
 فردا با چهــره ای »حاکی از 
عزم و تصمیم راسخ و اعتماد 
به نفس و سکینه و آرامش«، 
 پای صندوق های رای حاضر 

می شویم

لبیک

نوشته بود »غواص های دست بسته را می آورند«. همان ها که به »آب« زدند تا »آبرو«ی وطن نرود. غواِص رودخانه خون شدند تا چشم و روی وطن ،خونی نشود و حاال دوباره می آیند...دیروز سردار خبر داد پیکرهای پاک 130 شهید در تفحص پیدا شده که 18 شهید  زینب ذاکر
از غواصان دست بسته عملیات کربالی 4 هستند.  دوسال پیش که شهدای غواص آمدند و با خودشان پیامی آوردند، در ایران قیامتی برپاشد. بر کویر تشنه باران آمده بود، شهر مرده با شهیدان زنده شد و کوچه پس کوچه های شهر بوی باروت گرفته بود. روز مراسم 
تشییع پیکرهای مطهرشان، همه آمده بودند؛ چپی و راستی. اصالح طلب و اصولگرا... همه بودند؛ و ما در هنگامه ای از گل و لبخند و اشک، به استقبال رفتیم؛ به استقبال بچه های »کاروان کربال« در صبح بیداری، بچه های »تنگ چزابه« و»خِط شیر«، بچه های گریه های نیمه شب در رود 
»بهمنشیر«، بچه های بی ریای »هور«، بچه های گریه در »جشن حنابندان«، بچه های »آه مادر، کاش وقت نامه خواندن بود!«، بچه های »همسرم بدرود!«، بچه های »کاش بودی، کاش می دیدی ...«، بچه های »تا قیامت بر نمی گردیم ...« و آنها آمده بودند تا برای مان قصه آب چشمه زمزم، 
زیر پاکوبه های اسماعیل را تعریف کنند. قصه نیل و حضرت موسی و قصه آن گذشتن حساس . بچه های دریا آمده بودند تا از قصه حفظ حضرت یونس،در بطن نهنگ در دل دریا بگویند یا شاید از نفریِن نوح پیغمبر، بر سر مردم نمک نشناس ...و ما به استقبال رفتیم تا بگوییم »نمک نشناس« 
نیستیم هرچند قبول داریم »بی معرفت« بودیم و فراموشتان کردیم. یادمان رفت این شب و روزها که در خیابان های شهر بر سرحمایت از کاندیدای محبوبمان گلو پاره می کنیم و چشم انتظار پیروزی اش نشسته ایم، مادری  در گوشه ای از این شهر، چشم به راه است؛ چشم به راه فرزندی 
که قول داده بود برمی گردد ... و ما یادمان هست به شما قول دادیم »برنمی گردیم« از این راه، از این مسیر، از این مکتب. از خون شما نمی گذریم. ما خون شما را نه با لبخندهای »کدخدا« معامله می کنیم و نه با وعده های دروغین دشمنی که یادمان نرفته خونخوار بعثی را تا بن دندان مسلح 
کرد تا دسته دسته پاره های تن این وطن را به مسلخ خون بکشد. ما سرشما با هیچ کس و هیچ چیز معامله نمی کنیم و من هرروز که از بزرگراه آقابابایی، خرازی ، ردانی ،کاظمی و کشوری و ... می گذرم، فراموش نمی کنم قرار نبود شما بروید که سهمتان برای ما، فقط اسمتان بر سر یک 
کوچه و خیابان و بزرگراه باشد. وقتی از سراشیبی خیابان های منتهی به کوه های سربه فلک کشیده شهر عبور می کنم و چشمم به تصویر چشمان »مهدی زین الدین« می افتد که زیرعکس نوشته »چشمان شهدا به رای من و توست« به خودم یادآوری می کنم که شما در بیست و چندسالگی 
باشکوهتان، جان و جوانی و آرزوهایتان را فدای انقالب و اسالم و مردم کردید و من باید در بیست و چندسالگی ام فراموش نکنم که قرار بود اجازه ندهیم» ولی«  باردیگر »جام زهر« بنوشد که اگر کسی بخواهد چنین کند، دست ساقی جام زهر را خواهیم شکست که ما  رهروان حضرت 
ارباب بی کفن هستیم که مظهر»جهاد کبیر« بود و هست و با او عهد بسته ایم در مسیر احیای دین »فالتطع الکافرین« رسم و آیین مان باشد. من و ما، بی معرفت بودیم که زود یادمان رفت مسیر شلمچه از امالک نجومی شمال شهر نمی گذرد و غفلت کردیم که »حاج کاظم« شد »تندرو« 
و »افراطی« و نجومی بگیران شدند »ذخایر نظام«!  ما غفلت کردیم و شرمنده ایم اما هنوز بر سر قول و قرارمان با شما هستیم. برسر پیمانمان با »ولی« هستیم که جان ما و جان »سیدعلی«. و به دست بسته غواص های مان سوگند که تا جان در بدن داریم، بر سر این عهد و بر سر قرارمان 
می مانیم. فردا باردیگر می آییم. می آییم و به حضرت سیدعلی »لبیک« می گوییم. می آییم و اجازه نمی دهیم ایران »دشمن شاد« بشود که رهبرمان فرمودند:» ملت ایران دشمن دارد؛ در مقابل دشمن، چهره  ملت باید حاکی از عزم و تصمیم راسخ و اعتماد به نفس و سکینه و آرامش 
باشد.« و ما فردا با عزم و تصمیم راسخ و اعتماد به نفس و سکینه و آرامش می آییم و حماسه ای دیگر رقم می زنیم. فردا روز »جشن و شادی و شور« است و حضرت دیروز فرمودند:» نگاه کنید به کشورهای منطقه، کجاست که ناامنی نباشد؟ در بین این مجموعه  ناامن، جمهوری اسالمی با 

امنیت و آرامش مشغول تدارک انتخابات است.« ما این امنیت و آرامش را مدیون شما هستیم . مدیون شهدا ، مدیون مدافعان حرم. یادمان نمی رود... 
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جهان اسالم روی حمایت های روسیه حساب کند
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه در پیامی تلگرامی برای شــرکت کنندگان گروه 
چشم انداز جهانی استراتژیک اسالمی-روسی نوشت:  باید تاکید کنم که جهان اسالم می تواند 

به صورت کامل روی حمایت ها و همکاری روسیه حساب کند.

اخبار کوتاه

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا، در حالی شنبه وارد ریاض خواهد شد 
که بدون شک استقبال گرم تری از وی نسبت به باراک اوباما به عمل خواهد 
آمد. مقامات سعودی امید زیادی بسته اند که حمایت ترامپ را برای مقابله با 
ایران و بهبود روابط دو جانبه به دست آورند. ریاض به دنبال حصول اطمینان 
از این مسئله اســت که دولت ترامپ به موضع سرسخت خود علیه تهران 
ادامه خواهد داد. بنا به ادعای عربستان، ایران عامل بی ثباتی در منطقه است 
و ریاض تالش می کند دولت ترامپ را به سمت لفاظی های بیشتر و اقدامات 
بازدارنده علیه ایران ترغیب کند.روابط ریاض- واشنگتن از زمانی که اوباما 
تصمیم گرفت نیروهای نظامی آمریکا را از خاورمیانه خارج کرده و تعامل 
سازنده ای را با ایران )در ارتباط با موضوع هسته ای( در پیش بگیرد، رو به 
سردی گذاشت. اوباما حتی باوجود اصرار ریاض، حاضر نشد اقدامی مستقیم 
علیه بشار اسد رییس جمهور سوریه انجام دهد. اما اکنون مقامات سعودی 

امید بسیاری به اقدامات تند و ضربتی ترامپ بسته اند. 

در ادامه گسترش ارتباطات بانکی در سطح بین المللی، کلید اتصال سوئیچ 
کارت  های بانکی ایران و روسیه زده شد.هم وطنان دارای کارت  های شتابی 
و همچنین دارندگان کارت  های روسی، از اواخر مرداد امسال می توانند از 
خودپردازهای دو کشور و در فاز بعد، از سایر درگاه  های پذیرش به صورت 
مشترک استفاده کنند.با توجه به مذاکرات چند ماهه اخیر و توافق برای 
اتصال سامانه کارت ایران با سامانه کارت  روسیه از 25 اردیبهشت امسال، 
ارسال، دریافت و پردازش تراکنش  های آزمایشی بین دو کشور آغاز شده و 
مطابق با برنامه زمان  بندی از اواخر مرداد امسال، دارندگان کارت  های شتابی 
و دارندگان کارت  های اعتبار روسی می  توانند در فاز اول، از خود پردازهای دو 
کشور و در فاز بعد، از سایر درگاه های پذیرش به صورت مشاع استفاده کنند. 
این اقدام، از مجموعه اتصاالت بین کشوری است که بالفاصله پس از برجام در 
دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و با توسعه آن به سایر کشورها، مقدمه ای 

برای بین المللی شدن شبکه شتاب در سطح جهان محسوب می  شود.

رویترز: 

ریاض در پی جلب 
حمایت  ترامپ علیه ایران

سوئیچ کارت  های بانکی 
ایران و روسیه متصل شد

انتخابات

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری روز گذشته 
خود در وزارت کشــور، درباره زمان اعالم نتایج آرای 
انتخابات ریاست جمهوری، امنیت انتخابات و برگزاري 

احتمالي آن در دور دوم توضیحاتی ارائه داد.
وی گفت :بیش از 95 درصد نظر سنجی های مطرح 

شده غیر قانونی غیر واقعی و کامال ساختگی است.
رحمانــی فضلی افزود: برخی شــایعات بی اســاس 
مطرح می شــود که از رســانه ها تقاضامندیم ضمن 
عدم توجه به این شــایعات در خلق مشارکت باشکوه 
در انتخابات کمــک کننــد. از نامزدها، ســتادها و 
هوارادان تقاضــا می کنیم از صبح پنجشــنبه هیچ 
فعالیت تبلیغاتی انجام ندهند. وزیر کشــور در ادامه 
گفت : هیــچ دغدغه ای دربــاره امنیــت انتخابات 
 نداریــم و حادثــه خوزســتان ربطی بــه انتخابات 
نداشــت. وی همچنین درباره اعالم نتایج انتخابات 
گفت : پس از شــمارش آرای ریاســت جمهوری که 
با صحت و دقت صورت می گیرد، آرا اعالم می شــود 
و صحت و دقــت را فدای ســرعت نمی کنیم و نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری به صورت تدریجی و لحظه 
به لحظه اعالم نمی شود بلکه وزارت کشور در نهایت 

نتایج نهایی را اعالم خواهد کرد.

حجت االســالم غالمرضا مصباحی مقدم، ســخنگوی 
جامعه روحانیت مبارز در رابطــه با صحبت اخیر وزیر 
کشور مبنی بر اینکه نتایج انتخابات ریاست جمهوری به 
صورت لحظه ای و تدریجی نخواهد بود و پس از تجمیع 
آراء اعالم می شود، اظهار داشت: سال ۸۸ هم یک چنین 
اتفاقی افتاد و ابتدا آراء به صورت تدریجی ارائه شد، بعد 
اعالم نتایج را متوقف کردند و سپس یک مرتبه نتیجه 
نهایی اعالم شد که اشتباه بزرگی بود و واکنش عمومی 

را در پی داشت.
وی ادامه داد: اگر مردم به تدریج، شهر به شهر و استان 
به استان متوجه ترکیب و نتایج آرا شوند، آن را راحت تر 
می پذیرند تا اینکه یک مرتبه نتیجه آرا اعالم شود بدون 
اینکه مردم به صورت تدریجــی در جریان ترکیب آراء 

قرار گرفته باشند.
حجت االســالم غالمرضا مصباحی مقدم ســخنگوی 
جامعه روحانیت مبارز با ابراز نگرانی از اعالم نتایج آرای 
ریاســت جمهوری پس از تجمیع شــدن کامل خاطر 
نشان کرد: ممکن است اعالم نتایج آراء به این صورت 
 باعث شوکه شدن مردم و خدای نکرده به وجود آمدن
  فضــای اعتــراض آنان شــود که بــه راحتــی قابل

 کنترل نیست.

وزیر کشور: 

 نتیجه شمارش آراء
 یک  دفعه اعالم می شود

مصباحی مقدم:

مردم اعالم نتیجه تدریجی 
انتخابات را راحت تر می پذیرند

سخنگوی شورای نگهبان: 

نتایج شمارش آراء به تدریج 
اعالم شود

رحیمی:

اعالم لحظه ای نتایج انتخابات 
سبب شفاف سازی می شود

عباسعلی کدخدایی، ســخنگوی شورای نگهبان صبح 
دیروز در نشســت خبری خود با اصحاب رسانه، گفت: 
انتظار این اســت خبرنگاران خارجی گام های مهمی 
 را که مردم مــا در انتخابات برمی دارند به نحو احســن

 منعکس کنند.
وی ادامه داد: شورای نگهبان وظایف مهمی دارد و تالش 
می کند امانتدار آرای مردم باشد و از حق الناس پاسداری 
کند. کدخدایی با اشاره به اقداماتی که شورای نگهبان 
درباره برگزاری انتخابات انجام داده است، افزود: نظارت 
برتعرفه ها و چاپ آنها که کاری بسیار حساس به شمار 

می رود از سوی شورای نگهبان انجام شده است.
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات وزیر کشور 
پیرامون اعالم یک باره نتیجه انتخابات، گفت: پیشنهاد 
ما این است که گزارش ها و نتایج شمارش آراء، به تدریج 

برای مردم اعالم شود.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اگرچه اعالم اولیه 
نتایج شمارش آراء بر عهده وزیر کشور است، اما پیشنهاد 
ما این است و سعی می کنیم رایزنی هایی با وزارت کشور 

در این باره صورت گیرد تا همین اتفاق هم بیفتد.

علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی درباره اقدام وزیر کشور 
مبنی بر اعالم نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری در یــک نوبت گفت: اعــالم لحظه ای نتایج 
انتخابات، سبب شفاف سازی در روند انتخابات می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی افزود: مردم روند تغییر نتایج آراء را از 
این طریق بهتر دنبال می کردند و به نظر می رســد این 
اقدام وزارت کشــور بازخورد مثبتی از ســوی جامعه 

نداشته باشد.
نماینده مردم تربت جام خاطرنشــان کرد: جلوگیری 
از اعــالم لحظــه ای آراء باعث کاهش شــور و هیجان 
انتخابات می شود و  دید شفاف مردم نسبت به روند آرا 

را خدشه دار می کند.
رحیمی با بیان اینکه این اقدام کارشناســی نیســت، 
تصریح کــرد:  آراء اگر به صورت لحظه ای و بر اســاس 
شمارش صندوق ها در مناطق و اســتان های مختلف 
اعالم شود شبهات احتمالی ایجاد شده را از بین می برد 

و نتایج نهایی برای مردم قابل پذیرش تر می شود.

رهبر انقالب اسالمی با ابراز خرســندی از حاکم شدن فضای 
شور و شوق انتخاباتی در سراسر کشــور، خاطرنشان کردند: 
هر انتخاباتی که در دوره های مختلف برگزار می شود، در واقع 
صحنه درخشش ملت ایران و حماسه عظیم مردمی است که 

موجب افزایش عزت ملت و قدرت ملی می شود.
حضرت آیــت ا... خامنه ای، انتخابــات را از منظر دیگر، به رخ 
کشیدن اندیشه نو و جذاب مردم ســاالری اسالمی در مقابل 
چشم سیاستمداران در دنیا دانستند و افزودند: مردم ساالری 
دینی یک تجربه جدید بود که به وسیله نظام جمهوری اسالمی 
و امام بزرگوار، به بشریت عرضه شد و ملت ایران در روز جمعه، 
بار دیگر تبلور این اندیشــه نو را در معرض دید جهانیان قرار 

خواهد داد.
ایشان با تاکید بر اینکه انتخابات روز جمعه مورد توجه دو گروه 
در دنیا قرار دارد، گفتند: از یک طرف مسئوالن و دستگاه های 
مختلف در آمریکا و اروپــا و دولت های دنبالــه رو آمریکا در 
منطقه و همچنین مقامــات رژیم صهیونیســتی، نظاره گر 
انتخابات خواهند بود تــا ببینند مردم ایــران چگونه و با چه 

روحیه ای و در چه حجمی وارد میدان انتخابات خواهند شد 
و از طرف دیگر، ملت های منطقه با نگاه تحسین و حسرت به 
حضور مردم در روز جمعه چشم دوخته اند تا بار دیگر عظمت 
ملت ایران و آزادی موجود در نظام اســالمی و مردم ساالری 

دینی را نظاره گر باشند.
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: بر همین اساس اگر حضور 
مردم در انتخابات ضعیف باشد، یک نوع قضاوت و تصمیم گیری 
خواهد شد اما اگر حضور مردم در انتخابات، هوشمندانه، قوی 

و با حجم زیاد باشد، قطعا قضاوت به گونه دیگری خواهد بود.
حضرت آیــت ا... خامنه ای، برگزاری انتخابــات در دوره های 
مختلف را زمینه ساز طراوت بخشی مجدد و ارائه عظمتی دیگر 
از نظام اسالمی خواندند و خاطرنشــان کردند: روز انتخابات 
برای نظام جمهوری اســالمی، »روز جشــن ملی و شادی و 

شور« است.
ایشان با اشاره به ناامنی گسترده موجود در منطقه غرب آسیا 
و شــمال آفریقا، گفتند: در چنین محیــط ناامنی، جمهوری 
اسالمی ایران با لطف و عنایت الهی، با آرامش و امنیت کامل، 

در تدارک برگزاری انتخابات اســت که این موضوع بســیار با 
اهمیت است و باید قدر و ارزش آن دانسته شود.

رهبر انقالب اســالمی با تاکید بر اینکه فضای آزادی، فضای 
تاثیرگذار بودن رای مردم و محیط امن و آرام کنونی، مرهون 
نظام جمهوری اسالمی اســت، افزودند: اگرچه برخی از این 
فضای آزادی استفاده، ولی آن را نفی و ناسپاسی می کنند، اما 
اینکه ملت ایران با آزادی کامل در انتخابات شرکت می کنند و 
رای و تصمیم آنها در انتخابات باالترین مسئول اجرایی کشور 
و همچنین مدیران شــهری تاثیرگذار اســت، موضوع بسیار 

باارزشی است که باید قدردان آن باشیم.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: برگزاری انتخاباتی 
آزاد و رقابتی و رای مردم به منظور انتخاب رییس جمهور، برای 
ملت های منطقه ما که دولت های آنها تحت حمایت و سیطره 

آمریکا هستند، یک رویاست.
ایشــان، حضور مردم در صحنه و در پای صندوق های رای را 
حاوی دو پیام مهم دانســتند و گفتند: اولیــن پیام حضور در 
انتخابات، »نشان دادن اعتماد و عالقه مردم به نظام جمهوری 
اسالمی« است و پیام دیگر آن، »نشان دادن زنده بودن و پای 

کار و مصمم بودن ملت ایران« است.
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: هرچه حضور مردم در پای 
صندوق های رای بیشتر باشد و هرچه انضباط و پایبندی کنونی 
به قانون بیشتر باشــد، آبرو و احترام ملت ایران در نزد ناظران 

جهانی بیشتر خواهد شد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، رعایت انضباط و پایبندی به قانون در 
سه مرحله  »قبل از انتخابات، روز انتخابات و بعد از انتخابات« 
را بســیار با اهمیت برشــمردند و افزودند: ملت ایران تجربه 
کرده اســت که رعایت این انضباط تا چه حد به نفع اوست و 
بی انضباطی و رعایت نکردن قانون، تا چه میزان مضر اســت. 
ایشــان با تاکید بر اینکه در روز جمعه با رای مردم، در نهایت 
یک نفر از میان نامزدها انتخاب خواهد شد، خاطرنشان کردند: 
من معتقد به برنده و بازنده در انتخابات نیســتم زیرا هر کس 
رای بیاورد، برنده اصلی انتخابات، نظام جمهوری اســالمی و 

ملت ایران است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به جدیت دستگاه های اجرایی و 
نظارتی انتخابات و دستگاه های حافظ امنیت در انجام وظیفه 
خود گفتند: همه این دستگاه ها، مورد اعتماد و با یکدیگر نیز 
هماهنگ هستند اما بار دیگر به این دستگاه ها سفارش می کنم 

که آرای مردم امانت است و این امانت باید حفظ شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: ممکن است افرادی باشند 
که قصد تخلف هایی را داشــته باشند و دستگاه های نظارتی و 
اجرایی و حافظ امنیت اگرچه مورد اعتماد و مقبول هستند اما 

باید کامال مراقبت کنند.
ایشان با تاکید بر اینکه دشمنان ملت ایران، از نزدیک صحنه 
انتخابات را رصد می کنند، خاطرنشان کردند: باید چهره ملت 
ایران در مقابل بدخواهان، چهره ای مصمم و دارای عزم راسخ 
برای تصمیم گیری و در عین حال چهره ای همراه با اعتماد به 

نفس، قدرتمند و با آرامش باشد.
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به برخی از سخنان ناشایست 
که در جریان رقابت های انتخاباتی بیان شــد، گفتند: اگرچه 
این سخنان شایسته ملت ایران نبود اما حضور مردم همه این 
مسائل را حل خواهد کرد و این سخنان تاثیری نخواهد داشت.

حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: ان شاءا... مردم ایران اعم از زن 
و مرد، روز جمعه در سراسر کشور، در انتخابات شرکت خواهند 
کرد و با این حضور و با نشــان دادن عزم راسخ خود، به نظام 

اسالمی آبرو خواهند بخشید.
ایشــان در ادامه یک توصیــه مهم به هواداران و ســتادهای 
نامزدهای انتخاباتی داشــتند و گفتند: عالقه مندان نامزدها و 

ســتادهای آنها باید متانت 
و انضبــاط را رعایت کنند 
زیرا این چند صباح زندگی 
و کار دنیا خواهد گذشت و 
آنچه باقی می ماند، اعمال 
ما و محاســبه الهی است، 
بنابرایــن همه بایــد با در 
نظر گرفتن رضــای الهی و 
با خالص کــردن نیت ها در 
عرصه رقابت هــا و تبلیغات 

انتخابات فعالیت کنند.
رهبر انقالب اسالمی با تاکید 
بر اینکه اگــر فعالیت های 
انتخابات با هــدف رضایت 
الهی باشــد، خداوند به آنها 
برکت خواهد داد و آنچه به 
نفع ملت ایران اســت پیش 
خواهد آمــد، افزودند: همه 

موظف به پایبندی به قانون و رعایــت انضباط قانونی و عمل 
به آن هستند.

حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: نظام اسالمی در طول نزدیک 
به ۴ دهه، باوجود دوره های مختلف و شــرایط گوناگون دنیا 
و منطقــه و همچنین برخی عملکردهای احیانا نامناســب یا 
غیرجامع مســئوالن، به پیش رفته و حرکت عظیم جمهوری 
اســالمی و حضور مردم کار خود را کرده است. ایشان تاکید 
کردند: این پیشرفت روز به روز ادامه خواهد یافت و جمهوری 
اسالمی، آن روزی را خواهد دید که دشمنان مأیوس شوند و از 
زیاده گویی و یاوه گویی دست بردارند. رهبر انقالب اسالمی در 
پایان بحث انتخابات، اظهار امیدواری کردند که خداوند متعال 
به آزمون بزرگ روز جمعه عنایت کند و برکت دهد و هر آنچه را 

که خیر و صالح ملت و کشور است، پیش آورد.

حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی، صبح دیروز در دیدار با هزاران نفر از مردم استان های 
قزوین، زنجان و سمنان، در سخنان مهمی، انتخابات روز جمعه را یک جشن ملی و یک حماسه بزرگ مردمی و 
جلوه ای از اندیشه نو و جذاب مردم ساالری اسامی در مقابل دیدگان جهانیان خواندند و با تاکید بر لزوم حضور بسیار 
پرحجم مردم در پای صندوق ها گفتند: روز جمعه هر فردی رای بیاورد، برنده اصلی انتخابات، ملت ایران و نظام جمهوری 

اسامی هستند.

اولین پیام حضور در 
انتخابات، »نشان دادن 
اعتماد و عاقه مردم به 

نظام جمهوری اسامی« 
است و پیام دیگر آن، 

»نشان دادن زنده بودن و 
پای کار و مصمم بودن ملت 

ایران« است

یادداشت

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( با حضور در سایت 
رادار مکران، گردان موشکی، سایت فاشا و مواضع توپخانه ای گردان 
زمین به هوا کنارک، میزان آمادگــی رزمی یگان های عملیاتی را 
ارزیابی کرد. امیر فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء )ص( به همراه حجت االســالم محمدباقر روشندل 
رییس اداره عقیدتی سیاســی این قرارگاه از گروه پدافند هوایی 
کنارک بازدید کردند. اسماعیلی در این بازدید با حضور در سایت 
رادار مکران، گردان موشــکی، سایت فاشــا و مواضع توپخانه ای 
گردان زمین به هوا با ایجاد وضعیت های عملیاتی مختلف، میزان 
آمادگی رزمی یگان های عملیاتی را ارزیابی کرد. اسماعیلی با اشاره 
به موقعیت استراتژیک و حســاس این منطقه و تاکید مقام معظم 
رهبری براهمیت سواحل مکران و دریای عمان گفت: پدافند هوایی 
نقش مهمی در امنیت آسمان این منطقه ایفا می کند و کارکنان 
گروه پدافند هوایی کنارک با ایثار گری مثال زدنی برای ارتقای این 

امنیت تالش می کنند.

رییس ســتاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف از ارســال نامه رسمی 
انصراف این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور 
خبر داد. محمد دهقان، رییس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف 
گفت: پس از اعالم حمایت آقای قالیباف از حجت االسالم رییسی،  
نامه رسمی انصراف این داوطلب انتخابات ریاست جمهوری امروز 
)روز گذشته( به وزارت کشور ارسال شد. دهقان طی این نامه که 
با امضای وی به وزارت کشور ارسال شده، تقاضا کرد: کناره گیری 
 کاندیداهای انتخابات به صورت رســمی اعــالم و در تعرفه های

 رای گیری اعمال شود.

رییس و اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستا با رییس مجلس شورای اســالمی دیدار و گفت وگو 
کردند. علی الریجانی که به قم ســفر کرده است، با اعضای هیئت 
مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا دیدار و 
گفت وگو کرد. در این جلسه رییس و اعضای هیئت مرکزی نظارت 
بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا نسبت به روند برگزاری 

انتخابات و بررسی صالحیت کاندیداها، گزارشی را ارائه کردند.
همچنین در این جلسه، الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی 
نسبت به برگزاری انتخابات و حفظ حقوق کاندیداها توصیه های 

الزم را مطرح کرد.

رییس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: بیش از 92 
درصد از 2۸۶ هزار و ۳۸5 نفری که در انتخابات شوراهای اسالمی 

ثبت نام کرده بودند، تایید صالحیت شدند.
محمــد محمودی  شاه نشــین، رییــس هیئت مرکــزی نظارت 
بــر انتخابات شــوراها با اشــاره بــه تعــداد نهایی تاییــد و رد 
صالحیت شــدگان، اظهار داشــت: از کل افرادی که در انتخابات 
شوراهای کشور در سراسر ایران ثبت نام کرده بودند، 2۶5 هزار و 
۴20 نفر تایید صالحیت و ۶ هزار و 292 نفر رد صالحیت شدند، 
همچنین 1۴ هــزار و ۶7۳ نفر هــم از عرصه رقابت هــا انصراف 
دادند. به گفته محمودی شاه نشــین، بیش از 9۴ درصد از ثبت نام 
کنندگان روستایی و بیش از ۸۴ درصد از ثبت نام کنندگان شهری، 
در انتخابات شــوراها تایید صالحیت شدند.رییس هیئت مرکزی 
نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در خاتمه یادآور 
شد: همچنین براساس آمار منتشر شده از هیئت های اجرایی، ۶7 
هزار و ۶01 شعبه اخذ رای در کل کشــور وجود دارد که 9 هزار و 
75۳ شعبه از آنها، مکانیزه هستند. به گفته محمودی شاه نشین در 
1۴1 شهر کشور که شوراهای 7 و 9 نفره دارند، انتخابات شوراها به 

صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

عکس روز

 عیادت آقایان الریجانی و ظریف 
از آیت ا... هاشمی شاهرودی

ارزیابی امیر اسماعیلی  از میزان 
آمادگی رزمی یگان های عملیاتی 

 نامه رسمی انصراف قالیباف
 به وزارت کشور ارسال شد

دیدار اعضای هیئت مرکزی 
نظارت بر انتخابات با »الریجانی«

تایید صالحیت بیش از ۹۲ درصد 
ثبت نام کنندگان انتخابات شوراها

با آغاز مراسم تحویل گروهی هواپیماهای برجامی، ۴ فروند از هواپیمای 
ATR با فاصله 10 دقیقه از یکدیگر روی باند فرودگاه مهرآباد نشست 
و به ناوگان هما پیوست. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از 
وزارت راه و شهرسازی، مراسم تحویل نخستین گروه از هواپیماهای 
برجامی از نوع ATR صبح روز چهارشنبه، در فرودگاه مهرآباد برگزار شد. 
این ۴ فروند هواپیما در راستای اجرای بخشی از قرارداد هما با کمپانی 
ATR است که نهایتا با تحویل 1۶ فروند هواپیمای دیگر به طور کامل 
اجرایی می شود.  شرکت ایتالیایی-فرانسوی ATR سومین کمپانی 
هواپیماسازی است که پس از امضای برجام به طرف قرارداد کشورمان 

برای نوسازی ناوگان فرسوده خطوط هواپیمایی تبدیل شده است.
می توان ATR را بزرگ ترین کمپانی تولید هواپیماهای منطقه ای تا 

سقف 90 صندلی برشمرد.

