
رونمایی از خرید جدید زردپوشان؛  سپاهان؛ پیشتاز در بازار نقل و انتقاالت

11منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان: تراكم فروشي، نفس اصفهان را گرفته است

10

3

11 خروج ۷۰۰ تاکسی فرسوده ازچرخه حمل و نقل شهر 

صادرات با نرخ سودآور

 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان
 از نسخه نجات بخش این کارخانه رونمایی کرد؛

به دنبال اجرای طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی اصفهان انجام شد؛

به بهانه سالروز آزادسازی خرمشهر؛

همه هستند، فقط جای تــــو خالی ...

بعثی ها با بچه های اصفهان، جنگ جداگانه ای داشتند!

یک اصفهانی ، گوینده خبر آزادسازی خرمشهر شد

صدام سِرحرفش نماند!
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ارتش کره جنوبی ۹۰ گلوله به کره شمالی شلیک کرد
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ارتش کره جنوبی دیروز )سه شنبه( اعالم کرد که 
پس از پرواز یک شیء ناشناس بر فراز کره جنوبی از سمت کره شمالی، 90 تیر هشدار 

هوایی به سمت کره شمالی شلیک کرده است.

اخبار

»دونالد ترامپ«و »بنیامین نتانیاهو« در یک کنفرانس خبری مشترک در 
قدس اشغالی درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردند. نتانیاهو در آغاز این 
نشست هنگام خوش آمد گویی برای ورود ترامپ و همسرش به بیت المقدس، 
این شهر را »پایتخت واحد و ابدی اسرائیل« خواند. وی همچنین گفت: »شما 
اولین رییس جمهور مستقری هستید که از دیوار غربی )دیوار ندبه( بازدید 
کرده اید و اسرائیل به خاطر این از شما تقدیر می کند.«نتانیاهو در ادامه گفت 
که تل آویو تغییر سیاست های آمریکا در قبال ایران را تحسین می کند. وی 
همچنین خطاب به رییس جمهور آمریکا گفت: »ما با کمک یکدیگر می توانیم 
اقدامات تجاوزگرانه و تروریستی ایران در منطقه را مهار کنیم.«ترامپ گفت: 
»باید ارزش کارهایی که پیش از این ناممکن بود وحاال انجام آن میسر شده را 
بدانیم. اقداماتی از قبیل شکست دادن شر تروریسم و مقابله با تهدید ایران، 

تهدید است برای منطقه و عاملی است برای رنج و عذاب.«

اسپوتنیک: رییس جمهوری اسالمی ایران ظرف کمتر از 48 ساعت از اعالم 
رسمی نتیجه انتخابات، آب پاکی را روی دست غربی ها ریخت و آنها را از 
خیال پردازی بر حذر داشت. اسپوتنیک در یادداشتی نوشت: وقتی آقای 
روحانی بحث »رفع تحریم های غیر هسته ای« از سر ملت ایران را مطرح 
کرد بسیاری از رسانه های غربی تحلیل کردند که قرار است آقای روحانی 
موضعی مغایر با اصول نظام اتخاذ کند.ولی در مورد بحث تسلیحات دفاعی 
ایران، آقای روحانی گفت هیچ کس حق ندارد در مورد این مسائل اصال بحث 
یا خیال پردازی کند و بر این اساس نشان داد که موضعش همانا موضع اصولی 
جمهوری اسالمی ایران است. به هر حال آقای روحانی خود از بطن نظام بوده 
و جزو افرادی است که بنیان تولید سالح های دفاعی ایران را گذاشته اند و 
منطقی نیست که از این موضع جمهوری اسالمی که موجب ایجاد ثبات در 
منطقه می شود عدول کند، چراکه برخی دچار اشتباه محاسباتی می شوند.

نتانیاهو: 

تغییر سیاست آمریکا در قبال 
ایران قابل تحسین است

اسپوتنیک نوشت:

سخنان روحانی رویای 
آشفته غرب را بر هم زد

سیاست خارجه

دبیر شــورای عالی امنیت ملی، دیروز )سه شنبه( برای 
شرکت در هشتمین اجالس مقامات عالی امنیتی از پنج 

قاره جهان وارد مسکو شد.
شمخانی در بدو ورود به فرودگاه مسکو با اشاره به اهمیت 
این اجالس در بررسی و تبیین ظرفیت هایی که می تواند 
برای امنیت ســازی به ویژه موضوع مبارزه با تروریسم 
از طریــق گفت وگوهــای امنیتی فراهــم نماید اظهار 
داشت: با ابتکار جمهوری اسالمی و فدراسیون روسیه، 
امروز)سه شنبه(  اولین نشست دبیران شورای امنیت ملی 
کشورهای عضو ائتالف ضد تروریسم هم پیمان سوریه 
در شهر زاویدوی روسیه برگزار خواهد شد. دبیر شورای 
عالی امنیت ملی کشــورمان، با تاکید بر ضرورت تداوم 
گفت وگو و همکاری نزدیک کشورهای تاثیرگذار و صاحب 
نقش در امنیت بین المللی به منظور کاهش مخاطرات و 
بحران های امنیتی و ایجاد صلح و ثبات جهانی، افزود: در 
حالی که جهان بیش ازهر زمان دیگری نیازمند فاصله 
گرفتن از تفکرات و اقدامات مبتنی بر خشــونت وافراط 
است، برخی از کشورهای بدسابقه در حمایت از تروریسم 
با اتکا بر دالرهای نفتی ضمــن تبدیل کردن منطقه به 
انبار سالح های غربی، بذر ناامنی و خشونت می پراکنند.

علی الریجانی در نشســت علنی دیروز مجلس گفت: 
اینکه رییــس جمهــور آمریکا در ابتــدای صحبتش 
گفته اســت که چقدر پول از دولت ســعودی گرفته 
تا قبول کــرده در این اجالس شــرکت کنــد، نکته 
 جالبی اســت که قابل باور نبود به صورت علنی گفته

 شود.
وی ادامه داد: آمریکایی ها، ریــاض را به عنوان مرکز 
مبارزه با تروریسم اعالم کردند که کار درستی بود؛ زیرا 
مرکز صدور تروریسم آنجاست و اگر آمریکا موفق شود 
مانع ارسال پول، سالح و افراد مسلح از عربستان به سایر 
نقاط شــود، دیگر نه برج دوقلویی در نیویورک منفجر 
می شود و نه هزاران نفر از مردم بی گناه عراق، سوریه و 

لبنان کشته و زخمی می شوند. 
وی ادامــه داد: در مــورد طالبان فقط کافی اســت به 
مصاحبه خانــم »بینظیــر بوتو« نخســت وزیر فقید 
پاکســتان توجه کنیم که گفته بود اینقدر پاکستان را 
سرزنش نکنید،طالبان از یک مثلث همکاری به وجود 
آمد که طراحی و هدایت آن بــا آمریکا و انگلیس بود و 
پول آن را ســعودی و امارات دادند که تنها اجرای آن 

توسط پاکستان بود.

شمخانی در بدو ورود به مسکو: 

 برخی کشورها، منطقه را انبار 
سالح های غربی کرده اند

الریجانی در نطق پیش از دستور: 

ریاض، مرکز صدور تروریسم 
شده است

علی اکبر صالحی :

در صورت لغو برجام، طرحی 
غافلگیرکننده داریم

رییس فراکسیون مستقلین والیی:

گزینه ما برای ریاست مجلس 
مشخص است

در پی ادعاهای بی اساس دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا در ریاض علیــه ایران، علی اکبــر صالحی در 
مصاحبه با روزنامه لوفیگار در پاســخ به این سوال که 
آیا شما نگران این موضوع هســتید که دونالد ترامپ 
توافق هسته ای را لغو کند، گفت: خیر، ما نگران نیستیم. 
آقای ترامــپ تعلیق تحریم های هســته ای را که قبل 
از ایــن توافق نامه به ایران تحمیل شــده بود، بار دیگر 
 تمدید کرد. این قرارداد خیلی محکم و بسیار هم خوب 
 تدوین شــده بود و تردید در مورد آن بســیار مشکل
 است. بسیار خب، بهتر اســت برای یک لحظه هم که 
شــده، تصور کنیم ترامپ این توافق نامــه را لغو کند؛ 
چه کســی از این موضوع بهره مند خواهد شد؟ ایران 
به فعالیت های هســته ای خود باز خواهد گشــت و ما 
حتی فعالیت هایمان را تســریع خواهیم بخشید. )در 
صورت لغو برجام( ایران طرحی به نام B دارد که شما را 
غافلگیر خواهد کرد، اما قصــد نداریم )در حال حاضر( 
از آن اســتفاده کنیم. اگر آمریکا تصمیــم بگیرد این 
 توافق را لغو کند، با طوفانی ســهمگین مواجه خواهد

 شد.

کاظم جاللی، رییس فراکسیون مستقلین والیی مجلس، 
در خصوص برنامه های فراکسیون متبوعش برای انتخابات 
هیئت رییســه مجلس اظهار داشــت: بعــد از انتخابات 
شکوهمندی که برگزار شد مطالبه مردم تفاهم و آرامش 
اســت و اینکه مجلس هم کمک جدی موثری را با دولت 
داشته باشد. وی افزود: بر همین راستا مذاکراتی با فراکسیون 
امید و فراکسیون نمایندگان والیی )اصولگرایان( داشته ایم. 
در فراکسیون مستقلین که روز گذشته جلسه آن برگزار شد 
بیشتر تمایل بر این است که هیئت رییسه مجلس، ترکیبی 
از سه فراکسیون امید، مستقلین والیی و نمایندگان والیی 
)اصولگرایان( باشد و امیدواریم دراین رایزنی ها بتوانیم به 
نتیجه قابل قبولی برسیم.  وی درباره گزینه فراکسیون والیی 
برای کرسی ریاست مجلس عنوان کرد: اکثریت دوستان از 
مدیریت آقای الریجانی در مجلس حمایت می کنند. ایشان 
شخصیت توانمندی هستند که در مجلس نهم نیز جلسات 
را به خوبی اداره کردند. جاللی یادآور شد: حتی آنهایی که در 
شروع مجلس دهم و ترکیب هیئت رییسه به آقای الریجانی 
رای ندادند نیز اذعان داشتند که مجلس خوب اداره شده؛ لذا 

گزینه ما برای ریاست مجلس مشخص است.

یادداشت

ســخنگوی کمیســیون حقوقی، قضائی مجلس، از بررسی طرح 
جدایی سازمان ثبت اسناد و امالک کشــور از قوه قضائیه و الحاق 
 آن به وزارت اقتصاد و دارایی در جلســه کمیســیون متبوع خود 

خبر داد.
»حسن نوروزی« در تشریح دستور کار جلســه دیروز بعداز ظهر 
کمیسیون متبوع خود تصریح کرد: در این جلسه، به انتخاب اعضا 
جهت عضویت در کمیسیون مشــترک رسیدگی به طرح جدایی 
سازمان ثبت اســناد و امالک کشــور از قوه قضائیه و الحاق آن به 

وزارت اقتصاد و دارایی خواهیم پرداخت.
 ایــن نماینده مجلــس در پاســخ به این ســوال که بــا توجه به 
چابک ســازی بدنه دولت با هــدف کاهش هزینه هــای جاری و 
کارآمدتر کردن ادارات، آیا الحاق یک ســازمان به ارگانی عریض 
و طویل همچون وزارت اقتصاد، موجب حجیم تر شــدن دولت و 
تحمیل بار مالی به آن نهاد نخواهد شد، گفت: البته این موضوع هم 
قابل تأمل است، لیکن متاسفانه خود قوه قضائیه نیز با انباشتی از 
سازمان های مختلف در هم تنیده شده و باید تشکیالت آن بهینه 

سازی گردد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی، قضائی خانه ملت، در خصوص دلیل 
اصلی بررسی طرح انفکاک سازمان اسناد از قوه قضائیه خاطر نشان 
ساخت: ما هنوز نمی دانیم در صورت بروز تخلفات در سازمان ثبت 
اسناد چگونه به طور ســاختارمند، پیگیر دعاوی و شکایات از این 
سازمان باشیم و در واقع امکان طرح سوال از مسئول عالی سازمان 

ثبت برای ما وجود ندارد.
وی یادآور شد: چنانچه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور زیر نظر 
یک وزارتخانه نظیر اقتصاد قرار گیرد، در صورت لزوم می توان وزیر 

ذی ربط را مورد پرسش و پاسخ قرار داد.

منتخب شورای شــهر تهران، درمقابل اظهارات دبیر شورای عالی 
 اصالح طلبان درخصوص انتخاب شــهردار تهران واکنش نشــان

 داد.
 محســن هاشــمی منتخــب شــورای شــهر تهــران در جمع 
 خبرنــگاران، در پاســخ به ســوالی دربــاره گمانه زنی هــا برای 
حضــور وی در شــهرداری تهــران و اظهــارات دبیر شــورای 
عالــی اصــالح طلبــان اظهــار داشــت: شــهرداری مربــوط 
بــه 21 نفــر عضو شــورای شــهر اســت کــه هنوز تشــکیل 
 نشــده؛ لــذا بایــد صبــر کنیــد تــا جلســه اصلی تشــکیل

 شــود. وی درخصوص اظهارات روز گذشــته دبیر شورای عالی 
اصالح طلبان نیز گفت: در نتیجــه بنده در مورد این اظهارات فعال 

صحبت نمی کنم.
منتخب مردم تهران در شورای شــهر، درباره مسئولیت خود در 
جایگاه معاونت عمرانی دانشــگاه آزاد گفت: بنده هنوز هم معاون 

دانشگاه آزاد هستم.
هاشــمی در واکنش به اصرار خبرنگاران مبنی براینکه آیا شــما 
تعهدنامه لیســت امید را امضا کرده اید، گفــت: بنده در مورد این 

موضوع صحبت نمی کنم.

عکس روز

نیروهای رژیم بحرین در حال ورود 
به منزل شیخ عیسی قاسم

 بررسی جدایی سازمان ثبت اسناد 
و امالک از قوه قضائیه در مجلس

واکنش محسن هاشمی به انتخاب 
شهردار تهران

بین الملل

منابع بومی به شبکه العالم خبر دادند که عناصر نظام 
حاکم در بحرین، به منظور دســتگیری آیت ا... شیخ 
عیسی قاسم مرجع تقلید شــیعیان بحرین، به سمت 
منــزل او در منطقه الدراز، گاز اشــک آور و بمب های 
دودزا شلیک کردند. این در حالی است که مردم برای 
جلوگیری از دستیابی نظامیان آل خلیفه به شیخ عیسی 
قاسم، اطراف خانه او تحصن کرده اند.درگیری نظامیان 
آل خلیفه با تحصن کنندگان تاکنون دســت کم یک 

شهید و بیش از 100 زخمی برجا گذاشته است.

رییس جمهــور آمریکا دیــروز وارد بیت لحم در کرانه 
باختری شــد و مــورد اســتقبال رییس تشــکیالت 

خودگردان فلسطین قرار گرفت.
انتظار می رود بخشــی از گفت وگوهای این دو نفر، به 
شروع مجدد روند سازش اختصاص یابد.از سوی دیگر، 
محمود عباس دیشــب دیداری با خانواده های اسرای 
اعتصاب کننده داشــت و به آنها قــول داد در دیدار با 

ترامپ درباره این موضوع صحبت کند.
ترامپ دیروز وارد فلسطین اشغالی شد و با مقامات رژیم 

صهیونیستی دیدار کرد.

به دنبــال افزایــش تهدیدات ســایبری علیــه رژیم 
صهیونیستی، ارتش این رژیم در صفحه رسمی خود در 
توییتر با اذعان به توانایی های چشمگیر نظامی حزب 
ا... لبنان، نوشت: حزب ا... یک روز هم از مقاومت عقب 

ننشسته است.
ارتش رژیم صهیونیســتی در صفحه رســمی خود در 
توییتر با انتشــار تصویری از نیروهای حزب ا... لبنان، 
اذعان کرد: آنها )حزب ا...( دائما خود را علیه اســرائیل 
تجهیز و آماده می کنند.ارتش رژیم صهیونیســتی در 
ادامه آورده است: ما )تاکنون( مشاهده نکردیم که حتی 
یک روز آنها )در امور دفاعی خود( توقف داشته باشند.
اذعان ارتش رژیم صهیونیستی به قابلیت های دفاعی 
حزب ا... لبنان در حالی است که دو شکست ارتش رژیم 
صهیونیســتی از حزب ا... لبنان در سال های 2000 و 
2006 به کابوس وحشتناکی برای سران و نظامیان این 

رژیم تبدیل شده است.

بامداد سه شـنبه بود که رسـانه های محلی از شـنیده شـدن 
صدای انفجاری قدرتمند در شـهر منچسـتر انگلسـتان خبر 
دادند.به نوشـته سایت شـبکه »اسـکای نیوز«، این انفجارها 
در سـالن سرپوشـیده »منچسـتر آرنـا«، جایـی کـه یـک 

کنسـرت در حال برگزاری بـوده، رخ داده اسـت.
هرچنـد ابتـدا گفتـه شـد کـه احتمـاال یکـی از بلندگوهای 
سـالن منفجـر شـده، امـا سـاعتی بعـد پلیـس بـا صـدور 
بیانیـه ای اعـالم کـرد دسـت کـم فعـال ایـن حادثـه را یک 
»رخـداد تروریسـتی« می دانـد. ایـن انفجـار زمانـی رخ 
داده کـه کنسـرت »آریانـا گرانـدی« خواننده ای کـه اغلب 
هوادارانـش نوجـوان هسـتند، در حـال اتمـام بـوده اسـت. 
شـاهدان می گوینـد اغلـب قربانیـان ایـن حادثه نوجـوان و 
کودک بوده انـد. یکی از شـاهدان، بـه روزنامه »اکسـپرس« 
گفته اسـت که بین 20 تا 30 جسـد را دیده کـه روی زمین 

افتـاده بودنـد.
پلیس انگلیس اعـالم کرد که در انفجار در سـالن کنسـرتی 
در شـهر منچسـتر 19 نفـر کشـته و 50 نفـر دیگـر زخمـی 

شـدند.
در پـی ایـن حادثـه، ایسـتگاه قطـار »ویکتوریـا« )دومیـن 
ایسـتگاه بزرگ منچسـتر که در نزدیکـی محل حادثـه قرار 

دارد( نیـز تخلیه شـد.
ترزامـی نخسـت وزیـر انگلسـتان در واکنـش به ایـن اتفاق 
خونین، ضمـن ابراز همدردی با آسـیب دیـدگان این حادثه 

این واقعـه را »حمله تروریسـتی« قلمـداد کرد.

داعش مسـئولیت انفجـار منچسـتر را برعهده 
گرفت

در رابطـه بـا عامـالن ایـن انفجـار، شـبکه های اجتماعی در 
اینترنـت یک فایـل ویدئویی منتسـب بـه گروه تروریسـتی 
داعش را منتشـر کردند که در آن مسـئولیت انفجار در شهر 

منچسـتر انگلیـس را برعهده گرفته اسـت.
یـک سـخنگو در این فایـل ویدئویـی می گویـد: »ایـن تنها 
سرآغاز اسـت. یاران دولت اسـالمی در عراق و شام )داعش( 

به همه صلیبـی ها حملـه خواهنـد کرد.«

وی در ایـن فایـل ویدئویـی برگـه ای را بـاال بـرده اسـت که 
روی آن نوشته شـده: »منچسـتر 22-05-207، اهلل اکبر.«

ایـن انفجـار در حالـی بـه وقـوع پیوسـت کـه انگلسـتان در 
آسـتانه انتخابات قـرار دارد و بنا بـه گزارش رویتـرز، جرمی 
کوربیـن رییـس حـزب کارگـر از احـزاب مخالـف دولـت، 
در بیانیـه ای اعـالم کـرد کـه در گفت وگـو بـا »تـرزا مـی« 
نخسـت وزیر انگلیـس، توافـق شـده کـه همـه سـتادهای 
تبلیغاتی نامزدهـا در انتخابات 8 ژوئن )18 خـرداد( متوقف 
شـود. بـا درخواسـت نخسـت وزیر انگلیـس قـرار اسـت 
انتخابـات زودهنـگام پارلمانـی در 18 خـرداد در انگلیـس 
برگزار شـود و هم اکنـون احزاب سیاسـی سـرگرم تبلیغات 
انتخاباتـی هسـتند.رییس حـزب کارگـر همچنیـن افـزود: 
مـن از حادثه هولناک شـب گذشـته)بامداد سـه شـنبه( به 

شـدت ترسـیده ام.

واکنش ایران به انفجار منچستر
امـا همزمـان بـا فاجعـه منچسـتر، سـخنگو و رییـس مرکز 
دیپلماسـی عمومـی و رسـانه ای وزارت امـور خارجه، حمله 
تروریسـتی در شـهر منچسـتر انگلیس که منجر به کشته و 
زخمی شـدن ده ها تن شـد را به شـدت محکوم و با خانواده 

های قربانیـان ایـن حادثه، ابـراز همـدردی کرد.
»بهـرام قاسـمی« گفـت: مـا معتقدیـم ریشـه و منشـأ 
فکـری حـوادث تروریسـتی کـه در میرجـاوه ایـران و در 
شـهر منچسـتر انگلیس دسـت بـه اقدامـات خشـونت بار و 
غیرانسـانی می زنند، یکی اسـت و باید با اتحاد و اراده تمامی 
کشـورهایی کـه قربانی افکار و اندیشـه هـای افـراط گرایانه 
و تروریسـتی تکفیری ایـن گروه هـا هسـتند، مقابله جدی، 

هدفمنـد و صادقانـه صـورت گیـرد.
قاسـمی تاکید کرد: یکـی از تبعـات ائتالف هـای مصلحتی 
و صـوری و دادن آدرس غلـط در خصـوص مبـادی و مبانی 

ترویـج و تسـلیح تروریسـم 
و افراطـی گـری، گسـترش 
اقصـی  در  آن  سـرطانی 
نقـاط عالـم اسـت کـه جـز 
با عزمی جـزم و ایجاد سـاز 
و کارهایـی فراگیـر و به دور 
از اسـتانداردهای دوگانـه، 

ریشـه کـن نخواهد شـد.
محسـن  راسـتا  ایـن  در 
مجمـع  عضـو  رضایـی 
تشـخیص مصلحـت نظـام 
نیـز بـا انتشـار متنـی در 
توئیتـر خـود به ایـن حادثه 
واکنش نشـان داد و نوشت: 
در  تروریسـتی  انفجـار 
منچسـتر انگلیـس، حاصل 

رقـص بـا شمشـیر ترامـپ بـا رییـس تروریسـت هاسـت.

شلیک گاز اشک آور به خانه 
آیت ا... شیخ عیسی قاسم

 استقبال محمود عباس 
از ترامپ در بیت لحم

 اعتراف رژیم صهیونیستی
به توان چشمگیر حزب ا...

سمفونی مرگ در انگلستان؛

انفجار منچستر؛حاصل رقص با شمشیر

به دنبال انفجار در یک سالن کنسرت در منچستر، 22 تن کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند، پلیس اعالم 
کرد که این حادثه احتماال تروریستی بوده است.

ترزامی نخست وزیر 
انگلستان در واکنش 
به این اتفاق خونین، 
ضمن ابراز همدردی 
با آسیب دیدگان این 

حادثه این واقعه را 
»حمله تروریستی« 

قلمداد کرد

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی:

 به وعده هایی که داده ایم 
عمل می کنیم

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی به همراه اعضای هیئت 
دولت یازدهم، صبح دیروز )سه شــنبه( در نخستین برنامه های 
خود پس از پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری، پس از دیدار 
با رهبر معظم انقالب با حضور در مرقد مطهــر امام خمینی)ره(، 
با آرمان هــای بنیانگذار کبیر جمهوری اســالمی ایــران تجدید 
میثاق کرد و طی ایراد ســخنرانی در مرقد امام)ره( گفت: حضور، 
مشارکت، فداکاری و نشاط مردم بار مســئولیت ما را صد چندان 
کرده اســت، همه تالش ما بر این اســت که به وعده هایی که به 
 مردم داده ایم، عمل کنیم و در مقام عمل، خواست مردم را تحقق 

بخشیم.
رییس جمهوری با گرامیداشت فرارسیدن ســوم خرداد، سالروز 
پیروزی ملت در برابر تجاوز دشــمن و آزادسازی خرمشهر با اراده 
حق توسط رزمندگان اسالم را به مردم و روح بلند امام خمینی)ره( 

تبریک گفت.
وی ادامه داد: امروز به محضر امام خمینی )ره( آمده ایم تا به ایشان 
گزارشی دهیم که مردم خوب ایران همان طور که ایشان پیش بینی 

کرده بودند، عمل کردند.
رییس جمهوری در بخش  دیگری از ســخنان خود باگرامیداشت 
یاد و خاطره آیت ا... هاشــمی رفســنجانی گفت: آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی همان کسی بود که سال گذشته و برای نخستین بار مرا 
برای حضور در انتخابات دوازدهم ترغیب کرد. ایشان همان کسی 
بود که نبود؛ ایشــان به خوبی این روزهای انتخابات را پیش بینی 
کرد و به من گفت که چه کســانی به صحنــه انتخابات خواهند 
 آمد و به من گوشــزد کرد که وظیفه دینی و اخالقی بر دوش من

 است.
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نایب رییس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره بار اصفهان، 
درخصوص آخرین نوســانات قیمت در بازار میوه و تره بار اصفهان 
اظهارداشــت: قیمت پیاز به دلیل جابه جایی فصل و گرمای هوا و 
به اتمام رسیدن پیازی که از جیرفت وارد می شد، حدود 20 درصد 

افزایش یافته است.
محمد صادقی ریاحی با اشاره به کاهش قیمت میوه های نوبرانه در 
اصفهان نیز افزود: قیمت زردآلو از 6000 تا 12000 تومان در میدان 
میوه و تره بار اصفهان به فروش می رسد و گیالس هم 15000 تومان 

است که قیمت آن باتوجه به کیفیت این میوه بیشتر می شود.
نایب رییس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره بار اصفهان، با 
بیان اینکه هم اکنون با کمبود سیب زمینی در بازار مواجه نیستیم، 
تصریح کرد: به زودی ســیب زمینی اصفهان برداشت می شود و با 
مشکالت احتمالی کمبود این محصول در استان مواجه نمی شویم؛ 
چون پیش از این از دزفول و گرگان وارد می شد و به دلیل صادرات 
باال، در حال حاضر دیگر امکان تامین ســیب زمینی از این دو شهر 

برای ما وجود ندارد.
وی قیمت هر کلیو لیموترش نوبرانه در میدان میوه و تره بار اصفهان 
را 10000 تومان اعالم و بیان کرد: روزهای نخست لیموترش نوبرانه 

کیلویی 12 تا 14000 تومان بود.

با مسئوالن

کافه اقتصاد

استاندار اصفهان با بیان اینکه اقالم و کاالهای اساسی 
ماه مبارک رمضان تامین شده است، گفت: ۹ هزار تن 
مرغ منجمد بــرای تنظیم بازار، در انبارهای شــرکت 

پشتیبانی دام استان ذخیره سازی شده است.
رسول زرگرپور در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان، 
پس از اســتماع گزارش مدیران ذی ربط درخصوص 
آخرین اقدامات انجام شــده در راســتای تامین اقالم 
مورد نیاز ماه مبارک رمضان، بر اطالع رسانی اقدامات 
صورت گرفته و تشــدید نظارت و کنتــرل قیمت ها و 
همچنین همکاری بیشتر اتاق اصناف در جهت توزیع 
مرغ و گوشــت منجمد تاکید کرد.استاندار اصفهان با 
بیان اینکه مرغ یکی از اقالم مهم سبد غذایی شهروندان 
محسوب می شود، اظهار داشت: ۹ هزار تن مرغ منجمد 
جهت تنظیم بازار، در انبارهای شرکت پشتیبانی دام 
استان ذخیره سازی شده اســت.وی تاکید کرد: اتاق 
اصناف بایســتی درباره توزیع مرغ و گوشــت منجمد 
همکاری بیشتری داشته باشد و به ویژه در مورد میزان 
و قیمت گوشت قرمز و مرغ منجمد و همچنین کیفیت 
آن اطالع رسانی الزم به مردم صورت پذیرد. زرگرپور 
تصریح کرد: بــا توجه به اینکه در آســتانه ماه مبارک 
رمضان قرار داریــم، مایحتاج مردم اســتان برای این 
ماه مبارک از جمله برنج، شکر، مرغ و گوشت تامین و 
ذخیره سازی شده است؛ درنتیجه مردم از نظر تامین 
کاالهای اساســی و ضروری خود در این ایام اطمینان 
داشته باشند. وی با اشــاره به گزارش جهاد کشاورزی 
درباره 11 میلیون قطعه جوجه ریزی در مرغداری های 
اســتان اظهار داشــت: با توجه به توزیع این حجم از 
گوشت سفید مورد نیاز مردم در چند روز آینده، طبعا 
کنترل و تنظیم الزم در بازار و بــر قیمت مرغ صورت 
خواهد پذیرفت.اســتاندار اصفهان در پایان، مجددا بر 
بحث تشدید نظارت و بررسی به صورت مداوم به ویژه 
در ایام ماه مبارک رمضان و همچنین اطالع رســانی 
درخصوص اقالم تهیه و ذخیره شــده جهت کنترل و 

تنظیم بازار تاکید کرد.

نخستین محموله دام آبستن از اصفهان به عمان صادر شد.
مدیرعامل شرکت کشت و دامداری فکا دراصفهان گفت: این محموله 
شــامل 40 رأس دام مولد آبســتن به ارزش 135 هزار دالر به عمان 

صادر شد.
جمشــید جلیل نــژاد افــزود: ایــن محمولــه صادراتــی درقالب 
 قراردادی یک ساله شــامل 12 بخش ماهانه به کشــور عمان ارسال 

می شود.
شرکت فکا نخســتین و تنها عرضه کننده گوســاله نر ممتاز حاصل 
از جنین هــای IVF در ایــران و خاورمیانه، با ظرفیت تولید ســاالنه 
300 گوساله نر ممتاز با ارزش ژنتیکی باال، قدمی ارزشمند در اشاعه 
 ژنتیک برتر و ارتقای ارزش اصالحی جمعیت دامی کشــور برداشته 

است.

مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان )منطقه 10 
کشــور( از آغاز خرید تضمینی گندم در مناطق گرمسیری این استان 

خبر داد.
رضا نیک نداف اضافه کرد: خرید تضمینی گندم در اســتان اصفهان، از 
مناطق گرمسیری این استان از جمله کاشان، آران و بیدگل، نطنز و بادرود 
و اردستان آغاز شده است. وی اظهار کرد: اولین محموله گندم تولیدی 
این اســتان، روز 27 اردیبهشت از منطقه اردســتان به سیلوی کاشان 
تحویل شــد. خرید تضمینی گندم در مناطق گرمسیری این استان تا 
پاپان مهر ادامه می یابد. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان 
اصفهان اضافه کرد: سیلوی شهید جبل عاملی کاشان به منظور رفاه حال 
کشــاورزان، با تجهیزات و امکانات الزم مجهز شده و آماده ارائه هرگونه 

خدماتی به کشاورزان است. 

