
روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در سال95 در دستور کار قرار داد؛

استمرار اجرای گسترده برنامه های فرهنگی  مصرف بهینه آب

مدیر روابط عمومی شرکت آبفای اســتان اصفهان گفت: طی سال95 
شرکت آبفای استان با تدوین برنامه های جامع، در صدد اجرای برنامه های 
تدوین شده برآمد؛ به طوری که در بخش ارتباط با رسانه در سال 95 با 
تولید 254 خبر و ارسال آن به 130 رســانه اعم از مکتوب، دیجیتالی، 
دیداری و شنیداری، بیش از 2446خبر این شرکت در رسانه های جمعی 
ملی و استانی منعکس شد و توانست با تعامل اصحاب رسانه، از ظرفیت 
این بخش جهت فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب استفاده کند. 675 
ویژه نامه که 468 نسخه در ســطح ملی و 207 نسخه در سطح استانی 
به چاپ رسید و نیز تولید 21 مستند مرتبط با صنعت آبفا از اهم دیگر 

فعالیت های بخش ارتباطات حوزه روابط عمومی آبفا بوده است.
بنی طبا افزود:  یکی از بخش های مهم روابط عمومی، مطالعات اجتماعی 
)پژوهش و افکارسنجی( است. بدین ترتیب عرصه روابط عمومی تعاملی، 
تنها با مفهوم ارتباط موثر با مخاطبان معنی مــی یابد. روابط عمومی 
آبفای اصفهان درخصوص گســترش فضای ارتباطی با شــهروندان 
مبحث مطالعات اجتماعی و افکارسنجی را حوزه بسیار مهمی درنظر 
گرفته است. انجام مطالعات پژوهشی و نظرســنجی های دوره ای به 
یک فرآیند مداوم تبدیل شده است. نظرسنجی های انجام شده بر سه 
شاخه کارکنان، مشترکین و ذی نفعان شرکت متمرکز شده که به طور 
متناسب با استفاده از نیروهای فعال در مناطق و همچنین به کارگیری 
نرم افزارهای نظرسنجی تحت وب و اندروید، 5 مورد پیمایش منطقه ای، 
5 موردطرح تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه مسائل اجتماعی صنعت و 
6 مورد موضوع نظرسنجی رضایت مشتریان و 5 مورد مقاله و ترجمه به 
همراه نظرسنجی رضایت شغلی کارکنان، از جمله نقاط قوت فعالیت های 
پژوهشی و تحقیقاتی روابط عمومی آبفا در سال 95 در بین شرکت های 

آب و فاضالب شهری کشور است.
وی مدیریت در پیشبرد اهداف کالن شرکت را نقش غیرقابل جایگزینی 
دانست و خاطرنشان ســاخت: بدون مدیریت کارآمد در عرصه روابط 
عمومی، تمامی فعالیت ها بی معنی می شود. برای اعمال مدیریت علمی 
و دانش محور در روابط عمومی آبفای استان اصفهان، تخصصی کردن 
امور و واگذاری فعالیت های محوله، با نظارت و رصد کامل انجام می گیرد. 
عملکرد مدیریت بر تمامی قسمت ها اثر می گذارد؛ بنابراین در وهله اول 

مدیریت باید بر نیروی انسانی متخصص و با تجربه متکی باشد. با این 
تفاسیر در سال های اخیر شدیدا سعی شده است تا از نیروهای متبحر 
و کارشناس در حوزه روابط عمومی بهره گرفته و روابط عمومی مدرن 
همراه با چاالکی و ســرعت عمل محقق شود. تحقق این مهم، با برنامه 
استراتژیک و راهبردی و استقرار مدیریت دانش محور و 2456 نفرساعت 
سرانه آموزش کارکنان روابط عمومی به همراه تدوین برنامه عملکردی و 

درصد حصول اهداف صورت گرفت.

مشاور مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: از جمله فعالیت های 
ویژه روابط عمومی، می توان به بخش انتشارات در سال 95 اشاره کرد که 
در عرصه اطالع رسانی صنعت آب و فاضالب کشور از نظر کمی و کیفی 
بی بدیل بوده و از عواملی است که موجب کسب رتبه نخست در سطح 

کشور می گردد.
تیراژ بیش از 10000 نشــریه داخلی و 13 موضوع بروشــور آموزشی 
و کاتالوگ های معرفی پروژه بــا تیراژ 14000 و 22 موضوع پوســتر 
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب و 6مورد تهیه و چاپ بازی های فکری 
پازل، لوح فشرده آموزشی و ... به همراه 8 عنوان کتاب مرتبط با مدیریت 
مصرف صحیح آب با جامعه هدف خردســاالن، کــودکان، نوجوانان و 
بزرگساالن و دیگر مصرف کنندگان آب با تیراژ 79000 جلد، نقش موثر 
روابط عمومی آبفای استان اصفهان را در سطح کشور و استان بارز نموده و 

از مالک های انتخاب روابط عمومی برتر در کشور شده است.
بنی طبا، با بیان اینکه  در حال حاضر با پیشرفت های تکنولوژی، برخی از 
مخاطبین ترجیح می دهند از طریق فضای مجازی به نیازهای خود پاسخ 
دهند تصریح کرد : در سال های اخیر توسعه تکنولوژی در روابط عمومی ها 
گسترش یافته و در این زمینه روابط عمومی آبفای استان اصفهان دارای 
سایت خبری مستقل و فعال است که این سایت دارای نشریه الکترونیکی 
بوده و به سامانه الکترونیکی پاسخگویی به مردم مجهز است؛ همچنین 
ارسال پیام به مخاطبین، اطالع رسانی استفاده از نرم افزار موبایل و نیز 
اخبار شرکت روزانه در این سایت منتقل می شود که درگاه بسیار معتبری 
برای اصحاب رسانه است. همچنین بیش از 754000 پیامک ارسالی به 
84358 دریافت کننده پیام و تولید نرم افزارهای آموزشی و اطالع رسانی 
و تابلوی اعالنات دیجیتال به همراه 1200 مطلب یا خبر درج شده در سایر 

سایت های خبری، از جمله فعالیت های چشمگیر روابط عمومی در حوزه 
روابط عمومی الکترونیک در سال 95 است. همچنین استفاده از کانال 

خبری جاری حیات و ترنم حیات درشبکه اجتماعی تلگرام بوده است. 
وی گفت : ایده پردازی، راهبردی است که در تمامی شرکت های مترقی 
دنبال می شود. خالقیت و نوآوری به تسهیل امور می انجامد. در حوزه 
روابط عمومی که بیشتر با تعامالت انسانی درگیر هستیم باید ایده ها 
و افکار جدید بر محور تسری اطالع رســانی و مخاطب سنجی استوار 
باشد؛ لذا در ســال 95روابط عمومی با توجه به شرایط ویژه استان با 9 
مورد نوآوری و خالقیت در زمینه فعالیت های فرهنگ سازی، تبلیغات، 
مستندســازی و در شــیوه های مدیریت به سمت و ســوی مدیریت 
مصرف معطوف گردید . تاسیس خانه فرهنگ آب با واحدهای مختلف، 
سرمایه گذاری در طرح های خالقانه الکترونیکی اعم از تولید نرم افزارهای 
نظرسنجی، آرشیو و حتی ساخت اســتیکرهایی با مضامین و اشکال 
چهره های ثبت شده آبفا آبدونه و گلدونه و انتشــار در فضای مجازی 
گوشــه ای کوچک از این گونه اقدامات بدیع در صنعت آب و فاضالب 
کشور است. در سال 1395 ، مجموعا 36 تابلوی اعالن دیجیتال نصب و 
راه اندازی گردیده است که از این تعداد،4تابلو در ستاد مرکزی شرکت،1 

تابلو در خانه فرهنگ آب و 31  تابلو در شهرستان های استان اصفهان 
نصب و راه اندازی گردیده و از ساعت 7 الی 18 به طور پیوسته در حال 
پخش گزارش تصویری  اخبار و بریده جراید، پخش اذان ظهر هر منطقه 
در سطح استان به افق شرعی خود منطقه، ارسال پیام های فوری به صورت 
مکتوب و صوتی، پخش فیلم های پویانمایی مدیریت مصرف آب، نمایش 
سایت ها به صورت برخط )لینک به شبکه اینترنت(و ...  مربوط به شرکت 

آبفای استان اصفهان است.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آبفای استان اصفهان، 
مشارکت با 21 تشــکل و ســازمان مختلف از جمله کمیته فرهنگی 
شهروندی شــهرداری ، خانه کاریکاتور و دفتر طنزپردازان کمیته آب 
اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن اصفهان ، انجمن صنفی روزنامه نگاران، 
سازمان آموزش و پرورش ، بهزیســتی ، شرکت های ذوب آهن و فوالد 
مبارکه، نیروگاه ، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، یونسکو، حوزه 

هنری استان اصفهان و مرکز صداوسیما را از جمله فعالیت های این واحد 
برشمرد و اعالم کرد: روابط عمومی آبفای استان اصفهان با این سازمان ها 
و تشکل ها همکاری و تعامل دو جانبه داشته؛ به طوری که 17 تفاهم نامه 
همکاری با نهادهای مختلف منعقد گردید و 13 نمایشگاه مختلف برگزار 
نمود و در هفت نمایشگاه ملی و6 مورد نمایشگاه استانی نیز در سال 95 
حضور داشته است. مشــاور مدیرعامل، با اشاره به برنامه های آموزشی 
و برگزاری جشنواره های مختلف از سوی روابط عمومی آبفای استان 
اصفهان اظهار داشت: در سال 95 روابط عمومی آبفای استان اصفهان 
جشنواره نخستین واژه آب را در 10 شهرستان  برگزار نمود؛ همچنین 
به لحاظ اینکه بتوانیم اقشار مختلف جامعه را به استفاده صحیح از آب 
ترغیب نماییم، مجموعه42 قسمتی تلویزیونی قطره، مجموعه 140 
قســمتی رادیویی جاری حیات، تولید 75 انیمیشن تبلیغاتی، پخش 
63 آگهی و میان برنامه از صداوسیما، پخش 164 زیرنویس در سیما، 
تشکیل گروه حامیان آب، برپایی 1535 بیلبورد تبلیغاتی و تولید 9 تیزر 
مدیریت مصرف آب، از جمله اقدامات آموزش همگانی و تبلیغات شرکت 
است که در این راستا 48258نفرساعت جلسه آموزشی مدیریت مصرف 
و 3940 عدد بیلبورد تبلیغاتی به میــزان 1498 مترمربع برای ترویج 
فرهنگ مصرف بهینه آب در سطح 93 شهر تحت پوشش شرکت برای 
مشترکین استان فراهم گردیده است؛ همچنین 18000 برنامه پیرامون 

مصرف بهینه آب از تلویزیون شهری در نقاط مختلف شهر پخش شد.
بنی طبا در پایان به فعالیت های سامانه ارتباط مردمی 122 آبفای استان 
اشاره کرد و گفت: در ســال 95،  320 هزار و 59 تماس، ثبت و 6 هزار و 
534 تماس پیگیری شد . این درحالی است که 93 شهر تحت پوشش 
شرکت آبفای استان اصفهان، از خدمات سامانه 122  بهره مند شده اند و 
این 93 شهر به طور مستمر با سامانه 122 در ارتباط هستند و رخدادهای 
مختلف را به سامانه 122 می رســانند. همچنین این سامانه مجهز به 
نرم افزار آوایا بوده  و در حال حاضر تماس های مشترکین در سطح استان 
متمرکز شده است تا وسیع ترین سامانه ارتباط مردمی 122 شرکت آب 
و فاضالب شهری کشور، از جهت وسعت و پراکندگی به صورت متمرکز 
ایجاد شود؛ ضمن اینکه این درگاه ارتباطی در آینده نزدیک ارائه کننده 
تمامی خدمات در حوزه مشترکین، انتقادات و پیشنهادات، مهندسی و 

توسعه و سایر خدمات جاری شرکت خواهد بود.

اصفهان، جامه تبلیغات انتخاباتی را از تن بیرون کرد 

بهره برداری ازپروژه بومی سازی نورد سرد فوالد مبارکه

مشارکت 73 درصدی 
اصفهانی ها در انتخابات

رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان خبرداد:
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تمام شــد؛ پایان چندماه شور و هیجان 
و استرس و رقابت و گاهی هم تخریب و 
تهمت! »حسن روحانی« با کســب 57 درصد آرا )23 میلیون 
و 549 هزار و 616 رای اکثریت( پیروز انتخابات شد و ابراهیم 
رییسی نیز 15 میلیون و 786 هزار و 449 رای )38/5 درصد 
آرا ( را کسب کرد. روحانی برای باردوم راهی پاستور می شود تا 
سنت دودوره ای بودن ریاست جمهوری در ایران حفظ شود. 
رییسی هم به آســتان قدس برمی گردد و البته دولت مستقر 
که قرار اســت دولت بعدی ایران هم باشــد، حتما حواسش 
هست حداقل با 15 میلیون ایرانی روبه رو است که از عملکرد 

چهارساله دولت تدبیر و امید در دور اول رضایت نداشته اند. 
مهم تر از نتیجــه انتخابات و اینکه آیــا کاندیدای محبوبمان 
رای آورد یا نه، مشارکت باالی مردم ایران که بهت جهانیان را 
نیز به دنبال داشت و مصداق عیان »حیرت حضور« و »جشن 
جمهوریت« بود، گنج باارزش و بــه تعبیر رهبرفرزانه انقالب، 
»نعمت« بزرگی اســت که باید آن را قدر دانست. مشارکتی 

که متضمن حفظ و بقای نظام اســت و درهیچ کشور دیگری 
، این اندازه دلبســتگی و غیرت نســبت به نظام و ارزش های 
آن دیده نمی شود. 29 اردیبهشت ماه ســال 96 حماسه ای 
دیگر در تاریخ ایران زمین ثبت شد و ایرانیان این بار هم تاریخ 
را رو سفید کردند و جهانیان انگشــت به دهان ماندند. مردم 
آمدند و دین خود را ادا کردند وحاال نوبــت وعده دهندگانی 
است که به کارزار انتخابات پا گذاشتند. مردم »وقت شناس« 
هستند. دردل آشوب های خاورمیانه آمدند و در روزهایی که 
ترامپ روی نفت سعودی سوار شد و به عربستان آمد و از آنجا 
راهی سرزمین های اشغالی خواهدشــد و مانور قدرت و ایران 

هراســی به راه انداخته اســت، آمدند و چنان ضرب شستی 
 به دشمن نشــان دادند که رییس جمهور آمریکا در خواب و 
خیال هایش هم نمی دید و حاال آرزو مــی کنیم از دیروز که 
پاکبان ها کاغذهای تبلیغاتی را از ســطح شهر جمع کردند، 
همراه با کاغذها و پوسترها، »شــعار«ها را دور نریزند. فارغ از 
اینکه از پیروزی روحانی خوشحال هستیم یا نه، باید گفت از 
حاال به بعد، حســن روحانی رییس جمهور ایران است و برای 
مردمی که بیکاری، رکود و گرانی و نداری، خواب آسوده را از 
چشمانشان گرفته،  آنچه مهم است، تعهد به وعده ها و قول و 
شعارهایی است که از ســوی نامزدها مطرح شده است. حاال 
نوبت آنهاســت که دین خود را به مــردم ادا کنند. حاال نوبت 
روحانی است که به وعده های انتخاباتی اش عمل کند. برای 
 ما، حفظ نظام و بقای انقالب-میراث ارزشمند خمینی کبیر- 
مهم ترین است، لطفا برای شما هم دغدغه های این مردم که 
برای خمینی)ره( عزیزترین بودند و آنها را صاحبان اصلی انقالب 

و ولی نعمت می دانست، مهم باشد آقای رییس جمهور. 

حاال نوبت »شما«ست
روحانی رییس جمهور شد
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مشهور ترین شاعر ایران در غرب کیست؟

»فر« در شاهنامه

نیشابور؛ فیروزه ای بر پیکر شعر ایرانی

    خیام و فلسفه اش
ویژه

زینب ذاکر

 اساطیر و داستان واره های فارسی )گاو زمین(

                  عکس از ایرنا
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پوتین به حسن روحانی تبریک گفت
 رییس جمهور روسیه با ارسال پیامی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
را به وی تبریک گفت. پوتین در این پیام بر آمادگی روسیه جهت ادامه همکاری فعاالنه در 
توسعه روابط دو کشور ایران و روسیه در حوزه های دوجانبه و موضوعات بین المللی تاکید کرد.

اخبار کوتاه

روزنامه تایمز آف اسراییل در مقاله ای با اشــاره به پیروزی قاطع روحانی 
مدعی شد: این انتخابات رفراندمی برای سیاست های میانه روحانی و برجام 
بود که منجر به لغو تحریم های بین المللی شــد. »تایمز آف اسراییل« در 
گزارشی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ایران نوشت: حسن روحانی 
پیروزی قاطعی در انتخابات ریاست جمهوری کسب کرد و به نظر می رسد 
دولت روحانی به بازسازی روابط خارجی اش ادامه خواهد داد.  این روزنامه 
رژیم صهیونیستی مدعی شد: این انتخابات رفراندمی برای سیاست های 
میانه روحانی و برجام بود که منجر به لغو تحریم های بین المللی شد. به نظر 
می رسد روحانی ۶۸ ساله به دنبال سیاست های آزادی خواهانه و روابط بهتر 
با جهان است.این روزنامه مدعی شده: با همه اینها رییس جمهور دومین 
شخصیت مهم کشور بعد از رهبری است و این پست مهمی در ایران به شمار 
می رود. او رییس بروکراسی بزرگی است که نزدیک به دو میلیون کارمند 

در آن کار می کنند و اعضای کابینه نفوذ مهمی در امر اجرایی کشور دارند.

روزنامه واشنگتن پســت با اشــاره بــه دیدگاه هــای دو نامــزد اصلی 
ریاست جمهوری ایران درباره برخی مسائل بین المللی نوشته که انتخابات 

ریاست جمهوری روز جمعه به واقع برنده ای برای آمریکا نخواهد داشت.
روزنامه آمریکایی با اشاره به اینکه روحانی و رییسی در برخی دیدگاه ها از 
جمله رابطه با غرب با یکدیگر اختالفاتی دارند نوشته است: »با وجود این، از 
نظر آمریکا این درست نیست که بگوییم در دوازدهمین انتخابات ایران از 
زمان وقوع انقالب سال 1979، طرفی وجود دارد که ما بتوانیم به آن امیدوار 
باشیم.« واشنگتن پست در ادامه خاطرنشان کرده که هر دو نامزد انتخابات 
ایران وعده داده اند که به توافق هسته ای ایران پایبند خواهند ماند، ضمن 
اینکه هر دوی آنها موافق ادامه رویکرد کشورشان در مسائل عراق، سوریه و 
یمن هستند. این روزنامه در پایان تاکید کرده است که وقوع تحول واقعی 
مطلوب آمریکا مستلزم تغییر نظام ایران است: »اما تحول واقعی در ایران 

مستلزم فروپاشی نظام جمهوری اسالمی است.«

روزنامه تایمز آف مطرح کرد:

 خشم  صهیونیست ها  
از نتیجه انتخابات ایران

واشنگتن پست: 

انتخابات ایران برنده ای 
برای آمریکا ندارد

سیاست خارجهتحلیلانتخاباتدیدگاه

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه 
ادعای حضور و مرگ »آلوئیــس برونر«، معاون آدولف 
آیشــمان افســر بلندپایه حزب نازی در سوریه مقدمه 
چینی برای توطئه ای جدید بوده اســت ، گفت: ادعای 
وجود کوره در اطراف دمشــق برای ســوزاندن اجساد 
بهانه هالیوودی آمریکایی هاست که فیلم های تخیلی از 

هولوکاست را به ذهن متبادر می کند.
نقوی حســینی گفت: پس از ناکامــی ادعای دروغین 
استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی ، سناریوپردازی 
هالیوودی کوره های آدم سوزی در سوریه کلید خورده 
است. وی تاکید کرد: آمریکا عالوه بر تهاجم مستقیم ، 
توطئه جنگ نیابتی از طریق تحریک همسایگان سوریه 
را دنبال می کند و ما نمونه مشهود آن را در مرز سوریه و 

اردن مشاهده می کنیم.
نقوی حسینی گفت: پیش بینی ها این است که همزمان 
با سفر ترامپ به خاورمیانه ، رویکرد تهاجمی سناریوهای 
هالیوودی علیه دمشق تشدید شود تا جنگ نیابتی به 

جنگ مستقیم تبدیل شود.
وی در انتها گفت: مقابلــه با تغییر تاکتیک آمریکا علیه 
دمشق نیازمند هوشــمندی ویژه اســت که حمالت 

رسانه ای دشمنان دمشق را در نطفه ناکام بگذارد.

حسین امیرعبداللهیان، دســتیار ویژه رییس مجلس 
شــورای اســالمی در امور بین الملل و معاون عربی و 
آفریقای ســابق وزارت امــور خارجه در گفــت وگو با 
خبرنگار  مهر در خصوص اهداف ســفر دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا به عربستان سعودی گفت: برخی 
اخبار تایید مــی کند که مقامات عربســتان به ترامپ 
پیشنهاد سرمایه گذاری تا سقف ٢٠٠ میلیارد دالر در 
آمریکا کرده و همچنین در حوزه انرژی امتیازات بزرگی 
به آمریکایی ها داده اند. وی افزود: ضمن اینکه اعتبار 
حاکمیت عربســتان به دموکراسی و حمایت مردمش 
نیست بلکه همواره با تکیه بر آمریکا خود را حفظ کرده و 
متقابال آمریکا هم از این مسیر نیازهای خود را در منطقه 
تامین کرده است. دستیار ویژه رییس مجلس شورای 
اسالمی در امور بین الملل در پاســخ به این سوال که 
ترامپ در کمپین های انتخاباتی خود انتقادات شدیدی 
به عربستان داشــت و چه دالیلی اکنون موجب نرمش 
رییس جمهور آمریکا نســبت به پادشــاهی عربستان 
شده است، عنوان کرد: هر کشــوری متناسب با منافع 
خود رفتار مــی کند. آمریکا همــواره منافع خود را در 
تنظیم روابط با سعودی مالک عمل قرار داده است و از 

این منظر تفاوتی با آمریکای اوباما ندارد. 

نقوی حسینی:

آمریکا به دنبال سناریونویسی 
هولوکاست علیه دمشق است

امیرعبداللهیان تشریح کرد: 

اهداف سفر ترامپ
 به عربستان

قاسمی:

 رای  ایرانی ها قابل توجه
 و قابل اعتناست

ظریف: 

 آماده همکاری با منطقه 
برای مبارزه با تروریسم هستیم

بهرام قاسمی در گفت وگو با ایسنا ، در تحلیل حضور باشکوه 
ایرانیان خارج از کشور در انتخابات ریاست جمهوری تصریح 
کرد : این حضور نشانگر آن است که ایرانیان و هم وطنان 
خارج از کشور، بسان تمامی اکثریت مردم داخل کشور و با 
نگاهی عمیق به تحوالت سازنده داخلی  و همچنین آنچه 
در روند دیپلماسی و روابط بین المللی ایران اتفاق افتاد و به 
عبارت دیگر با سنجش تحوالت پیرامونی ایران و نگاه ملی 
و  ایرانیت خود در یک حرکت رو به رشد  و تکاملی و با توجه 
به آنچه آنان می توانند از نزدیک آثار آن را در شرایط زندگی 
روزمره خود در سایر کشــورهای جهان لمس و احساس 
کنند  و بی شک این نگاه مثبت تر از برخی گشایش های 
بسیار در سیاست خارجی جمهوری اســالمی ایران در  
سالیان اخیر  ناشی می شود.  وی با بیان اینکه این حضور 
باشکوه شعور و هوش و تکامل ایرانیان را نشان می دهد ، 
گفت: در واقع این موضوع بیانگر این نیز هست که  ایرانی ها 
یاد گرفته اند که برای ایجاد  هر  تحول، توسعه   و آبادانی 
ایران باید  از صندوق های رای و روش های مسالمت آمیز 
استفاده کرد و  آنها  به این درجه از اعتماد و اطمینان رسیده 

اند که رایشان قابل توجه و قابل اعتناست .

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان در مقاله ای که در العربی الجدید منتشر 
شد اظهار داشت: ما آماده همکاری با کشورهای منطقه 
هستیم. وی با بیان این مطلب افزود: ایران امیدوار است 
تمامی کشورهای پایبند به صلح و همکاری بین المللی و نیز 
کشورهای منطقه و همسایه در برابر سناریوهای خطرناکی 
که به فجایع انسانی در منطقه و تشدید آن منجر می شود، 
ایستادگی کنند. در این مقاله آمده است: برخی حکومت ها 
در منطقه طی ســال های اخیر با سیاســت های خود و 
حمایت از افکار افراطی و مشوش کردن چهره اسالم، منطقه 
را به سوی بی ثباتی سوق دادند. این سیاست های تنش 
زا  نهایتا  تنها به نفع ســخت ترین دشمنان امت اسالمی 
و عربی اســت. وی اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران 
همواره آماده گفت وگوهای سازنده است و دولت روحانی 
که پیش از این طرح جهان عاری از خشونت و پروژه حل 
بحران سوریه متشکل از 4 بند و برگزاری همایش گفت 
وگوی منطقه ای را ارائه داده بود، همچنان خود را پایبند به 
این افکار و پروژه ها می بیند و گام های عملی را در راستای 

تحقق این پروژه ها اتخاذ کرده است.

یادداشت

دوتن از معاونان و مشاوران رییس جمهور در توئیت خود به تحلیل 
نتایج انتخابات پرداختند.

حسام الدین آشــنا، مشــاور فرهنگی رییس جمهوری در حساب 
توئیتری خود نوشت: امروزهمه به ســرکار بازمی گردند. از مشاور 
امور زیربنایی وریاست فدراسیون نجات غریق گرفته تا شهرداری 

تهران و تولیت آستان. اوهم به ریاست جمهوری.
اسحاق جهانگیری هم در توئیت دیگری از اعتماد ٢4 میلیونی مردم 
به روحانی تشکر کرد و نوشت: ملت شــریف، زنان، مردان، جوانان 

عزیز، گل کاشتید. اعتماد ٢4 میلیونی تان را پاس می داریم.

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با انتشــار پیامی ضمن 
تبریک به رییس جمهور کشورمان تاکید کرد: آماده ادامه همکاری 
 برای اجرای برجــام و تعامل دوجانبه و برقــراری صلح منطقه ای

 هستیم.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار 
پیامی در صفحه توئیتر خود نوشــت: مردم ایران به شکلی پرشور 
در زندگی سیاسی کشورشان شرکت کردند. من به رییس جمهور 

روحانی برای این تفویض قدرتمند تبریک می گویم. 
به گزارش نامه نیوز،موگرینی در ادامه نوشــت: اتحادیه اروپا آماده 
است تا به همکاری برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، تعامالت 
دوجانبه، صلح منطقه ای و تحقق خواســته های تمام مردم ایران 

ادامه دهد. 

مسئول ســابق سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی به 
انتخابات ریاست جمهوری ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ »خاویر سوالنا« در این پیام که در توئیتر 
منتشر کرده، آورده است: روحانی برنده انتخابات ایران شده و من آن 

را تبریک می گویم و این فرصتی برای ایران و منطقه است.
خاویر سوالنا، نماینده عالی سابق سیاست امنیتی و خارجی مشترک 
اتحادیه اروپا، دبیر کل شورای اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپای 
غربی اســت. وی به عنوان نماینده اصلی اتحادیه اروپا، مســئول 
مذاکرات با ایران در گروه 1+5 بر سر مســئله هسته ای ایران بود 
و تاکید داشــت که حق ایران برای اســتفاده از فناوری صلح آمیز 
 هســته ای را به رسمیت می شناســد و نمی خواهد جلوی ایران را 

بگیرد.

 سید حســن خمینی در پیام تبریکی یادآورشــد: پس از حماسه 
٢9 اردیبهشت، جای خالی آقای هاشمی احساس می شود.

به گزارش ایســنا، در پیام یــادگار امام راحل آمده اســت: حضور 
حماســی و افتخار آفرین مردم ،از انتخابــات روز جمعه یک نقطه 
درخشان در تاریخ ایران ساخت. »دیروزِ شما« ،فردای همه ایرانیان 

را رقم خواهد زد.
جای خالی آقای هاشمی امروز بیشتر احســاس می شود ، َفِمْنُهم 
مَّن َقَضی نَْحَبُه َو ِمْنُهم مَّن یَنَتِظُر...]از مومنان مردانی هستند که به 

پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند[
 بعضی بر ســر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم به راهند

 ]و هیچ پیمان خود دگرگون نکرده  اند. [

عکس روز

عکس پیروزی به روایت عکاس ویژه 
رییس جمهور

توئیت معنادار و کنایه آمیز آشنا

تبریک موگرینی به روحانی

پیام »خاویر سوالنا« درباره 
انتخابات ریاست جمهوری ایران

پیام تبریک سیدحسن خمینی

علی مطهری، عضو هیئت رییسه مجلس به مناسبت پیروزی حسن 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در حساب تویئتری خود به 
این پیروزی واکنش نشان داد. علی مطهری در توئیتر خود نوشت:

برنده انتخابات چه کسی بود؟  
برنده انتخابات آیت ا... هاشمی رفسنجانی است که گفت دیگر به 

خاطر آگاهی مردم، نگران آینده انقالب اسالمی نیستم.

توییت پرمعنای علی مطهری

بین الملل

ایوانکا، دختر رییس جمهــور آمریکا و دامادش با وجود 
یهودی بودن، با صدور فتوا روز شنبه همراه دونالد ترامپ 
وارد عربستان شدند. منابع رســانه ای با اعالم این خبر 
تاکید کردند، ایوانکا و همســرش»جرد کوشنر« بدون 
صدور فتوای خاخام ها نمی توانستند به عربستان بروند.

پیش تر، مجله آمریکایی پولیتیکو به نقل از یک مسئول 
کاخ ســفید تاکید کرده بود بر اســاس دســتورالعمل 
خاخام های یهودی آنان نمی توانند روز شنبه به عربستان 

بروند، مگر آنکه فتوایی در این زمینه صادر شود.
بر اساس این گزارش، این سفر با آغاز مراسم یهودی در 
روز شنبه همزمان شده به همین دلیل آنان نمی توانند 

برخی کارها مانند سفر با هواپیما را انجام دهند.
البته در جریان مراسم تحلیف ریاست جمهوری، ایوانکا و 
همسرش توانستند با دریافت مجوز و فتوا از خاخام ها، با 
خودرو سفر کنند و خودشان را به مراسم برسانند. دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا دیروز به همراه همسرش 
وارد عربستان شد. هواپیمای ترامپ در فرودگاه»ملک 
خالد« فرود آمد. سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان در 
فرودگاه از ترامپ و همسرش مالنیا -درحالی که حجاب 
نداشت- اســتقبال کرد. ایوانکا و همسرش از در پشتی 

هواپیما خارج شدند.

آمریکا مدعی اســت کاروان نظامی را که روز پنجشنبه 
نزدیکی شــهر »الطنف« در جنوب ســوریه هدف قرار 
داده اســت، حامل شــبه نظامیان مورد حمایت ایران 
بوده است- عاملی که می تواند به تشدید تنش ها میان 
واشنگتن- تهران دامن بزند. در حالی که »جیمز ماتیس« 
وزیر دفاع آمریکا مدعی است این حمله هوایی ماهیت 
دفاعی داشته است؛ مسکو و دمشق به شدت نسبت به 
آن واکنش نشان دادند تا آنجا که »سرگئی الوروف« وزیر 
امور خارجه روسیه، گفت: حمله آمریکا به کاروان نظامی 
ســوریه، غیرقانونی بوده و نقض حاکمیت این کشور به 
شمار می رود. ماتیس در عین حال مدعی شد: این حمله 
با توجه به ماهیت و توانایی تهاجمی کاروان نظامی که 
به عقیده ما از سوی ایران هدایت می شد، ضروری بود. 
ماتیس در نهایت مدعی شد که به عقیده وی، نیروهای 
مورد حمایت ایران بر خالف نصیحت روسیه به منطقه 

مورد نظر نزدیک شده بودند . 

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

ملت عزیز ایران
جشــن حماســی انتخابات دیروز)روز جمعه(،  بــار دیگر 
گوهر درخشــان عزم و اراده  ملی را در برابر چشم جهانیان 
به جلوه آورد. مشــارکت گســترده و پرشور شــما و هجوم 
مشتاقانه به مراکز رای گیری، و تشــکیل صف های طوالنی 
برای رســیدن به صندوق های رای در همه جای کشــور و 
از همه  قشــرهای اجتماعی، نشانه ا ی آشــکار از استحکام 
پایه های مردم ساالری اســالمی و دلبســتگی همگانی به 
این موهبت بزرگ پــروردگار بــود و ایــران و ایرانی را در 
 آزمــون میدان عمــل، ســرافراز و روســفید کــرد. دیروز

)روز جمعه( بــا این حضور متراکم و افکنــدن بیش از چهل 
میلیون برگه  رای در صندوق ها، نصــاب تازه ای در انتخابات 
ریاست جمهوری پدید آمد و پیشرفت روزافزون ملت ایران 
را در عرصه  حضور و بروز قدرتمندانه نشان داد. ایران اسالمی 
بار دیگر بدخواهان و کین ورزان و حســودان را عقب نشانید 
و دل دوستان و تحســین کنندگان خود را لبریز از شادی و 
افتخار کرد. پیروز انتخابات دیروز)روز جمعه(، شــما مردم 
ایرانید و نظام جمهوری اسالمی اســت که به رغم توطئه و 
تالش دشمنان، توانسته است اعتماد این ملت بزرگ را به طور 
فزاینده جلب کند و در هر دوره درخشش تازه ای نشان دهد. 
آزمون برجسته  دیروز)روز جمعه( تنها مشارکت گسترده نبود، 
آرامش و متانت و نجابت شرکت کنندگان که امنیت انتخابات 
را تضمین کرد، نیز بخش مهمی از این آزمون خیره کننده بود. 
همه  قشرها، همه  سلیقه ها، همه  گرایش های سیاسی در کنار 
هم به صحنه آمدند و دوشادوش یکدیگر به نظام جمهوری 

اسالمی رای دادند.
اینجانب با خشــوع در برابر خدای بزرگ، جبهه  ســپاس بر 
خاک می سایم و لطف و رحمت و پاداش شایسته برای ملت 
ایران مســئلت می نمایم و به پیشگاه حضرت بقیه ا... االعظم 
ارواحنا فداه عرض ســالم و اخالص می کنم و نکاتی چند را 

متذکر می شوم:
1ـ به مردم عزیــز، عرض می کنم خدای را بــر موفقیت در 
برگزاری انتخابات شــکر گزارید و پس از التهــاب روزها و 

هفته های پیش از انتخابات، اکنون به اتحاد و اتفاق عمومی 
بیندیشید که بی شک یک عامل مهم استحکام و اقتدار ملی 
است. همه در زیر سایه  نظام جمهوری اسالمی و فرزندان این 
میهن سرافرازید، بکوشید تا ســهم خود از وظیفه  پیشبرد 
کشور به سمت هدف های بزرگ را بشناسید و دنبال کنید. 