 ۴  فروند از هواپیماهای برجامی
 در مهرآباد به زمین نشست

رهبر انقاب دردیدار با اقشار مختلف مردم :

هر کس رأی بیاورد، برنده  انتخابات نظام و ملت ایران هستند
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آزادراه اهواز – اصفهان ساخته می شود
خیرا... خادمی،معاون وزیر راه و شهرسازی  با  اشاره  به تصویب ساخت آزادراه اهواز - 
اصفهان در دولت اظهار کرد: آزادراهی به طول ۲۳۷ کیلومتر مصوب شده تا از لردگان 

اصفهان به سمت اهواز ایجاد شود.
جلسه هماهنگی اعزام هیئت تجاری اصفهان به دیوانیه عراق با حضور 
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان ،مدیرکل دفتر هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان و نمایندگان شرکت برق، سامان صنعت، 

معدن و تجارت در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
مســعود صفاری پور مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصادی اســتانداری 
اصفهان در این جلسه گفت: استان اصفهان و دیوانیه عراق  در طول دو 
سال گذشته با تبادل هیئت تجاری و سیاسی، خواستار نزدیک شدن 
روابط اقتصادی  در زمینه های مختلف هســتند. وی با اشاره به سفر 
استاندار دیوانیه در سال گذشته به اصفهان و اعزام هیئت تجاری اصفهان 
به دیوانیه گفت: استانداری دیوانیه با ارائه زمینه های سرمایه گذاری و 
تجاری به استان اصفهان، خواستار پذیرش هیئت تجاری وسرمایه گذاری 
استان اصفهان است. وی اضافه کرد:تولید برق گازی ، سرمایه گذاری در 
بخش مسکن و راه سازی ،جمع آوری پسماندها،خدمات درمانی و ایجاد 
بیمارستان ،تولید لبنیات و باستان شناسی آثار تاریخی، از موضوعات 

قابل مذاکره با طرف عراقی است . 
وی تاکید کرد:تصویب ســرمایه گذاری زیر یک میلیون دالر، به عهده 
شورای استان دیوانیه و باالی یک میلیون دالر  به عهده وزارت دارایی 
عراق اســت. وی صادرات خدمات فنی و مهندسی استان اصفهان به 
عراق را یکی از زمینه های همکاری اقتصادی بین دو کشور برشمرد و 
گفت: استان اصفهان در بخش ساخت و سرمایه گذاری مسکن می تواند 

همکاری نزدیکی با دیوانیه عراق داشته باشد.

در شهر

کافه اقتصاد

رییس انجمن سنگ استان اصفهان گفت: فعاالن سنگ 
در کشورهای مختلف از جمله ایتالیا، چین و ایران جزو 
یک خانواده هستند و امیدواریم از این نعمت خدادادی 
بهتریــن اســتفاده را ببرند. رضا احمدی در نشســت 
شرکت کنندگان خارجی نمایشگاه با مشارکت کنندگان 
داخلی و خارجی، پیش از مراسم افتتاحیه سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی ســنگ، معادن و صنایع وابسته، 
اظهار کرد: شــش هزار واحد سنگبری در کشور وجود 
دارد و یک سوم واحدهای سنگبری و ۵۰ درصد تولیدات 

سنگ کشور در استان اصفهان قرار دارد.
وی افزود: اصفهان یکی از برترین اســتان ها در بخش 
معادن و فرآورده های معدنی کشــور است و مواد اولیه 

دیگر معادن سایر استان ها از اصفهان تامین می شود.

الستیک های نشت بند سقف شناور مخزن اصلی نفت خام مرکز انتقال 
نفت شماره 4 شهید مرزبان ایذه، باتالش متخصصان اصفهانی تعویض 
شد. رییس مرکز انتقال نفت شماره 4 گفت: در این عملیات 1۷۳ متر 
الستیک نشت بند از الستیک های ۲4۰ متری مخزن ۵۰۰ هزار بشکه 

مخزن مرکز انتقال نفت تعویض شده است.
بهمن رشیدی افزود: با اجرای این طرح، الستیک های نشت بند که در 
اثر تابش خورشید، شرایط جوی و کارکرد طوالنی فرسوده ومعیوب شده 
بودند تعویض شد. وی بر نقش مهم الستیک های نشت بند تاکید کرد و 
افزود: این الستیک ها با دیواره مخزن در ارتباط هستند و مانع نفوذ گاز 

نفت خام به سقف و اتمسفر می شوند.
پاالیشــگاه اصفهان وظیفه انتقال روزانه ۵۵۰ هزار بشکه نفت خام از 

میدان نفتی مارون امیدیه به اصفهان را دارد.

معاون وزیر اقتصاد، رقم برآوردی برای فرارهای مالیاتی را 1۳ تا 1۵ هزار 
میلیارد تومان اعالم کرد.

ســیدکامل تقوی نژاد در خصوص فرارهای مالیاتی گفت: تا این لحظه 
۳۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از افرادی که تا کنون وجهی به سازمان امور 
مالیاتی پرداخت نمی کردند، اخذ شده و در یک گام دیگر، از ۷۷ نفر نیز 

۹۹۰۰ میلیارد تومان دریافت شده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: عالوه بر این، ۳۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی، 

شناسایی و ۹۰۰ میلیون رکورد اطالعات وارد سامانه شده است.
وی رقم فرارهای مالیاتی را بین 1۳ تا 1۵ هزار میلیارد تومان عنوان و 
تصریح کرد: این رقم را قبول داریم و امیدواریم سامانه ها به خوبی وارد 
عمل شده و با کمک نهادهای امنیتی، هر چه سریع تر بتوانیم فراریان 

مالیاتی را شناسایی کنیم.

 تعویض الستیک های مخزن 
مرکز انتقال نفت اصفهان

ایران ۱۵ هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی دارد

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قاچاق کاال به 
کشور در حالی صورت می گیرد که مالیات و عوارضی برای 
آن پرداخت نمی شــود؛ به این ترتیب این کاالها ارزان تر از 
کاالهای تولید داخل در بازار عرضه شود.سید ناصر موسوی 
الرگانی با تاکید بر اینکه کاالی قاچاق موجب انبار شــدن 
کاالهای  داخلی می شــود، اظهار داشت: چنانچه در مقابل 
قاچاق کاال ایستادگی کنند، درآمدهای مالیاتی باال می رود.

وی با ابراز تاسف از اینکه کمر بســیاری از سرمایه گذاران با 
واردات بی رویه و قاچاق کاال شکسته شده است، تصریح کرد: 
چنانچه جلوی قاچاق کاال گرفته شود حداقل 1/۵میلیون 
شغل در کشور ایجاد خواهد شــد.نماینده مردم فالورجان 
در مجلس با اشاره به اینکه تجویز رهبر معظم انقالب برای 
درمان رکود و مشــکالت اقتصادی کشور، اقتصاد مقاومتی 
اســت، تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی این طور نیست که فقط 
خود رهبر انقالب و دولت دســت به کاری بزنند؛ بلکه رکن 
اصلی اقتصاد مقاومتی مردم هستند. وی با بیان اینکه مسئله 
قاچاق کاال یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری اســت، 
اظهار داشت: ایشان بارها طی جلسات متعدد به مسئوالن 
هشدارهایی داده اند، اما تاکنون در مبارزه با کاالهای قاچاق 
سهل انگاری شده است. موسوی الرگانی ادامه داد: هرچند 
رهبر انقالب اسالمی بارها نگرانی خود را اعالم کرده اند، اما 
سودهای صدها میلیاردی این عمل باعث طمع قاچاقچیان 

کاال شده و نمی گذارد آنها از این کار دست بردارند.
نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس افــزود: نابودی 
اشتغال، صنعت کشور، دور زدن قانون و عدم پرداخت مالیات 
به دولت، دو ضرر اساسی اســت که قاچاق بر پیکره اقتصاد 

کشور وارد کرده و خود به نوعی تضییع حق مردم است.
وی خاطر نشــان کرد: دولت وظیفه ایجاد بســترهای الزم 
برای اشتغال را دارد، اما اگر ما می خواهیم برای فرزندان خود 
اشــتغالی پایدار ایجاد کنیم باید به دنبال مصرف کاالهای 
ایرانی باشــیم؛ چراکه تنها راه گشتن چرخ صنعت، مصرف 

تولیدات داخلی است.

تفاهم نامه همکاری اقتصادی استان اصفهان با گوانجو، به 
امضای رییس اتاق بازرگانی و معاون استاندار گوانجو رسید.

ســیدعبدالوهاب ســهل آبادی در حاشــیه امضای این 
تفاهم نامــه، اصفهان را صنعتی ترین اســتان کشــور با 
۹هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی برشمرد و گفت: تولید فوالد 
و مصنوعات فلزی، مصالح ساختمانی و مصنوعات نساجی، 
ازجمله توانمندی های استان اصفهان است که می تواند با 
گوانجو روابط  نزدیکی را تعریف کند. وی تولید محصوالت 
کشاورزی، فرش دستباف و صنایع دستی در 1۷۰ رشته 
را از دیگر مزیت های تولیدی اســتان برشــمرد و گفت: 
صنایع دستی استان اصفهان  می تواند یکی از بخش های 
مهم صادراتی با چین باشد. سهل آبادی به تهیه 14۰ طرح 
قابل سرمایه گذاری خارجی در استان اصفهان اشاره کرد 
و افزود: این طرح ها از ســوی سازمان های دولتی و بخش 
خصوصی موردحمایت بــوده و تمام مراحــل مطالعه و 
مکان یابی آن صورت گرفته است. معاون استاندار گوانجو 
در این دیدار گفت: رابطه اصفهان و گوانجو به یکصد سال 
اخیر بازمی گردد که این دو اســتان از طریق راه ابریشم 
دریایی به تبادل کاال می پرداختند. لی جی پینگ با اشاره 
به  پیشرفت اقتصادی  چین  در بخش های مختلف، اظهار 
داشت: صنایع پتروشیمی، نساجی و های تک در گوانجو 
رشد فراوانی داشته و زمینه مناسبی برای توسعه همکاری 

با اســتان اصفهان است.معاون اســتاندار گوانجو با اشاره 
به امضای تفاهم نامه همکاری اتــاق بازرگانی اصفهان و 
گوانجو گفت: این تفاهم نامه نقطه عطف روابط اقتصادی 
این دو استان  است.پینگ تولید تزئینات داخلی را یکی از 
بخش های مهم اقتصادی گوانجو برشمرد و افزود: استفاده 
از تجهیزات مدرن انرژی و سازگار با محیط زیست از دیگر 

توانمندی های این استان است.
وی با اشاره به روابط نزدیک گوانجو و اصفهان، بیان داشت: 
هیئت های تجاری متعددی از سوی دو استان تبادل شده 

و امیدوارم روابط اقتصادی دو طرف تقویت شود.

با حضور معاون استاندارگوانجوی چین صورت گرفت:

امضای تفاهم نامه همکاری اقتصادی اصفهان با گوانجو

خبرپارلمان
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:

ایجاد ۱/۵میلیون شغل جدید با جلوگیری از قاچاق کاال

تنوع اقتصادی، آموزش علمی،طبقه مصرف کننده در حال 
رشد، جمعیتی با نرخ شهرنشینی باال، فرهنگ کارآفرینی و 
موقعیت راهبردی برای جریان های بین مرزی، شش مزیت 
اقتصاد ایران هستند که دستیابی به یک جهش اقتصادی در 
عصر بازگشت به اقتصاد جهانی را برای کشور ممکن می کنند.

توسعه اقتصادی به باور اکثر کارشناســان و نظریه پردازان 
امری است زمان بر که به طور معمول در دوره ای بین 1۰ تا 
۲۵ سال بسته به منابع، امکانات، ساختارها و شرایط فرهنگی 
جوامع، دستیابی به آن ممکن خواهد بود، اما رشد اقتصادی 
که مسئله ای است کمی و به تولید مرتبط می شود معموال 
دوره کوتاه تری زمان می برد. به بیان ساده، وقتی تولید یک 
کشور طی زمان روند مثبت و پایداری داشته باشد و در کنار 
آن دسترسی به امکانات آموزشی، بهداشتی افزایش یافته و 
کیفیت زندگی افراد جامعه نیز بهبود پیدا کند در آن صورت 
کشور توسعه یافته است. هرچند این مبحث جوانب بسیاری 
دارد و برای پرداختن به آن زمان طوالنی نیاز است، اما تفاوت 
رشد و توسعه را می توان در همان مفهوم کمی بودن رشد و 

کیفی بودن توسعه توضیح داد. 
واکاوی روند توســعه اقتصادی درکشورهای مختلف که در 
مقاطعی خاص، عملکردهای شاخصی )بسیار خوب یا بسیار 
بد( به نمایش گذاشته اند، نشــان می دهد که این کشورها 

بخشی از سرنوشت خود را مرهون تصمیم گیری های درست 
یا نادرست در بزنگاه های تاریخی هستند. 

چنانچــه عملکرد کشــورهایی که به عنــوان معجزه های 
اقتصادی یا فجایع رشد شناخته  می شــوند،طی چند دهه 
گذشته مورد بررســی قرار گیرد، احتماال این نتیجه حاصل 
می شود که شــاید در تعدادی حدود 1۰ کشور معجزه رشد 
اقتصادی بیــش از 6 درصد برای یــک دوره طوالنی، اتفاق 

افتاده است.
 در مقابل، در کمتر از ۵ کشور هم فجایع رشد قابل مشاهده 
است که این کشــورها از نظر عملکرد اقتصادی و ایجاد رفاه 

برای مردمشان عملکرد قابل دفاعی نداشته اند.
فارغ از اینکه این دو گروه کشور، چه سیاست هایی را در مسیر 
خود برگزیده اند، شــواهد موجود نشان می دهد که موضوع 
زمان نیز تعیین کننده بوده و این کشورها، در مقاطعی خاص، 
موفق به اتخاذ تصمیم  های سرنوشت سازی در راستای توسعه 
اقتصادی خود نشده اند و البته برخی دیگر، در مقاطع زمانی 
خاص توفیق آن را داشته اند که تغییراتی در شیوه کار خود 
ایجاد کنند. به عبارتی کشــورهایی که به عنوان معجزات یا 
فجایع رشد شناخته  می شوند، بخشــی از سرنوشت خود را 
مرهون تصمیم گیری های درست یا نادرست در بزنگاه های 

تاریخی هستند.

در واقع، فرصت شناسی برخی از کشــورها در مقاطع مهم 
تاریخی، سبب رقم خوردن آینده ای بسیار متفاوت از گذشته  
آنها شده اســت. برای مثال، ممکن است چندان قابل تصور 
نباشد که کشوری مانند برزیل تا اواخر دهه۹۰، تورم متوسط 
باالی 8۰۰ درصد را تجربه کرده و امروز این کشور به عنوان 

یکی از اقتصادهای نوظهور شناخته می شود. 
چندی پیش موسســه مطالعاتی معتبر »مک  کینزی« در 
گزارشی مفصل، به بررســی ظرفیت های اقتصادی ایران در 
دوره پسابرجام پرداخته و با اشاره به شش نقطه قوت خاص 
اقتصاد ایران، پیش بینی کرده بود که ایران با انجام اقدامات 
اصالحی تا دو دهه آینده، به رشد یک تریلیون دالری در تولید 
ناخالص داخلی خود و اشــتغال زایی ۹ میلیون نفری دست 
پیدا کند. بر اســاس تحلیل این موسسه، »تنوع اقتصادی«، 
»آموزش علمــی«، »طبقه مصرف کننده در حال رشــد«، 
»جمعیتی با نرخ شهرنشــینی باال« »فرهنگ کارآفرینی« 
و »موقعیت راهبردی برای جریان های بین مرزی«، شــش 
مزیت اقتصاد ایران هســتند که دســتیابی به یک جهش 
اقتصادی در عصر بازگشــت به اقتصاد جهانی را برای کشور 
ممکن می کنند.  بر اســاس گزارش مطالعاتی منتشر شده، 
برای این منظور باید در کنار اصالح اقتصاد کالن، چهار موتور 
محرکه نیز فعال شود. نخست؛ بازدهی منابع طبیعی بهینه 
شــود. دوم؛ صنایع بزرگ تولیدی داخلی همچون خودرو، 
مصالح اصلی و کاالهای مصرفــی روزانه، به بخش های قابل 
رقابت در ســطح بین المللی تبدیل شــود. ســوم؛ ایران به 

سمت اقتصاد دانش بنیان 
حرکت کرده و تقویت نقاط 
قوت برای رشد بخش هایی 
همچون فناوری اطالعات 
و ارتباطات و خدمات مالی 
را سرعت ببخشــد. نهایتا 
زیرســاخت های فیزیکی 
و دیجیتالــی نوســازی و 

گسترش یابند.
به طور خالصــه، آنچه به 
ظرفیت اقتصاد یک کشور 
برای دســتیابی به رشــد 
جهش زا و پایــدار مربوط 
می شــود بجــز امکانات و 
مواهب طبیعــی نیازمند 
اصالحــات ســاختاری و 
نهادی اســت. نمونه های 
کشــورهای پیشــرفته ای 

وجود دارند کــه با اتکای اصالحات عمیق و ســاختاری و با 
کمک سرمایه گذاری خارجی رشد جهش گونه ای را تجربه 
کرده است. برای کشور ما نیز که از مواهب و امکانات و حتی 
موقعیت به مراتب بهتری نســبت به ترکیه برخوردار است 

دستیابی به این مهم دور از ذهن نخواهد بود. 

سکه تمام بهار آزادی
11،780،000 ریال)طرح جدید(

6،560،000 ریالنیم سکه

3،730،000  ریالربع سکه

2،580،000 ریالسکه یک گرمی

1،154،950 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر تولید داخلی و 
اقتصاد مقاومتی، اما متاسفانه صدا و سیما برندهای خارجی را تبلیغ می کند.

عبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه دیگر نقد دولت کافی است و نباید انتظار کمک از 
آن را داشت، اظهار کرد: در صورتی که هماهنگ و منسجم باشیم، دیگر الزم نیست به 

منظور پرداخت نکردن عوارض کارخانه ها را تعطیل کنیم.

وی افزود: در صورت تشکیل اتحادیه صادرکنندگان سنگ، می توانیم از تولید کنندگان 
سنگ و معدن و صادرکنندگان با همکاری اتاق بازرگانی حمایت کنیم.

سهل آبادی اضافه کرد: یکی از مهم ترین مشکالت این صنعت عدم اطالع از قیمت های 
جهانی سنگ است و به همین دلیل باید در این خصوص یک رصدخانه سنگ تشکیل 
شود. وی گفت: از صدا و سیما گله مند هستیم؛ زیرا هزینه تبلیغات برای توزیع کنندگان 
سنگ بسیار زیاد اســت و باوجود تاکید مقام معظم رهبری به تولید داخلی و اقتصاد 

مقاومتی، متاسفانه صدا و سیما برندهای خارجی را تبلیغ می کند.
رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکــه به موضوع واردات کم و صــادرات چندان توجه 
نمی کنیم، گفت: یکی از موضوعات مهمی که الزم است به آن توجه کنیم این است 

که بهره وری در کشور پایین است و اتاق بازرگانی این آمادگی را دارد که در خصوص 
افزایش بهره وری در واحدها آموزش های الزم را ارائه کند.

سهل آبادی با بیان اینکه کیفیت محصوالت تولید شده بسیار پایین است و باید برای 
افزایش آن تالش کنیم، خاطر نشان کرد: متاسفانه در تولید نمی دانیم بر چه مبنایی 
قرارداد ببندیم، در نتیجه الزم است در تصویب قراردادها و آیین نامه های صادراتی به 

ویژه سنگ که در آینده جای نفت را می گیرد، تجدید نظر کنیم.
وی گفت: باید برنامه های مشارکتی و تامین مالی در ارتباط با صادرات که ضعیف است 
را تقویت کنیم. همچنین نبود سیستم قوی بانکی در خصوص صادرات و موضوع کندی 

رسیدگی به شکایات در مراجع قضائی، از دیگر مشکالت این صنعت است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

لزوم تشکیل رصدخانه سنگ اصفهان

ظرفیت اقتصاد ایران برای رشد جهش زا

قیمت انواع
پرینتر چند کاره

بازار

LaserJet Pro MFP M176n لیزری HP اچ پی

 8,900,000
ریال

 11,500,000
ریال

Canon MF229dw Laser کانن

 10,500,000
ریال

 11,500,000
ریال

MF212w لیزری Canon کانن

 5,950,000
ریال

 6,550,000
ریال

توسعه رابطه تجاری با دیوانیه عراق

 ۵0درصد تولیدات سنگ 
کشور در اصفهان 

 آنچه به ظرفیت 
اقتصاد یک کشور 
برای دستیابی به 

رشد جهش زا و پایدار 
مربوط می شود بجز 

امکانات طبیعی 
نیازمند اصالحات 
ساختاری و نهادی 

است

عمر صنعت خودروســازی در ایران به حدود پنجاه ســال می رسد 
اما با وجود این ســابقه طوالنی، ایران هنوز بــه معنای واقعی کلمه 
خودروساز نشده و به دانش فنی طراحی و تولید پلتفورم خودرو به 
عنوان زیربنای صنعت خودروسازی، دست نیافته است. به دلیل عدم 
دستیابی به توان طراحی و تولید پلتفورم های جدید و به روز خودرو 
در ایران است که تنوع خودروهای تولیدی با برند داخلی پایین بوده و 
کیفیت برخی خودروهای داخلی نتوانسته رضایت مصرف کنندگان 
را جلب کند. در این زمینه، هفته گذشته با مدیریت دولت، قرارداد و 
تفاهم نامه 1۰ جانبه بین المللی طراحی و تولید اولین پلتفورم خودرو 
در ایران در کنسرسیومی با مشارکت پنج نهاد و شرکت ایرانی و پنج 
شرکت معتبر اروپایی و آسیایی منعقد شــد. طبق این قرارداد که 
بین 1۰ طرف داخلی و خارجی حاضر در این کنسرســیوم به امضا 
رسید، یک پلتفورم خودرو براساس جدیدترین تکنولوژی روز جهان 
با مالکیت ایران طراحی و تولید خواهد شــد. درواقع خودروسازی 
که بتواند به دانش طراحی و تولید مســتقل پلتفورم خودرو دست 
یابد، به معنای واقعی کلمه خودروساز شده و می تواند روی پلتفورم 
طراحی شده، خودروهای مختلف و متنوعی تولید و عرضه کند.در 
این زمینه براساس قرارداد منعقد شــده، اولین پلتفورم خودروی 
ایران ظرف دو سال و نیم آینده به مرحله تولید رسیده و با استفاده از 
آن ظرف 1۰ سال ۲۳ مدل خودروی مختلف در کالس های سدان، 
شاسی بلند، هیبریدی و برقی تولید و عرضه خواهد شد.با استفاده از 
این پلت فرم خودروســازی ایران برای اولین بار وارد فرایند طراحی 
و تولید خودروهای برقی و هیبریدی خواهد شــد.در کنسرسیوم 
بین المللی تشکیل شده برای طراحی و تولید اولین پلت فرم خودرو در 
ایران شرکتهای اروپایی و آسیایی بنتلر آلمان، پانچ بلژیک، هیوندای 

پاورتک کره جنوبی، ماهله آلمان و پینین فارینا ایتالیا حضور دارند.

 ایران
 باالخره خودروساز می شود
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افتتاح جشنواره کن به دست اصغر فرهادی
فستیوال فیلم کن دیروز در شهر کن افتتاح شد و اصغر فرهادى که سال گذشته برنده 
جایزه بهترین فیلم نامه این فستیوال براى فیلم فروشنده شد، با حضور روى صحنه 

افتتاحیه این مراسم، هفتادمین دوره فستیوال کن را افتتاح کرد.

در حاشیه

چند سالی می شود که شاهد تاسیس پردیس هاى ســینمایی در شهرهاى 
بزرگ کشورمان هستیم؛ اتفاقی خوب که باعث رونق گرفتن سینماها، اکران 
فیلم هاى پرمخاطب و فروش باال بوده ایم و به همراه آن سیل مشتاقان و عالقه مندانی که براى دیدن 
فیلم هاى به نمایش درآمده در سالن هاى مجموعه هاى سینمایی راهی این مجموعه ها  می شوند، از 
پردیس کوروش که مجهزترین و بهترین پردیس سینمایی کشور با گنجایش 2800 نفر در 14 سالن 
سینمایی است تا پردیس هاى ملت و آزادى در تهران و پردیس هویزه در مشهد و گلستان در شیراز، 
مهم ترین پردیس هاى سینمایی کشور محسوب می شوند. پردیس سینمایی یا مجموعه سینمایی، به 
سینمایی گفته می شود که داراى چند سالن نمایش حداقل 3 سالن و به طور میانگین6  تا 10 سالن 
است که در بیشتر موارد همه این سالن ها در یک ساختمان قرار گرفته اند. مجموعه اى که گفته می 
شود براى اولین بار در کشور کانادا به سال 1947 پایه گذارى شد و از سال 1960 به طور معمول رایج 
و براى استفاده عموم مردم بازگشایی گردید. امکانات گسترده فرهنگی،هنرى و تفریحی براى افرادى 
که به این مکان ها مراجعه می کنند و جمع شدن افراد در کنار هم و امتیاز دورهم بودن در این مجموعه 
ها، از دالیل رونق آنهاست. همچنین ممکن است خانواده اى با سالیق متفاوت براى دیدن فیلم راهی 
سینما بشود و هنگامی که این خانواده به یک پردیس سینمایی می رود هر کدام از اعضاى آن متناسب 
با سلیقه اش به دیدن فیلم دلخواه خود به سالن هاى کوچک موجود در این مجموعه ها می رود و مثل 
قبل نیست که همه مجبور باشند براى دیدن فیلم به یک سالن رفته و از لذت دیدن فیلم بهره اى نبرند.
اصفهان براى اولین بار در ماه قبل نخســتین پردیس ســینمایی خود با نام زیباى پردیس سینمایی 
چهارباغ را در ضلع شرقی خیابان چهارباغ عباسی افتتاح کرد. مکانی که روزگارى نام سینما خانواده 
را یدک می کشید اکنون با نوسازى و تجهیز ساختمان و احداث سالن هاى کوچک تر، تبدیل به یک 
پردیس سینمایی شده است؛ اتفاقی که تاکنون در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی شاهدش 
نبودیم و نوید آن را می دهد که شاهد گسترس این پردیس هاى ســینمایی در آینده خواهیم بود. 
پردیس چهارباغ با افزایش ظرفیت 780 صندلی نسبت به قبل، داراى 4 سالن سینمایی با نام هاى 
نقش جهان، چهارسو، شیخ بهایی و عالی قاپوست؛ اســم هایی که در طول تاریخ با نام شهراصفهان 
گره خورده اند. این درست شبیه اقدامی است که پردیس سینماى کوروش در نام گذارى سالن هاى 
سینمایی خود انجام داد و نام 14 سالن سینمایی اش را مزین به نام هاى سینماهاى مختلف در الله 
زار قدیم کرد. همچنین با اقدامات انجام شده طبق گفته مسئولین 7 سالن سینمایی در مجموعه 
سیتی سنتر اصفهان قرار است در قالب پردیس به بهره بردارى برسد. شهر اصفهان به عنوان یکی 
از مراکز مهم فرهنگی در کشــورمان زودتر از اینها نیازمند پردیس هاى سینمایی بود؛ شهرى که 
هم در زمینه هنر و هم در زمینه مسائل فرهنگی پیش گام بوده و داراى طیف وسیعی از مشتاقان 
سینمایی براى دیدن فیلم هاى تازه اکران شده می باشد. یکی از معضالت که تا قبل از تاسیس این 
پردیس شاهدش بودیم انتظار براى اکران فیلم ها همزمان با پخش در پایتخت بود. افرادى که باید 
به انتظار می نشستند تا فیلم مورد نظرشان پس از نمایش در تهران با فاصله زمانی طوالنی اکنون 
در شهر خود اکران شده تا بتوانند براى تماشا به سینما بروند؛ اما ممکن بود کیفیت و پخش فیلم از 
لحاظ صدا و تصویر در سینماى نمایش دهنده با مشکالت زیادى همراه باشد و یا خبرى از اکران فیلم 
در شهر نبوده و نهایتا پس از عرضه در شبکه نمایش خانگی، از این طریق تهیه و مشاهده می کردند 
که خوشبختانه هم اکنون با تاسیس پردیس چهارباغ  دیگر شاهد مشکالت اینچنینی نخواهیم بود. 
البته از مسئولین سینمایی شهر انتظار می رود همان گونه که به تجهیز و راه اندازى پردیس چهارباغ 
و قبل از آن سینما فلســطین اقدام کردند، در آینده نزدیک شاهد تجهیز و نوسازى دیگر سینماهاى 
شهر مخصوصا سینما ایران باشیم که چند سالی اســت فعالیتش متوقف شده و در سکوت به سر می 
برد. در کنار این اقدامات مثبت و سازنده امیدواریم که احداث دیگر سالن ها و پردیس هاى سینمایی 
در اطراف شهر باشیم؛ مخصوصا مناطقی که از لحاظ فرهنگی و هنرى از داشتن این سالن ها محروم 
هستند و این گونه نباشد که همه سالن هاى نمایش دهنده فیلم ها در مرکز شهر تجمع داشته و محدود 

به خیابان چهارباغ و میدان انقالب باشند.

پیمان معادى بازیگر و کارگردان سینما از مردم دعوت 
کرد تا حضور پررنگی در انتخابات پیش رو داشته باشند.

بازیگر »جدایی نادر از ســیمین« در ویدئویی که ســر 
صحنه  فیلم بــردارى فیلم جدیدش »بمب« منتشــر 
کرده، گفته است:»همه می دانیم که روز جمعه براى ما 
چقدر مهم است؛ براى حفظ امنیت موجود، براى حفظ 
طرح سالمت، براى اســتمرار عزت ملی و البته آبروى 
بین المللی و از همه مهم تر براى داشــتن حق مطالبه و 
سوال و ایجاد فضاى مناسب براى گفت وگو بین ما مردم 
و دولت مردان. روز جمعه بار دیگر این اراده و عزم را تکرار 
می کنیم. خطاب به دوستانی که نمی خواهند راى دهند 
باید بگویم که برادر و خواهرم، ایــن طور در واقع دارید 

راى می دهید.«

محمود اتحادى مدیرتولید سریال »پایتخت ۵« درباره لوکیشن هاى این 
سریال در فصل پنج توضیح داد: ما در این سرى از پایتخت لوکیشن هایی 
از جمله مســجد، خانه نقی که این بار از فصل هاى قبل متفاوت است، 
خانه ارسطو، لوکیشن بوتیک، لوکیشــن فروشگاه و آرایشگاه را داریم.
تهیه کننده سریال »قرعه« درباره شرایط تصویربردارى »پایتخت ۵« 
عنوان کرد: اکنون روز کار هستیم و از صبح تا بعدازظهر بازیگران مشغول 
هستند و به دلیل حس و حالی که در فیلم نامه وجود دارد صحنه ها را 
به ترتیب می گیریم. مدیرتولید »پایتخت۵« در پایان درباره لوکیشن 
هاى این فصل یادآور شد: لوکیشن ها در این فصل از »پایتخت« بیشتر 
و سخت تر از فصل هاى قبلی است چون شرایط لوکیشنی متفاوتی در 
این فصل داریم و حتی این شرایط، »پایتخت ۵« را از همه »پایتخت« 

هاى قبلی متمایز می کند.

خانه سینما طی بیانیه اى از عموم هموطنان و به ویژه هنرمندان عرصه 
سینما دعوت کرد تا در انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى اسالمی شهر 

و روستا شرکت کنند.بخشی از متن این بیانیه به شرح زیر است:
ملت بزرگ ایران در سال هاى پس از انقالب اسالمی، انتخابات را بعنوان 
روشی مهم براى کنار هم بودن و پذیرش آراى یکدیگر تجربه کرده است و 
اکنون در معرض بکارگیرى تجارب گذشته براى رسیدن به آینده اى روشن 
تر است.یقیناً هر انتخابی در سرنوشت جامعه موثر خواهد بود و حضور در آن 
نشانه مهمی از رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی است.خانه سینما در مقام 
مهمترین نهاد مدنی سینماى ایران و با خردمندى و آگاهی از مسئولیت 
هاى فردى و مدنی خود در راستاى تبلور آرمان هاى اعتقادى، فرهنگی، 
هنرى، اجتماعی، سیاسی و اقتصادى در روز 29 اردیبهشت 1396 همراه و 

همگام ملت رشید ایران بر سر صندوق هاى راى حاضر خواهد شد.