صادرات نخستین محموله 
دام آبستن به عمان

آغاز خرید تضمینی گندم 
در مناطق گرمسیری اصفهان

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه امروز 
این مجموعه بدهی زیادی دارد اما به دنبال به روزرســانی 
آن هســتیم، گفت: اکنون صادرات با نرخ ســودآور، باعث 
 نجات این واحد صنعتی شــده و امید است این روند تداوم 

یابد.
احمد صادقی در چهاردهمین همایش علمی مهندســی 
معدن، اظهارکرد: در شــرایط فعلی، به دلیل ســکون بازار 
مصرف داخلــی، 100 درصد تولیدات ایــن واحد صنعتی 

صادر می شود.
وی افزود: اکنون صــف بارگیری تولیــدات ذوب آهن در 
 بندر به 6 کیلومتر می رســد و طی دوره ای نیز 12کیلومتر

 شد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، با انتقاد به واگذاری مسئولیت 
به افراد بدون در نظر گرفتن تخصص و توانایی فردی، گفت: 
امروز در واحدهای فوالدســازی کشور، دو مدیر با تخصص 

مهندسی متالورژی فعالیت می کنند.
وی یادآور شــد: ژاپنی ها در دهه 70 به مســئوالن ایرانی 
گفته اند که بابت راندمان تولید طی دوره 120ســال قبل 
به افراد پاداش می دادند، امــا امروز به دلیل آنکه هر فردی 
 در جایگاه خود قرار گرفته، دیگر نیــازی به اعطای پاداش

 نیست.
صادقی تصریح کرد: جمهوری اســالمی براســاس ســند 

چشــم انداز 1404 هدف ظرفیت 55 میلیون تنی را برای 
فوالد پیش بینی کرده که به منظور این مهم ارزیابی درستی 
صورت گرفته و تحقق آن نیز امکان پذیر است.انتظار می رود 
از مجموع رقم پیش بینی شــده در افق چشم انداز، 15 تا 

20میلیون تن به صادرات اختصاص پیدا کند.
وی یادآور شد: کره جنوبی برای رشد خود متکی به تخصص 
و تحقیقات شد و هرگاه پیوند محکمی بین دانشگاه و صنعت 
برقرار شود، راه هموار خواهد شد و برخالف آن نتیجه مورد 

انتظار به دست نمی آید.
جمهوری اســالمی امروز دارای ظرفیت حدود 30 میلیون 
تنی در زمینه فوالد خام است و انتظار می رود تا 1404 به 

رقم 55 میلیون تن برسد.

رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: راه اندازی کنســولگری چیــن در اصفهان 
می تواند زمینه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری دو 

طرف را افزایش دهد.
محمدرضا رجالی در بیســت و ســومین جلســه هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، خواستار  کاهش هزینه 

ویزای تجاری برای بازرگانان ایرانی  شد.
وی با اشاره به افزایش مراودات اقتصادی بین اصفهان و چین 
در بخش های مختلف، بیان داشت: راه اندازی کنسولگری 
چین در اصفهان می تواند زمینه همکاری های اقتصادی و 
سرمایه گذاری دو طرف را افزایش دهد.وی با اشاره به انتخاب 
برند شهری اصفهان گفت: مســیر چهارساله انتخاب برند 
اصفهان به مرحله پایانی رســید و طی ماه جاری با حضور 
مسئولین استان های اصفهان، یزد و شیراز  در قالب مثلث 

گردشگری ایران رونمایی می شود.
احمد خوروش رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق 
بازرگانی اصفهان، در این جلسه با اشاره به برگزاری دومین 
همایش ســنگ و چالش های صادراتی در اتــاق بازرگانی 
اصفهان گفت: صنعت ســنگ یکی از مزیت های اقتصادی 
و سرمایه گذاری استان اصفهان است که می تواند در بخش 

صادرات سهم قابل توجهی را سهیم باشد.
امیر کشــانی رییــس کمیســیون آمــوزش، پژوهش و 

توانمندسازی اتاق بازرگانی اصفهان، در این جلسه با اشاره 
به فرآیند انتخاب و  اجرای طرح های پژوهشی گفت:کلیه 
مراحل انتخاب موضوع، پیمانکار و ناظر، به صورت شفاف در 

سایت اتاق بازرگانی اعالم می شود.
 رییس کمیســیون کشــاورزی، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: مسئله زاینده رود هنوز 
برای مسئولین کشور به صورت روشن و واضح تبیین نشده 
است. حمیدرضا قلمکاری افزود: حقابه کشاورزان اصفهان 

همچنان برای برخی از مسئولین  باید تبیین  شود.
وی همچنین به آیین نامه پژوهشی اتاق اشاره کرد و گفت: قرار 
گرفتن مشکالت اعضای اتاق بازرگانی در فضای کسب وکار، 

می تواند مهم ترین اولویت طرح های پژوهشی اتاق باشد.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان:

دفتر کنسولگری چین در اصفهان راه اندازی شود

بازرگانیصنعت
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از نسخه نجات بخش این کارخانه رونمایی کرد؛

صادرات با نرخ سودآور

پرونده نرخ سود بانکی باز هم از کارتابل شورای پول و اعتبار 
بیرون آمده تا شاید یک بار دیگر، آقای رییس کل و سایرین 
دور میز جلسات، به یک جمع بندی برسند و درنهایت، برای 
این معضل کنونی نظام بانکی ایران و مردم تصمیمی جدی 
بگیرند. واقعیت آن است که نرخ ســود بانکی اکنون به یک 
کالف سردرگم تبدیل شده که نه تنها بانک مرکزی و سایر 
بانک ها به دنبال یافتن سرنخی از یک تصمیم منطقی در این 
زمینه هستند، بلکه مردم هم به دنبال آن هستند که بدانند 
این نرخ، چه سرنوشتی را برای ذره ذره پس اندازهایشان رقم 

خواهد زد.
البتــه در این میان مــردم هم دو دســته اند: یک دســته 
سپرده گذاران و دیگری وام بگیران. گروه اول، قاعدتا با کاهش 
نرخ سود بانکی موافق نبوده و همه تالش خود را خواهند کرد 
تا این نرخ کاهش نیابد که البته این تالش بیشتر در رفتارهای 
آنها نمودار شــده اســت؛ رفتاری که ورود و خروج منابع به 
بانک ها را رقم می زند و گاه آنقدر پرنوسان است که بانک داران 

به راحتی نمی توانند با آنها کنار بیایند.
در دســته دوم اما، نه تنها خوش بینی نسبت به کاهش نرخ 
ســود بانکی وجود ندارد، بلکه عموما آنها از ته دل، راضی به 
کاهش نرخ هستند تا در سود وام هایی که می گیرند، تغییراتی 
محسوس حاصل شــود. رضایتی که در مورد وام گیرندکان 
بزرگ )که بیشــتر واحدهای تولیدی و صنعتی هســتند(، 
بیشتر دیده می شود و البته بدبینی نسبت به کاهش نرخ سود 

وام ها نیز بیشتر است.
یکی از صنعتگران در ایــن رابطه می گوید: وضعیت دریافت 

ســود از وام های بانکی برای تولیدکنندگان و  صنعتگران، 
اکنون اصال در شرایط خوبی قرار ندارد و به هر بانکی مراجعه 
می کنیم، برای پرداخت وام، یا مبلغی را سپرده گیری می کند 
یا اینکه نرخ را آنقدر باال می برد کــه اگر دریافت وام از بانک 
و برخی اشــخاص برای تولیدکنندگان فرقی نداشته باشد، 
مردم عمال به سمت منابع غیربانکی می روند که عمدتا نرخ 

سودی باالیی دارد.
او می افزاید: درحال حاضر برخــی از بانک های دولتی هم، 
نرخ سود برای اعطای وام را تا 27 درصد هم اعالم می کنند 
و متاسفانه به دلیل مشکالتی که اکنون مردم با آنها مواجه 
هستند، گاه مجبور می شوند به بهای پرداخت این نرخ سود، 
وام را دریافت کنند. این در حالی اســت که بارها و بارها این 
موضوع به بانک مرکزی گزارش شده و حتی مذاکراتی هم با 

معاونت نظارت صورت گرفته است.
اما مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی 
می گوید: بانک ها مکلف هستند که از مصوبات شورای پول و 
اعتبار و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی 
تبعیت کرده و به درستی آن را اجرایی نمایند؛ بر همین اساس 
بانک هایی که نرخ ســود را رعایت نمی کنند، به طور قطع با 

برخورد جدی مواجه خواهند شد.
علی نصیری، پیشتر، از ارسال اســامی 10 بانک و موسسه 
اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیئت انتظامی 
خبر داده و اعالم کرده بود موسسات و بانک هایی که از نرخ 
ســود مصوب عدول می کنند، حســب قانون پولی و بانکی 
کشور، به هیئت انتظامی ارجاع داده می شوند و این هیئت 

آرای خــود را در این خصوص صادر می کنــد که در همین 
ارتباط هم، طی سه سال گذشــته، پرونده بیش از 20 بانک 
و موسســه اعتباری با موضوعات مختلف به هیئت انتظامی 

ارجاع شده است.
نصیری گفــت: از این میان 10 بانک و موسســه اعتباری با 
موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی، ارجاع و 
هم اکنون احکامی برای برخی از آنها در این خصوص صادر 

شده است.
البته رییس کل بانک مرکزی، از بررســی کاهش نرخ سود 
بانکی در جلسات پیش روی شورای پول و اعتبار خبر داده 
و اعالم کرده بود: گزارشــی را به شــورای پول و اعتبار ارائه 
خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در 
سال جاری کاهش یابد؛ اما مهم تر از این موضوع، تعادل در 
عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار اســت که بتواند نرخ سود 

را پایدار نگاه دارد.
ولی ا... ســیف تصریح کرد: بــا ایجاد انضباط مــی توان تا 
حدود زیادی بر نرخ ســود مدیریت داشت و در عین حال با 
هماهنگی های صورت گرفته میان ســازمان بورس و اوراق 
بهادار و بانک مرکزی بر بازار بدهــی، امیدواریم بتوانیم این 

موضوع را در دسترس داشته باشیم.
ســیف در پاســخ به این موضوع که بانک ها معتقدند نرخ 
تمام شده پول باالســت، تاکید کرد: بانک ها باید این نرخ را 

کاهش دهند.
بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای 
پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹5، نرخ سود تسهیالت 
عقود مشارکتی و غیر مشــارکتی حداکثر معادل 1۸درصد 
تعیین شد. همچنین نرخ سود تســهیالت بانک کشاورزی 
برای تســهیالت ســرمایه گذاری معادل 15 درصد و برای 

تسهیالت معادل 1۸ درصد اعالم شد.
حال پرونــده نرخ ســود 
بانکی بــاز هم بــه همان 
میــز معــروف شــورای 
پــول و اعتبار بازگشــته 
است؛ شــورایی که به نظر 
می رسد در دولت دوازدهم 
مسئولیت سنگینی هم به 
دوش دارد؛ بخصــوص که 
مناظــرات انتخاباتــی این 
دوره از انتخابات، چند محور 
اساسی داشــت که یکی از 
آنها، اصالح نظــام بانکی و 
نرخ سود بود؛ اینجاست که 
دوباره،  چشــم ها به سمت 
ساختمان بانک مرکزی در 
خیابان میرداماد کشــیده 

می شود؛ اما از همه مهم تر این است که هر تصمیمی در این 
رابطه، ممکن است ســپرده ها را به بازارهای سفته بازانه ای 

همچون بازار طال، ارز و شاید هم بازار مسکن بکشاند.

سکه تمام بهار آزادی
11،830،000 ریال)طرح جدید(

6،540،000 ریالنیم سکه

3،710،000  ریالربع سکه

2،570،000 ریالسکه یک گرمی

1،153،560 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصادی اســتانداری اصفهان، توجه فعاالن اقتصادی استان به 
دیگر بازارهای جهانی غیر از چند کشور همسایه، مانند بازارهای آفریقا و آسیا را خواستار 
شد.مسعود صفاری پور افزود: حضور مکرر استان های کشور در بازار کشورهای همسایه و 
تمرکز واحدهای تولیدی روی برخی کشورهای انگشت شمار، شرایط مطلوب را برای رقابت 
تولیدکنندگان داخلی در بازارهای خارجی از بین برده و رقابت را برای آنها سخت کرده است. 

وی گفت: نمایندگان بخش خصوصی باید مشکالت صادرکنندگان استان را به صورت کلی 
و جزئی در کمیته تحلیل آمار تجارت خارجی استان، بررسی و مسئوالن، آنها را دنبال کنند.
رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی 
اصفهان نیز گفت: صادرکنندگان استان به طور کامل از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند.
قاسمعلی جباری افزود: با اینکه در قانون، صادرات معاف از مالیات است؛ اما میزان دارایی و 
کاهش میزان صادرات واحدهای تولیدی را به مثابه درآمد پنهان محاسبه می کنند. همچنین 
مدیر روابط عمومی گمرکات استان اصفهان گفت: در سال ۹5 استان اصفهان دو هزار و ۸۹2 
تن کاال به ارزش یک میلیارد و 1۹2 میلیون دالر به ۹۸ کشور جهان صادر کرد. مسعود امینی 

افزود: فروردین امســال 320 هزار تن کاالی صادراتی به ارزش ۹۹ میلیون دالر از اصفهان 
صادر شد که جایگاه این استان را به رتبه پنجم استان های صادرکننده ارتقا داد. وی فلزات 
سنگین، فرآورده های نفتی، فرش و کفپوش، محصوالت لبنی، مصنوعات سنگ، گچ و سیمان، 
سنگ فلز جوش و خاکستر آن، محصول شیمی آلی، مواد پالستیکی و اشیای آن، محصوالت 
ســرامیکی و مصنوعات چدن و آهن را به ترتیب 10 فصل عمده صادراتی استان اصفهان 
برشمرد. امینی افزود: عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، تایلند، عمان، پاکستان، چین، 
ترکیه، ترکمنستان و ارمنستان، 10 کشور مقصد صادراتی استان در فروردین ۹6 بوده است.

وی اضافه کرد: تایلند و عمان به عنوان دو مقصد جدید صادراتی استان محسوب می شوند.

بازارهای آفریقا و آسیا؛ کانون توجه فعاالن اقتصادی 
اصفهان 

چه سرنوشتی در انتظار پس انداز ها است؟

کالف سر درگم نرخ سود بانکی

قیمت انواع پاور Power )منبع تغذیه(

بازار

TSCO TP 570W تی اس کو

 530,000
ریال

620,000
 ریال

 افزایش ۲۰ درصدی 
قیمت پیاز در اصفهان

 ذخیره سازی مرغ منجمد 
در انبارهای استان اصفهان

TSCO TP 650W تی اس کو

660,000
 ریال

 840,000
ریال

Cooler Master B600 کولر مستر

 2,650,000
ریال

 2,780,000
ریال

تامین 25 درصد گوشت قرمز استان اصفهان توسط عشایر 
مدیر کل امور عشایر استان اصفهان گفت: عشایر 25 درصد گوشت قرمز مورد نیاز این 

استان را تولید و به بازار استان اصفهان عرضه می کنند.

بانک ها مکلفند از 
مصوبات شورای پول 
و اعتبار و تصمیمات 

بانک مرکزی در 
خصوص نرخ سود 

بانکی تبعیت کرده 
و به درستی آن را 

اجرایی نمایند
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صدای روزبه نعمت اللهی را در تاالر رودکی بشنوید
کنسرت روزبه نعمت اللهی فردا در تاالر رودکی برگزار می شود. عالقه مندان برای شرکت در کنسرت 
این خواننده می توانند با تهیه بلیت از سایت ملی کنسرت، فردا رأس ساعت ۲۰:۳۰ به تاالر رودکی 

اصفهان مراجعه کنند.

جشنواره

دبیر سی امین دوره جشــنواره بین المللی کودکان و 
نوجوانان، در احکام جداگانه، اعضــای هیئت انتخاب 
مسابقه »پویانمایی ســینمای ایران« این جشنواره را 

معرفی کرد.
به نقل از ســتاد اطالع رسانی جشــنواره بین المللی 
فیلم های کــودکان و نوجوانان، علیرضــا رضاداد دبیر 
سی امین دوره جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان، 
محمدعلی صفورا، امیرمسعود علمداری، سعیده ذاکری، 
سیدعلی ُمفّضلی و وحید نصیریان را به عنوان اعضای 
هیئت انتخاب آثار مسابقه »پویانمایی سینمای ایران« 
ســی امین جشــنواره فیلم های کودکان و نوجوانان 

معرفی کرد.

سلسله نشست های »چهل چراغ«، همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان 
از سوی کمیته فرهنگ روابط اجتماعی و خانواده سازمان فرهنگی تفریحی 

شهرداری اصفهان برگزار می شود.
رییس کمیته فرهنگ روابط اجتماعی و خانواده با بیان این مطلب گفت: این 
نشست ها به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان  و با محوریت بیان چهل 
راه برای افزایش کیفیت زندگی، با حضور دکتــر محمدرضا عابدی و دکتر 
راضیه ایزدی از کارشناسان خانواده برگزار می شود. رییس کمیته فرهنگ 
روابط اجتماعی و خانواده ادامه داد: عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر 
در خصوص این برنامه می توانند با شماره ۳۲۳۰۲۰۰6 تماس حاصل کنند.
سجادزاده خاطرنشــان کرد: عموم شهروندان برای شــرکت در این برنامه 
می توانند از 6 تا ۲4 خردادماه )به غیر از روزهای تعطیل و 1۳ و 14 خردادماه( 

ساعت 1۳ به محل تاالر ادب واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند.

تاالر هنر، در حمایــت از تولیدات نمایشــی کارگاه »رپرتوار تجربه«، 
نشست های علمی و کارگاه های آموزشی رایگان را در حاشیه نمایش 

این تولیدات برگزار می کند.
تاالر هنر به عنوان دفتر تخصصی تئاتر، دوره آموزشی رپرتوار بازیگری 
و کارگردانی را با حضور اســاتیدی چون حبیب ا... دانش و محمدرضا 
ترابی در آذر ماه ۹۵ برگزار کرد و اکنون در جهت حمایت از تولیدات این 

کارگاه، نمایش های تولیدشده را روی صحنه می برد.
در حاشیه اجرای این نمایش ها، کارگاه های تخصصی و نشست های 
علمی نیز برای عالقه مندان برنامه ریزی شده است. گفتنی است کارگاه 
و نشست های علمی »رپرتوار تئاتر تجربه« از اول خرداد ماه آغاز شده و 
تا ۵ خرداد با تدریس اساتیدی چون لیال پرویزی، سعید محسنی، احمد 

رضایی، اسدا... اسدی، محسن رهنما و محمدرضا ترابی ادامه دارد.

ویژه ماه مبارک رمضان؛

سلسله نشست های »چهل 
چراغ« برگزار می شود

در سومین روز از برگزاری »رپرتوار تئاتر 
تجربی« صورت می گیرد؛

برگزاری کارگاه موزشی 
نمایش در تاالر هنر

نصیریان در مراسم رونمایی از کتاب کوروش: 

در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان رخ داد؛معنی ندارد هنرپیشه خارجی نقش کوروش را بازی کند

معرفی اعضای هیئت انتخاب 
»پویانمایی سینمای ایران« 

آلبوم جدید »رضا صادقی« با نام 
»یعنی درد« منتشر شد

رضا صادقی با انتشــار این عکس در اینســتاگرامش نوشــت: و 
باالخره»دوم خردادی دیگر با آلبوم »یعنی درد«... ممنونم از همه 
کسایی که قطعا ســهم زیادی در این اثر دارن؛ از نوازنده ها تنظیم 
کننده ها صدابردار و ترانه سراها ، شرکت آوای هنر وخالصه یه لشکر 
رفیق باعشق ... هادی کریمی خالق و هنرمند برای طراحی آلبوم 
که حتما بعدها بیشــتر توضیح میدم در موردش.... نمی گم برای 
حمایت اورجینال تهیه کنید؛ چون اینقدر ازمحبت و حمایتتون تو 
این سال ها لبریز عشقم که خیالم راحته ... برام مهمه بشنوین این 

آلبومو، هـمین ....  آلبوم یعنی درد؛ فصل تازه رضا صادقی.
ضمنا، لطفا با قلبتون بشنوین و یک لیوان چای.

مستند

محمدحسین مهدویان »ترور سرچشمه« را همزمان با 
سالروز فتح خرمشهر می سازد. فیلم برداری فیلم مستند 
»ترور سرچشــمه« از تولیدات مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی، به تهیه کنندگی مجید رجبی معمار و 
کارگردانی محمدحسین مهدویان، همزمان با سالروز فتح 

خرمشهر آغاز می شود.
مجید رجبی معمار گفت: بخش هایی از تصویربرداری و 
عکاسی های اولیه این فیلم آغاز شده است و به مناسبت 

سوم خرداد، فاز اصلی فیلم برداری آن شروع می شود.
تهیه کننده مســتند »ترور سرچشــمه« عنــوان کرد: 
محمدحسین مهدویان به همراه یک گروه تحقیقاتی به 
صورت روزانه و با جدیت مشغول انجام مراحل پژوهشی 
این مســتند بودند. کار جمع آوری اسناد در حال حاضر 
هم ادامه دارد اما در این زمینه مشکالت بسیاری وجود 
دارد و متاسفانه اسناد مستند و حرفه ای بایگانی شده ای 

در دسترس نیست.
وی افزود: مستند »ترور سرچشمه«، درباره  واقعه هفت 
تیر ماه و به شــهادت رســیدن جمعی از رهبران حزب 
جمهوری در سال 1۳6۰ است. این مستند به بررسی این 
واقعه  تاریخی می پردازد که به شهادت آیت ا... سیدمحمد 

بهشتی و ۷۲ تن از یارانش منجر شد.
رجبی معمار در پایــان گفت: تاکنون فیلم مســتندی 
مشخصا با این موضوع ســاخته نشده است که به صورت 
ویژه به واقعه هفتم تیــر بپردازد. تــالش عوامل تولید 
مستند »ترور سرچشمه« بر این است که این اثر همزمان 
با ســالگرد حادثه هفتم تیــر آماده نمایش شــود و در 
یازدهمین جشــنواره »ســینماحقیقت« حضور داشته 

باشد.

به تهیه کنندگی مجید رجبی معمار؛

محمدحسین مهدویان »ترور سرچشمه« را مستند می کند

دوازدهمین جشنواره روابط عمومی همراه با معرفی و 
تجلیل از آثار برتر روابط عمومی های استان، در سالن 
اجالس اتــاق بازرگانی برگزار می گــردد. دوازدهمین 
جشنواره روابط عمومی استان اصفهان، جهت ارزیابی 
عملکرد یکســاله )از اول فروردین تا پایان اســفند ماه 
سال گذشته( دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی 
اســتان اصفهان، به میزبانی انجمــن فرهنگی روابط 
عمومی استان و همکاری شــهرداری اصفهان برگزار 
می شــود. در این مراســم که با حضــور جمع کثیری 
از مدیران روابط عمومی دســتگاه ها، نهاد، ســازمان، 
شــرکت های خصوصــی و... برگزار می شــود، دکتر 
احمدی افزادی مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان 
و  جعفر زاده مدیر روابط عمومی هواپیمایی جمهوری 

اسالمی ایران، به ایراد سخن خواهند پرداخت. 
گفتنی است این جشنواره امروز سوم خردادماه در اتاق 

بازرگانی اصفهان برگزار می شود.

برگزاری جشنواره 
روابط عمومی ها در اصفهان

علی قائم مقامی سخنگوی خانه سینما اعالم کرد که این نهاد 
صنفی پیگیر دلیل و روش غیرقانونی تکثیر »گشــت۲« به 

کارگردانی سعید سهیلی است.
علی قائم مقامی ســخنگو و عضو هیئت مدیره خانه سینما، 
با اشــاره به تکثیر غیرقانونی فیلم ســینمایی »گشت۲« به 
کارگردانی ســعید ســهیلی، گفت: تکثیر غیر قانونی فیلم 
سینمایی »گشت ۲« به کارگردانی سعید سهیلی، بار دیگر 
ســینمای ایران را دچار التهاب کرده اســت و خانه سینما 
با آگاهــی از ناراحتی همکارمان ســعید ســهیلی، به همه 
سینماگران کشور اعالم می کند که پیگیر این مسئله از طریق 

مراجع قانونی و انتظامی هستیم.
وی تاکید کرد: خانه سینما تمام تالش خود را برای پیگیری 
این اتفاق به کار می گیرد تا دیگر شاهد چنین اتفاق هایی در 

سینمای ایران نباشیم.
قائم مقامی در پایان گفت: به زودی نتیجه پیگیری های خانه 

سینما در این زمینه رسما اعالم خواهد شد.
چندی پیش فیلم سینمایی »گشت۲« به کارگردانی سعید 
سهیلی به صورت غیرقانونی در بازار منتشر شد که پیگیری و 
شکایت این کارگردان برای جلوگیری از این اتفاق به جایی 

نرسید.

خانه سینما؛ پیگیر تکثیر غیرقانونی گشت ۲

قاب روز

جشنواره ای با نام های بزرگ
هفته گذشته ۲۷ اردیبهشت ماه مهم ترین 
رویداد سینمایی جهان در شهر کن فرانسه 
با ســخنرانی »اصغر فرهادی« و »لی لی رز 
دپ« کار خود را آغاز کرد؛ جشــنواره ای مهم و تاثیرگذار در هنر 
هفتم که امســال هفتادمین دوره خود را برگزار می کند. ریاست 
هیئت داوران بخش رقابتــی این دوره بر عهده پــدرو آلمادروار 
کارگردان اسپانیایی برنده جایزه اسکار است و به همراه او هیئت 
داورانی متشکل از نام های مطرحی همچون ویل اسمیت و جسیکا 
چیســتن )از بازیگران مطرح آمریکا و جهان(، فانک بینگ بینگ 
بازیگر چینی و کارگردانان سرشناســی چون مارن آده، فیلمساز 
آلمانی که با فیلم تونی اردمان ســال قبل در جشنواره کن مورد 
تحســین منتقدان قرار گرفت، پارک چان ووک فیلمساز کره ای، 
پائولو ســورنتینو فیلمســاز ایتالیایی، اگنس جاوی کارگردان و 
فیلم نامه نویس فرانســوی و گابریل یارد آهنگســاز برنده جایزه 
اسکار و گرمی اهل فرانسوی حضور دارند. جشنواره کن هر سال 
با نمایش فیلم های مختلف در ژانرهای متنــوع عالقه مندان به 
ســینما را برای دیدن این فیلم ها از سرتاسرجهان به خود جذب 
می کند؛ بخش های گوناگون از نوعی نگاه خارج از مسابقه نمایش 
های نیمه شب و سینه فونداســیون گرفته تا بخش های موازی 
دیگری همچــون دو هفته بــا کارگردانان، هفتــه منتقدان بین 
المللی وغیره. اما نگاه ها بیشتر به ســمت فیلم های بخش اصلی 
مسابقه است. امســال 1۹ فیلم در این بخش حضور داشته که نام 
کارگردانان مطرحی را در بین آنها می توان دید؛ نام های آشنایی 
که مهم ترین آنها میشــائیل هانکه کارگردان ۷4 ســاله آلمانی 
و برنده دو دوره نخل طالی جشــنواره کن با فیلــم های »روبان 
سفید« و »عشق« که امســال با فیلم »پایان خوش« بیشتر نگاه 
ها به سمت اوســت و درخصوص اینکه برای ســومین بار برنده 
جایزه معتبرین جشنواره جهانی فیلم می شــود یا خیر، در کنار 
میشائیل هانکه نام سه کارگردان دیگر مود توجه است. یورگوس 
النتیموس کارگردان جوان یونانی اســت که با فیلم کشتن گوزن 
مقدس امسال در جشنواره حضور دارد. او در سال ۲۰1۵ با فیلم 
تحسین برانگیز»خرچنگ« توانست جایزه ویژه هیئت داوران را 
از آن خود کند؛ همچنین آندره زویاگینتســوف کارگردان روسی 
امسال با فیلم بی عشق و میشــائیل آزاناویسوس کارگردان برنده 
جایزه اســکار با فیلم بی عشق، امســال در کن حضور دارند. در 
بخش غیر رقابتی جشــنواره هم نام رومن پوالنسکی کارگردان 
مطرح لهستانی به چشــم می خورد با فیلم براساس یک داستان 
واقعی و در بخش واقعیت مجازی، فیلم گوشــت و شــن ساخته 
آلخانــدرو گونزالس ایناریتــو، کارگردان مطــرح مکزیکی دیده 
می شود. امسال سینمای ایران هم با چند نماینده در این جشنواره 
حضور دارد اما اتفــاق ویژه ای که در حوزه فیلــم کوتاه رخ داده، 
حضور فیلم »وقت ناهار« ســاخته علیرضا قاســمی است که در 
بخش رقابتی برای کســب نخل طالی فیلم کوتاه با دیگر فیلم ها 
به رقابت می پردازد. باید منتظر ماند و دید که در تاریخ ۷ خرداد 
ماه نخل طالی بهتریــن فیلم کوتاه و نخل طــالی بهترین فیلم 
 بلند در دســتان کدام یک از کارگردانان این بخش ها قرار خواهد

 گرفت.

جشنواره فیلم های 
کودک و نوجوان 
در اصفهان همیشه 

جریان ساز بوده است

محمدرضا کریمی صارمی در خصوص جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اظهار داشت: جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان همیشه جریان ساز بوده و امیدوارم 
با حمایت و توجه بیشتر به این جشنواره، این جریان سازی ادامه داشته باشد.

 محمدرضا کریمی صارمی عضو هیئت انتخاب بخش سینمای بین الملل سی امین جشنواره بین المللی کودک و نوجوان اصفهان گفت: جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان به خاطر استمرار آن، یکی از افتخارات سینمای ایران بوده و از اعتبار بسیار خوبی در دنیا برخوردار است و مخاطبان زیادی هم دارد. امیدوارم 
که همزمان با برگزاری جشــنواره کودک و نوجوان در اصفهان، در دیگر شهرها نیز به سینمای کودک بهای بیشتری داده شــود. وی با اشاره به برگزاری نشست ها و 
کارگاه های آموزشی در این جشنواره عنوان کرد: نشست ها و کارگاه های آموزشی این جشنواره یکی از نقاط قوت است که باعث پیشرفت سینمای کودک خواهد شد. 
برگزاری جشنواره راهکارهای خوبی برای سینمای کودک و نوجوان خواهد داشت. وی ادامه داد: در بین فیلم هایی که امسال در جشنواره حضور دارند فیلم های بسیار 

خوبی وجود دارد که در بحث تربیتی جامعه می تواند کمک زیادی کند.

در شهر

مراسم نکوداشت محمد کلباسی، داستان نویس و مترجم 
اصفهانی، در مراسم اختتامیه جشنواره سراسری دانشجویی 
داستان کوتاه زاینده رود برگزار می شود.  همزمان با آیین 
اختتامیه جشنواره داســتان کوتاه زاینده رود، قرار است از 
محمد کلباسی، داستان نویس و مترجم اصفهانی تجلیل 
شود.محمد کلباسی متولد مهرماه 1۳۲۲ در اصفهان است 
و از اعضای انجمن ادبی صائب و از بانیان شکل  گیری جنگ 
اصفهان محســوب می  شود. وی مدرک لیســانس خود را 
در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه اصفهان دریافت 
کرده و دوره فوق لیســانس ادبیات تطبیقی را در دانشگاه 
تهران گذراند. کلباسی همچنین در دانشگاه تهران از حضور 
استادانی چون عبدالحسین زرین کوب، شفیعی کدکنی، 
دکتر حق شــناس، مهرداد بهار، سیمین دانشور و اسالمی 
ندوشن بهره برده است.وی تا ســال 1۳۵۸ به تدریس در 
دانشگاه های شهرکرد و خوراسگان مشغول بوده و پس از 
آن به مدت دو سال در دانشگاه ملی استرالیا )کانبرا( تدریس 
کرد و کرسی ادبیات فارسی آن دانشگاه را بنیاد نهاد.از آثار 
وی می  توان به مجموعه داستان  های »سرباز کوچک« کتاب 
زمان 1۳۵۸، »مثل ســایه مثل آب« نشر نقش خورشید 
1۳۸۰، »صورت ببر« نشر آگاه 1۳۸۸ و »نوروز آقای اسدی« 

نشر چشمه 1۳۹۰ اشاره کرد. هم چنین ترجمه کتاب دو 
جلدی »ادبیات و سنت  های کالسیک« نشر آگاه 1۳۷6 با 
مشارکت مهین دانشور نیز در کارنامه وی اثر بسیار ارزنده  ای 
است. ضمنا مجموعه داستان »او« از طرف انتشارات چشمه 
در دست چاپ قرار دارد. عالقه مندان به شرکت در مراسم 
نکوداشت محمد کلباســی، می توانند امروز از ساعت 14 
تا 1۷ در سالن صائب دانشــکده ادبیات دانشگاه اصفهان 

حضور یابند.

