
اصفهانی ها با حضور در پای صندوق های رای شکوه دوباره آفریدند

حماسه حضور
انتخابات ریاست جمهوری همزمان با سراسر کشور، 
در نصف جهان راس ســاعت 8 صبح آغاز شد آن هم 
در حالی که از پیش از آغاز رای گیری در نقاط مختلف شــهر، مردم مقابل 
حوزه های رای گیری صف کشــیده بودند تا بتوانند اول وقت رای خود را 
 به صندوق بیندازند. صف های پرشور مردمی نشــان می داد شاهد خلق 

حماسه ای دیگر خواهیم بود. 

      
مسئوالن اســتان در همان ســاعات ابتدایی صبح، رای خود را به صندوق 
انداختند. آیت ا... سید یوسف طباطبا ئی نژاد، امام جمعه اصفهان در نخستین 
ســاعت آغاز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره 
شوراهای اسالمی شهر و روستا با حضور در میدان امام)ره( اصفهان رأی خود 
را در صندوق انداخت و ســپس در جمع خبرنگاران گفت: امروز وقتی دنیا 
فهمید بعد از 38 سال از انقالب اسالمی مردم هنوز دل بسته حکومت اسالمی 
هستند و حاکمان را امین خود می دانند و می دانند رای شان از بین نمی رود 
متوجه می شوند که این حضور حداکثری دلیل بر قوت جمهوری اسالمی و 
تمدن مردم است و مردم دل بسته به حکومتی هستد که قوانینش اسالمی 
است. مردم اصفهان هم به امید خداوند با شور و هیجان پای صندوق های 
رای حاضر شوند و حتی کسانی که امروز هم سرکار هستند سعی کنند با 

جایگزینی یک نفر حتما برای رای دهی بیایند.
همچنین آیت ا...  مظاهری رییس حوزه علمیه اصفهان خطاب به ملت ایران 
تأکید کرد: ملت حق جو و بصیر، با دقت و آگاهی کامل، در پای صندوق های 
رأی حاضر خواهید شد و به امید خداوند سبحان، با خلق حماسه دیگری، 
بدخواهان و مخالفان اسالم و جمهوری اسالمی را نا امید خواهید ساخت. 
آیت ا... مظاهری با تشکر از دســت اندرکاران برگزاری این انتخابات اضافه 
کرد:  امروز امنیت کشــور ایران در جهان نمره اول است و کشورهای دیگر 
حسرت امنیت کشورمان را می خورند که امیدوار هستم که این امنیت در 

کشور پابرجا بماند.
استاندار اصفهان نیز پیش از ظهر با حضور در شعبه میدان خواجو رای خود 
را به صندوق انداخت و همچنین با ســفر به برخی شهرستان های استان 
تعدادی از شعب اخذ رای را مورد بازدید قرار داد. رسول زرگرپور با حضور در 

شعبه مسجد رضوی اصفهان، مسجد مصالی خمینی شهر، دبیرستان امام 
صادق )ع( نجف آباد و فالورجان از مراحل رای گیری بازدید کرد و در جریان 

روند برگزاری انتخابات قرار گرفت.
مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان نیز از جمله مسئوالن شهری بود که در 
همان ساعات ابتدایی صبح رای خود را به صندوق انداخت و سپس در جمع 
خبرنگاران گفت: حضور مردم در انتخابات حاکمیت کشور را واکسینه کرده 
و پادزهر و عامل بازدارنده همه شیطنت ها و فعالیت های دشمنانه شرق و 

غرب خواهد بود.

      
نیروهای نظامی ، انتظامی و امنیتی استان روز گذشته برای تامین امنیت 
انتخابات به میدان آمدند. فرمانده نیروی انتظامی اســتان اصفهان گفت: 
نیروی انتظامی بالغ بر 13 هزار نیروی امنیتی و انتظامات را در انتخابات به 

کار گرفته است.
سرهنگ حسین حسین زاده جانشین فرمانده انتظامی اصفهان تاکید کرد: 
در نیروی انتظامی تمام ساز و کارهای الزم برای برگزاری شایسته انتخابات 
در نظر گرفته شده اســت و از مدت ها قبل برای مدیریت هفته منتهی به 
انتخابات که هیجانات گاهی نیز به اوج خود می رسید آمادگی پیشگیری از 

تخلفات را داشتیم.
محسن آذر افروز ارشد نظامی ارتش در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختیاری  نیزگفت: حضور پرشــور در انتخابات یک واجب شرعی است و 
همان گونه که نماز خواندن اول وقت فضیلت و برکات بسیار دارد مشارکت 
در انتخابات هم به همین صورت است، انتخابات یک واجب شرعی است که 

در همان ساعت های ابتدایی باید آن را به جا آورد.

      
روز گذشته 3 هزارو 180 شــعبه اخذ رای در سرتاسر استان اصفهان فعال 
بود و 10 میلیون تعرفه انتخاباتی برای هر سه انتخابات ریاست جمهوری، 
شوراهای شهر و روستا و میان دوره ای مجلس توزیع شده بود. مردم از همان 
ساعات ابتدایی پای صندوق رفتند تا حماسه ای دیگر رقم بزنند. حماسه ای 

از جنس نصف جهان.
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300 هزار نفر مسئول تامین امنیت انتخابات
سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت: بیش از 300 هزار نفر پرسنل 
پلیس و سایر نیروهای مسلح در سراسر کشور حضور دارند و در تمام شعب اخذ رأی حداقل 

دو مأمور پلیس حاضر هستند و این حضور تا پایان رأی گیری است.

اخبار کوتاه

گردانهای »رسالیون« یکی از زیرمجموعه های نیروهای الحشد الشعبی 
عراق درباره ایجاد یک سازمان تروریستی جدید برای نگران کردن خاورمیانه 

و برهم زدن اوضاع کشورها بعد از ریشه کنی گروه داعش هشدار داد.
محمد البصری سخنگوی رسمی جریان »رسالیون« روز جمعه درباره سفر 
ترامپ به منطقه گفت: درحالی که صاحب اختراع سازمان های تروریستی 
در جهان با کشوری که تروریسم تولید می کند، گردهم می آیند و روسای 
کشورهای صادر کننده تروریسم را فرا می خوانند، گروه تروریستی داعش 
به دست نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی متحمل شکست می شوند.وی 
افزود: محور این سفر، ایجاد یک سازمان تروریستی جدید برای نگران کردن 
خاورمیانه و برهم زدن اوضاع کشورها جهت ایجاد طایفه گری و افراط گرایی 
و خشونت در آنها است.عربستان روزهای 20 و 21 ماه مه جاری شاهد چهار 
اجالس سران است که سه اجالس با حضور رئیس جمهور آمریکا برگزار می 

شود که فردا وارد ریاض می گردد.

وزارت امور خارجه در بیانیه ایی در واکنش به تحریم های جدید آمریکا علیه 
7 شخص و شرکت ایرانی و چینی ، لیستی از تحریم های به روز شده ایران 
علیه آمریکا را طی بانیه ایی اعالم کرد، در بخشی از بیانیه وزارت خارجه آمده 
است: به دنبال بیانیه مورخ 2۸/02/13۹۶ وزارت امور خارجه در خصوص 
اقدام متقابل علیه برخی افراد و نهادهای آمریکایی، بدینوسیله فهرست بروز 
شــده »افراد حقیقی و حقوقی تحت تحریم جمهوری اسالمی ایران« که 
سابقه اثبات شده ای در نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین 
المللی از طریق مشارکت و معاونت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتکاب جنایات 
ضدبشری رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی یا اقدامات تروریستی این 
رژیم، مشارکت و معاونت در حمایت از تروریزم تکفیری و سرکوب مردم 
منطقه و یا مشارکت موثر در اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 
داشته اند، اعالم می گردد. فهرســت جدید، جایگزین فهرست مندرج در 

بیانیه مورخ 1٥/ 11/ 13۹٥ می باشد.

سفر ترامپ برای ایجاد 
گروه تروریستی جدید

به روز رسانی تحریم های 
ایران علیه امریکا

انتخابات

محمد محمودی شــاه نشــین رئیس هیئت نظارت بر 
انتخابات شوراهای شهر و روســتا دیروز پس از بازدید 
از ستاد انتخاباتی کشــور در جمع خبرنگاران گفت: در 
بررسی های اولیه قرار بود در 1۴7 شهر و نزدیک به ده 
هزار شعبه انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی برگزار 
شود. ســخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز نیز نصب 
شد و در آخرین بررسی، برگزاری الکترونیکی شوراها در 

1۴1 شهر قطعی شد.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها گفت: با توافق 
شورای نگهبان مقرر شــد ابتدا صندوق های انتخابات 
ریاست جمهوری بازگشایی و صورت جلسه شده و بعد 

صندوق های انتخابات شوراها بازگشایی شود.
محمودی شاه نشــین افزود: در شهرهایی که انتخابات 
به صورت الکترونیک برگزار می شــود، نتایج انتخابات 
شوراها، حداقل دو ساعت بعد از پایان وقت اعالم خواهد 
شــد و به غیر از تهران و برخی کالن شهرها، امیدواریم 
نتایج انتخابات شوراها در ســایر شهرها نیز طی دو روز 

آینده اعالم شود.
وی در خصوص اعــالم نتایج انتخابات تهــران افزود: 
شمارش آرای انتخابات شــوراها در تهران دو روز طول 

خواهد کشید.

بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت امور خارجه که دیروز 
)جمعه( برای شــرکت در دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری و پنجمیــن انتخابات شــوراهای 
اسالمی شهر و روستا در حسینیه جماران حضور یافته 
بود اظهار داشت: تعبیر نمایندگی های سیاسی ایران 
در کشورهایی که به وقت محلی انتخابات در آنجا آغاز 
شده، این بود که این دوره از انتخابات، یکی از انتخابات 

بی نظیر است.
وی با یــادآوری اینکه انتخابات در ســاعت ۸ به وقت 
محلی در کشــورهای مختلف آغاز می شــود، گفت: 
آخرین گزارش ها در کشورهای حوزه اقیانوسیه و برخی 
کشورهای آســیایی که انتخابات در آنجا آغاز شده، از 
 مشــارکت گســترده ایرانیان خارج از کشور حکایت

 دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تاثیر حضور مردم 
در پای صندوق های رای در تحکیم موقعیت بین المللی 
و منطقه ای ایــران نیز اظهار داشــت: از آنجا که ایران 
عضو هیچ اتحادیه نظامی و امنیتی در جهان نیســت و 
استقالل خود را دارد، تنها چیزی که به آن متکی است، 
نیروهای مردمی است که همواره در صحنه های مختلف 

حضور داشته اند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها: 

ابتدا صندوق های انتخابات ریاست 
جمهوری شمارش می شود

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد

استقبال ایرانیان خارج از کشور از 
انتخابات ریاست جمهوری

عارف اظهار داشت: 

 مردم سرمایه نظام 
هستند

کدخدایی مطرح کرد: 

شمارش آرایی که به اشتباه در 
صندوق های دیگر ریخته شود

نماینده مردم تهران درمجلس شــورای اسالمی گفت: 
مردم سرمایه های نظام هستند که با حضور جدی خود در 
انتخابات می توانند موقعیت خوبی را برای کشور رقم بزنند.
محمدرضا عارف که صبح دیروز جمعه به همراه همسرش 
برای شرکت در انتخابات، در حسینیه جماران حضور یافته 
بود، آرای خود برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای 
اسالمی شــهر تهران را به صندوق انداخت.وی در جمع 
خبرنگاران با تاکید بر لزوم مشــارکت مردم در انتخابات 
گفت: این مردم هستند که با حضور جدی خود می توانند 
نماینده خود را در ریاست جمهوری و شورای شهر انتخاب 
کنند تا بتوانیم موقعیت خوبی بــه لحاظ تاثیرگذاری در 
منطقه داشته باشیم.نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات 
سبب اجرایی وعده های آنان در مسند ریاست جمهوری 
و شورای شهر می شود.انتخابات دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر روستا و 
نخستین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
از ساعت هشــت صبح دیروز)جمعه( در ۶3 هزار و ٥00 

شعبه اخذ رای در سراسر کشور آغاز شد.

سخنگوی ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: با توجه به 
برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، اگر 
کسی اشتباها رای خود را در صندوق دیگری انداخته باشد، 

آن آرا هم شمارش می شوند.
عباسعلی کدخدایی افزود: در توافقی که با وزارت کشور 
داشتیم شمارش آرای ریاست جمهوری در مناطقی که 

میاندوره ای مجلس برگزار می شود، در اولویت است.
کدخدایی بیان داشــت: محمدرضا صادق از طرف آقای 
حسن روحانی و حســین طال از طرف آقای سید ابراهیم 
رئیسی به ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری 
معرفی شــده اند و هم اکنون نیز در ستاد مرکزی مستقر 
هستند.وی در مورد اینکه با توجه به دیپلمات بودن آقای 
صادق آیا منع قانونی برای حضور وی وجود ندارد؟ توضیح 
داد: نه، او فقط برای ارائه گزارش به آقای روحانی در ستاد 
حضور دارند، کاری که ما اینجا انجام داده ایم کاری نیست 
که در قانون پیش بینی شده باشد، بلکه این اقدام از سال 
۸۸ یک روش ابداعی بود که برای ایجاد اطمینان و اعتماد 
بیشــتر برای نامزدهای محترم، آن را در شورای نگهبان 

پیشنهاد کردیم.

یادداشت

برنا: رئیس ســتاد انتخاباتی دکتر روحانی در نامه ای به ستادهای 
 سراســری این نامزد انتخابات تاکید کرد: اعالم زودهنگام نتیجه 
و برگزاری جشن پیروزی قبل از اعالم نتیجه و در فضای باز ممنوع 

است.
محمد شریعتمداری با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود خطاب به 
ستادهای انتخابات سراسر کشور دکتر روحانی تصریح کرد: حسب 
اعالم وزارت کشور، اعالم زود هنگام نتایج انتخابات و برگزاری مراسم 
جشن پیروزی قبل از اعالم رسمی بر خالف قانون است. همچنین 
برگزاری جنش پیروزی از سوی ستادها در مکان های محصور و اخذ 

مجوز امکان پذیر است.
وی در بخش دیگری از این متن می افزاید: انشــااهلل همه عزیزان 
و ســتادهای کاندیدای ما همانطور که تاکنون نمونه قانونمداری 
و رعایت موازین اخالقی بوده اند در ایــن خصوص هم توجه الزم 

مبذول دارند.
رئیس ســتاد انتخاباتی روحانی تصریح می کند: این پیام به منزله 

اعالم رسمی ستاد مرکزی است.

وزارت خارجه چین به تحریم های جدید آمریکا علیه ایران اعتراض 
کرد و از طرف آمریکایی خواست با احترام متقابل، برای حل مسایل 

به گفت وگو بپردازد.
چین روز پنج شنبه به تحریم های جدید آمریکا علیه چند شخص و 

شرکت ایرانی و چینی اعتراض کرد.
به نوشته خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت 
چین مخالف اســتفاده کورکورانه از تحریم های یکجانبه ، خصوصا 

زمانی که این تحریم ها به منافع شخص ثالث آسیب بزند، است.
وزارت خارجه چین در ادامه گفت، این تحریم ها به اعتماد متقابل و 

برای تالش های بین المللی در همین راستا کمکی نمی کنند.
سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت امیدوار است آمریکا بر 

اساس احترام متقابل، مسایل را از طریق گفت وگو حل کند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشــنبه با ادعای منع 
اشاعه نام هفت فرد و شرکت را هدف تحریم قرار داد. این فهرست 
شامل اسامی دو شهروند و یک شــرکت ایرانی، یک شهروند و سه 

شرکت چینی است.

عکس روز

 وزیر بهداشت
 با لباس جراحی رأی داد

نامه شریعتمداری به ستادهای سراسری دکتر روحانی:

اعالم زودهنگام نتایج انتخابات 
خالف قانون است

چین به تحریم های یکجانبه آمریکا 
علیه ایران، اعتراض کرد

یک منبع آگاه خبر استعفای حجت االسالم والمسلمین علی اکبر 
ناطق نوری را از ریاست بازرسی دفتر رهبر معظم انقالب تایید کرد.

به گزارش عصرایران به نقل از ایرنا، یک منبع آگاه خبرسازی برخی 
کانال های خبری حامی یک کاندیدای خاص درمورد عزل حجت 
االسالم علی اکبر ناطق نوری از ریاســت دفتر بازرسی دفتر مقام 

معظم رهبری را کذب خواند.
وی گفــت: آقای ناطق نــوری چندی پیش با توجه به احســاس 
وظیفه ای که برای دفاع از جناب آقای روحانی و دولت تدبیر و امید 
می کردند، تصمیم گرفتند به نفع ایشان به سخنرانی و اظهارنظر 
بپردازند و با توجه به اینکه ایشــان به جد معتقدند مجموعه نهاد 
رهبری که در نزد مردم جایگاه واالیی دارد نباید ابزار دست هیچ 
یک از جریانات سیاسی شود و سوءاستفاده  سیاسی و جناحی از این 
نهاد و سایر نهادهای انقالبی نادرست است و انتصاب خود به دفتر 
مقام معظم رهبری را در تالقی با این دیدگاه می دانست، استعفای 

خود را مدتی پیش به معظم له تقدیم کردند.

استعفای ناطق نوری از ریاست 
بازرسی دفتر مقام معظم رهبری

بین الملل

ایســنا: والدیمیــر پوتیــن، رییس جمهور روســیه 
با نیکوالس مــادورو همتای ونزوئالیی خــود تلفنی 

گفت وگو کرد.
به گزارش وستی، دفتر مطبوعاتی کرملین اعالم کرد، 
این گفت وگوی تلفنی به ابتکار طرف ونزوئالیی صورت 

گرفت.
در این گفت وگو درخصوص بــازار جهانی نفت با توجه 
به تعهد کشورهای عضو و غیر عضو اوپک برای کاهش 

تولید نفت بحث و تبادل نظر شد.
هم چنین بررسی روابط دوجانبه و طرح های مشترک 
دو کشور در زمینه های مختلف نیز از دیگر محورهای 

گفت وگوی روسای جمهور روسیه و ونزوئال بود.

نیروهای نظامی آمریکا، ایتالیا و اردن رزمایش مشترکی 
را در اردن و تحت عنوان ایگر الین برگزار کردند.

به گــزارش خبرگــزاری ای پی تی ان، ایــن رزمایش 
در منطقه ای واقــع در 2۸0کیلومتــری جنوب امان 
پایتخت اردن، برگزار شد و هدف آن مبارزه با تهدیدهای 
احتمالی اســت.هفته گذشته رســانه های سوریه از 
افزایش نیروهای آمریکایی، انگلیســی و اردنی در مرز 

این کشور خبر داده بودند.

بحران اقتصادی و معیشتی در ونزئال که مردم این کشور 
را به خیابان ها کشانده بود برای نخستین بار در شورای 

امنیت سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت.
به نقل از خبرگزاری رویترز، در این جلســه غیرعلنی، 
بحران اقتصادی و معیشتی ونزوئال  به بحث و بررسی 1٥ 

عضو شورای شورای امنیت گذاشته شد.
هم اکنون در ونزوئــال، به دلیل گران شــدن و کمبود 
کاالهای اساســی صف های طوالنی در برابر فروشگاه 
ها وجود دارد.پارلمــان ونزوئال هم اکنــون در کنترل 
مخالفان است.در این جلسه نماینده اوروگوئه از دولت 
ونزوئال حمایت کرد و وضعیت اقتصادی این کشــور را 
ناشی از دخالت های آمریکا دانست.تورم ونزوئال به گفته 
مقامات رسمی این کشور 27۴ درصد است اما تحلیگران 
اقتصادی می گویند تورم این کشــور بــه بیش از ٥00 

درصد هم افزایش یافته است.

به گزارش »تابناک«، روز پنجشنبه، وزیر امور خارجه ترکیه، با 
متهم کردن برت مک گورک) Brett McGurk (فرستاده ویژه 
آمریکا در ائتالف ضد داعش در سوریه و عراق، به حمایت از شبه 
نظامیان کرد ســوریه و جدایی طلبان کرد، خواستار برکناری 

وی شد.
مولود چاووش اوغلو در گفت وگو با شبکه خصوصی ان تی وی 
گفت: مک گورک آشکارا از شبه نظامیان  کرد سوریه و جدایی 
طلبان کرد ترکیه )پ.ک.ک( حمایت می کند. دو گروهی که 
آنکارا آنها را گروه های تروریستی می داند. وی تصریح کرد: »بهتر 
است این فرد )با شخص دیگری( جایگزین شود.« این موضوع 
پس از دیدار روز سه شنبه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی وی مطرح شد. در این 
دیدار، دو طرف وعده دادند مشــارکت راهبردی و روابط خاص 

خود ر ا تقویت کنند.
با این حال، دیدار رؤسای جمهور دو کشور با توجه به اینکه آمریکا 
هفته گذشته از ارائه سالح به یگان های مدافع خلق کرد خبر داد، 
در فضایی متشنج برگزار شد.  در ادامه و در پی تداوم اختالفات 
آنکارا و واشنگتن بر سر ُکردهای سوریه، رئیس جمهور ترکیه 
اعالم کرد که کشــورش در عملیات آزادسازی »رقه« شرکت 

نخواهد کرد.
»رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهــور ترکیه اعالم کرد، اگر 
کشورش با هر گونه تهدیدی از سوی شبه نظامیان ُکرد در شمال 
سوریه روبه رو شــود، بدون اجازه گرفتن از ایاالت متحده یا هر 

کشور دیگری با آن مقابله خواهد کرد.
 اردوغان طی نشست مطبوعاتی در سفارت ترکیه در آمریکا، با 
اشاره به دیدار خود با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور ایاالت متحده 
گفت: نگرانی شدید آنکارا از حمایت تسلیحاتی واشنگتن از گروه 
یگان های مدافع خلق )ی.پ.گ( ُکرد سوری را به وی ابراز داشته 
است. وی تأکید کرد: »ما آشکارا به آنها گفتیم اگر هر نوع حمله ای 
از ســوی ی.پ.گ و پ.ک.ک )حزب کارگران کردستان( علیه 
ترکیه انجام شود، ما بدون اجازه گرفتن از کسی قوانین درگیری 

خود را اجرا خواهیم کرد.«
اردوغان همچنین به گمانه زنی های چند ماهه درخصوص شرکت 
کردن ترکیه در عملیات آزادسازی »رقه« از دست داعش پایان 
داد و اعالم کرد، آمریکا تصمیم نهایی خود را برای این عملیات 
گرفته و به دلیل حضور ی.پ.گ، ترکیه در عملیات رقه شرکت 
نخواهد کرد.رئیس جمهور ترکیه در توضیح این تصمیمش افزود: 
»ما به آنها گفتیم که همکاری شــما با یک گروه تروریستی در 
عملیات رقه را درست نمی دانیم. البته معتقدم آنها )روزی( درباره 

سوریه به سراغ ما خواهند آمد.«
در حالی که ترکیه مخالف مسلح سازی کردها در شمال سوریه 
بوده و بارها به کاخ ســفید در این باره هشــدار داده، واشنگتن 
همچنان به ارسال تســلیحات و مهمات به شبه نظامیان اتحاد 
دموکراتیک )پ.ی.د( و یگان های مدافع خلق )ی.پ.گ( ادامه 
می دهد.سه شنبه نوزدهم اردیبهشت، »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهور آمریکا تداوم ارسال تسلیحات به نیروهای ُکرد مبارز با 

داعش در شمال سوریه را تصویب کرد.
 روزپنجشنبه، منابع سوری از حمله ائتالف تحت رهبری آمریکا 
به ارتش سوریه در گذرگاه التنف در نزدیکی مرز عراق با سوریه 
خبر دادند.به گزارش العربی الجدید، منابع آگاه از حمله ائتالف 
بین المللی به ارتش سوریه در نزدیکی کوه های المنقوره در جاده 
دمشقـ  بغداد و به ویژه در منطقه البادیه در حومه شرقی حمص 

در مجاورت منطقه القلمون سوریه خبر دادند.
منابع ســوری اعالم کردند، احتماال این یورش هوایی قبل از 
یورش به سمت گذرگاه مرزی و پایگاه التنف در 2٥ کیلومتری 
نزدیک مرز سوریه و عراق است. در این یورش آن گونه که این 
منابع گفته اند، ادوات ارتش ســوریه منهدم و تعدادی از افراد 

ارتش سوریه زخمی شده اند.
حزب ا... از مرز لبنان سوریه عقب نشینی نکرده است

 روز چهارشنبه هفدهم می، وبگاه لبنانی »النشره« خبر داد که 
حزب اهلل از برخی مواضع خود در رشته کوه های شرق لبنان در 
مرز سوریه عقب نشــینی کرده و به مأموریت خود در کمک به 
ارتش لبنان پایان داده است.اما روز پنجشنبه، یک کارشناس 
نظامی لبنانی به روزنامه الشــرق االوسط گفته که آنچه درباره 
عقب نشینی حزب اهلل از مواضعش در مرز شرقی لبنان گفته شده، 
عملیاتی نشده است.الشرق االوسط نام این کارشناس را ذکر نکرد 
و به نقل از او افزود: »حزب اهلل عمال عقب نشینی انجام نداده بلکه 
بازآرایش کرده به این ترتیب که از برخی مواضع عقب نشست تا 

حضورش در مواضع دیگر را تقویت کند.
این کارشناس لبنانی گفته که »ماهیت وجودی حزب اهلل و تسلط 
نظامی اش اجازه نخواهد داد که از مرز لبنان و سوریه عقب نشینی 
کند...«.به گفته این فرد لبنانی، »نقاط حساسی ]در مرز لبنان و 
سوریه[ وجود دارد که حزب اهلل نمی تواند از آن چشم پوشی کند، 
به ویژه آن نقاطی که شریان اصلی انتقال نیروها و سالحش به 

سوریه است.
دیدار مقامات ایران، ترکیه و روسیه در آنکارا

 اسپوتنیک گزارش داد، مقاماتی از ایران، روسیه و ترکیه با هدف 
بررسی تشکیل مناطق کاهش تنش در سوریه، در آنکارا دیدار 
کردند. رسانه های محلی روز پنجشنبه از دیدار مقامات ایرانی، 
روسی و ترکیه ای در »آنکارا« برای ررسی روند تشکیل »مناطق 
کاهش تنش« در ســوریه خبر دادند.بخش ترکی خبرگزاری 
»اسپوتنیک« با اعالم این خبر نوشت مقامات نظامی، دیپلماتیک 
و اطالعاتی ایران، روسیه و ترکیه در محل سازمان اطالعات آنکارا 
دیدار و درباره ایجاد ۴ منطقه کاهش تنش در سوریه گفت وگو 
کردند.اسپوتنیک به نقل از خبرنگار روزنامه »حریّت« نوشت 
این مقامات روند تشــکیل ۴ منطقه کاهش تنش در سوریه و 
کشورهایی که بر آنها نظارت خواهند داشت را بررسی کردند.بر 
این اساس، طرف ها در این دیدار به توافق رسیده و قرار است آخر 
هفته نیز در ایران دیدار داشته باشند.جزئیات بیشتری از این خبر 

هنوز اعالم نشده است.

سوریه در 48 ساعت گذشته، شاهد تحوالت سیاسیـ  میدانی مختلفی بود. در همین راستا، باید به تنش های 
میان آمریکا و ترکیه بر ســر حضور کردها در عملیات آزادسازی رقه اشاره کرد. وزیر خارجه ترکیه خواستار 
برکناری فرستاده ویژه آمریکا در ائتالف ضد داعش شد و رجب طیب اردوغان نیز اعالم کرد که ترکیه در عملیات 

رقه شرکت نخواهد کرد.

رایزنی تلفنی پوتین با مادورو

رزمایش مشترک نیروهای 
نظامی آمریکا، ایتالیا و اردن

 بررسی گرسنگی مردم ونزوئال 
در شورای امنیت سازمان ملل

تنش های ادامه دار میان آنکارا و واشنگتن بر سر سوریه

 حضور مصطفی هاشمی طباء 
در صف رای
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تعمیرات دستگاه کولر هوایی 637 شرکت پاالیش نفت اصفهان
تعمیرات اساسی 24 دستگاه کولرهوایی ۶۳۷ در کارگاه مرکزی شرکت پاالیش نفت 

اصفهان با  صرفه اقتصادی 40 میلیارد ریال آغاز شد.

مجوز فعالیت برای ۳۷ واحد صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان صادر شد.

مدیر صنایع ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: این 
مجوز های اولیه، برای راه اندازی ۳۷طرح با ظرفیت ۷0هزارو 822تن 
در تولید محصوالتی شامل گالب و عرقیات، بسته بندی صیفی جات 
و حبوبات و غالت درشهر ستان های آران و بیدگل و شاهین شهر بوده 

است.
منصور قماشی افزود: ارائه مشــاوره و راهنمایی به متقاضیان احداث 
واحد هــای صنایع تبدیلــی و تکمیلی، توزیع ســوخت حمایتی به 
بهره برداران بخش کشاورزی، انجام گشت مشترک به منظور جلوگیری 
از فروش و نگهداری محصوالت و نهاده های کشاورزی قاچاق و پیگیری 
مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، از دیگر اقدامات این سازمان 

در حمایت از طرح های صنایع تبدیلی بوده است.
وی به اختصاص ۳0هزار ریال تسهیالت در گردش به یک واحد صنایع 
تبدیلی استان نیز اشاره کرد و گفت: این تسهیالت به منظور تهیه مواد 

اولیه مورد نیاز صنایع تبدیلی در اختیار این واحد قرار گرفته است. 
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی عالوه بر کاهش ضایعات، با 
جذب مواد خام کشاورزی و انجام فرآوری می توانند محصوالتی با ارزش 

افزوده بیشتر تولید کرده و زمینه اشتغال بیشتری را هم فراهم کنند.

در شهر

کافه اقتصاد

معاون استاندارد پرواز ســازمان هواپیمایی کشوری با 
حضور در شرکت هسا در شاهین شهر اصفهان، گواهینامه 
تاییدی دفتر طراحی و تولید محصوالت صنعت هوایی 
شامل هلیکوپتر شاهد 2۷8 وبرخی  از قطعات هواپیما  
را به شرکت هواپیما سازی ایران اعطا کرد.محمد جواد 
تقوایی افزود: با صدور این مجوز، شرکت )هسا (می تواند 
در زمینه بخش تجاری و صنعت هوانوردی، محصوالت 
خود را برای شرکت های هواپیمایی داخلی تولید کنند. 
وی افزود: با این گواهینامه، هســا  قادراســت طراحی 
هلیکوپتر  شاهد 28۷ و طراحی هواپیمای سنگین،تغییر 
و تعمیر  وتولید قطعات کابیــن  وترمز هواپیما را انجام 

دهد.

ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، از انهدام یک باند بزرگ 
قاچاق کاال توســط وزارت اطالعات و کشــف بیــش از ۳0 هزار کولر 
گازی قاچاق در ۶ انبــار  با ارزش بیــش از 50 میلیــارد تومان خبر 
داد؛ این در حالی اســت که این محمولــه بزرگ از نیمه دوم ســال 
95 و بــا دور زدن قانــون به کشــور وارد شــده و انبار مکشــوفه در 
 قالب 1۶0 کانتینــر از کولرهــای گازی به این انبارها منتقل شــده 

بود.
براین اساس ۳ نفر از مالکان اصلی این محموله بزرگ قاچاق که قصد 
داشــتند 80 کانتینر دیگر را )که در مرحله ترخیــص از گمرک قرار 

داشت( وارد کشور کنند، دستگیر شدند.
این محموله با سوء اســتفاده از قاعده 2 بند الف قانون گمرکات کشور 

وارد خاک ایران شده بود.

مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه، از کسب 
سومین رکوردشکنی پیاپی تولید فوالد مذاب و تختال در فوالد مبارکه 

به میزان 115 ذوب خبر داد.
علیرضا بنائیان مفردافزود: با ثبت این رکورد، میزان فوالد مذاب تخلیه 
شــده به مقدار 2۶۳ تن و تختال ریخته گری شــده به مقدار ۳0۶ تن 

افزایش یافت.
وی رکورد قبلی تولید روزانه درکوره های قوس الکتریکی و ریخته گری 
مداوم را مربوط به هشتم اردیبهشت ماه و تولید 114 ذوب با تناژ تخلیه 

20 هزار و 854 تن و تولید 20 هزار و 22۶ تن تختال اعالم کرد.
شــرکت فوالد مبارکه با داشــتن حدود 12 میلیون تن ظرفیت آهن 
اسفنجی، بزرگ ترین تولیدکننده آهن اســفنجی در جهان محسوب 

می شود.