برآمدن همه  آرزوهای ملی در گرو چنین اندیشــیدن و 
چنین عمل کردن است.

٢ـ به رییس جمهور محترم و همه کسانی که در دولت 
آینده شرکت خواهند داشت سفارش و تاکید می کنم 

که کار و تالش پرانگیزه و اندیشــیده و جوانانه را برای 
برطرف کردن مشکالت کشور در پیش گیرند و لحظه ای 
از این خط مســتقیم غفلت نکنند. رعایت قشــرهای 

ضعیف، توجه به روســتاها و مناطق فقیــر، در نظر 
گرفتن اولویت ها، برخورد با فساد و با آسیب های 

اجتماعی ، باید در صدر برنامه ها قرار گیرد.
۳ـ عــزت ملــی و رعایــت حکمت در 

ارتباطات جهانــی و اهتمام به اقتدار 
بین المللی نیز از جمله  اولویت های 

مدیریت انقالبی و اسالمی است.
4ـ الزم می دانم از یکایک آحاد 
شــرکت کننده در انتخابات 
و نیز کســانی که در ترغیب 
آنان بــه ایــن وظیفه نقش 
آفریدند تشکر کنم، به ویژه 
مراجع معظم و علماء اعالم و 
نخبگان دانشگاهی و سیاسی 

و فرهنگی و هنری.
5ـ  الزم می دانــم از حضرات 
نامزدهای ریاســت جمهوری 
نیز کــه در این روشــنگری و 
شورآفرینی برای انتخابات تاثیر 
جدی بر جای نهادند تشکر کنم.

۶ـ الزم می دانم از همه دســت 
اندرکاران اجرا و نظارت انتخابات 

ریاســت جمهوری و نیز انتخابات 
شوراهای شهر و روستا که متحمل 
زحمات طاقت فرســا شدند تشکر 

کنم.
7ـ الزم می دانم از حافظان امنیت 
انتخابــات و نیز از رســانه  ملی که 

انتخابات پرشــور، مرهــون تالش 

شبانه روزی و هنرمندانه ی آنان است سپاس گزاری کنم.
۸ـ  در پایان، خود و همگان را به تقــوا و تالش در راه وظیفه  
الهــی و اجتماعی و پایبندی به مســیر انقــالب که میراث 
ارزشمند امام خمینی)ره( بزرگ و شــهدای گرانمایه است 
دعوت می کنم و شــادی روح و علو 
درجات آنان را از خداوند متعال 

مسالت می نمایم.
والسالم علیکم و رحمه ا...
سیدعلی خامنه ای
سی ام / اردیبهشت ماه 1۳9۶

در پی حضور پر شــکوه و حماســی مردم در 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و 
پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا، 
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی پیام 

تشکر و قدردانی صادر و بر نکات مهمی تاکید کردند.

 دختر و داماد یهودی ترامپ
 با فتوا به عربستان رفتند!

وزیر دفاع آمریکا مدعی شد:

کاروان سوریه، حامل نیروهای 
مورد حمایت ایران بود

عضو جبهه مردمی نیروهای انقالب در پیامی پیروزی روحانی در 
انتخابات را تبریک گفت.به گزارش ایلنا؛ علیرضا زاکانی در کانال 
تلگرامی خود ضمن تبریک به روحانی نوشــت: نتیجه آرا هر چه 
باشد باید به این حماسه بالید و به رهبری معظم انقالب اسالمی و 
مردم عزیز ایران اسالمی به ویژه همه شرکت کنندگان در انتخابات  
تبریک و شــاد باش گفت و از خداوند بزرگ عظمت و شوکت این 

ملت افتخار آفرین را خواستار شد.
با پایان انتخابات و ســیر قانونی آن،  باید به جناب آقای روحانی 
تبریک گفت و اعالم کرد که رقابت انتخاباتی پایان یافته و فصل کار 
و تالش برای ساختن ایران اسالمی آغاز شده است و در این راه همه 
نیروهای انقالبی برای توفیق ایشان در خدمت به انقالب اسالمی 
و ملت عزیز ایران آرزوی موفقیت کرده و از هیچ کوشش و کمکی 

دریغ نخواهند کرد.

 زاکانی، پیروزی روحانی را 
تبریک گفت

پیام  قدردانی رهبر انقالب در پی حضور پر شکوه و حماسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری؛

دولت جدید، کاروتالش جوانانه درپیش گیرد

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2142 | May 21,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER rezaei.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



 شفاف سازی نحوه تسویه ودیعه ها توسط مخابرات
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مخابرات و اپراتور همراه اول باید نحوه 
تسویه ودیعه ها را شفاف سازی کنند که یکی از راهکارها می تواند تبدیل ودیعه به 

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، از تضمین ۱۰۰ درصد سهام باشد.
تسهیالت پرداختی به طرح های دانش بنیان خبرداد و گفت:رتبه بندی 
تعاونی ها از خردادماه امسال آغاز خواهد شد. مهدی حسین نژاد با اشاره 
به برنامه های صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت حمایت از 
طرح های اشتغال زا در ســال »اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال« گفت: 
برنامه نخســت صندوق در این زمینه، حمایت از طرح های دانش بنیان 
است؛ بدین ترتیب که در ســال جاری ۱۰۰ درصد تسهیالت پرداختی 
بابت طرح های دانش بنیان تضمین می شوند. وی با بیان اینکه در سال 
گذشته فقط ۸۰ درصد تسهیالت طرح های دانش بنیان توسط صندوق 
تضمین می شــد، از افزایش ضریب اعتباری این طرح ها خبرداد و گفت: 
در زمان اعتبارسنجی طرح ها، شاخصی با عنوان »شاخص ایده« وجود 
دارد که هر چه ضریب رتبه اعتباری طرح ها باالتر باشــد، وثیقه کمتری 
بابت تسهیالت اعطایی دریافت می شــود. مدیرعامل صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری تعاون، همچنین از رتبه بندی شرکت های تعاونی خبر 
داد و گفت: این طرح از اواخر خردادماه، آغاز و در ۳ فاز به تمام شرکت های 
تعاونی و غیرتعاونی تعمیم داده می شود. وی با بیان اینکه بر اساس آمار ارائه 
شده، در مجموع حدود ۹۸ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد گفت: 
بخش عمده ای از این تعاونی  ها پرتفوی باالیی ندارند که با نگاه توسعه ای و 
توانمندسازی اعتبار سنجی می شوند. شرکت هایی که رتبه بندی خواهند 
شد، به تناسب رتبه، درجه اعتباری دریافت می کنند و به تناسب رتبه، انواع 

ضمانت نامه های اعتباری و معامالت برای آنها صادر می شود.

خبر

کافه اقتصاد

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از 
تمایل زیاد شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در 
صنعت پتروشیمی ایران گفت و از شرکت های آلمانی، 
هلندی و انگلیســی در صدر این عالقه مندان نام برد.

حسین علیمراد گفت: رفت و آمد شرکت های خارجی 
درمقایسه با قبل به گونه ای اســت که در برنامه ریزی 
برای پاسخگو بودن به آن، زمان کم می آوریم. باتوجه به 
باز شدن فضا برای مراودات بین المللی با ایران، مراجعه 
شرکت های صاحب فناوری به ویژه شرکت های اروپایی 
و ژاپنی بیشتر شده اســت. از آنجا که پتروشیمی را به 
عنوان صنعت قابل اطمینان از جهت بازگشت سرمایه 
خود می دانند، اصرارشان بر این است که با وجود موانع 
بانکی بتوانند راهی برای حضور بیابند. بازار ایران، بازار 
بکر و دســت نخورده ای پس از ۸ یا ۱۰ سال است که 

خارجی ها تمایل دارند در آن حضور یابند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال ۱۳۹۱ سرانه مصرف آبزیان 
در ایران 7/۵کیلوگرم در ســال بــود که این میزان در ســال ۱۳۹۵ به 

۱۰/6کیلوگرم افزایش یافت.
حســن صالحی در خصوص وضعیــت تولید محصوالت شــیالتی در 
کشور گفت: تولید محصوالت شــیالتی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲، 

۱6/۸درصد رشد داشته است.
رییس سازمان شــیالت ایران در رابطه با تولید محصوالت دریایی بیان 
داشــت: حجم آبزی پروری و صید انواع ماهی در ایران به یک میلیون و 
7۰ هزار تن رسید؛ در حالی که این میزان در سال ۱۳۹۱ کمتر از 76۰ 
هزار تن بود؛ همچنین در سال گذشته با ۴۱۲ میلیون دالر صادرات در 
بخش شیالت، رکورد این حوزه شکسته شد. صالحی تاکیدکرد: واردات 

در بخش شیالت کمتر از ۱۸۰ میلیون دالر است.

رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، از مذاکره با کشورهایی 
مانند عراق و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای افزایش صادرات 

مرغ خبر داد و گفت:برای صادرات به افغانستان مشکلی نداریم.
محمد یوسفی  با بیان اینکه صادرات مرغ از کشورمان به افغانستان از 
حدود یک ماه قبل صورت می گرفته است، اظهارداشت: صادرات مرغ به 
این کشور چندان با مشکل مواجه نیست اما این صادرات حجم چندانی 
هم ندارد و بیشتر از جانب استان های شرقی کشور مانند خراسان جنوبی 
انجام می شود. وی اضافه کرد: هم اکنون در حال مذاکره با کشورهایی 
مانند عراق و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای افزایش صادرات 
مرغ هستیم؛ به هرحال بازارهایی در گذشته برای صادرات وجود داشته 
که االن از دست رفته است و صادرکنندگان باید دوباره اقدام به بازاریابی 

و حضور در این بازارها کنند.  

رشد 16/8درصدی تولید 
محصوالت شیالتی در سال ۹۵ 

صادرات مرغ به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس 

رییس خطوط آنیلینگ و شست وشوی الکترولیتی ناحیه 
نورد سرد فوالد مبارکه گفت: بزرگ ترین پروژه بومی سازی 
نورد سرد فوالد مبارکه)جایگزینی ۱6 پایه هیدروژنی( در 

آستانه بهره برداری قرار دارد.
اکبر نادری بــا اعالم این خبــر افزود: اجــرای این پروژه، 
درراســتای دســتیابی به اهداف کالن فــوالد مبارکه در 
زمینه بی نیازی کشــور به واردات و تولید هرچه بیشــتر 
محصوالت ویــژه و همچنین تامین محصــوالت موردنیاز 
صنایع خودروسازی و افزایش کمی و کیفی تولید در واحد 

باکس آنیلینگ ناحیه نورد سرد، در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه در تولید محصوالت ویژه باید به دو 
ویژگی مهم خواص مکانیکی و تمیزی ســطح ورق توجه 
زیادی شــود، گفت: محصوالت ویژه باید از طریق فرآیند 
آنیل هیدروژنی تولید شــود. نادری گفت: افزایش ظرفیت 
تولید بازپخت شماره ۲ از اهمیت دوچندانی برخوردار است 

و اجرای آن در ناحیه نوردسرد آغاز شد.
رییس خطــوط آنیلینگ و شســت وشــوی الکترولیتی 
ناحیه نورد ســرد افــزود: برای رفــع نیاز بــازار و افزایش 
تولید محصوالت ویژه، ۱6 عدد از پایــه های نوع قدیم در 
باکس شــماره یک )که با گاز محافظ HNX عملیات آنیل 
 کالف را انجام می دهد(، با پایــه های هیدروژنی جایگزین

 شد.

وی از تحریــم و عدم دسترســی به ســازندگان خارجی، 
به عنوان دو مشــکل بزرگ بــرای اجرای این پــروژه یاد 
کرد و افزود: با همــت متخصصان داخلی، ایــن تهدید به 
فرصتی برای رشــد و بالندگی متخصصان کشــور تبدیل 
شد و توانســتیم با اتکا به دانش فنی کارشناسان شرکت و 
با همکاری ســازندگان داخلی، با ساخت ۱6 عدد پایه، ۱۲ 
کوره و 6 عــدد کولینگ بل هیدروژنی در داخل کشــور از 
 طریق بومی سازی، به دانش ساخت این تجهیزات نیز دست 

یابیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: توسعه 
صنعت پتروشیمی ایران می تواند همزمان با افزایش صادرات 
غیرنفتی، منجر به کاهش خام فروشی شود که پیامد آن گام 
برداشتن در راه تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود. حسینعلی 
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه یکی از بندهای سیاست  اقتصاد 
مقاومتی، ممانعت یا کاهش خام فروشی است، اظهار داشت: 
افزایش واردات قانونی کاال از کشــورهای چیــن و ترکیه به 
اضافه قاچاق ۲۵ میلیارد دالر کاال به کشور، سبب موج بیکاری 
بی سابقه در کشور شده و متاسفانه مسئوالن جوابگو نیستند. وی 
صادرات کاالهای غیرنفتی را یکی از راه های برون رفت از وضعیت 
کنونی دانست و افزود: سالیانه قاچاق بی رویه کاال به داخل کشور 
حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بوده کــه معادل ۴ برابر بودجه 
عمرانی یک سال کشور اســت. نماینده مردم شاهین شهر در 
مجلس با بیان اینکه این میزان قاچاق کاال به کشور، سالیانه 7۰۰ 
هزار نفر را از کار بیکار می کند، تصریح کرد: شهروندان در تمام 
عرصه ها و دوران انقالب اسالمی به وظیفه خود عمل کرده اند، 
ولی ما مسئوالن که از جانب مردم به این مسئولیت ها گماشته 
شده ایم باید در قبال وظایف خودمان پاسخگو باشیم. وی یکی از 
محل هایی که باید درآمدهای نفتی در آن  هزینه شود را صنایع 
بزرگ و زیربنایی برشمرد و بیان داشت: این صنایع پول نفت را 
مولد می کنند و سبب زایش سرمایه می شوند، چنانچه پول نفت 
خام را در بودجه جاری هزینه کنیم ســرمایه کشور غیر مولد 

خرج خواهد شد؛ بنابراین بهترین راه مولد کردن درآمدهای 
نفتی و کاهش نقش آن در بودجه است.حاجی دلیگانی تصریح 
کرد: توسعه صنایع ایجادکننده ارزش افزوده مانند پتروشیمی 
در چارچوب مشــخص، ضمن آنکه از صــادرات مواد خام در 
کشور می کاهد، عواید بیشتری نصیب کشور می کند و سبب 
ایجاد اشتغال نیز خواهد شد. وی خاطر نشان کرد: حرکت به 
سمت تحقق اقتصاد مقاومتی در همه ابعاد و بخش های کشور 
یک اولویت است؛ بنابراین بخش هایی که مزیت های اقتصادی 
کشور محسوب می شوند برای تحقق این موضوع اولویت دارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس:

تحقق اقتصاد مقاومتی با توسعه صنعت پتروشیمی 

پارلمانصنعت
رییس خطوط آنیلینگ ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه اعالم کرد:

بهره برداری ازپروژه بومی سازی نورد سرد فوالد مبارکه

همیشـه نام کـره شـمالی که بـه میـان می آیـد، ناخـودآگاه 
ذهن به سـمت حرکت هـا و تصمیمـات احساسـی و بعضا به 
دور از منطـق و گاهی خنـده دار و در پاره ای مواقع ترسـناک 
سـوق پیدا می کند. کره شـمالی کشـوری اسـت با مردمانی 
کـه دارای خلقیـات خاص خـود هسـتند؛ نکته جالـب توجه 
اینکـه رهبـران ایـن کشـور در میـان سـران کشـورها از هـر 
لحاظ متفاوت و صاحب سـبک بوده و هسـتند؛ کشـوری که 
گاهی حتی بـه جسـارت در مقابـل ابرقدرت هـای اقتصادی 
و نظامـی جهـان مشـهور بـوده و هسـت. بگذریم کـه به چه 
میـزان ایـن جسـارت را می تـوان عاقالنـه یـا بـه دور از عقل 

سـلیم دانست.
این بـار بـه بررسـی رفتـاری و تفکـر اقتصـاد مقاومتـی کـره 
شـمالی بـرای مقابلـه بـا تحریـم هـای اعمـال شـده بـر این 
کشـور، نگاهـی گـذرا خواهیـم انداخـت. نکتـه مهـم اینکـه 
در این بررسـی، سـعی  بـر الگوبـرداری از رفتار کره شـمالی 

نشـده اسـت.
بازدیـد کننـدگان از کـره شـمالی می گوینـد امـروزه تعـداد 
بیشـتر و بیشـتری از کاالهـای سـاخت  داخلـی در مغازه هـا 
و سـوپر مارکـت هـای کشـور منـزوی کـره شـمالی دیـده 
می شـود؛ از خمیـر دنـدان بـا طعـم هویـج و ماسـک هـای 

صـورت زغالـی گرفتـه تـا موتورسـیکلت هـا و پنـل هـای 
خورشـیدی کـه بیشـتر جایگزیـن واردات چینـی شـده اند؛  
درحالـی کـه دولـت ترامـپ بـرای اینکه ایـن کشـور منزوی 
برنامه تسـلیحاتی خود را رهـا کند، در نظـر دارد  تحریم های 
مالـی سـخت تـری علیـه آن وضـع کنـد. کـره شـمالی از 
اسـتراتژی دوگانه توسـعه نیـروی نظامـی و اقتصـادی خود 

اسـتفاده می کنـد.
تاجـران بازدید کننده می گوینـد اکثر کاالهـای مصرفی کره 
شـمالی همچنـان از چیـن وارد می شـود؛ اما تحـت رهبری 
»کیـم یونـگ اون« تـالش می شـود کـه بیشـتر کاالهـای 
سـاخت داخـل فروختـه شـوند تـا از بـه خـارج رفتـن پـول 
جلوگیـری شـده و ایدئولـوژی ملـی متکی بـه خـود تقویت 

شـود.
هیـچ داده ای موجود نیسـت که بتوان نشـان داد چـه مقدار 
تولیـد بـه صـورت داخلـی در کـره شـمالی انجـام می گیرد. 
داده های صـادرات از کشـورهایی مثـل چین و مالـزی که به 
کره شـمالی کاالهای مصرفی صـادر می کنند نیـز نمی تواند 

به دقـت منعکـس کننده ایـن مقدار باشـد. 
در عین حـال وزیـر بازرگانی چین از پاسـخ به این سـوال که 
آیا صادرات به کره شـمالی به علـت افزایش تولیـدات در این 

کشـور کاهش یافته، امتنـاع کرد.  
شـرکت های کره شـمالی برای ارائه توضیحات در دسـترس 
نبودنـد و هیـچ اعالمیـه ای از درآمـد و سـود خـود منتشـر 
نمی کننـد. در عین حال شناسـایی هرگونه شـریک و ائتالف 

تجاری هـم ممکـن نبود.
امـا آنچـه واضـح اسـت، این اسـت کـه شـرکت هـای بزرگ 
کره شـمالی شـروع به تولیـد طیـف بیشـتری از محصوالت 
کرده اند.»نگویانـگ« یـا »وطن مـن« به عنوان یک شـرکت 
تنباکـو در پیونگ یانگ شـروع به کار کـرد؛ اما در سـال های 
اخیـر کار خـود را بـه تولیـد کارت هـای بـازی، کاالهـای 
الکترونیکـی و لبـاس هـای ورزشـی گسـترش داد. حتـی 
امروزه این شـرکت، اسپانسـر تیـم فوتبـال بانوان بـه همین 
نام اسـت. دامنه محصوالت  شـرکت ایـر کوریو نیز از سـیگار 
و مشـروبات گرفتـه تـا ایسـتگاه تاکسـی و جایگاه سـوخت، 

گسـترش یافته اسـت.
سـاکنان کـره شـمالی بـه طـور روز افزونـی از پذیـرش 
محصـوالت چینـی امتنـاع می کننـد؛ چـرا کـه معتقدنـد 
ایـن محصوالت بـی کیفیـت هسـتند. چیـن چندین بـار در 
سـال های اخیر تخلفاتـی را در بخـش ایمنی غذایـی مرتکب 

شـده که شـامل برنـج و شـیر خشـک آلـوده بـوده اسـت.
مایـکل اسـپاور از شـرکت تبـادالت پیکتـو کـه نماینـدگان 
سـرمایه گذاران، توریست ها و دانشـگاهیان را به کره شمالی 
وارد می کنـد، می گویـد افـرادی را در مغـازه هـا دیده انـد 
کـه محصـوالت کـره ای و چینـی را بـا هم مقایسـه کـرده و 

محصـول کـره ای را انتخـاب کـرده اند.
بـا ایـن همـه کـره شـمالی 
هنوز بـه طـور گسـترده ای 
به تجـارت بـا چین وابسـته 
اسـت و بخـش عمـده ای از 
مـواد خـام بـرای سـاخت 
کاالهـای مصرفی خـود را از 
چین یا از طریق این کشـور 
وارد می کنـد. مـا شـاهد 
افزایش قابل توجه کاالهای 
ساخت کره شـمالی هستیم 
کـه شـامل موتور سـیکلت، 
پنل هـای خورشـیدی و و 
غـذا می شـود؛ امـا روابـط 
تجـاری کـه ایـن کاال هـا به 
آن وابسـته اند هنـوز چینی 

اسـت.
بـه  وابسـتگی  علـت  بـه 
چیـن، احتمـال آن وجـود 
هـای  شـرکت  کـه  دارد 

تولیدکننـده محصوالت »سـاخت کره شـمالی« )در صورتی 
کـه تحریم هـای اقتصادی سـخت تـری وضع شـود(، صدمه 

. ببیننـد

سکه تمام بهار آزادی
11،910،000 ریال)طرح جدید(

6،600،000 ریالنیم سکه

3،750،000  ریالربع سکه

2،580،000 ریالسکه یک گرمی

1،150،560 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

مدیرعامل شرکت ملی گاز، با رد موضوع»ارزان فروشی گاز به ترکیه« گفت:آنچه به 
عنوان ارزان فروشــی گاز ایران به ترکیه مطرح است در واقع جریمه ای است که بر 

اساس توافق، از صورت حساب گاز صادراتی کسر می شود.
حمیدرضا عراقی در پاسخ به این ســوال که گفته می شود صادرات گاز به ترکیه از 
بهمن ماه سال گذشته با قیمت پایین یا رایگان انجام شده است، گفت: برخی درباره 

صادرات گاز به ترکیه مطالب غیرکارشناسانه ای رامطرح می کنند که ممکن است 
خدای ناکرده چهره ما را به مردم ضعیف نشان دهد.

معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: اگر شکایت آنها به اثبات می رسید، مجبور 
بودیم مبلغی حدود ۳۵میلیارد دالر را بابت گرانی گاز و پایین بودن فشار گاز صادراتی 
به عنوان جریمه به آنها پرداخت کنیم. حال آنکه در دادگاهی که در این راستا تشکیل 
شد، نخست توانستیم اثبات کنیم که گرانی و فشار پایین گاز صادراتی، ارتباطی با 
یکدیگر ندارند و دو مقوله مجزاهستند. از سوی دیگر ایران توانست اثبات کند که گاز 

با فشارکافی، به این کشور صادر شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، دولت گذشته پذیرفته بود که تا ۱۰ درصد نرخ 

گاز صادراتی را کاهش دهد، اما آنها نپذیرفتند و خواهــان رای دادگاه بین المللی 
شدند. 

دادگاه بین المللــی نیز با در نظــر گرفتن دفاعیــات ایران، کاهــش قیمت را تا 
۱۳/۳درصد نســبت به قیمــت جهانــی گاز تایید کرد. بــا این حــال باید گفت 
قیمت کنونی گاز صادراتی به ترکیه نرخ مناســبی است و مشــکلی در این زمینه 
نداریم. در وهله بعدی تــرک ها از ما می خواســتند این جریمه را بــه طور یکجا 
به آنها بپردازیم که بر اســاس اســتدالل های انجام شده، قانع شــدند که چنین 
 روشــی مقدور نیســت و آنها باید این جریمه را از صورت حســاب های ما کســر

 کنند.

معاون وزیر نفت خبر داد:

کاهش13/3درصدی قیمت گازصادراتی به ترکیه 

با سخت تر شدن حلقه تحریم ها صورت گرفت؛

اقتصاد مقاومتی به سبک کره شمالی

 قیمت انواع اسکوتر ،
 اسکوتر برقی شارژی

بازار

303Yچرخ بزرگ مدل Nixor نیکسور

 2,900,000
ریال

 2,960,000
ریال

رتبه بندی تعاونی ها از خرداد

اروپایی ها؛ عالقه مند به 
سرمایه گذاری در پتروشیمی ایران

بانک مرکزی در بخشــنامه ای، مشــروح مواد قانونی 
مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور در قانون برنامه پنج 
ساله ششم توسعه کشور را به بانک ها ابالغ کرد. با اتمام 
بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنج ســاله پنجم توسعه 
در پایان ســال ۱۳۹۵، قانون برنامه پنج ســاله ششم 
توسعه، بر اساس سیاست های کلی ابالغی مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( مبتنی بر محورهای ســه گانه  
»اقتصاد مقاومتی«، »پیشتازی در عرصه  علم و فناوری« 
و »تعالی و مقاوم سازی فرهنگی«، تهیه شد و در تاریخ 

۱۳۹۵/۱۲/۴ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
قانون مزبور در چارچوب بندهای )6( و )۹( سیاست های 
کلی برنامه مبنی بر »تامین مالــی فعالیت های خرد و 
متوسط به وسیله نظام بانکی« و »اعمال نظارت کامل 
و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و 
اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل 
پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سالمت و کاهش 
نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت«، در قسمت های 
مختلفی از جملــه »اقتصاد کالن«، »بودجــه و مالیه 
عمومی« و به طور مشخص بخش »نظام پولی و بانکی و 
تامین منابع مالی«، تکالیف و برنامه هایی را در جهت نیل 
به اهداف و سیاست های مذکور برای نظام بانکی کشور 

مقرر کرده است.

ابالغ مواد مرتبط با نظام بانکی 
در برنامه ششم توسعه به بانک ها 

نیکسور Nixor فایبر گالس مدل 1004

 1,300,000
ریال

 1,420,000
ریال

Xiaomi Ninebot Mini شیائومی

 17,900,000
ریال

 18,100,000
ریال

کره شمالی هنوز 
به طور گسترده ای 

به تجارت با چین 
وابسته است و 
بخش عمده ای 

از مواد خام برای 
ساخت کاالهای 

مصرفی خود را از 
چین یا از طریق این 

کشور وارد می کند
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برگزاری انتخابات در شهر کن فرانسه
ایرانیانی که در هفتادمین دوره جشنواره فیلم کن حضور دارند و همچنین ایرانیان مقیم کن 
فرانسه، آرای خود را به صندوق انداختند. اصغر فرهادی، مهدی کرم پور، فاطمه معتمدآریا، 

مهرداد اسکویی و کمال تبریزی در این مرکز آرای خود را به صندوق انداخته اند.

سینمای جهان

جانی دپ بازیگر مطرح و با سابقه سینمای هالیوود، در 
فیلم سینمایی »سلطان جنگل« به کارگردانی مشترک 
گلن فیسارا و جان ریکوآ به ایفای نقش خواهد پرداخت.
فیلم نامه این اثر بر اساس داستانی نوشته جام مک آفی و 
توسط لری کارازوفسکی و اسکات الکساندر نگاشته شده 
است. جالب اینکه جان مک آفی نویسنده رمان اصلی، 

خالق ویروس کش مطرح »مک آفی« است.
این فیلم در حال حاضر مراحل پیش تولید را پشت سر 
گذاشته و احتمال می رود تولید آن به پاییز 2017 برسد. 
براساس اخبار منتشر شده توسط گروه سازنده، »سلطان 
جنگل« در ژانر کمدی سیاه توسط کمپانی اینترتیمنت 

ساخته خواهد شد.

وکیل جمشید مشایخی گفت: خدا را شکر حال استاد خوب است و در 
خانه استراحت می کند.

مهرداد خضرائی وکیل جمشید مشایخی، 
بازیگر پیشکسوت ســینما و تلویزیون 
ایران، در خصــوص آخرین وضعیت 
او گفت: استاد جمشــید مشایخی از 
بیمارستان مرخص شــده و در خانه 
مشغول اســتراحت اســت.او ادامه داد: 
بهتریــن پزشــکان متخصص، اســتاد 
مشــایخی را معاینه کرده و وضعیت وی 

کامال تحت کنترل است و خطری برای این هنرمند وجود ندارد.
خضرائی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل داروهایی که برای جمشید 
مشایخی توسط پزشکان تجویز شده است، استاد بیشتر زمان خود را 
می خوابد تا با این استراحت به بهبود کامل دست یابد.گفتنی است 
چندی پیش استاد جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت سینمای ایران 

به دلیل نارسایی کلیه در بیمارستان بستری شده بود.

کارگاه »فیلم سازی تجربی« از ۴ تا ۶ خردادماه از سوی دفتر تخصصی سینما 
در مجتمع فرهنگی فرشچیان برگزار می شود.

رییس دفتر تخصصی سینما گفت: این کارگاه آموزشی با حضور »شهرام 
ُمکری« کارگردان برگزار می شود.

مصطفی حیدری افزود: این کارگاه با ظرفیت محدود و گزینش هنرجویان 
متقاضی برنامه ریزی شــده که هنرجویان متقاضی تا امروز فرصت دارند 
رزومه و نمونه اثر تولید شــده خود را به دفتر تخصصی ســینما سازمان 
فرهنگی تفریحی واقع در خیابان باغ گلدسته، طبقه دوم زیرین کتابخانه 

مرکزی ارائه دهند.
حیدری خاطرنشــان کرد: تاریخ گزینش و مصاحبه بــا داوطلبان، دوم 
خردادماه خواهد بود که عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند 

با ۳22۳۹۹۳7 تماس حاصل کنند.

نمایشگاه آثار چوبی بشیر علی حســنی که از 2۴ اردیبهشت آغاز شده، تا 
10 خرداد در نگارخانه طلوع شرق فرهنگســرای کوثر دایر است. در این 
نمایشگاه بیش از 200 اثر از انواع اسباب بازی و احجام چوبی حیوان و انسان 
به نمایش گذاشته شده است. حمیدرضا مکارمی مدیر فرهنگسرای کوثر در 
این خصوص می گوید: آثار این هنرمند هر کدام ضرب المثل یا پیام اخالقی 
خاصی در بر دارد که هنرمند توانسته هنرمندانه و خالقانه از قطعات کوچک 
و بزرگ چوب ها، مجموعه های دیدنی بسازد. مکارمی ادامه می دهد: در میان 
آثار این هنرمند، مجموعه های ورزشکاران، مزرعه داران، دانشجو، هواپیما، 
انواع حیوانات، دوچرخه های چوبی و... دیده می شود که هنرمندانه و خالقانه 
بدون استفاده از میخ و چسب توسط کمترین ابزار و امکانات  ساخته شده 
است. عالقه مندان جهت بازدید می توانند از ساعت ۹تا1۹ به  فرهنگسرای 

کوثر در خیابان جی خیابان مسجد علی مراجعه کنند.

از 4 تا ۶ خردادماه برگزار می شود؛

کارگاه »فیلم سازی 
تجربی« در فرشچیان

تا10 خردادماه برپاست؛

نمایشگاه نقش های چوبین 
در فرهنگسرای کوثر

نمایش دو فیلم از 
کارگردانان ایرانی 

در »کن«

دو فیلم »لِرد« ساخته محمد رسول اف و »آنها« به کارگردانی آناهیتا قزوینی زاده، در سومین روز جشنواره فیلم کن به نمایش درآمدند.
»لِرد« که طی دو سانس 11 و 1۶:۳0 در سالن دبوسی به نمایش درآمد،حکایت رضا، جوان ۳٥ ساله است که همراه همسر و پسرش در روستایی واقع در شمال ایران 
زندگی می کند و به کار پرورش ماهی آب شیرین مشغول است. شرکتی خصوصی که با بخش دولتی و مراجع محلی روابطی نزدیک دارد، مصمم است یکه تاز عرصه 
تولیدات منطقه شود. رضا بی آنکه آلوده شود، به دنبال مبارزه با فساد است اما در نهایت خود نیز آلوده می شود.»آنها« که کارگردانش ) آناهیتا قزوینی زاده( در دوره 
گذشته جشنواره فیلم کن موفق به دریافت جایزه بخش سینه فونداسیون شده بود، مستقیم وارد جشنواره شده است و در ساعت 1۹ در سالن ۶0 سالگی به روی پرده 
رفت.این فیلم داستان جی، نوجوان 1۴ساله ای است که همراه والدینش در حومه شیکاگو زندگی می کند. او که در حال هورمون درمانی است در مقطعی از زندگی به 
سرمی برد که باید درباره هویت جنسی اش تصمیم گیری کند. در این برهه حساس و پس از دو سال مصرف دارو و روان درمانی، »جی« در نبود والدینش، آخر هفته ای 

را با خواهرش لورن و دوست او، »آراز« می گذراند.پیش از آغاز فیلم، قزوینی زاده کارگردان ایرانی مقیم آمریکا به همراه عوامل فیلمش به روی سن حاضر شد.

 »جانی دپ« به فیلم 
»سلطان جنگل« پیوست

 آخرین وضعیت سالمتی 
»جمشید مشایخی«

در شهر

اجرای موسیقی زنده توسط امید حاجیلی، سوم خرداد ماه 
در تاالر رودکی اصفهان برگزار می شود.

امید حاجیلی، خواننده و نوازنده ایرانی است که نوازندگی 
پیانو را از سن ۹ سالگی آغاز کرده و بعد از آموزش ویولن، با 
سازهایی مانند ترومپت، پرکاشن و درام نیز کار کرده است. 
حاجیلی، مدرک کارشناسی ارشد موسیقی از دانشگاه هنر 
تهران را دارد و استاد اسبق دانشکده موسیقی صداوسیما 
و استاد حال حاضر دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد 

است.
وی که نوازنده حرفه ای ســاز ترومپت اســت، سابقه ده 
ســال نوازندگی در ارکستر ســمفونیک تهران، ارکستر 
فیالرمونیک تهران، ارکستر سمفونیک صدا و سیما و... را 
داشته و با خوانندگانی مثل علیرضا عصار، سیروان خسروی، 
محسن چاوشی، علی لهراسبی، خشایار اعتمادی، حامی، 
نیما مسیحا، امیر انوش، شاهکار بینش پژوه، محمد زارع، 

جمشید عزیزخانی و... همکاری داشته است.
حاجیلی رهبر ارکستر چند گروه پاپ از جمله گروه ناصر 
عبداللهی و رضا صادقی بوده و اکنون یکی از اعضای اصلی 

گروه »دارکوب« است.
وی اولین آلبوم خود با نام »الگرو« که میکسی از چندین 

سبک موسیقی با گرایش به ســمت موسیقی آمریکای 
جنوبی است را با خوانندگی، آهنگسازی و تنظیم خود، در 
سال 1۳۸7 منتشر کرد. از این خواننده آلبوم دیگری با نام 

»حاجیلیتو« نیز منتشر شده است.
گفتنی است امید حاجیلی 1۸ فروردین ماه نیز کنسرتی را 

در اصفهان برگزار کرده بود.
عالقه مندان برای شرکت در کنسرت این خواننده که برای 
دومین بار توسط شرکت نغمه سرای پارسیان در اصفهان 
اجرا می شــود، می توانند با تهیه بلیت از ســایت پارسی 
کنسرت، سوم خرداد ماه در دو سانس 17:۳0 و 20:۳0، به 

تاالر رودکی مراجعه کنند.