همزمان با اختتامیه جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتاه زاینده رود؛

نکوداشت محمد کلباسی برگزار می شود

میزان: مراســم رونمایی از کتاب »کوروش بزرگ« 
با اعالم رسمی ســازندگان این اثر برای شروع 
پروژه ســینمایی کوروش، روز یکشنبه با 
حضور مسعود جعفری جوزانی، نویسنده 
و کارگــردان اثــر و جمعــی دیگر از 

هنرمندان برگزار شد.
 علی نصیریان، پوران درخشنده، آنا 
نعمتی، سیروس ابراهیم زاده، پوران 
درخشــنده، جمشید هاشــم پور، 
کتایون ریاحی، داریــوش ارجمند و 
امین تــارخ، از جمله هنرمندان 

حاضر در این مراسم بودند.
داریــوش ارجمنــد در 
ابتــدای رونمایــی این 
کتاب گفت: کوروش از 
جایگاه تاریخی بســیار 
با ارزشی برخوردار است 
و خوشحالیم که جعفری 
جوزانــی می خواهــد این 
دردانه تاریخ ایــران را به تصویر 
بکشد. کوروش بزرگ اثری بسیار گران 
است و جعفری جوزانی تمام زندگی خود را به ساخت 

این فیلم اختصاص داده است.
 علی نصیریان به عنوان سخنران بعدی به روی صحنه 
آمده و گفت: نمی دانستم زنده یاد علی معلم در این پروژه 
سهیم است و امروز که شنیدم سال ها به فکر ساخت این فیلم 

بود خوشحال شدم. ســاخت یک چنین کارهایی بسیار سخت و پر از 
مشکل است؛ به عنوان مثال ساخت فیلم و تئاتر در زمینه شاهنامه هیچ 
وقت خوب از آب درنیامده؛ چرا که فاصله این اسطوره ها با دنیای امروز 

ما بسیار زیاد شده و آنها را تبدیل به موجوداتی ماورایی کرده است.
وی افزود: فکر می کنم برای یک پروژه ملی نباید از رابرت دنیرو یا هر 
هنرپیشه خارجی اســتفاده کنیم؛ چون خود ما عرضه ساخت چنین 
فیلمی را داریم. معنی ندارد هنرپیشه خارجی نقش کوروش را بازی 
کند. البته این را باید گفت که سینمای ایران به ابزار و تکنولوژی الزم 
برای ســاخت این فیلم نیاز دارد که می توان آن را از خارج از کشــور 

دریافت کرد.
 آذر معماریان همســر علی معلم، در ادامه برنامه طی سخنانی گفت: 
جسارت صداقت در گفتار و رفتار علی معلم بر هیچ کس در سینمای 
ایران پوشیده نیست. وی همکارانش را از جنس خود انتخاب می کرد 

و به همین دلیل با جوزانی همراه شد. 
مسعود جعفری جوزانی در بخش های پایانی این برنامه بیان کرد: من 
و علی خیلی وقت است که رفیقیم. فکر می کنم آدم ها نمی میرند؛ فقط 
شکل عوض می کنند. آدم ها هر فکری کنند می توان آن را اجرایی کرد. 

هر فکری در ذهن بشر شکل بگیرد، قابل اجراست.
وی ادامه داد: افراد بسیاری در شــکل گیری این پروژه ما را همراهی 
کردند که از آن جمله می توان به دکتر نامجو پسر ژاله علو اشاره کرد که 
بدون هیچ مزدی از انگلستان متونی را ترجمه کرد و در اختیار ما قرار 
داد. بر اساس این فیلم شهری بنا می شود که در آینده، دیگر سینماگران 

از آن استفاده کنند و کارهای باستانی را در آن بسازند.
برخالف قرار قبلی، درخصوص زمان شروع این پروژه هیچ اطالعاتی 
به خبرنگاران و حضار داده نشــد و مراســم با پذیرایی و خوش و بش 

هنرمندان به پایان رسید.

 هنرمندان 
در مراسم چهلم »عارف لرستانی

مراسم چهلم عارف لرستانی با حضور دوستان و عالقه مندان این 
هنرمند، عصر دوشنبه در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

یادداشت

اینستاگردی

میثم هادیان
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معاون سازمان فناوری اطالعات:

 تمامی معامالت دولتی 
الکترونیکی می شود

 استقبال پایونیر
 از سیستم عامل اندروید

معاون سازمان فناوری اطالعات از الکترونیکی شدن تمامی فرآیندهای 
مربوط به معامالت دولتی مطابق با مصوبه هیئت دولت برای اجرای 

پروژه دولت الکترونیکی در کشور خبر داد.
رضا باقری اصل در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزییات این 
مصوبه اظهار داشت: در جهت پیاده سازی کامل پروژه دولت الکترونیک 
در کشور، شورای اجرایی فناوری اطالعات متولی نظارت بر ۳ پروژه 
اساسی و مهم ســالمت الکترونیک، مالیات الکترونیک و معامالت 
الکترونیکی دولت شده است. وی با بیان اینکه این ۳ پروژه بزرگ در 
راستای نقشه جامع دولت الکترونیکی تعریف شده و در حال اجراست، 
گفت: در این راستا، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ســامانه تاد( با هدف الکترونیکی شــدن تمامی فرآیندهای 
معامالت دولتی راه اندازی شود. باقری اصل گفت: مطابق با این پروژه 
باید ســامانه الکترونیکی معامالت دولت، ایجاد و تمام اسناد در آن 
الکترونیکی شده و قابلیت پرداخت و دریافت الکترونیکی نیز ایجاد شود.

شرکت پایونیر قصد دارد که به زودی سیستم صوتی هوشمندی را روانه 
بازار کند. این سیستم صوتی حتی برای افرادی که اتومبیل قدیمی 
دارند، کاربردی خواهد بود. پایونیر تصمیم گرفته مشتریانی که دوست 
دارند با تلفن های همراه هوشمندشان به سیستم مالتی مدیا خودرو 
متصل شــوند، مدل های جدیدی از محصوالت خودش را در اختیار 
AVH-3300NEX، AVH- ،عالقه مندان قرار دهد. این مدل هــا

2330NEX، AVH-2300NEX و AVG-3300NEX, نام دارند. 
این ضبط ها قرار است از ماه  جوالی )اواسط تیر تا اواسط مرداد ماه( به 
بازار عرضه شود. بدین واســطه، فرقی نمی کند که مدل اتومبیل تان 
برای چه سالی باشــد، فقط نیاز دارید یکی از مدل های نام برده شده 
این شــرکت را تهیه کنید تا تجربه جدیدی از اتصال گوشی خود به 
سیستم مالتی مدیا مجهز به اندروید  اتو را داشته باشید. بعد از استقبال 
خودروسازها برای استفاده از سیستم های صوتی ویژه در محصوالت 
جدیدشان به اسم اینفوتینمنت )infotainment(، پایونیر می خواهد 
که صاحبان خودروهای قدیمی از این تجربــه هیجان انگیز محروم 
نمانند.چند وقتی می شود که خودروسازهای زیادی تصمیم گرفته اند 
که از سیستم  اینفوتینمنت برای بخش مالتی مدیای محصوالت خود 
استفاده کنند. به واسطه  سیستم اینفوتینمنت، سرنشینان می توانند 
با گوشــی آیفون یا اندرویدی خود به این ســامانه متصل شوند و از 

قابلیت هایی مثل انتخاب موسیقی و مسیریابی بهره ببرند.

علم پژوهی

محققان دانشگاه کمبریج و وارویک انگلیس موفق شدند 
با استفاده از تزریق  اتم های تلوریوم به نانولوله های کربنی 
نازک ترین نانوسیم جهان را که قطری برابر با یک اتم دارد، 

بسازند.
محققان دو دانشگاه انگلیسی موفق شدند نانوسیمی تولید 
کنند که عمال تک بعدی است و از اتم های تلوریوم فشرده 
شده در نانولوله های کربنی تشکیل شده که سبب حفظ 

انسجام آنها می شود.
در دنیای ســه بعدی عادی و یا چهاربعدی)در صورتی که 
زمان را هم به حســاب بیاوریم( امــکان اینکه یک ماده 
یک بعدی و یا حتی دوبعدی باشــد در تئوری غیرممکن 
است، اما موادی مانند گرافن با وجود اینکه عرض و ارتفاعی 
در ابعاد اتم دارند، عمال دوبعدی در نظر گرفته می شوند. در 
حال حاضر این نانوسیم تولید شده را می توان اولین ماده 
یک بعدی در نظر گرفت زیرا هم عرض و هم ارتفاع آن برابر 

با قطر تنها یک اتم است.
در ابعاد اتمی چالش هایی هم وجود دارد و اتم ها همیشه 
آن طور که دانشــمندان عالقه  دارند رفتــار نمی کنند و 
ممکن است سبب از هم پاشیده  شــدن ماده شوند. برای 
جلوگیری از این پدیده از نانولوله هــای کربنی به عنوان 
اسکلت نگه دارنده این ساختار استفاده شده است و هیچ 

تاثیری  روی رسانایی تلوریوم ندارد.
»پائولو مدیروس«، محقق ارشــد این پروژه گفت: زمانی 
که شما در مقیاس اتمی کار می کنید، اتم ها عالقه دارند 
روی یک ســطح قرار بگیرند و این ســطوح نیز معموال 
شدیدا واکنش پذیر هستند، اما نانولوله های کربنی کامال 
بی میل به شــرکت در واکنش هســتند و به هیچ عنوان 
 مشکلی برای ایجاد یک ساختار پایدار از نانوسیم تک بعدی

 ایجاد نمی کنند.
وی افزود: البته ما همچنان در ابتدای کار با این مواد هستیم 
و باید در آینده، اطالعات بیشتری در رابطه رفتارهای آن 

کسب کنیم.
تیم تحقیقاتی طی این پروژه متوجه شدند که با تغییر دادن 
ابعاد نانولوله ها می توانند کنترل بیشــتری روی خواص 
تلوریوم داشته باشند. از جمله اینکه تلوریوم با اینکه از نظر 
شیمیایی یک عنصر نیمه رسانا محسوب می شود زمانی 
که در نانولوله های کربنی فشــرده قرار می گیرد همانند 
فلزات رسانا می شود. توسعه نانوسیم ها فرآیندی است که 
می تواند باعث کوچک  شدن ابعاد مدارهای الکترونیکی و 
در نتیجه کوچک تر شدن ابعاد دستگاه های الکترونیکی و 
 گجت های هوشمند شود.نتایج این تحقیق در نشریه علمی

 ACS Nanoمنتشر شده است.

فناورانه

»اونتنا« نام یک سنجاق سر هوشمند اســت که اگر چه شنوایی را به افراد 
ناشنوا باز نمی گرداند، اما درک اصوات را برای آنان ممکن می کند.

تاتویا هوندا، طراح این طرح می گویدکه برای ساختن این گل سر از توانمندی 
سبیل های گربه ها که قادر به حس کردن حرکات مختلف در هوا هستند، 
الهام گرفته است. این گل سر با ابزار کمکی که شنیدن را تسهیل می کنند، 
تفاوت دارد و تنها به ریتم و بلندی صدا واکنش نشان می دهد؛بنابراین اگر 
کسی فریاد بزند، این سنجاق سر با شدت بیشــتری به لرزش درآمده و این 
 لرزش از طریق حرکت شــدید موهای سر فرد ناشــنوا برای وی محسوس 

خواهد بود.
اونتنا می تواند ۲۵۶ سطح مختلف از صداهای گوناگون را با شدت و ضعف های 
مختلف از یکدیگر تمیز دهد و از طریق مرتعش کردن موی انسان وی را مطلع 
کند. این دستگاه در آینده ای نزدیک در دو مدل عرضه می شود، مدل اول و 
بزرگ تر از طریق بلوتوث به برنامه مرتبطی متصل می شود و مدل کوچک تر 
فاقد قابلیت ارتباطی بلوتوث است. انتظار می رود قیمت این دستگاه کمتر 

از صددالر باشد.

با الهام از سبیل گربه؛

ساخت روبات محافظ مزرعهسنجاق سر هوشمند برای ناشنوایان به بازار آمد

یک مخترع آمریکایی روباتی را اختراع کرده که قادر است علف های هرز مزارع 
را نابود کند.

این روبات کوچک که Tertill نــام دارد، در برابر تغییرات آب و هوا کامال مقاوم 
است و توان مورد نیاز خود را از انرژی خورشیدی به دست می آورد و در نتیجه 
کافی است در فضای آزاد مزارع رها شود تا بدون نیاز به شارژ مجدد ماه ها به کار 

خود ادامه دهد. 
قسمت جلوی روبات Tertill به حســگرهایی مجهز است که امکان حرکت و 
مسیریابی در مزرعه را برای آن فراهم می کنند. بدین ترتیب برای ممانعت از خروج 
روبات از مزرعه کافی است حصار کوتاهی در اطراف مزرعه وجود داشته باشد. 
همچنین حسگرهایی که در زیر روبات نصب شده اند، جوانه علف های هرز را که 
ارتفاع آنها کمتر از ارتفاع روبات باشد، در مزرعه شناسایی می کنند. بدین ترتیب 
روبات محافظ مزرعه با استفاده از تیغ هایی که در زیر آن تعبیه شده اند، جوانه ها را 
هرس می کند. به منظور جلوگیری از قطع جوانه گیاهان مزروعی الزم است این 

جوانه ها از قبل با استفاده از یک حلقه پالستیکی پوشانده شوند.
 قرار است تا پایان ســال جاری میالدی روبات های محافظ مزرعه را به قیمت 

۳00 دالر در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. 

مایکروسافت قصد دارد در آینده امکانات سیستم واقعیت افزوده هولولنز را در 
عینک های آفتابی بگنجاند و به تدریج این عینک ها را جایگزین گوشی های 
هوشمند کند. با اجرای این طرح شیشــه های عینک های آفتابی هوشمند 
انبوهی از اطالعات را برای کاربران به نمایش درآورده و تعامل با اشیای مجازی 

افزوده شده به محیط اطراف را هم ممکن می کنند.
این عینک های آفتابی ظاهری کامال مشابه با عینک های آفتابی عادی دارند و 
می توانند محتوایی که فعال از طریق هدست های بزرگ هولولنز قابل مشاهده 

است را از طریق شیشه عینک های آفتابی نمایش دهند.
نمونه اولیه این عینک آفتابی با قابلیت دید افقی ۸0 درجه تولید شده و انتظار 
می رود در آینده تا بدان حد ارتقا یابد که امکانات گوشی های هوشمند امروزی 
نیز در آن گنجانده شــود. یکی از مهم ترین چالش ها بر سر راه ساخت چنین 
عینک های هوشمندی، تولید نمایشــگرهای استریو در ابعاد کوچک شیشه 
عینک های آفتابی است. از همین رو عینک اولیه ساخته شده صدا را به صورت 
مونو پخش می کند، اما در آینده قرار اســت تصاویر با دقت و شفافیت باال و با 

تفکیک رنگ مناسب از همین طریق به نمایش درآیند.

عینک به جای موبایل؛

رونمایی از قاتل گوشی های هوشمند

هوش سنج

عدد 110 را به گونه ای به دو تقســیم کنید که یکی از 
اعداد 1۵0 درصد عدد دیگر باشد. این معما بسیار آسان 
است. حتما کمی فکر کنید و پاسخ را برای ما بنویسید.

پاســخ معمای تعداد گاوها : خوب سوال زیاد سختی 
نبود. در چهار ماه اول یکی و از آن به بعد هر ماه یکی 

زیاد می شود:
۲74۵=۲۳۶+...+4+۳+۲+1+1+1+1

  معمای شماره 2145

  جواب معمای شماره 2144

 KineMaster یک برنامه با محوریت ویرایش ویدئوها 
است. قابلیت اضافه سازی استیکر به ویدئو، تغییر سرعت 
حرکت فریم ها و افزایش یا کاهش روشنایی عکس ها از 
جمله ویژگی های گوناگون این برنامه است. با ورود به 
برنامه، کافی است هر تعداد ویدئو یا عکسی که می خواهید 
را اضافه کنید تا بعد از آن نوبت به ویرایش برسد.

شما می توانید در KineMasterبرای فیلم خود یک تم به 
خصوص گذاشته، آهنگ پس زمینه بگذارید یا حتی هنگام 
پخش آن جمله هایی که دوست دارید را نمایش دهید؛  
البته با وجود همه این ویژگی ها، جالب ترین قابلیت 
KineMaster را باید به نام ویرایش فریم به فریم ویدئو 
بزنیم.در KineMaster قادرید هر ویدئو را به صورت 
فریم به فریم جلو یا عقب کرده و از نقاط مختلف برش 
بزنید. همچنین به هر فریم می توانید الیه های مختلفی 
اضافه کرده، به آنها افکت داده و بخش های گوناگونش را 

با تغییرات مختلف زیبا تر جلوه دهید. اینجا دو نکته مهم 
را به یاد داشته باشید؛ یکی اینکه بعضی از قابلیت های 
جدید KineMaster پولی هستند.برای داشتن یک 
تجربه شنیداری جذاب تر، توسعه دهنده قابلیتی را فراهم 
کرده تا کاربر بتواند صدای پس زمینه را در هر لحظه تغییر 
داده و آن را کنترل کند.همچنین فعال همه دیوایس ها از 
بخش Video Layers این برنامه ]اضافه کردن الیه های 
مختلف به ویدئو[ پشتیبانی نکرده و پیش از دانلود پیشنهاد 
 KineMaster می کنیم نگاهی به صفحه گوگل پلی
بیندازید. پس از اتمام مرحله ویرایش هم نوبت به ذخیره 
ویدئو در کیفیت های مختلف یا ارسال آن می رسد.

به کســانی که یک ادیتور حرفه ای ویدئــو می خواهند، 
پیشــنهاد می کنیم KineMaster را از دست ندهند.

شــما می توانید برای دریافت این اپلیکیشن این آدرس   
goo.gl/gS09wI  را در مرورگرتــان وارد کنیــد.

معرفی اپلیکیشن KineMaster ؛

ویرایشگر حرفه ای ویدئوها

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

وبگردی

رکورد نازک ترین نانوسیم 
شکسته شد

پرداخت آنالین با سامانه تشخیص چهره در چین، به زودی
خریداران چینی به زودی فناوری جدیدی را به کار می گیرند که دیگر نیاز به حفظ کردن شناسه 
 کاربری و پسوورد خود نداشته باشند و  از سامانه تشخیص چهره برای پرداخت آنالین استفاده 

کنند.

محققان موفق به تولید نوعی باتری فلزی لیتیومی 
برای گوشی های هوشمند شــده اند که از این 
طریق بزرگ ترین معضل کاربران گوشی های 
هوشمند را از میان بردارند. این باتری جدید 
حاوی لیتیوم در یک آند منحصر به فرد شامل 
ترکیبی از گرافین و نانولوله های کربنی فاقد 

درز است. 
محققان، این ماده را برای اولین بار در ســال 

۲01۲ تولید کردند. چنین ماده ای یک ســطح 
کربنی سه بعدی است که محیط مناسبی را برای 

قرار گرفتن لیتیوم فراهــم می کند. این آند به خودی 
خود، حداکثر ذخیره فلز لیتیوم را دربرمی گیرد در حالی که 

در مقابل تشکیل آسیب وارده به دندریت ها یا رسوب  مقاومت 
نشان می دهد.

محققان تالش کرده اند تا دندریت ها را جایگزین باتری یون 
لیتیومی به همراه باتری های فلزی لیتیومی پیشرفته کنند که 
عمر طوالنی تری داشته و سریع تر شارژ می شوند. دندریت ها، 
رســوب لیتیومی هســتند که داخل الکترولیت باتری رشد 
می کنند. اگر این رسوب ها به آند و کاتد پل بزنند و مدار کوتاهی 

تـولید 
 ، کننــد

ایــن باتری 
شکســت 

می خورد، آتش 
می گیرد یا حتی منفجر 

می شود.
گروهی از محققان دریافتند زمانی که باتری های جدید شارژ 
می شوند، فلز لیتیوم به طور یکسان هیبرید کربن بسیار رسانا 
را می پوشاند. در این هیبریدهای کربنی، نانولوله هایی هستند 

که با سطح گرافین پیوند کوواالنسی ایجاد می کنند.
به عبارتی، ایــن هیبریــد جایگزین آندهــای گرافیتی در 
باتری های معمول یون لیتیومی می شــوند. باتری های یون 
لیتیومی بدون شک دنیا را تغییر داده اند، اما مشکل عمده ای 
که دارند این است که مدت زمان طوالنی قادر به نگه داشتن 
شارژ نیستند.توده نانولوله های آندی با تراکم پایین و ناحیه 
سطحی باالیی که دارند، فضای قابل توجهی برای ذرات لیتیوم 
فراهم می کنند تا موقع شارژ شــدن یا تخلیه شارژ به داخل 
یا خارج در حرکت باشند. این لیتیوم پخش می شود و 
توسط یون ها به الکترولیت منتقل و مانع از رشد 

دندیریت ها می شود.
اگرچه ظرفیت باتری، توسط کاتد محدود 
می شود، ماده آند هم به ظرفیت ذخیره 
لیتیوم ۳۳۵1 ساعت میلی آمپر در هر 
گرم دست می یابد که به فرضیه حداکثر 
توان باتری معــادل 10 برابر قدرت 
ســایر باتری های یون لیتیومی 
می رســد. محققان برای این 
کار، ســطح الکتــرود را با 
فلز لیتیوم پوشــانده اند و 
یون های لیتیومی را ماده 
آند و در ترکیــب با کاتد 
اکسید کبالت لیتیوم در یک 
ســلول کامل ذخیره کرده اند. 
آنها فلز لیتیوم را داخل آند ترکیبی 
مستقل رسوب دادند.برای آزمایش آند، 
باتری های کاملی را با کاتدهایی بر پایه گوگرد 
ساختند که به دنبال بیش از ۵00 چرخه شارژ و تخلیه شارژ، 

۸0 درصد ظرفیت آن حفظ شد.

محققان نوعی باتری فلزی 
لیتیومی قابل شــارژ 
تولید کرده اند که ظرفیت 
آن سه برابر باتری های یونی 
لیتیومی موجود در بازار است 

و می تواند ساعات بیشتری دوام 
بیاورد.

 کالهبرداری هکرها
 از یک میلیون تلفن همراه!

 رونمایی  ازصفحه نمایش
 انعطاف پذیر

 TA-1004 نوکیا 9 با نام 
در گیک بنچ رؤیت شد

وزارت کشور روسیه از دستگیری بیست هکر حرفه ای در این کشور 
خبر داد. سخنگوی وزارت کشور روسیه گفت: این عملیات با کمک 
سازمان امنیت روسیه، پلیس و نهادهای نظارتی انجام شد که در پی 

آن گروه بزرگی از تبهکاران اینترنتی شناسایی و بازداشت شدند.
وی افزود: این هکرها که در نقاط مختلف روســیه ســاکن بودند با 
استفاده از یک ویروس پنهان بیش از یک میلیون تلفن های همراه 
را آلوده کرده اند. به گفته وی، این گروه هکری پیامک های پنهانی 
را به گوشی های همراه ارسال می کردند و سپس با شگرد خاصی به 
برداشت پول از حساب بانکی و اعتبار سیم کارت های تلفن همراه 
اقدام می کردند. این مقام روس خاطرنشان کرد: بیش از ۵0 میلیون 
روبل با کمک این ویروس هوشــمند از حساب صاحبان تلفن های 
هوشمند در روسیه برداشت شده است. این هکرها که بین ۲۵ تا ۳0 
سال سن دارند، جهت تحقیقات بیشتر و رسیدگی به پرونده آنان در 

دادگاه، در بازداشت پلیس روسیه به سر می برند.

یک شرکت فناوری تصمیم دارد از صفحه نمایش انعطاف پذیر9/1 
اینچی رونمایی کنــد. این صفحه در دو طرف 1۲ میلی متر بســط 
می یابد. گزارش های جدید حاکی از آن است که سامسونگ قصد دارد 
امروز از یک صفحه نمایش ارتجاع پذیر 9/1 اینچی رونمایی کند. این 
صفحه نمایش OLED انعطاف پذیر در دو جهت تا 1۲ میلی متر بسط 
 Information می یابد. این شرکت کره ای فناوری جدید خود را در
Display ۲017 در لس آنجلس رونمایی می کند. همچنین پیش 
بینی می شود سامسونگ از یک صفحه نمایش UHD 1/9۶اینچی در 
همین کنفرانس رونمایی کند. این صفحه برای هدست های واقعیت 

مجازی کاربرد زیادی خواهد داشت.
صفحه های OLED کنونی را می توان فقط در یک جهت تغییر داد. 
اما صفحه نمایش جدید  را می توان در دو جهت خم یا تا کرد. ساخت 
چنین صفحه نمایشی به معنای ورود به عصر تازه ای در تولید تلفن های 
هوشمند است. این صفحه نمایش انعطاف پذیر پیشرفته را می توان در 
فناوری های مختلفی از جمله  گجت های پوشیدنی، هوش مصنوعی 
و در خودروها به کار گرفت. درسال های آتی  بازار صفحه های نمایش 
 IHS انعطاف پذیر رشد قابل توجهی خواهد داشت. همچنین موسسه
Markit پیش بینی می کند تا ۲0۲0 میالدی حجم بازار صفحه های 

نمایش انعطاف پذیر به 1۵/7میلیارد دالر برسد.

گوشی هوشمند رده باالی نوکیا 9 ساخت شرکت HMD گلوبال در 
گیک بنچ مشاهده شــد. پرچم دار جدید ساخت HMD گلوبال که به 
احتمال قوی گوشی هوشمند نوکیا 9 است، در پایگاه داده  بنچمارک 
محبوب گیک بنچ ظاهر شد. همان طور که انتظار می رفت، نام گوشی 
هوشمند یادشده که ممکن است نوکیا 9، نوکیا ۸ یا موارد دیگر باشد، 
در بنچمارک فاش شده مشخص نیست. با این حال گوشی جدید نوکیا 
با شماره مدل TA-1004، به وسیله  شرکت مادر نوکیا یعنی اچ ام دی 

گلوبال ساخته شده است. 
طبق فهرست مربوط به مشــخصات پرچم دار آینده  نوکیا، پردازنده  
آن یک تراشه  ۸ هســته ای با حداکثر فرکانس کاری 1/90گیگاهرتز 
ساخت شرکت کوالکام بوده که نشان دهنده مشخصات مشابه پردازنده  
اسنپدراگون ۸۳۵ است. پردازنده  اسنپدراگون ۸۳۵، اولین تراشه  10 
نانومتری ساخت شرکت کوالکام است و در بیشتر گوشی های هوشمند 
پرچم دار و رده باالی جدید اندروید عرضه شده در سال میالدی جدید، 

به کار گرفته شده است. 

دو شرکت فوجیتســو و یاماها هدفون هایی تولید کرده اند که 
همیشــه اصوات محیط اطراف را ضبط می کنند و در صورت 
بازگشــت به یک محل می توانند اصوات ضبط شده قبلی در 
آن محیط را بازپخــش کنند. این هدفــون از هوش مصنوعی 
پیشــرفته ای برخوردار اســت و با به خاطرســپردن موقعیت 
جغرافیایی اماکنی که اصواتشــان را ضبط کــرده می تواند در 
صورت بازگشت به اماکن یاد شده مجددا صداهای قبلی ضبط 

شده را پخش کند.
در حال حاضر تنها یک نمونه اولیه از این هدفون تولید شــده 
که قادر به ضبط و بازپخش مکالمات افراد، موســیقی و اصوات 

و ســروصداهای محیطی اســت. فناوری مورد استفاده در این 
هدفون Sound Innovation نام دارد و مبتنی بر هدفون های 
بی سیم با سیستم موقعیت یاب مکانی، بلوتوث و میکروفون است. 
ضبط اصوات از طریق این هدفون به طور خودکار آغاز می شود و 
سپس از طریق گوشی هوشمند به یک پلتفرم کلود دارای هوش 
مصنوعی باال منتقل می شود؛ بنابراین شما می توانید ده ها سال 
بعد به محل هایی که برای تان خاطره انگیز بوده اند، سر بزنید و 
یک بار دیگر اصواتی را که در گذشته شنیده اید بشنوید و یاد ایام 
از دست رفته را زنده کنید. این هدفون برای تمام اصوات برچسب 
مکانی درنظر می گیرد و بازپخش آنها را در صورت بازگشت به هر 

محل از نو آغاز می کند. هدفون یاد شده همچنین می تواند روی 
اصوات خاصی در هر محیط متمرکز شود و آنها را با دقت بیشتری 
پخش کند؛ بنابراین شما می توانید به جای شنیدن سروصدای 

عبور خودروها روی صدای یک نوازنده خیابانی متمرکز شوید.

این هدفون صدای خاطراتتان را تا ابد زنده نگه می دارد!

یک باتری برای عمر طوالنی تر گوشی شما
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يادداشت
 آغازبرداشت محصول جو از مزارع بادرود

مســئول اداره تولیــدات گیاهــی و دامی مدیریــت جهاد کشــاورزی نطنز، 
 از آغاز  برداشــت محصول جو در ســطح ۹۰۰ هکتــار از مزارع بــادرود خبر 

داد.

ويژه

فرماندار برخوار،  به مشارکت گسترده 
و آگاهانه مــردم این شهرســتان در 
انتخابات، اشــاره و اظهار کرد: مردم شهرستان برخوار، با 
تحقق منافع ملی و مصالح نظام جمهوری اسالمی، رشد 
و پیشرفت کشور و اعتال و سربلندی شهرستان، بار دیگر 

برگ زرینی بر دفتر افتخارات مردم اضافه کردند.
اســفندیار تاجمیری با بیان اینکه عرصه انتخابات ملی و 
محلی، یکی از فرازهای بلند تاریخ تمدن ایران اســالمی 
اســت و به تعبیری شــئونات حاکمیتی در هر دو سطح 
رقم می خورد، افزود: در این دوره از انتخابات کسانی که 
رای آوردند برنده نبودند، بلکه برندگان واقعی انتخابات، 
مقام معظم رهبری و مردمی بودند که با حضور گسترده 
و باشــکوه خود، بار دیگر چشم طمع دشــمنان به این 
آب وخاک را کور کردند.رییــس هیئت اجرایی انتخابات 
شهرستان برخوار ادامه داد: ســید جواد حسینی، الهام 
داوری دولت آبادی، محمدرضا حیدریان دولت آبادی، سید 
رسول سجادی نسب و ناصر معینی کربکندی، به عنوان 
پنج عضو اصلی و حسن عطائی و اعظم طغیانی دولت آبادی 
به عنوان اعضای علی البدل توانستند آرای مردم را برای 

شورای شهر دولت آباد برخوار کسب کنند.
تاجمیری تصریح کرد: هم اکنون در حال رســیدگی به 
شــکایات و اعتراضات انتخاباتی از شهرهای شهرستان 
برخوار هستیم و امروز یا فردا طی اطالعیه ای رسمی نتایج 

دقیق را به اطالع عموم مردم خواهیم رساند.
وی با اشــاره به فرا رسیدن گرامیداشت ســوم خرداد و 
همچنین بیست و هشتمین سال ارتحال امام )ره( اظهار 
کرد: امســال به دلیل تقارن اعیاد مــاه مبارک رمضان با 
سالروز فتح خرمشهر و همچنین سالگرد ارتحال امام)ره( 
الزم است با برنامه ریزی مناسب و هماهنگی با ستادهای 

مردمی این مراسمات هرچه باشکوه تر برگزار شود.
فرماندار برخوار در خصوص برگزاری بزرگداشت سالگرد 
ارتحال بیســت و هشتمین ســالگرد ارتحال امام )ره( از 
تشکیل نزدیک به 12 کمیته مختلف برای برگزاری باشکوه 
آن خبر داد و تصریح کرد: اعزام بیش از 5۰۰ زائر به مرقد 
حضرت امام )ره( در قالب 2۰ دســتگاه اتوبوس، از جمله 
برنامه های بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال 
ملکوتی حضرت امام )ره( خواهد بــود. تاجمیری گفت: 
برای تامین مایحتاج مردم و جلوگیری از افزایش قیمت ها 
و تخلفات صنفی در ماه رمضان، تمهیدات ویژه ای هم در 
حوزه رسیدگی به تخلفات صنفی و بهداشتی و همچنین 
مبارزه با روزه خواری اندیشیده شــده است که از همان 

ابتدای ماه مبارک رمضان عملیاتی خواهد شد.