کشف میلیاردی کاالی 
قاچاق توسط وزارت 

اطالعات
سومین رکوردشکنی تولید 

فوالد مذاب در فوالد مبارکه 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره بــه اینکه تولید ریل 
در ذوب آهن اصفهان آغاز شــده و 400 هــزار تن ظرفیت 
تولید دارد گفت: قرارداد خرید ۶ هزار دستگاه واگن روسی 
به یک هزار دســتگاه کاهش یافت و 4900 هزار دســتگاه 
در داخل تولید خواهد شــد.محمدرضا نعمــت زاده گفت: 
پیش از ایــن محدودیت هایی درباره حضور شــرکت های 
خارجی در ایران داشــتیم، اما حضور شرکت های خارجی 
در چنین نمایشــگاه هایی چشمگیر اســت.وی ادامه داد: 
سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های خارجی در ساخت 
واگن، تجهیزات، امور فنی و... مطلوب ارزیابی می شود و اصوال 
راه آهن، شبکه زیربنایی کشور است و اهمیت باالیی دارد.وی 
افزود: هنوز سهم در راه آهن ناچیز بوده و موقعیت جغرافیایی 
ایران از نظر کوهســتانی بودن مســیر موجب شده احداث 
راه آهن پرهزینه باشد و به همین دلیل کمتر سرمایه گذاری 
شده است.نعمت زاده گفت: بهترین وسیله برای جابه جایی 
بار صنایع بزرگ راه آهن است، ولی ما صنایع بزرگ کم داریم؛ 
به همین دلیل بسیاری از بارهای متفرقه به سمت جاده سوق 
می یابد.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برخالف اینکه 
ادعا می شود صنایع راکد است، ما صنایع پیشرفته ای داریم؛ 
همین االن خارجی ها با واگن ســازی داخلی برای سیستم 
ترمز قطار در حال مذاکره هستند.نعمت زاده اظهار داشت: به 
شرکت های حمل و نقل ریلی توصیه می کنم به توان داخل 

تکیه و اعتماد کنند و ما هم تالش می کنیم گواهینامه ها و 
استانداردهای بین المللی از سوی سازنده های داخلی دریافت 
شود.وی افزود: تولید سوزن ریل از سال های گذشته اجرا شد، 
اما در یک قطعه مرکزی آن تردیدی وجود دارد که آن را هم 

می توان با تاییدهای بین المللی فعال کرد.
نعمت زاده گفت: چند ماه پیش که قرار شــد واگن روسی 
خریداری شود، ما گفتیم باید به توان داخل توجه شود و این 
منجر به اصالح قرارداد شد، بنابراین 4900 دستگاه از این 
واگن ها در داخل ساخته می شــود و یک هزار دستگاه هم از 

خارج می آید؛ چون از قبل ساخته شده اند.

عضو ستاد مبارزه با مفاســد اقتصادی، با انتقاد از رشد 
چشمگیر آمار چک های برگشــتی در سال های اخیر، 
گفت: دولت برای مقابله با رشد آمار چک های برگشتی 
باید الیحه ای مبنی بر ارائه دسته چک به افراد متناسب 

با دارایی های آنها به مجلس ارائه کند.
 عــزت ا... یوســفیان مــال، با اشــاره بــه آمــار باالی

چک های برگشتی در کشور، گفت: آمار و ارقام چک های 
برگشتی نگران کننده اســت و به طور میانگین در طول 
 روز در حــدود 8 تا 10هزار چک برگشــتی در کشــور 

داریم.
وی با بیان اینکه  روزانه بیش از هزاران مال باخته در اثر 
چک برگشتی به دســتگاه قضا مراجعه می کنند، افزود: 
افزایش پرونده های دستگاه قضا در رابطه با میزان چک 
 برگشتی، نشــان از مشــکالت عدیده اقتصاد در کشور 

دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه چک 
در بسیاری از مراودات به عنوان سند سهل الوصولی است 
که باید اعتبار داشــته تا گردش مالی در کشــور بیشتر 
شود، گفت: مجلس بارها از ســال 1۳10 تاکنون قانون 
 چک را مورد بازنگری قرار داده اما به هیچ جا نرســیده 

است.
وی با تاکید بر ضرورت تعیین سازوکاری برای ارائه دسته 

چک به افراد، افزود: دسته چک باید به کسی داده شود که 
بتواند جوابگوی میزان درج شده در آن باشد؛ به عبارتی 
به اندازه کوپن دارایی و متناســب با درآمد افراد به آنها 

دسته چک داده شود.
یوســفیان مال ادامه داد: تا زمانی که ارائه دســته چک 
بدون در نظر گرفتن تمکن مالی افراد صورت گیرد، رشد 

چک های بالمحل را شاهد خواهیم بود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یادآور شد: موضوع 
چک باید ساماندهی شود؛ از این رو دولت باید الیحه ای 

در این رابطه ارائه کند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس عنوان کرد:

خسارت ۱۰ هزار چک برگشتی به سیستم بانکی در هر روز

پارلمانصنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:

ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار تن ریل درذوب آهن

طوالنی شدن دوره انتظار بیکاران برای دستیابی به شغل، شاید 
از بزرگ ترین دغدغه های پیش روی صاحب نظران اقتصادی و 
مسئوالن باشد. میزان دوره انتظار شغل، نیازمند بانک جامعی 
از اطالعات متقاضیان کار و همچنین تحلیل دالیل بیکاری در 
سطح فردی، ملی و حتی بین المللی است تا متناسب با این 
دالیل، دولت با اتخاذ سیاست های فعال، منفعل، تنظیمی، 
هوشمندانه و منسجم اشــتغال و بازار کار، این دوره انتظار را 

کاهش دهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به خطرناک بودن 
طوالنی شدن این دوره انتظار، دولت در درجه اول باید سامانه 
هوشمند جست وجوی شغل را ایجاد کند و در کنار آن با اتخاذ 
سیاست هایی چون پرداخت تمام یا بخشی از سهم بیمه تامین 
اجتماعی کارفرما و حتی تخفیف و بخشودگی های مالیاتی 
بنگاه های مالیاتی)و تجارب طرح کارورزی و استاد شاگردی( 
زمینه حضــور جوینــدگان کار را در بخش هــای صنعتی، 
کشاورزی و خدماتی فراهم کند و به تدریج با تغییر متناسب 
بسته های حمایتی و تشویقی خود، زمینه اشتغال کارورزان و 

شاگردان ماهر و متخصص را در بنگاه ها فراهم آورد.
مدیریت بخشی نگر و ناشایست ساالر نظام اقتصادی، اشتغال، 
تورم و رکود باال و نوسان و  فسادگسترده اداری، امکان اشتغال 
جوانان در  شغل های مولد را گرفته و آنها را به سمت مشاغل 

کاذب و یا از دســت دادن تمایل بــه کار در اثر یأس هدایت 
می کنــد. اثر مایوس کنندگــی با گرفتن انگیزه مشــارکت 
اقتصادی جوینــدگان، تبعات روان شــناختی، اجتماعی و 
فرهنگی جبران ناپذیری برای افراد و خانواده ها خواهد داشت.

به عنوان مثال اگر علت بیکاری، نامتناسب بودن مهارت های 
جوانان با نیاز بازار کار باشــد، ازطریق آمــوزش های فنی و 
حرفه ای توأم با کارورزی و اســتاد شاگردی، می توان در یک 
دوره زمانی 4 تا 9 ماهه اشتغال ایجاد کرد. اگر علت بیکاری، 
عوامل فردی مثل یأس از کار وتالش و پیشــرفت باشد، این 

دوره شاید طوالنی تر یا حتی همیشگی شود.
مهارت تنها یکی از مولفه های شایســتگی است که اساس 
دستیابی افراد به شغل پایدار و مولد است. دولت موظف است 
از طریق اتخاذ سیاست های هماهنگ و هوشمند، با توجه به 
نیاز بازارهای کار داخلی، منطقه ای و بین المللی و همچنین 
سیاست های حضور نیروی کار شایسته در بازار ملی و فراملی، 
استقرار نظام صالحیت حرفه ای را دنبال کند تا افراد با توجه به 
ویژگی شخصیتی متناسب برای هر شغل، دانش، مهارت های 
فنی و نگرش و تجربــه مورد نیاز را کســب کنند. یادگیری 
شایســتگی ها باید به نحوی دنبال شــود که فرد به صورت 
مادام العمر، به روز رســانی مهارت های خود را به عنوان یک 

ضرورت دنبال کند.

در کشور ما باوجود تالش های پراکنده برخی از سازمان های 
حرفه آموزی، اما عناوین شــغلی، چشــم انداز آنها، دانش و 
مهارت ها، ویژگی های شــخصیتی و... برای احراز شغل، در 
دسترس متقاضیان کار و ارائه دهندگان آموزش های حرفه ای 
و تخصصی نیست. در این شرایط، از جوانی که اطالعات دقیقی 
از استعدادها و توانایی ها، مشاغل متناسب و شایستگی های 
مورد نیاز برای احراز شــغل و ... ندارد، چگونه می توان انتظار 

کسب مهارت داشت؟!
از سوی دیگر وقتی بانک جست وجوی جامع و هوشمند شغلی 
جهت تعامل متقاضیان شغل)بخش تقاضا( و متقاضیان نیروی 
کار)بخش عرضه( وجود ندارد، افرادی که از شایستگی های 
الزم برخوردارند به راحتی نمی توانند به شــغل خود دست 
یابند و به گونه ای دچار فرســودگی شــغلی می شوند. البته 
سازوکارهایی چون مراکز کاریابی در کشور ما نیز پیش بینی 
شــده که در حال حاضر پاســخگوی تغییــرات اجتماعی، 

اقتصادی و فرهنگی نیستند.
براساس گزارشــی که به  تازگی منتشر شده، تنها 1۷درصد 
شاغالن حرفه ای هستند؛ همچنین تحلیل آمار نیروی کار در 
سال 1۳90 نشان می دهد حدود 10 درصد از نیروی شاغل در 
بخش خصوصی، از دانش آموختگان دانشگاهی هستند. قطعا، 
هم فقدان مهارت ها و هم پایین بودن سطح فناوری بنگاه ها 
و عدم نیاز بسیاری از بنگاه ها به نیروی متخصص، باعث شده 
حضور کم رنگی از دانش آموختگان را در بازار کار واقعی کشور 
شاهد باشیم. اساسا 4 کارکرد تربیت نیروی متخصص، توسعه 
سرمایه فرهنگی و اجتماعی، نگهداشتن جایگاه کشور در لبه 
مرز دانش و فناوری، پایش و پیش بینی آسیب های اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصــادی و اداری و ارائــه راهکارهای اصالحی و 
پیشگیری کننده، از جمله مواردی است که از نظام آموزش 

عالی انتظار می رود.
 افزایش مستمر نرخ مشارکت نیروی دانش آموخته در بازار 
بخش خصوصی، افزایش مستمر متوســط حقوق و مزایای 
نیروی کار دانشی، کاهش فســاد- اختالس و ارتشا، افزایش 
نظم حاصل از رعایت قوانین و مقــررات، کاهش نرخ طالق، 
اعتیاد، قتل، افزایش مستمر سهم شرکت های دانش بنیان، 
افزایش سهم صادرات غیر نفتی یا نفتی با ارزش افزوده باال، 
شایسته محوری در انتصاب مدیران، شور و نشاط اجتماعی، 
اعتقاد متخصصان کشور به امکان پذیری حضور در عرصه های 
مدیریتی کشور و امکان تحقق توسعه، از جمله مواردی است 
که می تواند نشان دهد آیا نظام آموزش عالی توانسته در تحقق 

ماموریت هایش موفق باشد یا خیر؟ 
اگر این شاخص ها به طور مســتمر بهبود پیدا کند، می تواند 
حاکی از موفقیت نظام آموزشــی باشــد و البته تحقق این 
رسالت ها مستلزم هماهنگی سایر نظام ها نیز هست. بررسی 
یکپارچه آمار و مقایســه تطبیقی با کشــورهایی که از نظر 
تاریخی، همزمان با ما توسعه را شروع کرده اند، نشان می دهد 
هیچ یک از نظام ها و نهادهای آموزشی، اشتغال و اقتصادی 

کشور نتوانسته اند کارکردهای مورد انتظار را محقق کنند.

سکه تمام بهار آزادی
11،860،000 ریال)طرح جدید(

6،620،000 ریالنیم سکه

3،750،000  ریالربع سکه

2،580،000 ریالسکه یک گرمی

1،157،950 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس ســابق اتحادیه فرش ماشــینی اصفهان با بیان اینکه نــرخ ارزش افزوده به 
کارخانه های تولید فرش ماشــینی از ۳ درصد آغاز شــده اســت، گفت: اکنون نرخ 

ارزش افزوده فرش ماشینی به 9 درصد رسیده  که تا حدودی مشکل ساز است.
حبیب ا... پوستین دوز اظهار داشــت: با کاهش قدرت خرید مردم، سود قابل توجهی 
عاید فروشنده فرش و حتی تولیدکننده نمی شود، اما پرداخت این میزان مالیات کمر 

تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را شکسته است.
وی گفت: رکود بیش  از حد در صنعت فرش ماشینی، سبب تعطیلی 20 تا ۳0 کارخانه 
کوچک فرش ماشینی در استان اصفهان شده است. پوستین دوز با بیان اینکه امیدواریم 
دولت برای نجات فرش ماشینی از رکود راه چاره ای بیندیشد، خواستار شد مسئوالن 
دولتی برنامه هایی را پیاده سازی کنند تا فرش ماشینی ایرانی که بی نظیرترین فرش 
در جهان است، با رکود جدی مواجه نشود. رییس سابق اتحادیه فرش ماشینی اصفهان 
حدود ۳5 درصد صادرات فرش ماشینی را مختص اســتان اصفهان دانست و اظهار 
داشت: شهرستان کاشان نیز در این حوزه بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده 
است. پوستین دوز افزود: فرش ماشینی اصفهان امروز به کشورهای عراق، پاکستان و 

افغانستان، آسیای میانه و اطراف خلیج فارس صادر می شود، چرا که این کشورها به 
دنبال فرش ارزان هســتند. وی پیرامون اینکه با وجود رکود اقتصادی در بازار فرش، 
هزینه های تولید ســاالنه بین 10 تا 15 درصد افزایش  یافته، تصریح کرد: با کاهش 
50درصدی قدرت خریــد مردم، افزایش هزینه های تولید بر تولیدکنندگان فشــار 
مضاعفی وارد کرده و تولیدات فرش هم کاهش یافته است. رییس سابق اتحادیه فرش 
ماشینی اصفهان با بیان اینکه صنعت فرش ماشینی همانند دیگر صنایع کشور درگیر 
رکود است، افزود: وضعیت بازار فرش مطلوب نیست و بسیاری از کارگاه های کوچک 
تولید فرش ماشینی به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی تعطیل شده اند و کارخانه های 

بزرگ که هنوز فعال هستند با ظرفیت پایین به کار خود ادامه می دهند.

 تعطیلی ۳۰ کارخانه کوچک فرش ماشینی 
در استان اصفهان

شغل پایدار، نیازمند داشتن مهارت است 

قیمت انواع تبلت

بازار

Lenovo Tab 3 A7-30 1GB 16GB لنوو

     3,750,000
ریال

 4,750,000
ریال

 SAMSUNG Galaxy Tab A سامسونگ
SM-T585 16Gb 10.1inch

 11,150,000
ریال

 15,300,000
ریال

 SAMSUNG Galaxy Tab S2 سامسونگ
T719N 32Gb 8.0inch

 14,450,000
ریال

 16,400,000
ریال

صدور ۳7 مجوزفعالیت برای صنایع 
تبدیلی در اصفهان

 اعطای مجوز تولید هلیکوپتر 
و قطعات هواپیما به هسا 

با حضور رییس سازمان محیط زیست کشور ، طرح توسعه 
مرکز پایش زیست محیطی استان اصفهان افتتاح شد.

افزایش سامانه های برخط در واحدهای بزرگ، شهرک های 
صنعتی و نصــب و راه انــدازی افزون بر 190حســگر، از 
ویژگی های این سامانه است. این سامانه خروجی آالینده ها 
و پساب 9 واحد صنعتی را کنترل می کند. همچنین طرح  
سر محیط بانی مرکز مدیریت تاالب گاوخونی هم از طریق 
ویدیو کنفرانس در شهر ورزنه افتتاح شــد.این ایستگاه با 
هزینه ۳ میلیارد ریال در 925 متر مربع مساحت و زیر بنای 
400 متر مربع به بهره برداری رســید. این ایستگاه ورودی 

تاالب گاو خونی را از لحاظ کمی و کیفی بررسی می کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی، در نامه ای به معاون اول 
رییس جمهور، با تشریح اقدام های انجام گرفته توسط دولت 
برای برطرف شدن مشــکل کارخانه پلی اکریل اصفهان، با 
تاکید بر اینکه این کارخانه تعطیل نشده است، تصریح کرد: 

مرحله اول این کارخانه از اول خرداد راه اندازی می شود.
علی ربیعی در نامه ای به اســحاق جهانگیــری معاون اول 
رییس جمهور، با تبیین روند رســیدگی به وضعیت تولید و 
اشــتغال در کارخانه پلی  اکریل اصفهان اضافه کرد: گرچه 
مالکیت این کارخانه 100 درصد خصوصی شده اما وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی نهایت تالش خود را برای حمایت 

از تولید و نیروی کار در این کارخانه به کار گرفته است.

بهره برداری از طرح توسعه مرکز 
پایش زیست محیطی استان 

راه اندازی مرحله اول کارخانه 
پلی  اکریل اصفهان از خرداد 

در حال حاضر نیاز جامعه به مهارت درمقایسه با  گذشته معانی جدیدی پیدا کرده است؛ به طوری  زاینده رود
که همه اقشار جامعه اعم از گیرندگان خدمات و ارائه دهندگان آن الزم است  به مهارت مجهز باشند.
از نکات مهم در مسائل اقتصادی، توجه به افراد موفق در رشته های فنی و حرفه ای است که این امر ازطرف سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای محقق خواهد شد.

مهارت تنها یکی 
از مولفه های 

شایستگی است 
که اساس دستیابی 

افراد به شغل 
پایدار و مولد است
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استالونه و جکی چان در یک اثر اکشن همبازی می شوند 
سیلوستر استالونه و جکی چان دو بازیگر شناخته شده سینمای اکشن قرار است برای 
نخستین بار در فیلمی اکشن با نام »بغداد سابق«  به کارگردانی اسکات وائو هم همبازی 
شوند. »بغداد سابق« را کمپانی »SR Media« که متعلق به جکی چان است تهیه  می کند.

در حاشیه

جشــنواره فیلم و عکس انتخابات 96 از سوی معاونت 
امور استان های رســانه ملی و با همکاری شبکه های 
رادیویی و تلویزیونی در سراســر کشور برگزار می شود 
و شرکت کنندگان تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری 
می توانند آثارشان را به پایگاه اینترنتی »نگاه« ارسال 
نمایند.به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان ها، در 
این مسابقه آثار صرفا تولیدی )تهیه شده توسط موبایل 
یا دوربین( در قالب ویدئو و عکس قابل پذیرش اســت. 
آثاری که در قالب آلبوم تصویــری )مجموعه عکس( 
تهیه و ارسال می شوند باید با فرمت jpg بوده و همگی با 
هم و بدون فولدر تحت یک فایل zip شده و برای سایت 

www.negahmedia.ir ارسال شود.
همچنین حداکثر حجم فایل قابل پذیرش برای آلبوم 
تصویری فایل zip شده 10 مگا بایت است. نام فایل های 

عکس، عددی نباشد.
بنابر ایــن گــزارش، ترجیحــا تاریخ، زمــان و مکان 
عکس برداری روی عکس ها شــامل اســتان، خیابان، 
محل و... ذکر شــوند. فرمت آثار ویدئویی نیز 4mp و 
حداکثر حجم مجاز 20 مگابایت و حداکثر زمان 5 دقیقه 
می باشد.عالقه مندان به شرکت در مسابقه الزم است 
در سایت اینترنتی نگاه www.negahmedia.ir ثبت 
نام نموده و پس از تکمیل عضویت و ورود به ســایت از 

طریق شناسه کاربری، اقدام به ارسال آثار خود نمایند.
شایان ذکر اســت مخاطبانی که از قبل در این سایت 

عضویت دارند، نیاز به ثبت نام مجدد ندارند.

همایون شجریان در متنی که در اینســتاگرام خود منتشر کرده، 
آورده است:

»در این کــره خاکِی معلــق در جهان 
هســتی، این خاک همه چیز ماست و 
تا زمانی که حتی یک ایرانی در جهان 
زنده باشــد، این خاک متعلق به آن 

ایرانی است و نظرش مهم و محترم.
دوستان عزیزم! این روزها با گرم شدن 
تنور انتخابات، تنور شــایعات نیز داغ تر 
شده است، برخی از این شایعات دامن 
پدر و بنده را نیز گرفته است، از احضار به دادگاه برای آلبوم »رگ 
خواب« تا وعده حضور و اجرا در مراســمی خاص تــا هر از گاهی 
نامه ای بر له یا علیــه کاندیداها در فضای مجازی یا مســتقیم به 
خودشان تا حمایت و طرفداری، تا... خوش بینانه اش این است که 
افرادی خودجوش با این روش می کوشند تا پدر و من را مجبور به 
اعالم موضع کنند. اجازه دهید موضع من بماند برای خودم؛ هرچند 
که مردم هر کدام از ما را بهتر از خودمان می شناسند و نظرات مان 
را می دانند. مردم صالح خــود را بهتر می دانند زیرا این روزها و آن 
روزها هر آنچه که باید می دیدند و می شنیدند را دیده و شنیده اند و 

بر همان اساس تصمیم می گیرند.
همیشه ســربلند و جاویدان باشــد ایران که گهواره و گور، دامان 

اوست.«

باشگاه خبرنگاران: فریال بهزاد کارگردان سینما با اشاره به جدیدترین 
فعالیت خود گفت: قصد ساخت یکی از قصه های شاهنامه به نام »بیژن 

و منیژه« را به صورت ترکیبی زنده و انیمیشن دارم. 
فریال بهزاد این نویسنده و کارگردان آثار سینمایی افزود: هم اکنون در 
مرحله مقدماتی، پژوهش و نگارش هستیم و ترجیح می دهم بیان دیگر 

جزییات آن را به زمان دیگری موکول کنم. 
الزم به ذکر است که فریال بهزاد نویســنده و کارگردان سینمای ایران 
در سابقه ی سینمایی خود، آثاری چون »پرستوهای عاشق« )1۳۸9(، 
»شور زندگی« )1۳۷۷(، »روزی که خواستگار آمد« )1۳۷5(٬ »مرد 
نامرئی« )1۳۷۴(، »دره شــاپرک ها« )1۳۷0(٬ »کاکلی« )1۳6۸( و 

»حریر« )1۳95( را کارگردانی کرده است.

طبق جلسـه شـورای صنفـی نمایـش که هفتـه گذشـته برگزار شـد،  
قرار شـده ۳ فیلم از حمید نعمـت اهلل، مهران مدیـری و منوچهر هادی 

در تابسـتان امسـال اکران شوند.
1- فیلـم »رگ خواب کـه در گروه اسـتقالل اکران می شـود. این فیلم 
بـه کارگردانی حمیـد نعمت اهلل اسـت و با بـازی لیال حاتمـی، کوروش 

تهامـی، حمیدرضـا آذرنگ و الهـام کردا
2-فیلم سـاعت 5 عصر کـه اکـران آن در گروه قـدس اسـت.این فیلم 
به نویسـندگی خشـایار الوند بـا تهیـه کنندگـی و کارگردانـی مهران 

مدیری اسـت.
 سـیامک انصـاری، آزاده صمـدی، امیـر جعفـری، نگیـن معتضدی و 

مهـران مدیـری از بازیگـران ایـن فیلم هسـتند.

فریال بهزاد، »بیژن و 
منیژه« می سازد

کدام فیلم ها در تابستان 
امسال اکران می شوند؟ 

آرش کمانگیر« 
به زودی جلوی 
دوربین می رود

کارگردان سینمای کودک و نوجوان، از ساخت فیلم سینمایی »آرش کمانگیر« خبر داد.
غالمرضا آزادی تهیه کننده و کارگردان سینما با اشاره به جدیدترین فعالیت های سینمایی خود گفت: در حال حاضر فیلم سینمایی »سندباد و سارا« برای حضور سی امین 

جشنواره بین المللی فیلم های بین المللی کودکان و نوجوانان آماده شده و اولین نمایش آن در این جشنواره است.
وی ادامه داد: همچنین پیش تولید فیلم سینمایی »آرش کمانگیر« را آغاز کرده ام، این فیلم به صورت رئال و انیمیشن سه بعدی ساخته می شود. متاسفانه بعد از ساخت 

فیلم »دره شاپرک«، سینمای ایران دیگر تمایلی به ساخت فیلم هایی از این دست نداشت و بیشتر به سمت سینمای رئال پیش رفت.
این تهیه کننده سینما توضیح داد: طراحی و تولید بخش انیمیشن این فیلم آغاز شده است و فکر می کنم ساخت آن نزدیک به یک سال طول بکشد. فیلم برداری بخش 
رئال این فیلم به زودی در تیرماه توسط پیام آزادی صورت می گیرد.آزادی گفت: فکر می کنم سینمای ایران باید به قهرمانان شاهنامه توجه بیشتری داشته باشد و آثاری 

با چنین موضوع هایی را جلوی دوربین ببرد تا جوانان و نوجوانان ما با آن آشنا شوند.

معاونت امور استان های رسانه ملی برگزار می کند؛

جشنواره فیلم و عکس 
انتخابات 96

همایون شجریان: 

اجازه دهید موضع من بماند برای 
خودم

سینما

ریکاردو دارین بازیگر آرژانتینی ســینمای جهان، به جمع 
بازیگران فیلم جدید اصغر فرهادی پیوست.

زبان فیلم تازه اصغر فرهادی اسپانیایی است و پیش از این 
اعالم شــده بود که پنه لوپه کروز و خاویر باردم در آن بازی 
می کنند. ریکاردو دارین بازیگر آرژانتینی سینمای جهان، 
دیگر بازیگر این فیلم است. فیلم برداری این اثر سینمایی از 

اواسط ماه اوت در شهر مادرید پایتخت اسپانیا آغاز می شود.
دارین در فیلم تازه فرهادی نقش همسر پنه لوپه کروز را بازی 
می کند. فیلم تازه اصغر فرهادی، درامی خانوادگی و تریلری 
روان شناسانه اســت که در آن ماجرای دزدیدن یک دختر 

نوجوان به آشکار شدن رازهای خانواده ختم می شود.
آنچه مشخص است، کمپانی ال دسئو بیش از این تهیه کننده 
این اثر ســینمایی نخواهند بود.این پروژه کــه بین 12 تا 
1۳ میلیون دالر هزینــه دارد، حاصل همکاری فرانســه، 
ایتالیا و اســپانیا خواهد بود. الکســاندر ماله گی از کمپانی 
فرانسوی »ممنتو فیلم«، آلوارو لونگوریا از کمپانی اسپانیایی 
»اســتالوارتس مورنا فیلم« و آندریــا اوچیپنتی از کمپانی 
ایتالیایی »الکی رد« خواهد بود. فرهادی فیلم نامه این اثر را 
به زبان فارسی نوشته و پس از آن به زبان اسپانیایی ترجمه 
شده است. کارگردان »جدایی نادر از سیمین« برای این فیلم 

گروهی از بزرگان ســینما را گردهم آورده است که از میان 
آنها  می توان به آلبرتو ایگلســیاس آهنگساز، خوزه لوییس 
آلکائینه مدیر فیلم برداری، کالرا نوتاری طراح صحنه و سونیا 
گرانده طراح لباس اشاره کرد.الکساندر ماله گی تهیه کننده 
»گذشته« و »فروشنده« درباره فیلم جدید فرهادی گفت: 
این فیلم سومین همکاری من و فرهادی پس از »گذشته« 
و »فروشنده« اســت. من همچنان شیفته قدرت و ظرافت 
کارهای او هســتم. در فیلم جدید، داستانی هیجان انگیز، 
لوکیشــن های فوق العاده و بازیگرانی درجه یک در اختیار 
داریم. این اثر پرتماشاگرترین  فیلم فرهادی تاکنون خواهد 

بود و من دنبال جذب حداکثر میزان تماشاگران هستم.

ماجرای دزدیده شدن یک دختر نوجوان؛

ریکاردو دارین، بازیگر فرهادی شد 

تلویزیون

»ماه عسل 96« امسال وارد دوازدهمین سال تولید و پخش 
خود می شود و این در حالی است که پیش تولید این برنامه از 

پاییز 95 به طور جدی آغاز شده.
آنطور که احسان علیخانی تهیه کننده و مجری این برنامه 
پیش از این نیز اعالم کرده بود، اتاق فکرش با برگزاری جلسات 
متعدد در زمینه های مختلف کار خودشان را تقریبا یکسال 

پیش از آغاز پخش برنامه شروع کرده اند.
یکی از تفاوت های پروسه پیش تولید این برنامه در سال 96 با 
سال های گذشته، ارتباط بیشتر با مراکز تحقیقاتی-پژوهشی، 
آسیب شناسی های متعدد درباره موضوعات مختلف، برگزاری 
جلساتی با کارشناسان و صاحب نظران در زمینه های گوناگون 
است.  همچنین از آنجا که رسالت خاص این برنامه روایت 
قصه های مردم بوده و مردمی بودن یکی از ویژگی های اصلی 
»ماه عسل« است گروه تولید و اتاق فکر این برنامه در فضای 
مجازی با راه اندازی روبات تلگرامی، انتقادات و پیشنهادات 
مخاطبان خود را پیش از آغاز برنامه مــورد ارزیابی و تامل 

قرار داده است.  
بنا بر اعالم روابط عمومی برنامه، »ماه عســل 96« یکی از 
موضوعات اصلی خود را در دوره تحقیق و پژوهش به سبک 
زندگی اختصــاص داده و پیش بینی می شــود که یکی از 

محورهای اصلی امسال نیز همین موضوع باشد. 
همچنین گفتنی است ماه عسل در شرایطی وارد دوازدهمین 
سال پخش خود می شــود که تنها برنامه تلویزیون در ماه 
مبارک رمضان است که توانسته در سنوات مختلف روی آنتن 

برود و تبدیل به یک برند تلویزیونی شود. 
این برنامه مطابق هرسال ویژه برنامه افطار شبکه سه محسوب 
می شــود و امســال نیز با پخش یک روز قبل تر از آغاز ماه 

رمضان، به پیشواز ماه مبارک می رود.

»پژوهش در سبک زندگی« خط مشی احسان علیخانی؛

ماه عسل 96 به پیشواز ماه رمضان می رود

آنا: پخش فیلم »پی 22« با بازی یکی از اعضای شورای 
شــهر تهران که در انتخابات دوره بعد شــورا نیز نامزد 
است، آن هم در روز انتخابات، اتفاق جالبی بود که البته 

از نمایش آن جلوگیری شد.
مطابق با کنداکتور ارسالی از ســوی معاونت سیما به 
رسانه ها، یکی از فیلم هایی که مقرر بود ساعت 1۴:۳0 
روز جمعه 29 اردیبهشت ماه روی آنتن شبکه سه سیما 
برود، فیلم تلویزیونی »پی 22« به کارگردانی حســین 
قاســمی جامی بود. اما نکته  قابل توجه آن بود که یکی 
از بازیگران این فیلم، هادی ساعی، عضو کنونی شورای 
شــهر تهران و نامزد حضور در پنجمین شــورای شهر 
تهران اســت. حال آنکه این فیلم قرار بود دقیقا در روز 

انتخابات روی آنتن شبکه سه سیما برود.

پخش نشدن فیلم »پی22« به 
دلیل بازی نامزد شورای شهر

جدول فروش هفتگی سینمای ایران منتشر شد:

 »نهنگ عنبر«
 در آستانه 3 میلیاردی شدن

جدول فروش هفتگی سینمای ایران با اعالم رکوردشکنی و صدرنشینی 
فیلم سینمایی »نهنگ عنبر 2« به کارگردانی سامان مقدم منتشر شد.

از نکات بارز این هفته از اکران در سینمای ایران، می توان به خروج فیلم های 
آباجان، نقطه کور، یک روز بخصوص و سه بیگانه از فهرست اصلی اشاره کرد.
همچنین طی هفته گذشته 4 فیلم ویالیی ها، برادرم خسرو، نهنگ 
عنبر2 و آشوب، اکران خود را در سینماهای ایران آغاز کردند. 

فروش هفتگی: 160,473,000 تومان
فروش کلی: 775,117,000 تومان

نویسنده و کارگردان: احسان عبدی پور
بازیگران: مصطفی زمانی، پــگاه آهنگرانی، رضا 

یزدانی، سوگل قالتیان، حمزه مقدم
خالصه داســتان فیلم: در پایان جشنی شبانه، 
زندگی چهار دختر و پســر، به سمت غریبی سر 
کج می کند: هیجان! شــوخی شــوخی و بازی 
بازی، راه می افتند تا از عقده های چندساله شان 
کام بگیرند. شوخی تا سرحد جنون. هر شرطی 

بجز مرگ.