»پایتخت ۵«؛ پر لوکیشن تر 
از همیشه

دعوت خانه سینما از مردم 
برای حضور در انتخابات

 »پسربچه«
 انیمیشن می شود

یک کمپانی فیلم سازى، از ساخت یک انیمیشن علمی-تخیلی بر اساس فیلم »پسر بچه« ساخته »چارلی چاپلین« خبر داد.این انیمیشن اولین محصول پویانمایی کمپانی 
»FilmNation« است که بر اساس برداشتی علمی -تخیلی از فیلم »پسربچه« ساخته »چارلی چاپلین« تهیه شده است. این فیلم محصول سال 1921 است و کارگردانی 
انیمیشن آن را به صورت مشترک »کریستین ولکمن« و »روپرت ویات« بر عهده خواهند داشت.سه کمپانی انیمیشن سازى از کشورهاى فرانسه، آمریکا و لوکزامبورگ 
براى ساخت این انیمیشن که هنوز نامی براى آن انتخاب نشده است همکارى خواهند کرد و نگارش فیلم نامه آن نیز بر عهده »بوریس استارلینگ« خبرنگار و نویسنده 

آمریکایی با همکارى »کریستین ولکمن« و »روپرت ویات« است.
فیلم »پسربچه« به کارگردانی، نویســندگی، تهیه کنندگی و بازیگرى »چارلی چاپلین«، روایتگر ماجراى فردى بیکار در یک محله فقیرنشین است که به طور اتفاقی 
پسربچه بی سرپرستی را می یابد و ناخواسته او را به زندگی خود راه می دهد؛ اما رفته رفته به او دل می بندد. نقش پسربچه را در این فیلم »جکی کوگان« بازى کرده است.

»پسربچه« یکی از نخستین ساخته هاى بلند سینمایی »چاپلین« بود که به فروش 2/۵میلیون دالرى در سینماها دست یافت.

حرف پیمان معادی با کسانی پردیس سینمایی؛ رونقی برای سالن های سینمای شهر
که نمی خواهند رای بدهند

تلویزیون

تصویربردارى مجموعه تلویزیونی پــرواز در ارتفاع صفر به 
کارگردانی عبدالحسن برزیده و تهیه کنندگی محمد نشاط 
در شهر اصفهان ادامه دارد.به گفته تهیه کننده این سریال، 
گروه هم اکنون در پایگاه شهید بابایی اصفهان مشغول ضبط 
سکانس هاى پایانی مربوط به صحنه هاى داخل هواپیماهاى 
جنگنده و آشیانه هاى پرواز هســتند و شاهرخ استخرى، 
عمار تفتی، حمیدرضا نیکدل، رضا رادمنش و بیژن افشار، 
هر روز مقابل دوربین ایرج عاشورى می روند. محمد نشاط 
ادامه داد: اتاق لباس، سوله و اتاق فرماندهی، از لوکیشن هاى 
دیگر هستند که در روزهاى پایانی فیلم بردارى در آنجا انجام 
می شود.وى افزود: یکی از سکانس هاى پیش رو و دشوار هم 
سکانس مربوط به نجات خلبان )شاهرخ استخرى( در حال 

پرواز است که به زودى ضبط خواهد شد.
نشاط اظهار داشت: راف کات ها آماده شده است و تا یک هفته 
آینده و به محض پایان تصویربردارى، تدوین آن با حضور و 
نظارت آقاى برزیده انجام می شود.این سریال که زندگی یک 
خلبان جنگنده نیروى هوایی را در دوران دفاع مقدس روایت 
می کند، با همکارى نیروى هوایی جمهورى اســالمی و در 
هفت قسمت4۵ دقیقه اى در گروه فیلم و سریال شبکه یک 
سیما تهیه و تولید می شود که قرار است امسال در هفته دفاع 
مقدس از این شبکه به روى آنتن برود.علی عمرانی، سوگل 

خلیق، محمد عمرانی، بهاره ریاحی، حدیث تهرانی، مجید 
جعفرى، پیام داداشیان و رضا مســعودى، از دیگر بازیگران 
ســریال پرواز در ارتفاع صفر هســتند. عوامل این سریال 
عبارت اند از: مدیرهنرى مشکین مهرگان، طراح صحنه رضا 
دین محمدى، طراح لباس مرجان گلزار، چهره پرداز ایمان 
امیدوارى، صدابردار بهمن حیدرى، دستیار اول کارگردان 
پگاه جهاندار، برنامه ریز ژرژ هاشم زاده، مدیر تولید امیر نشاط، 
جلوه هاى کامپیوترى امیر رضا معتمدى، مجرى طرح نظامی 
سرهنگ مجید جوشقانی، مدیرتولید نظامی علی عنبرانی، 

مدیران تدارکات امیرهوشنگ حسینی و شهرام شاهرخ.

یک هفته تا پایان تصویربرداری سریال »پرواز در ارتفاع صفر«

اینستاگردی

 منتظر سورپرایز 
»محمدرضا گلزار« باشید

محمدرضا گلزار با انتشــار این عکس در اینســتاگرامش نوشت: 
به زودى با چندتا آهنگ جدید قراره سورپرایز بشید.

پیج های فیک »امیر تتلو« بسته شد
امیر تتلو با انتشــار این عکس در اینســتاگرامش نوشت: پیجاى 

فیکمونم بسته شد، خدا جاى حق نشسته. خدایا شکرت!

 »پژمان جمشیدی« و
 »سام درخشانی« در کانادا

پژمان جمشیدى و سام درخشانی براى اکران »خوب، بد، جلف« 
به ونکوور کانادا رفته اند و پس از ماه ها یکدیگر را در آن سوى دنیا 
مالقات کرده اند. جمشیدى با انتشار این عکس نوشت: »بعد از چند 
ماه که به دلیل مشغله کارى تو تهرون همدیگه رو ندیدیم، حاال تو 
ونکوور به هم رسیدیم. عجب دنیاى کوچیکی! اکران خوب بد جلف 

در کنار کل ایرونی و هم وطن نازنین و باحال.«

کارگردان عاشقانه، فیلمش را به چه 
کسی تقدیم کرد؟ 

منوچهر هادى کارگردان ســریال »عاشــقانه«، با انتشار عکسی 
دراینستاگرامش نوشت:

»قسمت هشتم عاشقانه رو تقدیم می کنم به یکتاى عزیزم که سوفیا 
رو هشت ماهه باردار بود و اولین سکانسش رو به یادگار با جوجوى 
قشنگم در عاشقانه افتخارى بازى کردند که بیست و هفتم اردیبهشت 
توزیع می شه و خواهید دید. عکس زیر ده روز پیش در آخرین روزهاى 
پایانی کار که بازهم یکتاى من با سوفیاى نازنینم باهم بازى داشتن 
که اینبار سوفیا در آستانه پنج ماهگیش بوده وصحنه متعلق به این 
عکس در قســمت هاى پایانی پخش خواهد شــد. امیدوارم از این 

قسمت هم راضی باشین. نظراتتون رو خوشحال می شم بدونم.«

سلفی خانم مجری سر کالس درس
نجمه جودکی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: همین 
االن سر کالس دانشــگاه، با یکی از بهترین هاى کارگردانی، سیما 
جان پورمنفرد. شما از ما یاد نگیرید، سر کالس دقت داشته باشید.

سینما

فیلم »بیســت و یک روز بعد«، اولین ساخته محمدرضا 
خردمندان که در بخش مســابقه جشــنواره فیلم فجر 
شرکت کرده بود، قرار است در سی امین جشنواره فیلم 

کودکان و نوجوانان اصفهان نیز به رقابت بپردازد.
این فیلم در بخش مسابقه جشنواره فجر نیز حضور داشت 

اما در هیچ رشته اى نامزد دریافت سیمرغ نشد.
محمدرضا خردمندان، از اکران فیلم سینمایی »بیست و 
یک روز بعد« در مهرماه و ارائه نسخه اى از آن به جشنواره 
فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان خبر داد. این کارگردان 
درباره حضور »بیســت و یــک  روز بعد« در جشــنواره 
کودکان، به مهر گفت است: »نسخه اى از »بیست و یک 
روز بعد« را به ســی امین جشــنواره فیلم هاى کودک و 
نوجوان اصفهان تحویل داده ایم؛ البته از اول هم در نظر 
داشتیم بعد از نمایش این فیلم در این جشنواره آن را به 

نمایش عمومی بگذاریم.«
خردمندان درباره زمان اکــران فیلم نیز این طور توضیح 
داد: »طبق توافقی که انجام شده، قرار است این فیلم در 
مهرماه توسط حوزه هنرى به نمایش در بیاید. البته تصور 
من بر این است که »بیست و یک روز بعد« فیلمی است 

که در هر زمان می تواند اکران شود.«
به گفته او این فیلم تغییرات چندانی نســبت به نسخه 

جشنواره فجر نخواهد داشت: »ما در حال حاضر مشغول 
انجــام آخرین کارهاى فنــی مانند ارتقــاى جلوه هاى 
ویژه بصرى فیلم هســتیم که فکر می کنم تا هفته آینده 
این بخش به اتمام برســد؛ البته فیلم نسبت به آنچه در 
ســی وپنجمین جشــنواره فیلم فجر اکران شد، تغییر 

چندانی نکرده است.«
این کارگردان همچنیــن درباره دیگــر فعالیت هایش 
گفت: »در حال حاضر مشغول نوشتن چند داستان براى 
 تبدیل یکی از آنها به فیلم نامه بعدى فیلم ســینمایی ام 

هستم.«

»بیست و یک روز بعد« به جشنواره فیلم کودک اصفهان می آید

بهمن اردالن با اشاره به اینکه به زودى فیلم بردارى سریال 
»سرزمین کهن« به پایان می رسد، بیان کرد: صداگذارى 
فیلم سینمایی »آســتیگمات« به زودى آغاز می شود.

بهمن اردالن صدابردار و صداگذار سینما و تلویزیون با 
اشــاره به فعالیت این روزهاى خود توضیح داد: در حال 
حاضر در آخرین روزهاى فیلم بردارى سریال تلویزیونی 
»سرزمین کهن« به کارگردانی کمال تبریزى هستیم و 

به زودى این پروژه به پایان می رسد.

صداگذاری سریال »سرزمین 
کهن« رو به پایان است

اعضاى هیئت انتخاب بخش »مسابقه سینماى ایران« 
سی امین جشنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان معرفی 
شدند. دبیر سی امین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
کودکان و نوجوانــان در احکام جداگانه، اعضاى هیئت 
انتخاب بخش »مسابقه سینماى ایران« این جشنواره 

را معرفی کرد.
علیرضا رضاداد دبیر سی امین دوره جشنواره بین المللی 
کودکان و نوجوانــان، علی عبدالعلــی زاده، غالمرضا 
رمضانی، ســیروس حســن پور، آزیتا حاجیان و جواد 
حاتمی را به عنوان اعضاى هیئــت انتخاب آثار بخش 
»مسابقه سینماى ایران« سی امین جشنواره فیلم هاى 

کودکان و نوجوانان معرفی کرد.

»آزیتا حاجیان« داور جشنواره 
فیلم کودکان و نوجوانان شد

میثم هادیان
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Galaxy J7 Max میان رده جدید 
سامسونگ در راه است

سیستم عامل های اپل به روز شدند

مجهز شدن ال جی V30 و 
  OLED به نمایشگر G7 ال جی

شــرکت سامســونگ تولیدکننــده مطرحی در زمینــه صنعت 
تلفن هوشمند محسوب می شــود که تاکنون محصوالت مختلفی 
را معرفی و روانه بازار کرده است. حال به نظر می رسد به زودی باید 

شاهد معرفی مدل رده باالیی در سری گلکسی J باشیم.
براساس گزارش ها شرکت سامسونگ قصد داشته عضو جدیدی را 
به سری مقرون به صرفه گلکسی J بیفزاید که بیشتر یک میان رده 
بوده تا اینکه مقرون به صرفه باشــد. به تازگی این مدل در فضای 
اینترنتی آشکار شده و شاهد رویت شدن مشخصات آن نیز هستیم.

تاکنون سامسونگ مدلی به نام Galaxy J7 Max معرفی نکرده  و 
ما در سری گلکسی J شاهد معرفی و عرضه چنین مدلی نبودیم؛ اما 
حال باید منتظر چنین محصولی در آینده نزدیک باشیم. در تصویر 
Galaxy J7 Max به رنگ مشــکی بوده و از لنز دوربینی با رنگ 

متفاوت نارنجی بهره می برد.
در بخش مشــخصات نیز می توان به صفحه نمایــش 5/7اینچی 
1۰۸۰*1۹۲۰ پیکسلی FHD TFT، با پردازنده 1/6گیگاهرتزی 
 Helio P20 مدیاتک که به عنوان MT6757V هشت هسته ای
شــناخته می شــود، حافظه رم ۴ گیگابایتی و حافظه داخلی ۳۲ 
 LED گیگابایتی اشاره کرد. یک دوربین 1۳ مگاپیکسلی با فالش
در کنار یک دوربین 1۳ مگاپیکسلی ســلفی، پیکربندی دوربین 
Galaxy J7 Max را رده باال می کند. در بخش باتری، پک ۳۳۰۰ 
میلی آمپری در نظر گرفته شد و سیســتم عامل نیز از نوع اندروید 

نوقاست.
گفته می شــود در ابتدا Galaxy J7 Max با رنگ های طالیی و 
مشــکی به فروش می رســد و قیمتی ۳11 دالری خواهد داشت. 
براساس گزارش ها عرضه این میان رده در هفته دوم ماه ژوئن صورت 

خواهد گرفت و جزئیات بیشتری از آن در دست نیست.
احتماال با عرضه در هفته دوم ژوئن، در هفته نخســت نیز معرفی 

انجام می گیرد.

طی روزهای اخیر، اپل نسخه های به روز شده و جدیدی از سیستم 
عامل های خود را برای اســتفاده در آیفون، آی پد، ســاعت و اپل 

تی وی عرضه کرد.
به نقل از مک ورلد، کاربران باید قبل از نصب نسخه های به روزشده، 
از داده های یاد شــده پشــتیبان تهیه کنند تا هیچ اطالعاتی را از 

دست ندهند.
کاربران آیفون می توانند با نصب نسخه iOS 10.3.2 سیستم عامل 
این تلفن همراه، مشکالت امنیتی و برخی از نقص های فنی آن را 
برطرف کنند. برای نصب این به روزرسانی به 1۹6/۴مگابایت فضای 

خالی در آیفون یا آی پد نیاز است.
سیســتم عامل جدید ســاعت اپل watchOS 3.2.2 نام دارد 
که در آن هم برخی مشــکالت فنی و امنیتی برطرف شده است. 
برای نصب watchOS 3.2.2 ســاعت باید از طریق وای - فای 
به اینترنت متصل و نیمی از شــارژ آن نیز باقی مانده باشد. سپس 
 کاربر باید از طریق برنامه ساعت به آیفون متصل شده و گزینه های 

General > Software Update را انتخاب کند.
 با نصب سیستم عامل tvOS 10.2.1 هم برخی به روزرسانی های 
فنی انجام شده و امکانات جدیدی در دسترس کاربران اپل تی وی 
قرار می گیرد. بــرای این کار از بخش تنظیمــات باید گزینه های 

System > Software Update انتخاب شود.
 macOS 10.12.5 در تازه ترین به روزرســانی مکینتاش یعنی
 نیز برخــی مشــکالت امنیتــی و پخــش صــدا از میکروفون و 
Mac App Store، برطــرف و از فرمــت دیجیتــال RAW هم 

پشتیبانی شده است.

براساس گزارشات منتشر شده از کره جنوبی، ال جی از ماه جوالی 
تولید پنل های OLED برای استفاده در گوشی های هوشمند خود 
را آغاز می کند و از آن در ال جی V30 استفاده خواهد کرد. این منبع 
به تولید پنل های موردنظر در شــرکت ال جی Gumi E5 اشــاره 
می کند. درحالی که اکثر پنل های تولیدی ال جی توسط سامسونگ 
خریداری می شود، برخی از سازندگان گوشی های هوشمند چینی 

نیز پنل های خود را از طریق ال جی تامین می کنند.
ال جی V30 اولین گوشی هوشمند ال جی با پنل OLED نخواهد 
بود ولی استفاده از آن به معنای بازگشــت این پنل به گوشی های 
 ،V30 هوشمند پرچمدار این شرکت است. گفته می شود عالوه بر
 OLED نیز از این پنل بهره خواهد برد. ال جی از پنل های G7 ال جی
در تلویزیون های خود اســتفاده می کند و بــرای افزایش ظرفیت 
تولید این پنل ها، مبلغ 1 میلیارد دالر در تاسیسات سرمایه گذاری 

خواهد کرد.

علم پژوهی

پژوهشــگران در حــال 
تکمیــل و توســعه یــک 
پوشــیدنی  تکنولــوژی 
هســتند که به افراد امکان 
صحبت مخفیانه با یکدیگر 
در یک اتاق یا محیط شلوغ 

را می دهد.
یکی از تخیل های فیلم های جاسوســی این است که 
جاسوسان بدون نیاز به وسایل ارتباطی و از طریق فکر 
و ذهن با یکدیگر صحبت می کند و هیچ کس در اطراف 
آنها متوجه این صحبت نمی شود. شــاید تا امروز تنها 
راه متصور برای چنین کاری، عرفان و علوم تمرکزی و 
ارتباطات فرا انسانی بود که آنها نیز اثبات نشده اند. اما 
نیازی به آرزو و عرفان و ریاضت نیســت؛ چون این نوع 

تکنولوژی در حال تکامل است.
پژوهشگران دانشگاه بریستول، یک تکنولوژی پوشیدنی 
را آزموده اند که می توانــد حرکات عضالت صورت را به 
امواج الکتریکی و ســپس امواج فراصوتی، تبدیل و به 
یک گیرنده ارســال کند که تا فاصله ۳۰ متری قادر به 
شنیدن این امواج اســت. روش کار به  این شکل است 
که یک الکترود روی لب ها و یک الکترود روی عضالت 
صورت نصب شده و دستگاه فرستنده روی سر یا سینه 

قرار می گیرد.
در سوی دیگر یک گیرنده شبیه به سمعک وجود دارد 
که می تواند امواج فراصوتی را بشــنود و با صدای قابل 
شــنیدن پخش کند. در این روش امواجی با طول  موج 
پایین تر از صدای معمولی تولید می شود که بسیار باریک 
هستند و در مسیر مستقیم تا ۳۰ متری شنیده می شوند؛ 
اما برای شنیدن آن نیاز به گیرنده متناسب با فرستنده 
است و در نتیجه افراد حاضر در اتاق نمی توانند آنچه بین 

دو نفر مجهز به این تکنولوژی گفته می شود را بشنوند.
آزمون تکنولوژی تازه، در مراحل بسیار نخستین خود 
قرار دارد و هوش مصنوعی این دستگاه تاکنون توانایی 
تبدیل حرکات عضالت صورت به 1۰ کلمه مختلف را 
به دست آورده اســت که این توانایی با دقت ۸۰ درصد 
درست است؛ اما پژوهشگران معتقدند که توانمندی ها و 
دقت تکنولوژی به سرعت قابل افزایش است و در صورتی  
که راه حلی برای الکترودهای نصب شده روی صورت و 
لب پیدا شــود، می توان این ابزار را نوعی از تجهیزات 
جاسوسان و سربازان برای آینده دانست. یکی دیگر از 
کاربردهای این دســتگاه، برای ارتباط با افراد کم شنوا 

ذکر شده است.

فناورانه

ناسا تا ماه آینده کوچک ترین و ســبک ترین ماهواره جهان را به فضا ارسال 
می کند. این ماهواره »کالم ست« نام دارد که از روی نام رییس جمهور سابق 

هند، دکتر عبدل کالم گرفته شده است.
این ماهواره که تنها ۰/1کیلوگرم وزن دارد، توســط ریفات شاروک، نوجوان 
کالس دوازدهمی هندی از شهر پاالپاتی ایالت تامیل نادو ساخته شده است.

طبق گزارش های منتشر شــده، شاروک 1۸ ســاله این ماهواره را به خاطر 
شرکت در مسابقه مکعب های فضایی طراحی کرده که توسط سازمان فضایی 
ایاالت متحده و idoodlelearning Inc )یک شــرکت جهانی آموزشی( 

برگزار شده است.
این ماهــواره، از فیبر کربن پلیمری تقویت شــده )که بســیار ســبک تر از 
گوشی های هوشمند است( تولید شــده و قرار است تجهیزات ناسا در جزایر 

والپس، آن را در ۲1 ژوئن به فضا پرتاب کند.
کالم ست طی پرواز 1۲ دقیقه ای خود، به عنوان یک نمایشگر فناوری عمل 
خواهد کرد و برای راه اندازی برنامه های مقرون به صرفه فضایی در آینده ایجاد 

انگیزه  می کند.
به گفته شاروک، نقش اصلی این ماهواره نمایش عملکرد فیبر کربن تولید شده 

توسط فناوری چاپ سه بعدی است.

 پرتاب کوچک ترین ماهواره جهان
 به فضا

کاهش فشار وارده بر بدن؛

 اسکلتی که قدرت بدنی کارگران را 
چند برابر می کند

یک شرکت تجاری، پوششی شبیه به اسکلت بدن را برای استفاده کارگرانی 
که لوازم سنگین را بلند و حمل می کنند، ابداع کرده است که قدرت و توانایی 

آنها را چندبرابر می کند.
این اســکلت بندی شــبه پالســتیکی که توســط Lowe’s عرضه شده، 
 قابلیت های جسمی بدن انسان را تشــدید می کند. Innovation Labs و

Virginia Tech هم در طراحی این اسکلت همکاری داشته اند.
ظاهر این اسکلت بندی شبیه کوله های پشتی مورد استفاده برای کوه نوردی 
است که البته در آن از شــکم بندی محکم و منعطف از جنس فیبر کربن نیز 
استفاده شده. میله های این ابزار در امتداد ستون فقرات فرد و تا پشت ران ها  

امتداد می یابد.
این اسکلت بندی همزمان با نشست و برخاســت فرد کج و راست می شود و 
با ذخیره سازی انرژی جنبشی افراد، به تسهیل فعالیت های بدنی آنها کمک 
می کند. از جمله مزایای دیگر استفاده از این ابزار، کاهش فشار وارده بر عضالت 
و مفاصل انسان است. در حال حاضر این اسکلت بندی به طور آزمایشی استفاده 
شده و قرار است بعد از انجام آزمایش ها برای عرضه نهایی آن ظرف یک سال 

آینده تصمیم گیری شود.

افزایش بی رویه و غیرقابل توقف گوشی های هوشمند، تمرکز رانندگان را به هم 
ریخته و در اکثر موارد باعث بروز حوادث ناگوار می شود، به همین دلیل نیسان 
به منظور افزایش تمرکز رانندگان و کاهش حوادث منجر به آسیب، با راه حلی 

خالقانه به جنگ با این معضل رفته است.
راه حل خالقانه نیسان برای مهار وسوسه استفاده از موبایل، »سپر امواج« تلفن 
همراه، وای-فای و بلوتوث است. در این حالت راننده با خیال راحت به مسیر 
خود در جاده ادامه داده و عامل خارجی برای تمرکز حواس وی از سوی تلفن 

همراه وجود ندارد.
ســپر امواج در دســته صندلی قــرار می گیــرد و بــا جمــع آوری امواج 
الکترومغناطیس، مانع رسیدن آن به گوشی هوشمند می شود. در این حالت 

هر گونه فعالیت روی گوشی حذف خواهد شد.
نیسان این مرحله را »ناحیه خاموش« می نامد و بی اعتنایی به گوشی همراه به 
منظور افزایش تمرکز را آسان می کند. مدل مفهومی این فناوری در یک نسخه 

از نیسان جوک به نمایش درخواهد آمد.
اما اگر کاربران خواهان استفاده از سامانه بلوتوثی برای استفاده از موسیقی های 
گوشی همراه خود باشــند، چه راهکاری باید اندیشــید؟! نیسان برای این 

مشتریان نیز راه حلی اندیشیده و آن استفاده از پورت های USB است.

راه حل جالب نیسان برای کنار گذاشتن 
گوشی در حین رانندگی

هوش سنج

در یک عدد5رقمی اگر عدد6 را سمت چپ عدد قرار 
دهیم تا یک عدد 6رقمی حاصل شــود، ۴برابر زمانی 
می شود که عدد 6 را سمت راســت قرار داده ایم؛ این 

عدد چیست؟

پاســخ معمای قیمت کاله: قیمت کاله ۲۴۰۰ تومان 
اســت. نحوه پرداخت به این شــکل بوده که روز اول 
5درصد قیمت و روز بعد ۹5درصد باقی مانده پرداخت 

شده اســت که آن 11۴تومان در واقع 
5درصــد از ۹5درصد قیمت 

بوده و با یک معادله ســاده 
قیمــت کاله برابر با ۲۴۰۰ 

تومان به دست می آید.
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محبوبیت کنونی »کات« نتیجه تصمیم خوب استودیوی 
»Papata Games« اســت. نمی خواهیم بگوییم کات 
عنوانی عالی بوده یا هنگام تجربه آن با مشــکالت اندکی 
مواجه خواهید شد؛ مکانیزم های ساخته این شرکت شباهت 
خیلی زیادی به Final Kick: Online Football داشته 
و گیم پلی همچنان به پختگی الزم نرسیده است. ولی نکته 
اینجاست که کات با تمام نقاط ضعفش توانسته به هدف 
 Papata خود برســد: سرگرمی مخاطبین. اســتودیوی
Games برای توسعه کات به ترکیب »ضربات ایستگاهی« 
با »پنالتی« روی آورده و بنابراین شاهد دو بخش متفاوت گیم 
پلی هستیم. با یکی از آنها بازیکن ها به نقاط مختلف زمین 
رفته و توپ هایی را شلیک می کنند. برای شوت هم کافی 
است تا انگشت خود را به جهتی که می خواهید ]اصطالحا 
سوایپ[ بکشید. اما قسمت دوم؛ اینجا عکس بخش پیشین 
بوده و نباید گلی دریافت نمایید. جدا از ایده های اولیه، یکی از 

مهم ترین المان هایی که روی جذابیت این گونه عناوین نقش 
مهمی را ایفا می کنند، »سناریوها« هستند. برای تک تک 
 Papata .توپ ها باید یک موقعیت متفاوت را تجربه کنید
Games هم به این بخش توجه داشته و طی تمام مسابقات 
از جاهای مختلف زمین شــوت می زنید؛ اما متاســفانه 
سناریوهای سخت که شما را به چالش بکشند خیلی کم بوده 
و گاهی اوقات تعدد موقعیت های ساده ]وقتی مدافعی سد 
راهتان نباشد[ موجب خستگی تان خواهد شد. برای حرکت 
دروازه بان کافی است روی نقطه ای که می خواهد پرش کند، 
کلیک کنید. از دیدگاه گرافیک شاید »خوب« بهترین لقبی 
باشد که بتوانیم به کات بدهیم. شاید هنگام تجربه ساخته 
Papata Games با باگ هایی کوچک مواجه شــوید 
اما با طراحی درست شخصیت ها و انیمیشن های حرکت 
آنها این نقطه ضعف تقریبا به چشم نمی آید. خوشبختانه 
بخش شــنیداری کات نیز به همین زیبایی بــوده و بجز 
استفاده از آهنگ های فوتبالی، گوینده به خوبی اتفاقات را 
 بیان می کند. شما می توانید برای دریافت این بازی، آدرس  

 goo.gl/vDVwII  را در مرورگرتان وارد کنید.

معرفی بازی کات؛ 

 120 دقیقه

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

تکنولوژی برای مکالمه 
مخفیانه با امواج فراصوتی

گوشی پرچمدار HTC U11 با دوربین و قیمت فوق العاده رونمایی شد
به دنبال عرضه گوشــی گران قیمت U Ultra، این بار HTC اقدام به رونمایی از گوشــی 
هوشمند HTC U11 نمود که نسخه ای اصالح شده از پرچمدار پیشین این شرکت برای سال 
۲۰17 است. دوربین این گوشی موفق شده باالترین امتیاز را در میان رقبای خود کسب کند.

 Synchrotron-light for مهر: طرح مرکز تحقیقاتــی
Exprimental Science and Applications در 
اردن افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این مرکز، پادشاه اردن، 
وزیر علوم مصر و سفیر ایران سخنرانی کردند. این مرکز که با 
همکاری کشورهای مختلف در خاورمیانه و اروپا ساخته شده 
است، اکنون در اختیار دانشمندان ایرانی، فلسطینی و اروپایی 

قرار خواهد گرفت.
در مرکز ســینکروترون با تولید اشــعه هــای قدرتمند نور 
چشــم اندازی دقیق از هر چیزی فراهم می کند؛ با این روش 
می توان بافت های سرطانی یا حتی کاغذهای پوستی باستانی 

را برای وجود بیماری های مختلف بررسی کرد.
ســاختمان این مرکز در ۳5 کیلومتری شمال امان پایتخت 
اردن قرار دارد. ایده ســاخت این مرکز حدود ۲۰ سال قبل 

شکل گرفته است.
این نخستین مرکز سینکروترون خاورمیانه به حساب می آید. 
ســزامی درحقیقت نشــان دهنده شــروع عصر جدیدی از 

همکاری های علمی میان کشورهای جهان است.
دکتر تبریزچی، دکتر جواد رحیقی،  ســفیر کشــورمان در 
اردن دکتر فردوسی پور، دکتر روضاتیان به عنوان سرپرست 
کاربران ایرانی در ســزامی و دکتر خســروآبادی، جزو کادر 

سزامی هستند.
کلمه ســزامی )SESAME( بــه معنای لغــوی کنجد )در 
 Synchrotron light for انگلیسی( کوتاه شــده عبارت
 Experimental Science and Application in the
MiddleEast اســت که می توان آن را تابش سینکروترون 
برای تحقیقات علوم کاربردی و به کارگیری آن در خاورمیانه 
معنی کرد. این یک پــروژه همکاری علمی و فنی بین المللی 
برای تاسیس و استفاده از یک دستگاه سینکروترون در منطقه 
خاورمیانه است که با هدف توسعه تکنولوژی سینکروترون در 

منطقه خاورمیانه به وجود آمده.
سزامی اولین مرکز تحقیقاتی مهم با سرمایه گذاری مشترک 
بین المللی در خاورمیانه اســت که به وســیله دانشمندان و 
دولتمردان منطقه پایه گذاری شده است. این طرح بین المللی 
زیر چتر یونسکو در سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرد و از سال ۲۰۰۳ 
به بعد به عنوان یک موسسه بین المللی مستقل به کار خود 

ادامه داده است.
پیش بینی می شود که منابع تابش سینکروترون تاثیر زیادی 
بر توسعه علم و فناوری در منطقه خاورمیانه و همچنین توسعه 
صنعتی، آموزش دانشجویان و اقتصاد عمومی منطقه داشته 
باشند. یکی از مهم ترین اهداف پروژه سزامی عالوه بر اهداف 
ذکر شده، ایجاد یک بستر برای ترویج توافق و صلح در منطقه 
به وسیله همکاری های علمی و فنی میان این کشورهاست. 
ســینکروترونی که در طرح ســزامی اســتفاده خواهد شد، 
سینکروترونی است که پیش از این در آلمان استفاده می شده 
است و با به روز رسانی ها و افزایش توان و تغییر مشخصات فنی 
به منطقه منتقل خواهد شد و شاید بتوان آن را هدیه آلمانی ها 
به خاورمیانه نامید. دلیل آلمان برای اهدای این شتاب دهنده 
به طرح سزامی این بود که ساخت دستگاه سینکروترون جدید 
خود را به پایان رسانده بود و وزارت آموزش و تحقیقات آلمان 
برای تمرکز بودجه روی فعالیت ســینکروترون جدید خود، 

تصمیم به تعطیلی فعالیت سینکروترون قدیمی گرفت.