برخوار به استقبال ماه رمضان 
می رود

خبر

در آسـتانه مــیـالد با ســعـادت حـضــرت 
محمدهالل بن علی)ع( مدیر اجرایی حرم 
مطهر، امام جماعت و خادمین افتخاری این امامزاده الزم التعظیم، 
در قالب طرح »هالل رأفت« با حضور بر بالین بیماران بیمارستان 
سیدالشهدا)ع( آران و بیدگل، ضمن اهدای شاخه گل و بسته های 
متبرک حرم، شفای عاجل آنان را از درگاه خداوند منان خواستار شدند.

 رییس اداره بهزیســتی شهرستان مبارکه 
در گفت وگویی با اشــاره بــه اجرای طرح 
اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در مبارکه تصریح کرد: 
اداره بهزیســتی شهرستان از سال گذشــته و سال جاری با 
پیگیری های الزم، جلســات کمیته توسعه و مشارکت های 
مردمی برای اجتماعی شــدن مبارزه با مواد مخدر را برگزار 

کرده است.
محســن محمودی بابیان اینکه هدف این طرح این است که 
برای اجتماعی شدن مبارزه با اعتیاد و خصوصا کاهش تقاضا 

برای مواد مخدر در ســطح شهرســتان کاری انجام دهیم، 
خاطرنشان کرد: این طرح با مشارکت سمن ها و سازمان های 
مردم نهاد در ســطح شهرستان برای پیشــگیری از اعتیاد و 

آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: امیدواریم با هماهنگی و کمک مردم و سمن های 
فعال در عرصه های فرهنگی، بتوانیم امر مبارزه با مواد مخدر را 
به خانه های مردم ببریم و با کمک خود مردم، به منظور کاهش 
تقاضا برای مواد مخدر و آسیب های اجتماعی قدمی برداریم.

رییس اداره بهزیستی مبارکه، از افرادی که می توانند کمک 

کنند یا ایده و نظری دارند درخواســت کرد بــا مراجعه به 
بهزیستی شهرستان، یاریگر این نهاد باشند.

وی بابیان اینکه ســه ســازمان مردم نهاد اجتماع محور در 
شهرســتان در این زمینــه و به صورت تخصصــی در حال 
فعالیت هستند، افزود: فرمانداری به سمن ها مجوز می دهد 
و اداره بهزیستی، به صورت اختصاصی برای اجتماعی شدن 
 مبارزه با مــواد مخدر و کاهش آســیب های اجتماعی مجوز 

صادر می کند.
وی با اشاره به آمادگی بهزیســتی مبارکه درخصوص تامین 
مدرس برای اجرای این طرح، بیان کرد: اداره بهزیستی مبارکه 
آمادگی دارد کالس هایی برای آموزش، اجرا، آگاه ســازی و 
حساس کردن مردم برای این طرح در محله ها در طول ساعت 

اداری و غیر اداری برگزار کند.
رییس اداره بهزیستی مبارکه بابیان اینکه به تابستان و اوقات 
فراغت نزدیک می شویم و با تمام توان می خواهیم این طرح را 
در سطح شهرستان اجرا کنیم، عنوان کرد: با حساس سازی 
مردم شهرستان، آسیب های اجتماعی کم شده و تقاضا برای 

مواد مخدر که هدف اصلی این طرح است کاهش می یابد.
وی با اشاره به اجرای طرح اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر 
در شهر مبارکه گفت: این طرح با همکاری شهرداری مبارکه 
در فرهنگســرای غدیر و فرهنگســرای محله دهنو در حال 
برگزاری است و به تازگی یک تفاهم نامه  با شهرداری مجلسی 

برای برگزاری این طرح در شهر مجلسی منعقد شده است.
محمودی بابیان اینکه برای بهتر برگزار شــدن این طرح به 
کمک مردم نیاز داریم، خاطرنشان کرد: هر فرهنگسرا، مسجد، 
کانون و... که برای آموزش تقاضا کند و از ما مدرس بخواهد، 

مشکلی برای این کار نخواهیم داشت.

با حساس سازی 
مردم شهرستان، 

آسیب های 
اجتماعی کم 

شده و تقاضا برای 
مواد مخدر که 

هدف اصلی اين 
طرح است کاهش 

می يابد

درآستانه میالد حضرت محمد هالل بن علی)ع( صورت گرفت؛

عیادت خادمین افتخاری حرم 
هالل)ع( از بیماران

ريیس اداره بهزيستی مبارکه خبر داد:

اجرای طرح اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در مبارکه
آران و بیدگل

مبارکه

رییس شــورای هماهنگــی تبلیغات 
اسالمی شاهین شــهر و میمه گفت: 
انقالب اسالمی به رهبری امام )ره( با هدف واالیی که داشت 

ســریع تر از انقالب های دیگر به پیروزی رسید و حفاظت و 
پاسداری از انقالب وظیفه تک تک ماست.

مســیب نجیمی با اشــاره به فرا رســیدن ســوم خرداد و 
بزرگداشت امام خمینی)ره( افزود: امســال به دلیل تقارن 
اعیاد شعبان و رمضان با ســالروز فتح خرمشهر و همچنین 
سالگرد ارتحال امام)ره(، الزم اســت با برنامه ریزی مناسب 
و هماهنگــی با ســتادهای مردمی، این مراســمات هرچه 

باشکوه تر برگزار شود.
نجیمی از تشکیل نزدیک به 1۰ کمیته مختلف برای برگزاری 
باشکوه ســالگرد ارتحال امام)ره( خبر داد و افزود: برگزاری 
مسابقه از متن وصیت نامه امام )ره(، برپایی نمایشگاه عکس 

و پوستر، برگزاری مراسم در تمام مساجد شهرستان با دعوت 
از سخنرانان، برگزاری مراسم ویژه سالگرد ارتحال امام)ره( 
در شاهین شهر، گز و میمه و اعزام زائرین به مرقد امام)ره(، 
ازجمله برنامه های بزرگداشت بیســت و هشتمین سالگرد 

ارتحال امام)ره( است.
وی به  ضرورت همکاری و هماهنگی تمام دســتگاه ها برای 
برگزاری ویژه برنامه های سوم خرداد و اعزام کاروان ها برای 
شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام راحل)ره( تاکید کرد 
و گفت: طبق سال های قبل با تمهیدات الزم بیش از دو هزار 
زائر، امسال نیز جهت بزرگداشت مراسم ارتحال امام)ره( از 

شهرستان اعزام خواهند شد.

اعزام 2 هزار زائر از شاهین شهر به مراسم بیست و هشتمین سالگرد امام )ره(

ایرنا: امام جمعه شهرضا گفت: خدمت صادقانه 
منتخبان شــورای اسالمی شــهر، بهترین راه 

قدردانی از حضور پر شکوه مردم شهرضا در انتخابات است.
حجت االسالم حاج شیخ سیف ا... یعقوبی در دیدار با منتخبان شورای 
اسالمی شهرضا در مسجد صدیقه طاهره)س( گفت: حضور پرشور 
مردم شــهرضا در انتخابات، بیانگر درک باالی سیاســی و فرهنگ 
واالی مردم است. حجت االسالم یعقوبی گفت: مردم شهرضا نسبت 
به آینده کشور و شــهر خود احساس مســئولیت کرده و با حضور 
75درصدی خود این موضوع را بیان کردند. وی تصریح کرد: وحدت 
و همدلی بین اعضای شورای اسالمی شهر، موجب پیشرفت شهرضا 
می شود. امام جمعه شهرضا گفت: تعامل اعضای شورای اسالمی با 

مسئوالن شهرستان، زمینه ساز پیشرفت و تعالی شهرضاست.
حجت االسالم یعقوبی با اشاره به اینکه شوراهای اسالمی متعهد به 
اجرای خواسته مردم بوده و وظیفه آنها خدمت به مردم است، خطاب 
به آنها افزود: در اولویت بندی برای حل مشکالت شهر، با مردم شهرضا 
همفکری کنید. وی انتخاب مکان مناســب برای شورای اسالمی 
شهرضا را ضروری دانست و افزود: شورای شهر نیازمند یک سخنگو و 

روابط عمومی فعال برای ارائه فعالیت ها به مردم است.
امام جمعه شــهرضا با تاکید بر اینکه قدم گذاشتن در مکان غصبی 
حرام است افزود: مشکل کارخانه نوین باید یک بار برای همیشه حل 
شود.حجت االسالم یعقوبی حل مشکل کرایه تاکسی ها و رانندگان 
را در اولویت کار شورا دانست و افزود: نظافت شهر را باید با جدیت و 

روش های جدید سامان دهی کرد.

امام جمعه شهرضا مطرح کرد:

خدمت صادقانه؛ بهترین روش 
قدردانی از حضور مردم در انتخابات

شهرضا 

شاهین شهر

 برخوار

با مسئوالن

ابالغ وقت رسیدگی
3/5 درخصوص پرونده کالسه 960112 خواهان جواد صادق زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت سمیه توکلی نجف آبادی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
96/4/18 ساعت 16 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 چهارراه سپهســاالر ابتدای خیابان حاج رحیم 
ارباب مجتمع شماره یک شــوراهای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد. م الف: 5431 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره یک()119 کلمه، یک کادر(
فقدان سند مالکیت

3/25 شــماره صادره: 1396/43/369106- 1396/2/30 نظر به اینکه مهرشــاد الهیجانیان با 
تسلیم یک برگ استشــهاد شــهود شــماره 19263 مورخ 1396/2/7 دفترخانه 229 اصفهان، 
مدعی مفقود شدن ســند مالکیت یک دانگ مشــاع از ششدانگ پالک شــماره 594 فرعی از 28 
اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبــت 149152 در صفحه 506 دفتر 816 تحت 
شــماره چاپی 157331 صادر و تســلیم گردیده و به موجب بیع شرطی شــماره 4903 مورخ 
1380/2/15 دفترخانه 106 اصفهان به نامبــرده انتقال یافته با قید باینکــه منافع مورد معامله 
و حق ســکونت در ان مادام العمر الحیوه مصطفی الهیجانیان متعلق به وی و پس از فوت تابع 
عین است و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر اســباب کشی مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا دفترچه ســند 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 ســند مالکیت المثنی موکول به اســتعالم از این اداره می باشــد. لذا مراتب به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظــرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند 
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 اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
 المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 6234 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان 

)302 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/40 شماره کالسه: 951252 شماره  دادنامه : 9609976793500163 مرجع رسیدگی : شعبه 
5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : ســید رحمان صادقیان خوانده : سید احمد ابودردا به 
نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه ســفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
ی مشورتی اعضاء محترم شورا ، ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورا در خصوص دعوی سید رحمان 
صادقیان به طرفیت سید احمد ابودردا به خواســته مطالبه مبلغ 72/000/000 ریال وجه سفته 
ها به شماره خزانه داری کل 944937 )سری ظ/1 ( و 52475 )سری الف / 1 ( به انضمام مطلق 
خســارات قانونی ، با عنایت به بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان درمطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلســه 
رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب ، شورا دعوای مطروحه را وارد 
و ثابت تشخیص داده ، لذا به اســتناد مواد 307 و 309 قانون تجارت مواد 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلــغ 72/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 2/760/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/19 
لغایت تاریخ وصول که محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در این شــورا  و ظرف 
بیســت روز پس نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی و حقوقی 
 اصفهان  می باشــد. م الف: 5447 شــعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره دو(

)299 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/44 کالسه: 1108/95 شماره  دادنامه : 55 -96/1/31 مرجع رسیدگی : شعبه 51 شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان :عباسعلی دل آشوب خوانده : سید رسول حسینی به نشانی مجهول 
المکان خواســته : مطالبه وجه ســفته الزام خوانده به پرداخت وجه یک فقره ســفته به شماره 
148547 به مبلغ شــصت میلیون ریال به انضمام کلیه خســارات وارده و تاخیر تادیه و هزینه 
های دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند  متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید 
. رای قاضی شورا در خصوص دعوی عباسعلی دل آشوب فرزند غالم حسین به طرفیت سید 
رسول حسینی به خواســته مطالبه شصت میلیون ریال وجه ســفته به شماره خزانه داری کل 
به شماره 148547 )ســری 1/4 ( به انضمام کلیه خســارات وارده و تاخیر تادیه و هزینه های 
دادرسی و با عنایت به اینکه خواهان در جلسه مورخه 95/11/6 افزایش خواسته به میزان سی 
میلیون ریال بابت سفته داشته و نیز هزینه دادرسی آن را پرداخت نموده و عنایت به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگی با وصف ابالغ نشر آگهی و مصون 
ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب ، شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده ، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده جمعًا پرداخت 
مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2/387/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه های 
نشر آگهی بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/10/4 بابت سفته شماره 148547 و 95/1/6 بابت سفته شماره 207786 لغایت تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده 
اجرای محترم احکام می باشــد ، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز 
پس از نقض مهلت واخواهی قابــل تجدیدنظرخواهی در دادگاه هــای عمومی حقوقی اصفهان 
 می باشد. م الف: 5446  شــعبه 51 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره سه (

)384 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/45 کالســه پرونده : 95-737  شــماره  دادنامه : 1157- 95/11/27 مرجع رسیدگی : شعبه 

29شورای حل اختالف اصفهان خواهان :عباس بینا به نشانی : اصفهان خ عبدالرزاق جنب بانک 
سپه طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد موسسه راه صادق خوانده : منصور خادمیان زاده به نشانی 
مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه حواله با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء محترم شورا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورا در خصوص دعوای عباس بینا به 
طرفیت منصور خادمیان زاده به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال 100/000/000 ریال 
وجه دو فقره سفته حواله های شــماره 350231 -94/6/15 و 350232- 94/6/15 به انضمام 
مطلق خسارت قانونی ، با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان درمطالبه وجه خواسته دارد و عدم 
حضور خوانده  بال دلیل تلقی می گردد ، شــورا دعوای مطرحه را وارد و ثابت تشخیص داده ، 
لذا به استناد مواد 198 و515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ یکصد میلیون ریال 100/000/000 
ریال بابت اصل خواسته دو میلیون و ششــصد و ده هزار ریال 2/610/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/7/26 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد ، در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا می باشد. م الف: 5442 شعبه 29حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره 

دو ()299 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/46 کالسه: 950920 شــماره  دادنامه :  9509976794402855- 95/12/24 مرجع رسیدگی 
: شعبه 14شورای حل اختالف اصفهان خواهان : اله بخش پناهی کالمویی به نشانی : اصفهان 
خیابان دانش پــالک 380 وکیل : فرزانه کاویانی به نشــانی : اصفهان میدان شــهدا جنب بانک 
کشاورزی طبقه فوقانی گل نفیس خوانده : احمد رضا سرلک به نشانی : مجهول المکان خواسته 
: مطالبه مبلغ 161770000 ریال طبق رسید عادی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی 
مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید 
رای قاضی شــورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای اله بخش پناهی کالمویی با وکالت 
فرزانه کاویانی به طرفیت آقای احمدرضا سرلک به خواســته مطالبه مبلغ 161770000 ریال 
طبق رسید عادی مورخ 93/10/3 به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی درجلسه رسیدگی 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی درمقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت تشخیص داده 
و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یکصد و شصت و یک میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و چهار میلیون و هشــتصد و هفتاد و نه هزار و دویســت و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ی قانونی و هزینه نشــر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت تا تاریخ اجرای حکم د رحق خواهان صارد و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان  
می باشد. م الف: 5444 شعبه 14حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره دو ()320 

کلمه، 3 کادر(
اجرايیه

3/56 شــماره اجراییــه:9610420350100071  شــماره پرونــده:9409980350100959 
شــماره بایگانــي شــعبه:941116 بموجــب درخواســت اجراي حکــم مربوطه به شــماره 
9610090350100770 و شــماره دادنامه مربوطــه 9509970350100287 محکوم علیهما 
1- گلستان بید بلند سپیدار به نشاني استان کهگیلویه و بویر احمد شهرستان بویر احمد یاسوج 
خیابان کارون غربي پالک 95، 2- کیامرث شاکري ســرتنگ فرزند گرگ ا... به نشاني مجهول 
المکان متضامنا محکومند به 1- پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 90/5/23 تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمي بانک مرکزي 
2- پرداخت مبلغ 2/740/000 ریال بابت هزینه دادرســي و مبلغ 1/020/000 ریال بابت هزینه 
نشرآگهي و مبلغ 3/640/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له محمدرضا طالکوب 
فرزند رضا به نشاني اصفهان شیخ صدوق شمالي روبروي سرپرستي بانک ملت کوچه مرادي 
ســاختمان آراد ط 1، 09131154829 ، 3- پرداخت مبلغ 3/250/000 ریال بابت حق االجرا در 
حق صندوق دولت )رای صادره غیابی است(. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســي روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي 1394(. 4-خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجراي 
حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجــراي احکام مدني و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالــي 1394( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو 
با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب 
مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي 
روز ارائه شود آزادي محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصــره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراي محکومیت مالي 
 1394(. م الف: 5485 شــعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرســتان اصفهان)451 کلمه، 5 کادر(

)461 کلمه، 5 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

3/58 شــماره صــادره: 1396/43/369128 نظر به اینکــه تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پــالک شــماره 218/1 از 6 اصلی ) که به شــماره 6/1904 استانداردســازی 
گردیده اســت( واقع در بخــش 14 ثبت اصفهــان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی بــه نام علی 
اخالقیان و شــرکاء فرزنــد حاجی در جریان ثبت اســت و عملیــات تحدید حــدود قانونی آن 
به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبــت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مــورخ 96/03/30 ســاعت 9 صبح 

در محل شــروع و به عمل خواهد آمــد، لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضــات مالکین 
یــا مجاورین مطابق مــاده 20 قانــون ثبت از تاریــخ تنظیم صــورت مجلس تحدیــدی تا 30 
 روز پذیرفته خواهد شــد.م الــف: 6351  حیدری رئیس ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان

)153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/51 کالسه پرونده: 950225  شــماره دادنامه : 192/95- 95/12/16 مرجع رسیدگی : شعبه 
43 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان خواهان : آقای امیر حســین احمدیان فرزند حسن به 
نشــانی : خیابان کاوه ابتدای خیابان آیت اله ادیب جنب امالک 110 بیمه پاســارگارد خوانده : 
1- خانم فاطمه تاجیک فرزند محمدرضا به نشانی : مجهول المکان 2- آقای حمید عابدی فرزند 
عبدالصمد به نشانی : فعال زندان مرکزی اصفهان خواسته : مطالبه مبلغ 180500000 ریال وجه 
چهار فقره چک و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورا درخصوص 
دادخواست آقای امیرحســین احمدیان به طرفیت 1- خانم فاطمه تاجیک 2- آقای حمید عابدی 
به خواســته مطالبه 180500000 ریال وجــه چهار فقره چک به شــماره 1471/54466/12 به 
مبلغ 56000000 ریال به سررسید 94/6/27 و شماره 1471/54464/40 به مبلغ 56/000/000 
ریال 94/5/27 و شــماره 1471/54463/54 به مبلغ 56/000/000 ریال به سررسید  94/5/5 و 
شماره 1471/54457/32 به مبلغ 12500000 ریال به سررسید 94/3/26 عهده بانک ملت شعبه 
چهارباغ به انضمام خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده 
و گواهینامه عدم پرداخت وجه چکها از ناحیه محال علیــه و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول 
به عنوان صادر کننده چک علیرغم نشر آگهی درجلسه شــورا حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه 
نیز ارائه ننموده است و خوانده ردیف دوم به عنوان ضاممن چک به بدهی خود در جلسه شورا 
اقرار نموده و نظر به اینکه اصل سند تجاری درید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده 
و ضامن و ظهور در اشــتغال ذمه مشــارالیهما دارد و از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارئه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء محترم شورا به 
شرح صورتجلســه مورخه 95/12/16 و با احراز اشــتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و 
مستندا به مواد 311 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 و 515 از قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 180500000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها تا زمان اجرای حکم 
بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 4690000ریال بابت خسارات 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد . رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و در خصوص خوانده 
ردیف دوم حضوری و پس از مدت بیســت روز از ابالغ تجدید نظر ذر محاکم عمومی حقوقی 
 شهرســتان اصفهان می باشــد. م الف: 6146 شعبه 43 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان

 )456 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

3/52 کالسه پرونده: 950223  شــماره دادنامه : 191/95 تاریخ رســیدگی: 95/12/16 مرجع 
رسیدگی : شعبه 43 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان خواهان : آقای امیر حسین احمدیان 
فرزند حسن به نشانی : خیابان کاوه ابتدای خیابان آیت اله ادیب جنب امالک 110 بیمه پاسارگارد 
خوانده : 1- خانم فاطمه تاجیک فرزند محمدرضا به نشانی مجهول المکان 2- آقای حمید عابدی 
فرزند عبدالصمد به نشــانی فعال زندان مرکزی اصفهان خواســته مطالبه مبلغ 64/000/000 
ریال وجه یک فقره چک و هزینه دادرســی و تاخیر تادیه گردشــکار : پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورا 
درخصوص دادخواست آقای امیرحســین احمدیان به طرفیت 1- خانم فاطمه تاجیک 2- آقای 
حمید عابدی به خواســته مطالبه 64/000/000 ریال وجه چک به شماره 1471/54460/45 به 
مبلغ 64/000/000 ریال به سررسید 94/2/29 عهده بانک ملت شعبه چهارباغ به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه و سایر خسارات دادرســی با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت 
وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه بــه اینکه خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده 
چک علیرغم نشر آگهی درجلسه شــورا حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه نیز ارائه ننموده است 
و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن چک به بدهی خود در جلســه شورا اقرار نموده و نظر به 
اینکه اصل ســند تجاری درید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننــده و ضامن و ظهور 
در اشــتغال ذمه مشــارالیهما دارد و از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارئه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء محترم شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 95/12/16 و با احراز اشــتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و مستندا به مواد 311 
و 310 و 313 قانــون تجارت و مــواد 198 و 519 و 522 و 515 از قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلــغ 64/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها تا زمان اجرای حکم بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 2520000ریال بابت خسارات دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد . در خصوص درخواســت تامین خواسته با توجه به 
انصراف خواهان مستندا به ماده 108 و وحدت مالک ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار 
رد درخواســت تامین صادر می گردد .  رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و در خصوص خوانده ردیف 
دوم حضوری و پس از مدت بیســت روز از ابالغ قابل تجدید نظــر در محاکم عمومی حقوقی 
 شهرستان اصفهان می باشــد. م الف: 6145  شعبه 43 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان

 )458 کلمه، 5 کادر( 
ابالغ رای

3/53 کالسه پرونده: 950222 شــماره دادنامه : 189/95 تاریخ رســیدگی: 95/12/16 مرجع 
رسیدگی : شعبه 43 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان خواهان : آقای امیر حسین احمدیان 
فرزند حســن به نشــانی : خیابان کاوه ابتــدای خیابان آیت الــه ادیب جنب امــالک 110 بیمه 
پاســارگارد خوانده : 1- خانم فاطمــه تاجیک فرزنــد محمدرضا به نشــانی : مجهول المکان 
2- آقای حمید عابدی فرزند عبدالصمد به نشانی : فعال زندان مرکزی اصفهان خواسته :مطالبه 
مبلغ 168/000/000 ریال وجه سه فقره چک و هزینه دادرســی و تاخیر تادیه گردشکار : پس 
از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید . رای قاضی شورا درخصوص دادخواست آقای امیرحسین احمدیان به طرفیت 1- خانم 
فاطمه تاجیک 2- آقــای حمید عابدی به خواســته مطالبه 168/000/000 ریال وجه ســه فقره 
چک به شــماره 1471/054461/31 به مبلغ 56/000/000 ریال به سررسید 94/3/5 و شماره 
1471/54465/36 به مبلغ 56/000/000 ریال به سر رسید 94/6/7 و شماره 1471/54462/17 

به مبلغ 56/000/000 ریال به ســر رسید 94/3/27 عهده بانک ملت شــعبه چهارباغ به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات دادرســی با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم 
پرداخت وجه چکها از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول به عنوان صادر 
کننده چک علیرغم نشر آگهی درجلسه شــورا حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه نیز ارائه ننموده 
است و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن چک به بدهی خود در جلسه شورا اقرار نموده و نظر 
به اینکه اصل ســند تجاری درید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ضامن و ظهور 
در اشــتغال ذمه مشــارالیهما دارد و از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارئه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء محترم شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 95/12/16 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و مستندا به مواد 311 و 
310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 و 515 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 168/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 4/370/000 ریال بابت خســارات دادرســی در 
حق خواهان صــادر و اعالم می گردد . رای صــادره در خصوص خوانــده ردیف اول غیابی 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و در خصوص خوانده 
ردیف دوم حضوری و پس از مدت بیســت روز از ابالغ تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
 شهرستان اصفهان می باشــد. م الف: 6147 شعبه 43 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان 

)453 کلمه، 5 کادر(
اجرايیه

3/67 شــماره اجراییــه:9610426793600023  شــماره پرونــده:9509986793601218 
شــماره بایگانــی شــعبه:951230 بموجــب درخواســت اجراي حکــم مربوطه به شــماره 
9610096793600200و شــماره دادنامه مربوطه 9509976793602003 محکوم علیه میالد 
فروتن  محکوم اســت به  پرداخت مبلغ 76/900/000 ریال بابت اصل خواسته و 21/147/500 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل بــر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خســارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت )1395/8/17( لغایت تاریخ وصــول در حق خواهان 
حمیدرضا بهاردوست فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان پل تمدن خیابان شهید خزائی خیابان 
مبارزان بن بست وحدت شرکت سرماســازان پایدار نقش جهان کدملی: 8199894513 همراه 
09137871588 با وکالت: محمدرضا مهدیان فرزند ابراهیم به نشانی اصفهان بلوار آیینه خانه 
جنب مسجد النبی ســاختمان آیینه پالک 60 دفتر آقای جعفری قوام آبادی. صادر می گردد به 
انضمام نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگــری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دیــن به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صــورت اموال پس از مهلت 
ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
 مالی 1394(. م الف: 5450 شــعبه 6 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره یک(
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اجرايیه

3/83 شماره اجراییه:9510420350400529  شماره پرونده:9409980350400993 شماره 
بایگانی شعبه:941072 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطــه 9509970350400949 محکــوم علیه مصطفی صادقی فرزند حســین به نشــانی 
اصفهان خ فروغی ک شــماره 11 پالک 90 محکوم اســت بــه پرداخت مبلــغ 478/307/418 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 14/819/223ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت )94/9/26( لغایت پرداخت اصل خواسته در 
حق محکوم له شرکت سهامی بیمه ایران به نشانی تهران خ ســعدی شمالی ک بیمه ساختمان 
مدیریت امور حقوقی و قراردادها و نیز نیم عشــر اجرایی در حق صندوق دولت ضمنا با توجه 
به غیابی بودن دادنامه در اجــرای آن مفاد به تبصــره ماده 306 قانون آیین دادرســی مدنی 
رعایت گردید. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگــری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دیــن به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معــادل نصف محکوم به یا هــر دو مجازات می 
شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صــورت اموال پس از 
مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکــوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بــود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای 
 محکومیت مالــی 1394(. م الــف: 6323 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان
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7 سید نعیم امامی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از پیشرفت فیزیکی 48 
درصدی مرحله 2 کارخانه فوالد استان خبر داد و اظهار کرد: مطابق برنامه ریزی های 

انجام شده تا پایان امسال عملیات نصب تجهیزات این طرح به پایان می رسد.

پیشرفت 48 درصدی عملیات ساخت مرحله 2 کارخانه فوالد چهارمحال
اخبار

تیم دلفین خلیج فارس دانشگاه شهرکرد رتبه نخست دومین دوره 
مسابقات ملی قایق های کارتنی را از آن خود کرد.

رییس دانشگاه شــهرکرد گفت : تیم دلفین خلیج فارس دانشگاه 
شهرکرد به سر گروهی احسان رییســی در دومین دوره مسابقات 

ملی قایق های کارتنی، رتبه نخست را از آن خود کرد.
شایان شــاه محمدی افزود : دومین دوره مسابقات ملی قایق های 
کارتنی با شرکت 43 تیم از دانشگاه های سراسر کشور به میزبانی 

دانشگاه خلیج فارس بوشهر و در آب های خلیج فارس برگزار شد.
وی گفت : تمرین کارگروهی، آشنایی با مهندسی دریا، یادگیری 
توأم با سرگرمی و ایجاد شور و نشاط در بین دانشجویان از اهداف 

این مسابقات بود.

گرانــي اجاره بهای مغازه ها در فارســان تبدیــل به یکي از 
مشکالت بزرگ براي کســبه این شهر شــده به طوري که 
اجاره بهای بســیاري از مغازه ها در دو ماه اخیر چندین برابر 
شــده و این مهم زمینه نارضایتي و اعتراض کسبه را فراهم 

کرده است.
طبق گفته کســبه؛ صعود قیمت اجاره بهــاي مغازه ها در 
فارسان به یک معضل تبدیل شده است که به نظر مي رسد 
در نبود راهکار، مدیریت و کم توجهي مســئوالن روز به روز 

پیچیده تر مي شود.
با توجه به اینکه اکثر مغازه داران مستاجر هستند ولی به دلیل 

عدم توانایي پرداخت اجاره بهاي ســنگین، مجبور به تخلیه 
مغازه ها شده اند و بسیاري از آنان به علت بیکاري، هزینه های 

سنگینی را پرداخت کرده اند.
 جمعی از این کســبه که نخواستن نامشــان فاش شود در

 گفت وگو با خبرنــگار پایگاه خبري تحلیلــي پیرغار اظهار 
داشــتند: با چه مقیاس و با چه سود شــرعي یک مغازه در 
شهرستاني  با درآمدي این چنیني، باید این مبالغ را پرداخت 
کند؟ با احتساب سایر هزینه ها، سود باقي مانده یک کسبه 
چقدر مي شود؟ آیا غیر از این است که تاوان این اجاره سنگین 
و سود باقي مانده را مشــتري که همین مردم زحمت کش و 

اکثرا کم درآمد هستند باید بدهند؟
وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاري از صاحبان مغازه 
به دلیل بزرگی مغازه هایشان در معرض دید بیشتر و موقعیت 

خوبي واقع شده اند و مغازه داران بازار سیاه راه انداخته اند. 
بررســي ها حاکي از این اســت که قیمت اجاره بها در این 
شهرستان نسبت به چند ماه گذشته افزایش چشمگیري در 

حد دو برابر شدن را داشته است.
شاید بتوان گفت که عدم نظارت کافي در این شهرستان بر 
اجاره بها توسط مسئوالن مربوطه موجب آن شده است که 

متاسفانه مبلغ اجاره بها به صورت دلخواه انجام گیرد.
قیمت مغازه ها در داخل بازار فارسان به هیچ عنوان بر مبناي 
یک قیمت مشــخص و منطقه اي تعیین نمي شود اینجا هر 

کس هر قیمتي بخواهد روي مغازه خود مي گذارد.
اگر اداراتي مانند شهرداري و شوراي شهر و اداره دارایي که 
براساس ارزش ملک، عوارض و مالیات مي گیرند براي اجاره 
بها نیز نظارت مي کردند و براســاس ارزش مغــازه و مکان 
قرارگیري آن و نیز مسکن و امکانات بر مقدار اجاره بها مالیات 
تعیین مي شــد دیگر هیچ صاحب خانه و مغازه اي اینگونه 
ناجوانمردانه در میدان قیمت گــذاري یکه تازي نمي کرد و 
وضعیت اجاره بها و اشتغال اسفناک نمي شد. چه بسا بسیاری 
از مستاجرین مغازه ها به خاطر همین اجاره هاي سنگین پس 
از چند ماه ورشکست شده و مجبور به تخلیه مغازه شده اند و 

بر شمار بیکاران عرصه بیکاري افزوده شده است.
تقاضاي تمام کاسبین این اســت که اگر چه با افزایش کرایه 
ساالنه اماکن تجاري و مسکوني مخالفتي ندارند ولي خواهان 

افزایش قانوني و کارشناسي اجاره مغازه ها هستند. 
به راستي ایجاد بستري مناسب جهت اشتغال زایي از وظایف 
همه دســتگاه هاســت؛ اما با افزایش این گونه اقدام باعث 
تعطیلي و بیکاري مي شــود. چه کســي پاسخگوست؟ ما 

همچنان منتظر پاسخ مسئوالن شهرستان فارسان هستیم.