تیک آف

فروش هفتگی: 2,503,432,000 تومان
فروش کلی: 2,503,591,000 تومان

نویسنده و کارگردان: سامان مقدم
بازیگران: رضا عطاران، مهناز افشــار، ویشــکا 
آسایش، حسام نواب صفوی، امیرحسین آرمان، 
سیروس گرجستانی، رضا ناجی و علی قربان زاده

خالصه داستان فیلم: این فیلم در مقطع زمانی 
نهنگ عنبر می گذرد و برشــی دیگر از زندگی 
شــخصیت های اصلی قصه یعنی همان ارژنگ و 
رویا، با بازی رضا عطاران و مهناز افشار در همان 

دوران است.

نهنگ عنبر 2

فروش هفتگی: 612,358,000 تومان
فروش کلی: 18,466,092,000 تومان

نویسنده: مهدی محمدنژادیان، سعید سهیلی
کارگردان: سعید سهیلی

بازیگران: حمید فرخ نژاد، پوالد کیمیایی، ساعد سهیلی، بهاره 
افشاری، ترالن پروانه، سارا سهیلی، ساناز طاری، امید روحانی، 

اسدا... یکتا، صفر کشکولی، فاطمه شکری
خالصه داستان فیلم: عباس و حسن پس از پنج سال از زندان آزاد 
شده، سراغ عطا می روند. عطا در این مدت در کما بوده و به تازگی 
به هوش آمده و به زندگی عادی بازگشته است. این سه رفیق 
دوباره با هم همراه شده، در پی کاری شرافتمندانه می گردند. اما 

پس از تالش های بسیار، ناچار می شوند...

گشت 2

فروش هفتگی: 143,138,000 تومان
فروش کلی: 143,138,000 تومان

نویسندگان: احسان بیگلری، پریسا هاشم پور
کارگردان:احسان بیگلری

بازیگران: شــهاب حســینی، ناصر هاشمی، 
هنگامه قاضیانی

خالصه داســتان فیلــم: برادرم خســرو با 
محوریت قــرار دادن شــیزوفرنی به عنوان 
یک بیماری روحی، داستان دو برادر را روایت 

می کند که در رابطه خود دچار مشکل شده اند.

خوب، بد، جلف برادرم خسرو
فروش هفتگی: 127,860,000 تومان

فروش کلی: 15,852,866,000 تومان
نویسنده و کارگردان: پیمان قاسم  خانی

بازیگــران: حمیــد فــرخ نــژاد، پژمان 
جمشیدی، ســام درخشــانی، ویشکا 
آســایش، مانــی حقیقــی ، مجیــد 
مظفری، رضــا رویگری، نســیم ادبی، 
نیوشــا ضیغمی، آزاده صمدی، مهراب 

قاسم خانی ، امیرمهدی ژوله، بهاره رهنما، 
حسین پاکدل، علی اوجی.
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 داریوش اسدزاده
 بازیگر پیشکسوت در بیمارستان

اخبار کوتاه

اینستاگردی

اقدام جالب خانم بازیگر برای 
اهدای عضو 

آناهیتا همتی بازیگر سینما و تلویزیون اینستاگرام خود را با اقدام 
جالبش برای ترغیب مردم به اهدای عضو به روز کرد. آناهیتا همتی 

با انتشار این عکس نوشت:
بسیار حس خوبی دارم از اینکه تونستم برای حدود چهل و پنج تا از 

دوستان و آشنایانم کارت اهدای عضو بگیرم.

عکس روز

کارگردان ســینما و تلویزیون گفت: بازگو کردن مشکالت جامعه 
بخصوص در حوزه زنان بر خالف تصور 

برخی ها، اصال سیاه نمایی نیست.
تهمینه میالنی کارگردان ســینما و 
تلویزیون اظهار کرد: ضوابط در زمینه 
ساخت فیلم درخصوص زنان کارگر 
بسیار دشوار است؛ در حالی که زنان 
کارگر بسیار تالشگر و کوشا هستند و 
باید تالش و زحمت آنها در جامعه دیده 
شود. وی افزود: قول می دهم تمام تالش 
خود را برای ساخت فیلم در خصوص زنان کارگر انجام دهم چرا که 

یکی از دغدغه هایم ساخت فیلم در این زمینه است.
میالنی با بیــان اینکه فیلم »ملی و راه هــای نرفته اش« به زودی 
اکران خواهد شد، خاطر نشــان کرد: این فیلم داستان زن جوانی 
است که بر خالف خواست خانواده عاشق می شود و ازدواج می کند 
که دچار مشکالتی خواهد شد.وی ادامه داد: فیلم در مورد خشونت 
خانگی علیه زنان است؛ چرا که اغلب تصور می کنند خشونت فقط 
درگیری های فیزیکی و کتک هستند در حالی که تحقیر شدن زن 
از نظر روانی در حوزه های اقتصادی واجتماعی نیز خشونت به شمار 
می رود.این کارگردان که همواره زنان و مشکالت و آسیب های آنان 
از دغدغه های اصلی او به شمار می رود، اذعان داشت: خشونت در 
جامعه علیه زنان باعث سقوط بنیان خانواده می شود و باید همگان 
به این موضوع توجه داشته باشــند ودر زمینه مشکالت زنان گام 

بردارند.
تهمینه میالنی کارگردان سینما و تلویزیون، درپایان گفت: بازگو 
کردن مشــکالت جامعه بخصوص در حوزه زنان، بر خالف تصور 
برخی ها، اصال سیاه نمایی نیست بلکه بازگو کردن حقایق هستند و 

باید برای آنها راهکار و تدبیری اندیشیده شود.

تهمینه میالنی:

 بازگو کردن مشکالت زنان 
سیاه نمایی نیست
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 تماشای ویدئوی 360 درجه 
در یوتیوب ممکن شد

 هوش مصنوعی اندروید
 فرآیند کپی و پیست را تسهیل می کند

 سه مدل تازه لپ تاپ 
به زودی عرضه می شود

کنفرانس توسعه دهندگان گوگل I/O 2017 پر از قابلیت های نوین 
بود که یکی از آنها ویدئوی 360 درجه در یوتیوب است.

کنفرانس توســعه دهندگان شــرکت گوگل صرفا در مورد موتور 
جست وجو و هوشمندتر شدن آن نیست. شرکت گوگل در کنفرانس 
خود، خبر از در دسترس قرار گرفتن زودهنگام ویدئوی 360 درجه 
در یوتیوب و امکان تماشای آن در تلویزیون داد. ویدئوی 360 درجه 
برای اولین بار وارد دنیایی فراتر از مرورگرهای وب و گوشــی های 
هوشمند خواهد شــد. به گفته  ســارا الی، مدیر محصول یوتیوب، 
ویدئوی 360 درجه به اندازه  فعلی صفحه نمایش معمولی نزدیک 
نیست و با آن سازگاری ندارد. در واقع قابلیت ارائه شده در یوتیوب، 
تجربه ای فراهم می آورد که قبال در تلویزیون های سنتی ممکن نبود.

هنگامی که Youtube شروع به عرضه  ویژگی یادشده در نرم افزار 
تلویزیون خود کند، کاربران قادر بــه تعامل با ویدئوی 360 درجه 
خواهند بود و می توانند با اســتفاده از کنترل از راه دور، در محیط 
درحال تماشــای موجود در ویدئو حرکت کرده و جابه جا شــوند. 
تفاوت اصلی ویدئوی 360 درجه  موجود در یوتیوب با ویدئوی 360 
درجه  معمولی موجود در گوشی هوشمند، نبود قابلیت جابه جایی 
به نماهای متفاوت است. گوگل مژده می دهد که به زودی کاربران 
می توانند از قابلیت یادشــده در صفحات نمایش بسیار بزرگ هم 
بهره ببرند. با اســتفاده از قابلیت تغییر نما در ویدئوی 360 درجه 
یوتیوب، کاربران می توانند چندین ســاعت در کنار دوستان خود 

سرگرم باشند.

اندروید O به کمک الگوریتم های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی 
عملیات کپی و پیست را برای کاربران تسهیل خواهد کرد.

ماه گذشته گوگل از ســبک جدید عملیات کپی و پیست به کمک 
هوش مصنوعی خبر داد که به صورت خودکار و بدون دخالت کاربر 
انجام می شود. نحوه  کارکرد این قابلیت بدین شرح بود که اندروید 
واژه های جست وجو شده در کروم را به خاطر می سپرد و آنها را در 

سایر نرم افزار ها و در مواقع الزم قرار می داد.
اما در خالل کنفرانس گوگل I/O سال 2017، قابلیت کپی و پیست 
هوشمند که در اندروید O نیز وجود دارد، معرفی شد. در این قابلیت 
جدید که گوگل از یادگیری ماشین در آن بهره برده است، اندروید 
کلماتی مانند آدرس، شماره تلفن، نام شخص را شناسایی می کند 
و کاربر تنها با دو بار لمس بخشی از این قسمت، می  تواند تمام آن را 
انتخاب و سپس اقدام به کپی و پیســت کند. اندروید همچنین به 
واسطه  این قابلیت پیشنهاد تماس به مخاطب مورد نظر یا مسیریابی 

به سمت آدرس درج شده می دهد. 
به واســطه  الگوریتم های یادگیری ماشین، اندروید به مرور کلمات 
مورد نظر شــما را بهتر خواهد شــناخت و در بخش کپی و پیست 

کاربران را بیش از پیش همراهی می کند. 
قابلیت Auto-fill نیز یکی از بخش های جدید اندروید O اســت 
که از کروم به عاریت گرفته اســت. بدین ترتیب اندروید از کلمات  
وعبارات به کاررفته در مرورگر کروم برای سایر بخش های سیستم 
 عامل بهره خواهد برد. ابزار متن باز یادگیری ماشین گوگل موسوم به

 Tensor Flow Lite نیز برای بهبود قابلیت های هوش مصنوعی و 
یادگیری ماشین در اختیار توسعه دهندگان قرار می گیرد.

با توجه به عرضه انواع مدل هــای محبوب لپ تاپ و کاهش فروش 
تبلت های یک تولید کننده مشهور ابزارهای الکترونیکی، این شرکت 
در تالش است از طریق عرضه سه مدل جدید سهم خود را در بازار 

جهانی حفظ کند.
قرار اســت اپل ماه آینده و در جریان برگزاری کنفرانس توســعه 
دهندگان خود از ســه مدل جدید لپ تاپ مک بوک رونمایی کند. 
در حالی که برخــی منابع می گویند این لپ تــاپ ها کامال جدید 
خواهند بود، برخی دیگر نیز معتقدند اپل صرفا قصد دارد برخی به 

روزرسانی ها را در مدل های فعلی لپ تاپ های خود به عمل آورد.
یکی از این ســه مدل لپ تاپ مک بوک 12 اینچی بوده و مجهز به 
پردازنده جدید اینتل اســت. یکی از مشکالت عمومی مک بوک ها 
عمر نه چندان باالی باتری آنهاســت؛بنابراین احتماال اپل در مک 
بوک های تازه خود از پردازنده های جدید Kaby Lake اینتل بهره 
خواهد برد.همچنین یک نسخه به روزشده از MacBook Pro نیز 
همراه با نسل هفتم پردازنده های اینتل به بازار می آید که عمر باتری 

آن نیز بهینه شده است.
اما شاید مهم ترین خبر در این زمینه عرضه مدل کامال به روزشده ای 
از مک بوک ایر باشــد که ارزان قیمت ترین لپ تاپ تولیدی اپل در 
سال های اخیر بوده است. بسیاری فکر می کردند این لپ تاپ شانس 
چندانی برای موفقیت ندارد، اما ظاهرا استقبال خوب از آن در بازار 
باعث شــده مدل تازه ای از مک بوک ایر هم طراحی و عرضه شود.

کنفرانس توسعه دهندگان اپل از ۵ تا ۹ ژوئن برگزار شده و طی آن 
نسخه جدید سیستم عامل iOS که قرار است در آیفون ۸ به کار رود 
هم رونمایی خواهد شد. ممکن است طی این مراسم نسخه جدیدی 

از سیستم عامل MacOS هم در دسترس عالقه مندان قرار بگیرد.

علم پژوهی

شــرکت Made In Space )ســاخت فضا( که در 
کالیفرنیای آمریکا مســتقر است در حال ابداع فناوری 
جدیدی اســت که آن را با نــام Archinaut به دنیا 

معرفی می کند.
این شرکت که پیش تر چاپگر سه بعدی تجاری را راهی 
ایستگاه فضایی بین المللی کرده تا ساخت انواع وسایل 
مختلف در شــرایط بی وزنی مورد آزمایش قرار گیرد 
حاال در نظــر دارد تا با اســتفاده از Archinaut ایده 
جاه طلبانه ساخت و ســاز در فضای اطراف زمین را به 

واقعیت تبدیل کند.
 Made In Space انــدرو راش مدیرعامل شــرکت
پیش تر گفته بود: تفاوت آنچه که اینجا و روی زمین می 
سازیم با آنچه که قرار اســت در خارج از مرزهای زمین 
ساخته شــود در این اســت که آنجا چیزهایی ساخته 
خواهد شــد که نمی توان آنها را از زمین به فضا پرتاب 
کرد و چاره ای نداریم جز اینکه فرآیند ساخت و ساز را 

در فضا آغاز کنیم.
مهم ترین ویژگی فناوری Archinaut در این است که 
می توان هر ساختاری را به شکل و شمایل مورد نیاز در 
فضا ساخت و به همین دلیل به مهندسی های پیچیده 
و پرهزینه برای ســاخت آنها در زمین و ارسال به فضا 

نیازی نیست.
در این فناوری جدید، یک چاپگر سه بعدی و بازوهای 
روباتیکی انعطاف پذیر به کار گرفته می شــود. از این 
طریق می توان بخش های مختلفی را ساخته و در ادامه 
آنها را روی یکدیگر مونتاژ کرد تا سازه نهایی مورد نظر 

به دست آید.
اما ویژگی مهم دیگر این نوآوری در آن است که می توان 
ساختارهایی بنا شــده از این طریق را تعمیر کرده و به 

روزرسانی های الزم را نیز در آنها انجام داد.

فناورانه

یک طراح هلندی تصمیم دارد دوچرخه ای بســازد که هوای اطراف فرد را 
پاک سازی می کند.

دان روزگارد، طراح هلندی در ســال 201۵ میالدی طــرح برج بدون دود 
)Smog Free Tower( را برای پکن ارائه کرد. اکنون این شرکت به دنبال 

گسترش حوزه فعالیت ابزارهای مبارزه با آلودگی است.
این برج با 7 متر ارتفاع و 3/۵متر قطر، سازه ای است که با باد کار می کند و با 
انتشار یون های مثبت، نوعی حباب ایجاد کرده و هوا را پاک سازی می کند. 
این یون ها به ذرات ریز غبار می چسبند و به وسیله یک صفحه دارای بار منفی 

به داخل برج جذب می شوند.
 PM10 آخرین مطالعات نشــان داده این بــرج می تواند 70 درصــد ذرات
دریافتی را جذب کند. این برج در بازه ۴1 روزه توانست 30 میلیون مترمکعب 

هوا را پاک سازی کند.
اکنون روزگارد تصمیم دارد با همین فناوری دوچرخه ای بسازد تا مردم را به 

دوچرخه سواری تشویق کند.
این دوچرخه هم اکنون در مرحله طرح اولیه است و هیچ جزییاتی از آن منتشر 
نشده، اما ایده اصلی دریافت هوا، پاک سازی و سپس ارسال آن به فضای اطراف 

دوچرخه سوار هنگام پدال زدن است.

برای خرید در فروشگاه ها؛دوچرخه ای با قابلیت پاک سازی هوا

 بالن هوشمندی که صورت افراد را
 رد یابی می کند

محققان، نوعی بالن کوچک اتوماتیک ساخته اند که قابلیت ردیابی دست ها 
و صورت را دارد.

 این بالن کوچک چارچوبی گوندوال مانند  و دوربینی کوچک دارد که به بالن 
متصل هستند.

محققان معتقدند این بالن کوچک با قابلیت ردیابی دســت ها و صورت افراد، 
برای خرید در فروشگاه های بزرگ مناسب است زیرا می تواند با انسان ها ارتباط 

برقرار کند و آنها را به سمت مکان موردنظرشان در فروشگاه هدایت کند.
 محققان موسسه فناوری جورجیا این روبات را ساخته اند. به گفته آنان به دلیل 
قابلیت ردیابی صورت و دست ها در این دستگاه، می توان با استفاده از حرکات، 
بالن را هدایت کنند.این ماشین اطالعاتی درباره اپراتور خود جمع آوری می کند. 
مانند نگاه های تردید آمیز و خنده های مشتاقانه.هدف دانشمندان از ساخت 
این دستگاه درک بهتر از شیوه برقراری ارتباط میان مردم و روبات های پرنده 
است. شکل دایره مانند بالن سبب می شود کنترل آن از راه دور کمی مشکل 

باشد، اما این دستگاه ها می توانند سریع جهت خود را تغییر دهند.

محققان دســتگاهی انعطاف پذیر و به نازکی کاغذ ســاخته اند که نه تنها از 
حرکات انســان انرژی تولید می کند، بلکه می توان از آن به عنوان بلندگو و 

میکروفن نیز استفاده کرد.
ساخت چنین دســتگاه صوتی به تولید طیف وسیعی از محصوالت مصرفی 
انعطاف پذیری منجر می شود، مانند رادیو و بلندگوهایی که مانند طومار جمع 

می شوند و وصله های امنیتی که با صوت فعال می شوند.
محققان دانشگاه ایالتی میشیگان این دستگاه را ساخته اند که »نانو ژنراتور 

فروالکتریک« )FENG( نام گرفته است.
دستگاه مذکور از یک ویفر سیلیکونی ساخته شده که دارای چند الیه از مواد 
حافظ محیط زیســت مانند نقره، پلیمیر و پلی پروپیلن فروالکتریک است. 
یون هایی که به این الیه در دســتگاه اضافه می شوند حاوی ذرات شارژ شده 
هستند. این دستگاه انعطاف پذیر و ضخامت آن به اندازه یک برگه کاغذ است. 
انرژی الکتریکی نیز زمانی به وجود می آید که دستگاه با حرکت انسان یا انرژی 

مکانیکی فشرده شود.
سال گذشته محققان به طور موفقیت آمیزی دستگاه FENG را نمایش دادند 
 و با استفاده از آن یک کیبورد، چراغ های ال ای دی و صفحه نمایش لمسی

 ال سی دی را روشن کردند.

ساخت بلندگوی انعطاف پذیر به نازکی کاغذ

هوش سنج

بدون استفاده از عمل تقسیم و فقط در یک دقیقه به 
معما پاسخ دهید. شما چند بار می توانید عدد 31۵ را 

از عدد ۹۵63۵۸7۴ کم کنید؟

عدد پنــج رقمی 1۵3۸۴ 
مسئله   جواب 

است.
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امروزه مبحث آشپزی نیز وارد مرحله  دیجیتال شده است 
و حاال می شود به کمک اپلیکیشن هایی همچون ایزی پز، 
دستور پخت صدها غذا را همیشه و همه جا در جیب خود 
داشت. نکته  جالب  ایزی پز این است که تصاویر، اختصاصی 
این تیم از غذاهاست. به گفته  سازنده، تمام عکس هایی که 
در این برنامه مشاهده می کنید همگی توسط سازندگان این 
برنامه تهیه شده اند به طوری که هر کاربری را برای امتحان 
غذاهای آموزش داده شده وسوسه می کند.ایزی پز دارای دو 
بخش جداگانه اســت. بخش اول مربوط به منوی هفتگی 
است. این بخش به صورت منظم آپدیت می شود تا هم تنوع 
غذایی شما در طول استفاده از اپلیکیشن حفظ شود و هم 
به مرور آرشیو برنامه کامل تر شود. بخش دوم مربوط به تمام 
دستورهای پخت  موجود در برنامه است که در ۴ دسته بندی 
مختلف )غذاهای دریایی، گیاهی، گوشت قرمز و گوشت 
ماکیان( در دســترس شــما قرار گرفته اند. کافی است به 

لیست هر نوع غذایی که هوس کرده اید مراجعه کنید تا با 
ده ها غذای متنوع و خوشــمزه رو به رو شوید. با انتخاب هر 
غذا، وارد صفحه  اختصاصی آن خواهید شــد که در آن نام 
و عکس غذا در کنار گزینه هایی همچون اشتراک گذاری و 
اضافه به عالقه مندی ها قرار گرفته است.در این صفحه مواد 
اولیه الزم برای پخت آن غذا نیز به صورت دقیق نوشته شده 
است تا بتوانید با تهیه  آنها، آشپزی خود را شروع کنید. بعد 
از تهیه مواد اولیه روی گزینه  شروع آشپزی لمس کنید تا 
مراحل دقیق و مرحله به مرحله  پخت آن غذا در اختیار شما 
قرار بگیرد.برای مشاهده  دستور پخت باید در برنامه ثبت نام 
کنید که این امر به طور رایگان  انجام می شود. هنگام ثبت نام 
از شما شماره تلفن، ایمیل و رمز عبور خواسته می شود که 
البته هیچ کدام نیاز به تایید )وریفای کردن( نخواهند داشت.

برای دانلود این برنامه این لینک   goo.gl/qO66Qh  را 
در مرورگرتان وارد کنید.

برنامه ایزی پز؛

آموزش آشپزی و پخت غذاهای دریایی و گیاهی - زوم اپ

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

 ساخت و ساز در فضا 
رونق می گیرد

خودروهای اسپورت جنرال موتورز، در راه هستند
خودروسازی GM، چند سال یک بار، خودروی جدیدی رونمایی می کند که با ظاهر ساده، 
توانایی های فنی شــگفت آوری دارد. هنگامی که درون این خودروها نشسته اید و از پنجره 

نظاره گر بیرون هستید، بیشتر افراد فکر می کنند خودروی شما یک شورلت مالیبو است.

چندی پیش، نــرم افزار مخربی تحت عنــوان »واناکرای« با 
قابلیت خود انتشاری در شبکه حدود 100 کشور شیوع یافته 
و بیش از 7۵ هزار سیســتم کامپیوتری را آلوده کرده است. 
براساس رصدهای انجام شده توســط مرکز ماهر، این بدافزار 
باج گیر، در سطح شبکه کشور ما نیز مشاهده شده به نحوی 
که طبق آخرین آمار این مرکز، بیش از ۵0 اپراتور ارتباطی و 
سازمان، قربانی این باج افزار در کشور شده اند که بیشتر این 
آلودگی ها نیز در حوزه اپراتورهای ارتباطی و حوزه پزشکی، 
سالمت و دانشگاه ها و در تهران و اصفهان شناسایی شده است.
آنتی ویروس بومی، جلوی حمالت باج گیر سایبری 

را گرفت
با این وجود وزارت ارتباطات اعالم کرده است که سیستم هایی 
که از ضدبدافزار بومی »پادویش« استفاده می کرده اند از این 

حمالت مصون مانده اند.
این وزارتخانه تاکید کرد: »بدافزار باج گیر که به سیستم های 

کشورهای همجوار حمالت گسترده ای انجام داده است، توسط 
ضدباج گیر بومی پادویش شناسایی شد و به سیستم هایی که از 

این آنتی ویروس استفاده می کنند آسیبی نرسید.«
شــیوه عملکرد این باج افزار به این صورت اســت که اقدام به 
رمزنگاری کلیه فایل ها و داده های رایانه  اشخاص کرده و سپس 
درخواســت باج )واریز پول به طریق اینترنتــی و ...( در قبال 
رمزگشایی برای اجازه دسترسی صاحبان اطالعات می کند و 
اشخاص تا قبل از پرداخت باج، نمی توانند به فایل ها و اطالعات 

داخل کامپیوتر خود دسترسی داشته باشند.
با وجود انتشــار این بدافزار در چند روز گذشــته در سراسر 
جهان و در برگیری حدود ۹0 کشــور، آنتی ویروس پادویش 
توانست با موفقیت، بدافزار باج گیر را شناسایی و حمالت آن 

را متوقف کند.
وزارت ارتباطات به کاربران فضای مجازی توصیه کرده است 
که برای جلوگیری از آســیب های احتمالی و آلوده شــدن 

سیستم های خود، عالوه بر نصب کردن »آنتی ویروس بومی« 
در سیســتم عامل ویندوز و اندروید که مجهز به ضد باج گیر 
است، از داده های خود نیز پشــتیبان تهیه و سیستم عامل 
کامپیوتر خود را بروز کنند. همچنین اشتراک فایل ویندوز را 
 XP غیرفعال و ویندوزهای قدیمی پایین تر از ویندوز7 شامل

و ... را کنار بگذارند.
همچنین به همه کاربران توصیه اکید می شود، آنتی ویروس 
بومی را همراه نسخه باج گیر آن روی سیستم های کامپیوتر 
و موبایل خود نصب کنند؛ چرا که ایــن آنتی ویروس نه تنها 
واناکــرای )WannaCry( را حتــی قبل از اینکه منتشــر 
شود، تشخیص داده و خنثی می کند، بلکه جلوی انواع دیگر 

باج گیرها را هم می گیرد.
ضدبدافزار بومی پادویش تنها محصول کامل کشــور اســت 
که با مشــارکت و همکاری پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات و یک شرکت دانش بنیان با به کارگیری ده ها نیروی 
نخبه و متخصص جوان ایرانی درداخل کشــور تولید شــده 
 و در ســال 13۹۵ نســخه تکامل یافته خانگی و تجاری آن

 منتشر شد. 
حمله باج گیر سایبری در ایران کاهش یافت

درهمین حال مرکز مدیریت امــداد و هماهنگی رخدادهای 
رایانه ای )ماهر( وابسته به سازمان فناوری اطالعات ایران، با 
اشاره به تولید ضد باج افزار بومی برای مقابله با واناکرای، اعالم 
کرد که این آنتی ویروس توسط مرکز ماهر مورد ارزیابی امنیتی 
قرار گرفته و در پیشــگیری کامل از آلودگی  به باج افزارها، از 

جمله باج افزار مذکور موثر شناخته شده است.
این مرکز اعالم کرد که باج افزار wannacrypt ، همزمان با 
شیوع در سطح جهان، در بخش هایی از کشور ما هم موجب 
آلودگی برخی رایانه ها شــد که با اقدام های صورت گرفته و 
افزایش سطح آگاهی متقاضیان و فعالیت های مورد نیاز برای 
پیشگیری و مقابله با این پدیده ، روند شیوع آن با کاهش بسیار 

چشمگیری رو به رو بوده است.
این کاهش حمــالت، بیانگر رعایت توصیه های ارائه شــده 
از سوی مرکز ماهر توسط دســتگاه ها و کاربران کشورمان و 
اقدام های پیشــگیرانه در سطح شبکه زیرســاخت ارتباطی 

کشور بوده است.

درپی حمله جهانی بدافزارسایبری که به بیش از ۱۰۰ کشور آسیب رسانده، وزارت ارتباطات مدعی شد که 
آنتی ویروس ایرانی موفق به جلوگیری از حمالت این باج گیر شده است.

وزارت ارتباطات خبر داد:

آنتی ویروس بومی، حمالت باج گیر سایبری را متوقف کرد

رییس بنیاد ملی بازی های رایانه ای با تاکید بر 
رشد بازی های آنالین به لطف افزایش پهنای 
باند اینترنت، از اقبــال گیمرها به بازی های 
آنالین با پرداخت درون برنامه ای نســبت به 
بازی هایی که در ابتدا خریداری می شــوند، 

می گوید که نیازمند اتصال به اینترنت هستند.
حسن کریمی قدوسی با اشاره به تاثیر افزایش 
پهنای باند در رشــد بازی های آنالین اظهار 
کرد: براساس آمار و ارقام منتشر شده توسط 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای، در چند ســال 

اخیر کاربران بازی های رایانه ای به سمت بازی  
روی گوشی های هوشمند رفتند.  مهم ترین 
شکلی که بازی های گوشــی های هوشمند 
دارند، متعلق به بازی های آنالین است و این 
موضوع به این علت است که با افزایش پهنای 
باند و دسترســی به اینترنت که در کل دنیا 
ایجاد شــده، بازی کردن از یک مقوله فردی 

به یک مقوله اجتماعــی و بازی های گروهی 
تبدیل شده است. آنچه پهنای باند برای بازی های آنالین رقم زد

 اوپو A77 با دوربین سلفی
 16 مگاپیکسلی معرفی شد 

شرکت اوپو از گوشی هوشــمند اوپو A77 در سایت رسمی خود 
در تایوان رونمایی کرد.پیش فروش این دســتگاه در کشور مذکور 
از تاریخ 1۹ ماه مه شروع خواهد شــد. این گوشی هوشمند دارای 
نمایشــگر ۵/۵ اینچی با رزولوشــن فول اچ دی بوده و پردازنده ۸ 
هســته ای مدیاتک MT6750T با فرکانس 1/۵گیگاهرتز قدرت 

آن را تامین می کند.
اوپو برای این محصــول خود یک باتــری 3200 میلی آمپری و ۴ 
گیگابایت رم درنظر گرفته اســت. درگاه ســیم کارت در این مدل 
به صورت هیبریدی بوده و کاربر در صــورت افزودن کارت حافظه 

خارجی تنها قادر به استفاده از یک سیم کارت است.
دوربین اصلی 13 مگاپیکســلی با دریچه دیافراگم F2.2 همراه با 
سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز و همچنین دوربین سلفی 16 
مگاپیکســلی با دریچه دیافراگم F2.0 و حالت  زیبایی ۴.0 وظیفه 
ثبت تصاویر کاربــران را برعهده دارند. این دســتگاه فلزی در دو 
رنگ طالیی و رزگلد با قیمت 36۵ دالر قابل خریداری خواهد بود. 
پیش فروش اوپو A77 از تاریخ 1۹ ماه مه شروع شده و از 26 ماه مه 

به مشتریان تحویل می گردد.
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يادداشت
زیبایی های نطنز، روی دیوارها نقاشی می شوند

شهرداری نطنز  در مسیر زیباسازی منظر شهری و با بهره گیری از هنر نقاشی در هفت 
نقطه از شهر نطنز به معرفی زیبایی های شهر ، فرهنگ شهروندی، یاد و خاطره شهدای 

گرانقدر و دیگر زیبایی های بصری می پردازد.

 اخبار کوتاه

با هوشــیاری ســربازان گمنام امام زمان )عج(، 
اطالعات ســپاه ناحیــه برخوار در یــک اقدام 
اطالعاتی، موفق به کشــف و شناســایی یک مرکز تولید و توزیع 

مشروبات الکلی در شهرستان برخوار شدند.
به گزارش صاحب نیوز؛ بــه منظور ایجاد چتر امنیتی و اشــراف 
اطالعاتی در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و 
پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا، در نتیجه 
هوشیاری ســربازان گمنام امام زمان )عج(، اطالعات سپاه ناحیه 
برخوار طی یک اقدام اطالعاتی، موفق به کشف و شناسایی یک مرکز 

تولید و توزیع مشروبات الکلی در شهرستان شد.
این مرکز با دستور مقام قضائی و دادستان شهرستان برخوار منهدم 

و به مراجع انتظامی تحویل داده شد.

کانال انتقال آب کشاورزی روستای حاجی آباد 
شهرستان نجف آباد به بهره برداری رسید.

رییس اداره آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: 
طول این کانال با سازه بتنی و مقطع ذوزنقه ای به طول هزار و 100 
متر است. اصالن مقدسی افزایش بهبود بازدهی آبیاری وجلوگیری 
از تلفات آب در مســیر انتقال را از مزایای اجرای این طرح دانست 
 و افــزود: بیش از یک میلیــارد و 300 میلیون ریال هزینه شــده 

است.

توسط سربازان گمنام امام زمان )عج(؛

 یک مرکز تولید مشروبات الکلی 
در برخوار شناسایی شد

 کانال انتقال آب حاجی آباد 
نجف آباد به بهره برداری رسید

برخوار

نجف آباد

فرمانده انتظامي شهرستان خمینی شهر خبر داد:

 کشف 4 هزار نخ سیگار قاچاق 
در خمینی شهر

فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شهر از   خمینی شهر
کشف چهار هزار نخ سیگار خارجی قاچاق و 

دستگیری یک قاچاقچی خبر داد.
علی جعفری نژاد اظهار کرد: در راســتای اجرای طرح های مبارزه با 
کاالی قاچاق، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرســتان 
خمینی شــهر طرح بازرســی از صنوف را آغاز کردند.وی افزود: در 
بازرسی از یک واحد صنفی تعداد چهار هزار نخ انواع سیگار خارجی 
فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان 
خمینی شهر تصریح کرد: در این خصوص یک نفر شناسایی و دستگیر 

و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
وی با اشــاره به اینکه مبارزه با کاالی قاچــاق از اولویت های پلیس 
است، گفت: با توجه به انتخاب شعار سال 1396 از سوی مقام معظم 
رهبری، پلیس نیز عمال در جهت حمایت از اقتصاد مقاومتی تمام 

توان و ظرفیت خود را برای مبارزه با قاچاقچیان به کار خواهد بست.