سوم خرداد ماه؛

امید حاجیلی و اجرای موسیقی زنده در اصفهان

موسیقی

تازه ترین آلبوم رضــا صادقی خواننده موســیقی پاپ 
کشــورمان، ســوم خرداد ماه با عنوان »یعنی درد« در 

دسترس عالقه مندان قرار می گیرد.
این آلبوم توسط موسســه »آوای هنر« منتشر می شود. 
در این اثر که حضور رضا صادقی در حوزه ترانه ســرایی 
و آهنگســاز پر رنگ تر به نظر می آید، مهران خالصی به 

عنوان تنظیم کننده بیشتر قطعات حضور دارد.
صادقــی آلبــوم »یعنــی درد« را بــه گــور خواب ها، 
خیابان نشینان ناچار، دخترخوانده اش »ایران«، کودکان 
 کوره آجرپــزی شــمس آباد و کارگران تقدیــم کرده

 است.
»حال بارون«، »منو یادت« و »من دوِست دارم« و قطعه 
بندرعباسی »دل بی غم« از جمله قطعات تازه ترین آلبوم 
رضا صادقی هســتند که چندی پیش در قالب موزیک 

ویدئو منتشر شد. 
این در حالی اســت که از پنج قطعه این آلبوم، موزیک 
ویدیوهایی تولید شده که به زودی در اختیار مخاطبان 

قرار می گیرد.
»پیرهن مشکی«، »وایسا دنیا«، »یکی بود یکی نبود«، 
»دیگه مشکی نمی پوشــم«، »همین...«، »فقط گوش 

کن« و »شب بارونی« از جمله آثاری هستند که تاکنون 
با خوانندگی رضا صادقی در بازار موســیقی منتشر شده 

است. 
این خواننــده طی ماه هــای اخیر در عرصــه برگزاری 
کنسرت های داخلی و خارجی نیز فعالیت های مستمری 
داشــته که از آن جمله می توان به برگــزاری اجراهای 
صحنه ای در دوسلدورف آلمان، اصفهان، قشم، زاهدان، 

تهران، کازرون و اهواز اشاره کرد.

با صدای رضا صادقی؛

»یعنی درد« سوم خرداد منتشر می شود

از جدیدترین پوستر فیلم »ماشین جنگی« با بازی »برد 
پیت« رونمایی شد.

این هفته جدیدترین پوستر فیلم هالیوودی »ماشین 
جنگی« با بازی »برد پیت« منتشر شــد. در این فیلم 
که پس از جدایی »برد پیت« و آنجلینا جولی ســاخته 
شــده، پیت گریم و ظاهری کامال متفاوت از خود ارائه 

داده است.

 بازگشت برد پیت به سینما 
با ظاهری متفاوت

اینستاگردی
المیرا شریفی مقدم: 

برنده اصلی انتخابات، مردم هستند
المیرا شریفی مقدم با انتشــار این عکس در اینستاگرامش نوشت: 
»برنده اصلی انتخابات، مردم اند. همدلی، مهربانی، آرامش و اتحاد، 
سربلندی ایران، مثل همیشه ماباهمیم. تبریک برای این همه عشق 

به وطن.«

چهره ها

فیلم سینمایی »برادرم خسرو« به نویســندگی پریسا هاشم پور و 
احســان بیگلری و کارگردانی احسان 
بیگلری، از امروز در سینما ساحل اکران 

می شود.
در خالصه داســتان »برادرم خسرو« 
آمده اســت که خســرو به اختالل 
دوقطبی مبتالســت و بنا بر شرایطی 
مجبور شــده مدتی در منزل برادرش 
ناصر، که یک دندان پزشک است، زندگی 
کند.این فیلم به تهیه کنندگی ســعید 
ملکان در سال 1۳۹۴ ساخته شده و عالوه بر اینکه برای حضور در 
بخش »نگاه نو« سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر انتخاب شده 
بود، یکی از نامزدهای بهترین کارگردانی در همین جشنواره نیز به 
شمار می رفت. گفتنی است شهاب حسینی، هنگامه قاضیانی، ناصر 

هاشمی و بیتا فرهی در این فیلم ایفای نقش می کنند.
عالقه مندان برای دیدن این فیلم سینمایی می توانند امروز با تهیه 
بلیت از سایت سینما تیکت، در سانس های 10:۳0، 12:۳0، 1۴:۳0، 

1۶:۳0، 1۸:۳0و 20:۳0 به سینما ساحل اصفهان مراجعه کنند.

از دیروز در سینما ساحل؛

اکران »برادرم خسرو« آغاز شد

اصرارهای مدیری برای عاشق بودن آقای بازیگر جواب داد!

مهران مدیــری پیرامون موضوع معلم صحبــت کرد و گروه 
نمایش نیز درباره همین موضوع اجرای خود را به روی صحنه 

بردند.
مهرداد صدیقیان در پاسخ به سوال مدیری پیرامون سالمت 
و تغذیه خود گفت: به ورزش، تغذیه و خواب خود توجه دارم. 
بیشتر به خاطر سالمت به این مسائل اهمیت می دهم و الزمه 

بازیگری، سالمت بدن است و این دو مکمل هم هستند.
مدیری گفت: اما عاشق پیتزا هســتی؟ صدیقیان پاسخ داد: 
خیلی پیتزا دوســت دارم. هر کاری برای سالمت خود انجام 

می دهم، خوردن پیتزا آن را بر هم می زند. 

این بازیگر درباره ورود خود به عرصــه بازیگری بیان کرد: از 
کودکی تئاتر مدرســه و غیرحرفه ای بازی می کردم. همیشه 
روزنامه و مجله ســینمایی می خواندم. در خانواده ما کســی 
در این حوزه فعالیت نداشت اما من عالقه بسیاری داشتم؛ تا 
اینکه در یکی از روزنامه ها آگهی تست بازیگری دیدم، بعد از 
تماس و هماهنگی رفتم و تست دادم؛ یکی از آنها به من گفت 
در دفتر دیگری هم برای پروژه ای تســت می گیرند، من آنجا 

هم تست دادم.
وی ادامه داد: فردا به من زنگ زدند و در هر دو پروژه برای نقش 
اصلی قبول شدم. خدا را شکر می کنم که این اتفاق برایم افتاد. 

با فیلم ســینمایی »عصر جمعه« به کارگردانی مونا زندی و 
تهیه کنندگی جهانگیر مؤثری کار خود را شروع و بعد از این 

فیلم در »اتوبوس شب« بازی کردم.
بازیگر سریال »مدینه« عنوان کرد: بعد از فیلم »اتوبوس شب« 
پیشنهادهای زیادی داشــتم؛ اما طی یک دوره از نوجوانی به 
جوانی تغییراتی در خود می دیدم. در انتخاب های خود وسواس 

دارم اما اشتباهاتی هم داشتم.
البته در فیلم »اتوبوس شــب« حس و حالی داشتم که بعد 
این سال ها هنوز تجربه نکردم. در ضمن من تجربه بازی کنار 
مرحوم شکیبایی را داشتم که بهترین تجربه بازیگری من بود.

صدیقیان در پاسخ به سوال مدیری درباره اینکه عاشق شدی، 
پاسخ داد: عشق اول و آخر من مادرم است. 

در ادامه مدیری سواالت دیگر خود را پیرامون عاشق بودن این 
بازیگر مطرح می کرد.

همچنین، در ادامه صدیقیان از واکنش های خوب مردم نسبت 
به سریال »مدینه« گفت و اینکه در حال حاضر در حال نوشتن 

یک فیلم نامه است.
بازیگر فیلم »ماجرای نیمروز« تعریف خود را از عاشق شدن 
این گونه بیان کرد: عشق، یک اتفاق بزرگ درونی است که با 
فیلم، آهنگ و شعر نتوانستند آن را توصیف کنند. سخت ترین 

سوال دنیا را از من پرسیدید. 
مدیری گفت: االن یک اتفاق درونی در تو هست؟ چه جوری 
بپرســم؟ )خنده( چیزی هســت که نشــود توضیح داد که 
صدیقیان پاسخ داد: همیشــه چیزی هست که نشود توضیح 
داد )خنده(.صدیقیان در ادامه برنامه خودش را به بالش تشبیه 

کرد؛ چرا که به خوابیدن عالقه بسیاری دارد. 
این بازیگر همچنین گفت: گاهی احساس عمیق خوشبختی 
دارم.مدیری در بخش پایانی مجددا درباره عاشــق شدن از 
صدیقیان سوال کرد و اصرارهای مدیری جواب داد و صدیقیان 
با تکان دادن سر، به عاشق بودن خود پاسخ داد. در پایان این 
برنامه، مهرداد صدیقیان یک تابلوی نقاشی به موزه دورهمی 

تقدیم کرد.

همزمــان با پیوســتن اصفهان به شــبکه 
شهرهای خالق یونسکو در زمستان 1۳۹۴، 
تغییر نگاه گسترده به شــیوه اداره شهر از 
رویکرد سنتی به نظام خالق، در دستور کار 

شهرداری اصفهان قرار گرفت.
مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان، 
به عنوان متولی این امر در مجموعه مدیریت 

شهری مطالعات گسترده ای را در این زمینه 
آغاز کرد که یکی از نتایج آن، تالیف و تدوین 
مجموعه کتاب های مبانی و مفاهیم شــهر 
خالق )متناسب با مشخصات شهر اصفهان( 
اســت که انتشــار این آثار از زمستان سال 

گذشته شروع شد.
کتاب شــنبه، ضمن معرفی مشــخصات 

شــهر خالق، یک نظام آموزش مکاتبه ای 
برای مدیران و کارشناســان شهری است 
 که هر هفته در روز شــنبه میان آنها توزیع 

می شود. 
این کتاب ها دو طیف اصلی را در شهر مورد 
توجه قرار داده کــه عبارت اند از کارگزاران 

شهری و شهروندان.
کارگزاران شهری اولین طبقه ای بودند که 
می بایست با مجموعه مفاهیم و مبانی شهر 
خالق آشنا می شــدند تا همزمان با ارتقای 
دانش خود در این زمینــه، بتوانند در عمل 

نیزآموخته های خود را به کار گیرند؛ چرا که 
شهر خالق، ساز وکارخاص خود را می طلبد. 
در هر دوره پنج شــماره اختصاص به طرح 
مبانی دارد و شماره ششــم جهت آشنایی 
مدیــران و صاحب نظران شــهری با طرح 
مثال های جهانی، بر مبنای مطالب پنج جلد 

قبل از خود نگاشته شده است.
دوازدهمین جلــد از ایــن مجموعه که به 
ذکر مثال هایی در مورد ســرزندگی، تنوع، 
گردشــگری خالق، طبقه خالق و فضاهای 

عمومی پرداخته، دیروز توزیع شد.

به همت مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان؛

»کتاب شنبه« به ایستگاه دوازدهم رسید

باشگاه خبرنگاران: جمعه شب گذشته مهران مدیری برنامه دورهمی را با میزبانی از مهرداد صدیقیان 
بازیگر سینما و تلویزیون به روی آنتن برد.

خواننده آلبوم » خاطرات گمشده« با تاکید بر اینکه یک قطعه موفق، 
نتیجه همفکری بین سازندگان آن است، گفت: در 

آلبوم جدیدم کمتر آهنگسازی کرده ام.
فریدون آسرایی خواننده موسیقی پاپ، 
با اشاره به آلبوم جدید خود توضیح داد: 
تولید قطعه های آلبوم جدید و انتخاب 
آنها هنوز به مرحله نهایی نرســیده و 
هم اکنون مشخص نیست که چه آثاری 
قرار اســت در جدیدترین اثر موسیقایی 
من وجود داشته باشــد. خواننده آلبوم 
»غریبه« خاطرنشان کرد: آهنگسازی قطعه ها در آلبوم 
جدید را بیشتر آهنگسازان دیگر بر عهده داشتند و تعداد آثاری که 
از ملودی های ما در این آلبوم وجود دارد، نســبت به آلبوم های قبلی 
 کمتر است. همچنین نمی توان برای انتشار آلبوم جدید زمانی را در 

نظر گرفت.

فریدون آسرایی؛ در تدارک 
آلبومی جدید

محسن یگانه خواننده موســیقی پاپ، 27 می برابر با 
۶خرداد در لندن کنسرت برگزار می کند.

محسن یگانه خواننده موسیقی پاپ که 
این روزها در داخل کشور دوباره مورد 
اقبال عالقه مندان موسیقی قرار گرفته 
و کنسرت هایش مدام تمدید می شود، 

در لندن روی صحنه می رود.
کنســرت این خواننده موسیقی پاپ در 
ســالن »Barbican Centre« در روز 
27 می برابر با ۶ خرداد ساعت 20 در لندن کنسرت 

برگزار می کند.

 »محسن یگانه«
 در لندن کنسرت می دهد
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 اپل واچ   به نمایشگر منعطف
 مجهز می شود

ساخت ابرکامپیوتری فراتر از علم

 همکاری دستیار گوگل 
و تلویزیون های اندروید

پتنت جدید اپل استفاده از صفحه نمایش پیوسته و منعطف را در 
یک گجت پوشیدنی نشان می دهد.

اپل واچ محصولی موفق در بین ســاعت های هوشــمند محسوب 
می شــود از این رو اپل به آینده  این محصول امیدوار است. پتنت 
جدید منتشرشده توسط اپل استفاده از یک صفحه نمایش خمیده 
و پیوسته را نشان می دهد؛ صفحه نمایشی که عالوه بر بخش اصلی 

ساعت، بندهای آن را نیز شامل می شود.
برای این پتنت نامی انتخاب نشــده اســت و کاربردهایی از قبیل 
استفاده در پوشیدنی ها، ابزار و صفحه نمایش های خمیده و منعطف 
خواهد داشت. این صفحه نمایش عالوه بر صفحه  ساعت و بند آن، 
بخش قالب و گیره  بند را نیز پوشش می دهد. این پتنت در صورت 
عملیاتی شدن حاشیه های اطراف نمایشگر را بسیار کم خواهد کرد. 
نمی توان در مورد مقدار کاهش حاشیه ها در این نوع صفحه نمایش  

نظر خاصی داد ولی حذف کامل آنها غیر ممکن نخواهد بود.
این طراحی جدید ممکن اســت از یک مــاژول ارتباطی نیز برای 
برقراری ارتباطات سلوالر استفاده کند. در هفته های اخیر شایعاتی 
مبنی بر اســتفاده  اپل از بندهای قابل تعویض و هوشــمند در اپل 
واچ های )Apple Watch( آینده به گوش می رسد. این بندهای 
هوشمند کاربرد اپل واچ را افزایش خواهند داد، برای مثال ممکن 
است بتوان از بند ساعت برای بررسی سطح گلوکز نیز استفاده کرد.

به نظر می رسد بعد از عملی شدن بندهای هوشــمند در اپل واچ 
نوبت به چیزی شــبیه به این پتنت جدید برسد. استفاده  بهینه از 
تمام قسمت های یک گجت پوشــیدنی، ایده بسیار جالبی خواهد 
بود که عملی کردن آن در شــرایط کنونی کمی چالش برانگیز به 

نظر می رسد.

شــرکت IBM آمریکا در اعالمیه ای خبر از آماده شــدن نسل تازه 
سوپرکامپیوتری داد که هنوز کاربردی برای آن وجود ندارد.

شرکت IBM یکی از شناخته شده ترین نام ها در عرصه پردازش و 
اتوماسیون اداری  است که از زمان ماشین حساب ها و ماشین های 
تحریر یعنی بیش از 6 دهه قبل در حال فعالیت بین المللی  اســت. 
اگرچه IBM دیگر روی میز هر اداره و خانه و دانشــگاهی نیست و 
نامش بر سر در فروشگاه ها نوشته نمی شــود، اما نقش خود در بازار 

تحلیل و پردازش داده ها را حفظ کرده است.
به  تازگی این شــرکت طی اعالمیــه ای خبر داد کــه جدیدترین 
ســوپرکامپیوتر کوانتومی خود را با توان پردازش 16 و 17 کوبیت 
)کوانتوم بیت( آماده کار کرده است و از عموم مردم دعوت کرد برای 
استفاده از این کامپیوتر، مسائل و معادالت خود را پیشنهاد دهند. در 
واقع مشکل این است که سرعت و جهش ارتقای این سوپرکامپیوتر 

آنقدر زیاد بوده است که هنوز کاربردی برای توان آن وجود ندارد.
آخرین کامپیوتر قدرتمند IBM توان پنج کوبیت را ثبت کرده بود 
که کمی هم از نیاز امروز بشر باالتر بود و اکنون با این مدل های تازه، 
توان پردازش به سه برابر توان تولید علم افزایش یافته است. در حال 
حاضر IBM یک دستورالعمل استفاده از سوپر کامپیوتر به زبان ساده 
را منتشر کرده اســت تا عموم مردم امکان یادگیری و بهره گیری از 
سوپر کامپیوتر را داشته باشــند. این شرکت پیش از این دسترسی 
عمومی به ســوپر کامپیوتر Q5خود را در تابستان 2016 آزاد کرد 
که تا امروز 300 هزار بار این کامپیوتر برای حل مسائل دانشگاهی و 

علمی و اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است.
کاربرد چنین کامپیوترهای قدرتمندی برای ساخت داروها، بررسی 
احتماالت، پیش بینی وضع هوا، پیش بینی های اقتصادی و مسائل 
پیچیده ای از این دست است، اما هنوز مسئله ای که آنقدر پیچیده 
باشد که به 16 کوبیت توان پردازش نیاز داشته باشد وجود ندارد و این 
نخستین  بار در عصر مدرن بوده که توان پردازش انسان از پیچیدگی 

مسائل علمی او جلو افتاده است.

در جریان کنفرانس گــوگل I/O خبر همکاری دســتیار گوگل با 
تلویزیون های اندروید اعالم شده است که در این راستا گوگل پلی 
اســتور نیز نوید داده است 3000 اپلیکیشــن برای تلویزیون های 
 I/O اندروید در این وب سایت قرار خواهد گرفت. گوگل در کنفرانس
از مشارکت تلویزیون های اندروید و دستیار گوگل در اواخر امسال 
خبر داد. ممکن است دستیار گوگل برای فعالیت در این زمینه نام 
برند جدیدی را برای خود برگزیند. گوگل همچنین از انتشار بیش از 
3000 اپلیکیشن اندروید برای تلویزیون های اندروید خبر داد و هم 
چنین 1 میلیون اپلیکیشن نیز در دست بررسی است. گوگل هنوز 
تاریخ دقیقی برای عرضه و اعالن همکاری تلویزیون های اندروید با 
دستیار گوگل اعالم نکرده است ولی براساس شنیده ها این همکاری 

تا پایان امسال رسمی خواهدشد.

علم پژوهی

ایرنا: محققان به روشی دست یافته اند که قادر به تولید 
خون از سلول های بنیادی است. این دستاورد می تواند 
به کمبود خون و فرآورده های خونی مــورد نیاز برای 

بیماران نیازمند پیوند مغز استخوان خاتمه دهد.
نیاز به خون و فرآورده های خونی همیشه با محدودیت 
مواجه بوده است. محققان بیمارستان کودکان بوستون 
برای حل این مشکل به روشی دســت یافته اند که در 
آن از ســلول های بنیادی برای تولید خون اســتفاده 
می شــود. در این روش، محققان ســلول های بنیادی 
جنینی را در معرض یک محلول شیمیایی قرار دادند. 
این محلول ســلول های بنیادی را به گونه ای تحریک 
می کند تا به بافتی تبدیل شــوند که در نهایت قادر به 
ساخت سلول های بنیادی هستند. زمانی که این بافت 
به موش های آزمایشگاهی پیوند شد، سلول های خونی 

جدیدی در موش ساخته شده است.
این پروژه که حدود 20 ســال به طول انجامیده،  عالوه 
بر اینکه می تواند پایانی برای نیاز به اهدای خون توسط 
اشخاص دیگر باشد، امکان توسعه روش های شخصی 
برای درمان انواع اختالالت خونی و آزمایش اثر  داروهای 
مختلف در افــراد را امکان پذیر می کنــد. یکی دیگر از 
مزیت های این روش تامین خون و سلول های بنیادی 
برای بیماران نیازمند پیوند مغز استخوان، با استفاده از 

برنامه ریزی مجدد سلول های پوست خود بیمار است.
یکی دیگــر از مزیت های ایــن روش امــکان درمان 
اختالالت ژنتیکی خونی، بــا ویرایش ژن های معیوب 

و بهبود خون بیمار است.
مهم ترین بخش خون اهدایی در درمان سرطان، انواع 
اختالالت خونی، بعد از تصادفــات رانندگی و در حین 
عمل جراحی و مادرانی که در حین زایمان خون زیادی 

از دست داده اند، صرف می شود. 
 نتایج این مطالعه در نشــریه Nature منتشــر شده

 است.

فناورانه

یک شــرکت هنک کنگی طرح اولیه یک خودروی خودران را ارائه کرده که 
 از ۵ بخش تشکیل شــده و می توان آن را به ۵ شــکل متمایز سرهم بندی 

کرد.
 این خودروی جدید، ماژولی » Edit« نام گرفته و احتماال راه حلی ایده آل 
برای افرادی است که تمایل دارند خودرویی متفاوت داشته باشند. بخش های 
جلو، عقب، سقف و دو در مشــابه خودرو قابل تغییر هستند. این خودروی 
خودران به کاربر اجازه می دهد تا یک خودرو را به اشــکال مختلف سرهم 

بندی کنند.
 خودروی ادیت در هنگ کنگ  و در شــرکت OSVehicle طراحی شــده 
 اســت. خودروی ادیت نخســتین خودروی خودران ماژولی دنیا به حساب 

می آید.
 آلساندرو کامورالی، مدیر ارشــد اجرایی شرکت در این باره می گوید: ادیت 
برای آینده طراحی شده است.  این خودرو دارای ۵ بخش است. بنابراین هر 
فردی می تواند یک خودرو را با توجه به مورداســتفاده و استایل دلخواه به 

اشکال متفاوت سرهم بندی کند.
البته ایده اصلی ما ساخت خودرویی است که شبیه یک برگه سفید کاغذ باشد 

تا هر نفر بتواند ایده خود را روی خودرو پیاده کند.

توسط چینی ها ؛خودروی خودران با ظاهری متغیر!

کاغذ رسانای ارزان ساخته شد

محققان، کاغذ رســانای الکتریسیته ای ســاخته اند که با هزینه کمی تولید 
می شود. این اختراع گامی مهم در تولید محصوالت الکترونیکی انعطاف پذیر 
به شمار می آید. تولید کاغذ رسانای الکتریســیته به ازای هر متر مربع 1/30  
دالر هزینه دارد. جالب آنکه می توان در هــر دقیقه 30 متر از این نوع کاغذ را 
تولید کرد. این درحالی اســت  که نمونه های فعلی دستگاه های الکترونیکی 
انعطاف پذیر  با استفاده از فیلم های نازک پلیمر ساخته می شوند، اما استفاده از 
این فیلم ها گرانبهاست. برای پرداختن به این مشکل  محققان دانشگاه جنوب 
چین  و دانشگاه موناش در استرالیا تصمیم گرفتند  کاغذ انعطاف پذیر رسانایی 
بسازند. این کاغذ از مواد تجدید پذیر ساخته می شود و هزینه اندکی دارد. آنها 
روی کاغذ را با ژل یونیک پوشاندند تا آن را رسانا کنند. این نوع ژل حاوی مایعی 
است که الکتریسیته را از خود عبور می دهد. در مرحله بعد یک فیلم منتقل 
کننده الکتریسیته بین دو الیه از کاغذ آغشته به ژل یونیک قرار گرفت تا جریان 
الکتریسیته را به طور کامل از خود عبور دهد. این کاغذ قابلیت چند بار استفاده 

را دارد و می توان آن را ۵ هزار مرتبه خم و صاف کرد.  

پردازش طبیعی زبان یکی از کاربردهای هوش مصنوعی اســت که ما را در 
درک زبان های سرتاسر جهان کمک می کند. حال دانشمندان وعده داده اند 
که این فناوری تا چهار ســال آینده ما را قادر خواهد کرد که زبان دلفین ها 

را بفهمیم.
یک شرکت سوئدی قصد دارد در قالب یک پروژه چهار ساله، داده های مربوط 
به زبان دلفین ها را در یک پایگاه داده جمع آوری کرده و از این طریق از نحوه 

ارتباط میان این پستانداران دریایی رمزگشایی کند.
از لحاظ تئوری، یادگیری زبــان دلفین ها هیچ تفاوتی بــا درک زبان های 
انســانی ندارد. محققان هم معتقدند که زبان ارتباطات دلفین ها خیلی هم 
بی شباهت با زبان انســان ها نیســت ولی از طرفی هم نحوه ارتباطشان هم 
مبتنی بر جمالتی نیست که از کلمات تشکیل شــده اند و بار معنایی دارند. 
آنها حتی به هنگام صحبت دوســتان خود، سکوت می کنند و به حرف های 
یکدیگر گوش می دهند. برای درک این زبان، باید بتوان بین صداهای مختلف 

ارتباط برقرار کرد.
دانشــمندان امیدوارند که این هوش مصنوعی بتواند در آینده زمینه  ای را 
فراهم سازد که حتی انســان ها با دلفین ها صحبت کنند، اما باید دید که تا 

سال 2021 یعنی زمان پایان این پروژه، تا چه حد موفق عمل خواهد کرد.

درک زبان دلفین با کمک هوش مصنوعی

هوش سنج

در هر ردیــف اعدادی قرار داده شــده اند. آیا شــما 
می توانید در یک دقیقه عدد گمشده را به دست آورید؟

8  6  2  8
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شما فقط یک بار می توانید از عدد 9۵63۵874عدد 
31۵ را کم کنید چون بعد از ایــن تفریق به حاصل 
9۵63۵۵۵9 می رسید و سوال از شما نخواسته که از 

عدد 9۵63۵۵۵9 نیز عدد 31۵ را کم کنید.
در صورت سوال هم یه راهنمایی شده و گفته بدون 

کمک گرفتن از عملیات تقسیم.
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با پیشرفت تکنولوژی و ظهور شبکه های اجتماعی خالق و 
نوآوری چون تلگرام، ربات ها نیز هر روز شکل و رنگ تازه ای 
به خود می گیرنــد. امروز و در یکی دیگر از ســری معرفی 
NahjolBalagheh�ربات های تلگرام قصد داریم ربات 

bot@ را برای تان معرفی کنیم. با کمک ربات فوق می توانید 
به مطالب گهربار نهج البالغه به شــکلی آســان دسترسی 
 داشته باشید. برای دسترسی به این ربات کافی است از آیدی
 NahjolBalaghehbot@ اســتفاده کنید. با باز شدن 
صفحه ربات روی start کلیک کنید. با انجام این کار ربات 
اطالعات مورد نیاز را در اختیار شــما می گذارد. پس از آن 
برای اولین بار باید روی دکمــه »نهج البالغه« که در پایین 
صفحه به نمایش در می آید ضربه بزنید. بــا انجام این کار 
منویی با بخش های مختلف برای شــما به نمایش در می 
آید. از طریق این منو می توانید به مواردی چون حکمت ها، 
نامه ها و خطبه ها دسترســی داشته باشــید و یا از بین این 

3 گزینه یکی را به صورت تصادفی انتخاب کنید. این ربات 
خطبه ها را از شــماره 1 تا 239، نامه ها را از شماره 1 تا 79 
و حکمت ها را از شــمار 1 تا 360 به ترتیب درون خود جای 
داده است. در رابطه با همین موضوع با انتخاب هر حکمت، 
نامه متن عربی به همراه ترجمه آن برای کاربر به نمایش در 
می آید و قادر هستید به سادگی هر چه تمام تر فرازهایی از 
نهج البالغه را روی دیوایس همراه خود مشاهده کنید. قابلیت 
افــزودن NahjolBalaghehbot به گروه ها نیز از دیگر 
ویژگی های این ربات به شمار می رود. ربات مذکور به صورت 
روزانه فرازهایی از نهج  البالغه را برای کاربران ارسال می کند 
و امکان امتیاز دهی، دانلود اپلیکیشن اندروید نهج البالغه، 
دریافت استیکرهای مرتبط و ارتباط با توسعه دهندگان نیز 
درون آن تعبیه شده است. شما می توانید برای استفاده از این 
ربات تلگرامی این آدرس  NahjolBalaghehbot@   را 

در تلگرامتان جست وجو کنید.

 NahjolBalaghehBot معرفی ربات

دسترسی آسان به مطالب گهربار نهج البالغه

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

 تولید خون 
از سلول های بنیادی

در دنیا خط مستقیم وجود ندارد!
بیگ بنگ: در دنیا خط مستقیم وجود ندارد و تمام خطوط بدون استثنا منحنی و دایره وار 
است و اگر این خط کوچکی که در نظر ما مستقیم جلوه می کند در فضا امتداد یابد خواهیم 

دید که منحنی است.» آلبرت اینشتین«

انســان  همواره در حال تغییر و تحول بوده است تا با محیط 
زندگی خود سازگار شود؛ تنها یک لحظه تصور کنید که هزار 
سال دیگر، تکامل چه بالیی سر ریخت و قیافه مان در خواهد 
آورد؟ به احتمال زیاد، قد بلندتر خواهیم شد. انسان  در 130 
سال گذشته، شاهد یک جهش اساســی در بلندی قد بوده 
است. در سال 1880، متوســط قد یک مرد آمریکایی 170 
سانتی متر بود اما هم اکنون این میانگین به 177 سانتی متر 

افزایش یافته است.
همچنین امکان دارد انسان برای بهبود بخشیدن به شنوایی، 
بینایی، سالمت و موارد دیگر با ماشین ها ادغام شود و تبدیل به 
یک سایبورگ شود. در حال حاضر، سمعک هایی وجود دارد 
که به شما اجازه ضبط آهنگ می دهد، صدای چند بسامدی 

تولید می کند و دارای یک تلفن تعبیه شده داخلی است.
یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه اورگان در حال توسعه چشم های 
بیونیک است که امکان دیدن را برای افراد نابینا فراهم می کند. 

اما ممکن است از این تکنولوژی برای دیدن چیزهایی استفاده 
کنیم که در حال حاضر آنها را نامرئی در نظر می گیریم؛ برای 
مثال می توان به انرژی های متفاوتی از نور مانند اشعه مادون 

قرمز و اشعه ایکس اشاره کرد.
در نهایت روزی می رسد که اندام های پروتزی تنها متعلق به 
افراد معلول نخواهد بود. هرچند، تنها ظاهر خارجی ما تغییر 
نخواهد کرد؛ ژن های ما در ســطوح میکروســکوپی تکامل 

خواهد یافت تا شانس بقای بشر را افزایش دهد.
برای مثال، نتایج حاصل از یک مطالعه در دانشگاه آکسفورد 
نشان می دهد که کودکان آلوده به ویروس HIV در آفریقای 
جنوبی دارای زندگی سالمی هستند. بدن این کودکان دفاع 
درونی در برابر HIV ساخته است که مانع از پیشرفت ویروس 

به بیماری ایدز می شود.
همچنین با در اختیار داشــتن ابزارهای ویرایش ژن، مانند 
 DNA یا »کریســپر«، قادر به کنترل ژن ها و »CRISPR«

خــود خواهیم بود؛ بدیــن ترتیب بدن خودمــان را در برابر 
بیماری ها ایمن می کنیم و حتــی می توانیم عوارض پیری را 
معکوس کنیم. کریسپر بخشی از DNA پروکاریوت هستند که 
تناوب های کوتاه توالی های بنیادین دارند و قابل جست وجو، 
برش زدن و سرانجام استحاله  DNA ویروس به روشی خاص 

هستند.
یک راه دیگر نیز وجود دارد تا تکامل انســان را در یک مسیر 
کامال متفاوت قــرار دهیم: بعضــی از انســان ها را به مریخ 
بفرستیم. سیاره مریخ 66 درصد کمتر از زمین نور خورشید 
دریافت می کند. این امر می تواند بدین معنا باشد که مردمک 
چشم انسان ها روی سیاره مریخ تکامل خواهد یافت و بزرگ تر 
خواهد شد؛ چراکه انســان مریخی برای دیدن نیاز دارد نور 

بیشتری را جذب کند.
همچنین از آنجایی که کشش گرانشی مریخ 38 درصد کشش 
گرانشی کره زمین است، افرادی که در مریخ به دنیا می آیند 

بلندتر از همه زمینی ها خواهند بود.
در فضا، مایعی که مهره های ســتون فقرات مــا را از هم جدا 
می کند، منبسط می شود. این امر باعث شد که رابرت زوبرین، 
فضانورد آمریکایی، به این فکر بیفتد کــه گرانش کم مریخ 
باعث طویل شدن ستون فقرات انســان می شود و در نتیجه 

چند سانتی متر به قد ما افزوده می شود.
با این حال، حتــی مهاجرت به مریخ هــم نمی تواند مانع از 
ظهور بزرگ ترین تغییر در تکامل انســان در طی هزار سال 

آینده شود.
به احتمال زیاد انسان برای رسیدن به جاودانگی نیاز خواهد 

داشت که ضمیر خود را روی یک ماشین دانلود کند.
در حال حاضر، دانشمندان در ایتالیا و چین پیوند سر را روی 
حیوانات انجام می دهند تا مشخص شود که آیا می توان ضمیر 
را از یک بدن به بدن دیگر انتقال داد یا خیر. این دانشمندان 
ادعا می کنند که اقدام بعدی آنها پیوند ســر روی انســان ها 
خواهد بود. هرچیزی که در هزار ســال آینده اتفاق بیفتد، با 
ماشین ها ادغام شویم یا تبدیل به ماشــین شویم، یک چیز 
قطعی است: گونه انسان همواره در حال تغییر است و هرچه 
سریع تر تغییر کنیم و از زمین دورتر شویم، شانس بیشتری 

داریم که از منقرض شدن پیشی بگیریم.

آنا: بشر همیشه در حال تکامل بوده است؛ اما تا به حال به این فکر افتاده اید که این روند تکاملی طی هزار 
سال آینده انسان را به کجا خواهد کشاند؟

هزار سال دیگر قیافه انسان ها این شکلی خواهد شد

یک شــرکت تولید کننده هواپیما اعالم کرده هزینه ســفر با 
تاکسی های هوایی هم اندازه سفر با تاکسی های معمول خواهد 
بود. قرار است نخســتین نمونه این تاکسی هوایی تا پایان سال 
آزمایش شود. شــرکت فرانســوی ایرباس تصمیم دارد، پروژه 

هواپیمای الکتریکی به نام Vahana را 2020 اجرا کند. هدف از 
اجرای این پروژه کاهش ترافیک شهری در سراسر دنیاست و افراد 
می توانند با فشار یک دکمه تاکسی پرنده خود را سفارش دهند. 
 زاک الورینگ رهبر پروژه ایرباس اعالم کرده هزینه این تاکسی 

هوایی به ازای هر مایل 1/۵0 تــا 2/۵0 دالر خواهد بود زیرا این 
وسیله نقلیه هزینه های نگهداری تاکسی های معمول را ندارد.  
این در حالی است که شرکت اعالم کرده تا پایان 2017 میالدی 
نخستین نمونه هواپیمای تک نفره Vahana را آزمایش خواهد 
کرد. افراد می توانند با استفاده از یک اپلیکیشن موبایل تاکسی 
هوایی خود را سفارش دهند. در حال حاضر ایرباس نسخه اولیه 
هواپیما را ساخته که می تواند فقط با یک شارژ 100 کیلومتر را 

طی کند.