مرحله اول »شتاب دهنده سزامی« با حضور نمایندگانی از ایران، فلسطین و کشورهای دیگر در قلب 
خاورمیانه در شمال غربی اّمان پایتخت اردن افتتاح شد.

مرحله اول شتاب دهنده سزامی با حضور ایرانیان افتتاح شد

نتایج یک بررسی در مورد پست های پربازدید 
و محبوب در اینســتاگرام نشان می دهد که 
جنسیت و زمان ارسال پســت ها، در افزایش 

میزان الیک آنها موثر است.
بررسی بیش از یک میلیون عکس ارسالی در 
اینستاگرام نشان می دهد که به طور متوسط 
پست های ارسالی زنان پنج برابر بیش از مردان 
محبوبیــت دارد و تعداد الیک هــا و نظرات 
ارســالی برای این مطالب هم حــدودا پنج 

برابر مردان است. بررسی یاد شده که توسط 
موسسه Hopper HQ انجام شده، می تواند 
به کاربران کمک کند تــا راهی برای افزایش 

محبوبیت پست های ارسالی خود پیدا کنند.
تجزیه و تحلیل بیش از 1/۲میلیون پســت 
اینستاگرام که از طریق ۴۰۰۰ حساب کاربری 
ارسال شده است، نشان داده که مطالب ارسالی 
زنان به طور متوسط 57۸ الیک و نظر دریافت 
می کند، ولی این رقم در مورد مردان 117 مورد 

است. اگر تنها بخش اظهارنظرها یا کامنت ها 
مورد محاسبه قرار بگیرد، این رقم برای زنان در 
مقایسه با مردان به 17۰ در برابر 11۳ می رسد.

نکتــه جالب دیگر این اســت کــه تعامالت 
در پســت های مــردان بیشــتر در بخــش 
اظهارنظرهاســت و نه الیک ها. اگر چه اکثر 
کاربران اینستاگرام را زنان تشکیل می دهند، 
اما کاربران مرد اینستاگرام بیشتر به تعامل در 
بخش نظرات در زیر پست هایی با موضوعات 
مربوط به تناسب اندام و ورزش تمایل دارند.
عالوه بر این، پست هایی با موضوعات شخصی 
مانند مسافرت تا کاهش وزن بیشترین الیک را 

دریافت می کند. تصاویر حیوانات در رتبه دوم 
و تصاویر دیدنی طبیعت و ... در رتبه سوم قرار 
دارند. متون ارسالی همراه عکس ها نیز در ایجاد 
محبوبیت تاثیرگذارتر اســت. متون طوالنی 
الیک را تا 15 درصد کاهش می دهند و متون 
همراه با ایموجی و شکلک بیشتر مورد توجه 
قرار می گیرند. استفاده از هشتگ هم بازدید 

را افزایش می دهد.
زمان ارسال پســت ها نیز مهم است و ارسال 
پست در عصرها بیشــترین بازدید را دارد. در 
روزهای تعطیل انجام این کار در حدود ساعت 

11 صبح مناسب است.

 رتبه بندی بیشترین الیک ها در اینستاگرام

با انگشتر، تماس تلفنی بگیرید! 
به تازگی انگشتر هوشمندی وارد بازار شده که از نظر ابعاد یک دهم 
گوشی های هوشمند است؛ اما از بیشتر قابلیت های آنها برخوردار 

است.
 ،Triing نام دارد توســط شــرکت Modulaj جواهر مذکور که
طراحی و در طراحی آن از تیتانیوم و برخی از ســنگ های قیمتی 

بهره گرفته شده است.
از مزایای جالب این انگشــتر، قابلیت ســازماندهی و طبقه بندی 
داده های ذخیره شــده روی گوشی های هوشمند است. همچنین 
این انگشتر کاربران را از تماس تلفن همراه، دریافت پیامک و ایمیل 
مطلع کرده و می توان آن را به گونه ای برنامه ریزی کرد تا کاربر تنها 

از پیام های ارسالی افرادی خاص مطلع شود.
انگشتر یاد شده در سه رنگ سفید، آبی و سیاه و در ماه فوریه سال 
۲۰1۸ عرضه خواهد شــد. قیمت این انگشــتر برای پیش خرید 

17۰دالر است.
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يادداشت
برقراری امنیت مهم ترین مؤلفه ایران اسالمی است

  فرمانده ناحیه مقاومت شــاهین شــهر و میمه با بیان اینکه امنیت یکــی از مهم ترین 
مولفه های ایران اسالمی است، گفت: امروز دشــمنان به این انتخابات چشم دوخته اند 

تا در کشور ناامنی و تشنج ایجاد کنند که به لطف و یاری خدا تاکنون ناموفق بوده اند.

 ويژه

اخبار کوتاه

معاون خدمات شهری و رییس هیئت مدیره ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شاهین 
شهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تا سال ۹۲ پارک ها و فضای سبز شهری به عنوان واحدی در 
معاونت خدمات شهری مشغول به فعالیت بود تا اینکه در همین سال با تصویب وزارت کشور به 

عنوان یک سازمان آغاز به کار کرد.
حیدرعلی رفیعی،  ادامه داد: به خاطر نبود آب کافی برای  آبیاری پوشش گیاهی این شهر هزینه ای بالغ بر یک میلیارد 

تومان انجام شد تا فضای سبز شاهین شهر بسیار دیدنی باشد.
 وی با اعالم اینکه شــهرداری شاهین شهر اولین شــهرداری در سطح 
 کشــور اســت که طرح مطالعاتی اســتفاده از پســای فاضالب را در 
 دســتور کار قرار داده اســت، گفــت: امروزه همــراه با آب خــام، از 
پساب  نیز برای آبیاری ۳۰۰ هکتار فضای ســبز شهری در نظرگرفته 

شده است.
رفیعی با اشاره به اینکه ۲۵۰ جلسه طی ۴ سال اخیر به منظور بررسی 
سود و زیان استفاده از پسای فاضالب برگزار شــده یادآور شد: هیئت 
مدیره سازمان  پارک ها و فضای سبز با حفظ نگاه  حفاظتی و نگهداری 

اموال سازمان و حسن انجام وظیفه مدیرعامل، چشم انداز مثبتی را برای آینده شاهین شهر ارزیابی می کند.

معاون خدمات شهری شهرداری شاهین شهر مطرح کرد:

شهرداری شاهین شهر پیشتاز در استفاده از پساب شهری

فرماندار نطنز گفت: در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست 
 جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شــوراهای اسالمی

 ۳۰ هزار و 77۰ نفر در این شهرستان واجد شرایط رای هستند.
یوسف حسنی اظهار داشت: با همکاری سایر دســتگاه های اجرایی و 
دست اندرکاران انتخابات، شرایط مناسبی برای برگزاری یک انتخابات 
حداکثری در شهرستان فراهم شده است. حسنی با بیان اینکه آرای مردم 
شهرستان از سوی ۳8 شعبه شــهری و ۳۹ شعبه روستایی جمع آوری 
می شود، تصریح کرد: تعداد 1۲۰۰ نفر بر حسن اجرای انتخابات ریاست 
جمهوری و شوراهای اسالمی در شهرستان نطنز نظارت خواهند داشت.

وی تعداد رای اولی ها را در شهرستان نطنز ۴8۵ نفر اعالم کرد.
انتخابات دوازدهمین دوره رییــس جمهوری و پنجمین دوره انتخابات 
شورای اسالمی شهر و روستا)فردا( ۲۹ اردیبهشت ماه در سراسر کشور 

برگزار می شود.

فرماندار شهرســتان مبارکه در گفت وگویی با اشاره به 
برگزاری انتخابات پرشور و سالم تصریح کرد: همه تالش 
خود را برای برگزاری یک انتخابات سالم، قانونمند و پرشور با مشارکت 
گسترده مردم در شهرســتان به کار گرفته ایم. علی اصغر ذاکری بابیان 
اینکه در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره 
شوراهای اسالمی شهر و روســتا در مبارکه 78 شعبه، برای جمع آوری 
آرای مردم این شهرستان در نظر گرفته شده اســت، خاطرنشان کرد: 
78 شعبه برای انتخابات ریاســت جمهوری و 7۵ شعبه برای انتخابات 
شورای اسالمی در شش شهر و ۲۴ روستا شهرستان مبارکه برنامه ریزی 
و در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به اینکه در انتخابات اردیبهشت 
۹۶ شهرستان مبارکه ســه هزار و ۲۰۰ نفر رای اولی وجود دارد، افزود: 
جمعیت شهرستان مبارکه 1۴۳ هزار نفر است که از این تعداد، 1۰1 هزار 

نفر واجد شرایط رای هستند.

بیش از 30 هزار نفر در 
نطنز واجد شرایط رای 

هستند

۱0۱ هزار مبارکه ای 
واجد شرایط شرکت در 

انتخابات هستند

مدیر آبفای استان گفت: احداث بیش از ۵۴۰ متر خط انتقال آب ۲۰۰ میلی متری در گلدشت با 
هزینه ۵۰ میلیون تومان و ۲۰۰ متر لوله گذاری خیابان حججی واقع در مرکز شهر با اعتبار 18 

میلیون تومان به پایان رسید و این امر بخشی از مشکالت شهروندان را برطرف خواهد نمود.
هاشم امینی اظهار داشت: اجرای این خط ۲۰۰ میلی متری در گلدشت مشکل کمبود فشار و قطعی آب روستای قلعه 
سفید در این محدوده را برطرف خواهد کرد و در خیابان حججی نیز خط پلی اتیلن احداثی، ۲۰ واحد مسکونی را از 
آب شرب بهداشتی بهره مند می کند. امینی تشکیل اولین جلسه ایمنی تصفیه خانه فاضالب شهر نجف آباد با حضور 

مسئوالن مرتبط را دیگر خبر قابل ذکر روزهای اخیر دانست و گفت: طی 
این جلسه ضمن بررسی مشــکالت موجود و تبادل نظر پیرامون مسائل 
مختلف، پیمانکار موظف شد در راســتای رعایت اصول ایمنی اقداماتی 
مانند معاینات دوره ای و واکسیناسیون هپاتیت پرسنل، تکمیل تجهیزات 
ایمنی انفرادی شامل جلیقه نجات، تیوپ و کپسول اکسیژن در کنار تعبیه 
اتاق رختکن کارگران، عایق بندی تابلوی برق محوطه تصفیه خانه و درج 
نکات ایمنی در دیوارهای مجموعه را در دستور کار قرار دهد. پروژه شبکه 
جمع آوری فاضالب نجف آباد پس از حدود 17ســال توقف، طی۲ سال 

اخیر با مشارکت مســتقیم مردم در تامین منابع مورد نیاز مجددا احیا شده و در این مدت پیشرفت خوبی نیز داشته 
ولی عدم تعیین تکلیف اعتبارات پرداختی شهروندان و کمبود بودجه، این پروژه را با مشکالتی مواجه کرده است.

مدير آبفای استان خبر داد:

اجرای ۶۸ میلیون تومان خط انتقال آب در نجف آباد

عکس خبر

معاون اجتماعی پلیس اســتان اصفهان گفت: 
ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید 
امامی شهرستان شــهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به دو 
دستگاه ســواری و دو دستگاه کامیون مشــکوک و آنها را متوقف 

کردند.
ســرهنگ جهانگیر کریمی ادامه داد: در بازرسی از این خودروها، 

مقدار ۲۳کیلوو۹۰۰گرم تریاک کشف شد.
این مقام انتظامی بیان داشت: در این خصوص چهار سوداگر مرگ 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 
قضائی تحویل داده شدند.ســرهنگ جهانگیر کریمــی در پایان 
خاطرنشــان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان 
موادمخدر برخورد قاطع و قانونی خواهد کــرد و اجازه فعالیت به 

آنها نخواهد داد.

معاون اجتماعی پلیس استان اصفهان:

 بیش از 20 کیلو گرم تریاک 
در شهرضا توقیف شد

شهرضا

شاهین شهرنجف آباد

مبارکه نطنز

برگزاری چهلمین دوره مسابقات 
قرآن کریم شهرستان فریدن

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان فریدن  فريدن
اظهار داشــت: مرحله شهرســتانی چهلمین دوره 
مسابقات سراسری قرآن کریم شهرستان فریدن در رشته های حفظ، 

قرائت، ترتیل و دعاخوانی در بخش خواهران و برادران برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین عباس نصیر االسالمی افزود: در بخش 
برادران ۳7 نفر و در بخش خواهران نیز ۵۵ نفر شــرکت کردند که 
نفرات برتر این مسابقات برای شرکت در مرحله استانی به اداره امور 

قرآنی قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان معرفی شدند.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان فریــدن ادامه داد: این 
مســابقات به صورت جداگانه و با حضور داوران برجسته استانی در 
سالن اجتماعات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فریدن برگزار 

شد.

کارشناس مســئول اقامه نماز مدیریت آموزش 
و پرورش کاشــان از راهیابی دو نفر از فرهنگیان 
این شهرستان به مرحله کشوری مسابقات قرآن فرهنگیان کشور 
خبر داد. سید مجتبی هاشــمی اظهار کرد: هدف از برگزاری این 
مسابقات ترویج و تعمیق فرهنگ قرآن و معارف اسالمی در جامعه 
بزرگ همکاران فرهنگی است. وی افزود: »مصطفی اصفهانیان« در 
رشته حفظ و »سعید بهکام« در رشته نهج البالغه با کسب عنوان 
اول مسابقات به مرحله کشوری راه پیدا کردند. همچنین مصطفی 
اصفهانیان، به عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران در پنجمین 
دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در کشور ترکیه شرکت خواهد 
کرد. کارشناس مسئول اقامه نماز مدیریت آموزش و پرورش کاشان 
اظهار کرد: در این دوره از مسابقات ۲۵۰ شرکت کننده از ۴1 منطقه 
استان در رشته های حفظ، قرائت، احکام و نهج البالغه در دو گروه 

خواهران و برادران به مدت یک روز باهم به رقابت پرداختند.
هاشمی افزود: در پایان مرحله استانی از هر رشته دو نفر برگزیده در 
مسابقات کشوری شرکت می کنند که تیرماه سال جاری در مشهد 
مقدس برگزار خواهد شد. در این مسابقات قاریان و حافظان قرآن از 

سراسر استان به رقابت خواهند پرداخت. 

مدیر جهاد کشــاورزی آران و بیدگل از آغاز 
برداشت محصول جو از مزارع این شهرستان 
خبر داد.  حسین فتاحی اظهار کرد: کار برداشت از سطح ۳ هزار و۶۰۰ 

هکتار از مزارع کشت شده آغاز شده و تا اواخر خردادماه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه برداشــت محصول جو به ۲ صورت دستی وماشینی 
صورت می گیرد که در این برداشت حدود 8۰ درصد محصول با کمباین 
ومابقی به صورت سنتی ودستی درو مي شود، گفت: پیش بینی می شود 
با توجه به خشکسالی و گرمای شدید هوا و بادهای شدید محصول جو با 

کاهش ۲۰ درصدی همراه باشد.
فتاحی خاطر نشــان کرد: عمده محصول جو شهرستان از بخش های 

کویرات وسفید شهر برداشت می شود.

 راهیابي دو فرهنگی کاشانی
 به مرحله کشوری مسابقات قرآن

 آغاز برداشت محصول جو
 از مزارع آران و بیدگل

کاشان

آران و بیدگل

با مسئوالن

نجف آباد فرمانده سپاه ناحیه نجف آباد در مراسم 
افتتاح مســجد امام حســین )ع( در 
روستای بندر فریدون شهر که توسط گروه های جهادی 
ساخته شده بود گفت: از افتخارات بسیج این است که از 
اول انقالب پشــت ســر والیت حضــور داشــته و در 
صحنه های مختلف هر آنجا که انقالب نیاز داشــته به 
ایفای نقش پرداخته و در این ایفــای نقش موفق بوده 
است. سرهنگ مهدی ساعی خاطر نشان کرد: حضرت 
امام )ره( از سال ۴1 و ۴۲ که نهضت آغاز شد در فکر ایجاد 
بسیج مردمی بودند و هرچه انقالب به اهداف خود نزدیک 
می شد نیاز به این نیروی مردمی برای ایفای نقش ملت 
مسلمان بیشتر می شد. فرمانده سپاه ناحیه نجف آباد با 
بیان اینکه نظام سلطه از همان ابتدا با توطئه های مختلف 
در پی نابودی یا استحاله انقالب بودند  یادآور شد: آنها 
آشــوب های جدایی طلبانه، کودتاهای طراحی شــده، 
ترورها و بمــب گذاری های اول انقــالب را برای مهار و 
نابودی انقالب طراحی کردند، اما در تمام این دسیسه ها 
ناکام شدند. ساعی با بیان اینکه بسیج، انقالب اسالمی را 
بیمه کرد گفت: دلیل ناکامی دشــمنان این بود که در 
محاسبات خود بســیج به عنوان قدرت نرم جمهوری 
اسالمی که در تمام صحنه های مورد نیاز انقالب حاضر 
بود را محاسبه نکرده بودند و همین قدرت نرم مردمی 
انقالب است که می تواند انقالب را به اهداف خود برساند. 
سرهنگ ساعی  با اشاره به انتخابات پیشرو گفت: همان 
طور که در سال 88 با حضور خود در نهم دی ماه به صحنه 
آمدند و سیلی محکمی به دشمنان انقالب و فتنه گران 
زدند امروز هم بــا حضور حداکثــری در انتخابات ۲۹ 

اردیبهشت چشم امید دشمنان را کور خواهند کرد.
فرمانده سپاه ناحیه نجف آباد  با بیان اینکه بسیج فراتر 
از گروه و جریان است گفت: بسیج در تراز انقالب است 
و هیچ وقت به صورت مصداقی وارد انتخابات  نمی شود 
و تنها آن چیزی که اهمیت دارد انتخاب اصلح بر اساس 

مالک های امام )ره( و مقام معظم رهبری است.
وی در پایان گفت: ما بعد از دفاع مقدس کاری زیباتر از  
اردوهای جهادی سراغ نداریم و این برای ما افتخار است 
که هرکجا که نیاز باشد به مردم خدمت کنیم و خداوند 

متعال را به خاطر این توفیق شاکر هستیم.
به گزارش فارس، مسجد امام حسین )ع( به وسعت ۵۰۰ 
متر در روستای بندر از توابع فریدون شهر توسط قرارگاه 
سازندگی بسیج سپاه ناحیه نجف آباد در قالب ده گروه 
جهادی و با همکاری خیرین به مدت سه ماه ساخته شد.

حال این ســوال در اذهــان عمومی مردم مطرح اســت که  
براســاس کدامین معیار عقلی و منطقی سند ۲۰۳۰ از سوی 
دولت یازدهم بــه امضا رســید و بار دیگر شــاهد بودیم که 
برخی مسئوالن کشــور به یک نهاد بین المللی که سوابق آن 
به خوبی مشــخص اســت، اعتمادی بس تعجب آور کردند. 
امروز متاســفانه با رونمایی از سند حقوق شهروندی بار دیگر 
شاهد محرمانه ســازی بسیاری از مســائل مهم برای مردم و 

دور زدن نهادهای قانونی کشــور و دادن تعهدات بین المللی 
مغایر با قوانین و ارزش های کشور بودیم و این در حالی  است 
که دانستن، حق مردم اســت. جامعه حق دارد که بداند سند 
۲۰۳۰ متضمن منافعی برای کشور است یا موجب تعارضات 
 بین نســلی و انحراف نســل آینده کشور می شــود و هویت

 ایرانی -اسالمی را هدف قرار داده است؟
 نماینــده مــردم لنجــان در مجلس شــورای اســالمی با 

اشاره به اینکه مسئوالن دولت یازدهم در پذیرش سند ۲۰۳ 
یونســکو غفلت کردند، اظهار کرد: برخی از مسئوالن دولت 
یازدهم در سخنان خود مطرح می کنند که سند ۲۰۳۰ پیمان 
نامه ای نیســت که برای کشــور الزام آور باشد و تنها سندی 
است که یونســکو آن را اعالم کرده منتها سوال این است که 
اگر چنانچه این سند هیچگونه الزامی ندارد چه ضرورتی دارد 
در زمانی که سند اصلی و مصوبه مربوط به آموزش و پرورش 
که در داخل کشور تصویب شــده و برنامه های کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت وزارت آموزش و پرورش ابالغ گردیده 
روی زمین باقی بماند و چنین ســندی به امضا برسد.محسن 
کوهکن با طرح این سوال که سند آموزش ۲۰۳۰ چیست که 
رهبر معظم انقالب نسبت به آن واکنش نشان دادند؟ افزود: 
بعد از آنکه مقام معظم رهبری با صراحت با این مسئله برخورد 
کردند آقایان مجددا مطرح کردند که این سند الزام آور نبوده 
و یکی از آقایان در این مورد بیان کرده بودند که این مســئله 
باید به یک جمع بندی برسد و اطالعاتی را خدمت مقام معظم 
رهبری ارائه دهند؛ به هر جهت صداقت،  اقتضا می کرد دولت 

به اشتباه خود در این زمینه اعتراف کند. 
نماینده مردم لنجان در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
اینکه گوش شــنوایی برای انتقادات مطرح شده درباره سند 
۲۰۳۰ وجود نداشت،  تصریح کرد: سند ۲۰۳۰ مسئله ای نبود 
که به یکباره بروز پیدا کند بلکه از گذشته کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شــورای اســالمی در جریان این مسئله 
قرارداشــت و تذکرات الزم را در این باره به مسئوالن دولت 
یازدهم داده شــده بود، اما گاهی اوقات حرف هایی را مطرح 
می کنند که متاسفانه باید گفت این مسائل تنها عوام فریبی 
است. وی ادامه داد: در خصوص سند ۲۰۳۰ باید به نکاتی توجه 
داشت به طور مثال در کجای این سند واژه هایی بیان شده که 
بسیج در مدارس ما نباید شکل بگیرد؟ فلذا باید گفت سندی 
که یونسکو آن را به تحریر درآورده با زیرکی تمام بوده و زمانی 
که مطرح می شــود دانش آموز تا رسیدن به فالن سنین باید 
از هرگونه آموزشی که منجر به خشونت می شود دور باشند و 
این در حالی است که آنها مصداق خشونت را آموزش نظامی 

در ایران اسالمی می دانند.

  زاينده رود امروز همه به خوبی می دانند که سازمان ملل ابزاری برای پیشبرد اهداف نظام سلطه جهانی و مبنای 
يونسکو، تفکر لیبرال غرب بوده که تمام قد با تفکر اسالمی در تضاد است.

جامعه حق دارد که بداند 
سند ۲۰۳۰ متضمن 

منافعی برای کشور است 
يا موجب تعارضات بین 

نسلی و انحراف نسل 
آينده کشور می شود

فرمانده سپاه ناحیه نجف آباد تاکید کرد:

 بسیج در تراز انقالب است
 نه در تراز حزب و گروه

مردم کاشان پیشاپیش به استقبال سالروز والدت دردانه امام حسین)ع( رفتند

نماينده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد :

۲۰۳۰ ؛ سندی با طعم غفلت

معاون فرماندار شهرستان تیران و کرون در دیدار با جمعی 
از اعضای کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: توســعه و رونق گردشگری در شهرســتان تیران و 
کرون یکی از مقاصد و اهداف اقتصادی این شهرســتان از 
 گذشــته تاکنون بوده و برنامه ریزی در این خصوص انجام 

شده است.
عبدا... بنهــری افــزود: ظرفیت های صنعت گردشــگری 

شهرستان تیران و کرون در گذشته مغفول مانده و حرکت 
این صنعت به تازگی آغاز شــده که این حرکــت با برنامه 
 ریزی و تدوین چشم انداز و جلب مشارکت بخش خصوصی

 بوده است.
معاون فرماندار شهرســتان تیــران و کرون بیان داشــت: 
شهرســتان تیران و کرون اخیرا به عنوان یکــی از مقاصد 
گردشگری اســتان اصفهان مطرح شــده و باید برای رونق 

بیش از بیش این عرصه مشارکت بخش خصوصی و حمایت 
دولتی را جلب کرد.

وی تالش تشکل های مردم نهاد را در این عرصه مهم خواند 
و خاطرنشــان کرد: نقش مردم بــرای معرفی ظرفیت های 
گردشــگری شهرســتان موثر اســت و باید برای مناطق 
گردشگری خود سرمایه گذاری کنند و هنرهای دستی خود 

را به نمایش بگذارند.
بنهری با اشــاره به حجم تردد باال در جاده های شهرستان 
و نزدیکی به مرکز اســتان، ادامه داد: وجــود ظرفیت های 
تاریخی و طبیعی در حوزه گردشگری و موقعیت جغرافیایی 
این شهرستان از مؤلفه های اصلی برای انتخاب گردشگری 

به عنوان یک مقصد و هدف اقتصادی است. 

معاون فرماندار شهرستان تیران و کرون:

ظرفیت های صنعت گردشگری تیران و کرون مغفول مانده است
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فقدان سند مالکیت
2/423 شــماره صادره:1396/14/363809 - 1396/2/17 نظر به اینکه سند مالکیت شش دانگ 
پالک ثبتی شماره: 1 فرعی 2244 اصلی  واقع در بخش 2 ثبت خوانسار ذیل ثبت 4353 در صفحه 
450 دفتر امالک جلد 18 به نام مسعود شریفی تحت شماره چاپی مسلسل 065351 ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 961409691320091 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 10325 به گواهی دفترخانه 25 
خوانسار رسیده ا ست مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی/سرقت/ سهل انگاری مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 40 اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)225 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/442 شــماره: 256/94 به موجب رای شــماره 596/94 تاریخ 94/9/28 حوزه 2 شــورای حل 
اختالف شهرستان خوانسار که قطعیت یافته اســت محکوم علیه فرهاد بخشی به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال بابت اصل خواسته و همچنین خسارت 
تاخیر بر اساس شــاخص تورم بانک ملی مرکزی و مبلغ 200/000 ریال بابت هزینه ی دادرسی 
در حق محکوم له عبدالرضا اورعی فرزند علی به نشانی خوانسار خ شهید فتاحی نرسیده به سه 
راهی باب المراد. ضمنا هزینه ی عملیات اجرایی به عهده محکوم علیه می باشــد. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقــع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و 
 اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:41 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خوانسار

)177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/543 در خصوص پرونده کالسه 951439 خواهان غالم رسول رحیمی با وکالت مریم جهانبخش 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حســین روزگار و غالم رضا اسماعیلی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/04/21  ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شــمالی نیکبخت چهار راه وکال شورای حل اختالف 
اصفهان شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.نظر به اینکه وکیل 
خواهان خواسته خود را از مطالبه چک به مطالبه تغییر داده اســت جهت استماع شهادت شهود 
حاضر شوید. م الف:4373 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()134 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/539 شماره درخواست: 9610463747300002 شماره پرونده: 9609983747300108 شماره 
بایگانی شعبه: 960144 نظر به دادخواســت آقای محمدرضا نیاز فرزند حسن به طرفیت آقایان 
1- امید ناصری 2-  مهدی مهدوی نژاد فرزند عبدالرحمن دائر بر الزام خواندگان به انتقال رسمی 
سند یک دستگاه خودروی سواری سمند مدل 1382 به شماره انتظامی 124 م 44 ایران 12 که طی 
کالسه 960144 این دادگاه ثبت گردیده و پس از جری تشریفات قانونی وقت رسیدگی پرونده برای 
تاریخ 1396/04/24 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده و با توجه به اینکه آدرس خواندگان مجهول 
المکان می باشد لذا مراتب به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
یک نوبت آگهی می گردد تا خواندگان مجهول المکان جهت تحویل نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
به این دادگاه مراجعه و در تاریخ فوق الذکر جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شود. م الف: 83 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خور و بیابانک)147 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/542 در خصوص پرونده کالسه 951012 خواهان بهداد محمدی دادخواستی مبنی بر استرداد 
450 مترمربع موزائیک به طرفیت غالمرضا رحیمی فرزند علی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 96/05/1  ســاعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 
چهار راه وکال مجتمع شــورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:4340 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()114 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/545 درخصوص پرونده کالسه 960077 خواهان مریم حاجیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت سعید امیری مقدم تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/04/25 ساعت 16 تعیین 
گردیده است. 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 23 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: 4384 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره یک()124 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/546 شماره ابالغنامه: 9610100350301107 شماره پرونده: 9509980350300875 شماره 
بایگانی شــعبه: 951066 خواهان محمدحسین شفیعی دادخواســتی به طرفیت خوانده علیرضا 
عشق علی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 
ارجاع و به کالسه 9509980350300875 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/4/26 ساعت 
8 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 4428 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان)167 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/547 شماره ابالغنامه: 9610100350201299 شماره پرونده: 9509980350201006 شماره 
بایگانی شعبه: 951180 خواهان آقای محمد مهدی اقبالی فرزند حسینعلی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان 1- محمدرضا ســلیمانی فرزند رضا 2- هوشنگ افشارمنش فرزند عباس به خواسته 
الزام به تنظیم سند خودرو کیا اسپرتج مدل 2014 تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 
ارجاع و به کالسه 951180 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/4/28 ساعت 12 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 4433 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/548 شماره ابالغنامه: 9610100350201397 شماره پرونده: 9509980350200903 شماره 
بایگانی شعبه: 951062 خواهان خانم ایمانه حق وردی فرزند امیرهوشنگ دادخواستی به طرفیت 
خواندگان 1- شهرام عزتی فرزند سید محمدتقی 2- علی اصغر کریمی فرزند نصراله 3- اکبر تقی 
زاده فرزند حسن به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شــماره 304 ارجاع و به کالسه 951062 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/4/31 ساعت 
11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 4431 شعبه 2 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)187 کلمه، 2کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/550 شماره ابالغنامه: 9610100354401806 شماره پرونده: 9509980362101172 شماره 
بایگانی شعبه: 951837 دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 9509980362101172 و 951837 ک 118 شکایت روح اله محمدی فرزند احمد 
علیه آقایان محمد عطایی و مجتبی یزدانی به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و 
سالح سرد تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1396/4/7 ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بدیهی اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م 
الف: 5490 شعبه 118 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )118 