آشفتـه بازار اجاره بهاي مغازه در فارسان
با مسئوالن

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: گردشگری زمینه 
ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است. قاسم سلیمانی 
دشتکی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه گردشگری 
زمینه ساز توســعه چهارمحال و بختیاری است، اظهار 
داشت: توانمندی های بســیاری در زمینه گردشگری در 
این استان وجود دارد که زمینه ساز توسعه و پیشرفت این 
استان است.وی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری دارای 
نعمت های خدادادی در بخش گردشگری است که باید از 

این ظرفیت ها برای جذب گردشگر بهره ببریم.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: جذب 
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی این 
استان برای ساخت هتل، مراکز اقامتی و...باید مورد توجه 
بیشتر قرار بگیرد. وی عنوان کرد: این استان ظرفیت ها و 
توانمندی های بسیاری دارد که بهره گیری از آنها توسعه و 

پیشرفت را در پی خواهد داشت.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: رسانه ها در معرفی 

ظرفیت های گردشگری استان تالش کنند.

جهانبین نیوز: اگر گشتي به هسته مرکزي شهر فارسان بزنیم، می بینیم که تکاپويي خاص در سطح شهر 
ايجاد شده و برخي از جوانان به دنبال پیدا کردن مغاره های خالي با قیمت مناسب در حاشیه خیابان هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

گردشگری زمینه ساز توسعه 
چهارمحال و بختیاری است

رییس حوزه هنری چهارمحــال و بختیاری گفت: کتاب 
تانیش با موضوع دفاع مقدس در حوزه فرهنگ و مطالعات 
پایداری منتشر می شود. حجت ا...شیروانی اظهار داشت: 
جدیدترین اثر حوزه هنری استان کتاب تانیش است که 
ماه مبارک رمضان رونمایی و منتشر می شود. وی افزود: این 
کتاب شامل مجموعه خاطرات علی اکبر رییسی طاقانکی 
از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس است که به زودی چاپ 
و روانه بازار می شود. رییس حوزه هنری استان چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به سایر محصوالت حوزه هنری استان 
بیان کرد : دو کتاب دیگر نیز با موضوع دفاع مقدس در دست 
تهیه است که تا پایان امسال و یا ابتدای سال آینده منتشر 
می شود. شیروانی خاطرنشان کرد: همچنین در ماه مبارک 
رمضان کتاب »بر شــانه های نی« مجموعه سروده های 
شاعران آیینی استان نیز رونمایی می شود. وی با اشاره به 
برگزاری عصر خاطره، همزمان با سالروز آزادی خرمشهر 
در محضر مقــام معظم رهبری تصریح کــرد: تعدادی از 
مسئوالن، نویسندگان، راویان و رابطان حوزه هنری استان 

نیز در این مراسم شرکت می کنند.

ريیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری:

کتاب»تانیش« با موضوع دفاع 
مقدس منتشر می شود

کسب رتبه نخست مسابقات ملی 
قایق های کارتنی

قیمت مغازه ها در 
داخل بازار فارسان 

به هیچ عنوان 
بر مبناي يک 

قیمت مشخص و 
منطقه اي تعیین 
نمي شود اينجا 

هر کس هر قیمتي 
بخواهد روي مغازه 

خود مي گذارد

مدیر امور اجرایی زکات کمیته امــداد امام خمینی)ره( گفت: 
امسال پیش بینی می شــود بیش از 305 میلیارد تومان زکات 
در کشور جمع آوری شود که سهم چهارمحال و بختیاری چهار 
میلیارد و 400 میلیون تومان است. نجفعلی انتظاری در نشست 
با مدیران ادارات تابعه کمیته امداد امام خمینی)ره( و مسئوالن 
زکات شهرستان های نه گانه چهارمحال و بختیاری ، اظهار کرد: 
سخت ترین و شرعی ترین کاری که نسبت به سایر بخش های 
درآمدی در کمیته امداد وجود دارد، زکات است که باید به طور 
دقیق انجام شود. وی افزود: توفیق حوزه زکات موجب تقویت 

دیگر بخش ها می    شود که امید است با همکاری سایرین جایگاه 
زکات احیا شــود. انتظاری گفت:در سال گذشته 267 میلیارد 
تومان درآمد جمع آوری زکات بوده که بیــش از 167 میلیارد 
تومان معادل 66 درصــد از درآمد حاصل صرف امور نیازمندان 
و بالغ بر 90 میلیارد تومان معادل 34 درصد، صرف پروژه های 
عمرانی شده است. وی تاکید کرد: از مجموع درآمدهای زکات 
در سال گذشته، 9 میلیارد تومان به درآمدهای حاصل از مراکز 
نیکوکاری اختصاص یافت. انتظاری گفت: در حال حاضر مردم 
15 هزار روستا زکات پرداخت می کنند که در سال جاری باید در 

این تعداد روستا شورای زکات با حضور معتمدین و  مردم تشکیل 
شود و نیازمندان توسط مردم شناسایی و زکات جمع آوری را به 

طور مستقیم میان آنها توزیع کنند. 
وی ادامه داد: امســال پیش بینی می شود بیش از 305 میلیارد 
تومان زکات در کشور جمع آوری شــود که سهم چهارمحال و 

بختیاری چهار میلیارد و 400 میلیون تومان است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشــته 36 میلیارد تومان زکات 
فطره در کشور جمع آوری شد، تصریح کرد: امسال پیش بینی 
شده است که 100 میلیارد تومان زکات فطره جمع آوری شود . 

مدير امور اجرايی زکات کمیته امداد اعالم کرد:

پیش بینی جمع آوری بیش از 4 میلیارد تومان زکات در چهارمحال و بختیاری

معاون میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان گفت: همزمان با 
هفته میراث  فرهنگي در قلعه جونقان و پارک بانوان شهرکرد پخت و توزیع 
آش  دوغ و آش انار محلي بین بازدیدکنندگان آثار تاریخي به منظور احیا و 
نهادینه کردن میراث فرهنگي ناملموس انجام شد. مصطفي هادي پور بیان 
داشت: آش انار سنتي منطقه مشــایخ، از آش هایي است که هم در فصل 
زمستان و هم تابستان طرفداران زیادي دارد. هادي پور ادامه داد: برنج گرده، 
برگ کاردین، مغزگردو، تره کوهي، کشمش، آلوترش، برگ زردآلو و پیازداغ 
سبب مغذي شدن این آش براي مردم کوهستان نشین منطقه شده است.

معاون میراث فرهنگي اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
استان گفت: پخت آش دوغ محلي از سوي بانوان از دیگر برنامه هاي اجرایي 
در هفته میراث فرهنگي بود که در تقویت باورهاي ســنتي و بهره مندي 

بیشتر از فرهنگ ناملموس گذشتگان اثرگذاري فراواني دارد.

فراخوان جشنواره ادبی دفاع مقدس با عنوان »فصلی به رنگ عشق« از 
سوی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان چهارمحال 
و بختیاری اعالم شد.این جشنواره در بخش های خاطره نویسی، شعر و 
داستان کوتاه برگزار می شود. دفاع مقدس و راهیان نور موضوعات بخش 
خاطره نویسی، دفاع مقدس، مقاومت ملل و کودک و نوجوان موضوعات 
بخش شعر و دفاع مقدس و کودک و نوجوان موضوعات بخش داستان 
کوتاه جشنواره ادبی فصلی به رنگ عشق است. شرکت کنندگان باید آثار 
خود را حداکثر تا 30 خردادماه جاری به دبیرخانه جشــنواره به نشانی 
شهرکرد، بلوار آیت ا... طالقانی، خیابان سعادت، کوچه 3، پالک یک، اداره 
کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری ارسال 
کنند. شماره تلفن 4ـ  0383226163 و دورنگار 03832229620 نیز 

جهت ارتباط با دبیرخانه جشنواره است.

احیای میراث فرهنگي 
ناملموس در چهارمحال 

فراخوان جشنواره ادبی 
فصلی به رنگ عشق

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری ازکلنگ زنی 
یک باب مدرسه خیری چهار کالسه در شــهر سورشجان واقع در 

منطقه الران خبر داد.
بهروز امیدی اظهارکرد:کلنگ ساخت واحداث مدرسه چهار کالسه 
خیری با مشارکت بانوی نیک اندیش مدرسه ساز سورشجانی واداره 

کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان به زمین زده شد.
مدیرکل آموزش وپرورش اســتان چهار محال وبختیاری تصریح 
کرد: این مدرســه در زمینی با زیربنای 300مترمربع و با اعتباری 
بالغ بر پنج میلیاردریال با مشارکت 50 درصدی خانواده »مرحوم 
آرش عزیزی« و اداره کل نوســازی، توسعه وتجهیز مدارس استان 

ساخته می شود.

مديرکل آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری:

کلنگ احداث یک مدرسه در شهر 
سورشجان بر زمین خورد

گروه های دامپزشکی در مسیر کوچ عشایر به استان چهارمحال و 
بختیاری مستقر شدند .

رییس شــبکه دامپزشــکی کوهرنگ گفت: این گروه ها با هدف 
جلوگیری از بروز بیماری های واگیر مشــترک بین انســان و دام، 
خدمات رســانی هدفمند و بهینه به عشــایر، تامین هر چه بیشتر 
ســالمت دام و فرآورده های خــام دامی، کمپ خدمات رســانی 

دامپزشکی در گردنه تاراز بخش بازفت مستقر شدند . 
خسرو خسروی افزود :انجام خدمات درمانی و واکسیناسیون دام در 

مدت کوچ عشایر از جمله مسئولیت های این گروه هاست.
وی گفت: در صورت شیوع بیماری در گله، موارد مبتال شناسایی ، 
قرنطینه و دام ها جهت پیشگیری از بروز بیماری در منطقه واکسینه 

می شوند.
خسروی افزود: سالیانه حدود 600 هزار دام سبک شامل گوسفند و 
بز از شهرهای اللی، شوشتر و اندیکای استان خوزستان از این مسیر 
وارد چهارمحال و بختیاری می شــود که با ایجاد این کمپ بر سر 

راه عشایر از شیوع بیماری ها در استان جلوگیری به عمل می آید.
کوچ بهاره و ورود عشــایر به مناطق ییالقی اســتان چهارمحال و 

بختیاری از 20اردیبهشت 96 آغاز شد .

 استقرار گروه های دامپزشکی
 در مسیر کوچ عشایر

مسئول امور روحانیون ســتاد بازسازی عتبات عالیات 
چهارمحال وبختیــاری از فعالیــت 600 بانوی خادم 
الحســین )ع( برای بافت 100 تخته فــرش 6 متری 
برای مفروش کردن صحن های جدید در کربال، نجف 
و ســوریه در 21 کارگاه قالی بافی خیران این اســتان 

خبر داد.
حجت االسالم البرز رییســی روز سه شنبه در حاشیه 
افتتــاح یــک کارگاه قالی دســتباف بانــوان خادم 
الحسین)ع( روستای »چم چنگ« سامان اظهار کرد: 
25 درصد از فرش ها بافته شده و پیش بینی می شود 
بافت یکصد تخته فرش تا پایان نیمه نخست سال جاری 
به اتمام برســد. وی ارزش این تعداد فرش دستباف را 

بیش از 6 میلیارد ریال اعالم کرد. 
حجت االســالم رییســی توضیح داد: بخش عمده ای 
از کارگاه های تولید فرش بانوان خادم الحســین)ع( 
 این اســتان در شهرســتان بن، ســامان و شــهرکرد 

است. 
به گزارش ایرنا؛ براساس آمارها 104 هزار بافنده فرش، 
 52 هزار دار قالی در قالب 9 تعاونی فرش روســتایی،

 2 تعاونی قالی بافی شــهری و یــک اتحادیه فرش در 
استان وجود دارد.

رییس صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: طرح ویــژه نظارت بر بازار مــاه مبارک رمضان با 

عنوان ضیافت، آغاز و تا پایان تیرماه ادامه دارد.
نعیم امامی افزود: امسال بیش از 40 اکیپ بر نحوه توزیع، 
قیمت و کیفیت کاالهای پر مصرف در ماه مبارک رمضان 

نظارت می کنند.
رییس صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: بیشترین کاالهای مصرفی در ماه رمضان شامل 
مواد پروتئینی، شکر، زولبیا و بامیه، خرما، برنج، روغن 
و حبوبات اســت که اکیپ های نظارتی بر نحوه توزیع، 

قیمت و کیفیت این کاالها نظارت می کنند.
وی تصریح کرد: رعایت نرخ های مصوب و سود قانونی، 
نصب برچسب قیمت روی تمامی کاالها، صدور فاکتور 
رسمی در قبال فروش کاال و تداخل صنفی از جمله موارد 
مورد تاکید در اجرای این طرح است که همه اصناف ملزم 

به رعایت آن هستند.
رییس صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: مردم در صورت بروز هرگونه تخلف می توانند با 
مراجعه حضوری به سازمان صنعت و معدن و یا با شماره 
 124 از ســاعت 8 صبح تا 7 بعدازظهــر تماس حاصل 

کنند.

مسئول رسیدگی به امور مساجد چهارمحال و بختیاری 
گفت: در طول دهه تکریم و بزرگداشت مساجدیک هزار 
و 250 مسجد و حسینیه در چهارمحال و بختیاری برای 

استقبال از ماه مبارک رمضان غبارروبی می شوند.
حجت االســالم علیرضا ملک محمدی اظهار کرد: در هر 
شهرســتان در یک مســجد کار غبارروبی و آماده سازی 
مساجد با حضور مردم و مسئوالن برای ماه مبارک رمضان 
به صورت نمادین انجام می شــود. وی با اشاره به اینکه در 
تمامی ماه ها باید به پاک سازی مســاجد پرداخت، افزود: 
 فضاسازی و آراسته سازی محیط داخلی و بیرونی، نظافت 
و شست وشــوی مســاجد و نصب ادعیه رمضان از جمله 
فعالیت های آیین غبارروبی در دهه تکریم مساجد است. وی 
اقامه نماز جماعت، برگزاری مراسم احیای شب های قدر و 
برپایی محافل انس با قرآن کریم را از مهم ترین برنامه های 
مساجد در ماه مبارک رمضان دانست و گفت: در 75 درصد 
از مساجد و حسینیه های استان در ماه رمضان نماز جماعت 
اقامه می شود. ملک محمدی با اشاره به طرح پیوند نوجوانان 
و جوانان با مساجد گفت: در حال حاضر این طرح برای 50 
مسجد استان پیش بینی شــده که جوانان و نوجوانان در 

مساجد و صفوف نماز حضور فعال داشته باشند.

مدیر کل تبلیغات اســالمی چهار محال و بختیاری از 
اعزام هزار و 343 مبلــغ و مبلغه در ماه مبارک رمضان 
امسال خبر داد و بیان کرد: به دورترین نقاط این استان 

هم مبلغ اعزام می شود.
حجت االسالم سید جعفر مرتضوی گفت: در اعزام ماه 
مبارک رمضان امسال میزبان 430 مبلغ و مبلغه از دفتر 
تبلیغات اســالمی قم و اصفهان هستیم و به این تعداد 
60روحانی مستقر، 703 نفر مبلغ بومی و 150 مبلغه  

بومی هم اضافه می شود.
مدیر کل تبلیغات اســالمی چهار محــال و بختیاری 
بیان کرد: همه ادارات تبلیغات اســالمی شهرستان ها 
با جان و دل آماده هســتند که پذیــرای این مبلغین 
و مبلغات باشــند و ان شــاء ا... در ماه رمضان تمامی 
 نقاط شهری و روســتایی ما از وجود مبلغین بهره مند

 می شوند.
وی ادامه داد: راه اندازی و ساماندهی اعزام مبلغ واقعا 
نیازمند هزینه هایی است و متاسفانه ما تا به امروز هیچ 
اعتباری در ایــن خصوص دریافت نکــرده ایم و البته 
تالش ها و رایزنی هایی انجام شــده که امید است این 

تالش ها به بار بنشیند.

در 21 کارگاه قالی بافی خیران اتفاق افتاد؛

 بافت 100 فرش توسط بانوان
 خادم الحسین )ع( در چهارمحال

مسئول رسیدگی به امور مساجد چهارمحال:
بیش از یک هزار مسجد و حسینیه در 

آستانه ماه رمضان غبار روبی می شوند

مديرکل تبلیغات اسالمی استان:

1۳4۳ مبلغ به چهارمحال و بختیاری 
اعزام می شود

ريیس صنعت، معدن و تجارت استان:

 طرح نظارت بر بازار ماه رمضان
 در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان بروجن گفت: طی 
چند روز گذشته سه پرنده وحشی آســیب دیده در تاالب گندمان 

رها شدند.
مرتضی منصوری اظهار کرد: طی چند روز گذشته سه بهله پرنده 
شکاری آسیب دیده توسط محیط بانان شهرستان بروجن در تاالب 
گندمان رها شــدند.وی افزود: این پرندگان شــامل یک شاه بوف 
آسیب دیده از ناحیه بال در شــهر بلداجی، یک جغد آسیب دیده 
از ناحیه پنجه پا و یک سارگپه آسیب دیده از ناحیه بال در حاشیه 
تاالب گندمان هستند.رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
بروجن اضافه کرد: این پرندگان پس از تحویل به این اداره و انجام 
اقدامات مراقبتی با نظارت محیط  بانان در تاالب گندمان رها شدند.

منصوری وضعیت تاالب های چغاخور و گندمان را مطلوب ارزیابی 
کرد و ادامه داد: به دلیل کاهش نســبی دما در منطقه تخم گذاری 

پرندگان مهاجر یک هفته تاخیر دارد.
وی گفت: تــاالب چغاخور و گندمان دو تاالب بین المللی اســتان 
چهارمحال هستند که هرساله میزبان پرندگان مهاجر از کشور های 

شمالی و سیبری می باشند.

رها سازی سه پرنده وحشی 
آسیب دیده در تاالب گندمان

مدیرعامل شــرکت گردشگری ســفر ســالمت آالمتو در جمع 
خبرنگاران از راه انــدازی ایرالین هوایی با 30 فرونــد هواپیما در 
شهرکرد خبر داد. علیرضا خنفری، ســرمایه گذار این پروژه افزود: 
با توجه به تفاهم نامه میان ایران و کشــورهای عراق و سوریه مقرر 
شد 30 فروند هواپیمای مسافربری به صورت اجاره به شرط تملیک 

توسط این ایرالین هوایی فعالیت کنند.
وی خاطرنشان کرد: راه اندازی این خط هوایی از شهرکرد به دیگر 
نقاط کشور عالوه بر توســعه هوایی و توریست، تحول عظیمی در 

فراهم کردن زمینه اشتغال این استان ایجاد خواهد کرد.
خنفری خاطرنشــان کرد: انتظار می رود ظرف 45 روز آینده این 
شرکت فعالیت خود را آغاز کند. مدیر شرکت گردشگری سالمت 
آالمتو و محقق و پژوهشــگر ایرانی از افتتاح کارگاه تولیدی پروتز 
دست و پای مصنوعی هوشمند در چهارمحال و بختیاری با هزینه 
شخصی خود خبر داد و گفت: در حال حاضر مراحل ایزوله کاری این 
کارگاه در حال اجراست. وی با اشاره به انتخاب این استان برای ایجاد 
کارگاه تولیدی پروتز دست و پای مصنوعی هوشمند، تصریح کرد: 
به منظور اقامتگاه معلولین بی دست و پا منطقه ای با اقلیم مطلوب 

این کارگاه در چهارمحال و بختیاری راه اندازی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گردشگری سفر سالمت آالمتو، ایران را سومین 
کشور تولید کننده تجهیزات پزشکی عنوان کرد و گفت: ایران نیز 
همانند آلمان و آمریکا موفق به تولید تجهیزات پزشکی تولید این 

پروتز است.

توسط يک سرمايه گذار اجرا خواهد شد؛

 راه اندازی ایرالین هوایی 
با ۳0 فروند هواپیما در شهرکرد
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هالل احمر طبق وظایف بین المللی خود  بایــد در مواقع بروز 
بحران هایی نظیر ســیل، زلزلــه و جنگ و غیــره در داخل و 
خارج مرزها به امدادرســانی و خروج مصدومان و قربانیان این 
حوادث کمک کند. هالل احمر جمهوری اسالمی ایران دارای 
سازمان های زیرشــاخه متعددی است که طیف گسترده ای از  
خدمات پزشکی، بهداشتی، آموزشی و امدادی را در بر می گیرند. 
در برخی مواقع این جمعیت بشر دوســت، دست به نوآوری و 
ایده پردازی هم می زند که از آن جمله می تــوان به راه اندازی 
بانک امانات تجهیزات پزشکی برای بیماران نیازمند اشاره کرد 
که به طور حتم و یقین حرکتی مثبت و سازنده درراستای کمک 
به نیازمندان و افزایش میزان بهره وری از وســایل پزشکی را به 
دنبال خواهد داشــت. مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان، از راه اندازی بانک امانات تجهیزات پزشکی و وسایل به 
روز و ساماندهی شده برای بیماران نیازمند خبر داد و گفت: در 
بخش تجهیزات پزشکی در جمعیت هالل احمر استان اصفهان، 
با راه اندازی بانک امانات تجهیزات پزشــکی به کمک خیرین 
استان، تالش بر این اســت که افراد خیر و اشخاصی که وسایل 
پزشکی بال اســتفاده در منزل دارند، آنها را به این بانک امانات 
اهدا کنند. محسن مومنی با بیان اینکه در این بانک تجهیزات 
پزشکی این وسایل به روز و ساماندهی شده و به سایر بیماران 
نیازمند به صورت امانت داده می شود و بیماران بعد از استفاده 
و طی شدن مدت زمانی، وســیله را به بانک امانات تجهیزات 
پزشکی باز می گردانند، تاکید کرد: شهروندان می توانند وسایل 
اضافه پزشکی در منزلشان را برای اســتفاده بیماران نیازمند 

به بانک امانات تجهیزات پزشــکی جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان اهدا کنند.

در هفته هالل احمر بین ۱۵ تا ۲۵ درصد تخفیف به مراجعان و 
جانبازان برای استفاده از خدمات درمانی و توان بخشی اختصاص 
داده شد؛ این در حالی اســت که در مرکز توان بخشی، خدمات 
متفاوتی شامل ساخت ارتوز و پروتز برای جانبازان و معلوالن، 
گفتاردرمانی، کاردرمانــی و فیزیوتراپی وجــود دارد که ارائه 

خدمات می کنند.
عالوه بر این موارد، در درمانگاه های تخصصی همچون درمانگاه 
دندان پزشــکی و درمانگاه های دیگری که واکسیناسیون را به 
مراجعه کنندگان ارائه می دهند و در مرکز توان بخشــی، کارت 
واکسن بین المللی برای سفرهای خارج از کشور صادر می شود؛ 
همچنین در حوزه های دیگر در بخش امداد و نجات، برنامه های 
ویژه و مانورهای متفاوتی در شهرستان ها برگزار شد که نشانگر 

آمادگی های الزم نیروهای امدادی است.
مومنی با اشاره به لزوم پوشــش حوادث توسط جمعیت هالل 
احمر بیان کرد: یکی از برنامه ها در هفته هالل احمر، پوشــش 
حوادث در استان به دلیل بارش های متعدد بود که در پوشش این 
حوادث امدادگران و نجات گران هالل احمر در تیم های متفاوت 
برای ارائه خدمات آماده بودند. وی ضمن اشــاره به برنامه های 
ویژه در بخش جوانان هالل احمر استان اصفهان اظهار کرد: در 
حوزه جوانان هالل احمر نیز برنامه ویژه ای در دســتور کار بود. 
جمعیت هالل احمر اســتان، بزرگ ترین نهاد مردمی است که 
انجام فعالیت ها بیشتر توسط اعضای داوطلب آن انجام می شود. 

مدیرعامل جمعیت هالل  احمر استان اصفهان افزود: در حوزه 
جوانان و داوطلبان، با برگزاری بازارچه های خیریه که متناسب با 
نیازسنجی ها انجام می شود، تالش بر این بوده که با فروش اقالم، 
سود حاصل از این بخش برای بیماران و نیازمندان استفاده شود. 
در هفته هالل احمر، این بازارچه به همت کانون دانشــجویی 
هالل احمر دانشــگاه صنعتی اصفهان برگزار شــد و هنوز هم 
ادامه دارد و سود حاصل از درآمد این بازارچه، با هماهنگی هالل 
احمر و دانشگاه برای بیماران نیازمند و سایر نیازمندان جامعه 
استفاده می شود.طی این هفته در دانشگاه صنعتی، مانور امدادی 
دانشــجویی با حضور تیم های امدادی جمعیت هالل احمر از 
کانون هالل احمر برگزار شــد و این تیم ها با کسب آموزش ها، 
مهارت های خود را درقالب مانور به نمایش گذاشــته و میزان 

توانایی خود را سنجیدند.
مومنی با اشاره به برنامه های ورزشی اجرا شده در هفته هالل 
احمر، مهم ترین این برنامه ها را دوچرخه ســواری اعالم کرد و 
گفت: در این همایش حدود ۲۰۰ نفر از دوچرخه سواران مسیر 
روبه روی تاالر فرشچیان را به سمت سی و سه پل، پل چوبی و 
پل خواجو رکاب زدند؛ عالوه بر اینکــه در این همایش درباره 
اهداف هالل احمر، آموزش های امدادی و ضروت آن، استفاده 

بیشتر از دوچرخه و کمک به 
محیط زیست بحث و تبادل 
نظر شد. مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان 
ضمن تاکید بر فعالیت های 
حوزه روابــط عمومی اذعان 
کرد: روزهــای هفته هالل 
احمر، یادآور ایثار، خدمت، 
محبت و بشردوستی است 
و در حوزه روابط عمومی نیز 
فعالیت هایی را داشتیم؛ این 
اتفاق یادآور این نکته است 
که هالل احمــر جمعیتی 
مردمی و سازمانی جهانی با 
هدف خدمت به مردم است 
که در راســتای صلح پایدار 
تــالش می کنــد. وی با بر 
شمردن هفت اصل جمعیت 

هالل احمر اظهار کرد: هفت اصل جمعیت هالل احمر شــامل 
انسانیت، بی طرفی، بی غرضی، جهان شمولی، یگانگی، استقالل 
و خدمات داوطلبانه است. مومنی افزود: انجام برنامه های هالل 
احمر در حوزه بشردوستی با اهداف تسکین آالم بشری، حمایت 
از زندگی و سالمت انسان ها، تامین احترام افراد و برقراری صلح 

و دوستی پایدار ملت هاست.

يادداشت
آموزشحجاجازماهمبارکرمضانآغازمیشود

معاون وزیر و رییس سازمان حج و زیارت، از آغاز برنامه های آموزشی حجاج از 
ماه مبارک رمضان خبر داد.

اخبار

با مسئوالن

معاون رییس قوه قضائیه، از زندانی بودن ۲۲۵ هزار نفر 
در زندان های کشور خبر داد و گفت: از نظر تعداد زندانی، 

رتبه هشتم جهان را داریم که زیبنده کشور نیست.
حجت االسالم حمید شــهریاری در کارگروه آموزشی 
نظارت و مراقبت الکترونیکی، با اشاره به ضرورت اجرای 
طرح پابندهــای الکترونیکی گفــت: از لحاظ جمعیت 
زندانیان، وضعیت خوبی نداریــم و از هر ۱۰۰هزار نفر، 
۲۸۷ نفر زندانی هستند که از نظر تعداد زندانی در جایگاه 

هشتم جهان قرار داریم.
وی با انتقــاد از وضعیت جرم انگاری در کشــور گفت: 
متاسفانه برای بسیاری از جرائم، زندان به عنوان اولین 
راهکار اجرا می شود که این مسئله نیازمند اصالح قانون 
است. رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه، به 
دستور العمل کاهش جمعیت کیفری زندانیان اشاره و 
تصریح کرد: ۲۲۵ هزار زندانی در کشور داریم و متناسب 
با آن معضالت اجتماعی و خانوادگی ناشــی از حبس 

وجود دارد.
معاون رییس قوه قضائیه با اشاره به اجرای طرح پابندهای 
الکترونیکی گفت: امکان ردیابی زندانیان براساس نرم 
افزار وجود دارد. وی افزود: در حال حاضر این طرح روی 
سیصد نفر اجرا می شود و قرار است ظرف شش ماه آینده 

در کل کشور اجرا شود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات افزود: در ماده ۲۱۷ 
قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور دسترسی به متهم 
و حضور به موقع و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی و 

تضمین حقوق بزه دیده، مواردی بیان شده است.
شهریاری به ماده ۶۲ قانون مجازات اسالمی اشاره کرد و 
گفت: در جرایم تعزیری درجه ۵ و۸ دادگاه می تواند در 
صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به 
حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت 

نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد.

پابندهای الکترونیکی تولیدشده به وسیله متخصصان ایرانی، برای 
اجرای طرح نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان رونمایی شد.

پابندهای الکترونیکی که از ســال ها قبل قرار بود به منظور اجرای 
طرح مراقبت الکترونیکی تعدادی از زندانیان اســتفاده شــود، از 
ماه های گذشــته به صورت اجرایی مورد اســتفاده آزمایشی قرار 
گرفت. پس از تامین ضریب امنیتــی و اطمینان از اجرای بی نقص 
این پابندها، کارگاه آموزشی سامانه نظارت و مراقبت الکترونیکی 
زندانیان )پابند الکترونیکی( بــا حضور معاونان رییس قوه قضائیه، 
مسئوالن مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه و مسئوالن دادگستری 

استان تهران آغاز شده و در حال برگزاری است.

رونمایی از پابندهای الکترونیکی

قائم مقام وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: تخت های 
بیمارستانی کشور با افزایش ۲۱ هزار تخت، به ۸۰ هزار تخت معادل ۲۵درصد 
افزایش یافت. ایرج حریرچی با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته یک هزار 
و ۸۳۵ اتاق تک نفره و تخت زایمان در کشور تحویل داده ایم به گونه ای که 
دارای امکانات مجهز، تخت مســتقل و امکانات برای همراه بیمار و مامای 
مســتقل وجود دارد، افزود: واقعیت این است که اقداماتی در راستای طرح 
تحول نظام سالمت صورت گرفت. کشور تا سال ۱۳۹۱ دارای ۱۶ هزار خانه 
بهداشت و ۲۳۰۰ مرکز بهداشتی درمانی روســتایی و ۲۰۰ مرکز آموزش 
بهورزی روســتایی با بودجه ای برابر ۲۰ میلیارد تومان در سال بود که طی 
سه سال گذشته سالیانه ۷۰۰ میلیارد تومان به بخش های فوق در راستای 
عمران، نوسازی، بازسازی و تجهیزات آن اختصاص یافته که ۳۵ برابر اعتبارات 

تخصیصی گذشته است.