سفارش تاکسی با موبایل؛

تاکسی هوایی ارزان تا پایان سال آزمایش می شود

اسکوتر سواری در عمق 4۰ متری 
آب ممکن شد

یک استارت آپ چینی اســکوتری زیر آبی ســاخته که می تواند 
باسرعت ۵/6 کیلومتر در ساعت کاربر را در عمق 40 متری آب به 

دنبال خود بکشد.
با ساخته شدن باتری های پیشــرفته و الکترونیکی شدن وسایل 
مختلف، تعداد زیادی از دستگاه های حرکت در زیر آب ساخته شده 
اند که گاهی اوقات این دستگاه ها را اسکوترهای زیرآبی می نامند. 
این گجت ها شامل رانشگرهایی هســتند که دستگاه را زیرآب به 

دنبال خود می کشند بنابراین دیگر الزم نیست فرد شنا کند!
درهمین راستا یک استارت آپ چینی به نام Sublue Tech گجت 
زیر آبی به نام MIX ساخته که وزن آن فقط 2/9  کیلوگرم است، اما 
می تواند کاربر را با سرعت ۵/6 کیلومتر در ساعت به دنبال خود در 
آب بکشد. این دستگاه تنها با یک سرعت حرکت می کند و قابلیت 
کاهش ســرعت نیز ندارد.  جالب آنکه می توان حتی در عمق 40 
متری آب نیز از آن اســتفاده کرد. میکس پس از 2/۵ ساعت شارژ 

قابلیت یک ساعت حرکت در آب را دارد.

۵  7  2  4
؟  3  9  9
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يادداشت
 محموله برنج در شهرضا توقیف شد

سرهنگ حمید امیرخانی، فرمانده انتظامي شهرســتان شهرضا، از کشف يک محموله 
25تني برنج قاچاق به ارزش يک میلیارد و 100میلیون ريال خبر داد.

 اخبار کوتاه

نماينده مردم شهرستان های شهرضا و دهاقان با اشاره به حضور 
مردم در انتخابات گفت: وقتی مردم حضور گسترده ای در مناطق 
مختلف کشور داشته باشــند، اين مهم می تواند تاثیر بسزايی در 

عرصه بین الملل برای کشورمان داشته باشد.
ســمیه محمودی افزود: انتخابات، نماد دموکراسی است که بعد 
از پیروزی شکوهمند انقاب اســامی برگزار می شود و مردم نیز 

حضور خوبی در همه صحنه ها داشته و همیشه حاضر بوده اند.
وی خاطرنشــان کرد: باتوجه به تاکید مقــام معظم رهبری برای 
حضور در انتخابات، مــردم بايد به اين نکته توجه کامل داشــته 
باشــند؛ که البته همیشــه مردم در صحنه های مختلف پرشور 

شرکت کرده اند.
نماينده مردم شهرستان های شهرضا و دهاقان در مجلس شورای 
اسامی تصريح کرد: امنیت و آرامشی که اکنون در کشور ما وجود 
دارد، مرهون حضور باشکوه مردم در همه صحنه هاست؛ چرا که با 
حضور خود از نظام و رهبری دفاع می کنند. سمیه محمودی افزود: 
دشمنان همیشــه می خواهند به نظام ضربه بزنند، آنان هیچ گاه 
قابل اعتماد نیســتند و اگر بخواهند به هر طريقی به نظام و اسام 

ضربه بزنند، مطمئن باشند که آنها را بی پاسخ نمی گذاريم.

نماينده شهرضا و دهاقان در مجلس دهم:

آرامش حاکم برکشور، مرهون 
حضور باشکوه مردم در صحنه است

آيت ا... سبحانی:

مرحوم آیت ا... علم الهدی 
خدمتگزار صدیق اسالم بود

 خمینی شهر آيت ا... سبحانی طی پیامی، درگذشت آيت ا... 
سید رضا علم الهدی را به حوزه علمیه کاشان 
تسلیت گفت. متن پیام تسلیت حضرت آيت ا... سبحانی به مناسبت 

درگذشت آيت ا... سید رضا علم الهدی به اين شرح است:
خبر درگذشت آيت ا... آقای حاج ســید رضا علم الهدی )اعلی ا... 
 مقامه( را باکمال تاســف و تاثر دريافت نمودم؛ فقید سعید مظهر 
اخاق اسامی و فرد خدمتگزار صديق اســام بود. اينجانب اين 
ضايعه را به حوزه علمیه و مردم شــريف کاشان و خانواده محترم 
ايشان تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای آن عالم ربانی از 

درگاه ايزد منان مسئلت دارم.

با مسئوالن

 دبیر شورای هماهنگی مديريت 
بحران شهرستان شهرضا عنوان 
کرد: در ســاعت 20 شــامگاه جمعه، خبر تصادف يک 
دستگاه پرايد و يک دســتگاه مزدای دوکابین در محور 

شهرضا-مبارکه دريافت شد.
داريــوش بهرامی اظهار کــرد: در جريــان اين حادثه 
متاسفانه ۳ نفر از سرنشــینان پرايد در صحنه تصادف 
جان خود را از دســت دادند و تعداد ۷ نفر از مصدومان 
حادثه نیز توسط اورژانس 115 شهرضا به بیمارستان 

امیرالمومنین اين شهر منتقل شدند.
دبیر شــورای هماهنگی مديريت بحران شهرســتان 
شهرضا بیان کرد: از ۷ مصدوم اين حادثه، 2 نفر به علت 
شدت جراحات وارده راهی اتاق عمل شدند و  يک نفر 

هم در ICU بستری شد.
بهرامی ادامه داد: باتوجه به اينکه ايــن حادثه در مرز 
دو شهرستان شــهرضا و دهاقان واقع شده بود، عوامل 
امدادی دو شهرستان شــامل نیروی انتظامی دهاقان، 
پلیس راهنمايی و رانندگی دهاقان، هال احمر دهاقان، 
آتش نشــانی دهاقان، اورژانس 115 شهرضا، شورای 
هماهنگی مديريت بحران شهرستان شهرضا و پلیس راه 
در صحنه حاضر شدند. وی در بخش ديگری از سخنان 
خود گفت: محور شهرضا-مبارکه يکی از پر ترددترين 
محورهای مواصاتی منطقه جنوب استان است که به 
علت عرض کم جاده، دو طرفه بــودن، تردد همزمان 
کامیون و خودروهای سبک و سنگین و تردد تعداد زياد 
خودرو در ساعات مختلف شبانه روز، همواره محل وقوع 

تصادفات مختلف است.
دبیر شــورای هماهنگی مديريت بحران شهرســتان 
شهرضا اضافه کرد: با پیگیری فرماندار، نماينده مردم 
در مجلس و ساير مسئوالن اجرايی شهرستان، عملیات 
دو بانده کردن اين مسیر در دســت انجام است؛ اما به 
علت حجم باالی تردد خودرويــی و نیز تصادفات زياد 
واقع شده در آن، الزم است اين مسیر هرچه سريع تر با 
حمايت بیشتر مسئوالن استانی و کشوری دو بانده شود.

بهرامی تصريــح کرد: البته در وقــوع تصادفات در اين 
مسیر، بی دقتی رانندگان خودروهای سبک و سنگین 
به قوانین راهنمايی و رانندگی نیز قابل توجه است؛ اما 
اتمام عملیات دو بانده کردن اين مسیر می تواند تا حد 

زيادی از بروز مخاطرات رانندگی در اين مسیر بکاهد.

با اعام شماره آرا  در پنجمین دوره انتخابات اسامی شوراهای 
شهر و روستا، شهرســتان های مختلف اعضای شوراهای خود 

را شناختند.
اردستان:براســاس اعام فرمانداری اردستان، علیرضا 
شريف زاده با ۴5۷۴ رای،سیدمنیر حسینی عقدايی با ۳2۹۷ 
رای، سیدولی ا... صمیمی با  2۹۹۶ رای،روح ا... جالی با 225۸ 
رای، نادر يزدانبخش با 205۹ رای، موفق به اخذ باالترين میزان 

آرا در اين شهرستان شدند.
مبارکه:بر اساس نتايج آرای ماخوذه از شعب اخذ رای در 
شهر مبارکه، فرشته صالحی با ۶0۸۳ رای، غامرضا نصوحی با 
۶0۴۶ رای، ســجاد خالوزاده با 5۳۴2 رای، محسن رضازاده با 
۴۳۹۷رای، هدايت اله عباســیان بــا ۳۷۶۶ رای، محمدتقی 
قاسمیان با ۳۶۴۳ رای و  فريدون کیانی با ۳۴۷۶ رای، بیشترين 

تعداد رای را به خود اختصاص دادند.
چادگان: براســاس اعام فرمانداری چــادگان، مرتضی 
میانی نــژاد بــا 2۷۸۶ رای،هدايت ا... نظری بــا 2۷21 رای، 
غامرضا لطفی با 2۶۴2 رای، محمد عرب با 2۴۸1 رای و روح ا... 
شاهمرادی با 2۳۹۸۸ رای، موفق به کسب باالترين میزان آرا در 

اين شهرستان شدند.
نطنز:بر اساس نتايج آرای ماخوذه از شعب اخذ رای در شهر 
نطنز، محمد آقا مرادی با 2۳1۴ رای، مجید اخاقی با 1۹۶۶رای، 

علیرضا خان روغنی عراقی با 1۸۸۸ رای، تقی خطیری علیايی 
با 1۸۷۸  رای و عباس عسگری رونقی با 1۸۷۸   رای، بیشترين 

آرای اخذ شده را به خود اختصاص دادند.
بادرود:بر اساس نتايج آرای ماخوذه از شعب اخذ رای در 
شهر نطنز، حسین فخری بادی۴551رای، سید عباس سیدی 
بــادی ۴0۴۴ رای، محمدرضا حیدری ۳۸۷5 رای، محســن 
نوين بخت ۳۸1۸ رای و حسین میرزايیان ۳۶5۹ رای را به خود 

اختصاص دادند.
شهرضا: بر اساس نتايج آرای ماخوذه از شعب اخذ رای در 
شهر شهرضا، کمال خدادادی با ۹55۸ رای، آرزو قوامی با ۷۸1۸ 
رای، سعید آقاسی با ۶21۷ رای، مرتضی آقاخانی با 5۸۷1 رای، 
سید مهدی فاطمی با 55۶5 رای، مهدی صالحپور با 52۷۸ رای 
و يدا... طاهر با ۴۹0۹ رای، موفق به کسب بیشترين آرا شدند. 
وی اظهار کرد: در انتخابات شورای اسامی شهر منظريه شهرضا 
نیز به ترتیب عبدالحســین نادری قره قانی 1۹0۹ رای، عباس 
قرقانی با 1۸51 رای، علی سلیمانی زاده اسفه ساالری با 1۷۸۷ 
رای، عباســعلی بیاتی با 1۶2۳ رای و فاطمه شايان بابوکانی با 

1۳2۴ رای، بیشترين آرای ماخوذه را به خود اختصاص دادند.
خوانســار: اعضای پنــج نفــره اصلی انتخاب شــده   
شهرخوانسار برای شورای شهر، به ترتیب عبدالرضا دهاقین با 
5255 رای، تقی اورعی با ۴0۳5 رای ، هوشنگ صانعی با۳51۳ 

رای ، کتايون نادری با ۳2۴۸ رای و محمود اورعی با 2۴۴۹ رای 
هستند.

آران و بیدگل: از جمع بنــدی آرای ماخوذه،  ۷ منتخب 
شورای شهر آران و بیدگل انتخاب و معرفی شدند که محمدرضا 
اکرمیان با  11 هزار و ۴۶2 رای، بیشترين آرای مردم اين شهر را 
به خود اختصاص داد. همچنین محمد يوسفیان با ۹ هزار و ۸۳۳ 
رای، عبدالرحیم مفیدی با ۹ هزار و ۷2۴ رای، محمد صالحی با 
۹ هزار و ۷12 رای، کمال بالی با ۹ هزار و ۴01 رای، علی حق 
پرست با ۹هزار و 21۶ رای و سید هاشم بنی طبا با ۸ هزار و ۹15 
رای و کسب باالترين آرا، به پنجمین دوره شورای شهر آران و 

بیدگل راه يافتند.
تیران و کرون: اســامی نهايی منتخبین پنجمین دوره 
شورای اسامی شهر تیران، از سوی فرمانداری اين شهرستان 
اعام شد. حمید هاشمی ۳۷0۴ رای، بهاره دولت يار ۳5۷۷رای، 
علی دادخواه ۳1۷۷ رای، اصغر صالحــی 2۸۸۳رای و عبدا... 

امینی 220۹ را به خود اختصاص دادند.
کاشان:پس از جمع بندی آرای ماخوذه، اعضای شورای 

اسامی شهر کاشان معرفی شدند:
1- ســید مهدی ناظم رضــوی بــا 5۳1۸۹ رای2- مصطفی 
کردمیل با ۳12۷۴ رای۳- علی هاشــمی طاهری با 22۴۸5 
رای۴- مجید شمس با 21۳5۹ رای5- علیرضا پورعسگری با 
20۳۷5 رای۶- علیرضا مفرح با 1۹۹10 رای۷- حسین علی 
وکیل با 1۸5۴۶ رای۸- علی رسول زاده با 1۷۷۸۹ رای۹- عفت 

پدرام فر با 1۷5۸۷ رای.
گلپايگان:بر اساس نتايج آرای ماخوذه از شعب اخذ رای 
در شــهر گلپايگان، حســین زاهدی بــا ۷۹۸0 رای، طاهره 
خوشنويسان با 5۸۶۴ رای، مســعود اسکندری با 5۷۹۶ رای، 
سینا ناظمی با ۴۹۴۹ رای، معصومه قربانی با ۴۳52 رای، احمد 
افتخاری با ۳۶2۹ رای و حمید نوروزی با ۳۳۷1 رای، باالترين 

میزان رای را به خود اختصاص دادند.
سمیرم:  بر اساس نتايج آرای ماخوذه از شعب اخذ رای در 
شهر گلپايگان، ايرج منصور زاده، روح ا... شهبازی، محمد ابراهیم 
پیرمراديان، ابوالفضل طايی و حسن شهبازی توانستند بیشترين 

میزان رای را کسب کنند.
نايین: بر اســاس  اعام فرمانداری نايین، اعضای شورای 
اسامی  اين شهرستان که توانستند باالترين میزان رای را به 
دست آورند، معرفی شدند. بر اين اساس سید حسین موسوی 
نژاد با ۴۳2۶ رای،علی اصغر مختاری زاده با ۳511 رای، حجت 
االسام بهزاد حبیبی با ۳۳۳1 رای، حسن سلطانی محمدی با 
2۷۹2 رای، ابوالفضل شــیخ احمدی با 25۳۴ رای، ابوالفضل 
فردوسی زاده نائینی با 25۳2 رای و محمدحسین کبیرزاده با 

2۴1۷ رای توانستند بیشترين تعداد رای را کسب کنند.

انتخابات دوازدهمین دوره رياست جمهوری و پنجمین دوره شورای شهر در اصفهان در 50 بخش، 107 شهر، هزار و 
349 روستا و 131 دهستان در اصفهان برگزار شد که میانگین  آمار مشارکت اصفهانی ها در اين انتخابات 73 درصد 
اعالم شد. در  اين میان شهرستان  اردستان  توانست باالترين میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراها را کسب 

کند. به گفته علیرضا  غیور  فرماندار اردستان، مردم اين شهرستان مشارکت 98 درصدی داشتند.

دبیر شورای هماهنگی مديريت بحران شهرضا 
خبر داد:

۳ کشته در تصادف محور 
شهرضا – مبارکه 

نتایج  انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهرستان ها
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طرفیت خواندگان 1- مریم انتشاری 2- مهدی قنبری 3- علی پیرمرادیان 4- عظیم عابدینی 5- ماه منیر 
پورمحمدی به خواســته مطالبه وجه چک و خسارات دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع 
و به کالسه 950968 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/04/21 و ساعت 9:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان عظیم عابدینی فرزند مصطفی و علی پیرمرادیان فرزند احمد و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 2197 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)197 کلمه،2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/44 شماره ابالغنامه: 9610100377000186 شماره پرونده: 9309980360101611 شماره بایگانی 
شعبه: 951637 تجدیدنظر خواه: ولی اله قدیری فرزند صفرعلی ســاکن فالورجان قهدریجان خیابان 
مدرس کوی شهامت منزل 5 سمت چپ تجدیدنظر خوانده: رســتم جالل الدینی فرزند اصالن مجهول 
المکان تجدیدنظر خواسته: تقاضای تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 9509970354101491 مورخ 
1395/9/6 صادره از شعبه 115 دادگاه کیفری 2 اصفهان مبنی بر برائت تجدیدنظر خوانده از اتهام جعل 
عنوان ماموران انتظامی و تحصیل مال نامشروع. تجدیدنظر خواه به دادنامه فوق الذکر اعتراض نموده 
و وقت رســیدگی به پرونده تاریخ 1396/05/31 11 صبح تعیین گردیده است. به لحاظ مجهول المکان 
بودن تجدیدنظر خوانده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از اطالع در وقت مقرر در جلسه رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 2198 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان)140 کلمه، 2 کادر(
مزایده

2/483 شماره مزایده: 139604302003000003 به موجب پرونده اجرائی کالسه 9400720 له خانم 
الهه نکوئی اصفهانی علیه آقای مجید همامی اموالی به شــرح زیر: تعداد ســه دستگاه گردبافت اسکاج 
قدیمی به اسامی ابزار صنعت و صنعت بافت و آتش بار هر کدام مبلغ 3000000 ریال و یک دستگاه پرس 
اسکاج بدون اســم به مبلغ 8000000 ریال جمعا به مبلغ 17000000 ریال متعلق به آقای مجید همامی 
که در قبال طلب خانم الهه نکوئی و حقوق دولتی بازداشت و توســط مامور ابالغ و اجرای اداره اسناد 
رسمی ارزیابی گردیده اســت و از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از ساعت 9 الی 12 روز سه 
شنبه مورخ 96/3/23 در محل اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
چهار راه شــهید صداقتی ابتدای خیابان الهور طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده 
از مبلغ هفده میلیون ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود جهت شرکت در 
مزایده واریز کل مبلغ پایه مزایده به صورت چک رمزدار و تضمینی بانک ملی ایران و درخواست کتبی و 
ارائه کارت شناسائی معتبر الزامی است، در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه ها از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر در حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد این آگهی یک نوبت در تاریخ 96/02/31 در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان چاپ و منتشر 

خواهد شد. م الف: 5235 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)156 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/586 شماره ابالغنامه: 9610100354301256 شماره پرونده: 9409980358100750 شماره بایگانی 
شعبه: 950583 شاکی آقای امید محمد طاهری شکایتی به طرفیت متهمین 1- خانم نرگس رئیسی فرزند 
جعفر 2- احمد تنگسیر بریمی 3- مســعود کاکا فرزند محمدرضا 4- مهدی طفالن آب 5- بهنام پورمند 
مشــهور به علی خردمند به اتهام کالهبرداری تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 950583 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/4/13 و ساعت 9 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهم و 
درخواست شاکی و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. م الف: 5468 شعبه 117 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )117 جزایی سابق()191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/587 شــماره ابالغنامه: 9610100353200787 شــماره پرونده: 9509980365301172 شــماره 
بایگانی شــعبه: 960262 نظر به اینکه شــکایت خانم شــکیال عرب زاده فرزند قیوم علیه آقایان عباس 
نظری و زین العابدین عــرب زاده دائر بر ضرب و جرح عمدی وشــرکت در نزاع دســته جمعی تقدیم 
دادگاه هــای عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی بــه شــعبه 106 دادگاه عمومی 
)کیفری( شهرستان اصفهان ارجاع و به کالسه و شماره بایگانی 960262 ک 106 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 96/04/13 ســاعت 8:30 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهمین به 
تجویز ماده 115 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا متهمین پس از نشــر آگهی و اطالع 
از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خــود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی 
حاضر گردد. بدیهی اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســیدگی غیابــی به عمل خواهد 
 آمد. م الف: 5443 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )106 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی

)175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/588 در خصــوص پرونده کالســه 951778 خواهــان زهرا اســحاقیان دادخواســتی به طرفیت 
مریم صادقی تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگی برای مورخــه 96/4/14 و ســاعت 10 صبح تعیین 
گردیده بــا توجه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر 
تا خوانــده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد اول خیابان اربــاب روبروی 
مدرســه نیلی پور جنب ســاختمان صبــا پــالک 57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل 
اختالف اصفهان شــعبه 6 شــورای حل اختــالف اصفهــان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و 
ضمائم را اخــذ نماید. در صــورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می شــود. م الف: 5454  شــعبه 6 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شــماره یک(

)117 کلمه، یک کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/589 در خصوص پرونده کالســه 960196 خواهان جواد ترک خلخالی بــا وکالت مهری نمازیان و 
حسین محمدیان دادخواســتی به طرفیت کاوس عطائی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 
96/4/12 و ساعت 8:30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول خیابان 
ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 

حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف: 5428  شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره یک()124 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/590 در خصوص پرونده کالسه 960185 خواهان عبدالرضا یزدان پناه دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت 1- مهدی معصومی باقرآبادی فرزند علی 2- علی معصومی باقرآبادی تقدیم نموده اســت 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/04/17  ساعت 6 بعدازظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه 
وکال مجتمع شماره 2 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:5420 شعبه 29 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()117 کلمه، یک کادر(
ابالغ 

2/591 شــماره: 95/21001/14/69 نظر به اینکه آقای حمزه توکلی تبار فرزند قرجه در پرونده کالسه 
95/14/69 حسب شکایت خانم طاهره آقازمانی فرزند علی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع  از 
طرف این دادیاری تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن 
نگردیده لذا بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد 
تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شــعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
واقع در اصفهان خیابان شریعتی مجتمع قضائی شهید بهشتی جهت پاسخگویی به اتهام انتشار آگهی 
اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. م الف: 5494 شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)116 کلمه 

یک کادر(
ابالغ رای

2/594 شماره دادنامه 9509970354402321 شماره پرونده 9309980359500481 شماره بایگانی 
شعبه 940464 شکایت :1. آقای عبدعلی شــیرین پور فرزند مندنی 2. خانم فریده عالی پور فرزند جان 
مراد 3. آقای محمد شــیرین پور فرزند عبدعلی همگی به نشانی رباط اول استاد شهریار گلشن 3پ 45 
متهمین : 1. آقای کامران مبینی 2. سارا مبینی همگی به نشانی اهواز فاز 2 خ23 پ 16 ، 3 . آقای امید یزدانی 
4. آقای محمد رضا سلیمانی به نشانی اهواز صد دستگاه کربن 2 مجتمع فرزاد واحد 3 . اتهام : ضرب و 
جرح عمدی گردشکار : به تاریخ 1395/11/17 در وقت فوق العاده پرونده کالسه 940464 ک 118 تحت 
نظر است دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با 
تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام 1 - محمدرضا 
سلیمانی که طالیی فرزند جواد متولد 1352 شغل پزشک دارو ساز متاهل 2- خانم سارا مبینی 3- امید 
یزدانی 4- کامران مبینی دایر بر مشارکت در تخریب اموال شاکی آقای عبدعلی شیرین پور متهم ردیف 
اول عالوه بر آن متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی به شاکی عبدعلی شیرین پور و مشارکت در ایراد صدمه 
بدنی عمدی به شاکی فریده عالی پور و مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی به شاکی محمد شیرین پور 
متهم ردیف چهارم عالوه بر آن مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی به شاکی محمد شیرین پوردادگاه با 
توجه به شکایت شکات خصوصی و اظهارات نامبردگان حسب صورت جلسه مورخ 94/6/23 این محکمه 
که صراحتا عاملین بزه را متهمین مذکور معرفی نموده اند؛ گواهی گواهان گزارش مرجع انتظامی و عدم 
حضور متهمین در این محکمه علی رغم ابالغ به نامبردگان و کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای 
اصفهان بزه های انتسابی نامبردگان محرز و مســلم بوده مستندا به ماده 677 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1375 و مواد 449/559/709/710/714 قانون مجازات اسالمی همگی متهمان را بابت تخریب 
اموال شاکی به تحمل دو سال حبس تعزیری و بابت ایراد صدمه بدنی عمدی به شکات متهم ردیف اول 
به پرداخت نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم پس سر در حق شــاکی عبدعلی شیرین پور همچنین 
نامبرده را به اتفاق متهمین ردیفهای سوم و چهارم بالســویه به پرداخت 1- یک و نیم هزارم دیه کامل 
بابت کبودی ناحیه فوقانی بازوی چپ 2- نیم درصد دیه کامل بابت ســائیدگی حارصه ناحیه فوقانی 
بازوی چپ 3- یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبــودی ناحیه میانی خارجی ران چپ4- یک درصد دیه 
کامل بابت جرح دامیه ناحیه میانی خارجی ران چپ 5- یک و نیم درصد دیه کامل بابت ارش سائیدگی 
پهلوی  چپ و ارش جرح دامیه خلف تنه در سمت چپ در حق شاکی محمد شیرین پور فرزند عبدعلی و 
متهم ردیف سوم نیز عالوه بر موارد مذکور به پرداخت ســه هزارم دیه کامل بابت کبودی پلک فوقانی 
چشم راست در حق خانم فریده عالی پوربیرگانی فرزند جان مراد محکوم می نماید. که مهلت پرداخت 
دیات مذکور از تاریخ جنایت به مدت یکســال قمری بوده و در خصوص اتهام خانم سارا مبینی دایر بر 
مشارکت در ضرب و جرح شــکات مذکور دادگاه با توجه به محتویات پرونده از آنجا که شکات حسب 
صورت جلسه مورخ 94/6/23 صراحتا عاملین ورود صدمه به خود را معرفی کرده اند و اسمی از متهم 
مذکور نبرده اند لذا  اتهامی متوجه متهم در این خصوص از بزه وجود ندارد و مســتندا به ماده 4قانون 
دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رای به برائت نامبرده 
اعالم و صادر می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در 
این محکمه و پس از انقضاء آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
می باشد. م الف: 5489 شعبه 118 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان 

)118 جزایی سابق(  )628 کلمه، 7 کادر()632 کلمه، 7 کادر(
ابالغ رای

2/597 کالسه پرونده 951517 شماره دادنامه 9609976793700892 -96/2/10 خواهان: سید جواد 
موسوی زاده به آدرس خ کمال کوی صغیر بن بست اردیبهشت پالک79 خوانده: آسیه اسماعیلی کیانی 
به نشانی مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف در خصوص 
دعوی آقای سید جواد موسوی زاده به طرفیت خانم آسیه اسماعیلی کیانی به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد 
میلیون ریال وجه چک به شماره 960648- 94/12/27 به عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو 
میلیون و صد و سی هزا ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 94/12/27 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 5427 شعبه 7 حقوقی  

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()289 کلمه، سه کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/604 در خصوص پرونده کالسه 951779 خواهان اســحاقیان دادخواستی به طرفیت مریم صادقی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 96/4/14 و ساعت 10/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد اول خیابان ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 
57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 5453  شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شماره یک()115 کلمه، یک کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/605 شــماره صادره: 1396/43/367894 - 1396/2/26 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه  پالک شماره 18/8847 مجزی شده از پالک 18/2666 در اجرای موضوع قانون تعیین تکلیف واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام شهرام ســهرابی رنانی فرزند رحیم و 
رضوان اکبری فرزند علی باالمناصفه نسبت به ششــدانگ 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 پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 96/03/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 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 شــد.م الف: 5902  حیدری رئیس ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان)159 کلمه، دو کادر(
مزایده

2/556 شــماره آگهــی: 139603902004000013 شــماره پرونــده: 139404002004000542 و 
139404002004000543 آگهی مزایده پرونده های اجرایی به شماره بایگانی 9401336 و 9401337 
، 1- شش دانگ پالک شــماره چهار فرعی از یازده هزار و هفتصد و نه واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
آدرس: اصفهان خیابان مشتاق دوم، خیابان مهر، کوچه شهید آقابابایی، پالک 75 دارای کدپستی شماره 
81589679413 که سند آن در صفحات 589 و 592 دفتر 99 خروجی امالک ذیل ثبت شماره 123443 و 
145385 با شماره های چاپی 640376 و 181719 ثبت و صادر شده است.2- ششدانگ پالک دو فرعی 
از یازده هزار و هفتصد و ده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که سند آن در صفحات 577 و 580 دفتر 99 
خروجی ذیل ثبت شماره های 123439 و 145383 با شماره های چاپی 640375 و 181723 ثبت و صادر 
شده است 3- ششدانگ پالک پنج فرعی از یازده هزار و هفتصد و یازده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در 
صفحات 583 و 586 دفتر 99 خروجی امالک ذیل ثبت شــماره های 123441 و 145381 با شماره های 
چاپی 640374 و 181722 با حدود آپارتمان 11709/4:  شمااًل به طول 11 متر مرز مشترک با پالکهای 
11710/2 و 11711/5 شرقًا به طول 19/55 متر پی مشــترک با زمین شماره 5 فرعی جنوبًا به طول 11 
متر پی است به کوچه 8 متری احداثی غربًا به طول 19/40 متر پی مشترک با زمین شماره 3 فرعی حقوق 
ارتفاقی ندارد حدود پالک 11710/2 شــماال به طول 2/75 متر پی به پی زمین یک فرعی شــرقًا به طول 
5/45 متر پی مشترک با زمین 3 فرعی جنوبًا به طول 2/60 متر مرز مشترک با زمین شماره 11709/4 
غربًا به طول 5/5 متر مرز مشترک با زمین 11711/5 حقوق ارتفاقی ندارد حدود پالک شماره 11711/5 
شماال به طول 8/25  متر پی مشترک با زمین شماره4 فرعی شرقا به طول 5/5 متر مرز مشترک با زمین 
11710 اصلی جنوبا به طول 8/40 متر مرز مشــترک با زمین شماره  11709/4 غربًا به طول 5/60 متر 
پی مشترک با زمین 11711/6 حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشــناس رسمی ملک مورد نظر به 
صورت یک باب منزل مسکونی در دو طبقه شامل زیرزمین و طبقه همکف با سیستم سازه ای ترکیبی 
دیوار باربر و ستون با سقف تیرآهن و طاق ضربی با قدمت حدود 30 سال با مساحت اعیانی حدود 350 
متر مربع احداث گردیده است و از تجمیع ســه پالک 11710/2 و 11709/4 و 11711/5 تشکیل شده با 
مساحت عرصه حدود 276 مترمربع سابقه ثبت دارد و سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش 
موتورخانه مرکزی می باشد، کفسازی ها غالبًا با سنگ و دیوارهای داخلی رنگ آمیزی و قرنیز سنگی 
و در فضاهای بهداشتی کاشیکاری می باشــد دربهای داخلی چوبی و درب و پنجره خارجی چوبی و 
فلزی )آهن( اجرا شده است، و در آشــپزخانه کابینت از نوع  ام دی اف می باشد و دارای انشعابات آب 
و فاضالب و گاز مشترک میباشــد هر 3 پالک ملکی خانم فرح انگیز پروهان که طبق سند رهنی شماره 
15672 و 16051 دفترخانه 146 اصفهان  در رهن بانک پارسیان اصفهان )شعبه دکتر نوربخش( واقع 
می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 96/3/17 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ پایه 
21/646/000/000 ریال )بیست و یک میلیارد و ششصد و چهل و شش میلیون ریال( شروع و به هرکس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم نشده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 96/02/31 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده 
طی چک تضمین شده بانک ملی ایران در وجه این اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اســناد و امالک سپرده نماید. م الف: 5758 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)747 کلمه، 8 کادر(
حصر وراثت

2/563 محمدرضا افضلی دارای شناسنامه شماره 61557 به شــرح دادخواست به کالسه  464/96 از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسین افضلی 
ســینی به شناســنامه 905 در تاریخ 1387/10/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- محمدرضا افضلی فرزند ش.ش 61557 ، 2- فاطمه افضلی فرزند 
ش.ش 1428، 3- علی افضلی سینی فرزند ش.ش 2117، 4- نصرت نبایان همسر ش.ش 45836. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5266 شعبه 10 شــورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()133 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

2/598 نگار منصوری دارای شناســنامه شــماره 10127 به شرح دادخواســت به کالسه  486/96 از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان روح اله کاظمی 
ورنامخواستی به شناســنامه 135 در تاریخ 93/6/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- اعظم منصوری حبیب آبادی 10127 )زوجه( 2- خدیجه نجاتی 
زادگان 1288 )مادر( 3- شــکراله کاظمی ورنامخواســتی 43 )پدر( 4- آرین کاظمی ورنامخواســتی 
1276348118 )فرزند(  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5263 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )مجتمع شماره دو()133 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

2/599 حمیدرضا سلطانی دارای شناسنامه شماره 901 به شرح دادخواست به کالسه  506/96 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی سلطانی تهرانی 
به شناسنامه 129 در تاریخ 96/1/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- پیمان ســلطانی تهرانی 1811 )فرزند( 2- حمیدرضا سلطانی تهرانی 901 )فرزند( 
3- مریم سلطانی تهرانی 226 )فرزند( 4- میترا سلطانی تهرانی 1227 )فرزند( 5- صدیقه ملک محمد 351 
)همسر( 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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5262 شــعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)مجتمع شماره دو()137 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

2/600 سید محمدرضا هاشــم زاده دارای شناسنامه شــماره 1272109208 به شــرح دادخواست 
به کالســه  499/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان حسین هاشم زاده اصفهانی به شناسنامه 602 در تاریخ 96/1/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ســید محمدرضا هاشم زاده اصفهانی 
1272109208 )فرزند( 2- ملیکا سادات هاشم زاده اصفهانی 1273617193 )فرزند( 3- اکرم زراعتی 
شمس آبادی 52988 )همســر( 4- سید هاشــم هاشــم زاده اصفهانی 9 )پدر( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شــد. م الف: 5261 شعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)141 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

2/603 یداله بقولی دستجردی دارای شناسنامه شماره 16693 به شرح دادخواست به کالسه  571/96 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تقی بقولی دستجردی 
به شناسنامه 139 در تاریخ 79/3/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- یداله بقولی دستجردی 16693 )فرزند( 2- مهدی بقولی دستجردی 1447 )فرزند( 
3- احترام بقولی دســتجردی 18289 )فرزند( 4- خدیجه بقولی دســتجردی 15179 )همسر( اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5257 شعبه 10 شــورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()132 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

2/602 محسن جمشیدیان دارای شناسنامه شــماره 60639 به شرح دادخواست به کالسه  572/96 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول جمشیدیان 
به شناســنامه 1120 در تاریخ 95/12/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- صغرا رشمانی دستجردی 3 )همســر( 2- زهرا جمشیدیان 384 )فرزند( 
3- زهره جمشیدیان 819 )فرزند( 4- محسن جمشیدیان 60639 )فرزند( 5- حسین جمشیدیان 3436 
)فرزند( 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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5258 شــعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)مجتمع شماره دو( )132 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

2/601 ســید مهدی رضوی دارای  شناسنامه شماره 446 به شرح دادخواســت به کالسه  581/96 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول رضوی به 
شناسنامه 20 در تاریخ 95/12/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به  1- صدیقه حراج زاده اصفهانی 30980 )همسر( 2- سید مهدی رضوی 446 )فرزند( 
3- سید احسان رضوی 767 )فرزند( 4- زهره الســادات رضوی 1270346466 )فرزند( اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 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: 5260 شعبه 10 شــورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()132 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

2/606 شماره صادره: 1396/43/366903 - 1396/2/24 نظر به اینکه آقای سید محمدصادق چاوشی 
زاده حسینی با تسلیم یک برگ استشــهاد شهود شــماره 18968 مورخ 1396/02/19 دفترخانه 184 
اصفهان، مدعی مفقود شدن ســند مالکیت ششدانگ پالک شــماره: 23705 فرعی از 68 اصلی واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 238616 صفحه 416 دفتر 1074 امالک تحت شماره چاپی 710760 
سری د سال 91 صادر و تسلیم گردیده که قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد سند رسمی شماره 
5791 مورخ 1393/7/7 بنامش سند صادر شده و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجائی 
مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا دفترچه سند مالکیت مذکور 
از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه ســند مالکیت مفقودی جهت انجام هرگونه معامله به آن 
دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. 
انجام هر نوع معامله  با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد. لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 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 تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 6144 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

استان اصفهان )283 کلمه، 3 کادر(
مفاد آرا )نوبت دوم(

آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي هیات 
حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

2/256 شماره: 1309811-96/2/9  آگهي مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي که در اجراي ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک زواره صادر گردیده و در اجراي ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه هاي کثیراالنتشار و محلي آگهي مي شود و در روســتاها عالوه بر انتشار آگهي، راي 
هیئت با حضور نماینده شوراي اسالمي روستا در محل الصاق مي گردد تا شخص یا اشخاصي که به 
آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهي و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ 
تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و 
گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد یا معترض، گواهي 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مي نماید. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
1-  راي شماره 139660302021000012 مورخ 96/2/2- آقاي رحمت ربي فرزند حسین بشماره ملي 
1188926500 تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه ملک مزروعي تحت پالک شماره 1110 فرعي 
واقع در زواره 16 اصلي دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 1130/40 متر 

مربع خریداري عادي از شاهرخ سلطان اصباح.
2- راي شــماره 139660302021000013 مورخ 96/02/02 - آقاي جعفر رحمتي زاده ذاقلي بشماره 
ملي 4609584476 ششــدانگ یکبابخانه احداثي بر روي قســمتي از مزعه ذاقلین 109 اصلي دهستان 
سفلي بخش 17 ثبت اصفهان به مســاحت 164/19 متر مربع خریداري رسمي از خانم عصمت رحمتي 
زاده. م الف:54 فدائي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره. تاریخ انتشار نوبت اول:1396/02/16 تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1396/02/31
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نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، طی پیامی از حضور پرشور و حماسی مردم در انتخابات تشکر 
و قدردانی کرد.  در بخشی از این پیام چنین آمده است: حضور گرم و پرشور مردم پای صندوق های رای، 

نشان از اراده مردم برای تعیین سرنوشت خود و حضور در صحنه های انقالب اسالمی است.