جزایی سابق()154 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/555 شماره صادره:96/25003246- 96/2/21 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان 
پالک شماره 31/9673 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مجتبی ابراهیمی 
فرزند مانده علی در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قسمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 96/3/23 ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20  ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.م 

الف: 5342 حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/557کالسه پرونده اصلی: 1212/94 شــماره دادنامه: 730- 95/6/27 مرجع رسیدگی کننده: 
شعبه 17 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان محمد بهمنی با وکالت سید مهدی و سید هادی 
حسینی نشانی خواهان: اصفهان خ فالطوری شرقی نمایندگی سامسونگ آدرس وکال: اصفهان خ 
آمادگاه مجتمع گلدیس ورودی 3 طبقه 3 واحد 336 خوانده: احمد عظیمی به نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک گردشــکار: به تاریخ 95/5/17 شعبه 17 با عنایت به محتویات 
پرونده کالســه 1212/94 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن ختم رسیدگی با 
اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در 
خصوص دعوی محمد بهمنی با وکالت سید مهدی و سید هادی حسینی به طرفیت احمد عظیمی به 
خواسته مطالبه مبلغ سی و نه میلیون و یکصد هزار ریال موضوع فقره چک به شماره 338937- 
94/1/30 قرض الحسنه مهر ایران 779606- 94/2/15 بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی. 
با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص 
دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوی خواهان را محرز 
و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 313- 314 قانون تجارت و مواد 198- 515- 519 -522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته ومبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
)94/1/30( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شــعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. و نسبت به چک شماره 7786060- 94/2/15 به مبلغ بیست 
و یک میلیون و یکصد هزار ریال با توجه به اینکه خواهان ذینفع نمی باشد مستندا به بند 10 ماده 
84 قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکمحقوقی اصفهان می باشد. م الف: 4342 شعبه 17 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو()411 کلمه، 4 کادر(

اجراییه
2/564 شماره اجراییه:9510420350100416  شــماره پرونده:9209980350100969 شماره 
بایگانی شعبه:920992 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9510090350103807 
و شماره دادنامه مربوطه9309970350101806محکوم علیهم: 1- مهران محمدی فرزند هاشم 
به نشانی اداره آب و فاضالب منطقه 5 قســمت حفاظت و ایمنی 2- علیرضا محمدی فرزند هاشم 
به نشــانی شــهرداری منطقه 12، 3- فرزاد بذرافشان فرزند هوشنگ به نشــانی مجهول المکان 
4- سوسن جابری دشتســتانی فرزند جهانشاه به نشــانی شهرک جدید بهارســتان خ الفت ک 
عرفان پ 664. متضامنٌاً محکومند به 1- پرداخت مبلغ 154/300/000 ریال بابت اصل خواســته 
بانضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 90/12/7 تا زمان وصول بر اساس قرارداد از قرار 18 
درصد مانده بدهی هر سال نسبت به بدهی مذکور 2- پرداخت مبلغ 3/136/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و مبلغ 4/903/200 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له بانک ملت به نشانی 
خ شیخ صدوق شمالی مدیریت امور شــعب. 3- پرداخت مبلغ 7/715/000 ریال بابت حق االجرا 
در حق صندوق دولت.  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیــه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع 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 ســی 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 مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرســت 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 درجه 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 انگیــزه 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 سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالــی 1394(. م الف: 5488 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)462 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

2/565 شــماره: 395/95 به موجب رای شــماره 1499 تاریخ 95/08/20 حوزه نهم شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمد محمود ریزی فرزند رضا 
به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بابت اصل 
مبلغ خواســته و مبلغ دو میلیون و ششــصد و هشــتاد هزار ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 
یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناســی و هزینه نشــرآگهی طبق تعرفه قانونی 
و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/2/8 تا اجرای حکم و نیم عشــر حق 
االجرا. مشــخصات محکوم له: محمود خماری فرزند ســیف اله به نشــانی تهــران تهرانپارس 
حکیمیه بلوار بهار خ بهشــت خ ارغوان پ1. مــاده 34 قانون اجرای احکام: همیــن که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم 
به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجــرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
 اعالم نماید. م الف:5426 شــعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــماره دو(

)205 کلمه، دوکادر(
اخطار اجرایی

2/566 به موجب رای شماره 9501657 تاریخ 95/10/6 حوزه 8 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم:1- میثم اســماعیلی به نشــانی مجهــول المکان 
2- زهره بهاریان نیکو به نشــانی مجهول المکان 3- مســعود رفیع زاده به نشانی شاهین شهر 
خ صیادشیرازی فرعی 12 پ 29.  4- حسن اســماعیلی به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت بخشی از چک به ش 1345/70383/49 مورخ 94/12/27 
متضامنا و مبلغ 3/500/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال هزینه آگهی و خسارت 
تاخیر تادیــه از تاریخ سررســید 94/12/27 لغایت تاریــخ اجرای حکم و نیم عشــر حق االجرا. 
مشــخصات محکوم له: ســکینه محمدی به نشــانی اصفهان خ رباط اول خ استادشهریار بعد از 
بوستان آالله ک گلستان منزل چهارم سمت راســت کوچه واحد 2. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:4410 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو(

)219 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

2/541 آقای رســول حیدریان نایینی به  شناسنامه شماره 164 به شــرح دادخواست به کالسه 
52/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زهرا صادق زاده نایینی به شناسنامه شــماره 51 در تاریخ 1395/6/20 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: رسول حیدریان 
نایینی )پســر( 2- علی اکبر حیدریان نایینی)پســر( 3- حبیب حیدریان نایینی ) پســر( 4- احمد 
حیدریان نایینی ) پســر( 5- اشــرف حیدریان نایینی ) دختر(. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد. م الف: 82 شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف نایین)مجتمع شماره یک( 

 )139 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/544 درخصوص پرونده کالسه 960092 ش 23 خواهان علی شــکوهی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت محمود علی زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/04/24 
ساعت 17تعیین گردیده است. 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 23 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: 4324 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/549 شماره ابالغنامه: 9610100352901291 شماره پرونده: 9509980359901435 شماره 
بایگانی شعبه: 960174 شاکی مصطفی مددی کاهکش شکایتی علیه متهم امیر بهادر امدادیان با 
موضوع خیانت در امانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به 
کالسه 9509980359901435 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/4/4 و ساعت 10 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 5480 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی 

سایق( )172 کلمه، 2 کادر( 
اخطار  اجرائي)اصالحیه(

2/558 شــماره 93-1071 به موجب راي شــماره 45-94/1/31 حوزه 29 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مســیب کوهکن مجهول المکان محکوم 
اســت به: پرداخت مبلغ 6/800/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 165/000 ریال و حق 
الوکاله وکیل تاخیر تادیه از سررســید چکها لغایت زمان وصول نســبت به نیم عشر از محکوم 
له کسر شود و مشــخصات محکوم له مهدي باباصفري وکیل مصطفي ملکیان به نشاني رهنان، 
میدان شاهد، کوي شــهید باباهنري کسر شــد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبي براي پرداخت محکــوم به بدهد یا معالــي معرفي کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم 
به از آن میســر باشــد و در صورتي که خود را قادر به اجــراي مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع  دارایي خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر  مالي ندارد، صریحًا 
 اعالم نماید.م الف 17256 دفتر شــعبه 29 شــوراي حــل اختالف اصفهان )مجتمع شــماره دو(

)172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/583 کالســه پرونده اصلی: 94-1211 شــماره دادنامه: 634- 95/6/1 خواهان: محمد بهمنی 
وکیل: سید مهدی حسینی سید هادی حسینی به نشانی آمادگاه مجتمع گلدیس ورودی سه طبقه 
2 واحد 336 خوانده: احمد عظیمی به نشانی مجهول المکان خواســته: مطالبه به تاریخ 95/5/17 
شعبه 17 شــورای حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالســه 1211/95 با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص 
دعوی محمد بهمنی با وکالت سید مهدی و سید هادی هردو حســینی به طرفیت احمد عظیمی به 
خواسته مطالبه مبلغ هجده میلیون ریال موضوع یک فقره چک به شماره 338938 مورخ 94/2/31  
به انضمام مطلق خســارات قانونی. با عنایت بــه محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور بر اســتقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجــه چک را دارد و نظر به اینکــه خوانده با وصف 
ابالغ قانونی وقت رسیدگی در جلســه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک 
موثر قانونی در خصــوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خود ابراز و اقامه ننموده شــورا 
دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 313- 314 قانون تجارت و مواد 
198- 515- 519- 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
هجده میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 175/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )94/2/31( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی 
و حق الوکاله وکیل به میزان 60 درصد طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از 
انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
 باشد. م الف: 4341 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)315 کلمه، 3 کادر(
مزایده

2/584 اجرای احکام شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص کالسه اجرایی 961519 ج 4 له خانم فریناز نصیری با وکالت ابوالفضل اصغریان علیه 
عبداله مالک به نشــانی اصفهان خیابان وحید خیابان خاقانی جنب مسجد کوچه مهدیه بن بست 
شهید رحیمی منش پالک دوم سمت راست طبقه همکف زنگ 1- کدپستی: 8175733511 در نظر 
دارد مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 96/3/24 ساعت 9 الی 10 صبح در محل این اجرا دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه زیرزمین جهت فروش ششدانگ پالک ثبتی 7-1051 بخش 5 به نشانی: 
اصفهان خیابان وحید خیابان خاقانی جنب مسجد کوچه مهدیه بن بست شهید رحیمی منش پالک 
دوم سمت راســت طبقه همکف زنگ1 که اکنون در تصرف آقای عبداله سالک می باشد با وصف 
کارشناسی زیر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید می توانند 
5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی مذکور و با تودیع نقدی 10% قیمت پایه به حساب سپرده 
دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک بر اســاس نظر کارشــناس مورد مزایده یک واحد 
آپارتمان واقع در ساختمان ســه طبقه با سه واحد مســکونی مجزا مطابق با کروکی ذیل بازدید 
بعمل آمد، آپارتمان در زیرزمین قرار دارد و متشکل از هال و پذیرایی و آشپزخانه اوپن با کابینت 
فلزی کف سرامیک و موکت شده، بدنه کاشی و یک اتاق خواب، دیوارها آجری و اندود گچ و رنگ 
آمیزی شده. سقف تیرچه بلوک و سیستم گرمائی بخاری گازی و سیستم سرمایشی کولرآبی، و 
دارای اشتراکات آب و برق و گاز می باشد. مساحت آپارتمان مذکور زیرزمین 62/85 مترمربع، 
پارکینگ مشاعی شماره 5 می باشد. و ابعاد اربعه عرصه شــمااًل 6/80 متر، شرقًا 16/80 متر، و 
جنوبًا 6/80 متر، و غربًا بطول 6/45 متر می باشد. پالک ثبتی آپارتمان به شماره 1051/7 بخش 5 
ثبت اصفهان، قطعه 7 دارای دو برگ سند مالکیت که مشخصات یک برگ آن که متعلق به خواهان 
می باشد بقرار ذیل است. این ارزیابی بدون در نظر گرفتن بدهی به شهرداری و سایر ارگان های 
ذیربط و با توجه به وضع موجود ملک انجام گرفته است. شماره ملک: 1051/7 ، شماره چاپی سند: 
638219 د/91 ، شماره ثبت: 4102، صفحه: 158، دفتر: 36 ، نام مالک: فریناز نصیری، سهم مالکیت: 
)15 سهم از 72 سهم(= 1/25 دانگ. با توجه به موارد فوق، موقعیت محل، مساحت عرصه، اعیان، 
نوع بنا، مشترکات و متعلقات و امتیازات، ارزش شش دانگ آپارتمان جمعًا: )بحروف شش دانگ( 
بعد 6 دانگ میباشد. بالغ بر یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون )1/950/000/000( ریال و ارزش 
1/25 دانگ )پانزده سهم از هفتاد و دو سهم( خواهان از این آپارتمان مبلغ چهارصد وشش میلیون 
و دویســت و پنجاه هزار ) 406/250/000 ( ریال معادل چهل میلیون و ششــصد و بیست و پنج 
 هزار تومان ارزیابی می گردد. م الف: 4334 شعبه چهارم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان 

)475 کلمه، 5 کادر(

نعیم امامی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۳۰ 
واحد صنعتی دراستان راه اندازی شد، گفت: این واحدها به واسطه مشکالت اقتصادی 

تعطیل شده بودند که با تالش فراوان و حل مشکالت آنها بار دیگر فعال سازی شدند.

۳۰ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد
اخبار کوتاه

رییس اتحادیه نانوایان شهرســتان شــهرکرد گفت: نانوایی های 
چهارمحال و بختیاری به دلیل صرفه اقتصادی تمایل به آزادپزی 
دارند. علیرضا امیری اظهار کرد: نانوایی ها یا باید به صورت آزاد و یا با 
نرخ دولتی فعالیت کنند ولی نانوایی هایی موجود در این شهر اغلب 

به دلیل صرفه اقتصادی تمایل به آزادپزی دارند.
وی با اشــاره به اینکه مجوز راه اندازی 1۰۰ واحد نانوایی آزادپز در 
این شهر صادر شده است، افزود: امسال نیز مجوز 1۰ واحد نانوایی 
آزادپز در این شهرستان صادر شد.  امیری در خصوص ساعات کاری 
نانوایی ها در سطح شهر، تصریح کرد: ساعات کاری نانوایان آزادپز 
و دولتی در سطح شهر از ساعت شش بامداد تا هشت صبح، 1۰ تا 
1۳ و 16 تا 2۰ اســت.  رییس اتحادیه نانوایان شهرستان شهرکرد 
فروش نان با نرخ آزاد در نانوایی های دولتی را تخلف دانست و گفت: 
در صورت مشاهده این اعمال، با واحد متخلف برخورد قانونی خواهد 
شد.وی اظهار کرد: در حال حاضر قیمت نان با نرخ آزاد 6۰ درصد 
از قیمت نان با نرخ دولتی بیشــتر اســت.  رییس اتحادیه نانوایان 
شهرستان شــهرکرد در پایان نرخ انواع نان از جمله سنگک با وزن 
55۰ گرم، بربری با وزن 5۰۰ گرم، تافتون با وزن 25۰ گرم، تافتون 
با وزن 4۰۰ گرم و لواش با وزن 2۰۰ گرم را در واحدهای آزاد پز به 

ترتیب یک هزار، 75۰، ۳۰۰، 5۰۰ و ۳۰۰ تومان اعالم کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان چهار محال و بختیاری 
گفت: هم اکنون 28 و سه دهم درصد گونه های بومی )درمیلیون 
هکتار( کشــور در محیط زیســت این اســتان واقع است. شهرام 
احمدی افزود: این تنــوع گونه های گیاهی و جانــوری بومی این 
استان را صدرنشین کرده است. وی گفت:هم اکنون»الله واژگون« 
شــاخص ترین گونه گیاهی و»کبک دری« شــاخص ترین گونه 
جانوری بومی این استان اســت. احمدی از وجود یک هزار و 4۰۰ 
گونه گیاهی و 294 گونه جانوری در سطح استان خبر داد و گفت: 
تنوع زیستی و گونه ای، اکوسیســتم گیاهی و مولکولی، پشتوانه 

اقتصادی،کشاورزی،اجتماعی وزیست محیطی کشوراست.

مدیرکل پزشــکی قانونی چهارمحال و بختیاري گفت: در ســال 
گذشته 14 نفر بر اثر غرق شدگی در اســتان جان خود را از دست 
دادند. منصور فیروزبخت با اعالم این خبــر، اظهار کرد: فوت های 
ناشی از غرق شدگی نتیجه رعایت نکردن هشــدارهای اعالمی از 

طرف این اداره کل و سایر ارگان های مربوطه است.
وی با اشاره به کاهش 12/5 درصدی آمار غرق شدگان در استان طی 
سال گذشته، تصریح کرد: در سال گذشته 12 نفر مرد و 2 نفر زن بر 

اثر غرق شدگی در استان جان خود را از دست دادند.
فیروزبخت افزود: این تعداد در سال 94، 16 مورد مرد بوده است.

بهبود مدیریت شــهری، به توان و کارآمدی شــوراهای شهر 
بستگی دارد. شوراها به لحاظ حقوقی و شرح وظایف شان ارکان 
مهم تصمیم گیری هستند و لزوما باید برای پیشبرد امور شهری 
در ابعاد مختلف که در قانون اساسی ذکر شده برنامه ریزی کنند 
و قطعا در دوره های چهارساله این اقدامات را انجام دادند و در 
تصمیم سازی و تصمیم گیری دخیل بوده  و هر کدام از شوراها در 

ادوار و شهرهای مختلف منشاء اثرات مثبتی بوده اند.
با نگاه اجمالی به نقشی که شــوراها در قانون اساسی و قوانین 
عادی دارند متوجه می شویم که شوراها جایگاه مهمی دارند و 
الزم و ضروری است که افراد نخبه، کارآمد، توانمند، با انگیزه، 

متخصص و با تجربه ورود کنند و بار این مسئولیت را به عهده 
گیرند؛ چراکه شــوراهایی که از این خصوصیــات برخوردار 
بودند بسیار خوش درخشیدند و کارنامه درخشانی را به یادگار 
گذاشتند.یکی از امور پیچیده و سخت و طاقت فرسا مدیریت 
شهری است و کسانی می توانند از عهده آن برآیند و در بهبود 
مدیریت شهری مـوثر باشند که تجربه و تخصص الزم را داشته 
باشند. چنانچه مجموعه اعضای شورای شهر دارای تخصص های 
الزم ازجمله مدیریت، شهرسازی، عمران، جغرافیای شهری، 
اقتصاد، جامعه شناسی و فرهنگی باشند می توانند در توسعه و 
مدیریت شهری نقش ارزنده ای داشته باشند. مدیریت شهری 

پیچیده و چندوجهی است؛ بنابراین داشتن تجارب و تخصص 
در موضوعات مختلف شهری و اجتماعی اجتناب ناپذیر است.

زمانی که اعضای شــورا دارای ویژگی های الزم باشــند قطعا 
شهرداری را انتخاب می کنند که ویژگی های الزم برای اداره شهر 
باشد. اینجاست که عالوه بر آن تخصص های ذکر شده که شرط 
الزم است، تک تک اعضای شوراهای اسالمی شهر باید متصف 
به یک سری صفات و ویژگی های دیگری باشند.داشتن تقوای 
کاری و ترجیح منافع مردم بر منافع شخصی، وقت گذاشتن و به 
کارگیری تخصص و تجربه خود در بهبود امور شهری، داشتن 
روحیه همکاری و تعامل و تعاون و مشــارکت و ســعه صدر و 
بردباری و در عین حال، داشــتن روحیه جسارت و شهامت و 
قاطعیت در حفظ بیت المال و رعایت حقوق شهروندی ازجمله 
خصوصیاتی است که می تواند در کارآمدی نقش شورا تاثیرگذار 

باشد. به قول شاعر به عمل کار برآید به سخندانی نیست. 
دانســتن و عمل نکردن فرقی با ناآگاهی نــدارد. فردی که با 
شعارهای جذاب و تخصص جذاب تر نظر مردم را به سوی خود 
جلب می کند و رای می آورد باید به گفته ها و شــعارهای خود 
عمل کند و آن تخصص را به کار گیرد و به رای و نظر اعضای شورا 
احترام گذاشته و دارای سعه صدر باشد و به هیچ وجه با منافع 
شهروندان معامله نکند و آنجا که پای حقوق شهروندی در میان 

است قاطع و جسور و با شهامت باشد.
بودند کسانی که تخصصی نداشتند و نتوانستند به آن وظایف 
قانونی عمــل کنند و بودند کســانی که تخصــص و تجاربی 
داشتند اما به هر دلیل در عمل از آن استفاده بهینه نکرده و از 
ظرفیت های حقوقی و قانونی در راستای منافع شهروندان بهره 
نبردند و حال توصیه دلسوزانه این است که متخصصین و کسانی 
که حرفی برای گفتن دارند وارد این عرصه شوند و پس از ورود به 
میدان  از لحظه لحظه فرصت ها استفاده و توان و تخصص خود را 
به کارگیرند ودر این صورت بهبود مدیریت شهری میسر است 
و نقش ممتاز شوراها در مدیریت شهری هویدا و شهروندان نیز 

طعم شیرین آن را خواهند چشید.

اصلح ترین فرد برای حضور در شورای شهر کیست؟
با مسئوالن

اســتاندار چهارمحال و بختیاری در پیامی با تبریک روز 
روابط عمومی و ارتباطات گفت: در شرایط کنونی روابط 
عمومی ابزار دست مدیریت نیست، بلکه فلسفه مدیریت 
بوده که در صورت ناکارآمدی باعث فرسودگی در مدیریت 
خواهد شد. در پیام قاسم سلیمانی دشتکی آمده است: 
امروزه روابط عمومی نه به عنوان یک سامانه تشریفاتی و 
یا اجرایی، بلکه به عنوان سامانه ای مشورتی و مدیریتی و 
به عنوان عنصر اصلی در ارتقا و پیشرفت سازمان ها جایگاه 
ویژه ای دارد و بدون روابط عمومی هیچ فعالیتی انعکاس 
مطلوب نمی یابد. وی ادامه داد: روابط عمومی می تواند 
در سالی که از ســوی مقام معظم رهبری به نام»اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشتغال« نام گذاری شده است، با جاری 
کردن روح روابط عمومی در دستگاه های اجرایی زمینه 
تجلی این نام را در سراسر کشور فراهم کند. 27 اردیبهشت 
در تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران به نام روز روابط 

عمومی و ارتباطات نام گذاری شده است.
فردی که در انتخابات شورای شهر با شعارهای جذاب و تخصص جذاب تر نظر مردم را به سوی خود جلب 
می کند و رای می آورد باید به گفته ها و شعارهای خود عمل کند و آن تخصص را به کار گیرد و به رای و نظر 
اعضای شورا احترام گذاشته و دارای سعه صدر باشد و به هیچ وجه با منافع شهروندان معامله نکند و آنجا که پای 

حقوق شهروندی در میان است قاطع و جسور و با شهامت باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

ناکارآمدی روابط عمومی باعث 
فرسودگی مدیریت خواهد شد

رییس اداره مرتع اداره کل منابــع طبیعی وآبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری، دام های موجود را 4 برابر ظرفیت 
کنونی مراتع دانست و گفت: تعلیف بیش از اندازه دام ها، 
یک میلیون و 9۳ هزار هکتار از مراتع این اســتان را در 

معرض نابودی قرار داده است.
فرامرز مردانی افزود: با شروع کوچ بهاره عشایر به مناطق 
ییالقی، بیش از ۳ میلیون رأس دام ســبک به مراتع این 
استان وارد می شود که این رقم بیش از ظرفیت موجود 
مراتع برای چرای دام هاســت. مردانی با بیان اینکه تمام 
مراتع میان بند استان از بین رفته است، گفت: برای تعلیف 
دام ها صرفا نباید مراتع را در نظر گرفت، بلکه باید علوفه 

مورد نیاز دام ها از منابع دیگر را جایگزین کرد.
مردانی، بیشترین سطح مراتع این استان را فقیر و متوسط 
عنوان و تاکید کرد: تنها سه درصد مراتع استان چهارمحال 

و بختیاری را سطوح غنی و خوب تشکیل می دهد.
وی وســعت مراتع چهارمحال و بختیاری را یک میلیون 
و 9۳ هزار هکتار ذکر کرد و گفت: با بررســی های انجام 
شده معیشت 22 هزار خانوار استان از طریق مراتع تامین 

می شود.

رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی:

دام های موجود، 4 برابر ظرفیت 
کنونی مراتع است

نانوایی ها به دلیل صرفه اقتصادی 
تمایل به آزادپزی دارند

چهارمحال باالترین درصدگونه های 
بومی)درهکتار( کشور را دارد

غرق شدگی 14 نفر در چهارمحال و 
بختیاری طی یک سال گذشته

یکی از امور پیچیده 
و سخت و طاقت فرسا 
مدیریت شهری است 

و کسانی می توانند 
از عهده آن برآیند 

و در بهبود مدیریت 
شهری مـوثر باشند 
که تجربه و تخصص 
الزم را داشته باشند

حجت االسالم مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور 
در جمع »رای اولی های« استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
نشاط و شادابی از الزمه های دوران جوانی برای ساختن ایرانی 

آبادتر از گذشته است.
وی جوانان را سرنوشت سازان مملکت دانست و گفت: مایه 
افتخار است که هم اکنون مرزهای علم در کشور توسط مردان 
و جوانان این مرز و بوم در نوردیده شده و در برخی صنایع به 

خصوص صنایع نظامی میانگین سنی پژوهشگران کشورمان 
به 28 سال رسیده است.

حجت االسالم مجید انصاری افزود: امروزه شرکت های دانش 
بنیان و تولید محصول بر پایه دانش به فرصت مطلوبی برای 
ایجاد اشتغال تبدیل شده و نباید همچون گذشته تاکید برای 

حل معضل بیکاری تنها بر افزایش فعالیت کارخانه ها باشد.
وی با تبریک به »رای اولی های« چهارمحال و بختیاری گفت: 

امروز جشــن شــرکت در انتخابات برای رای اولی ها برابر با 
جشن دوم تکلیف آنان و مبین مکلف شدن این دانش آموزان 
برای شرکت پرشور در تعیین سرنوشت سیاسی کشور است.

معاون حقوقی رییس جمهور بــا بیان این که انتخاب رییس 
جمهور، انتخاب نماینده کل ملت ایران در مجامع بین المللی و 
رای به وکالت مردم برای پیشبرد اهداف و تصمیم گیری های 
کالن و طراحی ایرانی آباد و زیباســت؛ از جوانان خواست با 
حضور پرشــور در انتخابات، دولتمردان را در مسیر پیشبرد 
اهداف بلند نظام و آرمان های بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی 

همراهی کنند.

نقش تاثیرگذار رای اولی ها در تعیین سرنوشت کشور 
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يادداشت
کمک یک میلیارد ریالی بانوی خیر به دانشگاه اصفهان

همسر شهید محسن ســرمدی یک میلیارد ریال برای ساخت سالن کتابخانه 
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان کمک کرد.

با مسئوالن

خبر

 رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از وقــوع تعداد 
یک هزار و ۲۷۱ فقره تصادف خســارتی به مبلغ ۸۰ 
 میلیارد ریال طی سال گذشــته در سطح استان خبر 

داد.
سرهنگ رضا رضایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۸ قانون 
بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت ماه سال 
۹5 کلیه بیمه ها موظف هستند معادل ۲/55 درصد دیه 
کامل که حدود ۶ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان می شود، به 

زیان دیدگان پرداخت کنند.
وی افزود: به استناد ماده ۴۰ قانون بیمه هیچ شرطی 
در عدم پرداخت بیمه وجود ندارد، اگر میزان خسارت 
خودروهای تصادفی تا سقف اعالم شده باشد، اختالفی 
بین طرفین وجود نداشته باشد و مدارک آنها نیز کامل 
باشد بیمه ها موظف به پرداخت خسارت وارده به زیان 

دیدگان هستند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان عنوان کرد: در سال گذشته تعداد یک 
هزار و ۲۷۱ فقره تصادف خســارتی که مبلغ خسارت 
آنان بیــش از ۶ میلیون و ۳۳۰ هزار تومــان بود و نیاز 
به ترسیم کروکی توسط کارشناسان تصادفات پلیس 
راهور اســتان داشت در ســطح راه های درون شهری 
اســتان به ثبت رســیده که به طور متوسط می توان 
گفت میزان خســارت های پرداخت شده توسط کل 
بیمه ها در سال گذشــته بابت تصادفات خسارتی این 
 خودروها مبلغی حدود ۸۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال

بود.
وی از کاهش ۲۸ درصدی تصادفات خسارتی خودروها 
در راه های درون شهری اســتان طی سال ۹5 نسبت 
به ســال ۹۴ خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در سال 
۹۴ سقف پرداخت خســارت ها بدون نیاز به کروکی تا 
5 میلیون و 5۰۰ هزار تومان بــود با این حال حدود ۹ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به هزار و ۷5۹ خودروی 

خسارت دیده پرداخت شده است.

معاون آموزش ســازمان نهضت ســوادآموزی گفت: سال گذشته 
حدود 5۳۰ هزار نفر در دوره های سوادآموزی تحت پوشش نهضت 
قرار گرفتند، اما امسال به دلیل محدودیت های مالی و عدم پرداخت 

حقوق معلمان تاکنون کالس سوادآموزان تشکیل نشده است.
محمد مهدی زاده در حاشیه برگزاری همایش دوره ضمن خدمت 
مسئوالن سوادآموزی مناطق و نواحی استان اصفهان اظهار کرد: همه 
ساله به منظور تبادل تجربه، آشنایی با سیاست های اجرایی جدید و 

بیان معضالت و مشکالت گرد هم جمع می شویم.
وی در خصوص آمار سوادآموزان کشوری اظهار کرد: سال گذشته 
حدود 5۳۰ هزار نفر در دوره های سوادآموزی تحت پوشش نهضت 
قرار گرفتند، اما امسال به دلیل محدودیت های مالی و عدم پرداخت 

حقوق معلمان تاکنون کالس سوادآموزان تشکیل نشده است.
معاون آموزش سازمان نهضت ســوادآموزی در خصوص طرح های 
جاری سوادآموزی اظهار کرد: طرح هایی از قبیل سوادآموزی اولیا، 

زندانیان و نیروهای مسلح همچنان دایر و فعال است.
وی تصریح کرد: همچنین حدود ۶۰ هزار نفر نیروی تدریس داریم 
که همه ساله با ما همکاری می کنند. مهدی زاده در خصوص پاداش 
آخر سال سوادآموزان گفت: سوادآموزان ۱۰ تا 5۰ ساله در طول یک 
دوره سوادآموزی نه تنها هزینه ای بابت تحصیل پرداخت نمی کنند 
بلکه در پایان دوره ۱۴۰ هزار تومان به عنوان پاداش دریافت می کنند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شرکت های معتبر مبنی 
بر اینکه سیستم حسابداری آن شرکت مورد نفوذ قرار گرفته و با تغییر 
اطالعات حسابداری آن مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از حساب آن شرکت 
برداشت شده است، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا 
قرار گرفت. سید مصطفی مرتضوی افزود: با انجام یکسری اقدامات 
تخصصی در فضای مجازی دو نفر متهم اصلی و یک نفر همدســت 
آنها که از کارمندان آن شرکت بودند شناســایی و دستگیر شدند. 
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان تصریح کرد: متهمان در بازجویی های انجام گرفته صراحتا به 

بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را منافع مالی عنوان داشتند.
وی در پایان با اشــاره به تحویل هر ســه متهم به مراجع قضائی به 
مدیران شرکت ها و ســازمان ها توصیه کرد که از رمزهای عبور قوی 
جهت ورود به سیســتم های رایانه ای استفاده کنند، آنتی ویروس ها 
و ضد بدافزارهای بروز شــده و اصلی روی سیستم ها نصب کنند، از 
فایروال های قوی جهت جلوگیری از نفوذ هکرها استفاده کنند، به 
محض اخراج پرسنلی از ســازمان کلیه دسترسی ها و رمزهای عبور 

وی را تغییر دهند.