دستگیری متخلفان شکار 
کل و بز وحشی

تخت های بیمارستانی کشور 
۲۵ درصد افزایش یافت

متخلفان شکار کل و بز وحشی، در ارتفاعات پارک ملی کاله قاضی اصفهان 
دستگیر شدند. سرپرست اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی 
اصفهان گفت: محیط بانان این اداره در گشــت زنی و کنترل ارتفاعات این 

منطقه، گروهی سه نفره از متخلفان شکار سابقه دار را دستگیر کردند.
علی اکبر نورزی نیا افزود: متخلفان پس از تعقیب و گریز طوالنی در مناطق 
کوهستانی منطقه دستگیر شــدند و از متخلفان شکار الشه یک رأس کل 

وحشی و یک رأس بز وحشی کشف شد.
وی گفت: همچنین یک قبضه سالح، ۲۷۰ فشنگ، سه عدد پوکه، یک عدد 
چاقو ، دو دستگاه دوربین شکاری و یک قبضه سالح گلوله زنی از متخلفان 
کشف شد. پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی، با بیش از ۵۰ هزار 
و ۵۰۰ هکتار مساحت، زیستگاه 4۵ گونه پرنده و ۱۱ گونه خزنده و ۲۵۲ گونه 

گیاهی در جنوب شرقی شهر اصفهان است.

معاون ريیس قوه قضائیه خبر داد:

ایران؛ هشتمین کشور از نظر 
تعداد زندانی

پیشرفت 74 درصدی 
برنامه جامع کنترل کیفی 

هوای اصفهان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از رشد ۷4 درصدی برنامه جامع کنترل کیفی هوای کالنشهر اصفهان خبر داد.
حمید ظهرابی در اولین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اصفهان گفت: به طور میانگین میزان پیشرفت این برنامه در اصفهان در برخی محورها تا ۹۶درصد 
عملیاتی شده است. وی با ارائه گزارشی از دستاوردهای اجرای این برنامه که با مشارکت بین بخشی و تحت نظارت استانداری با مدیریت حفاظت محیط زیست استان 
انجام یافته است افزود: مهار گرد و غبار، شناسایی منابع تولید ذرات معلق، برنامه ریزی برای حذف عوامل و کانون تولید ذرات معلق، خارج کردن صنایع آالینده و ممنوع 
شدن تولید و بهره برداری از معادن در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان، از جمله اقدامات موفق اجرای این برنامه در بخش های مختلف است.مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان افزود: سه برابر شدن تعداد روزهای سالم هوا در اصفهان نسبت به سال ۹۳، از مصادیق موفقیت اجرای این طرح در کالنشهر اصفهان بوده است.

مدیر عامل صندوق قرض الحسنه امداد، از پرداخت بیش از 
۶۶۰ میلیارد تومان وام قرض الحسنه به نیازمندان خبر داد و 
گفت: خیران در شعب صندوق قرض الحسنه سراسر کشور 

سپرده گذاری ۶ میلیارد تومانی کرده اند.
علی نورمحمدی با بیان اینکه میزان وام های پرداختی این 
صندوق در سال ۹۵، بیش از ۶۶۰ میلیارد تومان بوده است، 
گفت: از این میزان وام پرداختی در ســال گذشته، بیش از 
۳۲۰ میلیارد تومان برای امــور حمایتی از جمله جهیزیه، 
درمان، معیشت، کارگشــایی و حدود ۳4۰ میلیارد تومان 
نیز برای اشــتغال زایی نیازمنــدان و مددجویان پرداخت 
شده است.مدیر عامل صندوق قرض الحسنه کمیته امداد 
با اشــاره به اینکه تاکنون نیکوکاران با سپرده گذاری بیش 
از ۶ میلیارد تومان، در این کار خداپسندانه سهیم شده اند، 
افزود: نیکوکاران ســاکن در استان های قم، مشهد و تهران 
بیشترین سپرده گذاری را در شــعبه امامزاده ابراهیم قم، 
شعبه شــهید مطهری مشهد و شــعبه مرکزی تهران این 

استان ها داشته اند.
وی در ارتبــاط بــا بیشــترین وام پرداختی اســتان ها به 
نیازمندان یادآور شد: با توجه به بررسی های انجام شده در 
سال ۹۵، استان فارس با بیش از ۵۷ میلیارد، اصفهان با بیش 
از 4۸ میلیارد و خراسان رضوی با بیش از 44میلیارد تومان، 
به ترتیب بیشترین وام را در سال گذشــته به نیازمندان و 

مددجویان پرداخت کرده اند.
نور محمدی با اشــاره به اینکه طی مدت هفت ماهه کاری 
تمامی استان ها دارای صندوق قرض الحسنه شده اند، افزود: 
با توجه به راه اندازی تمامی ۳۳ شعبه صندوق قرض الحسنه 
کمیته امداد در سال گذشته، هم اکنون تمامی استان های 

سراسر کشور دارای شعبه صندوق قرض الحسنه هستند.
 ارائه تسهیالت در این صندوق به صورت قرض الحسنه و با 
حداقل کارمزد به متقاضیان پرداخت می شود و هر شعبه از 
صندوق قرض الحسنه کمیته امداد مانند شعب بانک های 
متصل به شبکه شتاب، همه خدمات متداول در شبکه بانکی 

کشور را به مشتریان خود ارائه می کنند.

 قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
در دولت یازدهم ساالنه ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار به 

پروژه های عمرانی بهداشت و درمان روستایی اختصاص 
یافته است.

ایرج حریرچی با بیان اینکه ســال ۹۲ در بیمارستان های 
کشور ۸۰ هزار تخت بیمارســتانی دولتی وجود داشت، 
افزود: در ســه ســال اخیر ۲۱ هزار تخت و تا پایان دولت 
یازدهم، ۵ هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی اضافه خواهد شد 
که ۳۵ درصد بیشتر از یک سوم ظرفیت بیمارستان های 

کشور است.
قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با بیان 
اینکه در ســال ۹۱ کل اعتبار عمرانی بهداشــت و درمان 
کشور، با وجود ۱۶ هزار خانه بهداشت، ۲ هزار و ۳۰۰ مرکز 
بهداشتی و درمانی روستایی و بیش از ۲۰۰ مرکز آموزش 
بهورزی، ساالنه ۲۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی، مربوط 
به بخش بهداشــت بود، گفت: در دولت یازدهم ســاالنه 
۷۰۰میلیارد تومان اعتبار به پروژه های عمرانی بهداشت و 

درمان  روستایی اختصاص داده می شود.
وی با اشــاره به اینکه طی یک ســال با توجه به جمعیت 
۸۰میلیون نفری کشــور، ۱۱ میلیــون و ۵۰۰ نفر تحت 
حمایت بیمه ســالمت قرار گرفتند، عنوان کرد: بیش از 
۱۳درصد جمعیت کشور در حال حاضر تحت پوشش بیمه 

روستایی قرار دارند.
حریرچی با اشاره به اینکه در ســال ۹4 در حوزه سالمت 
۱۰4هزار میلیارد تومان هزینه شــده است، بیان کرد: در 
کشور به ازای هر یک هزار نفر، ۰/4۸متخصص و یک پزشک 

عمومی وجود دارد و باید کمبود پزشک برطرف شود.
وی با اشــاره به اینکه ایران در بین ۲۲ کشور جهان رتبه 
۱۷ پزشکی را دارد، خاطرنشان کرد: سالمت، اولویت اول 
دولت تدبیر و امید بود و در همین زمینه وزیر بهداشــت و 
درمان در طول این چهار ســال  ۲۶۱ سفر استانی و 4۹۵ 
سفر شهرستانی انجام داده است و توانسته در راستای طرح 

تحول سالمت اقدامات مفیدی انجام دهد.

قائم مقام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح کرد:

اختصاص اعتبار به پروژه های عمرانی بهداشت و درمان روستایی

سالمتخبر

مديرعامل صندوق امداد خبر داد:

پرداخت ۶۶۰میلیارد تومان وام قرض الحسنه به نیازمندان

سرپرست اداره کل شــاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش، از 
آغاز ثبت نام پایه اول ابتدایی در مدارس شــاهد از امروز خبر داد.

محمدرضا رزاقی اظهــار کرد: ثبت نام از دانش آمــوزان  پایه  اول 
متقاضی مدارس شاهد، باتوجه به اولویت های تعیین شده توسط 
ستاد مرکزی شاهد، از امروز و از طریق سامانه سجا انجام می شود. 
وی افزود: عالقه مندان به تحصیل در مدارس شاهد  باید در مهلت 
مقرر با مراجعه به سامانه سجا، نمونه برگه های مربوطه را تکمیل 
کنند. رزاقی تصریح کرد: زمان ثبت نام پایه اول ابتدایی از امروز، پایه 
هفتم از اول و پایه دهم از هفتم تیرماه است و متقاضیان حداکثر طی 

۲ هفته می توانند اقدام کنند.
سرپرست اداره کل شــاهد وایثارگران وزارت آموزش و پرورش، از 
وجود ۱۳۵۰ مدرسه شاهد درسطح کشور خبرداد و خاطرنشان کرد: 
میزان کمک سرانه ای که اولیا پرداخت می کنند، در مقطع ابتدایی 
بین ۳۸ تا ۵۸ هزار تومان، متوسطه دوره اول 44 تا ۶۶ هزار تومان و 

در متوسطه دوم ۵۳ تا ۸۶ هزار تومان است.
وی ثبت نام اینترنتی و تغییرات در امتیازبندی اولویت های پذیرش 
را دو عامل تســهیل کننده ورود دانش آموزان به مدارس شاهد در 
سال جدیدتحصیلی دانست و اضافه کرد: امید است که با استفاده 
از روش های نوین و فعال تدریس و یادگیری گروهی، در این گونه 
مدارس، شاهد افزایش مهارت های زندگی در دانش آموزان باشیم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان 
اصفهان، از اجرای ویژه برنامه های سی و پنجمین سالگرد آزادسازی 
خرمشهر با شعار حماسی »من انقالبی ام« در استان اصفهان خبر 
داد. سردار مجتبی شیروانیان با اشاره به فعالیت کمیته ۱۰گانه ستاد 
سالگرد آزاد سازی خرمشهر در استان افزود: ویژه برنامه های »بانگ 
مقاومت و پیروزی« در ســوم خرداد )امروز(، »میثاق با شهیدان«  
در چهارم خرداد و یادواره بزرگ شــهدای عملیــات فصل بهار با 
موضوع بزرگداشت فرماندهان و شهدای عملیات های فتح المبین 
و بیت المقدس، از جمله برنامه های حماسه سوم خرداد در اصفهان 
است.وی در پایان گفت: اجرای رزمایش بزرگ »بیت المقدس ۲۹« 
در منطقه نصرآباد توســط نیروی زمینی ارتــش منطقه اصفهان، 
رونمایی از ۱۱۰ کتاب و دوجلد کتاب فاخر اعالم شهدای استان، ۵۰۰ 
فیلم خاطره نگاری والدین معظم شهدا، تجلیل از هنرمندان عرصه 
نمایش در شــهر نجف آباد، افتتاح سینماهای شهرهای فالورجان، 
گلپایگان و بوئین میاندشــت، بازســازی عملیات بیت المقدس در 
فالورجان به مدت سه شب و برپایی نمایشــگاه های مختلف دفاع 
مقدس در اســتان، از دیگر برنامه های سالگرد آزادسازی خرمشهر 

در اصفهان است.

 ثبت نام پایه اول ابتدایی 
در مدارس شاهد از امروز

حادثه در آزادراه کاشانـ  نطنز

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ايران، يک سازمان غیرانتفاعی ايرانی و عضوی از نهضت  زاينده رود
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر است که در  کشور ايران و برخی مواقع در ديگر مناطق جهان 

در فعالیت های امدادی و بشردوستانه فعالیت دارد.

حرکتی نو از سوی هالل احمر صورت گرفت؛

راهاندازیبانکاماناتتجهیزاتپزشکیبرایبیماراننیازمند

 انجام برنامه های 
هالل احمر در 

حوزه بشردوستی 
با اهداف تسکین 

آالم بشری، 
حمايت از زندگی و 
سالمت انسان ها، 

تامین احترام افراد 
و برقراری صلح 
و دوستی پايدار 

ملت هاست

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، 
از تصــادف مرگبار دو خودروی ســواری در یکــی از خیابان های 
اصفهان خبر داد. محمد شــریعتی در خصــوص این حادثه اظهار 
داشت: متاســفانه براثر برخورد دو خودروی ســواری پراید و پژو 
۲۰۶ در خیابان جوان اصفهان، یک نفر جان خود را از دست داد و 
چهار نفر دیگر به شدت مصدوم شدند. وی افزود: این حادثه عصر 
دوشنبه به سامانه ۱۲۵ اطالع داده شد و ســه دقیقه بعد ناجیان 
آتش نشان از دو ایســتگاه همجوار ۱۹ و ۲4 به همراه ۵ خودروی 
نجات و اطفائیه، خود را به محل حادثه رساندند که شاهد محبوس 
شدن دو تن از سرنشینان خودروی پراید بودند. سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
نیروهای اعزامی آتش نشــانی، پس از ایمن ســازی محل در یک 
عملیات دقیق و با سرعت عمل باال و به کمک تجهیزات تخصصی، 
ست های نجات و سیستم های برش هیدرولیک، اقدام به آزاد سازی 
افراد محبوس شــده از میان آهن پاره های دو خــودرو کردند که 
خوشبختانه توانستند 4 مصدوم این حادثه را نجات داده و آنها را به 
عوامل اورژانس تحویل دهند. وی با بیان اینکه در این حادثه عوامل 
اورژانس، انتظامی، راهور و عوامل شــهرداری نیز حضور داشتند، 
گفت: یکی از محبوس شدگان قبل از رسیدن آتش نشانان عالئم 
حیاتی خود را از دست داده بود و متاسفانه عملیات احیا هم نتوانست 

جان وی را نجات دهد.
شریعتی خاطر نشان کرد: متاسفانه با عدم توجه رانندگان به سرعت 
مجاز در مسیر و جاده ها این اتفاقات تلخ همواره ادامه خواهد داشت.

تصادف مرگبار در اصفهان

براثر برخورد دو دســتگاه اتوبوس تندرو )BRT( شــرکت واحد 
اتوبوسرانی شهر اصفهان در خیابان هزار جریب، دوشنبه شب ۱۰ 
نفر مصدوم شدند. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: این حادثه ساعت ۲۰ و ۵۵ دقیقه 
دوشنبه شــب به اورژانس ۱۱۵ اعالم شد و به دنبال امدادخواهی، 

۲واحد آمبوالنس به محل اعزام شد.
دکتر غفور راستین افزود: در این حادثه ترافیکی ۱۰ نفر شامل دو 
مرد و هشت زن دچار مصدومیت شــدند. وی ادامه داد: مصدومان 
این حادثه پــس از دریافت خدمــات اولیه درمانــی در محل، به 

بیمارستان های الزهرا )س( و شریعتی منتقل شدند.

 برخورد دو اتوبوس تندرو در 
اصفهان ۱۰مصدوم برجای گذاشت

حوادث
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 هزاران بار مبارك باد بر شــما عزيزان و نور چشمان اسالم 

اين فتح و نصر عظيم. 

به بهانه سالروز آزادسازی خرمشهر؛

همه هستند، فقط جای تو خالی ...
»فتح خرمشهر فتح خاك نيست، فتح ارزش هاي اسالمي  سما مطیعی
است. خرمشهر شهر الله هاي خونين است. خرمشهر را خدا 
آزاد کرد.«  این سخن ماندگار از رهبرکبير انقالب اسالمی، شاه بيت غزل های عاشقانه 
امام امت بود برای فتح الفتوح بزرگی که رزمندگان اسالم آن را به سرانجام رساندند. 
امروز، سوم خرداد است؛ سالروز آن حماسه بزرگ. حماسه ای که تاابد ماندگار می ماند 
و راه را به ما نشان می دهد؛ فتح خرمشهر، ســند غيرت و شرف و ایثار است. اولين 
رزمندگانی که وارد خرمشهر شدند از استان اصفهان بودند و این افتخاری است که در 
تاریخ کشور برای هميشه ثبت شد. استان اصفهان در فتح خرمشهر ۶۴۵ شهيد، ۷۰۰ 
جانباز و ۱۶ فرمانده شهيد تقدیم انقالب اسالمی کرد و با تقدیم یک هزار و ۴۲۳ شهيد 
و یک هزار جانباز در عمليات بيت المقدس و آزادســازی خرمشهر برگ دیگری به 

افتخارات شهرشهيدان خدا  اضافه  شد.
  

سال ۵9 پس از ۳۵ روز مقاومت مردم و رزمندگان با حداقل امکانات، شهر سقوط کرد 
و به مدت ۵۷8 روز در اشغال رژیم بعث قرار گرفت، اما در نهایت با غيرت رزمندگان، 
خرمشهر پس گرفته شد. صدام حسين آمده بود که بماند. روزی که جنگ را شروع 
کرد، گفت که نوشيدنی عصرانه اش را زیرپل خرمشهر می نوشد! بچه ها این رویا را 
برای »دیوانه بعثی« به »کابوس« فراموش نشدنی ای تبدیل کردند؛ رزمندگانی که 

بسياری از آنها »اصفهانی« بودند...
عمليات آزادسازی طی ۴ مرحله انجام شد که پس از سه مرحله رزمندگان موفق شده 
بودند خرمشهر را به محاصره کامل در آورند، اما به خاطر درگيری های مستمر در طول 

۲۰ روز نيرو های رزمنده تحليل رفته و حتی اکثر فرماندهان نيز زخمی شده بودند.
 نيرو های ســپاه پاســداران قرارگاه فتح که یکی از ســه قرارگاه عملياتی عمليات
 الی بيت المقدس بود، از سه لشکر اصفهانی ۱۴ امام حسين )ع(، 8 نجف و ۲۵ کربال 

تشکيل شده بود.
  

نيروها تحليل رفته بودند و بعضی ها این پيشــنهاد را مطرح کردند که بهتر است 
چندروزی استراحت و تجدیدقوا کنند.حسن باقری جوان و نابغه، اما به ميان آمد و 
مخالفت کرد. می گفت: » ما به مردم قول دادیم و مدام گفتيم خرمشهر در محاصره 
است و مردم ما تصورشان این بود که امروز و فردا خرمشــهر را آزاد می کنيم؛ مگر 
می توانيم برگردیم پشــت جبهه تا بتوانيم تجدید قوا کنيــم؟« نظر چند تن دیگر 
از فرماندهان نيز بر ادامه بی وقفه عمليات بود تا به این نتيجه رســيدند که هر چه 
زودتر از سمت شلمچه وارد خرمشهر شده و از سایر جهات حلقه  محاصره را تنگ تر 
کنند. در چنين شرایطی اراده، اخالص و شــجاعتی خاص برای هر فرمانده تيپ یا 
لشــکر الزم بود تا قبول کند اول از همه وارد شهر شود که این مسئوليت سنگين و 
سرنوشت ساز را شهيد حاج احمد کاظمی با فرماندهی لشکر 8 نجف و بعد از آن شهيد 
حاج حسين خرازی با هدایت لشکر ۱۴ امام حسين)ع( )که هر دو لشکر متشکل از 
 بسيجيان و پاسداران اصفهان و شهرستان های اطراف بودند( و تيپ ۵۵ هوابرد ارتش

 برعهده گرفتند.
   

به هرگوشــه جنگ که نگاهی بيندازیم، ردپایی پررنگ از رزمندگان و فرماندهان 

اصفهانی می بينيم. از »حســين خرازی« و »احمد کاظمــی« بگيرید تا »محمود 
شــهبازی« و »حاج ابراهيم همت« و خيلی های دیگر که حاال در عصر فراموشی 
ارزش ها، تنها تبدیل به خاطره ای برای زنده شدن به وقت »یادواره ها« و نامی برای 
خالی نبودن اتوبان ها و بزرگراه ها شــده اند! جای شان خالی است. حسين خرازی 
می تواند قهرمان ملی ما باشد و روی تی شرت ها و کيف ها و پرچم ها، به جای عکس 
همه قهرمانان قابل احترام، اما غریبه همچون »چگوارا« بنشيند و اگر در کوچه پس 
کوچه های این شهر و در خيابان شهر شهيدان که به برکت خرازی و یارانش، سرپا 
ایســتاده و با دعای آنها هنوز هم جان می گيرد و »زخمی سربلند بحران«هاست؛ 
»خرازی« و یارانش را تنها در بزرگداشت ها و یادواره ها می بينيم و اگر مادرشهيد 
قهرمان شهرما، پس از گذشت و سی و چندسال از پرواز پرافتخار فرزند دالورش، این 
همه گالیه و بغض دارد، شاید باید برگردیم به عقب تر، برگردیم به خودمان و کمی 
تامل کنيم؛ متوليان امر، کجای راه را اشــتباه رفتند که درشهر، خبری از حسين و 

یارانش نيست مگر به وقت ضرورت!

بچه های آن نســل، نســل بــاروت و خون، شــاید هنوز 
صدای حاجی را در ســاعات اوليه فتح به یاد دارند که در 
بی سيم  فرمانده ها طنين انداز شــده بود و با لهجه شيرین 
اصفهانی اش، به دليل مفهوم نبودن صدا از پشت بی  سيم، 
مدام تکرار می کرد: »آقا ما تو شهریم و بيش از ۶ هزار اسير 
پناهنده شدند و شــعار ا... اکبر و یا حسين سر می دهند، 
خداوند خرمشهر را آزاد کرد«؛ این در حالی است که قرار 
بود تازه لشگر ۱۴ و تيپ ۵۵ به کمک آنها بيایند. به همين 
علت عده ای از یادگاران دفاع مقدس از شهيد کاظمی با نام 

»فاتح خرمشهر« یاد می کنند؛ حتی سرلشکر حاج قاسم سليمانی )فرمانده سپاه قدس( گفته بود: من 
تصورم این بود که وقتی خبر شهادت احمد گفته شد، حداقل تيتر همه روزنامه های ما باید این جمله 
باشد که »فاتح خرمشهر شهيد شد«؛ همان  طور که وقتی بزرگی از ما در ادبيات، هنر و هر چيز دیگری 

از بين ما می رود، بالفاصله تيتر می  زنيم »پدر علم ریاضی ایران از دنيا رفت«.

احمد کاظمی؛ فاتح خرمشهر
اصفهانی بود و فرمانده سپاه همدان شد. از فرماندهان شهيد 
استان اصفهان که تاچندسال پيش گمنام بود و حداقل به 
اندازه این روزها و این ســال ها از او سخن گفته نمی شد. از 
کسی که قائم مقام فرمانده لشــکر ۲۷ محمد رسول ا... در 
تهران هم بود و شاید تهرانی ها و همدانی ها او را بهتر از ما 
اصفهانی ها بشناســند؛ همان طور که هنوز که هنوز است 
بسياری از تهرانی ها گمان می کنند »ابراهيم همت« تهرانی 
است و در بهشت زهرا به خاك ســپرده شده است!  شهيد 
شهبازی در جریان آزادسازی خرمشهر، نيروهای زبده تيپ 

۲۷ را برای اجرای عمليات بيت المقدس، راهی محور اهواز خرمشهر می کند و با شروع رمز عمليات، به 
خطوط دشمن یورش می برد.دوم خرداد ماه و تنها یک روز قبل از آزادسازی خرمشهر و در آستانه فتح شهر، 
بر اثر اصابت ترکش خمپاره، شهيد می شود ؛ درست در شب فتح خرمشهر ... حاال امسال قرار است مراسم  
سالروز آزادسازی به نام این شهيد برگزار شود؛ شاید به این بهانه شهيد شهبازی را بيش از پيش بشناسيم. 

محمود شهبازی؛ قهرمان گمنام

یکی از سرداران اصفهانی تعریف می کرد هنگامی که برای معامله تعدادی از اسرا و جنازه ها با یکی از نیرو های عراقی مشغول مذاکره بودم، فرمانده عراقی به من گفت این خرازی و کاظمی مگر چه کسانی هستند که تا صدای آنها از پشت بی سیم های ما شنود می شود  زینب ذاکر
رعشه بر بدن فرماندهان ما می افتد؟ فرمانده عراقی گفته بود: اصال انگار بعثی ها با بچه های اصفهان جنگ جداگانه ای داشتند و حقیقت جز این نبود؛ جوانانی که در بیست و چندسالگی باشکوهشان، عزت را برای این سرزمین خریدند و حاال ماییم که مانده ایم حیران 
که در بیست و چندسالگی مان، برای شهدا چه کردیم؟! ما شرمنده ایم.  بچه های بیست و چندساله ای که تجربه جنگی نداشتند، اما دست خالی مقابل فرماندهان لشکرهای رژیم بعث که مدت ها در شوروی سابق آموزش نظامی دیده بودند و سن و سال باالیی نسبت به فرماندهان 

ایرانی داشتند، غیرتمندانه ایستادند؛ دالورانی مثل حسین خرازی، احمد کاظمی و محمود شهبازی که همگی نقشی پررنگ در آزادسازی خرمشهر داشتند.

وقتی فرماندهان اصفهانی خون به دل صدام کردند؛

بعثی ها با بچه های اصفهان، جنگ جداگانه ای داشتند!

می گویند ابتــکار او در جریان عمليات بيــت المقدس، 
راهگشای فتح خرمشــهر شــد. نقش عمده در عمليات 
آزادسازی خرمشــهر بر عهده لشــکر ۱۴ امام حسين)ع( 
به فرماندهی فرمانده دالور اصفهانی بود. شــهيد خرازی، 
فرمانده لشــکر امام حســين)ع( وشــهيد احمد کاظمی 
فرمانده لشکر  نجف اشرف، نخستين فرماندهانی بودند که 
لشکریانشان وارد خرمشهر شد و نخستين کسانی بودند که 
خودشان در رأس عمليات وارد این شهر شدند و در پایان 
هم خودشــان خبر پيروزی این عمليات  مهم را به گوش 

فرماندهان قرارگاه خاتم االنبيا رساندند. می گویند بعد از ورود رزمندگان ایرانی از دروازه های شهر به 
داخل خرمشهر و بعد از اسارت عراقی ها که تعدادشان هم کم نبود و حدود پنج شش هزار نفر بودند، در 
حالی که تسليم شده بودند، شهيد خرازی به فرماندهان و رزمندگان دستور می دهدتيربارها را آورده و 

روی خاکریز به سمت عراقی ها مستقر کرده و آماده باشند.
بعد از تخليه اسرا،  وقتی از شهيد خرازی علت استقرار تيربار روی خاکریز و به صف کردن عراقی ها را 
می پرسند، می گوید: من احساسم این بود که حجم عظيم اسرای عراقی که به سمت خاکریز می آمدند 
گرچه دست خالی بودند، ممکن بود به دليل جمعيت زیاد بر سر ما خراب شوند و خلع سالحمان کنند 
و خط را از ما بگيرند.  همان روز حدود ســاعت ۱۲ ظهر بود که یک هلی کوپتر عراقی با سبدی آویزان 
برای رساندن مهمات و آذوقه به نيروهای خودشان باالی ســر رزمندگان ایرانی می آید  و در واقع این 
آخرین اميد آنها در خرمشهر بود، اما وقتی آمد باالی سر همان ساختمان سفيد رنگ منطقه گمرك، 
همه رزمنده های لشکر امام حسين )ع( و دیگر گروهان به سمت آن شليک کردند و هلی کوپتر دشمن 
که به یک باره با آتش سالح های بيش از ۳ هزار رزمنده ایرانی روبه رو شد آتش گرفت، سبدش رها شد و 
سقوط کرد و رزمنده های ما آخرین نقطه اميد دشمن بعثی را هم برای تصاحب خرمشهر از بين بردند. 
حدود دو ســاعت بعد هم از رادیو آن جمله معروف اعالم شد که:»  شــنوندگان عزیز توجه فرمایيد، 
خرمشهر، شهر خون، آزاد شد...« و امروز چقدر جای حسين خالی است! اگر بود شاید با تدابيرش، اميد 

را به ما  برمی گرداند...

حسین خرازی؛ نابغه اصفهانی 
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سردار مجتبی شیروانیان؛مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اصفهان: 
عمده یگان هایی که در این عمليات حضور داشتند، یگان های استان اصفهان بودند؛ یعنی تيپ امام 
حسين)ع( به فرماندهی شهيد حاج حسين خرازی و تيپ نجف اشرف به فرماندهی شهيد حاج احمد 
کاظمی، جزو نخستين یگان هایی بودند که وارد خرمشهر شدند. زمانی که در قرارگاه مرکزی خاتم االنبياء 
و کربال نحوه ورود به خرمشهر و قوا و نيروها در حال بررسی بود، شهيد کاظمی از خرمشهر با بی سيم اعالم 
کرد ما االن در خرمشهر هستيم. شهيد صياد شيرازی باور نداشت اما با نشانه هایی که شهيد کاظمی و 
خرازی می دادند برایشان ثابت شد که نيروها در قلب خرمشهر هستند. از اصفهان ۲ لشکر امام حسين)ع( 
و نجف اشرف حضور داشتند؛ همين طور توپخانه، زرهی، مهندسی و یگان های توپخانه، پياده، هوانيروز 
و نيروی هوایی ارتش شرکت داشتند. به طور کلی می توان گفت همان طور که اصفهان بيشترین قوا را در 
دوران دفاع مقدس داشت، به تبع در عمليات بيت المقدس هم بيشترین قوا را داشت. یادمان نرودصدام 

گفته بود اگر ایران بتواند خرمشهر را پس بگيرد کليد بصره را در اختيارش خواهد گذاشت!

سردار غالمرضا سلیمانی؛ فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(  استان اصفهان: اصفهانی ها 
در عمليات های فتح المبين و بيت المقدس از طریق یگان های عملياتــی و رزمندگان خود، نقش 
برجسته ای را ایفا کردند. لشکرهای امام حسين )ع( به فرماندهی شهيد حسين خرازی، نجف اشرف 
به فرماندهی شهيد احمد کاظمی، ۲۵ کربال و ۳۰ زرهی که آن زمان عنوان سازمانی تيپ را داشتند، 
محوری ترین یگان های عمل کننده عمليات های فتح المبين و بيت المقدس بودند. استکبار جهانی در 
برهه های مختلفی مثل جنگ تحميلی به دنبال حذف نظام نوپای جمهوری اسالمی بود. بعد از عمليات 
بيت المقدس و فتح خرمشهر بود که موج فرستادگان دنيا به سمت جمهوری اسالمی روانه شد و توسعه 
روابط با ایران در دستور کار کشورهای دنيا قرار گرفت. در عمليات بيت المقدس، کارآمدی نظام دینی 
در تبدیل چالش های بزرگ به فرصت ثابت شد. پس از این عمليات ثابت شد که مدیریت والیت فقيه 

می تواند یک جنگ خانمان برانداز را به گنجينه ای تمام نشدنی تبدیل کند.

صدام سِرحرفش نماند!

نقش محوری اصفهانی ها در عملیات بیت المقدس

 همسر شهید امیر حسین سلیمانی: اميرحسين 
را با لباس مقدس سپاه، به خاك سپردند. ساعت و 
انگشترش همچنان بر دستش بود. ساعت را برای 
یادگاری برداشتيم اما انگشتر از دستش خارج نشد. 
در آن لحظه به یاد همسرم در هنگام عقد افتادم که 
گفت: »انگشتر ازدواج مان را هرگز از دستم خارج 

نمی کنم.« زندگی مشترك ما سه روز طول کشيد.