 قدردانی نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری از حضور پرشورمردم در انتخابات
اخبار کوتاه

نتایج شمارش آرای انتخابات شــورای اسالمی در بروجن، دومین 
شهر بزرگ استان چهارمحال و بختیاری، مشخص شد.

ســیف ا... فیاضی فرماندار بروجن اظهار داشت: روح انگیز کرمی با 
۹هزار و ۳۹۹ رای، بهروز حبیبی با چهار هزار و ۸۴۳ رای، احمدرضا 
پناهی باچهار هزار و ۴۶۴ رای، محمدعلی شفیعی زاده با چهار هزار 
و ۴۵۷ رای، ابوالقاســم منصوری با چهار هزار و ۲۵۸ رای، فریدون 
سلیمان پور با چهارهزار و ۲۱۱ رای و کامران حیدری با چهار هزار 
و ۱۸۱ رای، به عنوان اعضای اصلی شــورای شهر بروجن مشخص 
شــدند. بروجن دارای هفت کرســی در انتخابات شورای اسالمی 

شهر است.

سعید صالحی فرماندار ســامان، اعضای شورای این شهر را به شرح 
زیر اعالم کرد:

۱. مالک درخشان
۲. بهرام رحمانی

۳ . غالمرضا چهلگردی
۴ . جواد مصیبی

۵ . لطف ا... شیخ سامانی

ابوالقاسم کریمی فرماندار شهرستان لردگان، اسامی اعضای شورای 
شهر لردگان را اعالم کرد:

۱. مهدی محمودی
۲. حسن جلیل

۳. سید رسول موسوی
۴. اسالم حسنی
۵. یوسف نادری

حمید ملک پور فرماندار شهرستان شهرکرد، اسامی اعضای شورای 
شهر فرخ شهر را به شرح زیر اعالم کرد:

۱.  محمدرضا سمیع
۲.  محمد علی شمایی

۳.  وحید برزگر
۴.  سید سجاد موسویان

۵.  حبیب کاووسی

مردم اســتان چهارمحال و بختیاری روز ۲۹ اردیبهشت ماه 
با حضور در ۹۱۷ شعبه، حماســه ای دیگر را در تاریخ کشور 

ثبت کردند.
مردم اســتان چهارمحال و بختیاری به ویژه در شهرســتان 
لردگان، از ساعات قبل از آغاز رسمی انتخابات در محل شعب 
اخذ رای حضور یافتند و در برخی از مناطق استان صف های 

طوالنی پشت درب شعب ایجاد شده بود.
نور آفتاب نیز مانع از حضور مردم در انتخابات پنجمین دوره 
شورای شهر و روستا و دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نشد 
و صف های طوالنی با وجود افزایش دما در جلوی درب شعب 

اخذ رای ادامه دار بود.

به گزارش تسنیم یکی از رای دهندگان درباره علت حضور خود 
در انتخابات اظهار داشت: برای ایجاد همبستگی، حفظ نظام و 
نه گفتن به استکبار، در انتخابات شرکت کرده ایم. در انتخابات 

شرکت کرده ایم تا سرنوشت کشورمان را خودمان رقم بزنیم.
یکی دیگر از افراد شرکت کننده در انتخابات نیز درباره علت 
حضور خود در انتخابات گفت: برای سربلندی رهبر و استحکام 

انقالب در انتخابات شرکت کرده ام.
در این دوره ۶۶۵ هزار و ۹۷۳ نفر واجد شــرایط هستند که 
در راســتای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 

اسالمی شهر و روستا، ۹۴۲ صندوق در استان مستقر شد.
برای برگزاری انتخابات ۷۵۱ شعبه ثابت و ۱۶۶ شعبه سیار در 

شهرها و روستاهای استان مستقر بودند.
۴ هزار و ۳۲۵ داوطلب انتخابات پنجمین دوره شورای اسالمی 

شهر و روستا، در این استان با هم به رقابت پرداختند.
انتخابات در چهارمحال و بختیاری بدون هیچ مشکلی 

برگزار شد
بعد از پایان رای گیری و اعالم نتایج، فرماندهی نیروی انتظامی 
چهارمحال و بختیاری در مورد امنیت انتخابات در اســتان 
گفت: انتخابات در این استان بدون هیچ مشکل انضباطی و 

هیچ حادثه حاد امنیتی برگزار شد.
سردار غالم عباس غالمزاده افزود: انتخابات رییس جمهوری 
و شوراهای اسالمی شهر و روســتا در این استان بدون هیچ 

مشکلی در کمال نظم و آرامش برگزار شد.
به گفته وی، ۵۵00 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی، امنیت 

برگزاری انتخابات را برعهده داشتند.
غالمــزاده افــزود: حضــور گســترده مــردم در انتخابات 
۲۹اردیبهشت ماه در سطح استان با آرامش قابل قبولی انجام 
شد و انتظار می رود پس از اعالم نتایج انتخابات نیز هواداران 
نامزدها نظم و انضباط را رعایت کنند و رعایت قانون و نظم باید 

برای همگان در صدر امور قرار گیرد.
فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: بی نظمی 
از سوی هیچ کس پذیرفته نیست و برگزاری انتخابات در کمال 

آرامش، نشان از توجه مردم به قانون دارد.
 مشــارکت 75 درصدی مردم چهارمحال و بختیاری

در انتخابات 96
رییس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری گفت: مردم استان 

در انتخابات ۲۹ اردیبهشت مشارکت ۷۵ درصدی داشته اند.
جعفر مردانی، با اشاره به حضور گســترده مردم در انتخابات 
اظهار کرد: نتایج انتخابات پنجمین دوره شــوراهای اسالمی 
شهر و روستا، پس از اعالم نتایج ریاست جمهوری اعالم شد. 

الزم به ذکر است انتخابات شــورای اسالمی شهر و روستا در 
شهرهای شهرکرد و بروجن به صورت الکترونیکی برگزار شد.

خلق حماسه  »۲۹ اردیبهشت ماه« در بام ایران
با مسئوالن

اســتاندار چهارمحال و بختیاری، در پیامی از حضور 
پرشور و حماســی مردم در انتخابات تشکر و قدردانی 

کرد . 
متن کامل پیام قاسم ســلیمانی دشتکی به شرح ذیل 

است:
»حضور گسترده، باشکوه و آگاهانه مردم عزیز، مهربان 
و متدین چهارمحال و بختیــاری در دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای 
شهر و روستا، نشانگر عشق و عالقه به انقالب اسالمی و 

پایبندی به نظام جمهوری اسالمی ایران است.
این حضور گســترده، باشــکوه و آگاهانه مردم باعث 
مباهات و نماد اتحاد، انسجام و قدرشناسی از شهیدان، 
جانبازان، آزادگان، ایثارگران و اعتقاد عمیق و دلبستگی 
زیاد به مکتب اسالم بوده که یأس و ناامیدی دشمنان 

اسالم را به همراه داشته است.
اینکه به فضل الهی انتخابات با حضور گســترده مردم 
برگزار شــد، خود می تواند به عنوان پشتوانه محکمی 
باشــد تا با تمام توان در پیشبرد اهداف کشور و استان 

گام برداریم.
قدرشــناس همکاری و همراهی شــما مردم عزیز در 
پیشبرد اهداف کشور و استان هستیم و امنیت، آرامش 
و امید را ناشی از همراهی و همکاری شما با دولت تدبیر 
و امید دانســته و آن را به عنوان بزرگ ترین ســرمایه 
دولت در رفع مسائل و مشــکالت و پیشرفت و ترقی 

کشور می شناسیم.
با شکر و ســپاس از خداوند متعال، اینجانب به عنوان 
خدمتگزاری کوچک، از همت بلند و حضور گســترده 
و با شکوه تمامی اقشــار جامعه در این دوره انتخابات 
صمیمانه تقدیر و تشــکر می نمایم و از خداوند منان 
توفیق، ســالمتی و رســتگاری همه را مسئلت دارم و 

بهروزی و عاقبت به خیری برای همگان آرزومندم.«

 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 خدمت رسانی و توسعه پایدار 

شهری را مد نظر قرار دهند.

قدردانی استاندار چهارمحال 
و بختیاری از حضور پرشور 

مردم در انتخابات

نتایج انتخابات شورای اسالمی 
بروجن

نتیجه انتخابات شورای شهر سامان

نتیجه انتخابات شورای شهر لردگان

نتیجه انتخابات شورای شهر فرخ شهر

 رییس ســتاد انتخابات چهارمحال و بختیاری گفت: مردم اســتان در 
انتخابات روز جمعه مشارکت ۷۵ درصدی داشته اند.

جعفر مردانی در گفــت و گو با خبرنگار ایســنای منطقه چهارمحال و 
بختیاری، با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات، اظهار کرد: نتایج 
انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی شــهر و روستا، پس از اعالم 
نتایج ریاست جمهوری اعالم شد. وی اضافه کرد: برای برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری در استان، ۷۵۲ شعبه ثابت و ۱۶۶ شعبه سیار در نظر 
گرفته شد که ۳۳۶ شعبه اخذ رای برای مناطق شهری و ۵۸۲ شعبه برای 

مناطق روستایی بود.
مردانی گفت:برای انتخابات شورای شهر و روستا، ۸۹۴ شعبه ثابت و ۴۸ 
شعبه سیار به استان اختصاص یافت که از این تعداد ۳۳۴ شعبه شهری 

و ۶0۸ شعبه روستایی بود.

فرماندار سـامان از مشـارکت ۹0 درصدی مردم شهرسـتان سـامان در 
انتخابات خبر داد. سـعید صالحی، با اشـاره به وجود ۲۶ هزار و ۵00 نفر 
واجد شـرایط رای دهی در شهرسـتان سـامان، اظهار کرد: از این تعداد 
۲۱هزار و ۹00 نفر بـرای انتخابات دوازدهمین دوره ریاسـت جمهوری 
رای دادند. وی افزود: در شـهر سامان هشـت هزار و ۱۷۶ برگ رای اخذ 
شـده باطل و صحیـح جمـع آوری شـد. صالحی تصریـح کرد: در شـهر 
سـامان به ترتیـب مالک درخشـان سـامانی بـا سـه هـزار و ۱۷۲ رای، 
بهرام رحمانی بـا دو هـزار و ۶۷0 رای، غالمرضا چلگردی سـامانی با دو 
هزار و ۶۳۲رای، جواد مصیبی سـامانی با دو هـزار و ۵۷۲ رای و لطف ا... 
شـیخ سـامانی بـا دو هـزار و ۵۶۷ رای، پنج نفر اعضای مشـخص شـده 
برای شـورای شهر سامان هسـتند. علیرضا رحمانی سـامانی و کیامرث 

ریاحی سـامانی اعضای علی البدل شـورای شـهر سـامان شدند.

مشارکت 75 درصدی 
مردم چهارمحال و 

بختیاری در انتخابات 

مشارکت 90 درصدی 
 مردم شهرستان سامان 

در انتخابات

فرماندار کوهرنگ از مشارکت ۹0 درصدی مردم این شهرستان 
در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره 
شوراهای اسالمی شهر و روســتا خبر داد و گفت: این میزان 

مشارکت نسبت به دوره قبل ۱0 درصد افزایش داشته است. 
وی با بیان اینکه حضور مردم این خطه در پای صندوق های 
اخذ رای چشــمگیر بود، افزود: انتخابــات دوازدهمین دوره 
ریاســت جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و 
روستا و مناطق ییالقی عشایر کوچرو، با امنیت و شکوه خاصی 
در این شهرستان برگزار شد. رییس ستاد انتخابات کوهرنگ، 
تعداد واجدان شرایط رای این شهرستان را ۳0 هزار و ۳۴۶ نفر 
ذکر کرد و گفت: در این حماســه ملی، حجت االسالم حسن 
روحانی ۱۸هزار و ۱0۲ رای، ســید ابراهیم رییسی ۱۱ هزار و 
۲0۱ رای، سید مصطفی آقا میرسلیم ۱۸۸ رای و سید مصطفی 
هاشمی  طبا ۳ رای را کسب کردند.  زمانپور اظهار کرد: ۹۴ شعبه 
اخذ رای به صورت مشترک برای انتخابات ریاست جمهوری 
و شورای اسالمی شهرســتان کوهرنگ، کار جمع آوری رای 
مردم منطقه را برعهده داشــتند. فرماندار کوهرنگ توضیح 
داد: انتخابات شورای اســالمی در ۱۹۲ روستا و سه شهر این 
شهرستان نیز برگزار شد. شهرستان کوهرنگ با ۴۲ هزار نفر 
جمعیت شهری و روستایی و ۴۵ هزار نفر جمعیت عشایری، 
بزرگ ترین منطقه ییالقی عشایر کوچرو چهارمحال وبختیاری 

محسوب می شود.

 به گزارش ایکنا، مهدی پرتوی رییس اداره امور قرآنی استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: کارگاه آموزشی روش تدریس و 
تبیین طرح ها ی سازمان دارالقرآن الکریم، در راستای تحقق 
راهبرد ارتقای کیفیت آموزشی و تعمیق فرآیند یادگیری و 
یاددهی، فردا در بروجن برگزار می شود. شهرستان بروجن 
با داشتن ۱0 موسسه قرآن و عترت و ۱۵ خانه قرآن شهری 
و روستایی، پتانسیل بســیار خوبی برای گسترش و ترویج 
فعالیت های قــرآن دارد. وی بر بهبــود فرآیند مدیریت به 
منظور ارتقای ســطح عملکرد )مدیران( و تقویت برنامه ها 
و فعالیت های قرآنی تاکید کــرد و ادامه داد: این کارگاه که 
در راستای تحقق ارتقای کیفیت آموزشی و تعمیق فرآیند 
یادگیری و یاددهی برگزار می شود و تقویت مستمر مدیران 
و مربیان مراکز قرآنی را به دنبال دارد، یکی از اهداف تشکیل 

گروه آموزشی بوده است.
پرتوی همچنین گفــت: این کارگاه از ابتدای امســال در 
شهرستان های شهرکرد، کیار، فارســان، لردگان و سامان  
برگزار شــده و بروجن ششمین شهرســتانی است که این 

کارگاه را برگزار خواهد کرد.
رییس اداره امور قرآنی بیان کرد: در سایر شهرستان ها نیز 
طبق جدول زمان بندی که از قبل با هماهنگی گروه آموزشی 
و کارشناسان شهرســتان ها تنظیم شده است، این کارگاه 

برگزار خواهد شد.

فرماندار کوهرنگ خبر داد:

مشارکت 90 درصدی مردم 
شهرستان کوهرنگ در انتخابات

رییس اداره امور قرآنی استان خبرداد:

 برگزاری کارگاه آموزشی 
روش تدریس قرآن در بروجن 

مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری، از حماسه سازان 
۲۹ اردیبهشت تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیمای مرکــز چهارمحال 
و بختیــاری، در پیام تبریــک مجمع نمایندگان اســتان 
چهارمحال و بختیاری در مجلس شــورای اسالمی چنین 
آمده است: »عرصه انتخابات، میدان هنرنمایی مردم آگاه و 
آزاده ای است که سرمایه پیشرفت و بالندگی امروز و فردای 
این دیار سربلند هستند. سپاس بی پایان به درگاه پروردگار 
متعال. بار دیگر شما مردم شــریف و همیشه در صحنه، در 
دفاع از آرمان های انقالب و والیت فقیه مقابل بدخواهان و 
دشمنان نظام استوار ایستادید. درود خداوند بر شما مردم 
آگاه که با ندای لبیک خود، باز هم با شــهیدان انقالب عهد 
بســته  اید و با حضور پرشــور خود در صحنه انتخابات ۲۹ 
اردیبهشــت حماســه ای بزرگ را آفریدید و جلوه هایی از 
صالبت و ایثار را در نگین پایتخت تاریخ و تمدن به نمایش 
گذاشــتید. حضور بی نظیــر و حماســی در انتخابات ۲۹ 
اردیبهشت، نشان از تدبیر، آگاهی و احساس مسئولیت شما 
مردم شریف داشــت و برگ زرینی بر افتخارات استان بود.

مردم عزیز استان چهارمحال و بختیاری! شما در کنار دیگر 
مردم این سرزمین اسالمی، جلوه های بی نظیری از اقتدار و 
عزت و عشق و وفاداری به آرمان ها و ارزش های الهی را برای 

جهانیان جلوه گر ساختید.«

کارگـردان مسـتند ایرانگـرد، از توقـف تولیـد ایـن اثـر 
خبـر داد و گفـت: تولیـد »ایرانگـرد۳« بـه دلیـل کمبـود 
بودجه حـدود یک ماه اسـت کـه متوقف شـده و درصورت 
تزریـق بودجه، تمـام تـوان و بضاعـت خـود را بـرای ادامه 

تصویربـرداری ایـن مسـتند بـه کار خواهـم بسـت.
جـواد قارایـی کارگـردان، تهیـه کننـده و راوی مجموعـه 
»ایرانگـرد ۳« افـزود: ۹ قسـمت از مجموعـه ایرانگـرد ۳ 
در شـهرهایی چـون خوزسـتان، مازنـدران، چهـار محـال 
و بختیـاری، سیسـتان و بلوچسـتان، هرمـزگان، لرسـتان 
و کرمـان تصویربـرداری شـده و ۳ قسـمت از تدویـن کار 
بـه اتمـام رسـیده اسـت. از ویژگی هـای مجموعه مسـتند 
»ایرانگـرد ۳«، ایجـاد نـوع  انتخـاب لوکیشـن بکرتـر، 
باالبردن جذابیـت اثر و نـوع تصویربـرداری اسـت و در هر 
قسمت از این مسـتند سـعی کردیم به موضوع فرهنگ ها، 
اقـوام، حیـات وحـش و محیـط زیسـت بیشـتر بپردازیم و 
جذابیـت کار را بـاال ببریـم. وی در پاسـخ به این سـوال که 
با هزینـه شـخصی خـود ایـن مسـتند را تولید مـی کنید، 
بیـان کـرد:  »ایرانگـرد ۱« و بخشـی از »ایرانگـرد ۲« را با 
هزینه شـخصی خود تهیـه و تولید کـردم و  هـم اکنون در 
»ایرانگـرد ۳« بـه دلیـل نبـود بودجـه، یـک ماه اسـت که 
خانـه نشـین شـده ایم و بهتریـن فصـل تصویربـرداری از 

مـکان هـای خـاص را از دسـت دادیم.

با صدور پیامی صورت گرفت؛

قدردانی نمایندگان چهارمحال و 
بختیاری از حماسه سازان

کارگردان مستند خبر داد:

کمبود بودجه، تولید مستند 
»ایرانگرد ۳« را متوقف کرد

انتخابات شورای شهر کیان با ۲۴ نامزد رقابت خود را آغاز کرد.
کیان با ۱۲ هزار و ۲0 نفر جمعیت، یکی از شهرهای شهرکرد است. 
حمید ملک پور فرماندار شهرستان شهرکرد، اسامی اعضای شورای 

شهر کیان را به شرح زیر اعالم کرد:
۱. فریدون علیدوستی با ۱۸۱۳رای

۲. خسرو نیازی با ۱۷0۱رای
۳. همایون علیدوستی با ۱۲۸۸رای
۴. فیروز خدادوستان با ۱۲۶۹رای

۵. سید حسین قریشی با ۱۲۵۷رای
۶. مرتضي شاهوردي

۷. محمدصادق رحماني

محمد نوذری فرماندار شهرستان اردل، اسامی اعضای شورای شهر 
را به شرح زیر اعالم کرد:

۱. ابراهیم بختیار
۲. صمد نصیری

۳. اصالن خسروی
۴. غالم عباس نصیری

۵. نورمحمد رئیسی

مدیر کل هواشناســی چهارمحال و بختیاری گفــت: گرد و غبار، 
چهارمحال و بختیاری را از روز یکشنبه)امروز( فرا می گیرد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بررسی 
نقشه های پیش یابی عددی بیانگر آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی 
همراه با افزایش ابر و وزش باد طی امروز و فردا در سطح منطقه است، 
اظهار داشت: برای روز یکشنبه وزش باد نسبتا شدید، گردوخاک 
و احتمال رگبارپراکنده در جنوب شرق استان و منطقه کوهرنگ 

پیش بینی می شود.
وی ادامه داد: همچنین روز یکشنبه پدیده گردوغبار موجب کاهش 

کیفیت هوا خواهد شد.
وی افزود: دمای هوا در صبح روزهای دوشــنبه و سه شنبه کاهش 

می یابد.

نتیجه انتخابات شورای شهر کیان

نتیجه انتخابات شورای شهر اردل 

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

 گرد و غبار چهارمحال و بختیاری 
را فرا می گیرد

اســامی برگزیدگان پنجمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر و 
روستا در شهرکرد اعالم شد.

فرماندار شــهرکرد  اظهار کرد: مرجان دادایی دهکردی با ۱۵ هزار 
و ۵۲۲ رای، فرهاد رییســی دهکردی با ۱۲ و هشت رای، مصطفی 
حیدری دهکردی با نه هزار و ۵۲۶ رای، طیبه شــریفی با نه هزار و 
۱۲۱رای، حیدر علیپور دهکردی با هشت هزار و ۳۶۶ رای، حمید 
فتح اللهی دهکردی با هفت هزار و ۷۶۸ رای و علیرضا توکلی با شش 

هزار و ۷۸۷ رای، هفت نفر اعضای شورای شهرکرد شدند.
حمید ملک پور خاطرنشــان کرد:  استقبال و مشــارکت مردم در 

انتخابات بسیار مطلوب بوده است.

نتایج انتخابات شورای اسالمی 
شهرکرد

در قاب شهر

خبر
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يادداشت
هیچ گونه مشکل امنیتی در برگزاری انتخابات اصفهان نداشتیم

فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان گفت: از زمــان آغاز برگــزاری انتخابات 
 تاکنــون هیچ گونــه مشــکل امنیتــی در ســطح اســتان  گزارش نشــده

 است.

عکس روز

نگاه

یک جامعه شــناس با اشــاره به وظایف دستگاه های 
فرهنگــی و تولیــد امنیــت اجتماعی، عنــوان کرد: 
دستگاه های تولید امنیت اجتماعی در کشور باید فضایی 
را ایجاد کنند که افراد هنگام ازدواج با کمترین تردید و 

ریسک زندگی مشترک را آغاز کنند.
به گزارش ایســنا؛ علیرضا شــریفی یزدی در خصوص 
ارتباط طالق و امنیت اجتماعــی، گفت: طالق همواره 
در محیط امنیت اجتماعی مــی تواند مثبت و یا منفی 
باشد. موضوع طالق به عنوان یک ابزار در جامعه عالوه 
بر ایجاد معضل و در برخــی از مواقع می تواند به عنوان 
پدیده ای برای برقراری امنیت در جامعه به شمار آید. وی 
در ادامه با تاکید بر اینکه موضوع طالق همیشه و در هر 
حالتی یک آسیب اجتماعی است، اظهار کرد: با توجه به 
وضعیت فرهنگی اجتماعی امروز و گذار جامعه از دوران 
سنت به مدرن، همواره شاهد طالق های معوق هستیم.

این جامعه شناس با اشاره به تعریف طالق های معوق، 
توضیح داد: طالق های معوق طالق هایی هستند که بعد 
از گذشت چند سال از موعد طالق اتفاق افتاده و منجر به 
جدایی می شوند، به طوری که سال ها قبل و با توجه به 
شرایط آن زمان موقیعت طالق برای افراد وجود نداشته 
و امروز به دلیل تغییر شــرایط اجتماعی و اقتصادی به 
وقوع می پیوندد.وی همچنین در ادامه افزود: پیشگیری 
از وقوع طالق و تنظیم شرایط افراد بعد از طالق در جامعه 
از جمله موضوعاتی اســت که باید مورد توجه و برنامه 
ریزی های دقیق قرار بگیرد، چرا که با عدم برنامه ریزی در 
این زمینه باید در آینده ای نزدیک شاهد مشکالت بسیار 
جدی و آســیب زا در افراد و خانواده ها باشیم. شریفی 
یزدی با تشــریح موضوع تولید امنیت در کشور، اظهار 
کرد: دســتگاه های انتظامی و قضائی به طور کلی نگه 
دارنده امنیتی هستند که توسط دستگاه های اقتصادی، 

فرهنگی و آموزش تولید می شود.
وی با اشاره به مهم ترین وظایف دستگاه های تولید امنیت 
در کشــور در حوزه ازدواج و طالق، گفت: دستگاه های 
تولید امنیت در کشور باید فضایی را ایجاد کنند که افراد 
در هنگام ازدواج با کم ترین تردید و ریســک دست به 

زندگی مشترک بزنند.
این استاد دانشــگاه که در یک برنامه رادیویی صحبت 
می کرد همچنین در ادامه افزود: جامعه باید دارای فضایی 
باشد که افراد بعد از جداشدن از زندگی مشترک، توانایی 
بازگشت به زندگی قبلی را داشــته و از کمترین میزان 

آسیب های اجتماعی برخوردار شوند.

ســازمان حج و زیارت با اعالم اولویت های جدید حج، مرحله دوم 
ثبت نام در کاروان های حج را برای افراد بازمانده از شب گذشته آغاز 
کرد.سازمان حج اعالم کرد: مرحله اول ثبت نام کاروان های حج ۹۶، 
از ۲۴ اردیبهشت ماه تا روز پنجشنبه گذشته ادامه داشته و مرحله 
دوم ثبت نام از دیشب برای کسانی که به هر دلیلی تاکنون ثبت نام 
نکرده اند، آغاز می شــود.در مرحله اول ثبت نام، حدود ۹۵ درصد 
واجدین شرایط ثبت نام در کاروان ها مبادرت به ثبت نام کرده اند.

چنانچه کســی به هر دلیلی در این چند روز قادر به ثبت نام نبوده، 
می تواند با مراجعه به ســامانه haj.ir.۹۶ haj و یا مراجعه به دفاتر 
زیارتی محل ثبت نام کاروان ها، نســبت به ثبت نام در کاروان های 
حج اقــدام کنند.اولویت های اعزام و ثبت نــام مرحله اول حجاج، 
شامل کسانی بود که تا پایان شهریور ســال ۱۳۸۵ ثبت نام کرده 
بودند، اما از روز شنبه در صورت وجود ظرفیت خالی در کاروان های 
حج کسانی هم که تا پایان آبان ماه سال ۸۵ در بانک ودیعه گذاری 
کرده اند، می توانند برای نام نویسی در کاروان های حج امسال اقدام 
کنند که در این خصوص مدیریت حج و زیارت استان ها اطالع رسانی 

خواهد کرد.

 آغاز دور دوم ثبت نام
 برای جامانده های حج

قربانی اسیدپاشی اصفهان رای داد

دســتورالعمل ثبت نام دانش آموزان در مدارس برای ســال 
تحصیلی پیش رو از ســوی معاونت آموزش متوسطه وزارت 

آموزش و پرورش ابالغ شد.
1- با توجه به سیاست های مقام عالی وزارت مبنی بر کاهش 
تمرکز و تفویض اختیارات و به منظور برنامه ریزی، ساماندهی 
و نظارت بر امور مربوط به ثبت نــام دانش آموزان با حضور در 
کمیته برنامه ریزی اســتان و منطقه بررســی و اقدامات الزم 

پیش بینی و انجام شود.
۲- ثبت نام دانش آموزان مطابق با آیین نامه اجرایی مدارس 
مصوب ۲0 مرداد سال ۱۳7۹ شورای عالی آموزش و پرورش 
ابالغ شده و آیین نامه های آموزشی مصوب مربوط به هر یک از 

دوره های تحصیلی انجام می شود.
۳- در خصوص ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در ســال 
تحصیلی ۹7-۹۶ براساس شیوه نامه ۲۳ تیر سال ۱۳۹۵ اقدام 
شود و هر گونه تغییر و اصالح از سوی مرکز امور بین الملل و 

مدارس خارج از کشور اعالم می شود.
۴- به منظور پوشــش کامل تحصیلی افراد الزم التعلیم فاقد 
مدارک هویتی الزم که از نظر ســنی امکان تحصیل در نظام 
آموزش رسمی کشور را دارند، به استناد مصوبه هیئت وزیران 
و نامه معاون اول رییس جمهور در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۵ 
با ارائه کارت حمایت تحصیلی صادر شــده از ســوی وزارت 

کشور)فرمانداری ها( ثبت نام از آنها انجام می شود.