۵۳۰ هزار نفر تحت پوشش نهضت 
سوادآموزی قرار گرفتند

 کشف سرقت 1۰ میلیارد ریالی
 در فضای مجازی

بدون شک اجازه سقط جنین بدون مجوز، امکان پذیر نیست. 
مجوز سقط درمانی بر اساس ماده واحده قانون سقط جنین 
درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسالمی و آیین نامه 
اجرایی آن، بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور است و بر 
اســاس آنچه در قانون مورد تاکید قرار گرفته تنها در صورت 
داشــتن شــرایط خاص برای مادر باردار صادر می شود که 
مهم ترین آن ســن بارداری کمتر از ۱۹ هفته است. به بیان 
دیگر اگر سن بارداری از ۱۹ هفته گذشته باشد به دلیل ولوج 
روح در جنین، امکان صدور مجوز ســقط به هیج وجه وجود 

نخواهد داشت. 
عالوه بر سن بارداری باید وجود ناهنجاری در جنین که بعد 
از تولد موجب حرج مادر شــود و یا بیماری مــادر به نحوی 
که ادامه بارداری برای او خطر جانی به همراه داشــته باشد 
توسط سه پزشک متخصص به تایید برسد تا پزشکی قانونی 
نسبت به صدور مجوز اقدام کند؛ بنابراین، این تصور که تمام 
ناهنجاری های موجود در جنین و یا هر بیماری مادر به صدور 
مجوز ســقط می انجامد تصوری کامال نادرســت است زیرا 

تنها ناهنجاری های جنینی که موجب حرج مادر شــود و یا 
بیماری هایی که در صورت ادامه بارداری برای مادر خطر جانی 

به همراه داشته باشد به صدور مجوز منجر خواهد شد.
همه ساله تعدادی از متقاضیان سقط درمانی به مراکز پزشکی 
قانونی در کشور مراجعه می کنند که ضمن بررسی شرایط و 
مدارک پزشکی برای تعداد قابل توجهی از آنان مجوز سقط 

صادر می شود. 
در سال گذشته نیز تعداد کل متقاضیان سقط جنین درمانی 
که برای دریافت مجوز به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه 
کردند، ۱۲ هزار و ۲۸۱ نفر بود که تعداد این افراد در مقایسه با 

سال قبل از آن ۲۳/۴ درصد افزایش یافت.
از کل مراجعان سقط درمانی در ســال گذشته ۸5۳۷ حائز 
شرایط دریافت مجوز ســقط جنین درمانی تشخیص داده 
شدند و برای آنان مجوز صادر شد که نسبت به سال قبل از آن 
تعداد مجوزهای سقط جنین درمانی صادر شده ۱۹/۸درصد 

بیشتر شد.
این در حالی است که در اســتان اصفهان سال گذشته ۷۲۸ 

نفر برای گرفتن مجوز سقط جنین مراجعه کرده اند که از این 
میزان 5۱۶ نفر مجوز سقط درمانی دریافت کرده اند و نکته 
حائز اهمیت اینکه این رقم نســبت به سال پیش از آن ۳5/۱ 

درصد افزایش داشته است.
صرف نظر از تمامی اعداد و ارقام ارائه شــده، هر مورد از افراد 
مراجعه کننده برای دریافت مجوز سقط درمانی داللیل خاص 
خود را داشته و دارند که بررسی آسیب شناسی و درمانی آن 
نیازمند رسیدگی است، اما موضوع مهم و قابل بررسی دیگر 
اینکه در تمامی این مطالب بعــد قانونی و تخصصی از لحاظ 
سالمت جسمی کودک و مادر مورد بررسی قرار گرفته است 
اما در هیچ کدام از این گفتارها توجهی به سالمت روانی مادر 

دیده نمی شود.
 سقط جنین یکی از شایع ترین عوارض بارداری است. پانزده 
تا بیست درصد حاملگی ها منتهی به سقط می شوند که گاهی 
این سقط ها می تواند حیات مادر را نیز تهدید کند. گرچه به 
درمان جسمی سقط اهمیت زیادی داده می شود، اثرات روانی 

آن معموال نادیده گرفته می شود. 
سقط جنین اگر به طور غیر ارادی و خودبه خود صورت گیرد، 
عارضه جسمی شــدیدی به همراه ندارد ولی سقط عمدی 

جنین خطراتی را برای سالمتی مادر به همراه دارد.
فرض کنید خانمی تصمیم به سقط جنین گرفته است؛ باید 
دید سالمت ذهنی اودر این شرایط خواسته بهتر خواهد بود یا 

زمانی که از این حرکت منع شده باشد. 
حاال دوباره فرض می کنیم خانمی به طور ناخواسته دچار سقط 
جنین شده باشد این بار وضعیت به گونه ای دیگر متفاوت است.

بدون شک سقط جنین در شرایط خود خواسته و ناخواسته 
برای خانم ها ضایعات روانی را در پی خواهد داشت. ضایعاتی 

که شاید تا پایان عمر برای آنها باقی خواهد ماند.
افســردگی کمترین عارضه ای اســت که این دست از زنان 
 تا مدت ها با آن دســت بــه گریبان خواهند ماند. احســاس

 بی کفایتی، بی لیاقتی و احساس گناه؛ بیان اینکه من حتما 
مرتکب گناهی شــده ام که خداوند نخواسته است من مادر 
شــوم، همگی از عالئم افســردگی در فردی است که سقط 

درمانی و یا خودبه خودی داشته است.
برای اینکه حال و روز این دســت از مادران را بفهمیم، شاید 
تنها راه این اســت که خودمان را جای آنها بگذاریم، ولی آیا 
می توانیم به همین راحتی خودمان را جای آنها فرض کنیم؟ 
متخصصان می گویند نقش اطرافیان در بهبود مادری که دچار 
سقط جنین شده بسیار مهم است و چه بسا در رفع مشکل وی 

مهم ترین و تعیین کننده ترین مهره باشند. 
حمایت اطرافیان شاه کلید رویارویی درست با موضوع سقط 
جنین ناخواسته اســت .خوب است بانوانی که چنین شرایط 
تلخی را تجربه می کنند، خود نیز برای بازگشــت به شرایط 
عادی و نشــاط انگیز تالش کنند. حمایت هر چه بیشتر آنها 
از نظر عاطفی و روانی در پذیرش مرگ جنین به مادر کمک 

می کند تا بهتر و بیشتر با مشکلش کنار بیاید.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: حدود ۲۸ هزار نفر از 
عوامل انتظامی، تامین امنیت برگزاری انتخابات در این استان را برعهده دارند.

سرهنگ جهانگیر کریمی افزود: حدود ۱۴هزار نفر از عوامل انتظامی استان 
امنیت برگزاری انتخابات را به صورت مستقیم با حضور در شعب اخذ رای رصد 
و کنترل می کنند. وی اضافه کرد: ۱۴ هزار نفر از عوامل انتظامی استان نیز برای 

برقراری نظم و امنیت عمومی در روز انتخابات مشارکت دارند. 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان کرد: تمهیدات الزم 
برای برگزاری انتخاباتی امن و سالم با استفاده از توان نیروی انتظامی در استان 
اصفهان اندیشیده شده است. وی با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات در ۲۹ 
اردیبهشت برای خلق حماسه ای دیگر توسط ملت ایران گفت: پلیس اصفهان 
با بســیج تمامی امکانات و با همراهی و همکاری سایر نهادهای امنیتی آماده 

مشارکت در تامین امنیت برگزاری انتخاباتی پرشور در این استان است.

 1۲ میلیون جوان 
 در سن ازدواج 

قرار دارند

پلیس اصفهان آماده 
اجراي بزرگ ترین 

رزمایش امنیتي کشور است

حاجی مالیان، رییس شبکه بهداشت و درمان اردستان، با بیان اینکه در 
حال حاضر ۱۲ میلیون جوان کشور در سن ازدواج هستند، تصریح کرد: 
ســن ازدواج در حال حاضر برای زنان ۲۳ و چهار دهم بوده و برای مردان 

۲۶ و هفت دهم است.
رییس شبکه بهداشت اردستان در همایش سفیران سالمت دانشجویی با 
موضوع ازدواج سالم گفت: آمار مشکالت تغذیه و بهداشت روانی کمی رو 
به افزایش است و آمار نشاط جوان با یک سری مشکالت جانبی دیگر در 

کشور هر روز کاهش پیدا می کند.
مهیار حاجی مالیان با بیان اینکه هیچ عرصه ای در حال حاضر از اجتماع 
به اندازه ازدواج  و تشکیل خانواده بار مسئولیت بر عهده فرد نمی گذارد ، 
تصریح کرد: خانواده کانون محبت و رشد انسان هاست که با ازدواج سامان 

گرفته و البته زن، محور این خانواده است.

بیش از ۸۰ میلیارد ریال 
تصادف خسارتی در اصفهان

يادداشت

روزهای انتخابات با شور و نشــاطی که در بین  میثم هاديان
قشــرهای مختلف در اقصی نقاط کشورمان به 
وجود آورده به ایســتگاه پایانی خود نزدیک می شــود. بحث تبلیغات 
نامزدها که همیشه به عنوان یکی از اصول اساسی، قدیمی و رایج در مورد 
انتخابات در هر کشوری مطرح بوده و هست این روزها در کانون توجه 
رسانه های مختلف دیداری و شنیداری قرار گرفته، تبلیغاتی که در هفته 
پایانی انتخابات چهره شــهر را به رنگ دیگری در آورده تا جایی که در 
خیابان ها بیشتر تابلوهای تبلیغاتی دیده می شود تا تابلوهای راهنمایی 
و رانندگی، در کنار آن بحث خالقیت و نــوآوری در تولید محتواهای 
تبلیغات که حرف اول را برای تولید یک محتوای انتخاباتی می زند  که 
این نیاز به دقت و توجه طراحان اینگونه تبلیغات بر می گردد. یک نامزد 
انتخاباتی نیاز به معرفی خود دارد و این راه میسر نمی شود مگر با استفاده 
از انواع ابزارهای تبلیغاتی موجود از پوســترها، بنرهــا و پیامک های 
تبلیغاتی تا فیلم های مستند کاندیداها و استفاده از شبکه های مجازی 
به عنوان مهم ترین پایگاه هــای تبلیغاتی. پوســتر را اینگونه تعریف 
کرده اند: صفحات کاغذی در انــدازه ها و ابعاد مختلفــی که روی آن 
نوشته ها و طرح های تصویری از نامزدها به چاپ می رسد. پوستر واژه ای 
انگلیسی بوده که معادل معنی آن به فارسی، آگهی دیواری ،اطالعیه یا 
اعالن می شود. بنر پرچم یا تکه ای از پارچه که در بردارنده  یک نماد یا 
پیامی باشد. پیامک یا همان اس ام اس سرویسی که برای انتقال متن از 
تلفن های همراه به یکدیگر مورد اســتفاده قرار می گیرد که امروزه در 
مورد مســائل تبلیغات انتخاباتی کمتر مورد توجه اســت. فیلم های 
تبلیغاتی که به عنوان یکی از مهم ترین فاکتور برای هر نامزدی محسوب 
می شود و در قالب مستند ساخته و در رسانه های مختلف برای عموم به 
نمایش گذاشته می شود و در نهایت فضای مجازی که در تعریف آن گفته 
شده: فضایی تئوری است که ارتباطات کامپیوتری در آن رخ می دهد، 
همه روش های تبلیغاتی قبلی را یکجا در خود جای داده است تا جایی 
که پوســترها، بنرها و فیلم های انتخاباتی در فضای مجازی به راحتی 
بارگزاری شده و در اختیار عموم مردم قرار می گیرد. در واقع هر کدام از 
این شــیوه های تبلیغاتی در طول تاریخ تا به امروز بنــا به زمان خود 
می توانستند در جذب آرای مردم مورد توجه قرار بگیرند. فضای مجازی 
به عنوان یکی از مهم ترین و به روز ترین وسایل تبلیغاتی امروزه بسیار 
مورد توجه اکثر نامزدهای انتخاباتی در بیشتر کشورهای دنیا قرار گرفته 
است تا جایی که حتی سرنوشت برنده شدن یک کاندیدا را رقم می زند 
از فیس بوک به عنوان مهم ترین شــبکه اجتماعی با کاربران چند صد 
میلیونی در سرتا سر دنیا تا اینستاگرام و تلگرام به عنوان دو شبکه مجازی 
محبوب و پرمخاطب در کشــورمان و دیگر شــبکه های اجتماعی که 
ستادهای انتخاباتی هر نامزد با ساختن یک صفحه شخصی یا کانال یا 
گروه به ارائه برنامه های تبلیغاتی خود، دیدگاه ها و نظراتشــان در آن 
می پردازند. از مهم ترین ویژگی های استفاده از این شبکه ها می توان به 
این نکته اشاره کرد که صرفه جویی حداکثری را در مصرف کاغذ و کمک 
به محیط زیست شاهد هســتیم به طوری که استفاده ها بیش از حد و 
سرشاری که از کاغذ به عنوان منبع اولیه در تولید آگهی های تبلیغاتی و 
پخش آن در خیابان های سطح شهر وجود دارد نیاز به فضای مجازی را 
بیش از گذشته مورد توجه قرار داده تا با صرفه جویی بتوان از هدر رفت 
این منابع در تبلیغات جلوگیری کرد. همچنان که کمپین نه به تبلیغات 
کاغذی در فضای مجازی در رابطه با ایــن موضوع به راه افتاد، اما به هر 
حال این فضاها هم معایــب و نواقصی را در خود دارد کــه باید با ارائه 
راهکارهای ویژه و مناسب، جلوی سوء استفاده برخی از اشخاص را از این 
فضاها گرفت. همانگونه که در آینده شاهد خواهیم بود امکانات و وسایل 
بیشــتر و به روز تری در رابطه با تبلیغات انتخاباتی در جهان به وجود 
خواهد آمــد و طبیعتا وارد کشــور ما هم خواهد شــد کــه باید بروز 
ناهنجاری هایی که ممکن است در این رابطه به وجود آید جلوگیری کرد.

به روز شدن تبلیغات انتخاباتی

نام نویسی زائران اصفهانی 
حج تمتع در ۳۰ کاروان 

با سهمیه اول سازمان حج و زیارت ، چهار هزار و ۲۱5 اصفهانی برای اجرای مناسک حج تمتع راهی عربستان می شوند.
 مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت : در مرحله اول ۳۰ کاروان در استان اصفهان مجاز به ثبت نام زایران شدند که از این تعداد ۱۳ کاروان مدینه قبل و ۱۷ 
کاروان مدینه بعد هستند. غالمعلی زاهدی با بیان قیمت نهایی اعزام این کاروان ها افزود: زائران اصفهانی برای مشرف شدن به حج تمتع بر اساس خدمات ارائه 

شده و نوع هواپیما و هتل ها از یازده میلیون تا ۱۳ میلیون و 55۰ هزار تومان پرداخت می کنند.
وی گفت : دارندگان فیش که تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۸5 در بانک ها ودیعه گذاشته اند می توانند تا ۲۸ اردیبهشت در دفاتر مجاز حج و زیارت استان برای حج امسال 
ثبت نام کنند. مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشاره به اســتقبال مردم اصفهان برای مشرف شدن به حج تمتع افزود: در صورت تکمیل کاروان ها مرحله 

دوم نام نویسی هم اعالم می شود.

مســئول کمیته فناوری اطالعات ســتاد انتخابات استان 
اصفهان گفت: انتخابات شوراهای اسالمی شهر در ۱۰ شهر 
این اســتان به صورت الکترونیک برگزار می شود که رای 
دهندگان هنگام مراجعه به شــعب اخذ رای، کد نامزدها را 
به همراه داشته باشند تا فرآیند رای گیری به سهولت انجام 
شود. سید حســن علوی  افزود: انتخابات شورای اسالمی 
شهر در شهرهای کاشان، نجف آباد، زرین شهر، گلپایگان، 
شاهین شهر، شهرضا، فوالد شهر، مبارکه، آران و بیدگل و 

خمینی شهر به صورت الکترونیکی برگزار می شود. 
مســئول کمیته فناوری اطالعات ســتاد انتخابات استان 
اصفهان اضافه کرد: انتخابات به صورت الکترونیک از لحاظ 
اقتصادی به صرفه و سرعت عمل، دقت و امنیت آن بسیار 
باالست. وی تاکید کرد: شهرهای یاد شده از زیرساخت های 
الزم برای برگــزاری انتخابات الکترونیــک برخوردارند و 
مشکلی در این راستا وجود ندارد. دستگاه های رای گیری 

هیچگونه ارتباطی با فضای اینترنت و اینترانت ندارند.
علوی افزود: دستگاه های اخذ رای به گونه ای طراحی شده 
است که افراد بی سواد نیز می توانند از آن استفاده کنند و 
با وارد کردن کد نامزد مورد نظر، عکس نامزد در صفحه به 

نمایش در می آید.
مســئول کمیته فناوری اطالعات ســتاد انتخابات استان 
اصفهان در عین حال از افراد بی سواد خواست برای اطمینان 

بیشتر ، همراه با یک معتمد در محل اخذ رای حاضر شوند.
وی اضافه کرد:حروف الفبا به صورت بریل و برجسته روی 
دستگاه اخذ رای طراحی شده است؛ بنابراین افراد روشندل 
به راحتی می توانند از این دســتگاه استفاده و در انتخابات 

شرکت کنند. 
وی با اشاره به اینکه براساس قانون همراه داشتن شناسنامه 
الزامی می باشد، اما داشتن کارت ملی الزامی نیست گفت: 
برای ســهولت در اجرای فرآیند رای گیری، شــهروندان 
 به ویژه در شــهرهایی که انتخابات به صــورت الکترونیک 
 برگزار مــی شــود کارت ملی خــود را به همراه داشــته 

باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: معنای 
سوادآموزی روز به روز در حال تغییر است و سوادآموزان 
در کنار ســواد عمومی خواندن و نوشتن نیاز به فراگیری 

مهارت های زندگی و علم و فناوری نیز دارند.
محمدحسن قائدیها  اظهار کرد: دنیای امروز به جهت رشد 
و پیشرفت های علمی با هیچ دوره ای قابل مقایسه نیست و 

هر روز با تحوالت بسیار بزرگی روبه رو است.
وی ادامه داد: یکی از مشکالت اساسی بشر این است که 
نمی تواند خودش را با این پیشرفت ها تطبیق دهد، شاید 
تا دهه های قبل اگر دنیا را تقسیم می کردند کشورهایی 
پیشرفته بودند که دودکش کارخانه هایشان بیشتر بود و 
چند دهه بعد گرایش افراد به ســوی کشورهایی با منابع 
طبیعی بسیار آورده شــد، اما امروز کشــوری پیشرفته 
است که مردمش ارتباط و سرمایه های اجتماعی باالیی 

داشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان کرد: زمانی 
که امام خمینی )ره( در اوایل انقالب دســتور تشــکیل 
نهضت سوادآموزی و باسواد شدن تمام مردم ایران را داد، 

پیش بینی چنین روزهایی را می کرد.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه امروز یکی از معضالت ما 
گسست مرزهاست و والدین نمی توانند نسل جدید را درک 
کنند، افزود: معنای سوادآموزی روز به روز در حال تغییر 

است و سوادآموزان نیاز به فراگیری مهارت های زندگی و 
علم و فناوری در کنار سواد عمومی و خواندن و نوشتن نیز 
دارند، به همین دلیل دوره های پیشــرفته   ICDL برای 

سوادآموزان برگزار می شود.
قائدیها عنوان کرد: استان اصفهان در حوزه جذب اولیای 
بی ســواد جایگاه خوبی ندارد و بایــد برنامه ای به منظور 
افزایش این آمار تدوین شود. وی به برگزاری یادواره شهدا، 
اجرای دوره های ICDL و جذب ۱۰ درصدی سوادآموزی 
اولیا اشاره کرد و گفت: بخشی از بسترسازی بر عهده ماست 
و با ایجاد اعتقاد راسخ می شود بستر مناسب را برای افزایش 

انگیزه سوادآموزی اولیا فراهم کرد.

مدير کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

معنای سوادآموزی روز به روز در حال تغییر است

آموزش و پرورشانتخابات

مسئول کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات استان اصفهان:

رای دهندگان، کد نامزدهای مورد نظر خود را به همراه داشته باشند

سقط جنین واژه ای است که امروزه بسیار شنیده می شــود و علت های زيادی می تواند  فاطمه کاويانی
زمینه سازسقط جنین در فرد باردار باشد. به طور کلی سقط جنین به معنی از دست رفتن 
جنین يا رويان قبل از هفته20 بارداری بوده  و به معنی پايان يافتن بارداری در هر مرحله ای است که زندگی نوزاد 

در جريان است.

سقط درمانی، آغاز ی برای ورود  به دوران تلخ؛

مادران آسیب دیده نیازمند حمایت هستند
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نوع رویکرد منابع خبری و سیاسی غربی به ویژه روزنامه فرانسوی و پرتیراژ »لوموند« نسبت به سردار سلیمانی و اقدامات 
وی در جبهه مقاومت ضدصهیونیستی و ضدتکفیری، همواره محل بحث بوده است. روزنامه لوموند فرانسه در شماره اخیر 
خود طی گزارشی در حالی که عکس سردار قاسم سلیمانی را در حال نماز خواندن به صورت بزرگ منتشر کرده، به تعریف 
و تمجید از فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران پرداخته و وی را »قوی ترین مرد خاورمیانه« و »چه گوآرای ایران« نامیده 
است. این روزنامه در گزارش خود، به نقش تعیین کننده سردار سلیمانی در عراق و سوریه پرداخته و تاثیرات این سردار 
ایرانی در قوام یافتن جبهه مقاومت منطقه ای را غیرقابل انکار دانسته است. لوموند در ادامه گزارش خود به نقل از منابعی 
در آمریکا و خاورمیانه، به سفر هفده ماه پیش سردار سلیمانی به روسیه و رایزنی های او با مقامات کرملین پیرامون بحران 
سوریه اشاره کرده است.»او می خواهد شهید شود«؛ این عبارتی است که در گزارش لوموند درخصوص »قاسم سلیمانی« 
به نقل از یک چهره رسانه ای در ایران آمده است. این روزنامه فرانسوی همچنین طبق گفته یکی از رهبران حزب شیعه 
»الدعوه« عراق چنین نوشته است: »قاسم سلیمانی برای محافظت از نظام جمهوری اسالمی می جنگد. 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«.  اما روزنامه لوموند فرانسه که به طیف چپ میانه این کشور سمپات 
دارد، پیشتر نیز گزارش هایی در باب سردار سلیمانی و تدابیر و اقدامات او در شکست دادن تروریست ها و مزدوران دول 
غربی در کشورهای منطقه و همچنین عالقه ایرانیان به این سردار غیور مخابره کرده بود. این روزنامه در یکی از شماره های 
ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ خود، به محبوبیت سردار سلیمانی و شهدای مدافع حرم در ایران پرداخت و نوشت: در خیابان های 
تهران پرتره هایی از قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم، به وضوح قابل مشاهده است. روزنامه لوموند در مردادماه سال ۹۴ 
نیز طی گزارشی پر سر و صدا، با تاکید بر محبوبیت سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و اقدامات نظامی وی 
خارج از ایران، نوشت: براساس منابع مختلف خبری، قاسم سلیمانی در عراق صد ها مبارز شیعه را در کنار ارتش عراق علیه 

داعش هدایت می کند.  لوموند در آن گزارش از سردار سلیمانی به عنوان یک برنامه ریز بزرگ یاد کرده بود. 
  اما نوع رویکرد منابع خبری و سیاسی غربی به ویژه روزنامه فرانسوی و پرتیراژ لوموند نسبت به سردار سلیمانی و اقدامات 
وی در جبهه مقاومت ضدصهیونیستی و ضدتکفیری همواره محل بحث بوده است؛ سرلشکر فیروزآبادی رییس سابق 
ستاد کل نیروهای مسلح در بهمن ماه سال ۹۴ طی مصاحبه ای گفت: از روزی که روزنامه لوموند راجع به سردار سلیمانی 
شروع به نوشتن کرد، ما حس کردیم صهیونیست ها و آمریکایی ها در حال حرکت برای ضربه زدن به حاج قاسم هستند. 

  سرلشکر فیروزآبادی در آن مصاحبه، تعریف و تمجید دشمنان از سردار سلیمانی را به نوعی معرفی او به عوامل شیطان 
دانست و افزود: تهدیدهایی که می کنند نیز برای آرامش دل خودشان و به خاطر شکست هایی است که از حرکت های 

مردمی منطقه خورده اند.

این روزها مصادف با سالگرد تشییع و خاکســپاری سردار هور است؛ 
سرداری که تا ســال ها پس از پایان جنگ، نامش کمتر برده می شد و 

از سرنوشت احتمالی او با حزم و احتیاط فراوان سخن به میان می آمد.
سردارعلی هاشمی در سال ۱3۴۰ در شــهر اهواز به دنیا آمد. کودکی 
او مصادف با دوران سیاه ستم شاهی بود و از همان زمان با افکار سبز و 
روشن اسالم پیوندی عاشقانه یافت. وی ارتباط تنگاتنگ خویش را با 
کوثر زالل وحی، از همان سنین حفظ کرد و تفسیر قرآن و درس اخالق 
را از برنامه های مهم خویش قرار داده و با عالقه و ارادتی که به نماز داشت 

مرید و مؤذن مسجد شد.
هاشمی پس از پیروزی انقالب با تکیه بر مطالعات عمیق و آگاهی های 
دینی خود، در بحث های گروهک های مختلف شرکت کرد و با بحث های 

منطقی آنان را به تسلیم در برابر اسالم وا  داشت.
وی از همان زمان عاشــق و دلباخته امام )ره( و پیشتاز مبارزه بود و به 
همین دلیل به قصد خدمت به نظام وارد کمیته انتقالب شد و سپس 
به همراه حســین علم الهدی، آقایی و... جهت تشکیل بسیج و سپاه 

تالش های بسیاری کرد.
با شروع جنگ تحمیلی، علی هاشمی در محور »کرخه کور« و »طراح« 
به مقابله با پیشروی سپاه دشمن پرداخت و با شکل گیری یگان های 
رزم، سپاه او مامور تشــکیل تیپ 37 نور شد و با این یگان، در عملیات 

»الی بیت المقدس« در آزادی خرمشهر سهیم شد.

در آســتانه عملیات والفجر مقدماتی، تیپ 37 نور منحل شده و علی 
هاشمی به فرماندهی سپاه سوسنگرد رسید و بعدها، از دل همین سپاه 
منطقه ای بود که »قرارگاه نصرت« پدید آمد. در سومین سال جنگ، 
محسن رضایی، علی هاشمی را به فرماندهی »قرارگاه سری نصرت« 

انتخاب کرد.
»عملیات خیبر« ثمره یک ســال تالش شبانه روزی نیروهای قرارگاه 
نصرت، تحت فرماندهی علی هاشمی بود؛ اولین عملیات آبی- خاکی 
جنگ و اولین عملیاتی که ده ها یگان رزمی ســپاه، در سطحی بسیار 
وسیع توانستند باتالق ها و نیزارهای منطقه هور را پشت سر بگذارند که 

این در نوع خود حرکتی بی نظیر و تاریخی بود.
یک ســال بعد را نیز قرارگاه نصرت در تدارک »عملیــات بدر« بود؛ 
عملیاتی که بسیاری از ستارگان این قرارگاه را به حجله شهادت فرستاد. 
علی هاشمی به سال ۱3۶3 تاهل اختیار کرد که حاصل آن یک دختر 

و یک پسر بود.
وی در تیر ماه سال ۶۶ به فرماندهی »سپاه ششم امام صادق« منصوب 
شد که چند تیپ و لشکر، بسیج و ســپاه خوزستان، لرستان و پدافند 

منطقه هور از »کوشک« تا »چزابه« را در اختیار داشت.
روز چهارم تیر ماه ســال ۱3۶7، متجاوزان بعثی، حمله ای گسترده و 
همه جانبه را برای بازپس گیری منطقه هور آغاز کردند. حاج علی در آن 
زمان، در قرارگاه خاتم۴، در ضلع شمال شرقی جزیره مجنون شمالی 

مستقر شده بود.
هیچ کس به درستی نمی داند که در این روز دردناک، چه بر سر سرداران 
»قرارگاه نصرت« آمد. شاهدان می گفتند که هلی کوپترهای عراقی در 
فاصله کمی از قرارگاه خاتم۴ به زمین نشسته اند و حاج علی و همراهانش 
سراسیمه از قرارگاه خارج شده و در نیزارها پناه گرفتند و دیگر هیچ.پس 
از آن، جست وجوی دامنه داری برای یافتن حاج علی هاشمی آغاز شد 
اما به نتیجه ای نرسید. از طرف دیگر، بیم آن می رفت که افشای ناپدید 
شدن یک سردار عالی رتبه سپاه، جان او را که احتماال به اسارت درآمده 
بود به خطر بیندازد؛ به همین سبب تا سال ها پس از پایان جنگ، نام حاج 
علی هاشمی کمتر برده می شد و از سرنوشت احتمالی او با حزم و احتیاط 
فراوان سخن به میان می آمد. نه مراسم و یادواره ای برای او برگزار شد و نه 
یادمانی به نامش برپا گردید. پس از سقوط صدام نیز خبری از سرنوشت 

فرمانده سپاه ششم به دست نیامد.
ســرانجام در روز ۱۹ اردیبهشت ســال ۱38۹، اخبار سراسری سیما 
خبر کشف پیکر حاج علی هاشــمی را اعالم کرد و مادر صبور او پس 
از ۲۲ ســال انتظار، بقایای پیکر فرزند خود را در آغوش کشید. پیکر 
مطهر سردار شهید علی هاشمی و شهیدان دیگری از سال های دفاع 
مقدس، ۲۴ اردیبهشت سال ۱38۹، از محل نماز جمعه تهران تشییع 
 شد. ۲7 اردیبهشــت نیز پیکر این شــهید در اهواز تشییع و به خاک

 سپرده شد.