با مسئوالن

با حضور رییس سازمان نظام پزشکی  گلپايگان
کشور، نماینده شهرستان و مدیران 
شبکه بهداشت و درمان گلپایگان و خوانسار ساختمان 
جدید نظام پزشــکی گلپایگان و خوانسار در گلپایگان 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
علیرضا زالی در این آیین اظهار داشــت: براساس قانون 
در هر شهرستان سازمان نظام پزشکی دارای استقالل و 
جایگاه ممتاز و از اختیارات مالی و اداری برخوردار است.

وی افزود: وظیفه رییس سازمان نظام پزشکی شهرستان 
با وظایف رییس مرکز اســتان هیچ تفاوتی ندارد مگر 

مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ریاست سازمان نظام پزشکی کشور بیان داشت: در حال 
حاضر در 212 شهرستان کشور سازمان نظام پزشکی 

مستقر است. 
وی گفت: بــه جزء مشــمولین ماده 16 قانــون نظام 
پرســتاری که در بخش بیمارستان احصا شدند، اکنون 
جمعیت پزشــکان عضو ســازمان نظام پزشکی کشور 
طبق ماده 4 قانون تشخیص نظام پزشکی بالغ بر  214 

هزار نفر است.
زالی افزود: پزشــکان عضو جامعه نظام پزشکی شامل 
پزشکان، دندان پزشک، داروسازان، پزشکان گروه های 
پروانه دارهــا) گروه پروتُــز و پروتِز، موســوم به َحدام 

مصنوعی(  و پزشکان ماما هستند. 
وی با اشاره به اینکه ساختار سازمان نظام پزشکی کشور 
دمکراتیک است، افزود: برای همگرایی و هم اندیشی و 
تقریب نزدیک شدن مواضع، شورای هماهنگی استان ها 
در کشور متشــکل از رؤسای ســازمان نظام پزشکی 

شهرستان ها تشکیل شده است. 
وی ادامه داد: شــورای هماهنگی نظام پزشکی نهادی 
مترقی که براساس ظرفیت هراستان مسائل و ضروریات 
مربوط به سازمان نظام پزشکی شهرستان ها را بررسی 
می کند و سیاســت گذاری خرد و کالن برمبنای نظام 

پزشکی از ارکان تاثیر گذار شهرستان است.
ریاست سازمان نظام پزشکی کشور بیان کرد: تعرفه های 
بخش دولتی با سه سناریو به کمیســیون اجتماعی و 

ذی ربط برای بررسی به دولت محول شده است.
وی افزود: براساس آخرین مصوبه شــورای عالی بیمه 
در سال گذشته سازکار و طراحی و تعیین تعرفه بخش 
 خصوصی متفــاوت از بخــش دولتی تعریــف خواهد

 شد.

منار یا مناره و یا میل که در قدیم به آن چراغدان و چراغ پایه 
نیز گفته می شــده در لغت به معنای کانون یــا محل نور و 

روشنایی و جای نار است.
در دوران پیش از اسالم مناره یا میل راهنما را جهت راحتی 
مســافران می ســاختند. این هادیان، قافله ها و راهنمایان 
کاروان ها را عمومــا در کنار راه ها و جاده ها می ســاختند و 
در تاج آنها آتشــی روشن کرده تا گمگشــتگان با دیدن نور 
آنها در شــب های تاریک یا روزهای مه گرفته راه را از بی راه 

تشخیص دهند.
»میل های دامــزاد« همچون دیگــر انواع خــود، از همان 
ابتدای ساختشان بنایی مستقل بوده  و ربطی به بنایی دیگر 

نداشته اند. 
از این میل ها در دوران باســتان برای پیام رســانی، پست و 
راهنمایی راه ها استفاده می شده؛ هر چند در برخی موارد این 
بناها همراه با تزیین های عالی بوده که این مسئله جای بحث 

درباره کاربردشان را باز می گذارد.
همچنین مناره یا میل، راهنما یا پیام رســانی اســت که با 
اســتفاده از پرتوهای نور، پیام های رمزی مثــل تلگراف به 

مناطق دورتر فرستاده می شده است.
در واقع یک مناره، نمونه ای با کاربرد بَعدی مورس و تلگراف 

است که با پوشاندن جلوی پرتوها و سپس کنار بردن آن مانع، 
پیامی رمزی را ارسال می کرده اند. در ایران نزدیک به 30 میل 

یا مناره منفرد وجود دارد.
بیشتر میل های ایران متعلق به ســده های چهارم تا ششم 
هستند. میل دامزاد در شهرضا بر جای مانده از دوران قبل از 

اسالم و به احتمال زیاد دوران ساسانیان است.
 قدیمی ترین میل راهنمای موجود در ایران میل اژدهاست. 
بنایی ۷ متری متعلق بــه دوره اشــکانیان در غرب نورآباد 
 ممســنی که در باالی آن آتشــدانی ســنگی قرارداشــته

 است.
بلندترین نقطه کوه دامزاد در شــهرضا 22۵0 متر از سطح 
دریا ارتفــاع دارد و میل دامــزاد بر فراز ایــن ارتفاع، دارای 
2/۵ متــر ارتفاع و 1/۵متر قطر اســت، تحقیقات باســتان 
شناســی و مطالعات میدانی نشــان می دهد همگی میل ها 
از جمله میل دامزاد در شــهرضا، یک پلکان برای باال رفتن 

دارند و بعضی  هم مثل منار گار 
 2 پلکان مارپیچی و کامال مجزا 

دارند.
درب ورودی پلــکان معمــوال 
فاصله زیادی با ســطح زمین 
دارد و دلیلش هم این است که 
هر کسی از آدم گرفته تا جانور، 

راحت نتواند وارد آن شود.
منــاره از 3 بخــش تشــکیل 
می شود: پایه، ســاقه و تاج. هر 
ساقه یا بدنه دارای بخش های 

دکل، پلکان و نورگیر است.
دارای  مناره هــا  بدنــه 
روزنه های بــزرگ و کوچکی 
هســتند که روشــنایی داخل 
منــاره را تامیــن می کننــد. 

تاج مناره در قســمت بــاال قــرار دارد و مطابق ســبک ها 
 و روش هــای هر ســرزمینی بــه گونــه ای زیبا ســاخته 

می شوند.

  میل دامزاد، بر فراز رشــته کوهی بــه همین نام در 
شهرستان شهرضا قرار دارد که از يادمان های دوران 
قبل از اسالم است. در حدفاصل شرقی شهرضا رشته 
کوهی از کوه های زاگرس به نام »دامزاد« يا در گويش 
محلی »ُدمال« قرار دارد. بر فراز بخشــی از اين کوه که 
حدفاصل روستاهای منظريه تا قوام آباد است، يک میل 
وجود دارد و ۲ میل ديگر بر اثر عوامل طبیعی و انسانی 

ويران شده است.

ريیس سازمان نظام پزشکی کشورخبر داد:

عضویت 214 هزار پزشک در 
سازمان نظام پزشکی کشور

»میل دامزاد«؛ یادگار دوران باستان در شهرضا

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری نجف آباد گفت: 
سهمیه اشتغال سال 9۵ این شهرســتان بالغ بر پنج هزار و 
۵60 نفر در نظر گرفته شــده بود که تا پایان اســفند سال 
گذشته، چهار هزار و 836 نفر اشــتغال ایجاد و در مجموع 

بیش از 8۷ درصد از سهمیه اشتغال نجف آباد تحقق یافت.
 احمدرضا جعفرزاده  بااشاره به شعار سال خاطرنشان کرد: 
توجه به بحث اشتغال جزو اولویت ها و سیاست های اجرایی 

ما در این شهرستان است.

 وی خاطرنشــان کرد: کمک بــه واحدهــای در حال کار، 
همکاری با متقاضیان سرمایه گذاری و خرید اجناس داخلی 
و تولید کاالی با کیفیت زمینه ساز رشد اقتصادی و اشتغال 

می شود.
 جعفرزاده با اشاره به تشــکیل کارگروه رفع موانع تولید در 
نجف آباد گفت: رفع موانع تولیــد کارخانجات و واحدهای 
تولیدی شهرســتان و برنامه ریزی برای رونق تولید و ایجاد 

اشتغال از وظایف این کارگروه است.

87 درصد از تعهد اشتغال نجف آباد محقق شد

مناره يا میل، راهنما يا 
پیام رسانی است که 

با استفاده از پرتوهای 
نور، پیام های رمزی 

مثل تلگراف به مناطق 
دورتر فرستاده می شده 

است

مفادآرا )نوبت اول(
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

با آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت بادرود، تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می گردد و در صورتی که افراد نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند، از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک بادرود ارائه و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. همچنین صدور  سند مالکیت  مانع مراجعه 

معترضین به محاکمه قانونی نخواهد بود .
1. برابر راي شماره 139660302022000005 مورخ 96/02/10 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عیســی رجبی فرزند عباس بشــماره 
شناسنامه 276 صادره از نطنز در شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 195مترمربع مفروز و 
مجزی شــده از 198 اصلي واقع در مزرعه خیر آباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود 

خریداري از مالک رسمي بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است.
2. برابر راي شماره 139660302022000006 مورخ 96/02/11 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علیرضا رجبی فرزند عباس بشــماره 
شناسنامه 102 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 243 مترمربع مفروز و 
مجزی شده از 198 اصلي  واقع در مزرعه خیر آباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود 

خریداري از مالک رسمي بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است
3. برابر راي شــماره 139660302022000007 مورخ 96/02/11 هیــات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي روح اهلل رعیتي بادي فرزند ماشاهلل 
بشماره شناسنامه 52 صادره از نطنز در شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 164.4 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خیر آباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی 

بادرود خریداري از مالک رسمي بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است.
4. برابر راي شماره 139660302022000008 مورخ 96/02/11 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محســن رجبی فرزند عباس بشــماره 
شناسنامه 163 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 165.75 مترمربع مفروز 
و مجزی شده از 198 اصلي  واقع در مزرعه خیر آباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود 

خریداري از مالک رسمي بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است.
5. برابر راي شماره 139660302022000009 مورخ 96/02/11 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالحسین ابراهیمی بادی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 4065 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 265 مترمربع 
مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي  واقع در مزرعه خیر آباد نو بــادرود جزء بخش 9 حوزه 
 ثبتی بادرود خریداري از مالک رسمي بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است.

م الف: 95 توتونچی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک بادرود 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/02/30

تاریخ انتشار نوبت دوم:96/03/16   
مزایده )نوبت اول(

2/484 به موجب 114 قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی به شماره 961585 
مطروحه در شعبه دوم اجرای احکام مدنی اصفهان ســرقفلی مسافرخانه )مهمانپذیر( واقع در 
اصفهان- دروازه تهران-ابتدای خ امام خمینی کوچه صهبا مســافرخانه انوشیروان با در نظر 
گرفتن شــرایط ذیل از طریق مزایده به فروش میرسد. اوصاف و مشخصات مورد مزایده وفق 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری: 1- مسافرخانه خانه دارای مساحت حدود 296 مترمربع 
میباشــد و عمر احداث آن حدود 40 ســال برآورد می گردد که اخیرا در آن عملیات بازسازی 
صورت گرفته است و کف سازیهای آن از نوع سرامیک، دیوارها، سفیدکاری و نقاشی، درب های 
داخلی از نوع چوبی، پنجره ها از نوع فلزی، سیستم گرمایشــی از نوع پکیج با نصب رادیاتور، 
سیستم سرمایشی کولرآبی میباشد. مسافرخانه دارای هفده اتاق و آشپزخانه میباشد و دارای 
اشــتراکات آب و برق و گاز میباشد مسافرخانه دارای سند مشــاعی بوده که مالکیت آن به نام 
حاج حسن بهرامی فرزند اسماعیل و مالکیت سرقفلی آن به نام مرحوم نعمت اله سلطان محمدی 
میباشد )موضوع پالک ثبتی 26/2347 بخش 14 ثبت اصفهان( که با در نظر گرفتن جمیع عوامل 
موثر در قیمت گذاری ارزش ششدانگ سرقفلی مسافرخانه مذکور به مبلغ 3630000000 ریال 
معادل سیصد و شصت و سه میلیون تومان برآورد و اعالم قیمت می شود. 2- فروش و مزایده 
از قیمت پایه 3630000000 ریال شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد 
نماید. 3- متقاضیان شرکت در مزایده باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده 
به صندوق اجرا به شماره حساب 2171290210008 نزد بانک ملی واریز نمایند و برنده مزایده 
مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. 4- پس از پرداخت تمام ثمن معامله و صدور و دســتور تملیک مورد مزایده به نام خریدار 
منتقل خواهد شــد. 5- متقاضیان در صورت تمایل می توانند حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از 
شــروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند. 6- زمان 
مزایده روز پنجشــنبه مورخه 96/3/25 ســاعت 12 و مکان مزایده شــعبه دوم اجرای احکام 
مدنی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت میباشــد. م الف: 4317 شــعبه دوم اجرای احکام مدنی 

اصفهان)376 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/552 شــماره صادره: 1396/43/365909 - 1396/2/23 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب انبار مصالح ساختمانی و دفتر کار پالک شماره 31/9678 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق رای هیات به نام مرتضی حافظ فرقان فرزند حســین مفروز و در جریان ثبت اســت و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 96/03/23 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 

اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالکین یــا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 
 30 روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 5754  حیدری رئیس ثبت اســناد و امــالک غرب اصفهان

)146 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/554 شــماره صادره: 1396/43/366850 - 1396/2/24 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 25/3411 مجزی شده از پالک در اجرای موضوع قانون تعیین تکلیف 
واقع در بخش ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام غــالم محمد بیگی علی آبادی 
فرزند کرمعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز پنجشنبه مورخ 96/03/25 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  م الف: 5750  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)152 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/560 خانم صدیقه احمدزاده دارای شناســنامه شــماره 19 به شــرح دادخواست به کالسه  
650/960 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رجب حاجی پور بــه شناســنامه 4180 در تاریــخ 1395/04/27 اقامتگاه دائمــی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- امید حاجی پور 16078 )فرزند( 
2- آرزو حاجی پــور 179 )فرزند( 3- مریــم حاجی پور 222 )فرزنــد( 4- علیرضا حاجی پور 
249 )فرزند( 5- صدیقه احمدزاده 19 )همســر( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. م الف: 5273 شعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)137 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/561 خانم فتانه بهروز نیک دارای شناســنامه شماره 3249 به شــرح دادخواست به کالسه  
661/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
منصور خلخالی به شناســنامه 580 در تاریخ 96/1/9 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمد ترک خلخالی 19175 )فرزند( 2- میالد 
ترک خلخالــی 1271666294 )فرزند( 3- زهرا تــرک خلخالی 2558 )فرزنــد( 4-  فتانه بهروز 
نیک 3249 )همســر( 5- عزت زمانی 5123 )مادر( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شــد.م الف: 5272 شعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

 )137 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكیت

2/567 شــماره صادره: 1396/43/361732 - 1396/2/12 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شماره: 904 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 52027 در صفحه 
235 دفتر 418 امالک به نام آقای حســین دهقانی تحت شماره 52027 و شماره چاپی 052216 
ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت و آقای حمید نصرآبادی به وکالت از طــرف مالک طبق 
وکالتنامه شــماره 37971- 94/12/10 دفتر 137 اصفهان با ارائه  درخواســت کتبی شــماره 
25006097- 96/2/24 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 
33234 - 96/2/23 به گواهی دفترخانه 137 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن 
به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده 
است لذا مراتب به اســتناد 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 میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم 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 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
 المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 5855 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان

)241 کلمه، 3 کادر( 
اخطار اجرایی

2/568 شــماره: 717/95 به موجب رای شــماره 921 تاریخ 95/8/29 حوزه 24 شــورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه امیدرضا اثنی عشری اصفهانی 
به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و چهارصد و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشرآگهی و خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررســید چک 96/3/10 لغایت زمان وصول در حق خواهان مظاهر حســن 
پور به نشانی اصفهان سه راه ســیمین خ جانبازان ابتدای کوچه شــهید مالکی پ 9. و همچنین 
نیم عشــر اجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
 م الف:5445 شــعبه 24 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو( 

)190 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/569 شــماره: 1108/94 به موجب رای شــماره 379 تاریــخ 95/3/26 حوزه 17 شــورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمد ســلیمی به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلــغ پنجاه میلیون ریــال بابت اصل خواســته و 
مبلغ ســیصد و بیســت و پنج هزار ریال بابــت هزینه های دادرســی و پرداخــت هزینه های 
نشــرآگهی تا زمان اجرای کامل حکــم و پرداخت حــق الوکاله وکیــل طبق تعرفــه قانونی و 
پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 94/7/25 تا زمان اجرای کامل حکم در 
حق خواهان علی محبی با وکالت صفیه ســلیمی به نشــانی اصفهان خ ســعادت آباد روبروی 
مالصدرا جنب بانــک رفاه طبقه دوم پالک 4. و نیم عشــر حق االجرا در حق صندوق شــورای 
حل اختــالف اصفهان. ماده 34 قانــون اجرای احکام: همیــن که اجرائیه به محکــوم علیه ابالغ 
شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر 

باشــد و در صورتی که خود را قادر بــه اجرای مفاد اجرائیــه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
 م الف:5441 شــعبه 17 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

 )214 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/576 در خصــوص پرونــده کالســه 950833 خواهان اشــکان میرزاخانی دادخواســتی 
مبنی بــر مطالبه بــه طرفیت جلیــل عصــارزادگان تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای 
مورخه 96/4/7 ســاعت 16/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان مراتــب در جراید منتشــر تا خوانده قبــل از وقت رســیدگی به این 
شــعبه واقع در خیابان ســجاد- اول اربــاب- روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان 
صبــا- پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختــالف اصفهان شــعبه 6 
شــورای حل اختالف اصفهــان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. 
 م الف: 5451 شعبه 42 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شماره یک(

 )111 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/577 در خصــوص پرونــده کالســه 960149 خواهان محســن نورمحمدی دادخواســتی 
مبنی بر مطالبــه به طرفیت محمدحســین موســوی نژاد تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی 
برای مورخ 96/4/7 ســاعت 4 بعدازظهر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صــورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضی اتخاذ 
 می شــود.م الف: 5419 شــعبه 29 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شــماره 2( 

)108 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/578 در خصوص پرونده کالســه 951661 خواهان زهرا اســحاقیان دادخواســتی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت ایمان خســروی کیا تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 96/4/8 
ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می شود.م الف: 5457 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره یک(

 )100 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/579 در خصوص پرونده کالســه 951660 خواهان فاطمه سادات حسینی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه  به طرفیت محمدعلی دادبخش تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 96/4/8 
ســاعت 8 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می شود.م الف: 5456 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره یک(

 )100 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/580 درخصوص پرونده کالسه 950800 خواهان سعید احمدی، نرگس ستاری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 55300/000 ریال خســارت ناشــی از تصادف به طرفیــت رضا جزینی 
تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی بــرای مــورخ 96/04/11 ســاعت 16:30 تعییــن گردیده 
اســت. لذا با عنایت بــه مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان مســتنداً به 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتــب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از رســیدگی به 
این شــعبه واقع در خیابان ســجاد - اول خیابان اربــاب - روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب 
ســاختمان صبا - پالک57 کدپســتی 8165756441 شــورای حــل اختالف اصفهان شــعبه 
18 مراجعه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخذ نمایــد.در صورت عــدم حضور 
در وقت رســیدگی، ابــالغ قانونی تلقی شــده و تصمیــم مقتضی اتخــاذ خواهد شــد. م الف: 
 5437 شــعبه 18 حقوقی شــورای حــل اختالف شهرســتان اصفهــان )مجتمع شــماره یک(

 )137 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/581 شماره ابالغنامه: 9610100354600968 شماره پرونده: 9509980365601148 شماره 
بایگانی شعبه: 960183 در پرونده کالسه 95099803656011485 ک 120 )960183 ک 120( 
برای سهراب استکی فرزند فتحعلی به اتهام توهین و ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت علی 
بیگدلیان فرزند محمد تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1396/04/10 ساعت 10 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترســی 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 است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 
غیابی به حمل خواهد آمد.م الف: 5493 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )120 جزایی 

سابق( )132 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/582 در خصوص پرونده کالسه 960195 خواهان مهدی مرادخانی با وکالت مهری نمازیان 
و حسین محمدیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مسعود منصوری تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای مورخه 96/04/12 ساعت 9 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد اول خیابان ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا 
پالک 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمائید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 5429 شعبه 6 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان )123 کلمه، یک کادر( 
ابالغ رای

2/585 کالســه پرونده: 95-1348 شــماره دادنامه: 122- 96/2/11 مرجع رسیدگی شعبه 51 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان ها: 1- اصغر شوشــتری 2- بتول منتظرالقائم به نشانی 
هردو خیابان فروغی کوچه شهید الهامی پالک 46 خوانده: 1- مجتبی 2- مهدی 3- زهرا همگی 

عرب بیگی به نشانی مجهول المکان خواســته: الزام خواندگان نسبت به نقل و انتقال سند قطعی 
2 خط تلفن ثابت به انضمام هزینه دادرسی علی الحســاب 38000/000 ریال گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا در خصوص دادخواست آقای اصغر شوشتری و خانم بتول منتظر القائم به طرفیت 
آقایان مجتبی و مهدی و خانم زهرا همگی عرب بیگی به خواسته الزام خواندگان نسبت به نقل و 
انتقال سند قطعی 2 خط تلفن ثابت بانضمام هزینه دادرسی شورا با عنایت به محتویات پرونده 
قولنامه شماره 93/262040 و برگ انحصار وراثت خواندگان به عنوان وراث منزل مسکونی به 
شماره ثبتی 30086 واقع در بخش 14 حوزه ثبتی اصفهان را به همراه خطوط تلفنی آن به خواهان 
منتقل نمودند و نیز نظر به استعالم شماره 770/24/5750 که مرحوم محمدعرب بیگی را مالک 
رســمی خط اعالم نموده و نیز با توجه به عدم حضور خواندگان علیرغم ابالغ قانونی از طریق 
نشرآگهی و مصون ماندن خواسته از هرگونه دفاع و تعرض لذا شورا دعوی مطروحه را مقرون 
به صحت دانسته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی 
انتقال خط تلفنی مذکور و پرداخت  مبلغ 154/500 ریال و هزینه های نشرآگهی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
شورا و ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
 می باشد. م الف: 4318 شــعبه 51 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره سه(

 )340 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/595 شــماره دادنامــه:9609970352900283 شــماره پرونــده: 9409980358100519 
شماره بایگانی شعبه: 951416 شاکی: آقای ســعید خیرپورشهرضا فرزند عبدالعلی به نشانی 
اصفهان - اصفهان خانه اصفهان خ نوبهار شمالی خ بعثت پ 225 متهمین: 1. آقای کمال ماضی 
به نشــانی اصفهان- اصفهان ملک شــهر فلکه آزادگان اولین ک درب آخر درب طوســی رنگ 
2. آقای محمود ســعیدی فرزند عباس به نشانی اصفهان - ملک شــهر - خ ولی عصر - کوچه 
امیر کبیر- پالک 14 اتهام ها: 1.اســتفاده از اوراق مجعول و اوراق هویتی 2.جعل گردشــکار : 
دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهامهای آقایان 1- ســید کمال ماضی ســرباال فرزند 
حسین دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول و اســتفاده از اوراق هویتی دیگری به نام خود از 
طریق استفاده از مدارک شناسایی آقای سعید خیرپور شــهرضا فرزند عبدالعلی و ارائه بانک 
و افتتاح حساب و جعل امضاء شاکی در مدارک افتتاح حساب بانکهای مذکور در کیفرخواست 
صادره و اخذ دسته چک و استفاده از آن و 2- محمود سعیدی فرزند عباس دائر بر معاونت در 
جعل فوق به شــرح مذکور در کیفر خواســت صادره ، با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات 
معموله و مفاد کیفر خواست دادســرا شــاکی پرونده و عدم حضور متهمان پرونده به استناد 
مواد 126 و 127 قانون مجازات اســالمی مصوب 92و ماده 536 قانون مجازات اسالمی بخش 
تعزیرات و ماده 2قانون تخلفات و جرائم و مجازاتهای مربوط به اســناد ســجلی و شناسنامه 
، متهم ردیــف اول را به تحمل دو ســال حبس تعزیری بابــت جعل و به تحمل دو ســال حبس 
تعزیری بابت استفاده از ســند مجعول و به تحمل یکســال حبس تعزیری بابت اتهام دیگر وی 
به شــرح فوق الذکر محکوم می نماید که وفق ماده 134 قانون مجازات اسالمی باید اجرا گردد 
و متهم ردیف دوم را بــه تحمل چهار ماه حبــس تعزیری محکوم می نمایــد و رای صادره در 
خصوص متهمــان پرونده ، غیابی بــوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در 
همین دادگاه و ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 
 اصفهان می باشــد. م الــف:5481 شــعبه 103 دادگاه کیفری2اصفهان )103 جزایی ســابق(

 )358 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/596 شماره دادنامه:9509970350300946 شماره پرونده: 9509980350300072 شماره 
بایگانی شــعبه: 950089 خواهان : موسســه اعتباری کوثر مرکزی )ســهامی عام( به شماره 
ثبت 424359 با نمایندگی مصطفی جاللی با وکالت آقای مســعود کریمــی فرزند محمد تقی به 
نشانی اصفهان- خیابان هشت بهشت غربی چهار راه ملک مجتمع الماس طبقه دوم واحد دوم. 
خواندگان:1. آقای علی جمعه محمدی منش به نشانی استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر 
و میمه- شاهین شهر- خ عطار چهارشرقی- بن بست 9جنوبی - پ46- واحد 2/6، آقای عیسی 
غالمی پور فرزند ملک به نشانی اصفهان - خ کاوه - خیابان معلم مجتمع هشت بهشت واحد 10- 
ط دوم- پ2 خواسته ها: 1.مطالبه خسارت تاخیر تادیه2. مطالبه وجه چک 3. تامین خواسته 4. 
مطالبه خسارت دادرسی .گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست موسسه اعتباری 
کوثر مرکزی با وکالت آقای مسعود کریمی به طرفیت آقایان 1.عیسی غالمی پور فرزند ملک 2. 
علی جمعه محمدی منش دائر بر مطالبه ی مبلغ 214000000 ریال وجه یک فقره چک شماره ی 
553295 مورخ 94/8/4 عهده بانک ملی با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، با این توضیح 
که خوانده ردیف دوم صادرکننده چک می باشــد و خوانده ردیف اول چک را به عنوان ضامن 
ظهر نویسی کرده است دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت مصدق چک 
و گواهی عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان داشته و بقای اصل چک در ید خواهان 
نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه خواندگان دفاع و ایرادی بعمل 
نیامده است ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310، 312، 313، 314 و 315  قانون 
تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی خواندگان را بصورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 214000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7441000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و تمبر 
و مبلغ 6840000 ریال بابت حق الوکاله وکیل به انضمام خسارت تاخیر تادیه مراجعه به آگهی 
را که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نماید. رای صادره 
نسبت به خواندگان غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و 
سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:5491 

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )380 کلمه،4 کادر(
حصر وراثت

2/571 محمود فنائی دارای شناســنامه شــماره 428 به شرح دادخواســت به کالسه  481/96 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی 
فنایی به شناســنامه 1016 در تاریــخ 96/1/16 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمــود فنائی 428 )فرزنــد( 2- فریبا فنائی 350 
)فرزند( 3- لیال فنائــی 1596 )فرزند( 4- فخری الزمــان آقادادی 663 )همســر( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 5264 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)مجتمع شماره دو( )126 کلمه، دو کادر(
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غالمعباس غالمــزاده،  فرمانده انتظامــی چهارمحال و بختیــاری گفت : روز 
 گذشــته پنج هزار نفر در راســتای تامین امنیــت و نظم در اســتان  فعالیت

 کردند.

پنج هزار نیروی انتظامی مامور تامین امنیت انتخابات شدند
اخبار کوتاه

سه هزارو 482 تن کاال از استان چهارمحال و بختیاری به خارج از 
کشور صادر شد.

مدیر گمرک چهارمحــال و بختیاری گفت:  لــوازم خانگی برقی، 
مصنوعات صادرات سه هزار و 482 تن کاال از چهارمحال و بختیاری 
پالستیکی، مغز بادام، ماشین آالت و دستگاه های برقی ،مصنوعات 

فلزی از جمله کاالهای صادراتی است.
اسماعیل ا... دادی افزود: این کاال ها به  کشورهای عراق، هندوستان، 
امارات، افغانستان و پاکستان صادرشده است .به گفته وی صادرات 
کاال 9 میلیون 482 هزار دالر ارز آوری به همراه داشته که به لحاظ 

دالری 11 درصد در مقایسه با سال گذشته  بیشتر بود.

بارش های ســیل های آسا 650 میلیارد ریال خســارت به استان 
چهارمحال و بختیاری وارد کرد.

مدیرکل ســتاد بحران چهارمحال و بختیاری گفــت: این میزان 
 خســارت به بخش های مختلــف از جمله تاسیســات زیر بنایی، 
 محصــوالت کشــاورزی و  واحــد هــای مســکونی  وارد شــده

 است.
ستار فرهادی افزود: تاسیات زیر بنایی و  بخش کشاورزی بیشترین 

میزان خسارت را داشته است.
به گفته وی هفته گذشته بارش باران ، تگرگ و سیالب 650 میلیارد 
ریال خسارت به بخش های مختلف در استان چهارمحال و بختیاری 

وارد کرد.

دو اثر از محســن باقری، هنرمند چهارمحال و بختیاری در ســه 
جشنواره جهانی حضور دارد. 

رییس حوزه هنــری چهارمحــال و بختیاری گفت: انیمیشــن 
کوتاه تماشــاچی در راهیابی آثارهنرمند چهارمحال و بختیاری 
 به جشــنواره های جهانی بخش مســابقه ســومین جشــنواره

Los Angeles CineFest آمریکا حضور دارد.
حجت ا... شــیروانی افــزود:   این جشــنواره به صــورت ماهیانه 
برگزارمی شود و در ماه ژانویه 2018 به برترین فیلم  سال از میان 
منتخب ماه ها جایزه ای با عنوان بهترین بهترین ها  اهدا می شود.

 Euro  به گفته وی تماشاچی همچنین در دومین دوره جشنواره
Fest  European International Film Festival  روسیه 
نیز نامزد دریافت جایزه شده است، این جشــنواره در ماه می  در 
شهر سنت پترزبورگ  روســیه برگزار خواهد شــد. رییس حوزه 
هنری چهارمحال و بختیاری افزود: انیمیشن تماشاچی تالش دارد 
جامعه ای  را به تصویر بکشــد که تفاوت ها را نمی پذیرد و به دنبال 

نابودی این تفاوت هاست.  
حجت ا... شیروانی گفت: فیلمنامه کوتاه ردپا  نیز به بخش مسابقه 
  Polish International Film Festival  دومین جشــنواره
لهستان راه یافته است، این جشنواره از 15 تا 17 ماه می در ورشو 
لهستان برگزار می شود .وی افزود: فیلم نامه ردپا  با نگاهی مدرن 
روایتگر انسان امروزی است که در زندگی ماشینی محصور شده و 

تالش دارد از این مهلکه خود را نجات دهد.  