۵- با توجه به لزوم مدیریت مالی و سرمایه انسانی ضروری است 
برای استفاده از فرصت شهریورماه ۹۶ به گونه ای برنامه ریزی 

شود که تمام ثبت نام ها تا تاریخ ۳۱ مرداد به اتمام برسد.
۶- ثبت نام از هنرجویان هنرستان ها بدون لحاظ محدودیت 

جغرافیایی براساس ضوابط مربوط انجام خواهد شد.
7- ضروری اســت فرآیند ثبت نام از جمله ســناد و سنجش 

سالمت انجام شود.
۸- مفاد شــیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اســتثنایی سال 
تحصیلی ۹۵-۹۶ و شیوه نامه ثبت نام آموزش و پرورش عادی 
آیین نامه اجرایی مدارس و دیگر شــیوه نامه های گروه های 

مختلف استثنایی مالک عمل خواهد بود.
۹- کلیه کودکان ورودی پایه اول مطابق دستورالعمل صادره از 
سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ملزم به شرکت 

در برنامه سنجش بدو ورود به دبستان هستند.
۱0- کلیه مدیران مدارس ابتدایی )بویژه در پایه اول( موظفند 
اطالعات دانش آموزان را در اسرع وقت در سامانه سنجش بدو 

ورود و سناد حداکثر تا پایان مردادماه ۹۶ ثبت کنند.
۱۱- ثبت نام و تحصیل کودکان معلول و اســتثنایی به دلیل 
شــرایط ویژه آنها یعنی امکانات ویژه و ضــرورت حضور نیرو 
متخصص در مدارس عادی ممنوع است و با مدیران متخلف 

مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
۱۲-  شــیوه ثبت نام و پذیــرش دانش آمــوزان در مدارس 

غیردولتی، شاهد ، نمونه دولتی و اســتعدادهای درخشان با 
درنظر گرفتن موارد ذیل امکان پذیر است:

مدارس غیردولتی
۱- در مدارس غیردولتی نصب نرخ شهریه مصوب ابالغی به 
همراه رئوس تمام فعالیت ها در محل ثبت نام و در معرض دید 

اولیاء دانش آموزان الزامی است.
۲- تعیین و دریافت هزینه خدماتــی از قبیل تغذیه بین روز، 
لباس متحدالشکل و ایاب و ذهاب از اولیای دانش آموزان با تایید 
اولیا و مربیان مدرسه و کسب موافقت اداره آموزش و پرورش 
منطقه در زمان مقرر امکان پذیر خواهد بود ضمن آنکه استفاده 
از خدمات مذکور کامال اختیاری و دریافت هرگونه وجه تحت 

این عناوین هنگام ثبت نام ممنوع است.
۳- مدیران مدارس غیردولتی موظفند هنگام ثبت نام نسبت به 
انعقاد قرارداد اخذ شهریه بین ولی دانش آموز و واحد آموزشی 
در سامانه تعیین شهریه اقدام و یک نسخه از قرارداد تکمیل 
شــده را چاپ و پس از مهر و امضاء به ولی دانش آموز تحویل 

دهند.
مدارس شاهد

۱- شــرایط ثبت نام در پایه دهم: قبولی خــرداد در پایه نهم 
با معدل کل حداقل ۱۶ و کســب شــرایط علمی الزم توسط 
دانش آموز در انتخاب شاخه یا رشته تحصیلی )تصمیم گیری در 
خصوص دانش آموزان شاهدی که فاقد شرایط علمی هستند 

برعهده ستاد شاهد استان است.(
۲- شرایط ثبت نام پایه هفتم: کسب مقیاس خوب حداکثر یک 
درس و خیلی خوب در سایر دروس در امتحانات نوبت دوم پایه 

ششم ابتدایی سال تحصیلی ۹۶-۹۵
۳- ثبت نام دانش آموزان شاغل به تحصیل در پایه سوم دوره 
اول ابتدایی مدرسه شاهد برای ورود به پایه چهارم دوره دوم 
ابتدایی، ادامه تحصیل محسوب شــده و نیاز به امتیازبندی 

مجدد ندارد.
امتیازات

- امتیاز خواهر و برادر شــهید و جانبــاز 70 درصدو باالتر هر 
مورد ۵00 امتیاز

- امتیاز فرزند رزمنده جبهه مقاومت )مدافعین حرم( هر ماه 
۳0 امتیاز  در صورت جانبازی یا شــهادت رزمندگان جبهه 
مقاومت تا زمانی که تحت پوشش بنیاد شهید قرار نگرفته اند 
فرزندشان با گواهی صادره از ســوی ایثارگران سپاه ثبت نام 

قطعی خواهد شد.
- امتیاز فرزند رزمنده نظامی یا وظیفه

- حضور در جبهه و مناطق جنگی در هشت سال دفاع مقدس 
)شهریور ۵۹ تا شهریور ۶7( حداکثر ۹۶ ماه، هر ماه ۱۵ امتیاز

- حضور در مناطق امنیتی از تاریخ اول مهر ۶7 به بعد حداکثر 
۹0 ماه به ازای هر ماه دو امتیاز

- حضور در مناطق عملیاتی از تاریخ اول مهر ۶7 به بعد حداکثر 
۶0 ماه به ازای هر ما یک امتیاز

- حضور در مناطق امنیتی شمال غرب ایران از اول فروردین ۵۸ 
تا ۳۱ شهریور ۵۹ به مدت ۱۸ ماه هر ماه ۱۵ امتیاز

سومین جلسه از فصل سوم نشست های پاتوق خانواده با موضوع  مهارت های ایجاد 
آرامش در خانواده آسیب دیده ، دوم خردادماه در ورزشگاه بهمن برگزار می شود. سومین 
جلسه از فصل سوم سلسله نشست های ماهانه پاتوق خانواده  هفته اول خردادماه با 
حضوردکتر عبدالرضا کردی برگزار می شــود.برنامه ســوم این سلسله نشست ها با 
محوریت مهارت های ایجاد آرامش در خانواده آســیب دیده  از سوی کمیته فرهنگ 
خانواده و روابط اجتماعی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و با همکاری 
شهرداری منطقه ۱۴ برنامه ریزی شده است.عموم شهروندان عالقه مند به نشست های 
پاتوق خانواده برای حضور در این برنامه می توانند روز سه شنبه دوم خردادماه ساعت 
۱۸ به ورزشگاه بهمن واقع در خیابان الله شمالی مراجعه کنند.ورود در این نشست 
برای عموم شهروندان آزاد و رایگان است که عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر 
 می توانند در ساعات اداری با شــماره ۳۲۳0۲00۶ تماس حاصل کرده و یا به سایت

 khanevadeh.ir مراجعه کنند.

مديرعامل ستاد ديه کشور خبر داد:

کاهش ۱۴۰نفری زندانیان 
دیه ناشی از تصادف

 در »پاتوق خانواده« اتفاق افتاد؛

 آشنایی با مهارت های
 ایجاد آرامش 

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به آثار قانون جدید بیمه اجباری شخص 
ثالث گفت: با ابالغ قانون مذکور شاهد روند کاهشی زندانیان دیات تصادفات 
رانندگی هستیم. سید اسدا... جوالیی با اشاره به آمار عددی بدهکاران دیات 
جرحی و فوتی در سه ماهه اخیر گفت: اسفند ماه سال گذشته تعداد ۸۵۳ 
راننده زندانی با تفکیک ۳۸۶۶ بدهکار منجر به فوت و ۴۶7 مددجوی ناشی 
از ایراد جرح در زندان های سراســر کشور تحمل حبس می کردند که این 
آمار با کاهش ۱۴0 نفری محبوسان یاد شده در فروردین سال جاری به رقم 
۳۳۱ محکوم فوتی و ۳۸۲ زندانی جرحــی تقلیل پیدا کرد. وی افزود: این 
روند نزولی تا به امروز ادامه دارد و طبق آخرین اســتعالم به عمل آمده از 
استان ها هم اکنون ۳00 بدهکار دیه ناشی از فوت و ۳0۳ زندانی جرحی در 
ندامتگاه های کل کشور نگهداری می شوند که پیش بینی می شود ضمن 

توجه به امر پیشگیری این عدد مربوط به رانندگان زندانی دو رقمی شود.

يک جامعه شناس تشريح کرد:

طالق های معوق؛ حاصل گذر 
جامعه از سنت به مدرنیته

عابران پیــاده در صورت تخلــف در خیابان های امــارات جریمه 
می شــوند. وزارت کشــور امارات با همکاری راهنمایی و رانندگی 
امارات، قانون جدیدی در مورد تخلفات تردد عابران در خیابان ها 
تصویب کردند. براساس این قانون ، عابران پیاده که از خیابان ها و یا 
بزرگراه ها که مسیر عابر پیاده نیست عبور کنند بیش از ۴00 درهم 
جریمه خواهند شد. عابران پیاده فقط باید از مسیرهای تعیین شده 
ویژه عابران که در عرض خیابان ها و بزرگراه ها تعیین شــده است 
عبور کنند.این قانون به منظور حمایت از عابران پیاده و کاهش خطر 
تصادف تصویب شده است. براساس آمارهای منتشر شده در سال 
گذشته بیش از ۱۱۱۹ فقره تصادف عابر پیاده در امارات رخ داد که 
نسبت به سال ۲0۱۵ میالدی بیش از ۶/۴ درصد رشد داشته است.

جریمه سنگین برای عابران 
پیاده متخلف در امارات

ريیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
مطرح کرد:

رویکرد اجتماعی و 
 فرهنگی پلیس در مبارزه

 با مواد مخدر

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: پلیس در فرآیند مبارزه با مواد مخدر، عالوه بر اقدامات پیشگیرانه، رویکرد اجتماعی و فرهنگی را نیز دنبال می کند.
سردار  محمد مسعود زاهدیان اظهار کرد: قاچاق و مصرف مواد مخدر از عوامل موثر در شکل گیری بسیاری از جرایم و آسیب های اجتماعی است و نیروی انتظامی 

در مبارزه با مواد مخدر و معضالت آن، ضمن توجه به  اقدامات پیشگیرانه و پیش دستانه، رویکرد اجتماعی را نیز دنبال می کند.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با تاکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر از اولویت های ناجاست، بیان کرد: اقدامات اجتماعی و فرهنگی در مبارزه با مواد مخدر 

نقش کار آمد و اثر گذاری دارد و در این عرصه باید از ظرفیت و مشارکت مردمی بهره برد.
وی ادامه داد: اولویت بندی برنامه ها و جمع آوری اطالعات مورد نظر از قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر، هم افزایی برنامه ها در قالب یک کمیته مشترک 

و اقدامات مقابله ای و پیشگیرانه از برنامه های پلیس مبارزه با مواد مخدر است.

معاون دولــت الکترونیک ســازمان فنــاوری اطالعات از 
شناسنامه دار شدن خدمات ۹0 دســتگاه از ۱0۸ دستگاه 
اصلی کشور اعم از دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی، 
وزارت خانه ها و زیرمجموعه های آنها در راســتای توسعه 

دولت الکترونیکی خبر داد.
رضا باقری اصل در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه پروژه ای  
که در سال ۱۳۸۹ در راستای توسعه دولت الکترونیک آغاز 
کردیم، مبتنی بر بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه 
بود که ظرف یک سال نقشه جامع توسعه دولت الکترونیک 
نوشته و ابالغ شد، افزود: نهایتا سند ضوابط فنی اجرایی و 
آیین نامه توسعه دولت الکترونیک تلفیق شد و نقشه دولت 

الکترونیک ایجاد گردید.
وی ادامه داد: البته فرآیند تصویب آن که تقســیم کار بود 
شش ماه طول کشید، تا انتهای سال ۱۳۹۲ تدوین تمام شد 
اما در نهایت عمال از ۱۱ شــهریور ۱۳۹۳ ابالغ این نقشه ها 
صورت گرفت و شروع کار برای توســعه دولت الکترونیک 
از آن زمــان کلیــد خورد. کل نقشــه دولــت الکترونیک 
 نیز یک فرآیند ســه ســاله بود که شــهریور ۱۳۹۶ تمام 

می شود.
معاون دولت الکترونیک ســازمان فناوری اطالعات با بیان 
اینکه ما مدل شــبکه ملی اطالعــات را مبتنی بر معماری 
ســرویس گرا چیدیم که باید شناســنامه خدمات را ارائه 

می دادیم، توضیح داد: شناسنامه خدمات دستگاه ها مبتنی 
بر قوانیــن و مقررات مدون نشــده بود، بــه همین خاطر 
دستگاه های اجرایی با همکاری سازمان فناوری اطالعات 
شــروع به احصای خدمات کردند و تا امروز ۹0 دستگاه از 
۱0۸ دستگاه اصلی کشور دســتگاه های دولتی و عمومی 
غیردولتی، از وزارت خانه هــا و زیرمجموعه های آنها دارای 
شناســنامه خدمات هستند. این شناســنامه خدمات پویا 
و مبتنی بــر تغییرات قوانیــن و مقررات اســت، اما مردم 
 می توانند آگاه شــوند که یک دســتگاه چه خدماتی ارائه

 می کند.

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: تا پایان امسال برای 
نصب ۶00 دوربین و ســامانه ثبت تخلفــات جدید در 
جاده ها برنامه ریزی شده است. در سال گذشته اقدامات  
مربوط به ایمن سازی و ارتقای سطح سرویس راه ها در 

راستای ایمنی سفرهای جاده ای انجام شد.
داود کشــاورزیان در زمینه هوشمندســازی جاده ها و 
دسترســی آزاد به اطالعات اظهار داشت: تاکنون ۶00 
دستگاه سامانه ثبت تخلفات سرعت در محورهای شریانی 
نصب و راه اندازی شده و تا پایان امسال هم جهت نصب 

۶00 سامانه دیگر برنامه ریزی شده است.
وی همچنین به نصب سامانه هوشــمند کنترل ناوگان 
اشــاره کرد و افزود: با نصب این تجهیزات و ســامانه در 
اتوبوس هــا و کامیون ها رفتار راننــدگان در محورها و 
مسیرهای در حال تردد کنترل می شود تا در صورت بروز 
سانحه و حوادث، علت حادثه شناسایی شده و در صورت 

تخلف راننده، برخورد قانونی صورت می گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر حمایت از بخش 
خصوصی و ایجاد زمینه های سرمایه گذاری در پروژه های 
زیربنایی کشــور افزود: از شــرکت هایی که تجهیزات و 
تکنولوژی الزم را در داخل کشــور تولید کنند حمایت 
می شود تا با تشکیل شــرکت های دانش بنیان، زمینه 
رقابت و فعالیت این شــرکت ها در ســایر کشورها نیز 

فراهم شود.
وی همچنین از حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر در 
زمینه صدور مجوز احداث مجتمع های خدماتیـ  رفاهی 

در سازمان راهداری خبر داد.
به گفته این مقام مســئول در وزارت راه و شهرســازی 
بهترین گزینه تامین نیازهای مالــی و اعتباری و ایجاد 
منابع پایدار، وضع عوارض برسوخت است و در صورتی 
که ۱0 الی ۱۵ درصد عوارض وضع گــردد، منابع الزم 
 برای نگهداری راه ها و ارتقــای ایمنی در جاده ها تامین

 می شود.

ريیس سازمان راهداری خبر داد:

نصب ۶۰۰ دوربین جدید برای برخورد با رانندگان متخلف

خبرفناوری اطالعات

در راستای توسعه دولت الکترونیک؛

شناسنامه دار شدن خدمات ۹۰ دستگاه اجرایی کشور 

دستورالعمل ثبت نام مدارس ابالغ شد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نســبت به واردات سیگارهای 
قاچاق با نیکوتین باال هشدار داد و گفت: جهش ژنتیکی از شایع ترین 
عوارض مصرف سیگار است.رسول خضری با بیان اینکه دود ناشی از 
مصرف سیگار به چشم مردم به ویژه وزارت بهداشت می رود، افزود: 
افزایش مصرف ســیگار تنها منجر به بروز سرطان نمی شود بلکه 
اعضای های متعددی از جمله ریــه را نیز درگیر می کند.وی ادامه 
داد: سیگار نقش اثبات شده ای در بروز بیماری ها دارد که متاسفانه 
هزینه بسیار سنگینی را نیز به بودجه عمومی کشور وارد کرده است.

خضری تصریح کرد: از سوی دیگر واردات ســیگار از کشورهایی 
که خود حاضر به فروش آن نیســتند به معضل جدی تبدیل شده 
است؛ برخی کشورها سیگارهایی که دارای نیکوتین زیادی هستند 
به کشــورهای جهان ســوم وارد می کنند که همین امر سالمتی 
مصرف کننده را ده ها برابر به خطر می اندازد. وی یادآور شد: بیش 
از ۴ هزار نوع ماده شیمیایی در ســیگار وجود دارد که مصرف آن 
عالوه بر ســرطان زایی منجر به جهش ژنتیکی هم می شود.عضو 
کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: دروازه ورود موادمخدر به کشور 
مصرف سیگار است و باید با اطالع رسانی و فرهنگ سازی اقدامات 
پیشگیرانه ای انجام داد در غیر این صورت جامعه در آینده نزدیک 

با بحران جدی مواجه می شود.

 عوارض خطرناک 
سیگارهای قاچاق

سهیال جورکش قربانی اسیدپاشــی اصفهان که برای پیگیری روند 
درمانی خود در بوستون آمریکا به سر می برد؛  برای شرکت در انتخابات 
در حوزه اخذ رای حاضر شد و به نامزد ریاست جمهوری مدنظر خود رای 
داد. جورکش بهمن ماه سال گذشته با پیگیری  و حمایت های وزرای 
بهداشت و خارجه و وزارت کشــور برای پیگیری روند درمانی خود به 
آمریکا اعزام شد و این روزها در انتظار صدور مجوز برای انجام یک عمل 

جراحی جدید روی چشم چپ خود است تا بینایی اش را بازیابد.

اخبار

سفارش کتاب های درسی دانش آموزان دوره های تحصیلی آموزش 
ابتدایی، پیش دانشــگاهی، متوســطه دوم شــاخه فنی و حرفه ای 
و کتاب هــای درســی تکمیلی مــدارس دوره اول متوســطه ویژه 
استعدادهای درخشان که از ۱۹ فروردین شــروع شده بود تا اواخر 
شــهریورماه ادامه دارد. ثبت ســفارش و توزیع کتاب های درســی 
دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، پیش دانشــگاهی، متوســطه 
دوم شاخه فنی و حرفه ای )پایه دهم و یازدهم( و کتاب های درسی 
تکمیلی مدارس دوره اول متوســطه ویژه اســتعدادهای درخشان 
www.irtextbook. پایه های هفتم، هشتم و نهم( از طریق سامانه(

ir یا www.irtextbook.com  و برابر جدول تقویم زمانی مشخص 
شده انجام می شود.بر این اساس زمان ســفارش گروهی یا انفرادی 
کتب درسی کالس اولی ها از ۱۵ تیر ماه شروع و تا ۱7 شهریور ادامه 
دارد.دانش آموزان کالس های دوم تا ششم نیز که ثبت نام آنها از ۱۹ 
فروردین شروع شده تا ۱۵ خرداد مهلت دارند. سفارش کتب درسی 
دوره پیش دانشگاهی و کتاب های درسی تکمیلی مدارس دوره اول 
متوسطه ویژه استعدادهای درخشان و شاخه فنی و حرفه ای نیز تا ۱۵ 
خردادماه مهلت دارد و در نهایت کتاب های درسی این گروه، اولین 

روز سال تحصیلی ۹7-۹۶ به دست دانش آموزان می رسد.

زمان و نحوه سفارش کتب  درسی 
دانش  آموزان
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 اساطیر و داستان واره های فارسی 
گاو زمین

گاو زمین

    

الیک زیاد، دلیلی بر خوب نوشتن نیست
مراسم اختتامیه نهمین جشنواره طنز سوره، امروز در حوزه هنری برگزار می شود. ابوالفضل زرویی  
نصرآباد به همین بهانه گفت: هر چیز خنده داری طنز محســوب نمی شود و اگر مطلبی در فضای 

مجازی الیک زیادی گرفت، دلیل بر خوب بودن آن مطلب نیست.

شــاید اگر از بیشتر مردم 
بپرســیم کدام شــاعر 
ایرانی شــهرت جهانی دارد، برخی گمان کنند 
این شعرا کسانی نیســتند جز حافظ، مولوی، 
ســعدی و فردوسی. اما جالب اســت بدانیم که 

شناخته شده ترین شاعر ایرانی که اشعارش در دنیا 
مطرح است، حکیم عمر خیام نیشابوری است. وقتی 

برای اولین بار»ادوارد فیتزجرالد« نویسنده و شاعر انگلیسی 
در ســال 1859میالدی رباعیات خیام را ترجمه کرد، )هرچند با ترجمه این 
رباعیات، موجب شهرت جهانی این شاعر، فیلسوف و منجم ایرانی شد(؛ اما به 

واسطه این ترجمه، خود نیز در دنیا به شهرت جهانی رسید.
بعد از این ترجمه، رباعیات خیام بارها و بارها در انگلستان و آمریکا تجدید چاپ 
شد و مردم به قدری از این ترجمه ها استقبال کردند که به قول شاعر انگلیسی 

»فیتزجرالد« خانه ای در انگلیس و آمریکا نبود که رباعیات خیام در آن نباشد. 
بعد از منتشر شدن ترجمه انگلیســی رباعیات خیام، این شاعر نیشابوری در 
تمام دنیا معروف و شــعرهایش به تمام زبان های دنیا ترجمه شد و درباره اش 
هزاران مقاله، صد ها کتاب و ده ها فیلم ساختند. این شهرت خیام در اروپا تا به 
جایی رسید که حدود 40 رباعی او به ضرب المثل در اروپا تبدیل شد و فقط در 
کشورهای عربی 59 ترجمه منثور و منظوم از رباعیات خیام منتشر شده است. 

اما جالب است بدانیم تمام شهرت جهانی خیام، به دلیل تعداد محدودی شعر 
چهار مصرعی به نام رباعی است. از خیام تنها 100 رباعی مخصوص وی باقی 
مانده است؛ اما تا به حال صدها رباعی به نام خیام ســروده شده و به او نسبت 

داده اند.
دمی كوتاه با زندگی خیام

غیاث الدین عمربن ابراهیم خیامی معروف به حکیم عمر خیام، در اول ذی حجه 
439 قمری در نیشابور متولد شد. وی شاگرد امام الحرمین جوینی، ابوالحسین 
انبیری و ... بوده است. ابن سینا 11 سال قبل از تولد خیام چشم از جهان فرو بسته 
بود؛ اما خیام همواره خود را شاگرد او  دانسته و ارادتی وافر به او داشته است. روزی 
در حضور او از کسی سخن می گویند که نظریات ابوعلی سینا را رد می کرده و 
نظر خیام را می پرسند. می گوید: او را رتبه یافت کالم ابوعلی نیست؛ چگونه رتبه 

اعتراض باشد او را؟!
خیام در تمام علوم زمان خود ســرآمد بود. رســاله ای دربــاره نظریه ریاضی 
موسیقی، رساله ای در علم مکانیک و تعیین وزن مخصوص اجسام و همچنین 
رساله ای در باره روش های تعیین جهات و سبب اختالف هوا در مناطق مختلف 

)هواشناسی( دارد.
مهم ترین رساله خیام در فلسفه، رســاله »الکون والتکلیف« است و در کالم و 
همچنین ادبیات فارسی و عرب نیز استاد بوده. از اشعارش پیداست که با فردوسی 
و شاعر بزرگ  عرب یعنی ابوالعالی معری به خوبی آشنا بوده. او را تالی ابن سینا 

دانسته و امام محمد غزالی و عین القضات همدانی در زمره شاگردان او بوده اند.
خیام در ســال 526 قمری در سن 83 سالگی در نیشــابور درگذشت. شاید 
بی مناسبت نباشد که گفته شود در زمان مرگ مشغول مطالعه کتاب شفای 
ابن سینا بوده  است. بعید به نظر می رسد آن را برای اولین بار در دم مرگ 
می خوانده، بیشتر می توان احتمال داد که همیشه به آن مراجعه می کرده 
است؛ یعنی در فلسفه پیرو ابن سینا بوده و همواره عقل و منطق و برهان را معیار 

و ترازوی شناخت می دانسته است.
نمونه ای از رباعیات خیام

در دایره ای که آمدن، رفتن ماست /آن را نه بدایت نه نهایت پیداست 
کس می نزند دمی در این عالم راست /کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست 

.....
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم /وین یک دم عمر را غنیمت شمریم 

فردا که از این دیر کهن درگذریم /با هفت هزار سالگان سربه سریم
.....

قومی متفکرند در مذهب و دین /قومی به گمان فتاده در راه یقین 
می ترسم از آن که بانگ آید روزی /کای بیخبران، راه نه آنست و نه این

در افسانه های آریایی ،گاو ،مقدس و نماینده قدرت و نیرو است.
از این رو قدما معتقد بودند  که زمین روی شاخ گاو قرار دارد و گاو 
بر پشت یک ماهی بزرگ که در دریا شناور است. هر گاه که گاو 
خسته شود، زمین را از روی یک شاخش به روی شاخ دیگر می 
لغزاند و همین کار موجب زمین لرزه می شود. در اساطیر یونانی 
زمین روی سر اطلس قرار دارد. نام این گاو در تفسیر کمبریج 
به عنوان »یهموث« ذکر شده است. از قول ابن عباس نقل شده 
است که »پرسیدم زیر زمین هفتم چیست؟ فرمود گاوی است 
و این هفت زمین در میان دو شاخ وی است. پرسیدم صفت وی 
چیست؟ فرمود چهل هزار سر دارد و هر سری تا سر دیگر پانصد 
سال راه است.پرسیدم پای گاو بر چیست؟ فرمود بر ماهی است.

پرسیدم ماهی روی چیست؟ فرمود بر آب است که قعر وی چهل 
هزار راه است.پرسیدم آب روی چیست؟فرمود  بر فرق فرشته ای 
است.پرسیدم فرشته بر چیست؟ فرمود بر قدرت حق تعالی.

پرســیدم قدرت حق تعالی بر چیست؟ فرمود این سخن خطا 
باشد؛ کس نداند قدرت حق تعالی بر چیست«)قصص االنبیا(.

همچنین در مراسم نوروز در روستاها تخم مرغ هایی روی آیینه 
می گذارند و معتقدند هنگام تحویل سال، وقتی که گاو آسمانی 
کره زمین را از شاخی به شاخ دیگر خود می افکند و سال تحویل 
می شود، تخم مرغ در روی آیینه خواهد جنبید. در اسطوره های 
مهری خون گاو سبب پیدایش موجودات می شد؛ ولی در این 

باور جنبش گاو سبب بازپیدایی 
سال و آفرینش نطفه می شود. گاو 

در فرهنگ کهن مصری، 
به علت سابقه 
آپیــس  گاو 
مورد  بسیار 
و  توجــه 
ستایش بوده 

است.

»فر« در شــاهنامه فردوســی  با همه  تجلیات گوناگون و مظاهر مختلف خود، فقط  یک صفت 
تغییرناپذیر دارد  و آن اینکه »موهبتی اســت خدایی« و این موهبت گاهی به صورت  نور از چهره 
و دیدار پادشاهان و موبدان و  پهلوانان می تابد و زمانی  به صورت نیرویی  در بازوان رستم، سمبل 
تمام نمای قدرت ملی پیکار با گردن کشان و دشمنان شاهنشاهی ایران زمین، پدیدار  می شود و لحظه ای  
به شکل یک اندیشه  خدایی  در پیدا کردن رازهای  سر بسته دنیای  زندگی  انسان ها و حتی در هم 
شکستن جادو ها یعنی دیوارها و مرزهای  مانع حرکت و پیشرفت جلوه می کند و این موهبت با  
دربر داشتن مفاهیم عظمت و شکوه آیین و شرف و سنگ و وقار  به هر صورت و شکلی ظاهر 
باشد،  مظهر و تجلی گاه آن، انسان  یا هر موجود دیگر، از صفت زیبایی  برخوردار است و به 
قول خواجه غزل سرای  شیراز »آنی« دارد. در یک عبارت می توان گفت: »فر، یک فروغ 
ایزدی  است که به دل هر کس بتابد  از همگنان خود برتری  می یابد و از پرتو  این فروغ  

است که شخص  به نیروی  باالتر  از حد انتظار می رسد.« 
كاستن و تیره شدن فر :

همچنان که با پالوده گشــتن از بدی ها و گرویدن به نیکی ها، فر می تابد،  
برعکس با روی آوردن کیان  و شاهان ایرانی  به کارهای  بد و  در نتیجه 
عدم توجه به  نیروی  یزدان از  آن )فر( کاســته می شــود و در صورت 
تکرار  گناه و سرپیچی از فرمان خداوندی، فر گسسته  و سرانجام تیره 
می شود؛ همچنان که جمشید با آن همه جالل و شوکت که دد و دام  
نیز برابر  فر او ســر فرود می آوردند، به همین سرنوشت شوم دچار و 
پس از صد سال پنهان شدن به دریای چین، به چنگ ضحاک گرفتار  

و کشته می شود.
گرایدون که دانند  من کردم این      

  مرا خواند  باید  جهان آفرین
همه موبدان سرفکنده نگون  

چرا کس  نیارست گفتن که چون،
چو این گفته شد  فر یزدان از وی 

گسست  و جهان شد پر از  گفت و گوی     
پس از آنکه دو شصت سال از پادشاهی  منوچهر  گذشت 
ســتاره شناســان بر وی گفتند که فر شاهنشاهی  تیره 
خواهد شد؛یعنی زنده بودن مســتلزم وجود  فر است و با 
از بین رفتن و تیره شــدن آن، صاحبــش دیگر  زنده 
نیست. فر با پیری  و بی دلی  از میان می رود.همچنین 
نمود های  دیگر نیز دارد: بجز آن نــور و توانی که در 

اختیار  پادشاه می گذارد، بر افراد دیگر  نیز تجلی  می کند.
مانند: فر رســتم، فر در موبدان و دبیران و فر زنــان و فرزندان و 

بیگانگان. در اینجا نمونه هایی  را به اختصار می آوریم:

فر رستم :
همین فر ایزدی  است که موجب  یک عمر پیروزی  و هنر نمایی  و جادو شکنی  رستم گردیده است. این فر یزدان بود که در 
بازوان نیرومند  او با کشتن پیل سپید آغاز می شود  و به عنوان سمبل قدرت ملی در میدان مبارزه با بیگانگان و گردنکشان، به 
نگهبانی  فر شاهنشاهی  و سلسله کیان ایران می گمارد  و تا زمانی  که این وحدت و اتحاد  پا برجاست پیروزی ها و شادی ها در 
این مرز  و بوم سایه گسترده است و رستم به کوه سپید  می رود؛ رخش  را می گیرد،  کیقباد را از  البرز کوه می آورد،  با افراسیاب 
جنگ می کند،  برای  کشتن دیو سپید  از هفت خوان جادویی  که برای او گســترده بودند می گذرد،  کاوس  را از بند دیوان 
رها می سازد، با  تورانیان می جنگد  و تمام این پیروزی ها ادامه پیدا می کند  تا اینکه این نیروی  شکست ناپذیر  مرتکب  گناه 
می شود  و آن رزم با اسفندیار  است که با این پیکار  زنجیر  وحدت ملی  گسسته می شود و رستم برای ادامه حیات و حفظ  غرور  
پهلوانی  خود، آیین ملی  و باستانی  ایران زمین را به چاره گری سیمرغ زیر پا گذاشته و با کشتن شاهزاده  تیره بخت، به حیله  

برادر  خود در  چاه شاه کابل جان می دهد  و کشور کیان سرانجام دچار حمله  اسکندر می شود.
فر در موبدان و دبیران:

نور و نیروی  الهی  در وجود  موبدان و دبیران متجلی می شود  و همین نور  است که موجب می شود  آنها از آینده با خبر  شوند  
و در کارهای  مهم به پادشاه کمک می کنند؛ مانند ایزد  گشسب و برز  مهر و ماه آذر از دبیران انوشیروان.

فر زنان :
در شاهنامه مواردی  مشاهده می شود  که زنان از فر خود یاد می کنند؛ با این همه به نظر می رسد فردوسی  در این حماسه  ملی، 
از فر زنان و کمر بستگی  آنان به صراحت نام نمی برد و شاید به پیروی  از آداب و رسوم زمان خود  زنان را از فر یاری دهنده و نیرو 
بخش  بی بهره دانسته است. اگر  چه زنان شیر دل و جنگ آوری چون گرد آفرید در سپاه ایران بوده است  که هنگام رسیدن 
سهراب به دژ سپید، او را به نبرد و مبارزه دعوت می کند، بازهم از فر او سخنی  نمی گوید. همچنین در پادشاهی پوران دخت 

و آزرم دخت  نیز سخنی  از فر آنان نمی گوید.
فر بیگانگان:

شاعر حماسه سرای  ملی در کتاب  بزرگ شاهنامه، به ندرت از فر بیگانگان سخن می گوید  و فر شاهان توران و چین و روم و 
هند را اغلب  از زبان سرداران و لشگریان بیگانه مورد بحث  قرار می دهد  و گاهی برای بیان این نیروی یزدانی  از استعمال کلمه  

»فر« خودداری  کرده و واژه های  بخت و برز  و باال و جز آن را به کار می برد.
فردوسی معتقد  است فر مخصوص ایرانیان اســت و جز شاهان ایران کسی  را فر و تاج شایســته نیست؛ چنان که رستم بر 
سپاهیان خاقان چنین بانگ می زند و می  گوید: شما را با تاج و فر چکار است ؟ همه دست ها سوی بند بیاورید  که تاج و نگین 

بهر شاه ایران است و همین زنده بودن برای شما بس است.

اعالن/اعالم
ایــن دو کلمه را نباید بــا هم اشــتباه کرد.اعالم به 

معنی»آگاه کردن و خبر دادن «است و با فعل کردن و دادن 
به کار می رود؛ اما اعالن به معنی»علنی کردن،آشکار ساختن،فاش 

کردن« است و با فعل کردن به کار می رود.اعالم جنگ و اعالن جنگ هر دو صحیح است؛جز 
اینکه نخستین به معنای»اطالع دادن حالت جنگ« است و دومین به معنای »آشکارکردن حالت جنگ«.

اكثر/اكثریت
این دو کلمه را نباید به جای هم به کار برد. اکثر صفت تفضیلی و به معنای »بیشتر «یا »بیشترین « است ولی اکثریت به معنای »وضع 

و کمیت بیشتر « است.)در مقابل اقلیت که بر کمیت کمتر داللت می کند(؛ مثال می توان گفت:»مجلس از اکثریت افتاد«؛ اما نمی توان 
گفت اکثریت نمایندگان، مجلس را ترک کردند.بلکه باید گفت :»اکثر نمایندگان مجلس را ترک کردند.«

درست بنویسیم

مشهور ترین شاعر 
ایران در غرب 

کیست؟

    خیام و فلسفه اش

شاید در میان تمام اندیشمندان، ادبا و بزرگان میهنمان، نام هیچ کس به سان خیام، 
چنین آوازه اي رسا در جهان پیدا نکرده باشد. صرف نظر از دالیل این استقبال، این 
فرصت کوتاه تالشی براي بازشناسی عمر خیام نیشــابوري خواهد بود. از دیدگاه 
اثر شناســانه، دوران زندگی او با چند رویداد تاریخ ساز همراه بوده است. قدرت نمایی آل بویه در بغداد، 
حکمرانی و نفود سیاسی خلفا را تا سطح یک مقام تشریفاتی کاهش داده بود، اما در روزگار خیام قدرت 
سیاسی آل بویه نیز رو به زوال می نمود. جنگ هاي صلیبی و در آخر قیام سلجوقیان، شاید در این میان، 
بیشترین تاثیر را در زندگی او گذاشت. فضاي مذهبی حاکم در آن دوران، از شرایط سیاسی آن نیز بحرانی 
تر بود. ایران نخستین تجربه هاي اختالفات فرقه اي را بر سطح خاکی اش به نظاره نشسته بود. مجادالت، 
بحث ها و جنجال هاي فرقه هاي سنی، شیعه، اشعري و معتذلی و در آن سو، ورود باطنیان بدین فضا، به 
هر چه بیشتر پیچیده شدن این فضا کمک می کرد، اما خیام در سرش پندارهاي دیگري بود و شاید این 
تفاوت اعتقادي و رفتاري او بود که وي را در زمان حیاتش به اوج شهرت رساند. او در ریاضیات و فن جبر، 
ابر نخبه و در حل معادالت سه مجهولی صاحب سبک و در رصد و ستاره شناسی دانشمند بود. همچنین 
سرپرستی گروهی از خبرگان را براي اصالح تقویم خورشیدي به عهده داشت و نتیجه این تالش، تقویمی 
شد که به خاطر کمترین میزان خطا، شهرتی جهانی یافت؛ تقویم خورشیدي حقیقی )با اختالفی نزدیک 
به صفر با آن( یا تقویم جاللی با نام ماه هاي یزدگردي، گوشه اي از تالش او براي پارسی ماندن بود. آنان با 
ایجاد شکلی جدید از سال کبیسه، اندازه خطا را به حداقل ممکن رساندند. سال کبیسه اي را که همه ما 
با آن آشنا هستیم و هر چهار سال یک بار فرض می شد، »کبیسه رباعی« و با گذشت شش یا هفت دوره 
کبیسه رباعی، یک دوره پنج ساله داشتیم که آن را »کبیسه خماسی« نام نهادند. شاید تاثیرگذار و فرهنگ 
سازترین جنبه هاي اندیشه خیام، آثار او در فن جبر و ستاره شناسی باشد، اما شناخته شده و بی شک 
محبوب ترین بعد اندیشه خیام میان توده ها یا بهتر است بگوییم اکسیر جاودانگی نامش در مقیاس جهانی، 
»رباعیات« او بوده اســت. رباعیات خیام  تنها اثر به جاي مانده از اوست که عالوه بر جنبه ادبی، حاوي 
 نکته ها و گزین گویه هاي فلسفی است. فیلسوف، ناشناخته ترین بعد فرهنگی اوست که خود دراین باره 

می گوید:
دشمن به غلط گفت که من فلسفی ام          ایزد داند که آنچه او گفت، نیم

لیکن چو در این غم آشیان آمده ام             آخر کم از آنکه من بدانم که کی ام!
اما از سوي دیگر عروضی سمرقندي شاگرد او و ابوالحسن بیهقی از نزدیکان به زمان او، وی را فیلسوف 
نامیده اند؛ البته اگر باور داشته باشیم که او مطالعات فلسفی داشته است. به جاي نماندن اثري فلسفی از 

او می تواند چند دلیل داشته باشد:
1. بیهقی و گروهی دیگر از مترجمان خیام نوشته اند: خیام در تصنیف و تعلیم بخل می ورزید که البته 
این نگرش تا حدي نگاهی خصمانه به موضوع است. با تعداد محدود آثار به جا مانده از خیام، در قطر هایی 

نازک به بی توجهی او به امر نگارش پی می بریم؛ چراکه تا حرفی تازه نمی داشت چیزي نمی نوشت.
2. ترس از تکفیر  و محکوم شــدن به زندقه یا الحاد که از او انســانی محافظه کار می سازد؛ تا جایی که 
می گویند تا یک قرن بعد از مرگش کسی از شعرهاي او خبر نداشــت. حتی عده اي بر این باورند که با 

روحیاتش، سفر حجی که رفت حکم سرپوش بر این شایعات بود.
3. از بین رفتن اثر به دلیل مخفی نگاه داشتن آنها.