قاب  شهدا

فتح خرمشهر از نگاه سرداران اصفهانی
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نسل ما شاید یکی از واضح ترین خاطراتش از »خرمشهر«، سریال »خاك  زاینده رود 
سرخ« باشد. »ليال«یی که در جســت و جوی پدر و مادر واقعی خود به 
خرمشهر رســيد؛ مجموعه ای دیدنی از »ابراهيم حاتمی کيا« که البته قصه سقوط خرمشهر را 
روایت می کرد و ابراهيم سينمای ایران در جلســه نقد و بررسی سریالش، آرزو کرد روزی کسی 
 بيایــد و از »فتــح خرمشــهر« بگوید. ســال هــا گذشــت و هنوز کســی نيامده کــه راوی

 فتح باشد. 
درعرصه سينما، »روز سوم« یکی از ماندگارترین فيلم هایی بود که روی پرده نقره ای نقش بست؛ 
محمد حسين لطيفی اثری به یادماندنی درباره اشغال خرمشهر ساخت؛ داستان رزمنده ای که 
مجبور می شود خواهرش را در حياط خانه چال کند تا به دست دشمن نيفتد؛ دشمنی که عاشق 
خواهر رزمنده است ... بازی به یادماندنی و فوق العاده »حامد بهداد« هنوز در یاد سينمادوستان 
باقی مانده است. »روز ســوم« ادای دینی بود به فاتحين خرمشهر و رزمندگان دالوری که برای 

بازپس گرفتن شهر، جان دادند. 
 شــاید بد نيســت یادی هــم کنيــم از »احمدرضا درویــش« که بــا »کيميا«، »ســرزمين 
خورشيد« و »دوئل« بيشــترین نقش را در حوزه گفتن از »خرمشهر« در حوزه سينما داشت و 
 این روزها که به نظر می رسد سرخورده از اکران نشدن »رستاخيز« دل و دماغی برای کارکردن
 ندارد، جای او خالی اســت تا بازهم برایمــان از »زینال« بگوید؛ از قهرمان هایی که با دســت 
 خالی ، یک شــهر را که نه ...قلب خوزســتان... خرمشــهر ایران را پس گرفتند و »ممد نبود که 

ببينه...« 

خبر آزادسازی خرمشهر ساعت ۱۱ روز سوم خرداد ماه سال ۱۳۶۱ به دست بخش خبر رسيد. 
مدیران وقت با توجه به اهميت مسئله می خواستند در نحوه اعالم خبر، سنگ تمام بگذارند. 

برنامه های عادی رادیو را قطع کردند یعنی حدود چهار ساعت؛ از ۱۱صبح تا ساعت سه بعد ازظهر. 
مارش نظامی بود و حماسه خوانی محمود کریمی. شعر و شور بود و موسيقی و مارش جنگ که 
کشور را به نشاط آورده بود و مردم هنوز نمی دانستند چه خبر است. فاصله بين مارش ها کوتاه تر 

و کوتاه تر می شد و از حادثه مهمی خبر می داد.
قرار بود بعد از پایان پخش خبر ساعت ۱۴ بعد از ظهر، خبر آزادی اعالم شود. رقابت بر سر اعالم 
این خبر مهم ميان پخش رادیو و پخش خبر بود. مدیران وقت رادیو، آن طور که بعدها فهميدم، 
می خواستند اعالم خبر آزادی خرمشــهر با صدای کریمی باشــد و مدیران خبر اصرار داشتند 
گوینده خبر، آقای »ناصر کاشانی« خبر را بخواند. باالخره ساعت موعود فرارسيد و کاشانی خبر 
آزادی را خواند. جمله معروف »خونين شهر، شهر خون، آزاد شد« و مارش نظامی ادامه پيدا کرد و 

ميکروفون را به محمود کریمی که اصالتا اصفهانی است  دادند و او نيز خبر را اعالم کرد.

»لیال« در »سرزمین خورشید«

یک اصفهانی، گوینده خبر آزادسازی خرمشهر شد

خرمشهر در قاب پرده ای و شیشه ای

امام خمينی )ره(
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مردانکیروشدرلیستبرترینهای2017
مجله معتبر فورفورتو، اقدام به معرفی برترین بازیکنان سال 2017 آسیا کرده است که در 
این لیست نام برخی از شاگردان کی روش از جمله علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی و 

کریم انصاری فرد دیده می شود.

مستطیل سبز

 در پی ادعای باشگاه ذوب آهن مبنی بر اینکه حضور ملی 
پوش جوان در باشگاه روســی غیر قانونی است وکیل این 
بازیکن مدعی شــد قرارداد امضا شــده با روستوف کامال 

قانونی بود.
در مناقشه صورت گرفته میان باشــگاه ذوب آهن و رضا 
شکاری، ملی پوش جوانان ایران حاضر در جام جهانی، دو 
طرف از مواضع خود کوتاه نمی آیند تا جایی که ذوبی ها با 
انتشار نامه ارسالی از باشگاه روستوف مدعی شدند حضور 
شکاری در تیم روسی غیر قانونی بوده و باید ابتدا رضایت 

باشگاه جلب شود.
در پی ادعایی که ذوب آهن مطرح کرد وکیل رضا شکاری 
در واکنش به غیرقانونی خطاب قراردادن قرارداد امضا شده 
با روستوف گفت:» این بازیکن به طور قانونی به روستوف 
پیوسته و همه مستندات موجود است.نامه ای که باشگاه 
ذوب آهن به آن استناد کرده مربوط به بیستم آوریل یعنی 
٣1 فروردین ماه است. باشگاه ذوب آهن از شکاری به خاطر 
ترک تمرینات شکایت کرد و کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال روز هجدهم اردیبهشت و بعد از آن نامه روستوف 
در خصوص شکاری و شکایت ذوب آهن رای صادر کرده 
 و شکایت ذوب آهن را مردود دانسته است«. او ادامه داد:
» قبل از رای کمیته انضباطی طبیعی بود باشگاه روستوف 
وارد مذاکره با بازیکن نشود چون وضعیت بازیکن مشخص 
نبود و هر گونه مذاکره با او تخلف محسوب می شد.وقتی 
کمیته انضباطی رای خود را صادر کرد شکاری به روسیه 
رفت و قرارداد خود را امضا کــرد. از همین رو قرارداد این 
بازیکن با روس ها هیچ اشکالی ندارد و کامال قانونی انجام 
شده است.«  با این تفاسیر به نظر می رسد دعوای دو طرف 
در روزهای آتی هم ادامه خواهد داشت چون نه مدیران 
ذوب آهن قصد دارند استعدادی همچون شکاری را مفت 
از دست بدهند نه وکالی این بازیکن دوست دارند بیشتر 
از پولی که در بند جدایی شکاری با ذوب آهن در قرارداد 

گنجانده شده به باشگاه اصفهانی بپردازند. 

در جریان دیدار استقالل برابر العین امارات از دستگاه لیزریاب در 
ورزشگاه آزادی استفاده شد.با وجود 
آنکه بارها به هــواداران دو تیم بزرگ 
پایتخت تذکر و هشــدار داده شده 
اســت که تنها تیم محبوب خود را 
تشویق کنند و از رفتارهای جنجال 
برانگیز و حاشیه ساز دست بردارند 
اما بازهم گاهی اوقات شــاهد چنین 

رفتارهای هستیم.
انداختن لیزر روی صورت بازیکنان حریف در 
فوتبال دنیا منسوخ شده، اما همچنان در فوتبال ایران شاهد چنین 
چیزی هستیم. به نظر می رسد که هشدار و توصیه روی تماشاگران 
تاثیر ندارد و مسئوالن ورزشگاه مجبور شــده اند که از راهکارهای 
دیگری استفاده کنند. در جریان دیدار استقالل برابر العین امارات 
از دستگاه لیزریاب در ورزشگاه آزادی اســتفاده شد. فردوسی پور 
گزارشگر بازی تعجب می کرد که هواداران چگونه لیزر دارند اما از آن 
استفاده نمی کنند که االن معلوم شد به خاطر این دستگاه بوده است.

اســتقالل  با برد یک صفــر در مقابــل العین تقریبا بــه آنچه که 
می خواست رســید. حاال اگر استقالل در 90 
دقیقه بازی برگشت با نتیجه دو بر یک 
هم شکست بخورد در مجموع برنده 
است و به مرحله بعد می رود، اما در 
این میان نکتــه مهمی وجود دارد. 
هر تورنمنت در زمینه محاســبه 
گل زده در خانه حریف پس از پایان 
90 دقیقه قوانین خودش را دارد. در 
لیگ قهرمانان آسیا هم مانند برخی 
رقابت های دیگر، گل زده در خانه حریــف فقط در 90 دقیقه بازی 
اعتبار دارد و وقتی بازی به وقت اضافه برود دیگر زدن گل در خانه 
حریف مزیت حساب نمی شود. استقالل اگر در بازی برگشت در 90 
دقیقه دو-یک یا سه-دو ببازد به دلیل زدن گل در خانه حریف صعود 
خواهد کرد، اما اگر نماینده ایران در 90 دقیقه یک-صفر عقب بیفتد 
و بازی به وقت اضافه بکشــد دیگر خبری از گل زده در خانه حریف 
نیست. فرضا اگر بازی در 90 دقیقه یک-صفر به سود العین شود و 
بازی به وقت اضافه برود، در وقت اضافی استقالل و العین هر کدام 
یک گل بزنند و بازی دو-یک به ســود العین به پایان برسد دو تیم 
مجموعا 2-2 شده اند، اینجا دیگر گل زده در خانه حریف محاسبه 
نمی شود و استقالل برنده نخواهد بود بلکه همان تساوی نتیجه نهایی 

بازی خواهد بود و ضربات پنالتی نتیجه بازی را تعیین خواهد کرد.
در سال گذشــته دقیقا چنین اتفاقی رخ داد. »اوراواردز« ژاپن در 
بازی رفت یک بر صفر »اف. سی ســئول« را برد. در بازی برگشت 
بازی در 90 دقیقه یک-صفر به سود میزبان یعنی اف.سی سئول به 
پایان رسید. چون دو تیم در مجموع یک-یک شدند بازی به وقت 
اضافه رفت. در پایان وقت اضافی بازی سه- دو به سود اف. سی سئول 
شد. اگر قرار بود گل زده در خانه حریف در وقت های اضافه محاسبه 
شود باید اوراوا صعود می کرد، اما چنین نشد و کار به ضربات پنالتی 
کشید. در پنالتی تیم کره ای تیم ژاپنی را شکست داد و صعود کرد. 

بهترین گلر کنونی فوتبــال جهان به جرگه متاهلین پیوســت و 
در اتریش دامــاد شــد. مانوئل نویر 
که به اعتقاد جمعی از کارشناســان 
و تحلیلگران هم اکنــون به عنوان 
بهترین دروازه بان جهان محسوب 
می شــود، در محفلی صمیمی با 
نینا وایس، نامزد خود، ازدواج کرد. 
دروازه بان برجســته بایرن مونیخ و 
عضو تیم ملی آلمــان در حضور 25 
نفر از دوستان و نزدیکانش، در تیرول اتریش با 
همسرش پیمان ازدواج بست. قرار است مراسم رسمی در هفته  های 

آینده انجام شود.

زمزمه هایی مبنی بر احتمال وجود شرط بندی پشت تصمیم آنتونیو کونته، 
سرمربی چلسی برای تعویض جان تری شــنیده می شود.تری در آخرین 
بازی اش برای چلسی در ورزشــگاه اســتمفوردبریج مقابل ساندرلند در 
ترکیب اصلی به میدان رفت، اما تنها 26 دقیقه بعد تعویض شد و اکنون گفته 
می شود که تعویض او در دقیقه ای که شماره پیراهنش هم هست، به دلیل 
شرط بندی های متعدد درخصوص زمان تعویض کاپیتان انگلیسی آبی پوشان 
لندن بوده است. از این رو کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال انگلیس تحقیقاتی 

را برای بررسی صحت و سقم این گزارش آغاز کرده است.

محرم نویدکیا به کادر فنی سپاهان اضافه می شود. این شایعه ای است 
که از مدت ها قبل به گوش می رسید 
و گفته می شد که کرانچار در صورت 
ماندن در ســپاهان، چهره محبوب 
هواداران تیمش را به نیمکت اضافه 
خواهد کرد. مدیرعامل ســپاهان 
آخرین توضیحات درباره این ماجرا 
را داده و گفته: این موضوع بســتگی 
به نظر کادرفنــی دارد و حق طبیعی 
اوست که درباره کادرش تصمیم بگیرد. تا جایی 
که می دانم و کرانچار به ما اعالم کــرده او خیلی راحت تر با محمود 

کریمی کار می کند.

راهکار جالب برای محروم نشدن 
تماشاگران ایرانی

قابل توجه منصوریان؛

 اعتبار این گل، 90 دقیقه است

 بهترین گلر فوتبال جهان
 در اتریش داماد شد 

تعویض جان تری، جنجال ساز شد

محرم به سپاهان بر می گردد

شایعه روز

راهکار روز

هشدار روز

فوتبال جهان

واکنش وکیل شکاری به ادعای ذوب آهن؛

قرارداد شکاری با روستوف 
کامال قانونی است

پس از ابراز تمایل یحیی گل محمدی برای پیوستن به تراکتورسازی 
مسئوالن نفت منتظر روشن شدن تکلیف او هستند.

 عبدا... ویســی مربی دیگری اســت که با او مذاکره شده، اما برخالف 
اخبار منتشــر شــده توافقی بین او و نفت تهران انجام نشده و ویسی 
 یکی از گزینه های نفــت بوده و انتخــاب نهایی مســئوالن این تیم 
نیست. قرار است این مربی برنامه های خود را به مسئوالن باشگاه ارائه 
دهد و از بین چند گزینه داخلی و خارجی تا پایان هفته تصمیم نهایی 

درباره انتخاب سرمربی نفت اتخاذ  شود.
اگر ویسی و نفت به توافق برسند او هدایت این تیم زردپوش تهرانی را بر 
عهده می گیرد. این مربی فصل گذشته هم سرمربی یک تیم زردپوش 

یعنی سپاهان اصفهان بود.

کالس آموزش مربیگری حرفه ای فوتبال چند روزی است در مرکز ملی 
فوتبال ایران برگزار می شود.

کالس مربیگری حرفــه ای فوتبال از روز های قبــل زیر نظر مرتضی 
محصص مدرس بین المللی کشــورمان آغاز شــد و حاال در ادامه کار 
ریچارد بیت، مدرس انگلیســی آموزش به مربیــان ایرانی را برعهده 
گرفته است. این مدرس 70 ساله این روزها در ایران مسائلی را به مربیان 
آموزش می دهد که اکثرا در تیم های لیــگ برتری فعالیت دارند و به 

نوعی تاثیرات این کالس ها را می توانیم در فصل آینده شاهد باشیم. 
نفراتی مثل علی دایی، اکبر میثاقیان، فراز  کمالوند، مهدی تارتار، رضا 
مهاجری، مجتبی حسینی، رسول خطیبی و ... از جمله مربیانی هستند 

که در این کالس ها حضور به هم رسانده اند.

ویسی  دوباره مربی  زردها 
می شود

 نیمکت های لیگ
 زیرنظر پیرمرد انگلیسی

بعد از دو فصل ناامید کننده و کابوس وار شـروع این باشگاه در 
بازار نقل و انتقاالت تابسـتانی باعث شـد تا توفـان زردی به راه 
افتاده و سـتاره هـای موجود یکی پـس از دیگری سـر از نصف 
جهـان در بیاورند بلکه با حضورشـان به سـپاهان کمک کنند 
تا بار دیگـر در قامت مدعی قهرمانـی گام به رقابت هـا بگذارد.

خریدهـای منطقـی و صـد البتـه پرمعنا که مـی توانـد زنگ 
خطـر را بـرای همـه مدعیـان قهرمانی در فصـل آتی بـه صدا 
در بیـاورد چـون پیرمرد کـروات و سـپاهان با شـناخت کامل 
از ضعـف هـای موجـود در پسـت هـای مختلـف گام به بـازار 
گذاشـته و بـدون جـار و جنجـال و با سیاسـت سـکوت، یکی 
پـس از دیگـری قراردادهـا را نهایـی و خریدهـای خـود را در 

خـواب زمسـتانی بسـیاری از باشـگاه هـا معرفی مـی کنند.

بعـد از توافق نهایی بـا عـزت پورقـاز، مدافع ملی پوش سـایپا 
این بار سـپاهانی هـا به سـراغ سـیاوش یزدانی بازیکـن دیگر 
خودروسـاز پایتخـت رفتنـد و با ایـن بازیکـن هم قـراردادی 
دوسـاله امضا کردنـد تا به ایـن ترتیب بیشـتر نگرانی خـود از 
بابت سـاختار تدافعی را برطـرف کنند. گرچه گفته می شـود 
ایـن دو خریـد تنهـا خریدهـای سـپاهان در نقـل و انتقاالت 
تابسـتانی نیسـت و تا چند روز دیگر یـک خرید بـزرگ دیگر 

در خـط دفاع نیـز در ایـن باشـگاه انجام خواهد شـد.
برای پسـت دفـاع راسـت و چـپ، سـپاهان روی گزینـه های 
مختلفـی نظر داشـت کـه در نهایـت روی بازگرداندن حسـن 
جعفـری از پدیده بـرای دفاع راسـت و جـذب سـعید آقایی از 
تراکتورسـازی به جمع بندی نهایی رسـید که اولـی تنها یک 

امضا با باشـگاه سـپاهان فاصلـه دارد، امـا آقایی ملـی پوش به 
خاطر مشـکالتی که در پرداخت پـول رضایت نامه به باشـگاه 
گسـترش فوالد دارد هنـوز حضـورش در نصف جهـان نهایی 

نشـده است.
برای میانه میـدان کرانچـار روی حفـظ سـرورجباروف ازبک 
تاکیـد کرده تا مسـئوالن باشـگاه به شـدت پیگیـر اختالفات 
او با اسـتقاللی ها باشـند. در شـرایطی که منصوریـان مدعی 
شـده سـرور جباروف، بازیکن اسـتقالل است و سـازمان لیگ 
نیز براسـاس تفاهـم نامـه موجود ایـن ادعـا را ثابت کـرده، اما 
برخی مشـکالت میان دو طرف شـانس سـپاهانی ها بـرای به 
خدمت گرفتن دائمی این بازیکن را بیشـتر کرده اسـت ضمن 
اینکـه در میانه میدان خـود کرانچار دنبال گزینـه ای خارجی 

هم هسـت تا با خـود به ایـران بیـاورد.
اما در خط حمله، سـپاهانی ها روزهای پرمشـغله ای را تجربه 
می کننـد چـون حداقـل دو خریـد جدید بایـد بـرای تقویت 
سـاختار تهاجمی خود داشته باشـند که اولین خرید با قطعی 
شـدن حضور شـاهین ثاقبی از ملـوان انجام شـد. بازیکنی که 
بـا پرداخت پـول رضایت نامه قراردادی سـه سـاله با سـپاهان 
بسـت. دومین خرید هـم چندان بـرای طرفداران این باشـگاه 
غریبه نیسـت چون آخریـن قهرمانی خـود را با گل هـای این 
بازیکن جشـن گرفتند. لوسـیانو پریرا ملقب به شـیمبا بعد از 
اتمام قراردادش با گسـترش فـوالد در یک قدمی بازگشـت به 
سـپاهان قرار گرفته و هیچ بعید نیسـت تـا پایان هفتـه او نیز 

زردپوش شـود.
خریدهـای سـپاهان در حالـی با سیاسـت خاص این باشـگاه 
در حال انجام شـدن اسـت که مذاکـرات برای تمدید قـرارداد 
مهره هـای کلیدی نیـز ادامـه دارد گرچـه برخـی از بازیکنان 
برای مانـدن در جمـع زردپوشـان نصف جهـان بـا اختالفات 
زیادی روبه رو هسـتند از جمله موسـی کولی بالی، مدافع اهل 
مالی و همچنین احسـان حاج صفی کـه هنوز زیر بـار امضای 

قـرارداد جدید نرفته اسـت. 
در خصـوص کولـی بالـی گفتـه می شـود اختـالف مالـی دو 
طرف به قـدری زیاد شـده کـه باید منتظـر خداحافظـی این 
بازیکن و حضـورش در تیمی دیگر بـود، امـا در خصوص حاج 
صفی قطع به یقیـن سـپاهانی ها او را راضی به تمدیـد قرارداد 

خواهنـد کرد.

با وجود دستورالعملی که ســازمان لیگ و فدراسیون فوتبال در قبال 
باشگاه های بدهکار و دارای پرونده انضباطی در مراجع بین المللی صادر 
و مدعی شد این باشگاه ها حق خرید بازیکن خارجی ندارند پرسپولیس 
با انبوهی از پرونده های انضباطی در فیفا و دادگاه CAS به سراغ گادوین 
 منشــا رفت و بهترین گلزن پیکان را با قراردادی دو ســاله به خدمت 

گرفت. 
خریدی پر سرو صدا که برخالف دستورالعمل صادره از سوی سازمان 
لیگ بود. حضور منشا در پرســپولیس بازتاب گسترده ای بین اهالی 
فوتبال و باشــگاه های لیگ برتری داشت به خصوص باشگاه هایی که 
بدهکار بودند و پرونده های انضباطی آنها این اجازه را نمی داد تا طبق 
دستور سازمان لیگ خریدی انجام بدهند، اما حرکت پرسپولیسی ها 
برای دور زدن این دستور العمل باعث شد تا آنها نیز به تکاپو برای انجام 
خریدهای جدید بیفتند تا به این ترتیب بحران جدی فوتبال ایران و 
سازمان لیگ را در بر بگیرد. از همین رو کمیته تعیین وضعیت بازیکنان 
و مربیان اطالعیه ای را درباره باشگاه های که دارای پرونده محکومیت 

قطعی با وضعیت مشخص هستند صادر کرد. 
در این اطالعیه آمده است:»مطابق اطالعات حاصله از دپارتمان بین 
الملل و نیز پاسخ استعالم های صورت گرفته از فیفا، لیست پرونده های 
مربوط به دعاوی مطرح شده علیه باشــگاه های ایرانی در مراجع بین 
المللی و تعــدادی از پرونده ها در جریان رســیدگی در فیفا یا دیوان 
بین المللی داوری هســتند. همچنین تعدادی منجــر به صدور رای 
قطعی شده اند که آخرین وضعیت برخی از آنها برای فدراسیون فوتبال 

مشخص نیست و مطابق مصوبه هیئت رییسه فدارسیون، باشگاه هایی 
که دارای پرونده محکومیت قطعی در مراجع بین المللی هســتند، از 
ثبت هرگونه قرارداد اشخاص خارجی محروم شده اند؛ بنابراین باشگاه 
هایی که دارای پرونده محکومیت قطعی با وضعیت نامشخص هستند، 
موظفند مستندات مستدل خود از قبیل دلیلی دال بر مختومه شدن 
پرونده ، مصالحه با طرف دعوی ، اعتراض در وقت مقرر و ارجاع به دیوان 
بین المللی داوری برای ورزش)CAS( و غیره را برای روشــن کردن 
وضعیت پرونده های خود از طریق دبیرکل فدارسیون تحویل کمیته 
وضعیت بازیکنان کنند تا در خصوص مورد اتخاذ تصمیم گرفته شود.«
با این تفاسیر به نظر می رسد منظور اصلی از صدور این اطالعیه باشگاه 
پرسپولیس و ماجرای خرید گادوین منشــا از پیکان باشد. بازیکنی 
خارجی که با وجود پرونده های مختلف پرسپولیس در فیفا و CAS با 
پرسپولیس قرارداد بست بدون اینکه بتواند قراردادش را ثبت کند. علی 
اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس که از مدت ها قبل با مهاجم 
نیجریه ای به توافق رسیده بود تا به این ترتیب حضور پرقدرتی از خود 
در بازار تابستانی نشان دهد حاال برای نهایی کردن این خرید ماموریت 
دشواری پیش رو دارد چون باید از تمام شکایت های باز این باشگاه در 
مجامع بین المللی صلح نامه تهیه و به سازمان لیگ و فدراسیون ارائه 
دهد بلکه بتواند منشا را به صورت رسمی بازیکن پرسپولیس کند، اما 
این ماموریت به نوعی غیرممکن نشان می دهد چون پرسپولیس در 
حال حاضر 11 پرونده در حال رسیدگی در فیفا و CAS دارد که تهیه 

صلح نامه از طرف های دعوی تقریبا غیر ممکن است. 

درحاشیه

ماموریت دشوار برای قانونی کردن خرید پرسروصدا؛ 

قرارداد منشا و پرسپولیس چگونه رسمی می شود؟

قاب روز

آشتی بعد از درگیری
حتما در جریان اتفاق عجیب جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران هستید. اینکه عباس جدیدی 
و علیرضا دبیر به عنوان دو چهره ورزشی شورا، در یک لحظه، شورای شهر را با تشک کشتی اشتباه 
گرفتند و از خجالت همدیگر درآمدند. بعد از این درگیری عجیب و تاسف آور که بازتاب زیادی در 
رسانه ها داشت،دوشنبه شب مراسم آشتی کنان این دو کشتی گیر سابق تیم ملی در منزل یکی 
از دوستان مشترک این دو نفر با حضور مهدی چمران، هادی ساعی، حبیب کاشانی و اسماعیل 

دوستی از اعضای شورای شهر تهران برگزار شد.

سپاهان به عنوان یکی از فعال ترین باشگاه های حاضر در بازار تابستانی فوتبال ایران، همچنان خریدهای جدیدی را 
رونمایی می کند.باشگاه اصفهانی و زالتکو کرانچار برنامه های زیادی برای فصل آتی پیش رو دارند و دنبال بازگرداندن 

این تیم به جایگاه واقعی خود در بین مدعیان هستند.

رونمایی از خرید جدید زردپوشان؛

سپاهان؛پیشتازدربازارنقلوانتقاالت

حضور کوتاه و ناموفق یک بازیکــن برزیلی در لیگ چهاردهم 
اکنون تنها تهدید بین المللی موجود علیه سپاهان محسوب 
می شود.به گزارش ایمنا؛ طبق اعالم فدراسیون فوتبال، سپاهان 
در حال حاضر تنها یک پرونده در دادگاه های بین المللی ورزشی 
دارد. این پرونده که در حال رسیدگی است مربوط به مارسیو 
پاسوس است. این بازیکن برزیلی در نقل و انتقاالت زمستانی 

لیگ چهاردهم به سپاهان پیوست. با اینکه پاسوس با سپاهان 
قراردادی به مدت یک فصل و نیم امضا کرده بود، اما عمر حضور 
او در نصف جهان فراتر از یک نیم فصل نرفت. پاسوس که پس 
از کنار گذاشته شدن از سوی ســپاهان مدتی بدون تیم بود 
اکنون عضو تیم ABC است و در سری B فوتبال برزیل روزگار 

می گذراند.

حضور پاسوس در سپاهان به اندازه ای کوتاه و کمرنگ بود که 
حتی بسیاری از هواداران پیگیر سپاهان هم احتماال به زحمت 
او را به خاطر می آورند، اما جذب این هافبک دفاعی در آن زمان 
اکنون به بزرگ ترین دردسر بین المللی سپاهان بدل شده البته 
از آنجا که این پرونده در حال رسیدگی است و منجر به صدور 
رای علیه سپاهان نشده مشکلی برای باشگاه اصفهانی در نقل و 
انتقاالت پیش رو به وجود نخواهد آورد؛ یعنی سپاهان برخالف 
بســیاری از رقبای لیگ برتری مجاز به جذب بازیکن یا مربی 

جدید خارجی است.

تنها پرونده بین المللی سپاهان مربوط به چه کسی است؟

دردسر بازیکنی که همه فراموشش کرده بودند!

خریدهای سپاهان 
در حالی با سیاست 

خاص این باشگاه 
در حال انجام شدن 
است که مذاکرات 

برای تمدید قرارداد 
مهره های کلیدی نیز 

ادامه دارد
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منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: مشــکالت اصفهان در چند بخش عمده طبقه بندی 
می شود، ابتدا مشکالت زیست محیطی مانند خشــکی زاینده رود و آلودگی هوا و پس از آن منظر شهرسازی و تراکم 
فروشی است که این شهر را دچار خفگی کرده است.کوروش خسروی با اشاره به اینکه امروز خانه ها و کوچه ها در شهر 
اصفهان با ساختمان های بلند مرتبه مورد هجوم قرار گرفته اند، افزود: شهر 
گسترده اصفهان امروز به حدی از تراکم فروشی رسیده که نه دیگر جایی 
برای تنفس دارد و نه حتی جایی برای پارک خودرو؛ این شهر با شهر آرمانی 
اصفهان فاصله زیادی دارد و در شــوراي پنجم تالش مي شود معضالت 
محیط زیستي و تراکم فروشی در اولویت شهری اصفهان قرار گیرد و روی 

این موضوعات تمرکز شود.
وی ادامه داد: باید راه هاي متنوع درآمدزایي در شهرداری را مورد بررسی و 
تمرکز قرار دهیم و نه فقط در شعار که در عمل به سمت تنوع درآمد شهری 
حرکت کنیم.خسروی به بحث توسعه نامتوازن شهری در اصفهان اشاره 
کرد و گفت: برنامه هایی در دوره های قبلی شورای شهر اصفهان برای این موضوع فراهم شده است، اما این برنامه ها باید به 

گونه ای عمل شود که شهرداری و مدیریت شهری بتواند به توسعه شهری در اصفهان جهت بدهد.

پلیس با پدیده دست فروشی گردشگران خارجی در اصفهان مقابله کند
رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان خواســتار برخورد پلیس اتباع خارجی با  برخی از 
گردشگران پاکستانی و چینی شد. این گردشگران  با کیف های دستی خود در میدان امام)ره( 

اقدام به فروش کاال می کنند.

منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان:

تراكم فروشي، نفس اصفهان را گرفته است

در پنجــاه و هشــتمین برنامه»هرهفتــه چند افتتاح« پــروژه های 
 منطقه 3 شــهرداری اصفهــان به صورت رســمی به بهــره برداری 

می رسد.
شهر اصفهان به واسطه اجرای پروژه های خرد و کالن به کارگاه بزرگ 
عمرانی تبدیل شــده این در حالی است که طی سال های اخیر کشور 
با رکود اقتصادی مواجه شــده اســت، اما با اجرای راهکاری علمی و 
نوین، موتور پیشرفت شــهر اصفهان با وجود همه مشکالت اقتصادی 

متوقف نشد.
برنامه »هر هفته چند افتتاح« از سری برنامه های شهرداری اصفهان 
محسوب می شود که در قالب آن هر هفته تعدادی از پروژه های سطح 
مناطق 15گانه شهر به بهره برداری می رسد. این طرح در هفته جاری 
به ایستگاه پنجاه و هشتمین رسیده و قرار است تعدادی از پروژه های 

شاخص منطقه 3 شهرداری به بهره برداری برسد.

مدیر فلسفه و خانه حکمت استان اصفهان  اظهار کرد: اصفهان ظرفیت 
بسیار مناسبی برای احیای میراث به جای مانده از حاکمان اصفهان 
دارد از همین رو فروردین  ماه ســال جاری به صورت رسمی از خانه 

فلسفه و حکمت اصفهان بهره برداری رسمی شد.
علی کرباســی زاده  با تاکید بر اینکه خانه حکمت و فلسفه دارای 3 
اتاق اســت که یکی از این  اتاق ها ظرفیت 60 نفر برای اجرای برنامه 
دارد و اکنون نیز تجهیزات آن در دست اجراست، ادامه داد:به همت 
شهرداری و معاونت فرهنگی تجهیز خانه حکمت و فلسفه در دست 

اجراست .
مدیر خانه حکمت و فلسفه استان اصفهان با بیان اینکه  سایت خانه 
حکمت در هفته آینده راه اندازی می شود اظهار کرد: برنامه های خانه 
حکمت در 3 حوزه پژوهشی، ترویجی و آموزشی ، برنامه های آموزشی 

کوتاه مدت و بلند مدت اجرا می شود.

منتخب اول انتخابات پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: این دوره انتخابات شورا نشان داد که مردم 
اهمیت بیشتری به شورای شهر داده اند و در دانشگاه ها برای نخستین بار مناظرات در این باره برگزار شد؛ شورای شهر 

18 ساله به بلوغ رسیده است و برای مردم درجه اهمیت آن بیشتر آشکار شده است.
علیرضا نصر افزود: همان طــور که مردم جایگاه شــورا را درک کرده اند، 
مسئوالن هم باید به این فهم و درک برسند و مردم نشان دادند که همیشه 
یک گام جلوتر هستند؛ مردم فراتر از شهرداری شورا را می بینند و در مورد 
مسائل مختلف به شورای شهر مراجعه می کنند و انتظارات آنها از شورای 

شهر فراتر از شهرداری است.
منتخب اول انتخابات پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: افرادی که به عنوان شورای شهر انتخاب می شوند از دیدگاه مردم نباید 

محدود و محصور به شهرداری شوند.
وی عنوان کرد: با کاهش تعداد اعضا از 21 به 13 امیدواریم که در بخش 

کیفی، اختیارات را افزایش و جایگاه شورا را ارتقا دهند؛ طی این 18 سال خطاهای موجود نیز کاهش پیدا کرده و در 
شورای شهر مورد توجه قرار گرفته است.