گاها شاهد هستیم که شهروندان در انتخاب نمایندگان خود 
در شوراهای شهر و روستا، تخصص، تجربه مدیریتی، انگیزه، 
خالقیت و اخالق محور بــودن را فدای آفــت طایفه گرایی 

می کنند.
تشدید احساسات و عواطف طایفه ای همبستگی اجتماعی 
میان اعضای یــک جامعه را تضعیف می کند و همبســتگی 
جای خود را به تفرقه، کشمکش، تخریب سرمایه، اتالف وقت 
و … می دهد. در نتیجه سرمایه اجتماعی فرسوده و نابود شده 
و سطح اعتماد ملی و منطقه ای را به اعتماد درون گروهی و 
طایفه ای تقلیل داده و نوآوری و توسعه را در جامعه کند کرده 
و از بین می برد. همگی نیز بر این امر واقفیم که در انتخابات 
شوراها، تجربه، تخصص، دلســوزی، ایمان مداری، راستی و 
صداقت، انگیزه، مهارت و خالقیت، مردم ساالری و … را فدای 
آفت قوم و قوم گرایی می کنند که در نهایت آثار آن را می توان 
در عدم مشارکت شهروندان در امور شهری، ساخت و ساز های 

غیر استاندارد، عدم توســعه حمل و نقل شهری، عدم توسعه 
شهرها در پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی 
و رفاهی، مشــکالت فرهنگی، آسایش و زیبایی شهری، عدم 
پاسخگو بودن شوراها به نیازهای شهروندان، عدم خالقیت و 
تفکر برای درآمد زایی شهر و متکی بودن به عوارض و...مشاهده 
کرد که در نتیجه این عوامل زمینه های پسرفت توسعه و خروج 
سرمایه های مالی و انسانی را فراهم می کنند و سبب می شود 
این شهرها نسبت به دیگر شهرها و مناطق که انتخاب شوراها 
منوط به پدیده شوم قوم گرایی نیست باز بمانند. امروزه اکثر 
ما در فضاهای مجازی که در دسترس همه افراد هست، نسبت 
 به عقب ماندگی و مشــکالت و معضالت محل ســکونتمان
 واکنش نشــان می دهیم و به وضعیت اســفبار شهر و محل 
 ســکونتمان ابزار تاســف می کنیــم و همه به دنبال شــهر 

ایده آل هستیم. 
نتیجه انتخابات شــورای شــهر اگر بر پایه قوم گرایی و عدم 

شایسته ساالری پیش رود شاهد انتخاب افراد ناکارآمد و غیر 
متخصص خواهیم بود که نتیجه آن بی انگیزه شدن نیروی 
انسانی متخصص و توانمند شهر برای توسعه منطقه و مهاجرت 
آنها به شهرها و استان های توسعه یافته تر و پسرفت بیش از 

پیش منطقه و شهرهای استان خواهد بود.
بنابراین اگر دلسوز شهرمان هستیم و اگر از وضعیت توسعه و 
پیشرفت شهر و منطقه خود انتقاد داریم  همت کنیم بیاییم 
نظام شایسته ساالری را جایگزین تفکر سنتی قوم گرایی کنیم 
چرا که در نظام شایسته ساالر بهترین افراد در بهترین جایگاه 

با باالترین بازده کار انجام می دهند. 
در این اوضاع و احوال افراد صاحب فکر و فرهنگی و صاحب 
رســانه، موظف هستند که اشــخاص شایســته را که می 
توانند نقش مثبتی ایفا کنند بــه جامعه خود معرفی کنند و 
کاندیداهای محترم نیز باید برنامه های خود را بر پایه عقالنیت 
و عملی کردن آن در سطح شهر برنامه ریزی کنند نه در قالب 
شعار و پوســتر های زیبا و غیر قابل عمل به امید روزی که 
شایسته ساالری به جای قوم گرایی گسترش گیرد و شهری 

عاری از تعصب در انتخابات داشته باشیم.
ضمن احترام به کلیه کاندیداهای محترم و مردم نجیب وفهیم 
شهرستان بروجن ، اوال به کلیه کاندیداهای محترم پیشنهاد 
می کنم، به مصداق آیه مبارکه »و ال تسبو الذین یدعون من 
دون اهلل فیسبواهلل عدوا بغیر علم«.» معبود کسانی را که غیر 
خدا را می خوانند دشــنام ندهید مبادا که آنها )نیز( از روی 
ظلم و جهل به خدا دشــنام دهند« )انعام 108(« از هرگونه 
 تخریب،اهانت، بــد اخالقی و بی اخالقی پرهیــز کنند، زیرا 

» ادب مرد به از دولت اوست«
ثانیا به مردم نجیب و اصیل شــهرها و روستاهای شهرستان 
بروجن پیشنهاد می کنم، ضمن تاکید بر شایسته ساالری و 
دوری طایفه گرایی، به مصداق آیه »ان اهلل الیغیر ما بقوم حتی 
یغیروا ما با انفسهم« خداوند وضع و حال هیچ قومی را عوض 

نخواهد کرد مگر خودشان بخواهند«)رعد 11(
امیدواریم که در انتخابات پیش رو همه شهروندان با رویکرد 
جدید و توجه به شایسته ساالری و تخصص گرایی وتعهد به 
انتخاب های قومی و طایفه ای نه بگویند و رشد و توسعه شهرها 

و روستاهایمان را با انتخاب آگاهانه رقم بزنیم.

ضرورت پرهیز از طایفه گرایی در  انتخابات شورای شهر و روستا
با مسئوالن

فرمانده انتظامــی چهارمحال و بختیاری از کشــف و 
توقیف محموله 20 میلیارد ریالی کاالی قاچاق در این 

استان خبر داد.
غالمعباس غالمزاده اظهار کرد: در پی کســب خبری 
مبنی بر حمل کاالی قاچاق از بنــادر جنوبی به مقصد 
استان های مرکزی کشور موضوع در دستور کار ماموران 
اداره مبارزه بــا کاال و ارز پلیس آگاهــی چهارمحال و 

بختیاری، قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از کســب مجــوز قضائی طی 
عملیات ایست و بازرسی در محور لردگان به بروجن یک 

دستگاه کامیون حامل کاال را متوقف کردند.
فرمانــده نیــروی انتظامــی چهارمحــال و بختیاری 
تصریح کرد: در بازرســی از این کامیون مقادیر زیادی 
لوازم التحریر خارجی قاچاق به ارزش 20 میلیارد ریال 

کشف و راننده خودرو دستگیر شد.
غالمزاده در پایان با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی 
عنوان کرد: در ســال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال 
برای حمایت از تولید داخلی برخــورد قاطع و قانونی با 
قاچاقچیان کاال از اولویت های مهم نیروی انتظامی است.

 بروجن سالم :مالک انتخاب اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا باید براساس شایسته ساالری باشد. 
افرادی را انتخاب کنیم که دغدغه های شخصی و سیاسی نداشته باشند بلکه دغدغه خدمت رسانی و توسعه 

پایدار شهری را مد نظر قرار دهند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

توقيف محموله 20ميلياردی 
كاالی قاچاق در استان

 صادرات سه هزار و 482 تن كاال 
از چهارمحال و بختياری

خسارت ميلياردی بارش های 
سيل آسا به چهارمحال و بختياری

راهيابی آثارهنرمند چهارمحال و 
بختياری به جشنواره های جهانی

جواد کارگران مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
گفت: اشــاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گســترش فعالیت های 
فرهنگی و ادبی مرتبط با سیره اهل بیت )علیهم السالم( و گرامیداشت 
تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار حوزه فرهنگ رضوی و کمک به 
انتشار گسترده تر این عرصه معنوی از اهداف برگزاری جشنواره ملی 
تولید کتاب رضوی است.وی گفت: عالقه مندان می توانند آثار خود را 
به پست الکترونیک chb@farhang.gov.ir ارسال و یا به دبیرخانه 
جشنواره به نشانی شهرکرد، خیابان آیت ا...کاشانی، اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری، معاونت فرهنگی و هنری تحویل 
دهند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری، آخرین 
مهلت ارســال آثار را تا یک تیر و اختتامیه جشنواره ملی تولید کتاب 

رضوی را هفت مرداد اعالم کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان از کسب مدال برنز رقابت های همبستگی 
کشورهای اسالمی توسط وزنه بردار فرادنبه ای خبر داد.عبدالرحمن قاسمی 
اظهار کرد: رقابت های دسته فوق سنگین بازی های کشورهای اسالمی با 
حضور 6 وزنه بردار برگزار شد که تیم ملی وزنه برداری ایران با دو وزنه بردار 
به اضافه 105 کیلوگرم در این رقابت ها شرکت کرد.وی ادامه داد: ربیعی 
فرادنبه در اولین حرکت وزنه 181 کیلوگرمی را باالی سر برد، اما در حرکت 
دوم در باال بردن وزنه 190 کیلوگرمی ناکام ماند و شانس سوم خود را هم 
از دست داد و در جایگاه چهارم قرار گرفت.قاسمی اضافه کرد: رقابت های 
دو ضرب برای نمایندگان ایران با حرکت موفق ربیعی فرادنبه در مهار وزنه 
210 کیلوگرمی آغاز شد، وی سپس وزنه 214 کیلوگرمی را بلند کرد و در 
حرکت سوم خود به وزنه 218 کیلوگرمی حمله موفقی داشت و با مجموع 

399 کیلوگرم و کسب مدال برنز به کار خود پایان داد.

 فراخوان جشنواره 
 توليد كتاب رضوی در 

چهارمحال و بختياری

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد:

 كسب مدال برنز 
وزنه بردار چهارمحالی

با آغاز زمان تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شهر و روستا 
در کشور و هجوم کاندیداها و عواملشان به خیابان هاي شهر 
و پوستر چسباني روي درو دیوار شهر لردگان و عدم رعایت 
قانون و چهارچوب اخالقي و همچنین شــعارها و تصاویر 

نامزدها، مواردي به ذهنم رسید که واقعا جاي تامل دارد.
چگونه قانون شــکنان مي خواهند براي اجراي قانون وارد 

شوراي شهر شوند؟!
به گزارش جهانبین نیوز به نقل از سالم لردگان: متاسفانه 
توسط شــهرداري لردگان مکان هایي براي تدارک و ایجاد 
محل هایي براي تبلیغات نامزدها در نظر گرفته نشــد و از 
طرفي کاندیداهایی که قرار اســت آینده شهر را آباد کنند، 
در هرجایي که فکر مي کنند تبلیغات خود را نصب کردند: 
دیوارها، درب منازل و مغازه هــا، محل هاي عمومي مانند 
ایســتگاه ها و تابلوهاي شــهري، تیرهاي برق و حتي کف 

پیاده روها!
چگونه افرادي که خود قانون شــکنند مــي خواهند براي 
اجراي قانون وارد شوراي شهر شوند؟! هزینه هاي میلیوني 
براي تبلیغات و هدر دادن کاغذ در این روزها نشان دهنده 
این است که ولع حضور در شوراي شهر بسیار باال و فراگیر 

است. این روزها درخت ها به حال خود گریه مي کنند!
با شروع تبلیغات داوطلبان شوراهاي اسالمي شهر به یکباره 
سطح شهر مملو از کاغذ و تبلیغاتي شد که زحمت پاکبانان 
را جهت جمع کردن آنها و بازگرداندن قشنگي به سیماي 

شهر دوچندان کرد.
البته بجز در و دیوارهاي شــهر، کیوســک هاي مخابرات، 
ترانس هاي برق، تابلوها و صندوق هــاي کمیته امداد نیز 

محلي جهت تبلیغ داوطلبان شده است. 
حال این پرسش مطرح است که داوطلباني که به بهانه کمک 
به توسعه و زیباسازي منظر شهري، خود را جهت حضور در 
شورا مهیا کرده اند چگونه نتوانســته اند هواداران خود را 
جهت پرهیز از خدشه دار کردن صورت شهر توجیه کنند؟

به طور حتم این اقدام نادرست بعضي داوطلبان شوراي شهر 

آلودگي سیماي شهري توسط کاندیداي شوراي شهر لردگان؛

چگونه قانون شکنان مي خواهند براي اجراي قانون وارد شوراي شهر 
شوند؟!

محمد میرزایی مدیرکل بهزیســتی چهارمحال و بختیاری 
گفت: پنجمین جشــنواره تئاتر منطقه ای معلولین کشور با 
شرکت گروه های هنری از استان های اصفهان، قم، مرکزی، 
البرز و چهارمحال و بختیاری، 11 و 12 آذر ماه امســال در 

شهرکرد برگزار می شود.
وی با اشــاره به انتشــار فراخوان ایــن جشــنواره افزود: 
شــرکت کنندگان باید آثار خود را تا 30 خرداد به دبیرخانه 
جشنواره در اداره کل بهزیســتی چهارمحال و بختیاری به 
نشانی شهرکرد خیابان شریعتی، جنب کلینیک امام علی)ع(، 

کد پستی 88646 - 88167 ارسال کنند.
میرزایی اضافه کرد: بازبینی آثار از 20 شــهریور امسال آغاز 
شــده  و تا 11 آبان ادامه خواهد داشــت. وی ادامه داد: این 
جشنواره در بخش های نمایش صحنه ای، خیابانی، کودک و 
نوجوان، آموزش و پژوهش، کارگاه های آموزشی و نشست های 
تخصصی برگزار می شود.میرزایی گفت: برابرسازی فرصت ها 
برای معلولین در عرصه های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و 
هنری، رشــد دیدگاه همدلی و ارزش های مثبت فرهنگی، 
توانمند ســازی معلولین، گســترش آموزش تئاتر و تئاتر 
درمانی برای افراد دارای معلولیت مبتنی بر فرهنگ غنی و 
اصیل اسالمی ایرانی، تاکید بر نگرش مثبت خانواده به فرزند 
دارای معلولیت و کمک به شکوفایی توانایی بالقوه معلولین، از 

اهداف برگزاری این جشنواره است.

 مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری:

شهركرد، ميزبان جشنواره تئاتر 
منطقه ای معلولين می شود

فرمانـده انتظامـی لـردگان گفـت: بـا کسـانی کـه امنیت 
 انتخابـات را مختـل می کننـد برخـورد قانونـی خواهـد 

شد.
خسـرو نجفـی در جلسـه توجیهـی نماینـدگان فرماندار، 
بازرسـان ومعتمـدان انتخابات شهرسـتان لـردگان اظهار 
کـرد: مـردم ایـن شهرسـتان، مردمـی والیتمدار و شـجاع 
هسـتند کـه همیشـه در صحنه هـای مختلـف انقـالب 

افتخارآفریـن بوده انـد.
وی خطـاب به نماینـدگان فرمانـدار، بازرسـان و معتمدان 
انتخابـات در لـردگان گفـت: همـه ما بایـد سـفیری برای 
اجرای هرچه بهتر و پرشـور انتخابات باشـیم و از همه شما 
می خواهـم بـه موقـع در شـعب اخـذ رای حاضر شـوید تا 
مشـکلی ایجاد نشـود و با متانت با مـردم برخـورد کنید تا 

مسـئله ای رخ ندهد.
فرمانـده انتظامـی لـردگان ادامـه داد: بایـد چهره شـهر را 
زیبـا نگـه داریم و اجـازه ندهیم کسـانی کـه قرار اسـت در 
شـهر قانـون را ایجـاد کننـد باعـث بی نظمـی و بی قانونی 

شـوند.
وی در ادامه، بـه راه های افزایش امنیت در شـعب اخذ رای 
اشـاره کرد و افزود: عالوه بر بسـتن درب هـای اضافی، باید 
بـا نیـروی انتظامـی همـکاری و تعامل داشـته باشـید و از 

غرض شـخصی نیـز بپرهیزید.

فرمانده انتظامی لردگان:

برخورد قانونی با كسانی كه 
امنيت انتخابات را مختل می كنند

روگرداني مردم از آنها را به همراه خواهد داشت؛ چون مردم 
معتقدند هنگامي که داوطلبي جهت حفظ سیماي شهري 
تالشــي نمي کند به طور حتم نماینده خوبي جهت حفظ 

حقوق آنها نخواهد بود. 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوري و پنجمین 
دوره شوراهاي اسالمي شهر و روســتا 29 اردیبهشت ماه 

برگزار شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان لردگان ازکسب رتبه نخست کشت 
کلزا درشهرستان لردگان در بین شهرستان های استان چهارمحال 

وبختیاری خبرداد. 
محمد صادق خانجانی اظهار کرد: از آنجایی که عمده مواد خام روغن 
مصرفی کشور ازخارج کشور وارد می شود، این مدیریت در راستای 
سیاست های دولت و اقتصاد مقاومتی در سال زراعی جاری اقدام به 

کشت 398هکتار کلزا کرد.
وی افزود: کشــت کلزا، معادل 45 درصد ســطح زیر کشت کلزا 

دراستان است. 
خانجانی خاطرنشان کرد: این میزان کشت در این شهرستان نسبت 

به سال زراعی گذشته هزار برابر افزایش داشته است.
وی گفت: پیش بینی می شود بین 800 تا 1000 تن محصول کلزا  
از این مزارع برداشــت شــود که عالوه بر صرفه جویی در مصرف 
 آب می تواند به عنوان تناوب زراعی کشــت های بعدی محســوب 

شود.

لردگان رتبه نخست كشت كلزا در 
استان را از آن خود كرد 

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری 
گفت: 60 کیلو و 100 گرم تریاک در عملیات مشــترک 

پلیس این استان و اصفهان کشف و ضبط شد.
رســتم بهرامی اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر 
فعالیت یکی از قاچاقچیان مــواد مخدر در امر تهیه مواد 
مخدر از اصفهان و توزیع گسترده در سطح چهارمحال و 
بختیاری، موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر 

این استان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با بررســی و تحقیقات گسترده این 
سوداگر مرگ و محل جاسازی مواد مخدر را در شهرستان 

خمینی شهر شناسایی و تحت نظر قرار دادند.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: ماموران پس از کسب مجوز قضائی با همکاری 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان در یک فرصت مناسب 
متهم را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی60 کیلو و100 

گرم تریاک جاساز کشف کردند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد:

 كشف محموله ترياک
 در عملياتی مشترک

با شروع تبلیغات داوطلبان شوراهاي اسالمي 
شهر به یکباره سطح شهر مملو از کاغذ و تبلیغاتي 
شد که زحمت پاکبانان را جهت جمع کردن آنها و 

بازگرداندن قشنگي به سیماي شهر دوچندان کرد

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از شش میلیارد ریال از 
سوی شهرداری ها به کتابخانه های عمومی این استان پرداخت شد.

قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه بیش از شش میلیارد ریال 
از سوی شهرداری ها به کتابخانه های عمومی پرداخت شد، اظهار 
داشت: شهرداری ها با پرداخت بدهی های خود به شهرداری ها نقش 

مهمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه دارند.
وی عنوان کرد: توسعه فضاهای کتابخانه های نقش مهمی در ترویج 

فرهنگ کتابخوانی در جامعه دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه شهرداری ها باید 
بدهی های خود را به کتابخانه هــای عمومی پرداخت کنند، اظهار 
داشت:توسعه کتابخانه های عمومی در نقاط محروم چهارمحال و 

بختیاری ضروری است.
وی گفت: این استان ظرفیت های مختلف در حوزه فرهنگی دارد که 
باید از این ظرفیت های فرهنگی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در 

جامعه بهره برد.

پرداخت ۶ ميليارد ريال از سوی 
شهرداری ها به كتابخانه های عمومی 

مدیرکل جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 21 
هزار فرصت شغلی در چهارمحال وبختیاری ایجاد می شود.

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه21 

هزار فرصت شغلی در چهارمحال وبختیاری ایجاد می شود، 
اظهار داشت: از سوی جوازهای صادر شده در استان21 هزار 

فرصت شغلی در چهارمحال وبختیاری ایجاد می شود.

وی عنوان کــرد: بخش صنعــت چهارمحــال و بختیاری 
 اشــتغال قابــل توجهی در ســطح اســتان ایجــاد کرده 

است.
مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: باید 
از ظرفیت های مختلف برای توسعه بخش صنعت این استان 
بهره برد.وی گفت: توســعه فوالد در این استان از مهم ترین 

دستاوردهای دولت در این استان بوده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

2۱ هزار فرصت شغلی در چهارمحال وبختياری ايجاد می شود
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يادداشت
فعالیت 12میلیون کاربر ایرانی زیر 18 سال در تلگرام 

حمید طهماسبی استاد جامعه شناسی با اشــاره به  فعالیت  12 میلیون کاربر 
ایرانی زیر 18سال در تلگرام،  از عدم فرهنگ سازی استفاده از موبایل و اینترنت 

و دیگر شبکه های اجتماعی در جامعه خبر داد.

اخبار کوتاه

در شهر

رییس پلیس راه اســتان اصفهان گفــت: 82 درصد از 
تصادفات فوتی در جاده های اســتان در یکسال گذشته 
مربوط به خودروهای فاقد تجهیزات ایمنی مانند کیسه 
هوا و ترمز ABS بوده است.سرهنگ حسین پور قیصری 
افزود: نقش تجهیزات ایمنی خودروها در تصادفات جرحی 
نیز مشهود است به طوری که در سال 95 تعداد پنج هزار و 
846 فقره تصادف جرحی در جاده های استان رخ داد که 
86 درصد این تعداد نیز به دلیل نبودن تجهیزات ایمنی 
خودروها بود. وی افزود: این آمار در سال 94 تقریبا به یک 
میزان است. هرچند که در سال 94 میزان تصادفات فوتی 
و جرحی در جاده های استان از سال 95 بیشتر بود اما باز 
هم نقش تجهیزات ایمنی نصب شده روی خودروها به یک 
میزان تاثیرگذار است. پور قیصری تاکید کرد: با توجه به 
آمار قابل توجهی که در این زمینــه وجود دارد می توان 
نتیجه گرفت که نصب این گونه تجهیزات روی خودروها 
چقدر می تواند در کاهش تلفــات و مجروحان حوادث 
رانندگی موثر باشــد. وی بیان داشــت: به همین خاطر 
به کســانی که قصد خرید خودرو دارند توصیه می شود 
از مجهز بودن خودروی مورد نظر بــه تجهیزات ایمنی 

اطمینان خاطر حاصل کنند.

مدیر کل استاندارد استان اصفهان گفت:در بازرسی کارشناسان این 
اداره از دو واحد تولیدی، بیش از دو هزار بسته قند شکسته جمع آوری 

شد.
غالمحسین شفیعی با بیان اینکه بی کیفیت بودن و نداشتن استاندارد 
در تولید محصول، علت توقف فعالیت این واحد هابوده اســت افزود: 

پرونده این دو واحد تولیدی به مراکز قضائی تحویل داده شد.

رییس اداره محیط زیست شهرستان فیروزکوه، از تلف شدن یک توله 
پلنگ نر هفت ماهه براثر خونریزی داخلی و ضعف ناتوانی و گرسنگی 

خبر داد.
محمد فریدی با اعالم این خبر گفــت: محیط بانان منطقه ارجمند 
فیروزکوه طی گشت و پایش، یک توله پلنگ نر هفت ماهه نیمه جان را 
در نزدیکی رودخانه در منطقه ارجمند روستای لزو مشاهده کردند که 

به دنبال آن یگان حفاظت منطقه، خود را به محل رساند.
وی ادامه داد: طی تماس تلفنی که با سازمان محیط زیست برقرار شد 
دام پزشک کلینیک پردیسان با تیم خود عازم منطقه فیروزکوه شدند 
و خود ما نیز از دکتر دام پزشک منطقه دعوت کردیم تا به محل پیدا 

شدن توله پلنگ بیایند.
رییس اداره محیط زیست شهرستان فیروزکوه افزود: بعداز بازرسی 
و معاینه دام پزشک منطقه، مرگ توله پلنگ تایید شد و تیم اعزامی 
سازمان حفاظت محیط زیســت نیز از نیمه راه برگشــتند و بعد از 
صورت جلسه الشه پلنگ توسط عوامل نیروی انتظامی فیروزکوه و 
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان، این توله پلنگ به کلینیک 

پردیسان انتقال یافت.
فریدی ادامه داد: درگزارش دام پزشــک کلینیک پردیســان بعد از 
کالبدشکافی توله پلنگ نر، عامل مرگ آن نخوردن غذا در 25 روز اعالم 
شده است و از آنجایی که این توله هنوز به تنهایی قادر به پیدا کردن 

غذا نبوده، به دلیل جدا شدن از مادر خود تلف شده است.

 پلمب دو واحد غیر استاندارد 
در اصفهان

 توله پلنگ هفت ماهه 
بر اثر گرسنگی تلف شد

یادم هست یک بار کسی از من پرسید 
اگر بخواهم بــه کســی در موقعیت 
خودکشــی توصیه ای داشته باشــم، چه خواهد بود؟ گفتم 
درست است که حتما موقعیتی سخت منجر به انتخاب دشوار او 
شده، اما به شجاعت بیشتری که زنده ماندن و حل کردن ماجرا 
می طلبد، فکر کرده است؟ تنوع دالیل دخیل در این انتخاب، 
نهی این عمل توسط ادیان و مذاهب مختلف و موقعیت حق 
انتخاب »مرگ خودخواسته« باعث می شود که بحث هایی 

بسیار بر سر این موضوع وجود داشته باشد.
ذهن کسی که آماده خودکشــی است، طی درجاتی مختلف 
درگیر تمایل به رسیدن به آرامشی دائمی است. درپی مطالعه 
انگیزه افرادی که تمایل به خودکشی دارند، می توان دانست که 
این انگیزه اغلب به دلیل جنون آنی ناشی از احساسات شدید 
و نه منطقی، بروز می یابد. در تفکرات فلسفی، جوانب مثبت و 

منفی شرایط به نحو بحرانی مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
بیشتر کسانی که می خواهند خودکشی کنند، افرادی بوده اند 
که زندگی بهتری از حد متوسط داشــته اند. نرخ خودکشی 
در جوامع با امکان زندگی بهتر برای شــهروندان، در قیاس با 
جوامع در حال پیشرفت و در جدال برای رسیدن به آزادی های 

حداقلی، باالتر است. 
شــرایط ایده آل به این جهــت احتمال بروز خودکشــی را 
باالتر می برد که بسیار بی دلیل اســتانداردهایی برای شادی 

فردی ایجاد می کند، بنابراین افراد احساســاتی تر در پاسخ 
به عقب گردهای غیرمنتظره، دســت به این عمل می زنند. 
وقتی شرایط دشوار می شود، افرادی که اغلب زندگی ممتازی 
داشــته اند، زمانی دشــوارتر را در مواجهه با شکست سپری 
می کنند. بنابراین، صرفا فقر یک فاکتور ریسک برای خودکشی 
شناخته نمی شود، اما سقوط ناگهانی از وضعیت مرفه به فقر، 
مستقیما با تمایل به خودکشی در ارتباط است. یا مثال تجرد، 
فاکتور ریسک تمایل به خودکشی نیست، اما تغییر وضعیت 
از تاهل به تجرد می تواند یک عامل خودکشــی باشد. بیشتر 
موارد اقدام به خودکشی در زندان و بیمارستان های روانی، در 
ماه اول سکونت در آنها رخ می دهد که به دلیل کاهش سطح 

آزادی است. 
از دیگر گام های موثر در رسیدن به تصمیم خودکشی، انزجار 
از مواجهه با مشکلی است که در خود می یابیم. »محکوم کردن 
یا مقصر دانستن خود« دلیلی اصلی و ثابت در بروز این پدیده 
است؛ اما شماتت خود پدیده ای است که در مواجهه با گام قبلی 
در بسیاری افراد رخ می دهد. افرادی با اعتماد به نفس پایین، 
مردم گریز هستند. در حالی که چنین فردی در حال نقِد خود 
است، در حقیقت دارد موقعیت خود را نسبت به دیگران نقد 
می نماید. بیشتر افراد مایل به خودکشی، ارزیابی منفی از خود 
دارند و در این تصور اشتباه هستند که دیگران اغلب بهترند، در 
حالی که خودشان بد هستند. احساس بی ارزش بودن، شرم، 

گناه، بی کفایتی یا در معرض تحقیر واقع شدن، باعث تنفر افراد 
از خود می شود و در پاسخ به این احساس، آنها بهتر می بینند که 
خود را از جامعه ایده آل محو نمایند. آنها امیدی به ایجاد تغییر 
در خود نمی بینند. با این وجود که ممکن است خودآگاهانه این 
تمایالت شخصی را )که توسط جامعه ای متعصب ایجاد شده( 

نفی نماییم، هنوز هم در ما نفوذ می کنند.
به نظر می رســد احساســات منفی کوتاه مــدت دخیل در 
خودکشــی، حالتی بحرانی تر از احساســات طوالنی مدت 
دارد. افسردگی می تواند به سادگی منجر به خودکشی شود 
و رها کردن این حالت می تواند به چند دلیل ناکافی باشــد. 
البته مبرهن اســت که اغلب افراد افسرده مرتکب خودکشی 
نمی شوند و همه افرادی هم که دست به این عمل می زنند، 
افسرده نبوده اند. اضطراب که می تواند منتج از گناه، شماتت 
خود، محرومیت اجتماعی، طردشدگی و تاسف باشد، مسیری 
معمول در اصل خودکشی است. قدرت ذهن انسانی در عین 
اینکه نعمتی بزرگ اســت، می تواند خطری جدی محسوب 
شود؛ نعمتی که باعث افتخار تجربه کردن می شود و خطری 
که در مســیر ایده پردازی در بی نظیر بودن، حس بی نظیر 
 دردناکی از شرم عدم توانایی در رسیدن به این هدف را منجر 

گردد.
تئوریسین های روان شناسی، خودکشی را یک تنبیه شخصی 

می انگارند. 
به هر حال، همه ما می میریم، حتی اگر صد سال دیگر هم برای 
زنده ماندن وقت داشته باشیم. این عدد از دیدگاه جهان هستی 
بسیار ناچیز محسوب می شود. چه بهتر که این زمان اندک را به 
آگاهانه زیستن اختصاص دهیم و زندگی را با همه شیرینی ها 

و تلخی هایش تجربه کنیم.
استیون فرای بازیگر انگلیسی، درباره نحوه برخورد با بیماران 

افســرده کــه تمایــل به 
خودکشی در آنها زیاد است، 
گفته ای زیبا دارد: »اگر کسی 
را می شناســید که افسرده 
است، لطفا راه حل تان این 
نباشــد کــه از او دلیلش را 
بپرسید. افسردگی، پاسخی 
ساده به موقعیت بد نیست. 
فقط هســت؛ ماننــد آب و 
هوای بد. تالش کنید تیرگی، 
بی حالی، ناامیدی و تنهایی را 
که در آن فرو می روند، درک 
کنید. در سوی دیگر، وقتی 
از این مسیر خارج می شوند 
منتظرشــان باشید. دوست 
بودن با کســی کــه دچار 
افسردگی است، کاری دشوار 

است؛ اما یکی از مهربانانه ترین، نجیبانه ترین و بهترین کارهایی 
است که می توانید انجام دهید.«

بیش از500دانش آموز برگزیده جشنواره جابربن حیان در اصفهان تجلیل 
شــدند.مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت:این تعداد از بین 
220هزار و 700 دانش آموز برگزیده استان به دلیل ارسال آثار تحقیقاتی و 
پژوهشــی برتر در حوزه فنی و حرفه ای،علوم آزمایشگاهی و اجرای نمایش 
تجلیل شدند. محمد حســن قائدیها با اشاره به رشــد 12درصدی شرکت 
کنندگان این جشــنواره در مقایسه بامدت مشابه ســال قبل افزود: 9نفر از 
شرکت کنندگان برتر این دوره به مرحله کشوری جابر بن حیان معرفی شدند. 
وی هدف اصلی از برگزاری این جشنواره را تحقیق و پژوهش و دوری از کسب 
سواد عمومی صرف در دانش آموزان دانست وگفت: اجرای این جشنواره در بین 
دانش آموزان ابتدایی با هدف فاصله گرفتن از سواد عمومی و گرایش به سمت 

مسائل علمی، تحقیقاتی و حل مسئله است. 
مرحله کشوری جشنواره جابربن حیان شهریور امسال برگزار می شود.

 دستگیری
  سارقان احشام 

در اصفهان

تجلیل از برگزیدگان 
 جشنواره جابربن حیان 

در اصفهان

ماموران نیروی انتظامی باند 10 نفره سارقان احشام را در اصفهان دستگیر 
کردند.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در پی شکایت یکی از دامداران 
اصفهانی مبنی بر سرقت 160 رأس دام از وی،تحقیقات کارآگاهان پلیس 
برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز شد.سرهنگ ستار خسروی افزود: 
این سارقان در همه سرقت ها با صورت های پوشــیده و با سالح سرد به 
دامداری ها وارد شده و پس از ضرب و شتم نگهبانان و بستن دست و پای 
آنها احشام را سرقت می کردند.وی با بیان اینکه سارقان در بازجویی های 
پلیس به سرقت 347 رأس دام با همدستی دو مالخر اعتراف کردند، گفت: 

ارزش احشام سرقت شده حدود چهار میلیارد ریال اعالم شد.
سرهنگ ستار خسروی افزود: مالخران این پرونده هم دستگیر و برای سیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

تجهیزات ایمنی خودروها 
عامل موثر در تصادفات 

با توجه به انتشــار اخباری در خصوص فیلتر برخــی از صفحات 
اینستاگرام و نســبت دادن آن به وزارت ارتباطات، این وزارتخانه 

اطالعیه ای صادر کرد.
در این اطالعیه آمده اســت: در چند روز اخیر، توسط رسانه های 
مخالف دولت خبرهای مختلفی در خصوص محدودیت دسترسی 
به اینترنت و صفحات اینستاگرام تولید و پخش شده است. از صفحه 

یک خواننده تا صفحه یک خبرگزاری.
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعــات هرگونه فیلتر این صفحات را 

تکذیب می کند.
از نظر فنی حذف اکانت قطعا از طریق فیلترینگ امکان پذیر نیست.

با توجه به اظهــار نظرهای غیر فنــی و بــه دور از واقعیت برخی 
مسئوالن، امیدواریم این موضوع یک سناریوی سیاسی برای تخریب 

فعالیت های دولت نباشد.
در پایان مجددا هرگونه دخالت وزارت ارتباطات در ایجاد محدودیت 
در دسترسی به این صفحات، شــدیدا تکذیب و تاکید می شود که 
وزارت ارتباطات امین همه مردم عزیز ایران است. طبیعتا پیگیری 
حقوقی این تهمت ها پس از برگزاری شکوهمند انتخابات انجام شده 

و گزارش آن به استحضار مردم شریف کشور می رسد.