رزمنده و نویســنده دفاع مقدس با انتشار یک عکس 
در مطلبی نوشــت: این روزهای خاکستری و تلخ، یاد 
یاران ســفر کرده عجب صفایی دارد! یارانی که نه تنها 
نخوردند، که از اندک داشته خود نیز به دیگران انفاق 

کردند.
چند روزیه که با اوضاع و احوال چندش آور سیاســی 
روز، ترجیح دادم به گذشته های پاک رجوع کنم بلکه 
حال و احوالم کمی روشن تر شود!افتادم به اسکن کردن 
نگاتیوهایی کــه از زمان جنــگ دارم.واقعا که عجب 

گنجی دارم من!
این عکس را درست بعد از 3۴ سال پیدا کردم. خودم 
با دیدن این عکس واقعا شــوکه شدم.زمســتان سال 
۱3۶۲ بود که در طرح اعزام »لبیک یا خمینی« همراه 
بچه های مسجد لیله القدر و جعفریه »تهران نو« عازم 
جبهه های جنوب شدیم تا به عملیات خیبر در جزیره 
مجنون و طالئیه بپیوندیم.نفر جلو که اسلحه در بغل 
دارد، »حسن اسماعیلی«  است. حسن و خواهرزاده اش 
»سعید فتحی« که بچه مسجد جعفریه تهران نو بودند، 
با هم اعزام شدند.آخرین روزهای سرد اسفند ۱3۶۲ که 
همه در حال و هوای عید و سفره هفت سین بودند، برای 
پیرزن و پیرمردی خسته و چشم انتظار، دو خبر سخت 

آوردند: حسن اسماعیلی فرزندشان و سعید فتحی نوه 
دختری شان، هر دو با هم در طالئیه جاودان شدند. از 
هیچکدام پیکری بازنگشت تا اینکه بعد از حدود ۲۰سال 
استخوان های ســعید را آوردند؛ ولی از دایی حسن، 
هنوز که هنوز است چیزی بازنگشته!پشت سر حسن، 
»سیدمحسن ربیعی هاشمی« ایستاده که سال ۶۶ در 
مانور عاشورا در خلیج فارس به شهادت رسید. پشت سر 
محسن، »فرخ لیادی« رفیق جون جونی او ایستاده که 
پس از مدت های فراوان حضور در جبهه، سال گذشته بر 
اثر سرطان، غریبانه و بی خبر دنیا را ترک کرد. نفر ششم 
هم مرحوم حاج آقا شکری بقال محل مان تهران نو است 

که چند سال پیش فوت کرد.

یاد یاران سفرکرده در این روزهای خاکستری

قاب  شهدا

مدافعان عشق

 »احمد بابایی« ،  توسط حاج احمد متوســلیان به فرماندهی یکی از گردان های 
 تیپ مزبور، بــه نام گردان »مالک اشــتر نخعی« منصوب گردید.شــهید بابایی

 » فتح المبین« خوش درخشید و مدت کوتاهی پس از آن، به تاریخ ۲۰ اردیبهشت 
۱3۶۱ شمســی، تقدیر چنین بود که در عملیات » الی بیــت المقدس« با خون 

خویش وضو بگیرد.

بوسه شهید ”سید مجتبی هاشــمی”بر گلوله خمپاره ای اســت که قرار است از 
منطقه ذوالفقاری آبادان به سوی دشمن پرتاب شود.

هنرمند متعهد کشورمان احمد منصوب )منصوری نژاد( که خود برادر 
شهید اســت، توفیق پیدا کرد تا در حرم مطهر امام رضا)علیه السالم( 
 تصویــر شــهید مدافع حــرم، حســن قاســمی دانــا را نقاشــی 

کند.

»مالک اشتر «  لشکر »حاج احمد متوسلیان«  نقاشی شهید در حرم امام رضا)ع( بوسه بر خمپاره

شهید »جواد ا... کرم« در دل نوشــته ای، اسلحه خویش 
را مخاطب خود قــرار می دهــد و او را آمــوزگار خود 
می داند. شــهید جواد ا... کرم از نیروهای سپاه پاسداران 
انقاب اســامی بود که به صورت داوطلبانه به ســوریه 
اعزام شد.شــهید ا... کرم 19 اردیبهشــت ماه سال 95 
در خان طومان ســوریه به شهادت رســید و پیکرش در 
منطقه ماند و در زمره شــهدای جاویداالثر قرار گرفت.در 
دست نوشته ای که از شهید باقی مانده است، وی ساحی 
که با آن دشمن را نشانه می گرفت، این طور توصیف می کند: 
»سام بر ساحی که با یاری حق وسیله ای شدی برای تیر 
انداختن بر هدف. سام بر لوله ای که گرمای باروت را تحمل 
کرد. سام بر ماشه که سنگینی و سبکی تعادل جسم را در 
چکاندن تو درک نمودم.آنگاه که آموختم چگونه گلنگدن 
را بکشم، به این فکر افتادم که روزی آمده ام و روزی باید 

بروم؛ پس باید بدانم کجا هستم.
آنگاه که گونه ام را روی قنداق سفت می کردم، آموختم که 
در مسیر هستی چگونه مستقیم قرار بگیرم تا هدف را تار یا 
بیضی نبینم؛ بلکه واضح ببینم.آنگاه که دست چپم را زیر 

گیره ساح با زاویه 30 درجه گرفتم، حدود و درجه تعادل 
انسانیت را آموختم. سام بر روزنه؛ جایی که حد واسط بین 
چشم و مگسک است و مسیر مستقیم را هدایت می کند. 
آری، در این میان نقش واسطه را بازی می کند. آن گاه که 
رنگ های مختلف فیلتر روزنــه را تنظیم کردم، آموختم 
که فیلتر بی رنگ رخسار محبوب را انتخاب کنم. سام بر 
مگسک؛ محل ساطع شدن اشعه درون از مردمک ساح. 
سام بر ســیبل هایی که تحمل تیرخوردن را می نماید. 
آری تحمل واقعیت را باید نمود، خوشا به حال شما! کاش 
من نیز می توانستم مثل شــما حقایق را آن طور که هست 
نشــان دهم و خیلی فداکارانه حقایق را روشن کنم. سام 
بر دایره مرکز )شماره 10( که نشــان از پاکی و آرامی روح 
دارد؛ آری در آن نشــان از صداقت و امیــد وجود دارد. 
ســام بر تیراندازی که دریچه قلبش را روزنه دید ساخته 
و با شریان های قلبش همراه با تنفسی روح بخش، از تمام 
اعماق وجودش ماشه را رها می کند.آری جریان، حیات را از 
شریان به بافت هدف می رساند؛ اما در این میان آیینه وجود 

مربی است که به این محیط گرما و صمیمیت می بخشد.«

  آنچه مــی بینبد یک تصویــر یادگاری
 اســت که ابوعلی را در حال اصاح سر 
شــهید صدرزاده نشــان می دهد؛ دو 
همرزمی کــه امروز هــر دو عند ربهم 

یرزقون اند. 
شــهید مصطفی صدرزاده سال 1394 
پس از مدتــی حضور در ســوریه، در 
حالی که فرماندهی گــردان عمار تیپ 
فاطمیون را بر عهده داشت، حین دفاع 
 از حرم حضرت زینب)س( به شــهادت 

رسید.
 سال گذشــته نیز ابوعلی از رزمندگان 
این تیــپ که او نیــز شــهید مدافع 
حرم شــد، به دیــدار مصطفــی رفت 
 تــا در بهشــت همدیگــر را ماقات 

کنند.

سرم را سر سری متراش، ای استاد سلمانی!دل نوشته یک شهید مدافع حرم خطاب به اسلحه اش

عزم لبنانی ها برای ترجمه »سالم بر ابراهیم«
کتاب »سالم بر ابراهیم«، شامل خاطراتی از شــهید ابراهیم هادی، از سوی گروهی در 
لبنان به عربی ترجمه می شود. چندی پیش نیز ترجمه آلمانی این اثر، منتشر و در کشور 

مقصد توزیع شد.

علت توجه روزنامه های فرانسوی به سردار سلیمانی چیست؟

او می خواهد شهید شود

سـرداری که بردن نامش هم ممنوع بود! 
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جاسم کرار به نفت آبادان پیوست
جاسم کرار با عقد قراردادی یک ساله به تیم صنعت نفت آبادان پیوست. او که 
چند روز پیش در جلسه ای با آجرلو گفته بود که احتمال دارد در تبریز بماند، یک 

بار دیگر شاگرد فراز کمالوند شد.

در حاشیه

در اواسط فصل گذشته یکی از مربیان معروف فوتبال 
ایران به دلیل مســائل اخالقی کارش به کمیته اخالق 
کشــید و به او اعالم کردند تنها به دلیل اینکه تاکنون 
پرونده ای در این کمیته نداشــته، از رســانه ای کردن 
نامش خودداری می شود؛ تنها به این شرط که تا زمان 
 اتمــام محرومیتش دور تیم های لیــگ برتری را خط 

بکشد.
مربی مذکور که کارشناســان فن تمامی موفقیت های 
چند سال اخیرش را حاصل دانش یکی از کمک هایش 
می دانند و دوران تبعیدش را باید در لیگ یک سپری 
کند، طی چنــد هفته اخیر با حمایت چند ســایت به 
دنبال بازارگرمی اســت تا بتواند با زیــاد جلوه دادن 
تیم های خواهانش، قــراردادی نجومــی را با یکی از 
تیم های متمول لیگ یک به امضا برســاند. حال باید 
منتظر ماند و دید که این مربی به خواســته اش مبنی 
بر عقد قرارداد با رقمی نجومی که بدون شک قسمتی 

از آن سهم دوستان رسانه ای اوست، می رسد یا خیر؟
انتقال خامس رودریگس به منچستریونایتد به حدی محتمل شده 
که بنگاه های شــرط بندی در انگلیس، 
شرط بستن روی این انتقال را ممنوع 
اعالم کرده اند.ستاره کلمبیایی در 
آستانه جدایی از رئال قرار دارد و 
گفته می شود که تا روز یکشنبه، 
انتقال او به منچســتریونایتد به 
صورت رســمی اعالم خواهد شد. 
در حقیقت طبق ادعــای یک رادیوی 
کلمبیایی، این انتقال پــس از بازی آخر رئال 
در اللیگا مقابل ماالگا به صورت رســمی اعالم خواهد شد.خامس 
پس از درخشــش در جام جهانی 2014 به رئال مادرید پیوســت 
و خیلی ســریع خود را به یکی از کلیدی تریــن بازیکنان این تیم 
تبدیل کرد. او در فصل دوم در حضور آنچلوتی خوش درخشــید و 
توجهات بســیاری را به خود جلب کرد؛ ولــی مصدومیت در فصل 
دوم حضــورش در رئال، باعث شــد کم کم از ترکیــب اصلی دور 
شود. از وقتی زیدان هدایت تیم را در دســت گرفت، خامس دیگر 
جایگاهی در ترکیب رئال نداشــت و نیمکت نشــین شد.حال او 3 
سال از قرارداد 6 ساله اش را پشت ســر گذاشته  و با اتفاقاتی که در 
 طول چند روز اخیر رخ داده، باید پیوســتن او بــه یونایتد را قطعی 

دانست.

مهاجم جوان منچســتریونایتد از اینکه اعتماد ژوزه مورینیو را به 
دست آورده، ابراز خوشحالی کرد و مصمم 
است که با بازی های خوب خود پاسخ 
این اعتمــاد را بدهد. مارکوس که 
در این فصل یــازده گل را به ثمر 
رســانده، گفت: این خیلی برای 
من باارزش است که مربی بزرگی 
همچــون ژوزه مورینیــو از من به 
عنوان یکی از بااعتمادترین بازیکنانش 
یاد کند. مهم ترین موضوع درباره من این است 
که خودم با تالش و پشتکار به ترکیب ثابت منچستریونایتد رسیدم. 
مورینیو هیچ وقت نیامد به من بگوید که تو در ترکیب ثابت هستی و 
در هر بازی به میدان خواهی رفت. او باعث شد در یک فضای دوستانه 

و با احترام،  هر کسی برای حضور در ترکیب ثابت بجنگد.

بر اساس گزارش یک رسانه اسپانیایی، سرمربی آرژانتینی سویا روز 
جمعه با هواداران ایــن تیم خداحافظی 
خواهد کرد. در فاصله یک هفته مانده 
به پایــان فصل جاری مســابقات 
فوتبــال باشــگاهی اللیــگای 
اسپانیا، کسب سهمیه سویا برای 
حضور در مرحله پلــی آف لیگ 
 قهرمانان فصل آینده قطعی شــده

است. 
نشــریه »اســپورت« چاپ کاتالونیا گزارش 
داد: خورخه ســامپائولی در حال مذاکره با مسئوالن باشگاه سویا 
درخصوص توافق برای جدایی از این تیم به منظور نشســتن روی 
نیمکت سرمربی گری تیم ملی آرژانتین است.این نشریه خبر داد 
اگر این مذاکرات موفقیت آمیز باشد، ســامپائولی اجازه جدایی از 
سویا را پیدا خواهد کرد و روز جمعه پیش رو هم کنفرانس خبری به 
منظور خداحافظی این مربی آرژانتینی با هواداران و رسانه ها ترتیب 

داده خواهد شد.

 خامس، یک گام دیگر 
به یونایتد نزدیک شد

 رشفورد: مورینیو باعث شد 
دوستانه با هم بجنگیم

 سامپائولی 
از سویا خداحافظی می کند

27 فروردین ماه ســال جاری بود که خبری مبنــی بر قهرمانی تیم 
فوتبال دســتی ایران در جام جهانی آلمان با غلبه بر ایتالیا در فینال 
منتشر شد و خیلی زود در تمام رسانه ها بازنشر پیدا کرد، اما این تمام 
ماجرا نبود؛ موضوع زمانی جالب می شود که با اندکی جست وجو در 
سایت جهانی این رشته، متوجه می شــویم که ایران نه تنها قهرمان 
جام جهانی نشده است بلکه در سید 2 مسابقات حضور داشته و موفق 
به حضور در سید یک شده است؛ چیزی شبیه به صعود از لیگ دسته 

اول به لیگ برتر فوتبال!
بازتاب این موفقیت جعلی به حدی بود که بســیاری از رســانه های 
نوشتاری و حتی صدا و سیما هم به آن پرداختند؛خبری غیر واقعی 
که با فریب آمیخته و به خورد مردم و مســئوالن داده شد تا خود را 

بزرگ کنند.
این در حالی است که حتی نام ایران در بین تیم های حاضر در سید 

یک هم دیده نمی شود که در تصویر زیر گویاست:
موضوعی که این اعــزام را بیش از پیش اســفناک می کرد، دریافت 
هزینه سفر از اعضای تیم اعزامی بود که چیزی قریب به 26 نفر بودند؛ 
نفراتی که با وضعیتی بســیار بد و در حالی که جایی برای اســکان و 
استراحت نداشتند، با همکاری یکی از ایرانیان مقیم آلمان در مرکز 

اسالمی هامبورگ اسکان داده می شوند.
این در حالــی بود که از هر کــدام از نفرات اعزامی تیــم، 6 میلیون 
تومان برای این سفر اخذ شــده بود که به گفته این افراد 4 میلیون 

تومان هزینه هر نفر برای ســفر شــد و قرار بــود باقی مانده پول به 
آنها بازگردانده شــود، اما با وجود گذشــت چیزی قریب به یک ماه 
خبری نشــد و همین موضوع، باعــث تجمع اعتراضــی تعدادی از 
این نفرات مقابل فدراســیون انجمن های ورزشی شــد که وقتی با 
برخورد نامناســب و عدم پاســخگویی مســئوالن مواجه می شوند 
تصمیم به مراجعه به حراســت وزارت ورزش و بردن گالیه به وزیر 
ورزش و ثبت شــکایت خود می کننــد که به ادعــای برخی از این 
 نفرات با تهدید برای بازپس گیری شکایت و حذف از تیم ملی مواجه

 می شوند.

سوژه روز

اسنادی که علیه فوتبال دستی ایران منتشرشد؛

قهرمانی دروغین!

قاب روز

رونمایی کاوه از اولین خرید استقالل
یکی از گزینه های علیرضا منصوریان برای تقویت خط حمله استقالل مرتضی تبریزی است. در این 
میان کاوه رضایی عکسی را از دیدار اخیر خود با مرتضی تبریزی در صفحه اینستاگرامش منتشر 
کرد. کاوه رضایی و مرتضی تبریزی پیش تر در ذوب آهن با هم همبازی بودند و رابطه صمیمانه ای 
دارند. به همین دلیل اینگونه به نظر می رسد که دیدار دوستانه این دو بی ارتباط به پیشنهاد باشگاه 
اســتقالل به مهاجم ذوب آهن نباشد. از آنجایی که این دو ســال ها در خط حمله ذوب آهن در 
کنار هم بازی کرده اند بی شک می توانند زوج هماهنگی را در خط حمله استقالل تشکیل دهند. 

فوتبال جهان

 زدوبند مربی منشوری
 با چند رسانه!

دادستان شهر مادرید اسپانیا، ســتاره کلمبیایی موناکو را متهم 
به فرار مالیاتی کرد و به او هشــدار داد. 
این دادستان اعالم کرد این بازیکن 
زمانــی کــه در اتلتیکومادریــد 
بازی می کرد به خاطر پرداخت 
نکردن مالیات ســرمایه خود را 
به اسم یک شرکت انگلیسی زد. 
طبق اعالم دادستان شهر مادرید، 
فالکائو متهم به پرداخت نکردن پنج 
میلیون و 600هزار یورو مالیات شــده و در 

صورت تعهد ندادن به پرداخت این رقم، محاکمه خواهد شد.

 فالکائو
 متهم به فرار مالیاتی شد

رییس کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراســیون فوتبــال می گوید حق پخش 
تلویزیونی فوتبال برای فصل آینده منتفی شده است.

امیر عابدینی درباره طوالنی شدن مذاکرات فدراسیون فوتبال ایران و شرکت 
آدیداس برای عقد قرارداد دو طرفه، اظهار کرد: درخواست من از همه دوستان و 
اصحاب رسانه این است که به ما فشار نیاورند و با یک منطق و اصول حساب شده 
کار را پیش ببریم تا دوباره با پرونده هایی مانند جیووا مواجه نشویم. دوباره دعوا 

نکنیم و دوباره به پرداخت غرامت تهدید نشویم.
عابدینی در پاسخ به این ســوال که در پرونده جیووا حق با چه کسی است و آیا 
فدراسیون سندی برای کنار گذاشتن این برند دارد، گفت: من دنبال این نیستم 
که حق با چه کسی است؛ فقط می خواهیم با تعامل، این قرارداد را فسخ کنیم 

و به مشکل نخوریم.
وی همچنین در واکنش به اینکه از زمان حضورش در فدراســیون فوتبال چه 
اقداماتی برای جذب منابع مالی صورت گرفته، تاکید کرد: در رابطه با تیم های 
ملی برنامه هایی را برای درآمدزایی طراحــی کرده ایم که به زودی آنها را اعالم 

می کنیم.
رییس سازمان اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال، درباره وضعیت اقتصادی 
سازمان لیگ و اینکه آیا اسپانسر طرف قرارداد با این سازمان به تعهداتش عمل 
کرده است یا نه، گفت: درباره ســازمان لیگ دو بحث وجود دارد؛ باید ببینیم 
شرکت پردازش برای فصل بعد هم می ماند یا نه؛ اگر می ماند که هیچ و اگر می رود 
ما برنامه های دیگرمان را دنبال می کنیم. از فصل گذشته هم آنها 30میلیارد از 
مبلغ قرارداد را پرداخت کرده اند و حدود 10 تــا 12 میلیارد تومان باقی مانده 

است. اگر به تعهدات خود عمل نکنند روش دیگری جز شکایت باقی نمی ماند.
وی دربــاره اینکه برای فصل جدیــد فوتبال ایران پولــی از طریق حق پخش 
تلویزیونی فوتبال عاید باشــگاه ها می شــود، گفت: حق پخش منتفی شده و 
منتظریم در این باره قانونی تصویب شــود؛ منتهی حقوق تلویزیونی و حقوق 
محتوای فوتبال محفوظ اســت و ما می خواهیم آن را وصول کنیم. صداوسیما 
در این باره از ما زمان خواسته تا به یک توافق دست پیدا کنیم. امیدوارم شرایط 

خوبی برای فوتبال فراهم شود.
رییس ســازمان اقتصادی و بازاریابی فدراســیون فوتبال، در واکنش به اینکه 
درآمدزایی فوتبال از طریق محتوا تا چه میزان خواهد بود، گفت: این کار جدیدی 
است. برخی ها در فضای مجازی از محتوای فوتبال استفاده می کنند که تک تک 

آنها را به دادگاه می کشانیم. بدون مجوز از محتوای 
فوتبال اســتفاده می کنند. قطعا باشــگاه ها از این 
حقوق بهره مند خواهند شــد؛ اما نمی دانم چقدر 

حاصل می شود؟! چرا که تاکنون صفر بوده است.

دستاورد جدیدفدراسیون؛

حق پخش لیگ هفدهم هم پرپرشد!

باشگاه سپاهان بعد از توافق نهایی با مدافع سایپا، 
این بار با ســتاره جوان ملوانی ها به توافق رسید 
تا این بازیکن در آستانه کوچ به نصف جهان قرار 

بگیرد.
به گزارش »ورزش سه« شــاهین ثاقبی مهاجم 
ملوان، بعد از ناکامی در صعود به لیگ برتر همراه 
با انزلی چی ها، این بار مورد توجه باشگاه سپاهان 
قرار گرفت و با توجــه به بندی کــه در قرارداد 

ســال آخر این بازیکن با ملوانی ها وجود داشت 
اصفهانی ها در یک قدمی عقد قــرارداد با او قرار 

گرفتند.
ثاقبی که فصل قبل در پی جدایی از ملوان بود اما 
در نهایت ماند بلکه با این تیم به لیگ برتر بازگردد، 
بعد از ناکامی در این راه عزم خود را برای جدایی 
جزم کرد. سپاهانی ها با اطالع از این وضعیت شب 
گذشته مذاکرات مفصلی با این مهاجم ملی پوش 

)که ســابقه دعوت به تیم ملی را نیز دارد( 
وارد مذاکره شــدند و بــا او توافق کردند تا 
با پرداخت بند فسخ قرارداد 300میلیونی 
ســال آخر این بازیکن با انزلی چی ها، با 

ثاقبی قراردادی سه ساله امضا کنند.
قرار است مذاکرات نهایی دو باشگاه انجام 
شود تا در صورت توافق شاهین ثاقبی بعد 
از عزت ا... پورقاز به عنوان دومین خرید 
تابســتانی ســپاهان برای لیگ هفدهم 

معرفی شود.

توافق سپاهان با دومین بازیکن 

ستاره ملوان در یک قدمی کوچ به نصف جهان

حمید کاشــانی جزو داورانی اســت که در لیگ برتر 
فوتسال ۹۵ قضاوت های پرتعدادی داشت و بازی های 
حساسی را هم سوت زد اما با اعالم اسامی داوران فصل 
جدید مسابقات، مشخص شــد شانسی برای قضاوت 
در لیگ ندارد و به همین دلیل تصمیم به خداحافظی 

گرفته است.
البته ماجرا به این ســادگی نیســت و گویا پشت پرده 
عجیبی هم دارد. کاشــانی در این باره گفته: پارسال با 
داشتن بیشترین قضاوت در بین داوران تهرانی، امتیاز 
باالیی هم از سوی دپارتمان به خودم اختصاص دادم اما 
در کمال ناباوری مرا خط زدند. زمانی که علت را جویا 
شدم، گفتند آقای عرب براقی از دپارتمان داوری هیئت 
فوتبال تهران مرا خط زده است در صورتی که سال های 
قبل، فدراسیون فوتبال اســامی را اعالم می کرد. این 
اولین باری بود که چنیــن اتفاقی می افتاد و حتی امیر 
المعی هم که از دوســتانش بود،  از لیست خط خورد. 
قبال عرب براقی از من کار غیر قانونی خواسته بود و من 
انجامش نداده بودم؛ به همین دلیل مرا خط زد. او شرط 
گذاشت که من در فهرست نباشم و آقای کامرانی فر مرا 

با امیر المعی معاوضه کرد!

پشت پرده عجیب 
خط خوردن یک داور

اینستاگردی

تبریک جادوگر به سپیدرودی ها
علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی ایران، صعود سپیدرود رشت را 
تبریک گفت. تیم سپیدرود رشت موفق شد با پیروزی برابر نساجی 
مازندران به لیگ برتر جدول صعود کند. علی کریمی بازیکن سابق 

تیم ملی ایران در پستی اینستاگرامی این صعود را تبریک گفت.

برخالف همه اخباری که طی روزهای اخیر منتشر شده است، عبدا... ویسی، احتماال فصل بعد سرمربی تراکتورسازی خواهد 
بود. جواد نکونام، در روزهای گذشــته مذاکرات اولیه برای هدایت تراکتورسازی را انجام داد و حتی با این تیم به توافق هم 
رسید؛ اما روز گذشته مدیران باشگاه در چرخشی ناگهانی، سراغ عبدا... ویســی رفتند. به گزارش تابناک ورزشی، نکونام 
حتی دستیارانش را برای هدایت تراکتورسازی انتخاب کرده بود اما به نظر می رسد اوضاع، کامال به ضرر او تغییر کرده است.

 آجرلو و ویسی، با هم پای میز مذاکره نشستند و به توافق رسیدند؛ توافقی که ویسی می گوید تا یکی دو روز دیگر به قرارداد 

می رسد: »صحبت های اولیه را با تیم تراکتورسازی انجام دادم و با این تیم به توافقات خوبی هم رسیدم. اگر مشکل خاصی 
پیش نیاید، یکی دو روز دیگر قراردادم را با تراکتورسازی نهایی خواهم کرد. در حال حاضر با آقای آجورلو سر مسائل کلی به 

توافق رسیدیم و صحبت های خوبی هم انجام دادیم. آقای آجورلو نیز قول های خوبی درباره تیم به من داده است.«
 اولین تجربه ســرمربی گری نکونام، احتماال به زمان دیگری موکول خواهد شد. حداقل اینکه فعال در تبریز، ویسی شانس 
بیشتری برای نشستن روی نیمکت تراکتورسازی دارد و تیم محروم از نقل و انتقاالت، تصمیم گرفته نیمکتش را به مربی 
بسپارد که کارنامه اش در زمینه کار با جوانان، قابل دفاع است. هر چند موفقیت ویسی در جو تبریز، چالش بزرگی برای او 

خواهد بود.

تراکتور،نکونام را دور زد؟

هافبک تیم فوتبال تراکتورسازی با جریمه 4۵0 میلیون 
تومانی دیگر طلبی از این باشگاه ندارد. جاسم کرار فصل 
گذشــته بعد از اینکه در بازی با ذوب آهن اخراج شــد، 
با جریمه 10 درصدی از ســوی باشــگاه تراکتورسازی 
مواجه شد. او بعد از این بازی تعهدنامه ای را امضا کرد که 
اگر دوباره تخلف کند 30 درصد دیگر از قراردادش کسر 
شود. کرار در بازی با صبا هم حاشیه هایی 
را ایجاد کرد و کمیته انضباطی باشــگاه 
تراکتورســازی 30 درصد از قرارداد این 
بازیکن را کسر کرد.در مجموع با جریمه 40 
درصدی کرار، 4۵0 میلیون از قرارداد او کسر شده و این 

بازیکن دیگر طلبی از باشگاه تراکتورسازی ندارد.

کرار از تراکتورسازی طلب ندارد!
ستاره گسترش، مدت هاســت مورد توجه تیم های بزرگ لیگ قرار دارد و 
شاید زمان حضور او در تیمی بزرگ تر از گســترش فوالد فرارسیده باشد. 
پرسپولیس برای شجاعیان، پیشنهاد رسمی فرستاده و احتمال حضور او در 
تیم برانکو زیاد به نظر می رسد؛ بازیکنی که بعد از بیرانوند، می تواند دومین 
بازیکن استقاللی پرسپولیس شود.شجاعیان نیم فصل لیگ پانزدهم که مورد 
توجه استقالل قرار داشت، طی مصاحبه ای، از عالقه کودکی خود به این تیم 
گفت: »آرزوی خیلی از بازیکنان است که در استقالل بازی کنند و من هم 
چنین آرزویی دارم. از کودکی استقاللی بودم و واقعا دوست دارم به این تیم 
بروم؛ اما نمی دانم در آینده چه اتفاقی می افتد و دو باشگاه چه تصمیمی می 
 گیرند. در فوتبال حرفه ای باید پا روی دلت بگذاری و تابع تعهد و قراردادت

 باشی.«

ازبچگی استقاللی بودم!
سرمربی استقالل با جهشی فوق العاده، از سرمربی پرسپولیس در رده بندی 
جدید مربیان باشگاهی جهان ســبقت گرفت و بهترین مربی ایران انتخاب 
شد.ســایت clubworldranking جدیدترین رده بندی بهترین مربیان 
جهان را منتشر کرد که علیرضا منصوریان، سرمربی استقالل تهران با 2۹3۵ 
امتیاز، 13 پله باالتر از برانکو به رده 183 جهان صعود کرد و به عنوان بهترین 
مربی باشگاهی ایران شناخته شد.برانکو در رده بندی جدید با کسب 284۹ 
در رده 1۹6 جهان قرار گرفت. گفتنی اســت که منصوریان در رده بندی ماه 
گذشته در رده 273 جهان قرار داشــت و در رده بندی جدید 86 پله صعود 
داشته که در نوع خود بی نظیر اســت. البته برانکو نیز نسبت به ماه گذشته 
صعود داشته؛ زیرا در رده بندی ماه گذشته در رده 217 قرار داشت و اکنون 

21 پله صعود کرده است.

منصوریان با ۸۶ پله صعود، از برانکو سبقت گرفت
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مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: کمیسیون های ماده صد شهرداری، تنها مرجع شبه قضائی رسمی 
رسیدگی به تخلفات ساختمانی است که نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان ها و احداث بناهای 
مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد.غالمعلی فیض اللهی اظهار کرد: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به 
انواع تخلفات ساختمانی صالحیت ذاتی دارد، به این معنی که هیچ مرجعی 

حق رسیدگی به این تخلفات را ندارد.
وی با اشاره به اینکه از بین ۵۴ تخلفی که در کمیسیون ماده صد تعریف 
شده، بعضی از تخلفات ساخت و ساز در شهر اصفهان بیشتر است، گفت: 
بیشترین پرونده های موجود در کمیسیون ماده صد شهرداری اصفهان 
مربوط به توسعه و اضافه ساخت، کسر پارکینگ، احداث غیرمجازبالکن، 

تبدیل، عقب نشینی و اضافه ارتفاع است.
مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان یادآور شد: برخی تخلفات 
خط قرمز کمیسیون ماده صد به شــمار می رود و کمیسیون بی شک در 
رابطه با آنها رای تخریب صادرمی کند از جمله این موارد نصب درب سرتاسری پارکینگ، احداث بالکن ها در گذرهای 

کمتر از ۱۰ متر و ارتفاع کمتر از ۴ متر و ساخت اضافه طبقات در صورتی که در پروانه ساختمانی قید نشده، می باشد.

شرایط جوی اصفهان فردا  ناپایدار است
رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به  بررسی نقشه های هواشناسی 

استان اصفهان از شرایط جوی ناپایدار در روز جمعه و اوایل هفته آینده خبر داد.