اما تمام اینها می تواند پنداري بیش نباشد. در شناساندن خیام  به غرب نمی توان نقش ادوارد فیتز جرالد 
و ترجمه بی نظیرش را نادیده گرفت که به راستی حق مطلب را در قالب منظومه اي با مضامین وام گرفته 
از رباعیات خیام ادا کرد؛ درادامه، مختصري از جهان بینی و باورهاي موجود در البه الي اشعار او را با رباعی 

وابسته به آن می آورم:
1. خدا باوري: او خدایی مهربان را که خیرمحض است، باور دارد. 

گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود           هرگز من از این خبر هراسم نفزود
 جایی که تویی عذاب نبود آنجا                 و آنجا که تو نیستی کجا خواهی بود

 2. جبر  
 من می خورم و هر که چو من اهل بود              

 می خوردن من به نزد وي سهل بود
 می خوردن من حق ز ازل می دانست                   

گر می نخورم، علم خدا جهل بود

 3. اپیکوریسم: 
لذت گرایی عقالنی همان سان که اندیشه اپیکور با بی قیدي اخالقی یکسان تعبیر 

شــد، امثال نجم الدین رازي، خیام را نیز به عدم اعتقاد به اخالق محکوم کرده اند؛ اما 
صحبت از لذتی عقالنی است، بدون رنج پس از اتمام آن و ضمنا با در نظر گرفتن زندگی 

پربارش، باور بی قیدي خیام در لذت عجیب می نماید:
چون می گذرد عمر چه شیرین و چه تلخ            

 پیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ 
می نوش که بعد از من و تو ماه بسی               

  از سلخ به غزه آید، از غزه به سلخ
  

4. نمی دانم گرایی:
او به نوعــی ضعف بشــر در قبــال درک جوهر و 

پدیده هاي فرا اندیشــه اي در تقابل با اتفاقات و 
 نگاهی نادیده انگارانه به احتماالت فرا ماده اي باور 

دارد:
قومی متفکرند اندر ره دین                   

جمعی متحیرند در شک و یقین
ناگاه منادي ای در آید زکمین                 
کاي بی خبران راه نه آن است و نه این.

سعید 
نریمانی

دكتر امیر 
افشاری

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: در گذر تاریخ، نیشابور همچون 
فیروزه ای بر پیکر شعر ایرانی می درخشد.

ســیدعباس صالحی در برنامه فرهنگی »بزرگداشت حکیم عمر خیام« که 
در باغ آرامگاه این شــاعر ریاضیدان برگزار شــد، با بیان این مطلب اظهار 
کرد: خراســان قبل از تقسیم، نقش زیادی در شــعر فارسی داشته است و 
جای جای این سرزمین بزرگ به شعر فارسی تعلق داشته و از آن سو، خراسان 
کوچک نیز سهم بسزایی در این تداوم و تکامل شعر ایرانی داشته و دارد؛ از 
فردوسی  گرفته تا دوره معاصر اخوان ثالث ها و دیگران. وی ادامه داد: در گذر 
تاریخ، شهر شما و ما نیشابور نگین این پیکره ایرانی است و همچون فیروزه 
نیشابوری، بر پیکر شعر ایرانی می درخشد. عطارها و خیام ها تا دوره معاصر 
شفیعی کدکنی ها و هنوز در این گنجینه شعر پارسی خراسانی و نیشابوری 

ورق های باز نگشــوده فراوان اند. صالحی با اشــاره به مقاله ای که در نشریه 
»بخارا« منتشر شــده، خاطرنشــان کرد: عنوان این مقاله »برگی از تاریخ 
موسیقی ایران زمین« است که نویسنده این مقاله بسیار خواندنی، همشهری 
فاضل شما فخر نیشابور، خراسان و افتخار ایران، استاد شفیعی کدکنی است 
و هر ایرانی و هر عاشق موسیقی و شعر باید آن را بخواند و شما نیشابوریان 
نیز باید آن را بارها و بارها بخوانید. معاون وزیر ارشاد اظهار کرد: امیدواریم 
این نکوداشت هایی که برای مفاخر ایرانی و زبان فارسی برگزار می شود، به 
اتصال تاریخی ما در هویت کمکی کند که به آن سخت نیازمندیم. بزرگداشت 
خیام با مراسم گلباران و برگزاری ورکشاپ تنی چند از هنرمندان همراه بود. 
همچنین در این مراسم فریدون شهبازیان و بهروز غریب پور حضور داشتند 

که به آنان نشان افتخاری سیمرغ نیشابور اعطا شد.

نیشابور؛ 
فیروزه ای بر 
پیکر شعر 

ایرانی 

زاینده رود
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توقیف خودروی دروازه بان استقالل  به دلیل بدهی مالیاتی
عدم پرداخت مالیات قرارداد، اخیرا دردســرهای زیادی بــرای دروازه بان دوم 
استقالل ، سید حسین حسینی به وجود آورده که یکی از آنها توقیف خودروی 

شخصی او بوده است. 

مستطیل سبز

جام جهانی فوتبال کمتر از ۲۰ ســال با برگزاری دیدار 
آلمان و ونزوئال در کره جنوبی آغاز می شود و شاگردان 
امیر حســین پیروانی نیز امــروز در روز دوم بازی ها به 

مصاف کاستاریکا می روند.
جام جهانی فوتبــال کمتر از ۲۰ ســال از دیروزدر کره 
جنوبی آغاز می شود و ۲۴ تیم رقابت خود را برای موفقیت 
در این رقابت ها آغاز می کنند که شاگردان امیر حسین 
پیروانی نیز بعد از ۱۶ ســال غیبت، بار دیگر زیر پرچم 

ایران پای به این مسابقات گذاشتند.
تیم ملی ایران نیز امروز و در روز دوم این رقابت ها مقابل 
کاســتاریکا، نماینده منطقه آمریکای شــمالی و حوزه 
دریای کاراییب قرار می گیرد. این دیدار ساعت ۱۲:۳۰ 
ظهر ) ۱۷ به وقت محلی ( در ورزشگاه جام جهانی شهر 
ججو برگزار می شود. قضاوت این دیدار را چونیت چاگر 

از ترکیه بر عهده دارد.
ملی پوشان جوان ایران که تاکنون با نمایش خوب خود 
در مسابقات باشگاهی و بین المللی امیدواری ها را نسبت 
به موفقیت خود افزایش داده اند، از ۲۴ اردیبهشــت در 
شهر ججو حاضر شدند تا با شرایط آب و هوایی این کشور 

تطبیق پیدا کنند.
در ترکیب تیم ملی جوانان بازیکنانی مانند امید نورافکن 
) کاپیتان(، رضا شکاری، عارف غالمی، علی شجاعی، رضا 
مختاری، محمد سلطانی مهر، مهران درخشان مهر و ... 
بازی می کنند که هر کدام مهره های تاثیر گذار تیم های 
باشگاهی خود هستند و نام آنها در لیگ شانزدهم فوتبال 

ایران بارها شنیده شده است.
رقیب ایران نیز در دوره گذشــته این مسابقات به عنوان 
یک تیم شگفتی ســاز مطرح شــده بود و برای دفاع از 
کارنامه خود پای به این میدان می گذارد.در دیگر بازی 
گروه C، پرتغال و زامبیا در همین روز و ســاعت ۹:۳۰ 
صبح ) ۱۴ به وقت محلی ( در ورزشگاه جام جهانی ججو 

مقابل هم صف آرایی می کنند.
دو تیم نخســت گروه های شــش گانه و چهــار  تیم از 
جمع تیم های ســوم این گروه ها کــه بهترین عملکرد 
 را داشته باشــند، در مرحله یک هشــتم نهایی حاضر 

می شوند.
در ایــن دوره از رقابت هــا، امید نمازی، مربی ســابق 
تیم ملــی فوتبال ایران و دســتیار کارلــوس کی روش 
 هدایت آمریــکا را بر عهده دارد که فــردا مقابل اکوادور 

قرار می گیرد.

بعد از پایان لیگ شــانزدهم یکی از مسائلی که مطرح شد پرداخت 
نشدن حقوق داوران مسابقات لیگ بود. 
گفته می شــد آنها حقوق مربوط به 
قضاوت های ۱۰ هفته پایانی شان 
را نگرفته اند، اما به نظر می رســد 
مســئوالن ســازمان لیــگ در 
سریع ترین زمان ممکن مطالبات 
داوران را پرداخــت کرده اند و حاال 
دیگــر داوران لیگ برتــر طلبی بابت 

قضاوت در لیگ شانزدهم ندارند.
فهرست پرداختی به داوران لیگ برتر در فصل گذشته به شرح زیر 

است:
پرداخت دستمزد هفته اول تا دهم در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹5

پرداخت دستمزد  هفته یازدهم تا بیستم در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹5
پرداخت دستمزد هفته بیست و یکم تا هفته ســی ام در تاریخ ۲۶ 

اردیبهشت ۱۳۹۶

سخنگوی بازی های المپیک ریو از پس فرستادن بیش از ۱۰۰ مدال 
به دلیل تغییر رنگ به برزیل خبر داد.

به گزارش مشرق، به نقل از رویترز، 
بیش از ۱۰۰ مــدال المپیک ریو 
به مسئوالن برگزاری این بازی ها 
برگردانده شد. علت این کار زنگ 
زدگی مدال ها و یا ظاهر شــدن 
نقطه های مشکی در مدال ها اعالم 
شده است.براساس آمار منتشر شده، 
سخنگوی این بازی ها اعالم کرد ۱۳۰ مدال که 
بیشتر آنها برنز است برای تعمیر به ریو بازگردانده شد. یکی از دالیلی 
که باعث شده این مدال ها زنگ بزنند به دلیل جال دادن به مدال ها، 
در آب افتادن و یا سرما بوده که این موضوع باعث تغییر رنگ مدال ها 
شده است. مسئوالن برگزارکننده بازی های ریو اعالم کردند تعمیرات 
مدال ها را انجام داده و به ورزشــکاران برمی گردانند.در بازی های 

المپیک ۲۰۱۶ حدود ۲۴88 مدال ساخته شد.

داور بین المللی ســابق فوتبال ایران گفت: محرومیت پرســپولیس از 
تماشــاگر، درس عبرتی برای کل فوتبال 
ایران اســت.علی خســروی در مورد 
محرومیت پرسپولیس از تماشاگر 
در بازی با لخویای قطر گفت: بارها 
به تماشاگران پرسپولیس، استقالل 
و تیم ملی هشدار داده بودم که در 
بازی های بین المللــی از پرتاب لیزر، 
سنگ و فحاشی به حریف خوداری کنید، 
اما متاســفانه برخی تصور می کنند انجام چنین 
رفتارهایی نشانه تعصب ، عشــق و عالقه بیشتر به تیم های محبوبشان 
است که هرگز چنین نیست. از سوی دیگر برخی معتقدند که با اعتراض 
به رای کنفدراسیون فوتبال آسیا ممکن است محرومیت پرسپولیس در 
دیدار با لخویا لغو شود اما به نظر من بعید است که رای AFC شکسته 
شود. وی ادامه داد: نمی توان با البی و رایزنی رای کنفدراسیون فوتبال 
آسیا را در مورد پرسپولیس آن هم در فاصله کمتر از ۷۲ ساعت به بازی 
تغییر داد.  محرومیت پرسپولیس تغییر نمی کند. این محرومیت درس 

عبرتی برای کل فوتبال ایران و مسئوالن فوتبال ایران است.

سرمربی ایتالیایی چلســی به شــایعه جدایی خود از آبی پوشان 
لندنی پایان داد و تاکید کرد که دو سال 
دیگر با این تیم قرارداد دارد. به نقل از 
اسکای اسپورت، چلسی با هدایت 
آنتونیو کونته فصل رویایی را در 
رقابت های لیگ برتــر انگلیس 
پشت سر گذاشت و توانست جام 
قهرمانی را باالی ســر برد.عملکرد 
خوب کونته در آبی پوشان لندنی باعث 
شده تا مورد توجه تیم های بزرگ اروپایی قرار 

گیرد و خبرهایی درباره احتمال  جدایی او از چلسی به گوش رسد.

مربی دروازه بان های ســپاهان تصویر جالبی را در صفحه شخصی 
خود منتشر کرد.مربیان کروات سپاهان 
پس از تمدید قــرارداد با باشــگاه 
اصفهانی راهی کرواسی شدند تا در 
زادگاهشان تعطیالت بین فصل 
خود را پشت سر بگذارند.تونچی 
مردولیاس که مثل زالتکو کرانچار 
یکشنبه گذشته رسما قراردادش را 
به مدت ۲ فصل با سپاهان تمدید کرد 
تصویر جالبی را از شهر بندری اسپلیت روی 
صفحه شخصی خود در اینستاگرام گذاشــته است که سه کودک 
را با پیراهن تیم های هایدوک اســپلیت، سپاهان و بارسلونا در کنار 

یکدیگر نشان می دهد.

تسویه حساب با داوران لیگ برتر

 قهرمانانی که مدال های خود را 
به برزیلی ها پس دادند!

 پرسپولیس درس عبرت
 برای ایرانی ها می شود؟

 واکنش کونته به شایعه جدایی
 از چلسی

یک طالیی پوش در کرواسی؛

سپاهان بین هایدوک و بارسلونا 

فضای مجازی

الیک روز 

اتفاق روز

سوال روز

فوتبال جهان

جوانان ایران به دنبال 
افتخارآفرینی در جهان

سرپرست تیم فوتبال سپاهان با اشاره به وضعیت تیم سپاهان و آمادگی 
این تیم در فصل اظهار داشت: تیم سپاهان امسال برای باالی جدول بسته 

و آماده می شود ولی تاکنون اسامی بازیکنان اعالم نشده است.
مهدی اخوان افزود: چیزی که نمایانگر است تیم سپاهان در پی جذب 
بازیکنان خوبی است و باشگاه این طور که گفته است به چهار یا پنج بازیکن 
بیشتر نیاز ندارد. سرپرست تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: تیم سپاهان 
تیم جوانی است ولی به  هر حال این تیم به تعدادی بازیکن شاخص هم 
نیاز دارد که خود کرانچار به دنبال آن است و این را می دانم که سرمربی 
به دنبال بستن یک تیم خوب و شاخص است که بتواند در فصل بعد در 
باالی جدول رقابت کند. اخوان در مورد رفت  و آمد بازیکنان برای مذاکره 
با باشگاه عنوان داشت: صحبت هایی که در مورد جذب برخی از بازیکنان 
می شود قطعی نیســت و رفت  و آمد بازیکنان صرفا به منظور صحبت و 

مذاکره است که نتیجه قطعی توسط خود باشگاه اعالم می شود.

جلسه هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن چهارشنبه گذشته یعنی تقریبا 
به فاصله ۲ هفته پس از بســته شدن پرونده لیگ شــانزدهم تشکیل 
شد تا در کنار بررسی مسائل کالن باشــگاه و موضوعات مربوط به سایر 
تیم های ورزشی درباره ادامه یا قطع همکاری با سرمربی تیم فوتبال هم 
تصمیم گیری شود.تصمیم نهایی درباره ماندن یا رفتن مجتبی حسینی 
البته طی روزهای آینده گرفته خواهد شد آن هم به شرطی که وعده قبلی 
در این باره محقق شود. همه اینها یعنی اینکه ذوب آهن دیرتر از برخی 
رقبای لیگ برتری وارد بازار نقل و انتقاالت می شود و فعالیت خود را برای 

تمدید قرارداد بازیکنان فعلی و جذب نفرات جدید آغاز خواهد کرد.
باشــگاه ذوب آهن در حالی این رویه نسبتا باطمأنینه را در پیش گرفته 
که تعدادی از ستاره های فصل پیش این تیم که از قضا قراردادشان هم با 
باشگاه اصفهانی به پایان رسیده مورد توجه برخی باشگاه های رقیب قرار 

دارند و ممکن است در این فاصله جذب سایر تیم ها شوند.

سپاهان برای صدر نشینی 
آماده می شود

 رویه آرام ذوب آهن 
در نقل و انتقاالت

در شــرایطی که انتخابات ریاســت جمهوری مهم ترین اتفاق 
کشــورمان بود بعضی از ســایت ها خبری را منتشر کردند که 
می تواند یک خبر فوق العاده مهم در حوزه فوتبال باشد. بعد از 
استعفای علی دایی از ســرمربیگری نفت تهران، گفته می شود 
قهرمان جام حذفی شاید یک چهره ویژه را به عنوان سرمربی اش 
انتخاب کند.شنیده ها حاکی از این است که احتمال دارد علی 

کریمی به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شود. 

علی کریمی روی نیمکت نفت

 اغراق نیست اگر بگوییم پرســپولیس قبل از بازی روز سه شنبه با 07
لخویای قطر ۲-۰ از حریفش عقب است. شاگردان برانکو گل اول را 
زمانی خوردند که تماشاگرانشان را برای این دیدار از دست دادند و 
گل دوم هم زمانی وارد دروازه این تیم شد که شایعه پیشنهاد لخویا 
به مهدی طارمی منتشر شده. پیشنهادی که قطعا می تواند عملکرد 
طارمی را تحت تاثیر قرار دهد و شاید مهم ترین کار برانکو در آستانه 

این بازی، کار کردن روی روحیه بازیکنانش است.

گل دوم لخویا به پرسپولیس
مسعود شــجاعی یکی از چند بازیکن باقی مانده از نسل 
قدیمی هــای تیم ملی اســت که همچنان مــورد توجه 
کی روش قرار دارد. کی روش حتی آندرانیک را خط زد، اما 
شجاعی را حفظ کرد. عملکرد شجاعی در لیگ یونان نشان 
می دهد بی دلیل نیست کی روش همچنان اصرار به ماندن 
 او دارد. شــجاعی هنوز قابلیت حضور در تیم ملی ایران را 

داراست. 

کی روش درباره مسعود اشتباه نکرد

هر باشگاه لیگ برتری در فصل آینده مانند فصل قبل مجاز به 
جذب ۱8 بازیکن با سن آزاد و  ۹ بازیکن زیر ۲۳ سال) متولدین 
۱۱ دی ماه ۱۳۷۳ به باال( هستند. با این حال قرار است تعداد 
بازیکنان امید و جوانان هر تیم لیگ برتری به زودی از سوی 

مسئوالن سازمان لیگ اعالم شود.
ظاهرا قرار اســت برای بها دادن بیشــتر به جوانان ســهمیه 
بازیکنان امید و جوانان) متولدیــن ۱۱ دی ماه ۱۳۷5 به باال(  
تیم های لیگ برتر افزایش پیدا کند. بازیکنان جوان و امید در 
فوتبال ایران به بنزین سبز معروف شده اند. باید دید فصل آینده 
تیم ها در لیگ برتر چقدر از این بنزین سبز استفاده می کنند. 

فصل گذشته تیمی که قهرمان شد کمترین استفاده را از بنزین 
سبز برد. در فهرست برانکو در پرسپولیس فقط چند بازیکن 
مثل رضا کرمال چعب،احسان علوان زاده، ابوالفضل درویشوند 
و حامد آقایی را در فهرست اصلی خود داشت و شاید به دلیل 
همین بی توجهی به بنزین ســبز بود که در برخی مقاطع تیم 
پرسپولیس با کمبود شــدید بازیکن مواجه می شد. هرچند  
پرســپولیس فصل را با تقریبا ۱۴ -۱5 بازیکن ثابت به خوبی 
پایان رساند ولی این هنر برانکو بود که سرخپوشان را به مقام 
قهرمانی رساند. فصل آینده شرایط برای پرسپولیس سخت تر 
و دشوارتر از قبل هم خواهد شد ضمن اینکه مدام در رسانه ها 

خبر از پیشنهادهای نجومی تیم های خارجی به بازیکنان اصلی 
سرخپوشــان مثل طارمی، کامیابی نیا، بیرانوند و... می شود. 
بنابراین پرسپولیس از هم اکنون باید به فکر جایگزین مناسبی 

برای این ستاره ها باشد.
پرسپولیس اگر می خواهد در فصل آینده کمتر دغدغه بازیکن 
داشته باشــد باید به جوانانش فرصت بیشتری بدهد و برانکو 
نفرات بیشتری را از فهرست امید و جوانان به بزرگساالن اضافه 
کند. شــاید تنها ایرادی که بتوان به پرسپولیس قهرمان وارد 
دانست بی توجهی اش به بازیکنان تیم های جوانان و امیدش 
بوده است. این در حالی است که استقالل به دلیل محرومیتی 
که از سوی فیفا برایش در نظر گرفته شــد توفیقی اجباری 
نصیب آبی پوشان پایتخت شد. استقالل وقتی نتوانست سرور 
جبــاروف و آندرانیک تیموریان را جذب کند به اســتفاده از 
جوانانی مثل امید نور افکن، مجید حسینی، زکی پور،  فرشید 
اسماعیلی  و... روی آورد؛ البته نباید از دور اندیشی سرمربی تیم 
استقالل غافل بود که بنزین سبز را به فهرست استقالل تزریق 
کرد و همین جوانان عصای دست منصوریان در لیگ برتر شدند 
و تیمی که شروع ضعیفی در لیگ برتر داشت را به مقام نایب 
قهرمانی رساندند. فصل آینده را می توان فصل جوانان نامید؛ 
فصلی که باشگاه های لیگ برتری توجه ویژه ای به بازیکنان، 
امید و جوانان و بازیکنان زیر ۲۳ سال خواهند داشت زیرا این 
بازیکنان جوان یا همان بنزین سبز است که فصل آینده نقش 

مهمی در لیگ برتر خواهد داشت.
به همین دلیل احتمــال دارد که باشــگاه ها در فصل نقل و 
انتقاالت به جای آنکه بر سر جذب  بازیکنان مشهور و برخی 
ســتاره ها با یکدیگر رقابت کنند به دنبال بازیکنان با کیفیت 
جوانان و امید باشند. امیدواریم در عرصه جذب بازیکنان جوان 
و امید باشگاه ها منطقی عمل کنند و کار را به دالل ها و واسطه 
نسپرند تا شاهد اتفاقات ناخوشایند در حضور بنزین سبز در 
لیگ برتر نباشیم؛ البته قطعا باشگاهی که  آکادمی و تیم های 
پایه قدرتمندی داشته باشد با خیالی آسوده در لیگ برتر هم 
گام می گذارد زیرا می تواند از دست پروده های باشگاه خودش 
در تیم بزرگسال تغذیه کند، اما آیا دو باشگاه بزرگ و محبوب 
کشور یعنی پرسپولیس و استقالل واقعا آکادمی فوتبالی پویا 
دارد که بتواند استعدادهای بزرگی به فوتبال ملی تحویل بدهد 

یا سرخابی ها همچنان به دنبال حاضری خوری خواهند بود!

در فصل آینده لیگ برتر فوتبال بنزین سبز) بازیکنان جوان و امید( نقشی پررنگ در سرنوشت تیم ها خواهند 
داشت.

تاجیکستان سهمیه های ایران برای فصول ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ لیگ 
قهرمانان آســیا را به احتمال زیاد دستخوش تغییرات خواهد 
کرد.سایت معتبر فوتبال رنکینگ طی گزارشی نوشت: سهمیه 
باشگاه های آسیایی برای فصول ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ لیگ قهرمانان 
آسیا در نوامبر ۲۰۱۷ طی تصمیم گیری کمیته مسابقات در 
کنفدراسیون فوتبال آسیا بررســی و اعالم خواهد شد و این 
موضوع بدین معناست که سهمیه های ۲۰۱8 میالدی )فصل 
آینده لیگ قهرمانان آســیا( بدون تغییر و مانند سال ۲۰۱۷ 

اعمال خواهد شد. بر همین اســاس فوتبال ایران برای فصل 
۲۰۱۷ لیگ قهرمانان آسیا نیز ۲+۲ سهمیه را داشت که چون 
باشگاه های عراقی نتوانستند مجوز حرفه ای باشگاه ها را کسب 
کنند، نیم سهمیه این کشور به ایران رسیده و باشگاه های ایران 

با ۱+۳ در فصل جاری کار خود را آغاز کردند.
 هرچند که در گزارش فوتبال رنکینگ درخصوص سهمیه های 
فصل ۲۰۱8 توضیحی ارائه نشــده است ولی به نظر نمی رسد 
برای فصل بعد در ســهمیه ها تغییری ایجاد شده و همچنان 

سهمیه کشــورمان ۱+۳ خواهد بود.  در ادامه گزارش فوتبال 
رنکینگ این طور ذکر شده اســت:در رنکینگ جدید منطقه 
غرب آسیا لیگ هند موفق شــد جایگزین اردن شود، هرچند 
که سهمیه های این دو کشــور هر کدام نیم سهمیه محسوب 
می شود. از سوی دیگر کشــور کویت همچنان تعلیق است و 
باشگاه های سوریه و عراق نیز نتوانســته اند مجوز حرفه ای را 
دریافت کنند و این در حالی است که لیگ تاجیکستان با صعود 
به جمع ۱۲ لیگ برتر غرب آسیا در صورتی که قهرمان فصل 
۲۰۱8 این کشور بتواند مجوز حرفه ای باشگا ه ها را کسب کند، 

نیم سهمیه عراق به این کشور خواهد رسید.

تاجیکستان سهمیه های ایران را دستخوش تغییرات می کند؟

نقش جوانان در سرنوشت تیم ها؛

بنزین سبزبه کمک کدام تیم می آید؟

مراســم تقدیــر ازبرگزیــدگان اولین دوره مســابقات 
ورزشــی جام   5s با حضور معاون منابع انسانی وبهبود 
مدیریت،مدیران وکارکنان مناطق شــش گانه درسالن 

شیخ بهایی آبفای استان اصفهان برگزار شد.
مهندس قبادیان، معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت 
شرکت آبفای استان اصفهان گفت: شرکت آبفای استان 
اصفهان در کمیته سالمت اداری با هدف  شفاف سازی 
انجام امــور و فعالیت ها و افزایش پاســخگویی و بهبود 
فرهنگ سازمانی و تقویت رفتار ســازمانی در نظر دارد 
رضایت مندی مشــترکین را افزایش دهد این درحالی 
است که با اجرای ایزو ها در بخش های مختلف  شرکت 
به دنبال ارتقای  کیفی و کمی ســطح  خدمات به مردم 
هســتیم. وی با بیان اینکه اجرای  5s  برای رسیدن به 
هدف های متعددی اجرامی شــود عنــوان کرد: برخی 
از مهم ترین هدف هــا عبارتند از: ایمنی و بهداشــت ، 
بهره وری، صرفه جویی در هزینه ها ،کیفیت و پیشگیری 
از خرابی ها در محیط هایی که بااجرای نظام آراســتگی 
مدیریت می شوند ، اشیای زاید و غیر ضروری وجود ندارد 
و اقالم موجود با نظمی خاص مرتب می شوند و این امرتا 
حد زیادی موجب صرفه جویی  در وقت و ایمنی محیط 

خواهد شد . اجرای منظم مراحل نظام آراستگی محیطی 
پاکیزه وبهداشتی رافراهم می آورد و از همه مهم ترتالش 
برای ایجاد عادت های صحیح درکارکنان، مهم ترین عامل 
درتحقق محیط های آراسته است. به طوری که  محیطی 
ســامان یافته ازلوازم ضروری به منظــور  ارائه خدمات 
باکیفیت مهیا می شود.  وی  به  مزیت های  اجرای این نظام 
اشاره کرد و اظهارداشت: سرعت  دستیابی افزایش می یابد 
نتایج برای همه افراد قابل درک است، محیط کاری تمیز و 
سازمان یافته خواهد شد .عمر وسایل و آالت کار افزایش و 

هزینه پیاده سازی  فعالیت ها کاهش می یابد.
در ادامه این برنامه از دبیران کارگــروه فرهنگی ،اداری 
و اجرایی نظام آراســتگی  تقدیر به عمل آمد؛ همچنین 
از برگزیدگان مســابقات ورزشــی جــام 5s   در بخش 
مســابقه دارت و مقام های اول تا ســوم مسابقه شطرنج 
تقدیر بــه عمل آمد.تندیــس جام 5s به گــروه طناب 
کشــی منطقه ۳  اهدا شــدو در نهایت جام مســابقات 
ورزشــی  5s  بــه منطقه ۳ شــهر اصفهان بــه لحاظ 
اینکه کارکنان  این اداره بیشــترین امتیاز مســابقات 
 ورزشــی این دوره را به خود اختصاص دادند به آنها اهدا  

شد.

5s تقدیراز برگزیدگان اولین دوره ازمسابقات ورزشی جام
 درآبفای استان اصفهان
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مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به مطالبات و درخواست های متعدد شهروندان منطقه ۹  در سال 
جاری یک مرکز فرهنگی در این منطقه احداث می شود. عباس روحانی با اشاره به مشخصات مجموعه فرهنگی مسجد 
امام حسین)ع( ، گفت:  احداث پروژه مرکز فرهنگی امام حسین )ع( در مجله جروکان با اعتبار ۹ میلیارد ریال در سال 

جاری عملیاتی می شود.
مدیر منطقه ۹  با اشاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: در سال جاری 
خیابان سردار شهید ترک الدنی، خیابان آذر مهر و فاز سوم خیابان بهشت 

احداث می شود.
روحانی با اشاره به اینکه در سال جاری پیاده روهای خیابان شهید آیت 
ا... شهید اشرفی اصفهانی و خیابان میرزا طاهر حدفاصل خیابان شهید 
مظاهری تا میدان شهید نصر نوسازی می شود، خاطرنشان کرد: عملیات 
اجرایی خیابان شــهدای کوهانســتان نیز در خیابان آتشگاه در دست 

اجراست و تا پایان سال جاری تکمیل می شود.
وی عنوان کرد: در سال جاری عملیات اجرایی کندروی باند شمالی خیابان آتشگاه حدفاصل خیابان سردار حجازی تا 

خیابان قدس نیز در دستور کار قرار گرفته می شود.

پیشرفت ۴۲ درصدی دوربرگردان تقاطع غیرهمسطح شهید باالیی
مجید براتی، مدیر پروژه تقاطع غیرهمسطح و دوربرگردان شهید باالیی با اشاره به قرار گیری  
پروژه دور برگردان شهید عباسعلی باالیی در محدوده منطقه ۶ شهرداری اصفهان  از پیشرفت 

فیزیکی  ۴۲ درصدی این پروژه خبر داد.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبر داد:

احداث مجموعه فرهنگی مسجد امام حسین )ع( 

مدیر منطقه 1۲ شهرداری اصفهان اظهار کرد: اولین پردیس خانواده 
 محور با مســاحت ۴۶ هزار مترمربــع در خیابان بهارســتان احداث 

می شود.
وی با اشاره به اینکه در ســال جاری برای آزاد ســازی این مجموعه 
7 میلیــارد تومان بودجــه در نظر گرفته شــده، ادامــه داد: تاکنون 
 ۹0 درصد از آزاد ســازی این پــروژه تفریحی- فرهنگی انجام شــده 

است.
مدیر منطقه 1۲ شهرداری اصفهان با بیان اینکه  فاز اول این مجموعه 
نیز آماده کنلگ زنی اســت ، عنوان کرد: 17 پروژه با همکاری بخش 

خصوصی در پردیس خانواده محور اجرا می شود.
برکت گفــت: در پردیس خانــواده محور مراکزی همچون اســتخر، 
 زمین ورزشــی، زمین بازی، تیر اندازی، ســینما، بوســتان  احداث 

می شود.

مدیر منطقه یک شهرداری اظهار کرد: در راستای ارتقای سرانه فضای  
سبز و افزایش نشاط در محالت، احداث بوستان های محلی در دستور 
کار مدیریت شهری قرار دارد. بر این اساس احداث بوستان محلی شهاب 
حدفاصل خیابان شهید بهشتی - خیابان صائبیه در منطقه یک اجرایی 
می شود.حمید عصارزادگان افزود: برای اجرای این بوستان محلی ۶00 
میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد. وی با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقه عنوان کرد: مجموعه فرهنگی آیت ا... شهید بهشتی در خیابان 
 بهشتی با مساحت ۳هزار متر مربع و با اعتبار ۴ میلیارد تومان احداث
 می شود. عصارزادگان با اشاره به اینکه امسال عملیات احداث مجموعه 
فرهنگی مسجد ا... در خیابان کاشانی با اعتبار ۲ میلیارد و ۵00 میلیون 
تومان انجام می شود، ادامه داد: همچنین مجموعه فرهنگی پنج رمضان 
در خیابان پنج رمضان با مساحت حدود ۳هزار متر مربع و با هزینه یک 

میلیارد و ۵00 میلیون تومان احداث می شود.

با وجود آنکه کالنشهر اصفهان طی روزهای گذشته از پوسترها، تراکت ها و بنرهای تبلیغاتی سرشار بود، ناگهان و در 
کمتر از ۶ساعت، چهره عوض کرد و اکنون نشــانی از تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی و 
شورای اسالمی شهر نیست.عملیات پاک سازی دیوار و بدنه خیابان ها و معابر شهر اصفهان از تبلیغات و برچسب های 

انتخاباتی همزمان با اعالم پایان زمان رای گیری با تالش بی وقفه کارکنان 
اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان در مناطق 1۵ گانه انجام و قبل 
از ساعت ۵ بامداد روز شنبه به پایان رســید و نصف جهان جامه تبلیغات 

انتخابات را از تن خود در آورد. 
پاک سازی و نظافت شهر در کمتر از ۶ ساعت را مرهون تالش های بی وقفه 
کارکنان خدمات شــهری در  مناطق 1۵ گانه شهرداری اصفهان و ستاد 
خدمات شهری شهرداری اصفهان هستیم ؛چرا که این اقدام به موقع باعث 
شــد تا اصفهان ما همچنان در زیبایی و پاکیزگی زبانزد باشد.عمده اقالم 
تبلیغاتی نامزدهای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، میان دوره ای 

مجلس وپنجمین دوره انتخابات شورای شهر، کاغذ، بنر و پارچه بوده  است که پس از پاک سازی شهر، تولید پسماند 
خشک نیز به نحو چشمگیری افزایش یافت.