تکذیب فیلتر شدن بعضی 
از صفحات اینستاگرام 

افزایش 
20درصدی 

حقوق معلمان 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: دولت حقوق معلمان را در احکام جدید 20 درصد افزایش داده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس اظهار داشت: با صدور دستوری از سوی رییس جمهور 16 هزار میلیارد تومان از محل منابع مختلف، 

برداشت و برای افزایش حقوق و پرداخت حقوق های عقب افتاده برخی دستگاه ها که می توانند در انتخابات تاثیرگذار باشد اختصاص داده شده است.
وی افزود: به عنوان نمونه 3200 میلیارد تومان برای پرداخت حقوق معلمان با توجه به احکام جدید آنها در نظر گرفته شده که این احکام جدید معلمان 20 درصد 

افزایش حقوق را نشان می دهد و بنا بوده تا ظرف این یکی دو روز پرداخت شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: 3500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی در فروردین ماه و 3500 میلیارد تومان دیگر برای 

پرداخت یارانه نقدی در اردیبهشت ماه برداشت شده که برداشت این مبالغ از محل بودجه عمومی کشور انجام نشده است.

رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با 
اعالم اینکه 37 درصد تصادفات برون شهری سال 95، منجر 
به واژگونی خودروها شــده گفت: در 30 درصد تصادفات 

درون شهری عابران پیاده حضور داشته اند.
سرهنگ نادر رحمانی اظهار کرد: این در حالی است که طی 
این مدت تنها پنج درصد تصادفات درون شهری، واژگونی 

بوده است.
وی اضافه کرد: در 30 درصد تصادفات درون شــهری سال 
95، عابــران پیاده حضور داشــته اند، این در حالی اســت 
که طبق آمار ســال 95، عابران در تنها 9 درصد تصادفات 

برون شهری حاضر بوده اند.
رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیروی 
انتظامی گفت: در فروردین 96 حدود 61 درصد تصادفات 
رانندگی جاده ای در محورهای اصلی رخ داده و در این مدت 
26 درصد تصادفــات برون شــهری در محورهای فرعی و 

13درصد هم در محورهای روستایی رخ داده است.
وی افزود: با بررسی آمار 6 ماه نخست سال گذشته، مشخص 
شد ســواری ها 54 درصد تصادفات درون شــهری را رقم 
زده اند و موتورسیکلت ها با سهم 38 درصدی در رتبه دوم 

قرار دارند.
رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیروی 
انتظامی اضافه کرد: در سال 95، موتورسیکلت ها با حضور 

در نزدیک به 58 هزار فقره تصادف، کامیون ها با حضور در 
30 هزار فقره و مسافربری های عمومی با حضور در نزدیک 
به یک هــزار و 600 فقره تصادف، مابقــی تصادفات درون 

شهری را شامل می شدند.
وی اضافه کرد: بیش از 86 هزار فقره تصادف برای سواری ها 
در طول ســال 95 در شــهرهای کشــور اتفاق افتاده که 
درمجموع، نزدیک به 55 درصد حوادث را تشــکیل داده 

است.
رحمانی گفت: طی سال گذشته در هشت هزار و 871 فقره 
تصادف درون شهری، وانت ها حضور داشته اند که نزدیک 

به پنج درصد کل تصادفات داخل شهر را شامل می شود.

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی گفــت: با افزایش 
دستمزد مقطوع مبنای کســر حق بیمه، امکان افزایش 
حقوق کارگران نانوایی در دوران بازنشستگی فراهم شده 
است.ســیدتقی نوربخش در جلســه امضای تفاهم نامه 
با صنف نانوایــان اظهار کرد: به منظــور ارتقای خدمات 
سازمان تامین اجتماعی و تســهیل دسترسی کارگران 
800هزار واحد نانوایی در سراسر کشور، تفاهم نامه ای با این 
صنف محترم منعقد شده است تا دریافت لیست کارگران 
و همچنین بازرســی از کارگاه هــای نانوایی با همکاری 

اتحادیه های صنفی سراسر کشور انجام شود.
وی از وجود برنامه ای اصولی برای گسترش همکاری ها 
با صنوف مختلف خبر داد و گفــت: به همین منظور طی 
روزهای آینده تفاهم نامه ای با اتاق اصناف ایران خواهیم 
داشت اما با توجه به اینکه نانوایان گروه بزرگی از جامعه 
تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و در ادوار گذشته 
نیز سابقه همکاری با این صنف برای دریافت لیست حق 
بیمه داشته ایم، برای انجام وظایف قانونی سازمان تامین 

اجتماعی این تفاهم نامه امضا می شود.
وی، بازنگری در دستمزد مقطوع کارگران صنف نانوا را از 
دیگر مفاد این تفاهم نامه عنــوان کرد و ادامه داد: با توجه 
به اینکه چندین ســال از ابالغ دستمزد مقطوع کارگران 
گذشته است، نیاز به بازنگری در این دستمزدها احساس 

می شود و یکی از خواسته های برحق کارگران عزیز تحت 
پوشش تامین اجتماعی نیز بازنگری در این دستمزدهاست 

که این کار در اسرع وقت انجام خواهد شد.
نوربخش با بیان اینکــه نانوایان از جملــه اصناف تحت 
حمایت دولت در پرداخت حق بیمه هستند، بیان کرد: در 
حال حاضر دولت برای هر واحد نانوایی که 5 کارگر داشته 
باشد به طور متوســط بیش از یک میلیون تومان در ماه 
حق بیمه پرداخت می کند که نوعی یارانه برای این صنف 
محسوب می شود و پرداخت این یارانه با تفاهم نامه جدید 

نیز کماکان ادامه خواهد یافت.

مديرعامل سازمان تامین اجتماعی:

حقوق کارگران نانوایی در دوران بازنشستگی افزایش می یابد

آموزش و پرورشناجا

ريیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا خبر داد:

سهم ۳0 درصدی عابران پیاده در تصادفات شهری سال گذشته

خودکشی؛ تلخی بی پایاِن یک پایان تلخ

مدیر روابط ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان اصفهان گفت: 
با تالش ماموران انتظامی اســتان، بیش از 18تن انواع میوه قاچاق 

غیربهداشتی و غیر استاندارد شناسایی و معدوم شد.  
محمدرضا ابراهیمیان با اشــاره به کشــف و امحــای 10تن لوازم 
آرایشی،بهداشتی و مواد انرژی زای  قاچاق در استان افزود: ارزش 
این دو محموله قاچاق حدود  202میلیارد ریال بر آورد شده است.  
وی گفت:پرونده این دو محموله قاچاق برای بررسی بیشتر به مراجع 

قضائی استان ارجاع داده شده است.

 امحای 28 تن محموله قاچاق 
در اصفهان

زاينده رود

صرفا فقر يک 
فاکتور ريسک 

برای خودکشی 
شناخته نمی شود؛ 
اما سقوط ناگهانی 

از وضعیت مرفه 
به فقر، مستقیما با 

تمايل به خودکشی 
در ارتباط است

ایمنا: با نیم نگاهی به اوضاع رانندگی راکبین موتورسیکلت مشخص 
می شود که ظاهرا  قوانین راهنمایی و رانندگی در خصوص ترافیک 

و عبور و مرور به هیچ عنوان برای موتورسواران تعریف نشده است.
در خیابان ها و کوچه پس کوچه های شــهر، موتورسواران بی قانون 
جوالن می دهند؛ قانون گریزی های زیادی که این وسیله را بسیار 
خطرناک و مرگ بار به نظر می رساند و موجب نقض حریم شهروندان 
و عابران پیاده می شــود.این وســیله نقلیه با توجه به ارزان بودن، 
کم حجم بودن و تسهیل در راندن طرفداران زیادی دارد در حالی 
که برخی از راکبان موتورسیکلت ها به خطرات و آسیب پذیری آن 
نسبت به دیگر وسایل نقلیه توجه چندانی نمی کنند.در ترددهای 
روزمره در خیابان ها و ترافیک، شاهدیم که استفاده از موتورسیکلت 
بسیار متداول شده و موتورسیکلت ســواران بیشترین نقش را در 
وقوع سوانح رانندگی دارند.استفاده از این وسیله نقلیه با گرم شدن 
هوا و اوقات فراغت بیشــتر نوجوانان و جوانان بیشتر می شود و به 
دنبال آن، تخلفات بی شــمار، عدم توجه به حریم پیاده روها، ویراژ 
دادن و رانــدن البه الی خودروها، خالف جهت راندن در حاشــیه 
خیابان ها و عبور از بریدگی های ویژه عابران پیاده در بلوارها شدت 
می گیرد.به طور یقین استفاده صحیح و اصولی از این وسیله نقلیه 
باید فرهنگ سازی شود و بزرگ ترین علت ناهنجاری های کنونی در 
این موضوع را باید رشد نکردن این فرهنگ در بین جامعه دانست.

فرهنگ سازی، زمینه ساز بهبود رانندگی موتورسواران بوده و عالوه 
بر این، در بررســی رفتارهای پرخطر موتورسیکلت رانان و تعیین 
درک خطر در آنها در کاهش حوادث ترافیکی موثر است.عده ای در 
استفاده از موتورسیکلت و رعایت قوانین رانندگی هنوز خود را ملزم 
به رعایت قوانین نمی دانند؛ درحالی که رعایت فرهنگ شهروندی 
امنیت روانی در جامعه اســت که باید به عنوان یک ضرورت به آن 
توجه کافی شود. در انتها باید بدانیم که راه های فرهنگی و پیشگیرانه 
برای کاهش تخلفات موتورســواران مناسب اســت اما با برخی از 
موتورســوارانی که همچنان اصرار به ارتکاب تخلفشان دارند، باید 

برخورد قانونی شود.

 جوالن موتورسواران و نقض 
حریم شهروندی

با حضور جمعی از هنرمندان، طرح سالمت هنرمندان 
با سنجش فاکتورهایی چون فشار خون، قد، وزن و ... و 
خطر سنجی بیماری های غیر واگیری چون دیابت، آسم 
و سرطان در هنرستان هنرهای زیبا برگزار شد که قرار 
است به صورت مســتمر هر 6 ماه یک بار صورت گیرد.
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی در حاشیه اجرای طرح 
سنجش سالمت هنرمندان اظهار کرد: این طرح که برای 
اولین بار در سطح استان اصفهان برگزار می شود با هدف 
سنجش سالمت کهن ساالن، میان ساالن و جوانان شکل 
گرفته و قرار است هر 6 ماه یک بار و در چند پنجشنبه 
متوالی، سنجش کاملی از وضعیت سالمت هنرمندان 
داشته باشــد و رسیدگی به مشکالت ســالمتی را هم 
دنبال کند.وی با اشــاره به اینکه سالمت حدود 500 
نفر از هنرمندان اصفهان در این طرح مورد ارزیابی واقع 
می شود، افزود: سعی داریم تا عالوه بر مشارکت اعضای 
خانواده ارشــاد،هنرمندانی که نشان درجه یک هنری 
در رشــته های مختلف دارند و همین طور خبرنگاران و 

اصحاب رسانه را هم تحت پوشش این طرح قرار دهیم.

اجرای طرح سنجش سالمت 
هنرمندان در اصفهان

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2141 | May 20,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



 ترکش های جنگ جهانی
 در پیکر  اصفهان

   جنگ و قحطی و اصفهان
در آســتانه جنگ جهانــی اول، اصفهان با 
قحطی بزرگی روبه رو می شــود که فقر گسترده ای را نیز به همراه 
می آورد: »در اصفهان امروزه آنقدر دختر و پسر خردسال فقیر پراکنده 
هستند که عددشان از شماره خارج است. واقعا وقتی که انسان در 
کوچه ها و خیابان ها راه می رود، صدای ناله وضجه آنها را می شنود 
و رقت می کند. در این سرمای زمســتان و گرانی ارزاق، حال رقت 
اشتمال فقرا و مساکین خیلی قابل مالحظه است. هر انسانی که از آن 
سخت دل تر نباشد، همین که یک کوچه اصفهان را طی می کند و 
حالت بیچارگی فقر را مشاهده می کند البته متاثر می شود. ای اعیان 
و اشراف ! شما که در کالسکه نشسته اید و با حالت نخوت و تکبر در 
خیابان ها گردش و تفرج می کنید! این اطفال که عقب کالسکه شما 
می دوند و گریه و تضرع می کنند و شما ابدا اعتنایی نمی کنید، ابنای 
نوع شما هســتند که به این فالکت و بیچارگی روز می گذرانند. آیا 

رواست که شما در نعمت و راحت زندگی کنید... .«
)روزنامه زاینده رود، سال چهارم، 
شماره 11، 3 صفر 1332ه.ق( 

  سپاه اصفهان در جبهه جنگ اول
همزمان با اشغال اصفهان در جنگ جهانی اول، روس ها عازم اصفهان 
می شوند. نیروهای مردمی اصفهان و بختیاری ها، سعی می کنند 
از وطن خویش در مقابل اشغالگران دفاع کنند:»روز دوشنبه پنجم 
شهر)ماه( جاری، اولین دسته از قشون داوطلب ملی تحت ریاست 
یگانه فدایی استقالل اسالم و ایران، آقای شکرا... خان لنبانی و آقای 
میرزا آقاخان و آقای محمد کریم خان گزی... از چهارسوق و لنبان 

در تمام معابر و بازارها طاق نصرت های بسیار بسته و فریادهای هورا 
و زنده باد گوش فلک را کر می نمود. هیئت محترم اتحادیه سادات 
دویست عدد قرآن کوچک تهیه نموده با یک ابهت و عظمت در موقع 
حرکت، سادات پیش آمده هر یک، یک قرآن بر بازوی مجاهدین بسته 
و چنان وانمودند که شما مجاهدین برای حفظ ناموس قرآن و وطن به 
صرف هستی حرکت می نمایید. بروید که حرکت غیورانه را صفحات 
تاریخ برای اخالف و اعقاب ایرانی به یادگار خواهد گذاشت...اطفال 
مدرسه مخصوصا مدرستین گلبهار و اسالمی با بیرق های ایرانی به 
ســرودهای ملی مترنم و بر هیجان ملت و مجاهدین می افزودند. با 
این گونه احساسات اسالم پرســتانه و وطن خواهانه در نتیجه باید 
یقین داشته باشیم که ایران روزگار سعادت و سیادت خود را تجدید 
خواهد نمود و دست تعدیات اجانب از ناموس وطن داریوش کوتاه 

خواهد شد.«
)روزنامه مفتش ایران، سال ششم، 
شماره 17، 8 صفر 1334ه.ق(

   وقتی برادرشاه حاکم اصفهان می شود
جنگ جهانی اول که رو به اتمام بوده، برادراحمدشــاه قاجار حاکم 
شهر اصفهان می شود. آزادی های ظاهری او که در زمینه قیمت ها 
ونرخ اجناس اعمال می شود در عمل به هرج و مرج و قدرت گرفتن 
راهزن ها می انجامد:»شــاهزاده اعتضادالســلطنه نخست در ایام 
حکومت خویش ارزاق را آزاد نمود. یعنی فروشندگان ارزاق را دستور 
آزادی داد که به هر قیمتی می خواهنــد جنس راجع به خویش را 
بفروشند. کسبه و اصناف و صاحبان جنس هم دو اسبه سوار اسب بی 
رحمی شده، به جای روزی دوسه فرسنگ، هزاران فرسنگ راه طی 
کردند و یک مرتبه تمام نرخ ها ترقی فوق العاده نموده و به واسطه 
گران فروشی و عدم اســتطاعت خریدار، اوضاع اصفهان دگرگون و 
اهالی مستاصل و پریشان گشتند و هر روز هزاران نفوس به حسرت 
و ناکامی  جان سپردند و دومین عملیاتش، دادن تامین به سارقین 
بوده و با ایشان از در دوستی در آمد و آنچه خواست به واسطه این دو 
کار، یکی آزادی فروش ارزاق و یکی آزادی سارقین، اندوخته  جمع 
کرد و بیچارگان را به خاک مذلت نشانید...این است که دزدان داخلی 
و خارجی با نهایت آسودگی و عدم اندیشه مشغول غارت کردن جان 
و مال اهالی می باشند و از هیچ گونه مجازات اندیشه و بیمی ندارند و 

روز به روز هم برعملیات خویش می افزایند.«
)روزنامه مفتش ایران، سال هشتم، 
شماره 2، 13رجب 1336ه.ق(

   مشروطه واستقالل خواهی
»بحمدا... تعالی غیرت وطن پرســتی در مملکــت ما هنوز به کلی 
معدوم نشده و به قدری باقی و اســباب امیدواری است که نسوان 
آذربایجان تشــکیل مجلس اتحاد می نمایند و به رفع احتیاجات از 
خارجه همت می گمارند. نطق یکی از زنان عالمه با همت است که 
در مجلس، همگنان خود را مخاطب ساخته، می گوید: بیچارگی و 
پریشانی مردان بیچاره ما به جهت خواهشات فوق العاده ماست. از 
این به بعد لباس داخلی بپوشــیم واز پارچه های خارجه صرف نظر 
کنیم و تمام بر این قرار قسم خوردند و قرآن مهر نمودند. حال که از 
نسوان آذربایجان این غیرت و هیجان به ظهور رسید و در این افتخار و 
نیک بختی از مردان سبقت جستند، رجال مملکت چرا تأسی ننمایند 
و از آنها عقب بمانند؟... مسلم است اگر چندی با پارچه های وطن خود 
قانع شویم و با تاریکی پی سوز خود بسازیم، به زودی شب ظلمانی ما 
مبدل به صبح نورانی شود و فابریکات جدیده و کارخانجات عدیده 
در مملکت ما گشاده گردد و به همان وضع خارجه اعمال نماییم و 
به سعادت و خوشبختی نائل گردیم و زحمات سیصد ساله آنها را به 

وقت کم نتیجه گیریم.
)روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، شماره10، 
سال اول، 25 محرم1325ه.ق(

اگر در دوره صفــوی، در اصفهان 
زندگی می کردید، رفت و آمد در 
بعضی از نقاط شهر برای شما ممنوع 
بود. یکی از مهم ترین این نقاط که به طور شبانه روزی از آن مراقبت 
ویژه ای به عمل می آمده، کاخ و باغ بهشــت آیین بوده که در قلب 
دولتخانه صفوی قرار داشته است؛ محدوده ای بزرگ که در شمال از 
چهلستون آغاز می شده و تا مکان فعلی بلوار هشت بهشت در جنوب 
امتداد می یافته است. اینجا حرمخانه صفویه بوده است؛ مجموعه ای 
پر از رمز و راز که غیر از خود شاه و تعدادی از خواجه های حرمسرا، 
کســی نمی توانســته بدان قدم بگذارد. اینجا مکان رویدادهای 

شگفت آور بوده؛ جایگاه شکل گرفتن افسانه های هزار و یک شب.
  در جست وجوی بهشت گمشده

حرمخانه شاهان صفوی که »بهشت آیین« نام داشته، مانند دریایی 
بی پایان جلوه می کرده است. مجموعه ای از کاخ ها و باغ های مصفا 
که در شمال از دیواره چهلستون، شروع و در جنوب به باغ گلدسته 
و هشت بهشت ختم می شده است. مرز غربی حرمسرا به دروازه ای 
در مجاورت مدرسه چهارباغ درخیابان چهارباغ منتهی می شده و 
حد شرقی آن، ورودی های میدان نقش جهان بوده است. خیابان 
پشت مطبخ، راه شــاهی که از زیر عالی قاپو رد می شود و خیابان 
سعدی کنونی، همگی به بهشت آیین ختم می شده اند؛ اما خیابان 
سعدی با داشتن چندین دروازه و پست نگهبانی، گذر اصلی ورود 
به حرمسرای شاه بوده اســت. از این دروازه های نگهبانی امروزه 
هیچ اثری باقی نمانده؛ همین طور از ســردر معــروف این ورودی 
که به »سردر خورشــید« معروف بوده است. بر اساس نقشه های 
انگلبرت کمپفر، در انتهای این معبر فوق العاده مهم، دروازه ورود به 
حرمخانه صفویه وجود داشته؛ احتماال جایی که امروزه تقاطع خیابان 
استانداری و بهشتی نژاد است. بدین ترتیب، تاالر اشرف ظاهرا به 
عنوان تنها بازمانده حرمخانه صفویه امروزه در محل این تقاطع وجود 
دارد؛ حرمخانه ای با دیوارهای بیست متری و برج های نگهبانی و 
بادگیرهای سرفراز.  بقیه راه را باید با شاردن، جهانگرد فرانسوی همراه 
شویم؛ زیرا از این بهشت افسانه ای دیگر چیزی باقی نمانده که نشانگر 

شکوه گذشته اش باشد.
    بهشت زمینی صفویه

شاردن سیاح عصر صفوی، اعتراف می کند که حرمسرا را به طور 

کامل ندیده است:»...چون من همه جای حرم را ندیده ام نمی توانم 
شرح تمام قسمت های آن را بنویســم؛ از این رو آنچه را مشاهده 
کرده ام یا در این باره از دیگران شنیده ام، می آورم. در چنین جاهایی 
آسان نمی توان راه یافت و به بخت و اقبال زیادی نیاز است... .«  البته 
شاردن این بخت را می یابد که از شنیده ها و اندک مشاهدات خود، 
گزارش دقیقی از این اندرونی رازآلود به دست دهد. دشواری تهیه این 
گزارش را شاردن به خوبی بیان می کند:»... گاه چنان روی می نماید 
که کارگران و استادکارانی برای تعمیر و ترمیم عمارات اجازه ورود 
به حرم می یابند. در این صورت تمام کسانی را که در قسمت مورد 
نظر سکونت دارند، تا خاتمه کار تعمیرات به قسمت های دیگر منتقل 
می کنند. افزون بر این، در تمام مدتی که کارگران به کار اشتغال 
دارند خواجه ها کامال مواظبشان بوده و آنان را ناچار می کنند فقط به 
مقابل خود نگاه کنند و نه به اطراف دیگر.«  شاردن ورودی حرمسرا 
را این طور تشــریح می کند:»...خیابان اول به سردر بزرگی پایان 
می پذیرد که روبه روی آن ســه تاالر بزرگ بوده و هر کدام دو اتاق 
کوچک دارد که جایگاه کشیکچیان است. صاحب منصبان دولتی 
و کسانی که با شاه کار دارند مجازند که در دو تاالر اول درآیند؛ ولی 
تاالر ســوم به خواجگان اختصاص دارد... .« سپس همراه شاردن 
وارد باغ اصلی حرمسرا می شــویم؛ باغ افسانه ای اصفهان:»... پس 
از سردر بزرگ، مسافتی دور از آن، تا جایی که نگاه را قّوت رسیدن 
باشد، باغ هایی است که درختان انبوه و ســردرهم آورده دارد. در 
فاصله صد و بیست قدمی، چهار بنای بزرگ واقع است... .« شاردن 
اسامی این چهارکاخ را میهمان خانه، آیینه خانه، عمارت دریاچه و 
عمارت فردوس ذکر می کند. عمارت دریاچه را بدین سبب بدین 

نام می خواند که مقابلش استخری با قطر بیست قدم وجود دارد. 
شــاردن این دریاچه مصنوعی زیبا را که احتماال جایی در حوالی 
عمارت استانداری و کتابخانه مرکزی شهرداری کنونی بوده است 
این طور توصیف می کند:»... در میان دریاچه باغچه سرسبزی است 
به قطر سی پا که سطح آن از روی آب فقط شش انگشت باالتر است 
و دور آن طارم زراندودی نصب کرده اند. سراسر کناره های استخر... 
با قطعات چهار گوش مرمر سفید فرش شده و قایق کوچکی در آن 
است که برای گردش روی آب یا رفتن به باغچه از وجود آن استفاده 
می شود.« در این مجموعه مجلل عمارتی هم بوده که بی شک از 
شاهکارهای معماری صفویه به شمار می رفته است:»...در یکی از 

کاخ ها عمارتی سه طبقه روی ستون های چوبی زرین ساخته شده 
که می توان آن را »غار« نامید؛ زیرا آب در همه طبقات عمارت در 
جوی های باریک جریان دارد و به صورت آبشــاری از اتاقی به اتاق 
دیگر فرو می ریزد؛ چنان که اگر کسی به هر یک از این اتاق ها درآید، 
می پندارد که در چهار جانبش آب جریان دارد. آب را با ماشــین 
از چاهی که در آن نزدیکی اســت به وســیله لوله ای به باال انتقال 

می دهند... .« 
اما در این بهشت دست ساز، محل سکونت زنان پر تعداد شاه دقیقا 
کجا بوده است؟ شاردن بر اساس شنیده هایش به این سوال پاسخ 
می گوید: »...شمال و جنوب این بناها باغ است و به دو سو گشوده 
می شود...در این عمارت، شاه و سوگلی هایش با بیست زن دیگر که 

همه مورد نظر و دلخواه وی هستند، زندگی می کنند. زنان دیگر 
در اتاق هایی ساکن اند که در طول دیوار این محوطه ساخته شده و 
همانند خوابگاه دیرهاست. زنان در طبقه زیر و خواجه ها در طبقه 

باال مسکن دارند. 
تعداد این بناها به صد و پنجاه تا صد و هشــتاد می رسد و در آنها 
هشتصد تا نهصد تن اقامت دارند... .« در انتهای این مجموعه بی همتا 
قصر شاه وجود داشته اســت: »...اطراف آن باغ هایی است که از هر 
ســوی آنها جوی های آب جریان دارد، با استخرهای لبریز از آب و 
قفس هایی که در آن انواع پرندگان جا دارند و عمارات کاله فرنگی که 
با مجلل ترین و گران بهاترین مبلمان آذین یافته است که مانند آنها 

را در دیگر کشورها نمی توان دید.«

کاخ بهشت آیین؛ جایگاه افسانه های هزار و یک شب
افسانه های باغ گمشده صفویه در اصفهان

بازار کوزه فروشان در تهران قدیم دوره قاجار
سـال 1134 ه.ق اصفهـان دیگر جای مانـدن نبـود: امپراتـوری صفوی در حال سـقوط بـود، محمود 
افغان پـس از حمله بـه کرمان و یـزد به اصفهـان حمله کـرده و آنجـا را محاصـره کرده بـود، لطفعلی 
بیگ در بـد زمانی متولد شـده بود، پـدرش آقا خـان به همـراه خانواده اش به سـرعت مشـغول جمع 
کردن وسـایل خانـه بودنـد. آنها بایـد از بیـن محاصـره کننـدگان اصفهـان بگذرنـد و راهـی قم شـوند. لطفعلـی بیـگ بیگدلی 
متخلص به آذر، کمتر از یکسـال داشـته کـه به اجبار بـا خانواده بـه قم مهاجـرت می کنـد و 14 سـال از زندگی خـود را در آنجا 
مـی گذراند.پـس از گذر سـال ها و در سـال 1148 ه.ق نادر شـاه افشـار که فتنه افغان ها را پشـت سـر گذاشـته اسـت، پـدر آذر 
را به حکومـت سـواحل خلیج فـارس و الر منصـوب می کنـد؛ بدین ترتیـب آذر از قـم به شـیراز مهاجرت مـی کند. پـس از فتح 
هندوسـتان با اردوی نادرشـاه افشـار همراه می شـود و در آخر به وطنش اصفهـان بازمی گـردد. در سـال 1161 ه.ق پس از قتل 
نادرشـاه، علیقلی خان افشـار با عنوان عادل شـاه مدت کوتاهی مشغول سـلطنت شـده و آذر در بارگاه وی مسـند مستوفی گری 
و نویسـندگی را به عهـده می گیـرد. آذر کـه بیشـتر عمـرش را در دربار شـاهان مشـغول امـور اداری بوده، کـم کـم از این همه 
قیل و قال فرسـوده شـده و به گوشـه ای پنـاه می بـرد. دوران شـاعری وی تـازه از ایـن نقطه آغاز می شـود. امـا دوبـاره فتنه ای 
دیگر آغـاز می شـود. علیمراد خـان بختیـاری بـه اصفهان حملـه کـرده و دیـوان اشـعار 7 هـزار بیتـی آذر در این حملـه از بین 
مـی رود. آذر یکـی از برجسـته ترین شـاعران قـرن دوازدهـم هجری قمـری یعنـی دوره زندیه به حسـاب مـی آیـد. او هم عصر 
شـاعران بزرگـی همچـون مشـتاق و هاتـف اصفهانی بوده اسـت. یکـی از آثـار او آتشـکده آذر اسـت کـه به نـام کریم خـان زند 
سـروده اسـت. عالوه بر دیوان اشـعار، از او مثنـوی یوسـف و زلیخا و چنـد اثر دیگـر نیز به جـا مانده اسـت.آذربیگدلی سـرانجام 
در سـال 1195ه.ق در سـن61 سـالگی دار فانی را وداع می گوید اما راز مقبره او فاش نشـده باقـی می ماند. بازمانـدگان خاندان 
آذر معتقدند کـه او در مقبره خانوادگـی بیگدلی در قم دفن شـده اما مصلـح الدین مهـدوی در کتاب »مزارات اصفهـان« معتقد 
اسـت منـزل وی زمانی کـه در اصفهـان می زیسـته در محلـه عبـاس آبـاد و در محل تالقـی خیابـان آذر )ابـوذر فعلـی( و مادی 
فرشـادی، در باغی قرار داشـته اسـت. او می گویـد مقبـره آذر در همین بـاغ واقع بـوده و احتماال علـت نامگذاری ایـن خیابان به 
 نام آذر نیز به همیـن دلیل بوده اسـت. البته در دیوان اشـعار خود آذر، منزل مسـکونی او در محلـه خواجو )باغ کاران( ذکر شـده

 است.

متولد ماه آشوب
عکس روز

چهارسوق

از صائبیه تا مارنان

از اســفند ماه 1395 
کــه طــرح مرمت و 
احیای مقبره صائب پیگیری شد تا امروز که 
صائبیه سر و شکل مناسبی پیدا کرده، مدت 
زمان زیادی نمی گذرد. البته هنوز مشکالت 

قبلی صائبیه کمابیش پا برجاست. هنوز هم 
شب های صائبیه سوت و کور است. هنوز هم 
صائبیه پاتوق بعضی از ناهنجاری هاســت 
اما تماشــای آرامگاه مهم ترین شاعر قرن 
یازدهم هجری قمری خالی از لطف نیست؛ 

بخصوص که مقبره این شــاعر برجســته 
نوسازی شده و در انتهای محله عباس آباد 
قدیم درخشش خاصی دارد. بنای آرامگاه 
صائب تبریزی در سال 1342 آغاز شده اما 
مزار صائب 351 سال قدمت دارد. در ایوان 
آرامگاه، چند قبر کوچک و بزرگ دیگر هم به 
چشم می خورد که از آِن نوه و پسران صائب 
است. این مکان در زمان صفویه باغ و تکیه 
صائب بوده و مردم مشتاق برای دیدن وی 
و استفاده از حلقه گرم ادیبانه اش، به اینجا 
می آمده اند. پس از سقوط اصفهان به دست 
افغان ها، این مقبره هم به دست فراموشی 
ســپرده می شــود و تا اوایل قرن اخیر در 
تاریکی باقی می ماند. امــروزه اما اصفهان 
به ارزش های این مکان تاریخی پی برده و 
هوای صائبیه را در سر می پروراند. هر وقت 
از تماشــای این مقبره تاریخی سیر شدید، 
در فضای سبز مجاور بنا، یک درخت چنار 
بسیار قدیمی شما را به خود می خواند. اصال 
بعید نیست نهال این چنار بسیار قطور که 

عظمتش نشان دهنده سن باالی آن است، 
به دست خود صائب کاشته شده باشد. این 
پارک دلنشــین، کوچک اما بسیار با صفا و 
زیباســت؛ بخصوص در فصل بهار و به ویژه 
وقتی که مادی نیاصرم )که از میان آن عبور 
می کند(، آب داشته باشد. حاال می توانید 
در امتداد مادی نیاصــرم و از یک پیاده راه 
بســیار با صفا که پایین تر از سطح خیابان 
طراحی شــده، تا رودخانه زاینده رود و پل 
مارنان پیش بروید؛ یعنی درســت تا جایی 
که مادی نیاصرم در آن متولد می شــود؛ 
سنگ چین های تاریخی که آب زاینده رود 
را از کنار پل مارنان جــدا می کند و مادی 
نیاصرم را شــکل می دهد. پل مارنان که از 
زمان شاه ســلیمان صفوی باقی مانده، در 
قدیم در منتهی الیه غربی شهر اصفهان واقع 
بوده است. این پل زیبا در دهه 60 همراه با 
سیل ویرانگری که آمد، متحمل آسیب های 
زیادی شــد؛ اما امروزه محور گردشــگری 
صائبیه تا مارنان را به خوبی معنا می بخشد.