منتخب اول انتخابات پنجمین دوره شورای شهر اصفهان:

اعضای شورای شهر نباید محدود به شهرداری شوند

درشهر سفر كنید
شــهر اصفهان بــه عنــوان پایتخــت هنر و 
فرهنگ جهان اســالم، همــواره محل رفت و 
آمد چهره هــای هنری فرهنگی بــوده و برنامه هــای فرهنگی 
متنوعی در طول ســال، در شهر جاری اســت. فصل بهار و ماه 
اردیبهشــت، فرصت خوبی اســت برای آنکه در اصفهان سیر و 
سفر کنید. از کنســرت خوانندگان مطرح گرفته تا گالری های 
عکس و نقاشــی و برگزاری نشســت های مختلــف، هرچیزی 
بخواهید در این شــهر دیدنی برای تان مهیاســت. بــا ما همراه 
 باشید تا از تازه ترین برنامه هایی که در سطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

 نمایش پشیمان
زمان: 4 خرداد- ساعت 19
مکان: سالن اصلی تاالر هنر

نمایش پهنه دریا
زمان: 4 خرداد- ساعت 20

مکان: سالن کوچک تاالر هنر

درقالب برنامه هرهفته چند افتتاح 
صورت می گیرد؛

تحولی از عمران، فرهنگ 
و و رزش در منطقه 3

مدیر فلسفه و خانه حکمت استان خبر 
داد :

راه اندازی سایت خانه 
حکمت در اصفهان

اخبار

در قاب شهر

پرواز۱۲ فروند بالگرد هوانیروز ارتش  پس از سال ها

چهره

شهرداری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان اصفهان گفت: موسسات 
قرآنــی فعــال و نیــز کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد اســتان 
توانایی ارائه محتوا و ایده های قرآنی 
را برای حضور در نمایشگاه قرآن و 
عترت با فضایی که در اختیار آنها 

گذاشته می شود، دارند.
حجت االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانی در دیدار با مدیرعامل 
شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان با اشاره به 
همکاری شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان برای برگزاری 
نمایشگاه های فرهنگی، هنری در طول سال به ویژه نمایشگاه قرآن 
و عترت در طول ماه مبارک رمضــان، اظهارکرد: وظیفه نهادهای 
مرتبط با امور قرآنی این است که در توســعه فعالیت های قرآنی 

بکوشند.
وی با اشــاره به ظرفیت موجود بــرای همکاری و فعال ســازی 
زیرمجموعه های ایــن اداره کل برای برگزاری نمایشــگاه قرآن و 
عترت، بیان کرد: موسسات قرآنی فعال و نیز کانون های فرهنگی 
هنری مساجد استان توانایی ارائه محتوا و ایده های قرآنی را برای 
حضور در نمایشــگاه قرآن و عترت با فضایی کــه در اختیار آنها 

گذاشته می شود، دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

تولید محتوا، وظیفه موسسات قرآنی 
در نمایشگاه قرآن  است

زاینده رود

در شهر

جهش زیرساختی نصف جهان؛

خیابان طالقانی نفس می كشد
خیابان طالقانی، یکــی از قدیمی ترین خیابان های اصفهان و یکی 
از اصلی ترین خیابان های منتهی به میدان امام حســین)ع( و نیز 
چهارباغ اصفهان اســت. به دلیل وجود مغازه های طالفروشی در 
ابتدای خیابان، پاساژ تجاری طالقانی، وجود درمانگاه و اداره برق 
مرکزی شهر اصفهان و وجود صدها مغازه تعمیرات لوازم خانگی و 
مغازه های تاسیسات صوتی در این خیابان، نیاز مردم برای تردد و 

توقف در این خیابان زیاد است.
از این رو روزانه تعداد بســیاری خودرو و نیز موتورسیکلت در این 
خیابان تردد می کنند که به دلیل عــرض کم خیابان و عبور خط 

اتوبوس تردد در خیابان با کندی انجام می شود.
البته به دلیل توقف پارک دوبله خودروها در این خیابان، مانع تردد 
آزاد سایر خودروها می شود. بر این اساس تنها راه حل رفع ترافیک 
این خیابان احداث پارکینگ اســت تا از پارک خودروها به صورت 
دوبله در حاشیه خیابان کم عرض طالقانی جلوگیری شود. در این 
راستا احداث پارکینگ زیرسطحی اردیبهشت در خیابان طالقانی 

در دستور کار مدیریت شهری اصفهان قرار گرفت.
به گفته مدیر این پروژه، پارکینگ زیرسطحی اردیبهشت در فضایی 
به مساحت 3300 متر در حال احداث بوده و اجرای آن تاکنون 27 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
یونس تیموری هزینه اجرای این طــرح را 6 میلیارد تومان عنوان 
کرد و افزود: با احداث این پارکینگ که ظرفیت پارک 105 خودرو 

را دارد، ترافیک خیابان طالقانی کاهش می یابد.
وی عملیات اجرایی ایــن طرح را 8 ماهه عنــوان و اظهارکرد: در 
صورت تکمیل آزادســازی این طرح، عملیات احداث پارکینگ تا 
پایان تیرماه  به پایان می رســد و این مهم در اختیار شــهروندان 

قرار می گیرد.

یکی از عمده مشکالت کالنشهرها، آلودگی هواست که این 
معضل زندگی سالم را برای شهروندان به مخاطره می اندازد.

البته عوامل مختلفی در ایجاد ایــن آلودگی نقش دارند که 
درصد قابل توجهی از آن به وســایل حمل و نقل عمومی و 
شخصی مربوط می شود.آلوده کننده هایی سیار که با گذشت 
عمر مفید مصرفشــان، آلودگی چند برابری را برای شهرها 
به ارمغان می آورند.نوســازی و به روز بــودن این ناوگان از 
جنبه های کمک به بهبود اوضاع و تسهیل امور شهری است.

در حال حاضر 90 هزار تاکســی فرسوده در کشور ما وجود 
دارد که از این تعداد 60 هزار تاکســی از نوع پیکان هستند 
که باید خودروهای نو جایگزین آنها شود.یکی از شهروندان 
اصفهانی به خبرنگار ایمنا می گویــد: بعضی از خودروهای 
تاکسی سطح شهر دیگر قابلیت تردد ندارد و باید جایگزین 
شوند.احســان قضاوی با بیان اینکه بسیاری از تاکسی های 
فرسوده شــامل پیکان می شــوند، ادامه می دهد: بعضی از 
خودروها مانند پژو و سمند از سابقه باالیی برخوردار هستند 
که با کارکرد زیاد بسیار ناایمن هستند و باید تعویض شوند.

وی بــا بیان اینکه تاکســی های فرســوده چهره شــهر را 
نامطلوب کرده و شهروندان قادر به سوار شدن آنها نیستند، 
می گوید: درب بعضی از تاکســی ها به علــت خرابی حتی 
کامل بسته نمی شود و وقتی به رانندگان اعتراض می کنیم 
به ما می گوینــد می خواهند تعویض کنند.دیگر شــهروند 
اصفهانی نیز می گوید: رانندگان تاکسی های فرسوده افراد 
سخت کوشی هستند و در شرایط بد مالی قرار دارند؛ بنابراین 

باید ســازمان های مرتبط تســهیالت ویژه ای به رانندگان 
اختصاص دهند تا با فشار مالی زیادی مواجه نشوند.

این شــهروند معتقد است: مســئوالن با سیاست های خود 
می توانند اقدام به نو کردن ناوگان شهری کنند و مردم تحقق 
این موضوع را از همه مســئوالن ذی ربط خواستار هستند.

یکی از رانندگان تاکسی اشاره می کند که هزینه نگهداری و 
استهالک تاکسی های پژو و سمند بسیار باالست و رانندگان 
با هزینه های گزافی روبه رو هستند؛ بنابراین رانندگان تاکسی 
به حمایت دولت و سازمان تاکسیرانی نیاز دارند.اکبر احمدی 
می گوید: رانندگان آمادگی ارائه بهترین خدمات به مسافران 
را دارند، اما سیاست های دولت در تعویض خودروها این امر 

را برای رانندگان ناممکن کرده است.
عمرناوگان تاکسیرانی اصفهان از ۹ سال به ۷ و 

نیم سال کاهش یافت
سازمان تاکســیرانی شــهرداری اصفهان همواره کوشیده 
است جهت کاستن آلودگی هوای این کالنشهر و آسودگی و 
رفاه حال مسافران و رانندگان، نوسازی ناوگان حمل و نقل 

عمومی را در دستور کار خود قرار دهد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان، نوسازی 
ناوگان تاکســیرانی اصفهان را از مهم ترین برنامه های این 
سازمان می داند. حسین جعفری در گفت وگو با ایمنا درباره 
وضعیت تاکسی های فرسوده شــهر اصفهان اظهارمی کند: 
طرح نوسازی ناوگان تاکســیرانی اصفهان از سال گذشته 
کلید خورد و عمرناوگان تاکسیرانی اصفهان از 9 سال به 7 و 

نیم سال کاهش یافت.
به گفته وی، با اجرای این طرح 800 دستگاه تاکسی تحویل 
به احسن و 700 تاکسی فرسوده شهر اصفهان نیز از چرخه 
حمل و نقل خارج شــد. مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در سال گذشته 1200 
دستگاه تاکسی پیکان فرسوده در شهر اصفهان اسقاط شد، 
خاطرنشــان می کند: در نیمه اول امسال نیز 200 دستگاه 
تاکسی پیکان از ناوگان حمل و نقل اصفهان خارج می شود 

تا سرویس دهی مناسبی به شهروندان انجام شود.
وی تاکید می کند: تاکســی های تولید قبل از سال 1383 
جزو خودروهای فرسوده محسوب می شوند، اما مالکان400 
دستگاه از این تاکســی ها  که ســال تولید خودروی آنان 
نزدیک به سال 1383 است، رغبتی به تبدیل به احسن شدن 
خودروهای خود ندارند؛ چراکه در واقع این خودروها از نظر 
موتوری و ظاهری وضعیت خوبی دارند، به اصالح »شالق« 
نخورده اند و به دلیل فرسوده نبودن، تعویض این خودروها  

به نوعی اسراف است.
هرچند نوســازی ناوگان حمل و نقل درون شهری نیازمند 
زمان و تدویــن برنامه های میان مدت و درازمدت اســت، 
اما اقدامات فــوری کوتاه مدت نیز می تواند در این مســیر 

گره گشای بسیاری از معضالت باشد.
در این میان ارائه تســهیالت بانکی به تاکســی داران برای 
تعویض خودروهای خود می توانــد یکی از این راهکارهای 
کوتاه مدت، اما بســیار اثرگذار باشــد.مدیرعامل سازمان 
تاکسیرانی در این رابطه با اشاره به طرح اعطای 20 میلیون 
تومان وام برای هر دستگاه تاکســی فرسوده توسط دولت، 
ادامه می دهد: 20 میلیون تومان وام با ســود 16 درصد و با 
آورده 5 میلیون تومان به مالکان تاکسی های فرسوده تعلق 
 می گیرد، همچنین خودروی اســقاطی ایــن افراد به مبلغ 

5 میلیون تومان خریداری می شود.
بی شک امروزه نقشــی که تاکســی ها در پیشبرد اهداف 
اقتصادی به ویژه در بخش گردشــگری ایفا می کنند، غیر 
قابل چشم پوشی اســت و نقش آفرینی در چنین عرصه ای 
با تاکسی های باالی 15 ســال غیرممکن خواهد بود.باید 
توجه داشــت که تردد تاکســی های باکیفیت با کمترین 
میــزان آالیندگی زیســت محیطی در کالنشــهری مثل 
اصفهان از انتظارات بحق شهروندان است و ارائه خدمت در 
این زمینه نباید به عنوان هزینه کرد تلقی شود، زیرا صرف 
هزینه در چنین مواردی در حقیقت به نوعی سرمایه گذاری 
برای ســالمت مردم، ارتقای ســطح فرهنگی جامعه و در 
 نهایت افزایــش درآمدهای اقتصادی شــاغالن این بخش

 است.

به دنبال اجرای طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی اصفهان انجام شد؛

خروج ۷۰۰ تاکسی فرسوده از چرخه حمل و نقل شهر 

با مسئوالن

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان گفت: مسیر 
خط یک قطار شهری اصفهان از ترمینال عاشق آباد تا 
میدان آزادی است که این مسیر فاز اول این خط است و 

پاییز به بهره برداری می رسد.
مظفر اظهار کرد: بودجه عمرانی شــهرداری اصفهان 
در ســال جاری یک هزار و 980 میلیارد تومان اســت 
که از این میزان حدود 950 میلیــارد تومان مربوط به 
پروژه های عمرانی است که از این میزان 300 میلیارد 

تومان به بحث قطار شهری اختصاص دارد.
وی افــزود: 650 میلیارد تومانی که بــرای پروژه های 
عمرانی شهر تعریف شده اند شامل پروژه های نگهداری 
و احداثی است که این اقدامات در سال 96 به زودی آغاز 

خواهد شد.
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
پروژه هایی نظیر آسفالت، پیاده روسازی و خیابان سازی 
توسط شهرداری اصفهان در این شهر از ابتدای سال 96 

آغاز شده است.
وی تاکید کرد: تکمیل خط اول قطار شــهری اصفهان 
در ســال 96 مهم ترین هدف معاونت عمران شــهری 

شهرداری اصفهان است.
مظفر با بیان اینکه مسیر خط یک قطار شهری اصفهان از 
ترمینال عاشق آباد تا میدان آزادی است که این مسیر فاز 
اول این خط است و پاییز به بهره برداری می رسد، ادامه 
داد: تمام همت شهرداری اصفهان این است که تا پایان 
سال 96 کل خط اول قطار شــهری اصفهان در اختیار 

شهروندان اصفهانی قرار گیرد.
وی در ادامه بیــان کرد: همچنین از میــدان آزادی تا 
ترمینال صفه فاز دوم خط اول قطار شــهری اصفهان 
است که تا پایان ســال 96 کل این خط از قطار شهری 

اصفهان به بهره برداری خواهد رسید.
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: آغاز حلقــه حفاظتی در منطقه 14 شــهرداری 
اصفهان جزو پروژه های شاخص شهرداری اصفهان است 

که در سال 96 این اقدام انجام می شود.
وی در رابطه با افتتاح و جزییات پروژه تعریض پل فلزی 
اصفهان تاکید کرد: حدود 10 میلیــارد تومان هزینه 
تعریض پل فلزی اصفهان شــد که اقدامات این پروژه 

کامال به اتمام رسیده و آماده افتتاح است.
مظفر در پایان ابراز کرد: خردادماه 95 پروژه تعریض پل 
فلزی اصفهان آغاز شد که خرداد سال جاری این پروژه 

آماده بهره برداری است.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

خط اول قطار شهری، پاییز 96 
به میدان آزادی می رسد
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پیامبر اکرم)صل ا... علیه و آله(: 
خداوند دوستدار جوانی است که جوانی اش را به اطاعت خداوند 

می  گذراند.
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لبخندک

حتما شما هم شنیده اید که کاسب کارها وقتی  ندا
دارند از کسادی بازار حرف می زنند مدام از اینکه  شاه نوری

دست زیاد و سود کم شده می نالند. زمانی که ما تصمیم می گیریم تا 
کاسبی کوچکی را با سرمایه خیلی کم شروع کنیم باید حواسمان باشد 
که این ایده ناب احتماال قبل از ما به فکر چند نفر دیگر هم رسیده است. 
برای همین باید برآورد درستی از بازار هدف داشته باشیم و ببینیم آیا واقعا 
برای چیزی که قصد تولیدش را داریم مشــتری پیدا می شود یا خیر؟ 
بگذارید مثالی بزنم؛ چند سال پیش در خوابگاه دانشجویی ما کالس های 
درست کردن شــمع، جعبه های کادویی و بدلیجات برگزار کردند. به 
طرفه العینی یک طرف حیاط خوابگاه شبیه بازار روزهای گیالن شد. هر 
کس یک گوشــه را گرفته بــود و روی میزش شــمع و جعبه و النگو 
می فروخت. نصف خوابگاه فروشنده شده بود و نصف دیگرش خریدار. 
فقط اشکال کار آنجا بود که چون همه فروشنده ها پیش یک استاد، کار 
یادگرفته بودند تولیداتشان خیلی با هم فرق نمی کرد و هیچ کس مزیتی 
به رقیبش نداشت. کار کساد شد و بازار هم به هفته نکشید که از حیاط 
خوابگاه جمع شد. اصال مگر چقدر می شود جعبه و شمع و النگو خرید؟ 
گاهی ما وارد بازاری می شویم که قبل از ما اشباع شده است. کسانی زودتر 
رسیده اند و حاال برای خودشان نام و نشانی پیدا کرده اند. در این شرایط 
اگر ما نتوانیم خالقیت به خرج بدهیم و کار نویی را به بازار بفرستیم، زیر 
دست و پای رقبای قدیمی می مانیم و ورشکست می شویم. این یک اصل 
خیلی ساده است و به نظر می رسد که همه آن را بدانند، اما اگر نگاهی به 
بازار مشاغل کوچک بیندازید می بینید که خیلی ها آن را بلد نیستند یا 
دست کم به آن توجه نمی کنند. دست زیاد است، اما هر دستی رنگ و 
بوی خودش را دارد. اگر قرار باشد همه از روی دست هم بنویسیم، لطف 
کار از بین می رود و بــازار ما را پس می زند. جمله معروفی اســت که 

می گوید: »کوچک زیباست« اما متفاوت بودن زیباتر است.

۳- بحث را عوض نکنید
وقتی با دوســت خود همدردی می کنید حرف های 
بی ربط نزنید. برای کسی که در شرایط سختی قرار 
دارد از این شاخه به آن شــاخه پریدن، سخت و در 
نهایت خســته کننده خواهد بود. به جای این کار به 
او دل گرمی بدهید که می تواند روی شــما حساب 
باز کند، ســپس اجازه بدهید هر چقــدر نیاز دارد 

تنها باشد.
حتما به او نشان بدهید که می تواند هر چه بخواهد با 

شما درددل کند یا نیازهای خود را بگوید.
۴- نصیحت نکنید

هنگام همدردی با دوستتان او را نصیحت نکنید.
افــراد خیلی کمــی حاضرند که هنــگام ناراحتی، 
به نصیحت هــای دیگران گوش کننــد. تنها زمانی 
دوســتتان را راهنمایی کنید که خود او مســتقیما 
از شما درخواست کرده باشــد. در غیر این صورت، 
گفتن جمالتی مانند »همه چیز به مرور زمان درست 
می شه« نشان می دهد که شما فکر می کنید بهتر از او 

از شرایطی که در آن قرار دارد اطالع دارید.
در دسترس باشید. مثال می توانید بگویید »هرچی 

نیاز داشتی فورا با من تماس بگیر.«
۵- پای ایمان و توکل را وسط نکشید

مردم معموال عالقه دارند در شــرایط سخت مسئله 
ایمان را مطرح کنند. شــاید ایمان، به شما آرامش 
و قدرت بدهد، اما نمی توانید مطمئن باشــید برای 
فردی که با او همدردی می کنید نیز به همین اندازه 
موثر است. شاید در این زمینه هم عقیده نباشید، در 
شرایط سخت باید از بحث کردن روی عقاید و باورها 

اجتناب کنید.
6- مالیم و دوستانه صحبت کنید

اگــر صدای تان بلنــد و پرتنش باشــد، مضطرب و 
هیجان زده به نظر می رسید و این برای ابراز همدردی 
سودمند نیست. برای اینکه طرف مقابل همدردی 
شما را احساس کند آرام و با صدای آهسته صحبت 

کنید.
ابراز غیرشفاهی همدردی

۱- با دوست  خود تماس فیزیکی برقرار کنید
برای ابراز همدردی با دوســتتان تمــاس فیزیکی 

برقرار کنید.
برقراری تمــاس فیزیکی او را دل گــرم می کند که 
کنارش هســتید و به او اهمیت می دهید. دستتان 
را روی شــانه اش بگذارید یا او را در آغوش بگیرید. 
اگر زیاد احســاس راحتی نمی کنید می توانید با او 

دست بدهید.
از هرگونه تماس فیزیکی ناخواسته پرهیز کنید. اگر 
به نظر می رسد مخاطبتان از شــما فاصله می گیرد 
و با انجام تماس فیزیکی راحت نیســت، از این کار 

پرهیز کنید.

مهارت زندگی

شـاید فکر کنیـد پنگوئـن هـا در کنـار خرس قطبـی در 
قطـب زندگی می کننـد، اما اینطور نیسـت! خـرس های 
قطبـی در قطـب شـمال و پنگوئـن هـا در قطـب جنوب 
هسـتند. در هیچ جای قطـب جنوب، خـرس قطبی پیدا 
نمی شـود، اگر آنها در قطـب جنوب بودند می توانسـتند 
راحـت از پنگوئـن هایی که هم بـزرگ و هم آرام هسـتند 
تغذیـه کننـد. پـس چـرا در قطـب جنـوب هیـچ خرس 
قطبـی ای زندگـی نمـی کند؟ بـرای رسـیدن بـه جواب 

این سـوال در ادامـه، با مـا همراه باشـید.
بایـد بدانید کـه خـرس هـا زمانـی روی سـیاره زمین به 
وجـود آمدند کـه قطـب جنـوب از قاره هـای دیگـر جدا 
شـده بـود و بعـد از آن خـرس هـای قطبـی دیگـر راهی 
به سـمت قطب جنـوب نداشـتند. قطـب جنـوب حدود 
۵۵ میلیون سـال قبـل، از اسـترالیا جدا شـد. در آن زمان 
پسـتانداران زیـادی در اسـترالیا و قطـب جنـوب زندگی 
مـی کردنـد، امـا بعـد از جـدا شـدن ایـن قـاره بـه علت 
سـرمای شـدید  قطب جنوب، زندگی گیاهی یـا حیوانی 
مقـدور نبـود، جزییـات ایـن موضـوع همیشـه مـورد 

بحـث دانشـمندان مختلـف اسـت. ما مـی دانیـم که ۴۰ 
میلیون سـال قبل پسـتاندارانی در قطب جنـوب زندگی 
می کردنـد و زندگـی گیاهـان در قطـب جنـوب ممکـن 
اسـت که ۲ میلیون سـال قبل شـکل گرفته باشـد. )االن 
دیگـر بعید اسـت کـه هیـچ گیاهـی در این قطـب وجود 

داشـته باشد.(
بعـد از جدایـی قطـب جنـوب، ایـن سـرزمین دیگـر 
نمی توانسـته محـل مناسـبی بـرای موجـودات زنـده 
باشـد باید بعضـی از حیوانـات مثل فـوک ها بـه اقیانوس 
می رفتنـد و برخـی دیگـر بـه آن شـرایط عـادت و برای 
پیـدا کـردن غـذا از دریـا اسـتفاده مـی کردنـد، امـا این 
اتفـاق نمـی افتـد، شـاید چـون در دریـای نزدیـک آنجا 
موجـودات زیادی بـرای غذا پیـدا نمی شـدند و یا شـاید 
آن پسـتانداران نمی دانسـتند چگونـه باید آنها را شـکار 
کنند. بیشـتر حیوانـات این قطب کـه هیچ راه برگشـتی 
به سـرزمین های دیگر نداشـتند از بین رفتنـد به همین 
دلیل اسـت که در قطب جنـوب جانور غالبـی مثل قطب 

شـمال زندگـی نمـی کند .

چرا قطب جنوب خرس قطبی ندارد؟
دانستنی ها

حرف حساب

باغ 
کاغذی

کتاب» هفت قانون معنوی موفقیت« اثــر دکتر دیپاک چوپرا با 
ترجمه گیتی خوشدل توسط انتشــارات قطره چاپ و روانه بازار 
کتاب شده است. این کتاب مشــتمل بر 7 فصل با عناوین قانون 
توانایی مطلق، قانون بخشایش، قانون کارما یا علت و معلول، قانون 
کمترین تالش، قانون قصد و آرزو، قانون عدم دلبســتگی، قانون 
دارما یا غایت حیات است. در انتهای کتاب» هفت قانون معنوی 
موفقیت« چکیده و نتیجه گیری، درباره نویسنده و توصیه دکتر 
چوپرا آمده اســت. اگرچه عنوان این کتاب، هفت قانون معنوی 

موفقیت است، اما می توان آن را هفت قانون معنوی زندگی نامید 
زیرا همان اصولی را عرضه می کند که طبیعت برای آفرینش هر 
چیز در بعد مادی از آنها سود می جوید. موفقیت، جنبه های بسیار 
دارد. ثروت مادی فقط یکی از آن جنبه هاست. وانگهی موفقیت 
یک سفر است نه مقصد. فراوانی مالی یکی از آن چیزهایی است که 
این سفر را دلپذیرتر می کند اما موفقیت، تندرستی ، نیرو ، انرژی، 
شور و شــوق زندگی ، روابط موفقیت آمیز ، آزادی خالق و ثبات 

عاطفی و روانی و ... را نیز شامل می شود.

آدمیزاد به دنبال آنچه ندارد می دود
خصلت آدمیزاد این اســت که به دنبال آنچه 
ندارد می دود و آنچــه دارد اصال نمی بیند و به 
داشتنش مثل یک حق طبیعی عادت می کند.

»داالن بهشت«
نازی صفوی

هفت قانون معنوی موفقیت

چگونه به دوستان  خود 
دلداری دهیم؟)2(

دست زیاده!

جدول شماره 2145

افقی
1- از همان نوع یا جنس به درد نخور- حرف همراهی 

۲- به آدم مادی می گویند- مادر گرامی- نقطه مقابل جلو
3- تشکیل دهنده اقیانوس- ماه کامل- به پایان نرسیده است

۴- این خوراک تزریق می شود-تمرین به روش جنگی- به 
دریا می رسد

۵- ریختن پول به حساب- خط چاپ روزنامه و مجله- سمت 
و جهت

6- سفر روحانی پیامبر)ص(به جهان دیگر- میوه مقوی- آگاه 
ادبی

7- جانوری کوچک با پوست گرانبها -پیوستگی- هر یک از 
بخش های سبز کاسه گل

8- تا بخواهید روغن دارد- حرف آدم قلدر- به شــانه هیچ 
حاجتش نیست - خوراکی از برنج

9- به شراکت گذاشتن-کوهنورد هوای فتح آن را دارد- همه 
را شامل می شود

1۰- اثر آلودگی بر چیزی-گاهی چشم بسته می گویند-دارای 
تحصیالت فنی در دانشگاه

11- نرخ به روایت بازاری ها!- دشت بی آب و علف و هولناک 
کشورمان- درختی است پر شاخ و برگ

1۲- طال به شکل مکعب -کامتان را شیرین می سازد-کشت 
به امید باران

13- پرنده ای از خانواده  کبوتر-پارچه ای با تارهای طالیی-
بخش بزرگ تر مغز

1۴- برداشتی ناگوار در جنگ!- نام دیگر سیاه دانه - مشغول 
انجام کاری است

1۵- گریز-از هنر پیشه های اصلی ســریال»و خدا عشق را 
آفرید«

عمودی
1- قدر دانی از کسی- لوازم خانگی چاق و چله! 

۲- مقابل و مواجه -رنگ سرخ مایل به کبود-گره ای بر پیشا نی 
3- بی مهار- مادر ادبا!- گیاهی که می سوزانند-چراندن آدم 

های پر خور
۴- جزیی از چیزی-واهمه و بیم-میوه یا نتیجه کار

۵- حرف خطاب آدم های بی ادب-امیر کوته قامت!-پرنده 
همکار کالغ- بر پنجره نشیند

6- یادگاری از روزگار کریم خان زند در شــیراز اســت- در 
گذشتن

7- کم بهره از عقل و هوش-نقطه مقابل اختیار-بانگ هشدار 
رانندگان- بوی رطوبت

8- تنها رود قابل کشتی رانی کشــورمان- پارچه ویژه زخم 
بندی

9- نقشی که هنر پیشه اجرا می کند- شیوه و آیین -گیاه پیچ 
در پیچ-  خوراک باب طبع پرندگان

1۰- هیکل- در آزمایشگاه جان خویش را برسر آرمان های 
انسان می گذارد!

11- به یقه می زنند تا خوش نما شود-سپید موی شاه نما-
حلقوم- شماره روزهای ماه

1۲- گوی فوتبالیست ها- سینه است یا باالی مجالس-  جلوی 
آن را از هرجا بگیری نفع است 

13- سهو نیست-همیشه-ســرمایه منهای هزینه -گفت 
وشنود خودمانی

1۴ - پایداری- درهم که برود آدم عبوس می شود- فرآورده ای 
است مرغی!

 1۵- دستگاه تهیه افشره - تخمیر کننده
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 ،Vladivostok  در کشــور پهناور روســیه در نزدیکی منطقه
خلیجی عجیب و رنگارنگ به نام Ussuri قرار گرفته اســت، که 

مثل هیچ خلیج دیگری در دنیا نیست. 
سال های ســال، مردم این منطقه عادت کرده بودند تا بطری ها و 
شیشه های خود را در ساحل خلیج بیندازند، اما برخالف انتظارات، 
 این ســاحل به یکی از زیباترین ســاحل های دنیا تبدیل شــده

 است.
با گذشــت زمان، موج های آرام شــمالی بطری ها را شســته و 
 بــه میلیون هــا ســنگریزه  نــرم و صــاف و رنگارنــگ تبدیل 

کرده است. 
حاال این »ساحل شیشه ای« به لطف قدرت طبیعت، مکان مورد 

عالقه  توریست ها شده است.

 ساحل عجیب روسی 
با سنگریزه هایی رنگارنگ 

پیرزن 105 ساله جشن 
فارغ التحصیلی گرفت!

ترشا برندل، 1۰۵ ســاله اهل پنســیلوانیای آمریکاست و باالخره 
توانســت به آرزوی دیرینه اش برســد و دیپلم خود را از دبیرستان 
بگیرد. برندل در مصاحبه ای گفته اســت زمانی کــه جوان تر بود 
خانواده به او اولتیماتوم دادند تا اینکه درســش را به پایان برساند 
 یا در خانه به مادرش در امور بــزرگ کردن خواهران و برادران خود

 کمک کند. برندل هم کمک به مادر خود را انتخاب کرد.
اکنون  این پیرزن 1۰۵ ساله در یک آسایشگاه سالمندان غیردولتی 
نگهداری می شــود و توســط موسســه ای که رســاندن افراد به 
آرزوهایشان است، به دیپلم رسید و آرزویش برآورده شد و فرزندان 

وی برای این فارغ التحصیلی، جشن گرفتند.
گفتنی اســت؛ برندل راز زندگی بلند خود را شــاد زندگی کردن و 

تماشا کردن ورزش ها از تلویزیون دانست.

 هتل آتالنتیس در دبی بــه تازگی رکورد طوالنــی ترین برنامه 
 رادیویی را که به صــورت زنده در زیر آب برگزار شــده اســت 

شکست.
 یک تیم شامل شش غواص حرفه ای با 11 مخزن هوا در زیر آب، 
برنامه ای را به صورت زنده اجرا کردند که از چندین شبکه امارات 

متحده عربی و ۴ کانال رادیویی پخش شد.
 آنها در حالی این برنامه را اجرا کردند کــه زیر آکواریوم معروف 
 این هتل توســط صدها حیــوان دریایی ازجمله کوســه احاطه 

شده بودند.

ضبط طوالنی ترین برنامه رادیویی 
زنده زیر دریا

تصاویر روز

فنجان های مخصوص مردان سبیل دار!حلقه کمند در عکس روز نشنال جئوگرافیک
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