همزمان با پایان رای گیری؛

اصفهان، جامه تبلیغات انتخاباتی را از تن بیرون کرد 

تاثیرگذاری 
اجتماعی پروژه های 
مشارکتی به منظور 

رشد و توسعه 
شهر برای سرمایه 
گذاران بسیار مهم 

است

مدیر منطقه 12 شهردار ی اصفهان :

نخستین پردیس خانواده 
محور احداث می شود

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی 
بوستان شهاب 

اخبار

محدودیت منابع مالی شهرداری ها و عدم پرداخت اعتبارات 
دولتی، دو موضــوع اصلی هســتند که باعث می شــود تا 
شهرداری ها برای متوقف نشدن موتور محرکه شهری دست 
به جذب ســرمایه های خصوصی بزنند؛ البتــه این موضوع 
می تواند هم باعث اشتغال زایی شود و هم نقش شهرداری ها 

را از متولی بودن خارج و به یک نهاد حمایتی تبدیل کند.
از این رو شهرداری اصفهان نیز طی دو سال اخیر فرش قرمزی 
برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم کرده و تاکنون نیز 

در این راستا موفق شده است.
توسعه شهری  با حرکت به ســمت پروژه های 

مشارکتی
مهدی جمالی نژاد، شــهردار اصفهان با اشــاره به افزایش 
پروژه های مشــارکتی در شــهر می گوید: انجام پروژه های 
مشارکتی  در سال گذشته ۲/۵ برابر نسبت به 10 سال گذشته 

رشد داشته است. 
 وی با بیان اینکه اجرای پروژه های مشــارکتی با سرعت در 
حال انجام اســت، ادامه می دهد: احداث بــازار گل و گیاه و 
بازار خشکبار یکی از پروژه هایی است که با مشارکت بخش 

خصوصی در دست اجراست.

جمالی نژاد معتقد است: در جذب ســرمایه های خصوصی 
انقالبی صورت گرفته اســت، به طوری که تنها در سال قبل 
دو برابر 10 سال گذشته سرمایه گذار بخش خصوصی جذب 
بازارهای مشارکتی شهرداری شدند و با شهرداری در پروژه ها 
مشارکت می کنند. وی با بیان اینکه فقط برای ساخت شهرک 
مبل بیش از 100 میلیارد تومان اعتبار جذب شده است، ادامه 
می دهد: در شهر اصفهان پتانســیل های زیادی وجود دارد 
که می توانیم با حضور ســرمایه گذاران از این پتانسیل ها به 
بهترین شکل ممکن بهره مند شویم، بنابراین باید برای رشد 

و توسعه شهر به سمت پروژه های مشارکتی حرکت کنیم.
وی در ادامه با اعالم اینکه تاکنون ســرمایه گذاران بسیاری 
برای پیشرفت و توسعه شهر خود قدم برداشته اند، می گوید: 
در شــهر اصفهان می توانیم ۵0 تا ۸0 درصد از پروژه ها را به 

صورت مشارکتی انجام دهیم.
2۵ هزار شغل حاصل توسعه سرمایه گذاری های 

مشارکتی
ســید مرتضی حســام نژاد، مدیر ســرمایه گــذاری و امور 
مشــارکت های مردمی شــهرداری اصفهان نیز در این باره 
می گوید: »طی 10 ســال گذشــته 1100میلیــارد تومان 

سرمایه گذاری در پروژه های مشــارکتی شهرداری صورت 
گرفته و در سال جاری این مقدار ۳ هزار میلیارد تومان بوده 
است.«  وی با اشاره به اینکه افزایش میزان سرمایه گذاری در 
پروژه های مشارکتی نشانه رونق اقتصادی شهر است ادامه 
می دهد: در این راستا ۲۵ هزار نفر شغل به طور مستقیم ایجاد 

شده که موجب حمایت از تولید ملی شده است.
حســام نژاد تاکید می کند: وظیفه مدیریت شــهری تامین 
امنیت ســرمایه گذاری در شهر اســت؛ چراکه تاثیرگذاری 
اجتماعی پروژه های مشارکتی به منظور رشد و توسعه شهر 

برای سرمایه گذاران بسیار مهم است.
مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان 
با اشــاره به اینکه ســرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی 
شــهرداری از ۲ میلیون تومان تا 1۳0 میلیــارد تومان بوده 
اســت، عنوان می کند: جمع کل قراردادهایی که به وسیله 
سرمایه گذاران حاضر در این همایش به امضا رسیده به ۲ هزار 

میلیارد تومان می رسد.
ساخت ۷  هزار واحد مســکونی حاصل جذب 

سرمایه های خصوصی
وی هم افزایی ســرمایه گذاران و مسئوالن شــهری را رمز 
رسیدن به موفقیت های متعدد در رشــد و توسعه اصفهان 
می داند و می گوید: طی این ســال ها با همکاری مجموعه 
سرمایه گذاران و شــهرداری اصفهان 7 هزار واحد مسکونی، 

تجاری و ۲۵ هزار نفر شغل ایجاد شده است.
حســام نژاد به احداث پمپ بنزین های جدید سطح شهر و 
آکواریم ناژوان به عنوان طرح های پرثمر و نوین مشــارکتی 

شهرداری با سرمایه گذاران 
اشــاره و می گویــد: پس از 
۴0 ســال ۵0 پمپ بنزین 
در سطح شــهر احداث شد 
که توانست مشکل ترافیک 
و مسائل زیست محیطی را 
به صورت گسترده رفع کند.

وی بیان می کنــد: وظیفه 
مدیریــت شــهری تامین 
امنیــت ســرمایه گذاری 
در شــهر اســت؛ چراکــه 
تاثیرگــذاری اجتماعــی 
پروژه هــای مشــارکتی به 
منظور رشــد و توسعه شهر 
برای سرمایه گذاران بسیار 
مهم اســت و وقتــی آنها 

می بینند این ســرمایه گــذاری ها در راســتای خدمت به 
شهروندان صورت می گیرد انگیزه مضاعفی پیدا می کنند.

بنیاد شهید

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و 
امور ایثارگران :

 شهدای دفاع مقدس 
اهل شعار نبودند

  معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران استان در مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز 
شــاهد و ایثارگر دانشــگاه اصفهان و دانشگاه هنر در 
سالن پیامبر اعظم)ص( دانشگاه اصفهان گفت: در طول 
دوران دفاع مقدس، سخت ترین محورها را رزمندگان 
اصفهانی مدیریت کردند.سید علی قریشی افزود: بعد 
از دوران دفاع مقدس نیز جامعه بزرگ ایثارگران استان 
اصفهان به خوبی در عرصه های مختلف درخشیدند و 
آثار و برکات خوبی را از خود به جای گذاشتند؛ این حق 
مردم اصفهان نیســت که به جایگاه شهدا و ایثارگران 

خدشه وارد شود.
معاون فرهنگــی و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران اســتان اصفهان اظهار داشت: شهدای دفاع 
مقدس اهل شــعار نبــوده و عملگرا بودنــد و بیش از 
آنچه حرف بزنند عمل کردنــد و پیرو امام)ره( خویش 
بودند. وی یادآور شد: دانشجویان عزیز کشور ما نیز به 
تبعیت از شهدا و ایثارگران در لحظات مهم و حساس 
در عرصه های مهم نظام جمهوری اســالمی حضوری 
آگاهانه داشــته و در انتخابات نیز با جدیت مشارکت 

کردند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 

اصفهان  خبر داد:

برگزاری اردوی »تفریحی 
درمانی« جانبازان شیمیایی

  داریوش وکیلی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان گفت: اردوی فرهنگی تفریحی درمانی 
ویژه 1۲0 نفر از جانبازان شــدید و متوسط شیمیایی 
ریوی و چشــمی به همت معاونت درمان بنیاد شهید 
و امور ایثارگران اســتان اصفهان و با حضور پزشکان 
معتمد و رییس اداره مددکاری از ۲1 تا ۲۸ اردیبهشت 
در شــهر ســاری برگزار شــد. وی افزود: کالس های 
آموزشی در حوزه های تغذیه، روانشناسی، روانکاوری، 
مشکالت چشمی و ریوی در حین این اردو برگزار شده 
اســت؛ ۵1 تن از این جانبازان، از جانبازان 70 درصد 

بوده و مابقی بین ۵0 تا 70 درصد هستند.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
اظهارداشت: هدف از برگزاری این اردو پاالیش سالمت 
و انجام معاینات دوره ای به مدت یک هفته در اســتان 

مازندران بوده است.

شهرداری اصفهان با توجه به اینکه باید زمینه مساعدی را برای توسعه سرمایه گذاری های بخش خصوصی 
در راستای پیشرفت شهری فراهم کند در سال ۹۵ نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار جذب کرده است.

در قاب شهر

حضور اصفهانی ها پای صندوق های رای

اخبار

صدور پیام استاندار اصفهان بعد از اعالم نتایج انتخابات؛

قدردانی از حضور حماسی و انقالبی 
مردم اصفهان در انتخابات

رســول زرگرپور، اســتاندار اصفهان در پیامی از حضور حماسی 
مردم در انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری، 
میان دوره ای مجلس شورای اســالمی در اصفهان و پنجمین دوره 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا تقدیر و اعالم کرد حماسه 
بزرگ دیگری در کارنامه پرافتخار این ملــت فهیم و آگاه به ثبت 

رسید.
متن این پیام به شرح ذیل است:

حضور حماســی، پرشــور و غرورآفریــن مردم ایران اســالمی و 
به ویژه مردم فهیــم، والیتمــدار و بافرهنگ اســتان اصفهان در 
دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســت جمهوری، میــان دوره ای 
مجلس شــورای اســالمی در اصفهان و پنجمین دوره انتخابات 
شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا بــار دیگر مردم ســاالری 
دینــی را در کشــور متجلــی ســاخت و حماســه بــزرگ 
 دیگری را در کارنامــه پرافتخار ایــن ملت فهیــم و آگاه به ثبت

 رساند. 
مردم ایران با حضور حماسی و کم نظیر خود در روز ۲۹ اردیبهشت 
ماه، ضمن تجدید بیعت با آرمان های واالی انقالب اسالمی، شهدا 
و امام شــهدا، در لبیکی مجــدد به رهبر معظم انقالب اســالمی 
)مدظله العالی(، عــزم و اراده خود را در حمایــت از نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایــران در مقابل حیرت جهانیــان به نمایش 
گذاشــتند و فارغ از هر نتیجه ای بی شــک پیــروز واقعی مردمی 
خواهند بــود که با حضور دشمن شــکن خود بــه یاوه گویی های 
 بیگانــگان پایــان دادنــد و دل آزادی خواهــان جهــان را گرم

 کردند.
اینجانب از حضور حماســی و جهاد گونه مردم همیشه درصحنه و 
انقالبی اصفهان و کلیه عوامل و دست اندرکاران برگزاری انتخابات که 
در آفرینش این حماسه نقش ماندگاری را ایفا کردند قدردانی کرده 
و امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج( و رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب شاهد رشد و شکوفایی بیش ازپیش ایران اسالمی 

در جهان باشیم.

رییس کمیته اطالع رسانی ســتاد انتخابات اســتان اصفهان اظهارکرد: 
شمارش آرای ریاست جمهوری در استان اصفهان به پایان رسید و نتایج به 
تهران ارسال شده است. احمدرضا ضیایی گفت: آرای ثبت شده تا ساعت 
۲۴ روز جمعه ۲۹ اردیبهشت، ۲ میلیون و ۵۶0 هزار و ۳۴7 نفر در استان 
اصفهان بوده که مشارکت 7۳/۲ درصدی مردم اســتان اصفهان را نشان 
می دهد. وی افزود: در شهرستان اصفهان همزمان با دوازدهمین انتخابات 
ریاســت جمهوری ، انتخابات میان دوره ای مجلس و همچنین پنجمین 
دوره شوراهای شهرو روستا نیز برگزارشــد که الویت شمارش با شمارش 
آرای ریاست جمهوری بود. رییس اداره اطالع رسانی ستاد انتخابات استان 
اصفهان گفت: نتایج انتخابات شــوراهای شهر و روستا در شهرستان های 

مختلف استان مشخص شد و نتایج آن اعالم گردید .
وی خاطرنشان کرد: به دلیل باال بودن تعداد نامزدهای انتخاباتی شوراها، 
زمان اعالم نتایج این انتخابات در شهر اصفهان به امروزکشیده شد و نتایج 

آن اعالم می شود.

رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان خبرداد:

 مشارکت 73 درصدی اصفهانی ها 
در انتخابات

شهردار اصفهان مطرح کرد:

در جذب سرمایه های خصوصی انقالبی صورت گرفته است

در نوزدهمین نشست راهبردهای شهرسازی و معماری 
اصفهان مطرح شد:

حفاظت از میراث فرهنگی فراتر از 
مرمت ساختمانی است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: در نوزدهمین 
نشست از سلسله نشســت راهبردهای شهرســازی و معماری با 
موضوع »حفاظت میراث و برنامه ریزی شهری در هامبورگ آلمان« 
که۲۶ اردیبهشت ماه برگزار شــد، در خصوص مباحث تخصصی 
حفاظت از میراث فرهنگی بین اصفهــان و هامبورگ تبادل نظر 

صورت گرفت.
سید جمال الدین صمصام شریعت در گفت وگو با ایمنا اظهارکرد: 
سلسله نشست راهبردهای شهرسازی و معماری از ابتدای سال ۹۴ 

تاکنون ماهیانه دو بار در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: نوزدهمین نشست از سلسله نشست های راهبردی 
شهرســازی و معماری با موضوع »حفاظت میراث و برنامه ریزی 
شهری در هامبورگ آلمان« با حضور اساتید شاخص دانشگاه های 

داخلی و خارجی و کارشناسان و دانشگاهیان همراه بود.
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
در نشســت اخیر انتقال تجارب ارزنده شهرهامبورگ در حفاظت 
میراث به کالنشهر اصفهان انجام شــد، اظهارکرد: این تجربیات 
برای بهره برداری توســط اداره مطالعات و برنامه ریزی شــهری 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان جمع آوری و به 

سازمان های مربوطه ارسال می شود.
وی گفــت: در شــهرهای مختلــف اروپایی حفاظــت از میراث 
وتجدید حیات شهری ازطریق گردشــگری وتوریسم و براساس 
پنج اســتراتژی مبتنی برتوریسم کســب وکار، استراتژی مبتنی 
بررویدادهــا، اســتراتژی مبتنــی برجذابیــت هــای فیزیکی، 
استراتژی های مبتنی برخرده فروشی و اســتراتژی های مبتنی 

برفرهنگ انجام می شود.
صمصام شــریعت تصریح کرد: نباید حفاظت میراث را با حفاظت 
کالبدی و ساختمانی اشتباه گرفت و بدان محدود شد زیرا حفاظت 

میراث فراتر از مرمت ساختمانی و کالبدی عمل می کند.
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لبخندک

چراغ سبز شده، اما ماشین ها هنوز نیم متر هم  ندا
تکان نخورده اند. از پشت سرتان صدای بوق  شاه نوری

ممتد می آید، اما نمی دانید رو به روی تان چه خبر اســت و انگار 
ماشــین ها را به زمین چســبانده اند. توی همین اوضاع و احوال 
درست وقتی رادیو دارد آهنگ مورد عالقه تان را پخش می کند و 
ماشین جلویی به اندازه 4 وجب برای تان جا باز کرده، سر و کله یک 
سمند خوش رنگ پیدا می شود که قصد دارد دقیقا خودش را بین 
شما و ماشین جلویی، توی همان یک ُگله جا بچپاند و به این ترتیب 
همه چیز توی هم گره می خورد. از روی رانندگی بعضی ها می شود 
فهمید که وقتی بچه بودند عالقه زیادی داشته اند که روی لبه جوی 
آب راه بروند و توازنشان را حفظ کنند. منظورم آن بزرگوارانی است 
که عالقه دارند دقیقا روی خط کشی های خیابان رانندگی کنند و 
صف بقیه ماشــین ها را به هم بزنند. بعضی از دوســتان هم فکر 
می کنند که اتوبان زمین فوتبال است و ماشینشان ساق های مسی. 
آنها وظیفه خودشــان می دانند که همه را از عابــر پیاده گرفته تا 
ماشین های دیگر و عالئم رانندگی دریبل کنند و با این کارشان هم 
گره ترافیک را کور می کنند و هم آمــار تصادف ها را باال می برند. 
کمپین نه به خطوط برانیم یک کمپین برچســبی اســت. یعنی 
کســانی که آن را تبلیغ می کنند یک برچسپ پشت شیشه عقب 
می چسبانند تا همه را به راندن بین خطوط دعوت کنند، رفتاری 
که گفته می شود می تواند 60 درصد حجم ترافیک را کم کند. مردم 
خیلی از کشورهای دنیا به این معروفند که خوب رانندگی نمی کنند 
و شــهر را به هم می ریزند. گرچه آنها توی این بی نظمی به نظم 
رســیده اند با اخالق رانندگی هم 
کنار می آیند، اما حســابی 
وقت و پولشان را هدر 
می دهنــد و جــان 
همشهریانشــان را 
خطـــــر  بــه 
می اندازنــد. بین 
خطــوط برانیــم 
تالشی است برای 
خارج کردن اسم ما از 

فهرست این کشورها.

بسیاری از آدم ها تالش می کنند تا مهربان، مراقب 
و دلسوز باشند، اما برای برخی از مردم همیشه این 

تالش ها نتیجه نمی دهد.
 رفتارها یا عادت های بدی وجــود دارند که آدم ها 
را غیرجذاب و آزاردهنده نشان می دهند و معموال 
کســی نمی خواهد اطراف این گونه آدم ها باشد. به 
تعدادی از این عادت های آســیب زا در اینجا اشاره 

می شود.
ممکن است است آدم ها از وجود چنین ویژگی هایی 
در خودشان آگاه نباشند، اما این دلیل نمی شود که 
دیگران آن را نادیده بگیرند. بنابراین اگر شما هم این 
عادت ها و رفتارها را در خودتان پیدا کردید تالش 

کنید آنها را اصالح کنید. 
در اینجا10 ویژگی که مــا را به آدم های غیرجذاب 
تبدیل می کند و راه رهایی از آنها را برای تان بازگو 

می کنیم. با ما همراه باشید: 
1- اگر مجذوب خود هستید

بسیاری از مردم این کار را بدون آنکه متوجه باشند 
انجام می دهند. تمرکز شما فقط روی خودتان است، 
فقط درباره خودتان صحبت مــی کنید و توجهی 
ندارید که دیگران هم در کنار شــما ممکن اســت 
حرفی برای گفتن داشته باشند. فکر می کنید تنها 
شخص مهم، شما هستید. اگر این حرف ها در مورد 
شما صدق می کند، حاال زمان تغییر است. هیچ کس 
نمی خواهد با کسی دوست باشــد که تنها مراقب 

خودش است.
2 - اگر تمرکز شما فقط به بیرون است و درون 

را نادیده می گیرید
زیبایی واقعی از درون، قلب و روان ما می آید. زیبایی 
ظاهر قاعدتا نباید موضوع مهمی باشد، اما آدم هایی 
که رفتارهای غیرجذاب دارنــد، تصور می کنند که 
زیبایی بیرونی همه چیز است. این آدم ها بهتر است 
در آیینه نگاهی عمیق به خود بکنند و آنچه در اعماق 
آنها نهفته است را ببینند: یک فرد زشت، این تصوری 
است که آنها از خود دارند و این همان چیزی است 

که باید آن را تغییر دهند.

مهارت زندگی

دبیرسـتان سـنت چارلـز شـرقی، سـنت 
چارلز، ایلینوی

ارواح موجوداتی ترسناک هسـتند، اما وقتی حضورشان 
بـا گذشـته ای ترسـناک و رعـب آور همـراه می شـود، 
مبدل به منبعـی تمام نشـدنی برای کابوس های شـبانه 
خواهند شـد. دبیرسـتان سـنت چارلز نیز دچـار چنین 
معضلی اسـت، جایی که شـایعاتی مبنی بـر حضور روح 
یـک دختـر و تسـخیر راهروهـای مدرسـه توسـط او بر 
سـر زبان هاسـت. گفته می شـود کـه روح او همچنان در 
حـال نواختن فلـوت در اتاق موسـیقی اسـت کـه ظاهرا 
قتلـگاه او بـوده اسـت. جایی کـه دربـان دیوانه  مدرسـه 
او را به قتـل رسـاند. در ادامـه ظاهـرا دربـان در اقدامی 
جنـون آمیز بـدن قربانی خـود را مثله کرده و هـر تکه از 
آن را در یکـی از گنجه های مدرسـه پنهان کرده اسـت.
 ،)Chopticon دبیرسـتان چاپتیـکان )

مورگانز، مریلند
قتـل وحشـیانه یـک معلـم در ایـن مدرسـه، باعـث 
شـکل گیری شـایعاتی در مورد تسـخیر شـدن مدرسـه 

توسـط روح او شـده اسـت
و  ترسـناک  مـورد چیزهـای  در  کـردن  صحبـت 
داسـتان های شـکل گرفته پیرامـون آنها، شـاید مبحث 
مـورد عالقه  همه نباشـد، بـه خصـوص آنهایی کـه با هر 
صدایـی از جـا می پرنـد و ضربـان قلب شـان سـرعت 
می گیـرد، اما بـه هر حال گـروه دیگـری با شـوق و ذوق 
ایـن داسـتان ها را دنبـال می کننـد، امـا داسـتان ایـن 

دبیرسـتان چیسـت؟
نـام بـه  معلمـی  1۹۸۳، ظاهـرا خانـم   در سـال 
Heater( حیـن اشـتغال بـه کار تابسـتانی در  ( 
 ایـن مدرسـه مـورد حملـه وحشـیانه »لسـتر بـروم«

 )Lester Broome(، کارگر تاسیسـاتی مدرسـه قرار 
گرفتـه و تا حـد مـرگ مـورد آزار و اذیت قـرار می گیرد. 
قاتل بعـد از انجام ایـن جنایت، بـدن بی جان ایـن معلم 
را در نزدیک تریـن حمام واقـع در طبقه  دوم سـاختمان 
رهـا می کنـد؛ البتـه ایـن جنایـت بـدون عواقـب باقـی 
 نمانـده و لسـتر دسـتگیر و بـه جـرم قتـل محاکمـه

 شد.

معروف ترین دبیرستان های تسخیر شده)2(
دانستنی ها

حرف حساب

باغ 
کاغذی

کتاب »پنج قرار عاشــقی در یک روز«، ۱۷ داســتان کوتاه با 
موضوع نماز، اثری جدید از» مهدی شریفی« است که انتشارات 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی آن را چاپ کرده است.
دست مایه اصلی هفده داســتان این مجموعه، وقایع عادی و 
روزمره ای است که در شــبانه روز همه ما می آیند، می مانند 
و بی صدا تمام می شــوند. روزمرگی هایی که گاهی غباری 
می شوند تا شیرینی عطر سجاده ها از یادمان برود که یادمان 

برود کســی که از رگ گردن به ما نزدیک تر است کافی است 
به سجده برویم تا طوفانی از آرامش ما را در خود هضم کند.

مجموعه داستان های این کتاب، بی ادعا از زندگی این روزهای 
مردم ما حرف می زند تا بهانــه ای برای تفکر برای نماز و خدا 
باشــد! داســتان هایی که به مثابه تابلوهای نقاشی ساده ای، 
زندگــی معمولی آدم هــای معمولی اطراف مــا را به تصویر 

کشیده اند تا بهانه ای برای فکر کردن به )نماز( شود.

دوست داشتن عیب نیست
دوست داشتن که عیب نیست بابا جان. دوست 
داشتن دل آدم را روشــن می کند، اما کینه و 
نفرت دل آدم را سیاه می کند. اگر از حاال دلت 
به محبت انس گرفت، بزرگ هم که شدی آماده 
دوست داشــتن چیزهای خوب و زیبای دنیا 
هستی. دل آدم عین یک باغچه پر از غنچه است، 
اگر با محبت غنچه ها را آب دادی باز می شوند، 

اگر نفرت ورزیدی غنچه ها پالسیده می شوند.

»سووشون«
سیمین دانشور

پنج قرار عاشقی در یک روز! 

ویژگی هایی که شما را 
غیرجذاب می کند!

 بین خطوط برانیم

جدول شماره 2142

افقی
1- از تشکالت سازمان ملل متحد - از احجار کریمه

2- خاندان - تند خو - حشره خون خوار - نام سابق 
تایلند

۳- دخان - خون بها - مقابل آمد - مصیبت 
4- چشم چران - شالق - مساوی 

5- خالص - عالمت مفعول - بی واسطه - قنات 
6- خداوند - مامور تحقیق و کشف جرم - از حروف 

الفبای یونانی
7- پسوند شباهت - پنج آذری - رود آلمان - ناشنوا

۸- انتقال فکر - شهرت »فیروز« آسیابانی که یزگرد 
سوم را به قتل رساند

۹- شــهر توت - دوســت و همدم - نقش هنری - 
عقیده و نظر 

10- امر به دانستن - واضع تئوری »بنیاد انواع« - 
تصدیق ایتالیایی

11- ساختمان ها - ضمیر داخل - به خاک سپردن 
مرده

12- دوستی - ورزش توپ و تور - جامه و لباس 
1۳- چین و چروک پوســت - پدر رستم - مقابل 

نوش - برهنه 
14- بازگشتن - حرف عصایی - کوهه - پیمودن

15 - فیلم »ابوالحســن داوودی« با نقش آفرینی 
بیژن امکانیان و باران کوثری - بنیان گذار شــعر نو 

در ادبیات فارسی
عمودی

1- قوم باستانی ایرانی - عهد نامه - مقابل ممات
2- ظاهر ســاختن - حیوان عظیم الجثه دریایی 

- کوزه

۳- چهارمین عنصر تمدن - طریق میان بر - خرس 
آسمانی - یکصد و یازده

4- گرامی - چشمه - از سازهای کوبه ای - مرغابی
5-  چوب خوشبو - پدر - حاجت

6- اراده و خواست خداوند - مقابل زیبایی - ماه نو
7- چنگ - خاطره - پهلوانان

۸- فلز سرخ - ناله و شیون - جیره خوار - نت سوم
۹- مدد و کمک - مجلس اعیان - جاری

10-  خون ریز - مایه سرافرازی - پایتخت کشور پرو
11- از همدیگر رمیدن - فرزند - شوهر

12- کافی - بنیان گذار جنبش صهیونیستی - واحد 
شمارش شتر و انسان - اتمسفر

1۳- شک و تردید - تصدیق آلمانی - حرف بیش از 
حد - درخت خرما

14- کشتزار صیفی جات - اتاق درس - از حد خود 
تجاوز کردن

15-  در آوردنی از روزگار - از مخدراتی که از مرفین 
به دست می آید - ابریشم خام
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 لحظات هیجان انگیز پرواز
 در 101 سالگی

اکثر افــراد جهت انجام 
یــک کار جدید ســن و 
سالشان را مدنظر قرار می 
دهند، اما برخی هم از این 
قاعده مستثنی هستند 
و سن و ســال برای شان 
اهمیتی ندارد و دســت 
بــه هــر کاری می زنند. 
عالقه مندی به پرواز در بســیاری از افراد وجود دارد و 
گروهی نه تنها از ارتفاع هراســی ندارند بلکه عاشقانه 
پرواز در ارتفاعات را دوســت دارند. ایــن بار پیرمردی 
101 ساله که اهل کلوریدای انگلستان است بدون در 
نظر گرفتن سنش دســت به اقدام ترسناک و هیجان 
انگیزی زده است. وی با پرش از ارتفاع 15 هزار فوتی از 
 هواپیما توانست عنوان مسن ترین هوانورد دنیا را کسب
 کند.وی در این پرواز به همراه ۳ نســل از خانواده اش 
اعم از: نتیجه 16 ساله استنلی، نتیجه 21 ساله الی، نوه 
50 ساله راجر و پسر 74 ساله برایان پرواز را تجربه کرد. 
هدف هاینس از این ابتکارجمع آوری مبلغی برای خیریه 
سلطنتی بریتانیا عنوان شده است که اقدامش موفقیت 
آمیز بوده و توانسته 2 هزار پوند جمع کند. الزم به ذکر 
است که وی توانسته رکورد یک کانادایی در سال 201۳ 

را نیز بشکند.

تخم مرغ طالیی 16 فوت 
معادل با پنج متر ارتفاع 
دارد. درون ایــن تخــم 
مرغ با چوب مشبک کاج 
و قســمت بیرونی آن از 
پنل ها و صفحات فلزی 
آینه ای بازتاب دهنده که 
فضای اطراف را روی خود 
منعکس می کند تشکیل شده است. این پروژه بخشی از 
تالش ها برای نوسازی های شهری می باشد که توسط 
شــرکت Riksbyggen در قسمت شــمالی یکی از 
شهرهای ســوئد به نام »کرونا« به بهره برداری رسیده 
است. تخم مرغ طالیی 16 فوت معادل پنج متر ارتفاع 
دارد. درون ایــن تخم مرغ با چوب کاج به شــکل النه 
زنبوری و قســمت بیرونی آن از پنل های ضد زنگ و 
صفحات فلزی آینه ای بازتاب دهنده که فضای اطراف را 

بر روی خود منعکس می کند تشکیل شده است. 
اجاق سونا در مرکز تخم مرغ و به شکل یک قلب از سنگ 

و آهن قرار گرفته است. 
در صورت عدم اســتفاده می توان این ســازه را به 6۹ 
قسمت جداگانه درهم شکست و آن را در مکان دیگری 

دوباره روی هم سوار کرد. 

 ساخت سونا به شکل
 تخم مرغ طالیی

محمد اســماعیل زاده، رییس اداره فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی اداره 
کل آموزش وپرورش استان اصفهان درچهارمین برنامه ازسلسله نشست های برنامه 
رادیویی جاری حیات با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب گفت:درســال تحصیلی 
۹6-۹5  بیش از۸ هزار نفر دانش آموز مقطع ابتدایی ،متوســطه اول ودوم با حضور 
درخانه فرهنگ آب و بازدید از کارگاه مدیریت مصرف این مرکز تحت آموزش  مبانی 
مصرف بهینه آب قرارگرفتند به طوری که می توان گفت  این دانش آموزان 40 هزارنفر 

ساعت مورد آموزش درست مصرف کردن آب  درخانه فرهنگ قرارگرفتند.  
چهارمین برنامه ازسلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات با موضوع مدیریت 
مصرف بهینه آب با همکاری گویندگان شبکه رادیوی اصفهان درخانه فرهنگ آب 
با حضوردانش آموزان پیش دبستانی و مقطع اول دبستان برگزار شد در این برنامه 
خانم تشیعی، رییس خانه فرهنگ آب اعالم کرد: با تاسیس خانه فرهنگ آب تعامل 
و ارتباط با سازمان ها واداراتی  مانند آموزش وپرورش ، بهزیستی ،شهرداری و... به 
منظور نهادینه کردن مصرف صحیح آب درجامعه بسیار قوت گرفت به گونه ای که 
درســال تحصیلی ۹6-۹5 حدود  5 هزارنفر ازدانش آموزان دختروپسر را درمقطع 
دبستان ،هزارنفرازدانش آموزان دبیرستان ۳ هزارنفر ازکودکان ۳تا6 ساله و هزارنفر 

ازبزرگساالن را تحت آموزش های مصرف بهینه آب قراردادند.
 وی افزود: خانه فرهنگ آب یکی از زیرمجموعه های روابط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب است که آموزش اقشار مختلف جامعه را پیرامون مصرف بهینه آب در دستور 
کار قرار داده است؛ چراکه درســت مصرف کردن آب عالوه بر اینکه مانع هدر رفت 
منابع آبی می شود در کاهش هزینه ها هم تاثیر بسزایی دارد. در این راستا در سال 
۹5 خانه فرهنگ آب، آموزش بانوان شــاغل در استانداری،آموزش بانوان شاغل در 
فرمانداری،آموزش معلمان ضمن خدمت،آموزش خواهران پایگاه مقاومت بســیج 
اصفهان،آموزش کارکنان شهرداری ،آموزش کارکنان پایگاه های امربه معروف ونهی 
ازمنکر وآموزش زنان خانه دار که در واقع بخشــی ازگروه هدف بودند را در دستور 
کارقرار داد. بر این اساس نســبت آموزش این جامعه های هدف شامل 7۸۳ نفر از 

کارمندان دستگاه های اجرایی،22درصد ازکارکنان شهرداری ،4۳درصدکارکنان 
آموزش و پرورش ،۹درصد کارکنان استانداری ،5درصد مشاوران ادارات ،۳1درصد 
کارکنان پایگاه مقاومت بسیج مورد آموزش های مصرف بهینه آب در خانه فرهنگ آب 
قرار گرفتند. این در حالی است که آموزش دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی 
یکی از مهم ترین گروه های هدف محسوب می شود به گونه ای که در این زمینه در 
سال گذشته دانش آموزان  15۹ مدرسه در شهر اصفهان  حدود 4۸25۸ نفر ساعت 

آموزش های درست مصرف کردن آب رادرخانه فرهنگ آب  آموختند .
خانم رفسنجانی، مجری برنامه جاری حیات گفت : هر رفتاری که در جامعه صورت 
می گیرد بازتاب آموزش و فرهنگ آن جامعه است. یکی از اهداف خانه فرهنگ آب، 
آموزش راهکارهای مصرف بهینه آب به گروه سنی مختلف بوده و تالش بر این شده 
تا با رسوخ در بین دانش آموزان بتوان رعایت  الگوی مصرف و فرهنگ صحیح مصرف 
آب  را برای این دســته از گروه ســنی نهادینه کرد؛ بنابراین اداره آموزش وپرورش 
چه  اقداماتی در زمینه همکاری بــا خانه فرهنگ آب پیرامون این امر در دســتور 
کارقراردادکه درپاسخ اسماعیل زاده گفت: آب، مایه حیات است و فرهنگ  درست 
مصرف کردن آن باید درکودکی آموزش داده شود. بر این اساس اداره آموزش وپرورش 
استان اصفهان تعامل بسیار سازنده ای با شرکت آب وفاضالب استان اصفهان جهت 
اجرای برنامه های فرهنگ سازی مصرف بهینه آب داشته به طوری که درسال گذشته 
با همکاری آبفای استان اصفهان و اداره آموزش و پرورش جشنواره نخستین واژه آب 
در 10 شهراستان با حضور دانش آموزان دبستانی برگزارشد این درحالی است که 
در سال تحصیلی۹۳-۹4 بیش از پنجاه هزار نفر دانش آموز به پرسش مهر ریاست 
جمهور ) که هرکدام از ماچگونه ازآب های ایران می توانیم بهتر نگهداری و استفاده 
 کنیم(پاســخ دادند؛همچنین اداره کل آموزش وپرورش اســتان اصفهان آمادگی
 هرگونه همکاری با شرکت آب وفاضالب استان اصفهان را پیرامون فرهنگ سازی 
مصرف بهینه آب در میان دانش آموزان درتمام مقاطع تحصیلی در سراســر استان 

دارد.

درسال تحصیلی 96-95  درخانه فرهنگ آب  اصفهان صورت گرفت؛

 آموزش بیش از 40 هزار نفر ساعت
 دانش آموزان در زمینه مصرف بهینه آب
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