اصفهانگردی

سرنوشت 
 دوزخی

 بهشت آیین

بعـد از حمله افغـان ها بـه اصفهان، بهشـت آیین 
هم مانند سـایر بناهای دولتی صفویه مورد هجوم 
قرار گرفـت و به مـرور ویران شـد. افغان ها بـه قصد کشـف گنجینه های 
صفوی، بخش هایی از آن را تخریب کردند. پـس از آن و در گذر زمان، این 
باشـکوه ترین باغ صفویه رو به زوال رفـت؛ تا جایی که در زمـان قاجار جز 
مخروبه ای از آن باقی نماند. میرزاحسـین خان، تحویلـدار صاحب کتاب 

جغرافیای اصفهـان، این ویرانـه را این طـور توصیف می کند:»... بهشـت 
آیین اندرون خانه سـالطین صفوی بوده؛ بحری اسـت بی پایـان که االن 
مخروبه و بعضی اطاق هـای آن انبار جنس دیـوان اسـت. در اوقات آبادی 
خیلی نقل داشـته: »از نقـش و نـگار در و دیوار شکسـته/ آثار پدید اسـت 
صنادیـد عجـم را.« این عمـارت را افاغنـه و غیـره به طمع دفینه دسـتی 
خـراب کرده اند، در اواخر عهد شاهنشـاه مبرور)محمدشـاه قاجـار( زمان 

حکومـت منوچهرخـان معتمد الدولـه مرحوم، حمامـی از متعلقـات آن 
عمارات در زیر خاک پیدا شـد از سـنگ مرمـر و کاشـی کاری های خوب 
با جمیع آالت و اسـباب حتی فاطیـل خزانه و به هیچ وجه نقص و تکسـر 
نداشـت بدون مرمت دایرگردید.« امروز و پس از گذر سـال ها، از بهشـت 
آیین جـز خاطـره ای در کتـاب ها نمانده اسـت؛ بهشـتی که سرنوشـتی 

دوزخی داشـت. 

مهرداد موسوی 
خوانساری

محمدرضا 
موسوی خوانساری

 اهرام مصر
 در اصفهان!

»یکی از اشخاص موثق به من 
خبر داد که در ســال سیصد  
و پنجاه هجــری، ســغی)عمارت بلندمرتبه( 
خراب گردید که جایش معلوم نشــد...تا زمانی 
که فروریخــت و از آن کتاب هــای زیادی به 
 دســت آمد که هیچ کس توانایی خواندن آن را 

نداشت.
آنچه من با چشم خود دیدم)ابن ندیم( و ابوالفضل 
بن عمید)وزیر رکن الدوله دیلمی( در سال چهل و 
اندی آنها را فرستاده بود، کتاب های پاره پاره بود 
که در باروی شــهر اصفهان، میان صندوق هایی 
به زبان یونانی به دســت آمد و کسانی که آن را 
می دانستند ... استخراج نموده و معلوم شد که نام 
سربازان و جیره آنان است...گویند سارویه یکی 
از بناهای محکم باســتانی است که ساختمانی 
معجزه آمیز دارد و در مشرق، همانند اهرام مصر 

در مغرب است از حیث عظمت و شگفتی.

عجایب 
و

غرایب

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

قرائتخانه

زاینده رود
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تغییر در روند اهدای جام چمپیونزلیگ
با تغییرات گســترده در مدیریت یوفا، نحــوه اهدای جــام در چمپیونزلیگ 
 نیز دستخوش تغییر شده و قرار اســت جام در وســط زمین به بازیکنان اهدا 

شود.

در حاشیه

در شرایطی که اکثر پرسپولیســی ها نگران حکم نهایی 
 پرونده مانوئــل ژوزه در دادگاه عالی ورزش هســتند، 
علی دایی با شکایتی ســه و نیم میلیارد تومانی چالش 

تازه ای را برای پرسپولیس ایجاد خواهد کرد.
علی دایی روز چهارشــنبه به همراه یک وکیل و دوست 
نزدیکش در کمیته استیناف فدراســیون حاضر شد تا 
پیگیر مطالباتش باشــد. کمیته انضباطی قبال باشــگاه 
پرســپولیس را به پرداخت دو میلیارد و پانصد میلیون 
تومان بابت اصل طلب و یک میلیارد تومان بابت مالیات 
قرارداد محکوم کرده بود که باشگاه نسبت به رای صادره 
اعتراض کرد تا از پرداخت آن شانه خالی کند. با این حال 
دایی پیگیر شکایت خود است و این احتمال وجود دارد 

که پرسپولیس این پرونده را ببازد. 
علی دایی در قرارداد 3 ساله ای که با محمد رویانیان امضا 
کرده بود، درج کرده که اگر باشــگاه به دلیل نامشخص 
حکم اخراج وی را بدهد او حــق و حقوق خود را تا پایان 
طلب خواهد کرد و باشگاه موظف به پرداخت آن است. 
پیش از این گفته می شد حمیدرضا سیاسی، سرپرست 
وقت باشگاه پرسپولیس و عامل اخراج علی دایی دستمزد 
این مربی را تا پایان فصــل دوم پرداخت کرده، اما دایی 
بعد از دریافت این مبلغ حاال 2 مطالبــه جداگانه دارد؛ 
ابتدا بحث مالیات قرارداد که یــک میلیارد تومان بریده 
شده است و دوم دستمزد سال سوم که در حدود 2 و نیم 
میلیارد تومان است. رقم سرسام آوری که طبق قرارداد 
باید به دایی پرداخت شــود. اگرچه دایی در سال سوم 
قرارداد با پرسپولیس هدایت تیم صبا را برعهده داشته 
و عرف فوتبال دنیا این است که مربیان پس از حضور در 
شغل جدید دستمزد آن مقطع زمانی را از تیم سابق خود 
طلب نمی کنند. در صورتی که علی دایی برنده این پرونده 
مالی باشد، پرسپولیس تنها بابت دو مربی زمان محمد 
رویانیان)مانوئل ژوزه و علی دایــی( باید مبلغی بیش از 
10 میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. مبلغی که برای 
اداره برخی از تیم های لیگ برتری کافی است و می شود 

یک سال نسبتا خوب را با آن گذراند. 
علی اکبر طاهری، مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس هنوز 
واکنشی نسبت به این خبر از خود نشان نداده است. البته 
این امتیاز ویژه برای پرســپولیس وجود دارد که سابقه 
نشــان داده پرونده دایی حتی اگر به حکم برســد برای 

پرداخت پول ضمانت اجرایی وجود ندارد.

مدافع نیم فصل اخیر سپاهان پس از قرار گرفتن در لیست مازاد این 
تیم از زادگاهش پیامی بــرای هواداران 
فرستاد.فصل گذشته خرید تابستانی 
سرمربی وقت سپاهان از استقالل 
اهواز برای پست دفاع راست جواب 
نداد و علی هلیچی پس از تنها یک 
نیم فصل از تیم اصفهانی جدا شد. 
با این وجود، عبدا... ویسی در پنجره 
نقل و انتقاالت زمستانی باز هم به سراغ 
یک گزینه شاغل در فوتبال خوزستان رفت با 
این تفاوت که این بار به جای مدافع جنوبی اســتقالل اهواز، مدافع 
شمالی استقالل خوزستان را جذب کرد. سیدجالل عبدی که همراه 
با ویسی لیگ پانزدهم قهرمانی در لیگ برتر را تجربه کرده بود، در 
سپاهان دوران موفقی را پشت سر نگذاشت. عبدی که پس از رفتن 
ویسی و با روی کار آمدن زالتکو کرانچار جایگاه خود در ترکیب ثابت 
سپاهان را از دســت داده بود با اتمام لیگ هم در لیست مازاد قرار 
گرفت تا عمر حضورش در نصف جهان فراتر از یک نیم فصل نرود.این 
مدافع 23 ساله که پس از ترک اصفهان به ساری سفر کرده است با 
انتشار تصویری از خودش با پیراهن سپاهان از هواداران این تیم تشکر 
کرد. پیش تر محمد روشندل، دیگر مدافع راست سابق سپاهان هم با 
انتشار پستی اینستاگرامی به مازاد اعالم شدنش واکنشی دوستانه 

نشان داده بود.

رییس دپارتمان داوری گفت: سازمان لیگ به زودی تمامی مطالبات 
داوران و کمک داوران را پرداخت می کند. 
حســن کامرانــی فــر در خصوص 
پرداخت مطالبات معوقه داوران و 
کمک داوران لیگ برتری اظهار 
کرد: سازمان لیگ به زودی تمامی 
مطالبــات داوران و کمک داوران 
را پرداخت می کنــد. علت تاخیر 
در پرداخت حق الزحمــه داوران این 
اســت که ما منتظر بودیم تا تمام فاکتورهای 
داوری به دست ما برسد. وی افزود: چند روز پیش این فاکتورها به 
دست ما رسید و ما نیز آنها را برای سازمان لیگ ارسال کردیم، من به 
شما اطمینان می دهم که تمام مطالبات داوران به زودی پرداخت 
می شود.رییس دپارتمان داوری ادامه داد: حل مسائل مالی داوران 
بیشتر بر عهده کمیته داوران است و دپارتمان در این زمینه فعالیت 
خاصی برعهده ندارد.کامرانی فر در پایان گفت: برخی از رسانه ها از 
تاخیر سیزده هفته ای پرداخت دستمزد داوران خبر داده بودند، اما 
من از چنین مسئله ای اطالع کافی ندارم و تنها می دانم که ما تمام 
مدارک داوران را برای سازمان لیگ ارسال کرده ایم و از بابت پرداخت 
حق الزحمه داوران خیال مان راحت است زیرا سازمان لیگ در ادوار 
گذشته لیگ برتر نیز دستمزد داوران را پس از پایان لیگ پرداخت 

کرده است و به طور حتم امسال نیز این اتفاق تکرار می شود.

ســتاره پرتغالی رئال مادرید با گل هایی که برابر سلتاویگو به ثمر 
 رســاند به عنوان بهترین گلــزن تاریخ

 5 لیگ برتر معتبر اروپایی دســت 
یافت.

 کریســتیانو رونالدو که یکشنبه 
شــب در دیــدار مقابل ســویا 
دو بــار گلزنی کرد و بــا مجموع 
366 گل، در کنــار جیمی گریوز 
ستاره سابق فوتبال انگلیس مشترکا 
به عنوان بهترین گلزن 5 لیــگ معتبر اروپا 
 دست یافته بود، مقابل سلتاویگو دو گل دیگر هم به ثمر رساند تا با 
368 گل زده به تنهایی در صدر گلزنــان تاریخ 5 لیگ معتبر اروپا 

قرار بگیرد.

دو پرتابگر مسابقات پرتاب دیسک، در حالی در این مسابقه صاحب 
مدال طال و نقره شدند که پیش از مسابقه 
با پیشنهاد یکی از کشورهای شرکت 
کننده برای امتنــاع از حضور در 
رقابت یا انجام پرتاب های ضعیف 
و ثبت رکوردهــای پایین مواجه 

شده بودند.
قهرمان و نایــب قهرمــان ایرانی 
مســابقات پرتاب دیســک بازی های 
کشورهای اســالمی پیش از این رقابت خود، 
با پیشــنهاد 20 هزار دالری یکی از کشــورها مواجه شده بودند. 
ورزشکاران معلول ایران، پیشنهاد عجیبی داشته اند.مسابقات پرتاب 
دیسک بازی های کشورهای اسالمی، با قهرمانی علی محمدیاری و 
نایب قهرمانی علیرضا قلعه ناصری همراه بود. این دو پرتابگر در حالی 
در این مسابقه صاحب مدال طال و نقره شدند که پیش از مسابقه با 
پیشنهاد یکی از کشورهای شرکت کننده برای امتناع از حضور در 
رقابت یا انجام پرتاب های ضعیف و ثبــت رکوردهای پایین مواجه 
شده بودند. این کشــور برای قانع کردن علی محمدیاری و علیرضا 
قلعه ناصری به آنها پیشنهاد پرداخت 20 هزار دالر داده بود، اما این 
دو پرتابگر کشورمان این پیشنهاد را رد کردند و با حضور پرقدرت در 
مسابقه، صاحب مدال طال و نقره شدند. مربیان تیم ملی دوومیدانی 

معلوالن نیز از موضوع این پیشنهاد مطلع بودند.

واکنش مدافع مازاد به جدایی از تیم اصفهانی؛

 بازی در سپاهان بزرگ
 باعث افتخارم بود 

کامرانی فر: 

سازمان لیگ تمام مطالبات داوران را 
پرداخت می کند

رونالدو، آقای گل تاریخ 5 لیگ 
معتبر اروپا شد

پیشنهادتبانی٢٠هزاردالری به ایران 
درالمپیک اسالمی!

 

رییس فدراســیون فوتبال درباره حکم کنفدراســیون فوتبال آسیا و 
محرومیت تماشــاگران پرســپولیس از بازی با لخویای قطر در لیگ 
قهرمانان آسیا گفت: دو موضوع مهم است. خواهش می کنم همه به 
آن توجه داشته باشند. یکی اینکه باید تالش کنیم ورزشگاه ها را امن 
نگه داریم. برای ما حضور تماشاگران یک امتیاز و فرصت است. بهترین 
فرصت این است که تماشاگران می آیند و ورزشگاه ها را پر می کنند 
چه برای تیم ملی که در همه رده ها آقای آسیا هستیم و چه در لیگ 
قهرمانان آسیا که سه تیم ما صعود کرده و سهم تماشاگران در آن زیاد 

است ولی نباید این فرصت را تبدیل به تهدید کنیم.
مهدی تاج افزود: من احساس خطر کرده بودم و حتی بیانیه دادم. به 
تمام باشگاه ها نامه زدم. ما در کنفدراسیون فوتبال آسیا هم جلسات 
متعدد داشــتیم. تنبیهات این خطاها بیشتر است. وقتی یک مسابقه 
برگزار می کنیم حتی بیشــتر از بلیت فروشــی آن برای ما هزینه بر 
می دارد. باید دست به دست هم بدهیم تا جلوی این کار گرفته شود. 
متاسفانه کار جدی نشده و باید به مردم آموزش بدهیم که این مسائل 
خطرناک  است. باید ورزشــگاه ها را هم مجهز کنیم تا تماشاگران از 
»گیت« رد بشوند و یا از زیر دستگاه هایی که نشان بدهد تماشاگران 
چه چیزی به همراه دارند. رییس فدراسیون فوتبال یادآور شد: در نامه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده که حق اعتراض داریم و ما هم با باشگاه 
پرسپولیس نامه ای را زده ایم. با این حال AFC قبال هم به پرسپولیس 
هشدار داده بود. من نگرانم که اگر این مسیر را جدی نگیریم  توفیقات ما 

زیر سوال برود. حتی ممکن است تیم ملی دچار مشکل شود.
تاج در ادامه در خصوص اینکه عبدالرحمان شــاه حســینی، رییس 
پیشین کمیته انضباطی اعالم کرده بود فدراسیون فوتبال نمی تواند 
باشگاه ها را به خاطر بدهی های خارجی از نقل و انتقاالت محروم کند، 
گفت: نمی دانم شاه حسینی چقدر در فضای مصوبات فدراسیون است 
و اطالعات کافی دارد یا خیر. قانون در اختیار هیئت رییسه فدراسیون 
فوتبال است. فیفا و AFC می توانند محدودیت بگذارند ولی اداره کننده 
فوتبال یک کشــور نمی تواند؟ قطعا هیئت رییسه فدراسیون فوتبال 

کاری نمی کند که نتواند پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه بعضی از دوســتان اطالعات کافی ندارند و اظهارنظر 
می کنند، تاکید کرد: صرف داشتن پرونده در فیفا یک باشگاه را از جذب 
بازیکن و مربی خارجی جدید محروم نمی کنند. موضوع چیز دیگری 
است ولی بعضی ها خودشان صحبت هایی را مطرح می کنند. آن دسته 
از پرونده هایی که حکم قطعی آن صادر و محکومیت برای آن در نظر 
گرفته شده، از خرید بازیکن خارجی جدید محروم هستند. خود مدیر 
باشگاه می داند. مگر می شود یک نفر از بیرون بیاید و این حرف ها را 
بزند. فدراسیون فوتبال، خانه مدیران باشگاه هاست که می توانند بیایند، 
مذاکره کنند و حتی به مسائل اعتراض کنند. این بهتر از این است که 

بعضی ها بدون اطالعات، صحبت هایی را مطرح کنند.
رییس فدراسیون فوتبال درباره اینکه چه باشگاه هایی در فیفا پرونده 
دارند؟ گفت: پرونده که باید باشد. مگر می شود باشگاهی پرونده نداشته 
باشد! هرکسی می تواند برود و در فیفا پرونده درست کند چه ناحق و چه 
حق. بیشترین پرونده متوجه باشگاه پرسپولیس است؛ البته هیچ کدام 
مربوط به دوره مدیریت فعلی باشگاه نیست. مدیران قبل هم زحمت 

خود را کشیدند. باید تالش کنیم که پرونده ها اضافه نشود.

خارج از گود
قاب روز

دورهمی »مسی«، »سوارز« و»فابرگاس« 
سسک فابرگاس، ستاره سابق بارسلونا برای افتتاح مغازه جدید خود به بارسلونا بازگشت و ساعاتی 
را با دوستان سابق خود گذراند. بعد از فتح لیگ برتر جزیره، فابرگاس تصمیم گرفت چند روزی را 
برای استراحت در زادگاه خود اسپانیا سپری کند و به همین دلیل مالقاتی با لیونل مسی و لوییس 
سوارز هم داست. به واسطه ارتباط نزدیک همسران مســی و فابرگاس، رابطه آنها بعد از جدایی 
فابرگاس در سال 2014 نیز حفظ شده و اگرچه سوارز چند هفته بعد از جدایی فابرگاس به بارسا 

پیوست، اما او نیز در این مراسم حضور پیدا کرده است.

اتفاق روز

واکنش روز

نقل قول روز

فوتبال جهان

شکایت سه ونیم میلیاردی در استیناف؛ 

علی دایی؛ دردسر جدید 
برای پرسپولیس

ســروش رفیعی می گوید تا بعد از بازی با لخویا به آینده فکر نمی کند.
 ســتاره پرســپولیس می گوید فعال دربــاره مانــدن و رفتن حرف 

نمی زند. 
سروش رفیعی بعد از یک نیم فصل درخشان در جمع قرمزها ، از اینکه 
به تیم ملی دعوت نشده ، ناراضی است و می خواهد جایی برود که بتواند 

از آنجا برگردد و بازی کند. 
او گفته اســت دوســت دارد در جام جهانی باشــد و شــاید بازی در 
پرسپولیس این هدفش را محقق نکند پس می خواهد لژیونر شود. این 
حرف ها را اما رفیعی ترجیح می دهد بعد از بازی با لخویا در آسیا، خیلی 
جدی تر درباره اش سخن بگوید. او اعتقاد دارد حاال وقت مناسبی برای 

این حرف ها نیست. 
البته وحید امیری دیگر ستاره قرمزها هم همین حرف را زده و گفته بعد 

از بازی با لخویا در این باره تصمیم می گیرد.

سعید آقایی مدافع سابق تراکتورســازی معتقد است شرایط تمدید 
قراردادش سخت شده و می خواهد به باشگاهی برود که کمک کند او 
دوباره به تیم ملی برگردد: »فصل گذشته قول هایی به ما داده شد که 
متاسفانه عملی نشد. االن هم در حال مذاکره با این باشگاه هستم، اما 

آینده ام مشخص نیست.«
 آقایی درباره پیشنهادهایش از باشگاه های پرسپولیس و سپاهان ادامه 
می دهد: »از این دو باشگاه پیشــنهاد دارم. سعی می کنم باشگاهی را 
انتخاب کنم که کمک کند دوباره به تیم ملی برگردم و پس از آن بتوانم 

به اروپا بروم.«
 مدافع تراکتور درباره شــایعاتی مبنی بر چکی که به گسترش فوالد 
داده، می گوید: »این چک ضمانتی بود کــه من برای رضایت نامه ام به 

گسترشی ها دادم که آن را در ازای مبلغی پس می گیرم.«

دو ستاره پرسپولیس:

حاال وقت این حرف ها 
نیست!

مدافع مدنظر سپاهان: 

به تیمی می روم که از آنجا 
به اروپا برسم

سرمربی اســتقالل اظهار داشــت: هواداران عزیز استقالل، به هیچ 
وجه نگران نقل و انتقاالت نباشند. در حال حاضر همه تمرکز باشگاه 
استقالل به دیدار با العین معطوف شــده و پس از آن وارد کار نقل و 
انتقاالت می شــویم. اولویت ما، تمدید قرارداد ستاره های خودمان 
است و به موقع 4-3 خرید هم انجام می دهیم و مشکلی از این بابت 
وجود ندارد. اســتقالل به بلوغ و وحدت تاکتیکی رسیده و با اضافه 
شدن چند بازیکن جدید، کارمان را در نقل و انتقاالت ادامه می دهیم. 

وحدت تاکتیکی در استقالل

باشگاه استقالل شیوه جالبی برای فصل نقل و انتقاالت دارد.شیوه ای 09
که از فصل قبل به شکل جدی تری دنبال می شود. اینکه منصوریان 
از بازیکنان بزرگ تر تیــم بخواهد تا بازیکنان مــورد نظرش را آبی 
پوش کنند یا اینکه آنها را در تیم نگه دارند.مامورامسال منصوریان 
و استقالل، گویا مهدی رحمتی است که نه تنها باید کاوه رضایی را 
راضی به ماندن کند بلکه شایعه شــده که او قرار است از رفاقتش با 

حاج صفی برای آبی پوش شدن این بازیکن استفاده کند.

رحمتی بمب بزرگ را آبی پوش می کند!
نفت آبادان در چند روز گذشــته یکی از فعال ترین 
تیم های لیگ برتر در نقل و انتقاالت بوده است.آنها در 
جدیدترین مورد موفق به جذب فرید کریمی بهزادی 
بازیکن سپاهان شدند.این بازیکن 26 ساله با قراردادی 
یک ساله به عضویت نفت درآمده است.کریمی بعد از 
مرتضی اسدی و کرار جاسم سومین خرید نفت آبادان 

محسوب می شود.

خرید جدید نفت آبادان از سپاهان آمد

تاج: 

باید ورزشگاه ها را امن نگه داریم

زنگ خطر برای بی تفاوت های کاراته به صدا در آمد
سقوط یک پله ای از جاکارتا تا باکو؛

ملی پوشان کاراته ایران قرار بود با صعود یک پله ای، قهرمانی 
کشورهای اسالمی را با نایب قهرمانی عوض کنند در حالی که 

تنها به جایگاه سوم دست یافتند.
کاراته یکی از رشــته های پر مدال کشــورمان است که در 
بازی های کشورهای اسالمی از امیدهای اصلی کاروان ایران 
برای کسب مدال خوشــرنگ بازی ها بود  تا مجدد در جدول 
توزیع مدال، تیم ملی کاراته بتوانــد جایگاه دومی دوره قبل 
خود را تکرار کند، اما بر خالف انتظار برخی از اعضای تیم ملی 
نتوانســتند در حد و اندازه های خود در این مسابقات ظاهر 
شوند و انتظارات را برآورده سازند تا جایی که تیم ملی کاراته 
در جدول توزیع مدال با یک پله سقوط نسبت به دوره قبل در 

جایگاه سوم قرار بگیرد.
تیم ملی کشــورمان متشــکل از مهســا افســانه، نسرین 
دوستی،طراوت خاکسار، رزیتا علیپور،بهنوش نجفی و محدثه 
آقایی در بخش بانوان و ابوالفضل شــهرجردی، امیر مهدی 
زاده، سعید احمدی،ابراهیم حســن بیگی، ذبیح ا... پورشیب 
و ســجاد گنج زاده در بخش مردان راهی باکو شد تا با کسب 
مدال های مختلف از عنوان نایب قهرمانی خود در دوره قبل 
این رقابت ها دفاع کند. برخی ملی پوشــان کشورمان که هر 

ر کدام عنوان هــای قهرمانی مســابقات جهانی را  د
کارنامه خود دارند نتوانستند قابلیت خود را 
در مقابل حریفانی که به نسبت لیگ جهانی 
از قدرت کمتری برخوردار بودند روی تاتامی 

نشان دهند.
در دوره قبل بازی های کشورهای اسالمی 

تیم ملی کاراته کشورمان در جاکارتای اندونزی با 3 طال، 6 نقره 
و 2 برنز پس از مصر و باالتر از جمهوری آذربایجان در مکان دوم 
جدول رده بندی قرار گرفت، اما در این دوره تنها به دو مدال 
طال، یک نقره و 5 برنز بسنده کرد و بعد از کشورهای جمهوری 
آذربایجان و ترکیه با یک پله ســقوط در جایگاه سوم جدول 

توزیع مدال ایستاد.
شاید کســب مدال و جایگاه ســومی در این دوره بازی های 
کشورهای اســالمی برای تیم ملی کاراته نتیجه قابل قبولی 
محسوب شود، اما با نتایجی که برخی از ملی پوشان در لیگ 
جهانی کاراته کســب کردند انتظار مدال طال و جایگاه دومی 

برای این تیم خیلی دور از انتظار نبود.
به نظر می رسد که مدال طال و عنوان قهرمانی در رقابت های 
لیگ جهانی که در فروردین ماه و قبل آن توسط ملی پوشان 
رقم خورد باعث شد که کاراته کارهای کشورمان حریفان خود 

را در این بازی ها جدی نگیرند و از کسب مدال باز بمانند.
خستگی ملی پوشان از رقابت های لیگ جهانی کاراته در این 
دوره بازی های کشورهای اســالمی  نمود پیدا کرد تا جایی 
که ذبیح ا... پورشــیب، نماینده وزن 84 کیلوگرم کشورمان 
که در کارنامــه خود چهار طالی قهرمانی آســیا و بازی های 
آسیایی در ســال های 2009، 2010، 2011 و 2012، برنز 
آســیا در ســال 2015، طالی بازی های کشورهای اسالمی 
2013، برنز قهرمانی جهان 2016، برنز جوانان جهان 2015 
و طالی امیدهای جهان در سال 2007، طالی امیدهای آسیا 
در ســال 2008 و نیز طالی کاراته وان 2015 فرانسه، نقره 
کاراته وان های ترکیه 2012 و 2013، 2015 ژاپن 

و 2016 فرانســه و برنز کاراته وان های ژاپن 2014، فرانسه و 
هلند 2017 را دارد و کاپیتان تیم ملی کاراته است نتیجه را 
به حریف خود واگذار کرد و نتوانست موفق به کسب مدال در 
این دوره از بازی ها شــود. از آن سو طراوت خاکسار، نماینده 
وزن منفی 55 کیلوگرم بانوان که در کارنامه خود مدال برنز 
کاراته وان جاکارتای 2014 و طالی کاراته وان پاریس 2017 و 
برنز جوانان آسیا در 2010 هنک کنگ را دارد تنها به مدال برنز 
بازی های کشورهای اسالمی اکتفا کرد.تنها سجاد گنج زاده 
نماینده وزن 84+ کیلوگرم و نسرین دوستی نماینده منفی 50 
کیلوگرم کشورمان توانستند مدال طالی این مسابقات را به 
دست آورند و رزیتا علیپور در وزن منفی 61 کیلوگرم تنها مدال 

نقره تیم ملی کاراته را در باکو به دست آورد.
محدثه آقایی،ابوالفضل شهرجردی، مهسا افسانه،امیر مهدی 
زاده و طراوت خاکسار که امید کسب مدال طال در آنها زیاد بود 

به برنز این رقابت ها بسنده کردند.
به هر حال با توجه به اینکه رشته کاراته از المپیک 2020 توکیو 
در جمع رشته های المپیکی حضور خواهد داشت ملی پوشان 
کشورمان نیاز دارند که با حضور موفق در رقابت های مختلف 
رنکینگ خود را افزایش دهند تا ســهمیه توکیو را در اوزان 
مختلف به دست آورند و در نخستین حضور کاراته در المپیک 
کاروان ایران در این رشــته رزمی حرفی برای 

گفتن داشته باشد.
با این اوصاف باید دید کادر فنی تیم ملی و 
مسئوالن فدراسیون کاراته برای ادامه مسیر 

چه تصمیمی را برای کاراته می گیرند؟
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مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان، یکی از اهداف مهم این سازمان را ارتقای سطح نشاط و شادابی افراد جامعه 
خواند و بر نهادینه شدن ورزش در سبدخانوارهای جامعه تاکید کرد. 

علی قاسمی اظهارکرد: در این راســتا اهداف و برنامه هایی پیش بینی شــده که از جمله آنها برگزاری جشنواره ها و 
جشن های مختلف در مناسبت های ملی و مذهبی است.

وی تصریح کرد: امسال برنامه های عملیاتی در محالت مناطق ۱۵ گانه 
شهرداری اصفهان پیش بینی شــده که رویکرد این برنامه ها  به سمت و 

سوی محله محوری است.
مدیرعامل ســازمان ورزش شــهرداری اصفهان ادامه داد: خانواده ها به 
صورت پدر و پسر، مادر و دختر، پدربزرگ و نوه ها و مادربزرگ ها و نوه ها 
می توانند در برنامه های عملیاتی این سازمان شرکت کرده و شور و نشاط 

اجتماعی را رقم بزنند.
وی اظهارکرد: تالش داریم سهم  برنامه های ورزشی و تفریحی را در شهر 
اصفهان افزایش داده و با فضاســازی و ایجاد زمینه های الزم، بستری برای مشارکت شهروندان در تمام رده های سنی 

جهت استفاده از امکانات و برنامه های ورزشی این سازمان فراهم کنیم.

برخورد جدی با متخلفان انتخاباتی
عضو هیئت نظارت بر انتخابات استان اصفهان با اشاره به اینکه در بررسی های میدانی تعدادی 
از شعب مرتکب تخلف شدند، گفت: در خارج از تعدادی شعب اصفهان عناصری از ستاد خاص، 
تبلیغات نامزدی خاص را توزیع کردند که با کمک عوامل انتظامی جلوی این کار گرفته شد. 

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان:

ورزش باید در سبدخانوارهای جامعه نهادینه شود

مدیر اجرایی طرح احیای میدان امام علی)ع( اظهار کرد: پروژه کمرزرین 
در طرح احیای فاز ســوم میدان امام علی)ع( تعریف شــده و تاکنون 
۳۰درصد پیشرفت داشته اســت. بابک کاویان ادامه داد: این مجموعه 
شامل چهار طبقه است که دو طبقه آن پارکینگی به وسعت ۱۸ هزار متر 
مربع بوده و گنجایش ۵۵۰ دستگاه خودرو را خواهد داشت و مابقی به 

صورت ۳۵۰ واحد تجاری تعریف شده است.
مدیر اجرای طرح احیــای میدان امام علی)ع( عنــوان کرد: کل پروژه 
پارکینگ و تجاری مجتمع کمرزرین، ۳۴ هزار متر مربع است که در ضلع 

شمالی میدان جلوخان واقع شده است.
وی افزود: شــهرداری اصفهان به جهت جبران کمبود پارکینگ های 
میدان امام علی)ع( و رفاه حال شهروندان، تصمیم به ساخت این پروژه 

بزرگ گرفت.
کاویان یادآورشد: عملیات اجرایی پارکینگ و تجاری کمرزرین، از اواخر 

سال ۹۴ آغاز شد و کارگران در ۲ شیفت کاری مشغول به کار هستند.

مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهان گفت: پیاده رو سازی خیابان آل 
 بویه حدفاصل خیابــان ابوریحان بیرونی تا خیابان ایمان در دســت 

اجراست.
علی اصغر شــاطوری بــا اشــاره بــه اینکه ایــن پــروژه تاکنون 
۹۰ درصد پیشــرفت داشــته اســت، اظهار کرد: پیاده روســازی 
 خیابان با اعتبــار یک میلیــارد ریال تــا پایان این هفتــه تکمیل 

می شود.
مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان افزود: پیاده روسازی خیابان کاوه 
حدفاصل شهدا تا پل چمران با اعتبار ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تا 

نیمه دوم سال جاری به پایان می رسد.
شــاطوری بااشــاره به دیگر پــروژه هــای منطقه در ســال جاری 
عنوان کــرد: عملیــات احــداث خیابــان پوریای ولــی حدفاصل 
 خیابان اشــراق تا میــدان ضابط زاده نیز در ســال جــاری اجرایی 

می شود.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان اعالم کرد: در ادامه سلسله مالقات های مردمی شهردار اصفهان با شهروندان 
مناطق ۱۵ گانه،  این هفته مالقات مردمی شهردار اصفهان در منطقه ۹ انجام می شود.