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان:

خط قرمزهای کمیسیون ماده صد حکم تخریب دارد

مدیرمجموعه تاریخی ، فرهنگی و مذهبــی تخت فوالد اصفهان گفت: 
اولین پردیس فرهنگی در تخت فوالد احداث می شود.

سیدعلی معرک نژاد اظهارکرد: آثار و موارد هنری تخت فوالد وهمچنین 
وجود تکایایی همچون تکیه خوانساری با شاهکار معماری دوران صفویه، 
تکیه بابارکن الدین از شاهکارهای دوره صفویه، تکیه میرفندرسکی و دیگر 
مجموعه آثار ارزشمند است که تخت فوالد را به موزه ای روباز تبدیل کرده 
است.وی با اشاره به اینکه در دل تخت فوالد آثار تاریخی و فرهنگی بی 
شماری وجود دارد، افزود: درهمین راستا در نیمه دوم سال جاری اولین 

پردیس فرهنگی در تکیه صاحب روضات احداث می شود.
مدیر مجموعه تاریخی ، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اصفهان ادامه داد: 
برای اجرای فاز اول این پروژه نیز 3۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده 
است.معرک نژاد در ادامه عنوان کرد:  در مجموعه تخت فوالد اصفهان 
آثار تاریخی بی نظیری وجــو دارد که باید برای همــه دنیا  به نمایش 

کشیده شود.

معاون فرهنگی منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: در ایام تابستان 
ســال جاری کارناوال بازی، روزهای پنجشــنبه هر هفته در یکی از 

محله های شهر همراه با ارائه مشاوره های بازی برگزار می شود.
فرشاد مســتأجران یادآور شد: در ســال گذشــته با برگزاری اتاق 
فکر، برنامــه ریزی برای سیاســت های ســال ۹۶ انجام شــد و در 
 حال حاضــر برنامه های ۶ ماهه ســال جاری آماده شــده و اجرایی 

می شود.
وی با بیان اینکه برنامه های امســال این معاونت با ایجاد پاتوق های 
مطالعه در ســالن های مطالعه منطقه ۱۰ آغاز شــد، گفت: در این 
پاتوق ها کنکوری ها شرکت می کردند و البته تمام امکانات الزم برای 

آنهامهیا شده بود.
معاون فرهنگی منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان ادامه داد: در ماه رجب 
مراســم معنوی اعتکاف با حضور ۲ هزار نفر از معتکفین در مســجد 

الغفور اصفهان برگزار گردید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: از ۱۰۷ شهر استان اصفهان ۸۵ شهر دارای حریم مشخص هستند که 
مساحت مجموع این اراضی ۵۰۰ هزارهکتار است و تاکنون ۱۶۰ هزار هکتار زمین سند دار و 3۴۰ هزار هکتار فاقد سند 
است. غالمی گفت: به لحاظ نوع کار و وظایف، برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دو اداره کل به منظور باال 

بردن راندمان کار بسیار حائز اهمیت بوده که متاسفانه طی سالیان متمادی 
این خأل در ایجاد هماهنگی ها وجود داشته که امروز به منظور ایجاد ارتباط 
و هماهنگی بیشتر و با مهیا شدن شرایط در جهت رفع تصرفات و حفاظت 
از اراضی ملی، مشخص شدن وضعیت مالکیت ها و مقابله با زمین خواری 

قدمی بزرگ در سطح استان برداشته خواهد شد.
وی با مهم دانســتن ایجاد هماهنگی بین ادارات شهرســتانی در مقوله 
رسیدگی به اراضی داخل وخارج حریم شهرها، گفت: از ۱۰۷ شهر استان 
۹۵ شهر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را دریافت کرده و الزم 
است در این راستا تمام این طرح های مصوب در اختیار منابع طبیعی جهت 

اقدامات الزم قرار گرفته و در اراضی که سند وجود ندارد اقدامات مشابهی انجام و نسبت به تحویل و تحوالت متناسب با 
نیازها اقدام و کلیه اراضی خارج از حریم اسناد و مدارک تحویل منابع طبیعی شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

۳۴۰ هزار هکتار از اراضی استان اصفهان، فاقد سند است

 احداث نخستین
  پردیس فرهنگی 

در تخت فوالد

برگزاری کارناوال های 
بازی در محله های شهر 

اصفهان

اخبار

تراموا )Trams(، قطار برقی شــهری است که روی ریل های 
مخصوص در خیابان ها حرکت می کند. تراموا یا همان واگن 
برقی قابلیت حمل و نقل افراد و بعضا بار را درون شهرها و بین 
شهرها دارد، خطوط تراموا نیز ممکن است بین شهرستان ها 

یا درون شهر باشد.
 این واگن های برقی معموال متشــکل از ۱ تا 3 واگن اســت

 به همین دلیل سبک تر، کوتاه تر و انعطاف پذیرتر از مترو می 
باشد. ترامواها قدرت برق زیادی را مصرف می کنند و امروزه 
از پانتوگراف برای به حرکت درآوردن آن استفاده می شود، از 
برق در خیابان های شهرستان و دیزل در محیط های روستایی 

بیشتر استفاده می شود.
امروزه ترامواها بخش عظیمی از حجم حمل و نقل شــهری 
را انجــام می دهند و به دلیل ســوخت الکتریســیته ای که 
دارند به ســرعت درحال پیشرفت هســتند، لذا جای خالی 
استفاده از این وســیله حمل و نقل عمومی پاک در اصفهان 
 مدیران شــهری را به فکر راه اندازی تراموا در این کالنشــهر

 انداخت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از راه اندازی 
تراموا در شهر اصفهان طی 3 سال آینده خبر داده و می گوید: 

جایگزین کردن تراموا با اتوبوس در هســته مرکزی شــهر 
ضروری است. علیرضا صلواتی در گفت وگو با ایمنا اضافه می 
کند: با توجه به اینکه در نظر داریم بــرای راه اندازی تراموا از 
سرمایه گذاران بخش خصوصی اســتفاده کنیم، از دو سال 
گذشــته مذاکرات جدی را با تعدادی از شرکت های مختلف 
از کشــورهای چین، فرانســه، ایتالیا و روســیه انجام دادیم 
و شــرکت ها، پیشــنهادات فنی خود را ارائه و در حال ارائه 
پیشنهادهای مالی هستند تا بتوانیم بهترین گزینه ای که برای 

قطار سبک شهری اصفهان مطلوب است را انتخاب کنیم.
وی اظهارمی کنــد: در طــرح جامع حمل و نقــل عمومی 
 شــهر اصفهان گزینه های متعددی از جمله قطار شــهری،
 خطوط بــی. آر. تی و تراموا یا قطار ســبک شــهری پیش 
 بینی شــده اســت که تراموا گزینه ای بین مترو و بی. آر. تی 

می باشد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
تراموا با توجه به ویژگی هایی که دارد، می تواند روزانه مسافران 
زیادی را جا به جا کند، تصریح می کند: در حال حاضر خطی 
که برای تراموا در شهر اصفهان پیشنهاد شده این است که از 
میدان آزادی و خیابان های حکیم نظامی و بهشتی به میدان 

جمهوری اسالمی امتداد یابد و سپس از طریق خیابان فروغی 
به میدان شهدا برسد.

وی اضافه می کند: گزینه دیگربــرای راه اندازی خط تراموا 
از میدان جمهــوری به ایســتگاه ابتدایی قطار شــهری در 
 شهرک قدس می باشد که البته مطالعات این طرح دردست

 بررسی است.
صلواتی ابراز امیدواری می کند در نیمه اول امســال قرارداد 
اجرایــی تراموای شــهر اصفهــان منعقد شــود و مدیریت 
 شهری اصفهان در این مســیر از منابع سرمایه گذاری بخش
 خصوصی برای گسترش خطوط ریلی شهر اصفهان استفاده 

کند.
وی تاکید می کند: اگر قرارداد تراموا در بهار یا تابستان منعقد 
شود، مدت اجرای آن ۲۴ تا 3۰ ماه خواهد بود و تا کمتر از سه 
سال آینده خط اول قطار سبک شهری یا همان تراموا در شهر 

اصفهان اجرایی می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان راه اندازی 
تراموا را گزینه جدید حمل و نقلی پاک در شهر اصفهان می داند 
و می گوید: ما بر این باور هســتیم که تراموا می تواند در همه 

خیابان های شــهر اصفهان 
گسترش یابد.

وی گزینــه ترامــوا را در 
تکمیل خطوط بی. آر. تی، 
اتوبوسرانی، مترو، تاکسیرانی 
و دوچرخه بســیار ایده آل 
توصیف می کند و می گوید: 
به کارگیری ایــن امکانات 
شــبکه حمل و نقلی پاک و 
مناسبی را برای شهروندان 
کالنشــهر اصفهــان ایجاد 

خواهد کرد.
صلواتی با اشــاره به اینکه 
تحقق هــوای پــاک یکی 
از اهداف شــهرداری است، 
اظهارمی کند: با استفاده از 

حمل و نقل عمومی درصدد تحقق این مهم هســتیم و باید 
گفت که امروزه حجم سفرهای شهری به وسیله وسایل نقلیه 
عمومی ۱۵ درصد است که افزایش این سهم هوای پاک را به 

همراه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: با اقدامات چشمگیر شهرداری اصفهان، 
تا سال ۱۴۰۰ حجم سفرهای شهری به وسیله وسایل نقلیه 

عمومی به ۴۵ درصد افزایش می یابد.

در پی گسترش خطوط تراموا در دنیا؛

چرخ های تراموا تا ۳ سال دیگر در اصفهان می چرخد

با مسئوالن

استاندار اصفهان:

 مجریان انتخابات
 امانتدار رای مردم هستند

اســتاندار اصفهان در دوازدهمین جلسه  ستاد انتخابات 
اســتان که با حضور اعضای هیئت نظــارت بر انتخابات 
برگزار شد اظهارداشت: یک رویداد سیاسی و اجتماعی 
مهم در روز ۲۹ اردیبهشــت پیــش رو داریم و برخالف  
فراز و نشیب های بسیار روند برگزاری انتخابات با حداقل 

مشکالت و مسائل در حال اجرا ست.
رسول زرگرپور با بیان اینکه وارد مرحله  میدانی انتخابات 
شدیم، افزود: تا دیروز روند برگزاری انتخابات مراحل بستر 
سازی، آموزش، ایجاد کننده فضا و حفاظت و امنیت فضای 
مربوط به انتخابات را طی می کــرد و ازامروز وارد مرحله  
اجرایی و میدانی انتخابات می شــویم و در حقیقت همه  
اقداماتی که طی ۵ الی ۶ ماه گذشته صورت گرفته است 

نتایج خود را در روز جمعه نشان خواهد داد.
استاندار اصفهان ضمن تشکر از اقدامات خوبی که تاکنون 
در ســتاد انتخابات صورت گرفته اســت، تصریح کرد: 
حساسیت، دقت و جدیت مســئوالن برگزاری انتخابات 
در روزهای باقی مانده باید چندین برابر شود تا به نتیجه  
مطلوب برسد و آنچه که رضایت خداوند، تحقق فرمایشات 
مقام معظم رهبری و بخشنامه های وزارت کشور است به 

خوبی اجرایی شود. 
وی بیان کرد: ما بــه عنوان مجریان انتخابــات ملزم به 
بی طرفی صددرصد و اجرای مر قانون و امانتداری از رای 
مردم و آنچه که مقام معظم رهبری از آن به عنوان رعایت 

حق الناس یاد می کنند، هستیم.
زرگرپور با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر به صورت الکترونیکی در ۱۰ شــهر استان، گفت: 
برگزاری انتخابات الکترونیکی به دلیل پایلوت بودن آن 
بسیار اهمیت دارد و باید آموزش های کافی برای همه  مردم 
صورت گیرد تا از تراکم جمعیت در حوزه های انتخاباتی 

جلوگیری و تمام تالش برای آموزش همگانی انجام شود.
وی با بیان اینکه برای حدود ۲۰ درصد حائزان شــرایط 
اخذ رای در اســتان، انتخابات شوراهای اسالمی شهر به 
صورت الکترونیکی برگزار می شــود، اظهار داشت: باید 
تمهیدات الزم صــورت گیرد و از طریق صدا و ســیما و 
رسانه ها آموزش های الزم ارائه شود تا مشکلی در راستای 

برگزاری انتخابات الکترونیکی پیش نیاید.
استاندار اصفهان افزود با بیان اینکه امکانات زیرساختی 
همچون بــرق در روز انتخابات نباید بــا هیچ اختاللی 
مواجه شــود، تاکید کرد: دســتگاه های خدمات  رسان 
 تمهیدات الزم را بــرای جلوگیری از هــر گونه اختالل

 پیش بینی کنند.

شهرهای بزرگ، رفت و آمدهای زیادی دارند و برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی باید از تمام 
امکاناتی که به تشویق مردم در جهت عدم استفاده از خودروهای تک سرنشین منجرمی شود، استفاده 

کرد که یکی از این تمهیدات ترامواست.

در قاب شهر

۲۹ اردیبهشت همه می آییم ...

چهره

گزارش روز

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

حضور پرشور مردم در انتخابات 
تجلی  اتحاد و اراده  ملت ایران است

 مدیر کل تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان اظهار داشت: عرصه 
انتخابات، تجلی حضور مردمی است که نزدیک به چهل سال پیش 
ندای خمینی کبیر )ره( را لبیک گفتند تا با پشتیبانی خود از همان 
روزهای آغازین، ارزش های واالی الهی را که با حاکمیت طاغوت و 

طاغوتیان، رنگ باخته بود، جانی دوباره بخشند.
حجت االســالم رحمت ا... اروجی افزود: امروز نیــز نتیجه  تدبیر و 
اندیشــه  بلند رهبر معظم انقالب، ایران اســالمی در اوج قله های 
افتخار قرار دارد و توطئه های دشــمنان را یکی پس از دیگری به 

یأس مبدل کرده است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان حضور پرشور و حماسی 
آحاد مختلف مردم در پای صندوق های رای را به عنوان یک وظیفه 
و تکلیف شرعی و عقلی برای تعیین سرنوشت برشمرد و ابراز داشت: 
حضور پرشور مردم در انتخابات تجلی یأس و ناامیدی دشمنان و  
نشــانه قدرت و اتحاد و اراده  وصف ناپذیر ملت ایران خواهد بود و 

همچنین امنیت  برای کشور  را در بر دارد.
وی ادامه داد: ملــت ایران و مردم شــهیدپرور اســتان اصفهان 
همواره پاســدار میراث جاودان امام راحل عظیم الشأن و شهدای 
واالمقام انقالب اســالمی بوده اند و لبیک گویان در پرتو زعامت 
 حکیمانه رهبری معظم به ســوی افتخار و اقتدار در حال حرکت 

هستند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان  تاکید کرد: مردم استان 
اصفهان با عنایت خداوند متعال و با تأسی از منویات مقام عظمای 
والیت با حضوری پرشور و حماســی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت 
ماه به عنوان یک تکلیف شرعی و سیاســی بار دیگر اقتدار و عزت 
جمهوری اســالمی ایران و خواری و زبونی دشمنان اسالم را رقم 

خواهند زد.

زاینده رود

درشهر سفر کنید
شــهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ 
جهان اسالم، همواره محل رفت و آمد چهره های 
هنری فرهنگی بوده و برنامه های فرهنگی متنوعی در طول سال، در 
شهر جاری اســت. 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 ســطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

نمایش غروب ابراهیم
زمان:۲۱اردیبهشت الی ۵ خرداد

مکان:خیابان اســتانداری- خیابان سعدی- 
تاالر حوزه هنری

نمایشگاه مینیاتور ایمان بویر
زمان:۲۸ اردیبهشــت الی ۲ خرداد- ساعت 

۲۱ -۱۷
مکان: خانه هنرمندان

 حســین جعفــری، مدیرعامل 
ســازمان نوســازی و بهسازی 
شــهرداری اصفهــان گفــت: 
دولتخانه صفویــه قلب اصفهان 
است در همین راستا بازآفرینی 
 آن در دستور کار شهرداری قرار

 دارد.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری:

قلب اصفهان، احیاء می شود

در شهر

 ترامواها قدرت برق 
زیادی را مصرف 

می کنند و امروزه 
از پانتوگراف برای 

به حرکت درآوردن 
آن استفاده 

می شود
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امام هادی )علیه السالم(: 
نارضایتی پدر و مادر، کم توانی را به دنبال دارد و آدمی را به ذلت 

می کشاند.
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لبخندک

کمپین

آنهایی که معتقدند برای تغییرات بزرگ اول  ندا
بایــد از خودمان شــروع کنیم، پــای ثابت  شاه نوری

کمپین هایی هستند که هدفشان اصالح فرهنگ عمومی است، اما 
کمپین اصال چیست و چرا راه می افتد؟ 

حتما شما هم این روزها با فراخوان های مجازی مواجه شده اید که 
از شما دعوت می کند تا در یک فعالیت اجتماعی مشارکت کنید. 
مثال نزدیک عید که می شــود همه درخواست می کنند تا کسی 

ماهی قرمز نخرد. 
برای همین صبح که از خواب بیدار می شوید گوشی موبایلتان پر از 
عکس ماهی قرمز در ژست های مختلف است. ماهی قرمز در حال 
جان دادن روی آسفالت کف کوچه، ماهی قرمز در حال بد و بیراه 
گفتن در تنگ، ماهی قرمز در حالی که بقچه اش را زیر بغلش زده 
و به سوی دریا روان است و ماهی قرمزی که یک آدم را توی تنگ 

انداخته و دارد برایش خرده نان ریز می کند.
هدف همه این تصاویر،یادداشت ها، درخواســت های دوستانه و 
هشدارهای بهداشــتی که به آنها ضمیمه می شود یادآوری یک 
نکته است: ماهی قرمز نخرید! به هر حال این کمپین یا به فارسی 
کارزار تبلیغاتی یا به فارسی خودمانی تر، این قرار اجتماعی چند 
روزی در شبکه های اجتماعی داغ است و بعد بسته به فصل، تغییر 
می کند و جایش را چیز دیگری مثل کمپین صرفه جویی در مصرف 
 آب می گیرد. در مقابــل هر کمپین یک ضــد کمپین هم وجود 

دارد. 
مثال اگر شــما معتقدید که کســی نباید ماهی قرمز بخرد و جای 
آن بهتر اســت نارنج توی تنگ آب بیندازد، کســانی هم هستند 
که با یادآوری سرنوشت غم انگیز ماهی ســفره شب عید و انواع و 
اقسام حیواناتی که ما در طول سال به دندان می کشیم با نظر شما 
مخالفت می کنند و معتقدند ماهی قرمز، شادی سفره هفت سین 
اســت و جای خالی اش با هیچ نارنــج و پرتقالی پر نمی شــود. 
کمپین های مجازی بیشتر اوقات بر سر موضوعاتی راه می افتند که 
مردم درباره آنها اتفاق نظر دارند و حاال تصمیم گرفته اند تا توجه 

عمومی و رسانه ها را نسبت به آنها جلب کنند. 
 بعضی از کمپیــن هــا دوره کوتاهی دارنــد و بعضی بــه دنبال 

ایجاد تغییرات بزرگ تر و اساسی تر در جامعه هستند. 
تغییراتی که قرار است به دست خود مردم و آهسته آهسته انجام 

شود.

لجبازی، بازی خطرناکی است که برخی از زوجین 
به خصوص در سال های اول زندگی مشترک برای 
نشان دادن قدرتشان به یکدیگر در پیش می گیرند. 
آنها فکر می کنند اگر در بسیاری از موارد نظر همسر 
خود را تایید کرده و مطابق میلش عمل کنند، دیگر 
باید تا آخر عمر حرف شنو و مطیع محض او باشند. 

در ادامه با ما همراه باشید:
این استدالل اشتباه باعث می شــود برخی از افراد 
حتی زمانی که می دانند حق با همسرشــان است 
باز هم مطابق نظر همســر خــود رفتارنکنند و به 
تکرار رفتار اشتباه خود بپردازند، اقدامی که در نظر 

همسرشان چیزی جز لجبازی نیست.
 اما مسئله زمانی بغرنج تر می شود که همسران این 
دسته از افراد مهارت رفتار با لجباز ها را به خوبی بلد 
نباشند و حتی برای نشان دادن بد بودن این رفتار، 
آگاهانه مقابله به مثل کنند و با رفتار متقابل سعی 
داشته باشند رفتار همسرشان را اصالح کنند؛ غافل 
 از اینکه ایــن کار فقط آتش اختالفات را شــعله ور 

می کند.
برخی از افــراد دیگر نیز ســرزنش و مالمت یا قهر 
و کینه توزی را در برابر همســر لجبــاز خود پیش 
می گیرند که هر یــک از این رفتار هــا، به تنهایی 
می تواند صمیمیت و عشــق را از زندگی مشترک 

بزداید.
چگونه بــا انتقاد صحیــح مانع لجبازی 

همسرمان شویم
قبل از هر چیز باید توجه داشــته باشید که زوجین 
در خانواده های متفاوت رشد کرده و تربیت شده اند 
و این تربیت های متفاوت ســبب اختالف نظر بین 
آنها می شود؛ بنابراین اختالف یک امر طبیعی بین 
همسران است، اما برای اینکه این اختالف نظر ها به 
معضل در زندگی مشترک تبدیل نشود توصیه هایی 

قابل ذکر است:
1- انتظارات خود را از همسرتان تعدیل کنید

همانطور که شما از همسرتان توقعات و انتظاراتی 
داریــد او نیــز از شــما انتظاراتــی دارد؛ بنابراین 
نمی توانید بدون درنظر گرفتن انتظارات همســر، 
از او توقع داشــته باشید که از شــما حرف شنوی 

داشته باشد.
2- از یادآوری نقاط مثبت غافل نشوید

قبل از اینکه از نقاط ضعف همسرتان صحبت کنید 
نقاط قوتش را یادآوری کنیــد و قبل از هر انتقادی 
از او تعریــف کنید؛ همچنیــن در گفت و گو هایتان 
بیان کنید همانطور که شــما از او انتقاد می کنید 
او نیز می تواند اشتباهات شــما را بیان کند؛ چنین 
رفتاری سبب می شود همسرتان شما را آدم منصفی 
 بداند و پذیرش بیشتری نســبت به حرف شما پیدا 

کند.

مهارت زندگی

از دید تمامی دوستداران دنیای علم، طبیعت بسیار 
شگفت انگیز و الهام بخش است، اما در بسیاری از موارد 
دستیابی و یا حتی درک توانایی ها و حرکاتی که در طبیعت 

انجام می گیرد برای انسان مقدور نیست. 
1- تسلط هوایی

اگر فکر می کنید که انسان ها توانمندی های باالیی 
در ناوبری دارند شاید با دیدن توانایی های پرندگان در 
این زمینه و به ویژه شاهین ها در ارائه مانورهای هوایی 
خارق العاده و از میدان به در کردن حریفان خود 
تغییر  نظرتان  تیز در شرایط دشوار   با چنگال های 
کند. شاهین ها نیز مانند دیگر پرندگان شکارچی قدرت 

خارق العاده ای در مانورهای هوایی دارند.
2- قطره  شاهزاده روپرت

این پدیده متاسفانه به اندازه کافی شناخته شده نیست. به 
معنای ساده، قطره شاهزاده روپرت در نتیجه انداختن شیشه 
ذوب شده در داخل آب سرد به وجود می آید. در چنین 
شرایطی اتفاق عجیبی می افتد بدین ترتیب که شیشه 
ذوب شده بالفاصله به یک قطره جامد تبدیل می شود. با این 

وجود با فشار دادن دم این قطره تمامی آن به یکباره از هم 
پاشیده می شود.

۳- همزمانی حرکات
همزمانی و هماهنگی در حرکات، پدیده ای است که در آن 
دو یا چند شیء یا موجود چنان هماهنگی در حرکت دارند 
که کامال چسبیده به هم متصور می شوند. برای درک این 
موضوع به هماهنگی نوازندگان سازهای مختلف در یک 
ارکستر توجه کنید. اگر چه هر کدام از این آالت موسیقی 
صدای خاص و مجزایی دارند، اما در آخر همه طول موج 

یکسانی خواهند داشت.
4- فلز مایع در داخل یک لیوان شیشه ای

فلز مایع در واقع ماده ای است که خاصیت سیالی مثل 
مایعات و خاصیت مغناطیسی مانند جامدات دارد. بدین 
ترتیب وقتی که در معرض میدان مغناطیسی قرار گیرد از 
خود واکنش جالبی نشان می دهد. وقتی که یک آهن ربا را 
روی لیوان شیشه ای که مقداری فلز مایع در داخل آن قرار 
دارد می گیریم، فلز مایع عکس العمل نشان داده و به سمت 

آهن ربا جذب می شود.

چند واقعه علمی جالب و کم نظیر 
دانستنی ها

حرف حساب

باغ 
کاغذی

کتاب اخالق سیاست ورزی نوشته »رضا عیسی نیا« را انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی چاپ کرده است.

مباحث ایــن کتاب بــا روش توصیفی و تحلیــل در دو بخش 
ساماندهی شــده اســت؛ از این رو بخش اول با عنوان تبیین 
 مفاهیم و مبانی نظری اخالق و سیاست ورزی در اسالم  آماده
 شده و نویسنده سعی کرده در بخش دوم جایگاه و نقش اخالق 
و سیاست ورزی در جمهوری اسالمی ایران را با ارائه سه فصل 
به ســرانجام برســاند؛ بنابراین در فصل اول به سنجش اخالق 
و سیاســت ورزی در جمهوری اســالمی ایران با شاخصه های 

اخالق اسالمی پرداخته و فصل دوم را به مطالعه موردی لوازم 
سیاســت ورزی با اخالق اســالمی)جایگاه اخالق در اندیشه و 
رفتار سیاست ورزان جمهوری اسالمی ایران و انطباق مالک ها 
و معیارهای اساســی اصول و ارزش های اخالقی در سیاســت 
ورزی با مفاهیمی مانند تقیه، مصلحت و تغافل و...( اختصاص 
داده و نهایتا فصل ســوم را با عنوان بایســته های اخالقی در 
سیاســت ورزی )آســیب شناســی، راهکارها و توصیه های 
 اسالمی یا بایســته های اخالقی در سیاســت ورزی( به پایان 

برده است.

همه چیز را جذب کن
شاید دیگر فرصت مدرسه رفتن نداشته باشی، پس 
چه خوشت بیاید و چه خوشــت نیاید، بهتر است 
تا فرصت باقی اســت، هر چه را می شنوی، جذب 
کنی... مثل کاغذ خشــک کن باش، همه را جذب 
کن، بعدا می فهمی که کدام را بایــد نگه داری و 

کدام را دور بریزی.
»کافکا در کرانه«
هاروکی موراکامی

اخالق سیاست ورزی 

 نکات کلیدی
برای رفتار با همسر لجباز

برای اولین بار در ایران صورت گرفت؛

برگزاری دوره آموزشی اجرای CIPP با همکاری متخصصان آلمانی در نوسازی شبکه فاضالب اصفهان

معاون بهره برداری شــرکت آبفای اســتان اصفهان 
گفت: دوره آموزشی اجرای CIPP در پروژه نوسازی 
شــبکه فاضالب اصفهــان با حضور کارشناســان و 
متخصصان آلمانی در شــرکت آب و فاضالب استان 

برگزار شد.
مهندس غالمی به اهمیت بازسازی و نوسازی شبکه 
فاضالب اســتان اصفهان پرداخت و اعالم کرد: طول 
شبکه فاضالب شــهر اصفهان حدود 3 هزار و 700 
کیلومتراســت که قدمت بیش از 40 ســال از عمر 
شــبکه فاضالب اصفهان منجر به آن شده و درحال 
حاضر حدود 1500 کیلومتر از طول این شبکه نیاز 
به بازســازی و نوســازی دارد. این درحالی است که 
بخش هایی از شبکه فرســوده فاضالب شهر اصفهان 
باید حتما مورد بازسازی قرار گیرد؛ چرا که فرسودگی 
در بخشی از شــبکه فاضالب اصفهان به حدی زیاد 
است که تنها از طریق نوسازی می توان آن قسمت از 

شبکه را در مدار بهره برداری قرار داد.
وی به روش های بازسازی شــبکه فاضالب، اشاره و 
تصریح کرد: هم اکنون روش هــای متنوعی در دنیا 
درخصوص نوسازی شبکه فاضالب وجود دارد؛ این 
درحالی است که شرکت آبفای اســتان اصفهان به 
منظور نوسازی شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان 
درنظر دارد از روش CIPP اســتفاده کند که یکی از 
روش های نوین بازسازی شبکه فاضالب در دنیاست.

معاون بهره برداری شــرکت آبفای استان اصفهان، 
به چگونگی اجرای نوسازی شبکه فاضالب به روش 
 ،CIPP پرداخت و خاطرنشان کرد: در روش CIPP
پوششــی به صورت لوله درون لولــه قدیمی ایجاد 
می شــود؛ به گونه ای که یک نوار الینر متشــکل از 
پوششی حفاظتی و یک الیه پشم و شیشه آغشته به 
رزین به داخل لوله )حدفاصل دو حوضچه( کشیده 
می شود و سپس با پمپ های مخصوص هوا، این نوار 
)که به صورت دو الیه اســت( از هم باز می شود و در 
قالب لوله قدیمی قرار می گیرد؛ سپس با عبور اشعه 

UV از داخل این الینر، بخش رزینی فرآوری و سخت 
می شود و بدین شــکل لوله ای با ضخامت تقریبی 
3 میلی متر در لوله فرســوده قرار می گیرد که پس 
از آن ســیال فاضالب از داخل این لوله جدید عبور 
می کند؛ البته جهت فرآوری این رزین، از روش های 
دیگری از جمله آب گرم و هاردنر اســتفاده خواهد 
شــد. مهندس غالمی اجرای پروژه بازسازی شبکه 
فاضالب بــه روش CIPP با همــکاری متخصصان 
آلمانی را برای اولین بار در ایران برشــمرد و اذعان 
داشت: اجرای بازسازی شبکه فاضالب شهر اصفهان 
برای اولین بار بــا همکاری متخصصــان آلمانی به 
روش CIPP در ایران اجرا می شــود. بر این اساس 
به منظور اجرای هرچه بهتــر و اصولی تر این پروژه، 
تمام کارشناسان حوزه بهره برداری و فنی مهندسی 
تحت آموزش اجرای بازســازی شــبکه فاضالب به 
روش CIPP بــا حضــور کارشناســان آلمانی قرار 
گرفتند. الزم به یادآوری است که  نوسازی و بازسازی 
شبکه فاضالب به روش CIPP به دلیل عدم حفاری 
تاسیسات زیربنایی و آسفالت معابر با آسیب مواجه 
نمی شــود، فضای ســبز و درختان نیز مورد آسیب 
قرار نمی گیرند و برای عابران هم مشــکل ترافیکی 
ایجاد نمی شود؛ همچنین به اخذ مجوز از شهرداری 
 و پلیــس راهور و ســایر نهادها برای اجــرای پروژه

 نیاز نیست.
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