعی به پهنای 10 متر و عمق 25 متر وجود 

دارد که بهشتی برای غواصان و توریست های اهل شناست.

 کمان طبیعی 2۸ متری
 در آب های مدیترانه

 کیک شکالتی خرس را 
تا خانه پیرزن برد

عالقه به کیک شــکالتی، یک خرس را از جنگل تا درب خانه پیرزن 
تنها،کشاند. ساکنان شهر »آون« در حالی با پلیس تماس گرفتند که 
یک خرس سیاه تالش می کرد به زور وارد یکی از خانه های شهر شود.

بر اساس گزارش nbcnews، همسایگان بالفاصله با دیدن این صحنه 
که خرس به خانه یک پیرزن که کنار جاده قرار داشت حمله کرده با 

پلیس تماس گرفتند.
یک زن سالخورده که به تنهایی در این خانه زندگی می کرد در حال 
پختن کیک شکالتی  بود که متوجه واردشــدن ضربات شدیدی به 
پنجره خانه شد و با وارد شدن به اتاق نشیمن از شدت ترس شوکه و 
وحشت زده شده بود. به گفته ساکنان منطقه احتماال خرس به دلیل 

استشمام بوی کیک تازه، به سمت خانه پیرزن کشیده شده بود.

کارشناسان آرشیو ملی اسلواکی 
مدعی شــده اند که قدیمی ترین 
شــکلک )emoji( جهــان را به 
شکل یک صورتک خندان در یک 
سند قانونی متعلق به سال 1635 

پیدا کرده اند.
یک وکیل در زمان بررسی اسناد 
حسابداری شهرداری در روستایی 
نزدیک کوهستان Strazov با کشــیدن یک دایره کوچک و دو 
نقطه و یک خط کــه امروزه به عنوان صورتک خندان شــناخته 
می شود، آن را امضا کرده است. این کشف به عنوان قدیمی ترین 

شکلک جهان شناخته شده است!
پیش از ایــن، صورتک خندان در شــعر »برای بخــت« رابریک 
هریک انگلیسی در ســال 1948 به عنوان قدیمی ترین شکلک 
 جهان شناخته شده بود، اما شکلک جدید این رکورد را 13 سال 

جابه جا کرده است.
اگرچه این شکلک را می توان به صورتی با قیافه بی تفاوت نیز تعبیر 
کرد، اما این تصویر در ادامه متنی اســت که نشان می دهد وکیل 

هیچ مشکلی با محاسبات نداشته است.
کارشناســان همچنین در اســناد موفق به پیدا کردن، دســت 
 در حال اشــاره دلقک شــده اند، اما هنوز از مفهــوم آن مطمئن

 نیستند.

کشف قدیمی ترین شکلک جهان!

تصاویر روز

سرسره به جای پلکان در دانشگاه فنی مونیخماشین عروس از جنس تریلی
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