هادی نباتی نژاد با اشــاره به فرارســیدن روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، اظهار کرد: بنا بــه فرمایش مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( که فرمودند»روابــط عمومی ها بهترین نمایانگر 
اوضاع داخلی یک نهاد هستند«، این مســئولیت سنگین به عهده روابط 
عمومی ها ســپرده شــده و ما هم در مجموعه روابط عمومی شهرداری 
اصفهان تالش داریم از بهترین امکانات برای افزایش ارتباط شهروندان با 

مجموعه شهرداری استفاده کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: طی ۲ سال گذشته مجموعه شــهرداری اصفهان 
رتبه های ارزشمندی را به همت کارشناسان و حمایت مدیران شهرداری 

کسب کرد و هم افزایی های خوبی در این نهاد رقم خورد.
مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان یادآور شــد: در ادامه سلســله 

مالقات های مردمی شهردار اصفهان با شهروندان مناطق ۱۵ گانه،  این هفته مالقات مردمی شهردار اصفهان در منطقه 
۹ انجام می شود.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان خبر داد:

دیدار چهره به چهره شهردار با اهالی منطقه ۹

پیشرفت ۳۰ درصدی 
احداث پروژه مجتمع 

کمرزرین

پیاده روسازی خیابان 
آل بویه تاپایان این 
هفته تکمیل می شود

اخبار

علی قاســم زاده ادامه داد: دوره ای که امــروز با آن مواجه 
هستیم دوره شهرهای فرهنگی است که طی آن، شهرهایی 
مهم است و بیشتر دیده می شود که اتفاقات فرهنگی مختلف 

در آن شکل بگیرد.
وی ادامه داد: شاخص شــهرهای فرهنگی، به تعداد مراکز 
فرهنگی، نشانه ها و نمادهای فرهنگی و رخدادهای فرهنگی  

بستگی دارد.
وی عنوان کرد: از آنجایی که شهرها در حال تغییر هستند 
در مقابل این تغییرات باید چند روش برای مواجهه داشــته 
باشیم: اول اینکه در مقابل تغییر مقاومت به خرج دهیم. اگر 
این تغییر خارج از اراده ما باشد، چه بخواهیم  چه نخواهیم 

زیر چرخه های آن قرار می گیریم.
این مقام مسئول شهری، موضع بعدی در قبال تغییر را رها 
کردن خود در مقابل تغییــر ارزیابی کرد و گفت: مثل خزی 
روی آب اراده را  از خود سلب کرده و خود را تسلیم شرایط 
کنیم.وی اضافه کرد: روش دیگر در مواجهه با تغییرات این 
اســت که دســت به انتخاب بزنیم و مواجهه  آخر در مقابل 
تغییر که  ایده آل ترین شکل محسوب می شود این است که 

خود خالق تغییرات باشیم؛ در این شرایط است که به سمت 
تمدن سازی حرکت کرده ایم.

وی در ادامه گفت: اگر فرهنگ ما استعداد تمدن زایی دارد 
چرا خودمان تمدن خلق نکنیم؟ مگــر از باغ های ایرانی در 
گذشته الگو برداری نمی کردند؟ مگر مکتب ادبی و فلسفی 

در شهر اصفهان نداشته ایم؟
قاسم زاده اضافه کرد: سه موضع قبلی، موضع انفعال و موضع 

چهارم، موضع فعال در مقابله با تغییرات است.
وی یادآور شــد: زمانی در بــازار ایران خــود خالق بودیم؛ 
به گونه ای که الگوی بومی برای فعالیت های اقتصادی کشور 
بوده و توسط معماران داخلی طراحی شده بود؛ اما باید به روز 
شده و با نیازهای روز آن حرکت کنیم؛ اما چون این حرکت 
صورت نگرفت، در دوره شهرهای صنعتی پاساژ وارد شد و به 
دلیل انفعال بازاریان پس از آن هایپرها و ســیتی سنتر پا به 

عرصه فعالیت های اقتصادی شهر ما گذاشتند.
معاون فرهنگی شــهرداری اصفهــان بیان کــرد: با اینکه 
معماری ۴۰۰ سال پیش سرمایه معماری ماست اما توقف در 
آن صحیح نیست چراکه باید زایش پیدا می کرد و همگام با 

زیست جدید شهری، الگوهای جدید اقتصادی ارائه می شد.
وی ادامه داد: گاهی این عدم تغییر به خاطر ضعف و نادانی 
اســت و گاهی باوجود اطالعات، از این منابع و اســتعدادها 

استفاده نمی شود.
وی با اعالم اینکه تمدن مولود فرهنگ است، تاکید کرد: اگر 
فرهنگی قوی باشــد می تواند تمدن آفرینی کند. ادبیات، 
دین، تاریخ، جغرافیا و منابع انســانی ازجمله ارکان فرهنگ 

غنی ایرانی هستند.
قاسم زاده در ادامه گفت: وقتی توانســته ایم در دوره های 
گذشــته  تمدن آفرینی کنیم، باز هم می توانیم دســت به 
بازآفرینی و زایش بزنیم؛ چراکه در طول زمان دست به انقالب 
اسالمی زده و دوران دفاع مقدس را پشت سر گذاشته ایم. بر 
همین اساس رویکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
اصفهان طی ســال های اخیر تحت عنوان »کوشش جهت 
هموارســازی مســیر تجلی تمدن نوین اســالمی در شهر 

اصفهان« نام گذاری شده است.
وی افزود: ایران کشوری است که همه ما به آن ارادت داریم 
و افتخار ما این است که ایرانی هستیم. درشهرهای ایران اگر 
بخواهیم شهری را مستعد ظهور تمدن نوین اسالمی بدانیم 

بدون شک باید از اصفهان نام ببریم.
وی در ادامــه به تعبیــری از غالمعلی حدادعــادل، رییس 
فرهنگستان زبان فارسی پرداخت و گفت: اصفهانی ها هنوز 
قبول نکرده اند که پایتخت  نیستند؛ چراکه شخصیت شهر 
شــخصیت تمدن سازی است. البته این مســئله در ارتباط 
با مرکزیت آن مطرح نیســت بلکه این است که مردم شهر 

مصدر صدور ســبک زندگی 
جدید هستند.

این مقام مســئول شــهری 
تاکید کرد: تغییر از یک نقطه 
در کشــور باید شروع شود و 
ما فکر می کنیــم اصفهان، 
استعداد این تغییر را دارد که 
به سمت یک شهر فرهنگی 
در حد تراز و شــاخص برای 

جمهوری اسالمی برود.
وی خاطر نشان کرد: در قصه 
تمدن ســازی، محور خلق 
تمدن خود مردم هســتند 
و اگر ما به مــردم اتکا کنیم 
و بــرای آنها عرصــه ظهور 
اســتعدادها را فراهم کنیم، 
خود به خود فرهنگ در دل 

جامعه شکل می گیرد؛ در همین راستا در معاونت فرهنگی 
و اجتماعی شــهرداری اصفهان عزم خود را جزم کرده تا از 
تصدی گری فاصله بگیریم که این مسئله در شورای اسالمی 

شهر هم مورد تصویب قرار گرفت.

با مسئوالن

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

مردم اصفهان ۵۰ وقف جدید 
در سال جاری ثبت کردند

 مدیــر کل اوقــاف و امور خیریــه اســتان اصفهان، 
 اظهار کــرد: بــا توجــه بــه اجــرای برنامــه های 
 گوناگــون و همچنیــن بهــره منــدی از مشــاوران 
و مبلغان به منظور توســعه فرهنگ و ســنت حسنه 
وقف، از اول سال جاری تا کنون ۵۰ وقف جدید توسط 
 واقفان نیک اندیش در استان اصفهان به ثبت رسیده

است.
حجت االسالم رضا صادقی ادامه داد: نیات این موقوفات 
براساس وقف نامه هایی که توسط واقفان نیک اندیش 
تنظیم شــده، شــامل احداث مســجد، روضه خوانی 
حضرت سید الشهدا، روضه خوانی حضرت ابالفضل)ع(، 
احداث تکیه، احداث مرکز درمانی و بهداشتی، احداث 
مجتمع فرهنگــی و مذهبی، توســعه امامــزادگان 

جلیل القدر و تبلیغ و ترویج قرآن کریم است.
وی در ادامه به اجرای نیات واقفان نیک اندیش در سال 
جدید اشاره و خاطرنشــان کرد: در سال جدید طرح 
زائران حرم حسینی از محل موقوفات مرتبط در استان 
اجرا شد که در این طرح افرادی که باالی ۴۰ سال سن 
داشتند و تا کنون توفیق مشرف شدن به عتبات عالیات 
را نیز نداشته اند به زیارت عتبات عالیات اعزام شدند؛ 
همچنین طرح ســرور معنوی نیز در ایام شــعبانیه از 
 محل موقوفات مرتبط در سطح بقاع متبرکه استان اجرا 

شد.
حجت االســالم صادقی تصریح کــرد: در ماه مبارک 
 رمضــان و در قالب اجرای طــرح ضیافــت الهی نیز 
 محافــل جــزء و ترتیــل خوانــی قــرآن کریــم 
در جوار بقاع متبرکه سراسر اســتان اجرا می شود که 
محفل جزء خوانــی امامزاده هالل بــن علی)ع( آران 
و بیدگل و امامزاده ســید الکریم)ع( دولــت آباد نیز 
به صورت ویژه از شــبکه های سراســری پوشش داده 

می شود.
وی در ادامه به پیگیری تثبیــت مالکیت موقوفات در 
اســتان اشــاره کرد و گفت: همچنین برای صیانت از 
حقوق واقفــان نیک اندیش و حراســت از موقوفات و 
رقبات بــا پیگیری های به عمل آمده توســط معاونت 
حقوقی و ثبتی ادارات اوقاف و امور خیریه در سراســر 
استان، از اول سال جاری تاکنون ۲۴۰ رقبه از رقبات 
استان به مســاحت دو میلیون و ۳۱۴ هزار و ۹6 متر 
مربع سنددار شــده اند که بیشــترین این رقبات در 
شهرستان های نطنز، ناحیه یک شهرستان اصفهان و 

شهرضا واقع شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرها مثل آدم ها دچار تغییر و تحول می شوند 
که برهمین اساس در چرخه تحول شهرها به چند دوره شاخص برخورد می کنیم.

 قاب  انتخابات

حضور مسئولین پای صندوق های رای

اخبار

جهش عمرانی نصف جهان؛

 تکمیل فاز دوم شهرک سالمت 
در نیمه دوم سال جاری

۵۰ پروژه عمرانی-خدماتی امسال 
در منطقه ۹ اجرا می شود

مدیر پروژه شهرک سالمت گفت: عملیات اجرایی فاز دوم شهرک 
سالمت در نیمه دوم سال جاری تکمیل می شود. شهرک سالمت 
یکی از ابر پروژه هاســت که در منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان با 

مشارکت شهرداری و بخش خصوصی در دست اجراست.
شــهرک ســالمت می تواند در افزایش کیفیت فضای فیزیکی و 
استانداردســازی فضاهای درمانی تاثیرگذار باشــد و براساس آن 
به اهدافی مثل کاهش تعداد مطب های موجود در مرکز شــهر و 
همچنین کاهش حجم بار ترافیکی در این مناطق دست پیدا  کنیم.

همچنین شهرک سالمت با  طرح و ایده منحصر به فرد برای جذب 
توریسم درمانی احداث می شــودو همه جانبه بودن و در برگیری 
تمامی راهکارهای درمانی، از دیگر ویژگی های منحصر به فرد این 
پروژه شاخص است که می توان با احداث آن در منطقه خاورمیانه 
تحولی عظیم را در بخش پزشکی شاهد بود. این ابر پروژه یک پروژه 
ملی است و می تواند الگویی برای تمام کالن شهرهای کشور باشد. 
رضا هیبتی مدیر پروژه شهرک سالمت در گفت وگو با ایمنا اظهار 
کرد: احداث شهرک سالمت یکی از طرح های منحصر به فردترین  
قطب درمانی اصفهان اســت. وی افزود: شهرک سالمت به منظور 
دسترسی آسان شهروندان به امکانات بهداشتی و درمانی درضلع 
شرقی اتوبان شهید آقابابایی و در مجاورت حلقه سوم ترافیکی شهر 
جانمایی شده است. مدیر پروژه شهرک سالمت بااشاره به اینکه فاز 
اول شهرک سالمت شامل کلینیک های تخصصی، فروشگاه های 
طبی، مطب ها و غیره اســت، ادامه داد: عملیــات اجرایی فاز اول 
شهرک سالمت نیز تکمیل شده است. هیبتی با بیان اینکه عملیات 
اجرایی فاز دوم این پروژه در دســت اجراست و تاکنون ۸۰درصد 
پیشرفت داشته، عنوان کرد: عملیات اجرایی فاز دوم شهرک سالمت 
نیز در نیمه دوم سال جاری به پایان می رسد. وی ادامه داد:فاز دوم 
این پروژه نیز مجهز به مرکز جامع پرتو پزشــکی مانند رادیولوژی 
تمام دیجیتال، رادیوتراپی، شــیمی درمانی و آزمایشــگاه هایی با 
فناوری های مدرن تشخیص طبی بر اساس استانداردهای ملی و 
بین المللی، داروخانه  و... است. مدیر پروژه شهرک سالمت بااشاره 
به اینکه در فاز ســوم شهرک ســالمت یک هتل احداث می شود،  
گفت: مراحل عملیات اجرایی هتل شهرک سالمت در دست مطالعه 
و طراحی اســت.هیبتی با بیان اینکه بیمارستان شهرک سالمت 
طبق متدهای روز دنیا ساخته می شود، تاکید کرد: انعقاد قرارداد 
بیمارستان شهرک سالمت با ۲ شــرکت بین المللی در حال انجام 
است. وی ادامه داد: پارکینگ طبقاتی زیر سطحی خیابان سالمت 

در امتداد شهرک سالمت نیز احداث  شده است.

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان گفت: در سال جاری ۵۰ پروژه 
عمرانی - خدماتی در منطقه ۹ شهرداری اصفهان اجرا می شود.

عباس روحانی اظهار کرد: براســاس نیازسنجی از محالت امسال 
۵۰ پروژه عمرانی- خدماتی در منطقه اجرا می شود.وی با اشاره به 
مهمترین پروژه های عمرانی - خدماتی در سال جاری عنوان کرد:  
در سال جاری خیابان سردار شهید ترک الدنی - خیابان آذر مهر 
و فاز سوم خیابان بهشت احداث می شود. مدیرمنطقه ۹ شهرداری 
اصفهان ادامه داد: عملیات اجرایی خیابان شهدای کوهانستان در 
خیابان آتشگاه در دست اجراست و تا پایان سال جاری تکمیل می 
شود.روحانی عنوان کرد: در سال جاری عملیات اجرایی کندوری 
باند شــمالی خیابان آتشگاه حدفاصل خیابان ســردار حجازی تا 
خیابان قدس در دســت اجرا قرار گرفته می شــود.وی در ادامه با 
اشاره به دیگر پروژه های ســال جاری ، گفت: در سال جاری پیاده 
روهای خیابان شــهید آیت اهلل شهید اشــرفی اصفهانی و خیابان 
 میرزا طاهر حدفاصل خیابان شهید مظاهری تا میدان شهید نصر 

نوسازی می شود.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: با جابه جایی بازارگل و گیاه، ترافیک خیابان 
همدانیان کاهش می یابد و شــهروندان برای همیشــه از معضل 

ترافیک این خیابان رها می شوند.
اصغر کشاورز راد افزود: محصوالت متنوعی همچون انواع گل های 
گلدانی، فصلــی، باغچه ای، آپارتمانی، کاکتــوس، انواع گل های 
شاخه بریده، درختان و درختچه های مثمر و غیر مثمر و گل های 

خشک در بازار گل و گیاه وجود دارد.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان با اشاره به اینکه بازار گل و گیاه در ۳ فاز احداث می شود، 
ادامه داد: عملیات اجرایی فاز اول این پروژه در دست بوده و تا پایان 

سال جاری به پایان می رسد.
کشاورزراد خاطرنشان کرد: فاز یک بازار گل و گیاه، دارای ۴ بخش 
همچون سالن گل های سرشــاخه، گیاهان آپارتمانی، زیرسازی و 

محوطه سازی ها، سالن تخصصی کاکتوس و باغ و باغچه است.
وی اضافه کرد: فاز دوم این بازار شامل گیاهان دارویی، شربتخانه، 
آزمایشگاه، ســاختمان اداری، مجموعه خدماتی و محوطه سازی 
است و در فاز سوم آن نیز سالن های پرندگان و ماهی های زینتی 

و محوطه اجرا می شود.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری:

فاز اول بازار بزرگ گل و گیاه شرق 
اصفهان تکمیل می شود

اگر فرهنگی قوی 
باشد می تواند 
تمدن آفرینی 

کند. ادبیات، دین، 
تاریخ، جغرافیا 
و منابع انسانی 
ازجمله ارکان 

فرهنگ غنی ایرانی 
هستند

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مطرح کرد: 

اصفهان در مسیر تمدن سازی

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2141 | May 20, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



33
15

28
9

امام علی عليه  السالم : 
غيبت كردن، كار شخص ناتوان است.

شنبه 30 اردیبهشت 1396|23 شعبان 1438  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2141| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2141,  May 20 
 2017 .  12 Pages

صاحب امتياز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشين مدیرمسئول: بهمن زین الدین
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانی: اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

لبخندک

یکی از فراخوان های مجازی که مدتی  است  ندا
همه دربــاره آن تبلیغ می کننــد، کمپین  شاه نوری

»آشغال نریزیم« یا »نه به زباله« است.
 حتما شــما هم عکس های گروه های دانشجویی و حامی محیط 
زیست را دیده اید که فردای سیزده به در پالستیک به دست توی 
در و دشــت راه می افتند تا از روی زمین لیــوان یک بار مصرف، 
 بطری آب معدنی، پاکت های پالســتیکی و قوطی نوشابه جمع  

کنند.
 آنها همه جا هستند از ســاحل دریای خزر ،جنگل های گلستان، 
کویر مرنجاب، کلــوت های کرمــان، مناطق جنگــی جنوب تا 
ســاحل خلیج فارس. حتی دیده شــده که گاهی تا قله دماوند و 
 ارتفاعات ســبالن و زاگرس هم باال رفته اند تا پوسته پفک جمع 

کنند. 
دستشان درد نکند، اما گستره جغرافیایی وسیعی که این دوستان 
در آن فعالیت می کنند باعث می شــود آدم به فکــر فرو برود و از 
خودش بپرســد اگر این بچه ها ناچار هســتند از دور تا دور ایران 
 زباله جمع کننــد این یعنی یک عده ای دور تا دور ایران آشــغال

می ریزند؟ 
کمپین نه به زباله از همین جا به وجود آمد. به جای اینکه یک عده 
از مردم بروند و زباله ها را از روی صــورت طبیعت پاک کنند چه 

خوب می شد اگر کسی اصال آشغال نمی ریخت. 
راحت تر است و از عهده همه هم بر می آید. درست است که ترکیب 
پوست هندوانه، تفاله چای و باقی مانده خورشت قیمه ظاهر خوبی 
ندارد و اگر چند ساعتی توی صندوق عقب بماند بویش عالم را بر 
می دارد، اما مگر بردن چندتا پالســتیک زباله قاطی آن همه بار و 
بندیل چقدر زحمت دارد؟ مگر تا اولین اســتراحتگاه بین راهی، 
پمپ بنزین یا جایی که بشــود زباله را توی سطل انداخت چقدر 

راه است؟
 کمپین آشغال نریزیم »نه« به ریختن زباله های جلوی مغازه توی 
جوی آب، »نه« به رها کردن ظرف های نذری گوشه خیابان،» نه« 
به غرق کردن استادیوم های فوتبال زیر بار ته مانده ساندویچ، »نه« 
به پرت کردن پوست پرتقال از شیشه ماشین و» نه« به شوت کردن 
هســته زردآلو از اتاق پذیرایی به ظرفشــویی و به زبان خودمانی 

کمپین برق انداختن چهارگوشه ایران است!

3- اعتدال را رعایت کنید
از همســرتان زیاد انتقاد نکنید؛ زیرا سبب می شود 
از اهمیت حرف شما کاسته شود. حضرت علی )ع( 
می فرمایند: »وقتی حرفی زیاد تکرار شود از ارزشش 
کاسته می شود.« لذا بعد از یک تذکر، به او فرصت 
فکر کردن بدهید و تذکرات خــود را به طور مداوم 

تکرار نکنید.
4- از رفتار انتقاد کنید نه از شخص

به جای انتقاد از خود شــخص از کار او انتقاد کنید، 
یعنی خود شخص را نکوهش نکنید بلکه عمل او را 

مورد انتقاد قرار دهید.
5-تالفی ممنوع

اگر همسرتان لجبازی می کند شما با لجبازی رفتار 
او را تالفی نکنید و با توجه بــه اینکه در ابتدای راه 
هستید، دقت کنید لجبازی در زندگی و رابطه شما 

به عادت تبدیل نشود.
6- خودتان و همسرتان را بشناسید

شناخت خود را نسبت به همسرتان باال ببرید و سعی 
کنید درباره خودتان نیز به او اطالعات بدهید و خط 
قرمز ها و ایده آل های زندگی تان را برای او بیان کنید 
و الزم اســت تعریف و نظر خودتان درباره مسائل 
مختلف زندگی را با تعریف همسرتان مقایسه کنید؛ 
 زیرا واژه هــا و مصداق ها در افــراد مختلف، تفاوت 

دارد. 
به عنوان مثال ممکن است تعریف شما از تجمالت با 

آنچه همسرتان در ذهن دارد متفاوت باشد.
7- تفاوت ها را بپذیرید

به تفاوت های بین زن و مرد توجه داشــته باشید. با 
مطالعه کتاب هایی که در این زمینــه، وجود دارد 
می توانید آگاهی خود را بــاال ببرید. مثال با توجه به 
اینکه نیاز اساسی خانم ها محبت است، سعی کنید با 
توجه کردن بیشتر به احساسات همسرتان و افزایش 
محبت کالمــی، صمیمیت بیشــتری در زندگی 

مشترکتان به وجود بیاورید.
این صمیمیت باعث می شود همسرتان بیشتر به شما 
نزدیک شود و به حرف شما اهمیت دهد. وقتی شما 
به احساسات او اهمیت بدهید او نیز خط قرمزهای 
شما را زیر پا نمی گذارد؛ اما مقابله و مشاجره سبب 
جریحه دار شدن احساسات طرف مقابل می شود و 

او را به لجبازی وا می دارد.
از سوی دیگر مردان نیز دوست دارند تکیه گاه خوبی 
برای همسرشان در مواجهه با مشکالت باشند، پس 
الزم اســت زنان حتی اگر تحصیــالت یا موقعیت 
اقتصادی بهتری دارند باز هم هنگام مشــکالت به 

همسرشان رجوع کنند.
 این کار باعث می شود مردان احساس کنند جایگاه 
مدیریتی آنها نزد همســر و فرزندانشــان محفوظ 

مانده است.

مهارت زندگی

در دنیای مکان های تسخیر شده، نام مدارس نیز می درخشد. 
به ویژه دبیرستان های معروف آمریکا که بارها به نام آنها 
در این حوزه اشاره شده است. ارواح دانش آموزان، اساتید 
و حتی مردگان آواره که سکونتگاه ابدی خود را به خاطر 
ساخت این مدارس از دست داده اند، از جمله ساکنان فعلی این 
ساختمان های بعضا تاریخی هستند که هم باعث ترس و هم 
سبب شهرت این مکان ها شده اند. چند نمونه از این مدارس را 

با هم مرور می کنیم. 
دبیرستان بیرد 

این دبیرستان ظاهرا از جمله موارد این فهرست است که 
سابقه ای طوالنی در زمینه  تسخیر شدن توسط ارواح را در 
کارنامه  خود دارد. در این میان به نظر می رسد حضور دو روح 
بسیار پر رنگ بوده است، یکی دختری جوان که در سال ۱۹۳۰ 
در استخر مدرسه غرق شد و دیگری گروهبان ROTC که در 
آنجا خودکشی کرده است. با توجه به شواهد موجود، حداقل این 

مورد آخری نزدیک به واقعیت است.
»ویل استابلفیلد« )Will Stubblefield( در ماه اکتبر سال 
۱۹۶۲ و البته به صورت کامال تصادفی خودکشی کرد، اما 

هنوز هم دانش آموزان مدرسه وقتی از محل این رویداد عبور 
می کنند، متوجه سرمایی غیر عادی می شوند.به نظر می رسد 
که استابلفیلد جوان همچنان به تسخیر این مکان ادامه می دهد.

دبیرستان روی )Roy(، یوتا
دبیرستان »روی«، خانه  بسیاری از ارواح است که هر کدام به 
سبک و سیاق خود و در مکانی خاص رؤیت می شوند. به عنوان 
نمونه، »میبل الرکز« )Mable Lurks(، معموال در بخش 
پشتی سالن کنفرانس و نزدیک یک ردیف پلکان ظاهر می شود، 
او خجالتی نیست و معموال حضورش را با نور و حرکت شمع ها 

در اطراف صحنه نشان می دهد.

معروف ترین دبیرستان های تسخیر شده
دانستنی ها

حرف حساب

باغ 
کاغذی

»دختر كوهستان« عنوان رمانی تاریخی از سیدهاشم حسینی 
اســت كه وی در این اثر جدایــی قفقاز و داغســتان از ایران و 
مشكالتی كه بر مســلمانان توســط تزارها و ارتش سرخ وارد 

می شود را روایت كرده است.
رمان »دختر كوهستان« پیرامون  قیام های مردمی در سرزمین 
قفقاز و داغســتان قرار دارد. پس از جدایی قفقاز و داغستان از 
ایران، حكومت این دو سرزمین به دست روس ها اداره می شود. 
مردم قفقاز و داغستان از پذیرفتن حكومت كفر بر خود معترض 
و تا 40ســال بعد از این رویداد به مبارزه و مقاومت پرداختند. 

همچنین به ناتوانی روس ها در مقابله با این جنبش اشاره شده 
است.  بر خالف نامی كه برای كتاب انتخاب شده، رمان »دختر 
كوهستان« به رخدادهای بعد از جدایی قفقاز از ایران كه تاكنون 
كمتر بدان اشاره شــده، می پردازد. مشكالت و ظلم هایی كه بر 
مسلمانان از سوی ارتش تزاری و ارتش سرخ به مسلمانان وارد 
شده است. »دختر كوهستان« شامل روایت وقایع منطقه محل 
زندگی دخترك داســتان از زبان مادربزرگ است. بدین شكل 
داســتان رمان پیش می رود و تا انقالب كمونیستی و درگیری 

میان ارتش سرخ و ارتش سفید ادامه پیدا می كند.

انسانیت انسان را، جان او تامین می کند
قرآن کریم هنگام طرح مسئله زن و مرد می گوید: 
این دو را از چهره  ذکورت و انوثت نشناسید؛ بلکه 
از چهره  انسانیت بشناسید و حقیقت انسان را روح 
او تشــکیل می دهد؛  نه بدن او. انسانیت انسان را، 
جان او تامیــن می کند؛ نه جســم او و نه مجموع 

جسم و جان.
» زن در آیینه جالل و جمال« 
عبدا... جوادی آملی

دختر كوهستان

 نکات كلیدی
برای رفتار با همسر لجباز)2(
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افقی
۱- اولین قانون گذار تاریخ - کاشی معرق

۲- غارت کردن دارایی مسافران در جریان سفر با زور 
و تهدید-جوان-دیوار قلعه

۳- کســی که متدین به دین اسالم باشد- قیمت و 
بها- گرامی تر- مخفف اگر

4- کلمه افسوس- چند جامعه- ساز ضربی به شکل 
دو نعلبکی کوچک صدف مانند

5- یکي از دو جنس- به هم ساییده شده- گستاخی 
کردن

۶- همسر ابراهیم )ع(- همه و کل- سگ بیمار
7- روشن و آشکار- آتی- سابقا مادرهایی بر سر آن 

جان مي باختند
8- نوعي خوراکی شبیه به حلوا از شیره گندم سبز و 

آرد- صاحب منصب ارشد ارتش- دندانساز
۹- جسم و بدن- طرز حرکت و عمل- بازدارنده

۱۰- حسد- خوشحال و شادمان- فرار
۱۱- کشور موسیقی- مقابل نبات و حیوان- تکیه 

کالم خانم شگفت زده
۱۲- تبسم و خنده کوتاه- برپا داشتن- شهر تازی

۱۳- پول ژاپن- جاي خلوت- زندان- خاتون
۱4- ضد زیبایی- واحد پول قدیمی- قفسه شیشه ای

۱5-آموزشگاه و مدرسه فنی- میعاد و جای دیدار
عمودی

۱- نا امیدی و بی بهرگی- عاری از میکروب
۲- آلتی در چرخ خیاطی- خو و سرشت- حبوبات

۳- اول امری- پسر عرب- قصر- مرطوب
4- نبرد و پیکار-  همسایه- مجسمه

5- لحظه کوتاه-ستونی که هنگام حج به آن سنگ 

می زننــد- وارد کردن نیروی مکانیکی به ســطح 
خارجی چیزی

۶- بیچاره و بی ســرو ســامان- گیاه و روییدنی- 
منفصل و سوا

7- مقابل چپ- مراســم نخســتین مهمانی برای 
عروس و داماد بعد از عروسی- رود اروپایی

8- شــیار و خراش با گاوآهن یا تراکتــور-  زیبا و 
خوشحال- سوگند

۹- مــن و جنابعالی- شــگفتی ها- ســتیزگی و 
سرسختی

۱۰-  بیماری کشنده- جانور نسوز- بازداشت شده
۱۱- ایده ها و اندیشه ها- با خبر- دست

۱۲- وسیله و ادوات- دو نفر که به یک بال و ناخوشی 
دچار شده باشند- مخفف بوته

۱۳- حرف انتخــاب- آفت درختــان و گیاهان-  
کوشش- صفت سیب زمینی

۱4- زین و برگ اسب- گازی در جو- یار دیرین بامیه
۱5-نسنجیده و بدون مشورت- روز جمعه
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مســابقات فرمول یک، یکی 
از ورزش هایــی اســت که به 
عکاسی سریع نیاز دارد. آنچه 
آثار عــکاس »جاشــوا پل« را 
جذاب تر می کند این است که 
به جای استفاده از دوربین های 
به روز و مدرن بــرای گرفتن 
عکس های ورزشــی با سرعت 
 باال، از یک دوربین ۱۰4 ساله

 Graflex 4×5 اســتفاده می کند.این عکاس چشم فوق العاده 
دقیقی برای دیدن جزییات داد، زیرا برخالف دوربین های مدرن 
که می تواند ۲۰ فریم را در هر ثانیه بگیرند، دوربین او می تواند در 
کل تنها ۲۰ عکس بگیرد. به همین دلیل، هر عکسی که او می گیرد 
باید اول به دقت سنجیده شود و این کامال در مجموعه عکس های 

زیبای او مشهود است.
 الهام بخش پل برای عکاسی از مسابقات فرمول یک با این دوربین 
قدیمی، دیدن مجله سال ۱۹۶۹ بود. باتوجه به اینکه عکاس مجله 
عمدا از این رویداد تار و خارج از فوکوس عکاسی کرده بود، پل سعی 
کرد این تکنیک را با فرمول یک مدرن به عنوان سوژه خود بازسازی 
 کند. او اولین بار در ســال ۲۰۱۳ عکاســی از فرمــول یک را آغاز 

کرد .

 عکاسی از فرمول یک
 با دوربین 104 ساله

مجسمه های ماسه ای باورنکردنی 
هنرمند ژاپنی

توشــیهیکو هوســاکا ســاخت مجســمه هــای ماســه ای را 
در مدرســه هنــر آغاز کــرد و ۲۰ ســال اســت که از ســاحل و 
جعبه های ماســه بــه عنوان بــوم خود اســتفاده می کنــد. کار 
او بــا آنچه کــه ما معمــوال از هنر شــن و ماســه می شناســیم 
تفــاوت دارد و از این ماده سســت و دانــه دانه، مجســمه هایی 
 می تراشــد که گویی با گلی انعطــاف پذیر و خمیری شــکل کار

 می کند. 
در این فرآیند هیچ هسته، قالب و یا چسبی استفاده نمی شود، فقط 
ماسه. تنها ترفندی که هوساکا اســتفاده می کند این است که در 
انتهای کارش به آن اسپری ســخت کننده می پاشد تا آن را چند 
روزی در برابر فرسایش ناشی از باد و آفتاب محافظت کند. یکی از 

آثار دیدنی این هنرمند را در عکس مشاهده می کنید.

شاهزاده ماکو، دختر بزرگ امپراتور ژاپن تصمیم دارد با جوانی ازدواج 
کند که یک کارگر ساده در سواحل توریستی ژاپن است؛  البته این پسر 
جوان در دانشگاه بین المللی توکیو درس خوانده؛ همان دانشگاهی 
که دختر امپراتور از آن فارغ التحصیل شده است. شاهزاده ماکو با این 
ازدواج جایگاه سلطنتی خود را از دست می دهد و از این پس مانند یک 
شهروند عادی زندگی خواهد کرد. این دو پنج سال پیش در رستورانی 
در شهر توکیو با هم آشنا شدند و آشنایی شان تا به امروز ادامه داشته 
است. شاهزاده، جوان مورد عالقه اش را به خانواده اش معرفی کرده و 
آنها نیز با ازدواجشان موافقت کرده اند. طبق سنتی قدیمی در خانواده 
امپراتوری ژاپن، هر کدام از اعضــای خانواده با فردی معمولی ازدواج 
 کند موقعیت خود را از دســت خواهد داد و بایــد مانند آنها زندگی 
کند؛  البته مراسم ازدواج آنها کامال تشریفاتی و با رعایت تمام مراحل 

خواهد بود.

 ازدواج دختر امپراتور ژاپن
 با یک كارگر ساده

تصاویر روز

زیباترین آبشار های آمریکا

 آشغال نریزیم
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