
بفرمایید  دوچرخه 
برای نخستین بار در کشور و همزمان با آغاز هفته نکوداشت اصفهان اجرا می شود؛

افزایش سرمایه گذاری 
خارجی در استان اصفهان 

3

مهدی جمالی نژاد  در خصوص اجرای طرح »بفرمایید دوچرخه« برای نخستین بار در کشور، اظهارکرد: این روزها، با اراده جمعی 
از مدیران، اصناف و مردم این شهر، در مسیری قدم می گذاریم که دوباره دوچرخه ها به شهر بازگردند و در جای جای این خطه 
تاریخی و کهن، جوالن دهند. وی افزود: به این ترتیب می توانیم امیدوار باشیم که نصف جهان، دوباره به عنوان شهر دوستدار دوچرخه، نه تنها 
در سطح کشور، بلکه در جهان مطرح باشد؛ این عنوان از گذشته، به حق، به اصفهان تعلق داشته و این روزها با احیای فرهنگ دوچرخه سواری 
در شهر، تالش می کنیم که دوباره در مسیر احیای آن گام برداریم. شهردار اصفهان با بیان اینکه دوچرخه به عنوان سالم ترین، ارزان ترین و 
در دسترس ترین وسیله حمل و نقل شهری، امروز جای خود را در همه نقاط جهان باز کرده است، گفت: شهر اصفهان به عنوان شهری پیشرو 
و خالق در حوزه های حمل و نقلی، این رویکرد را به عنوان تنها راه برای خروج از بحران آلودگی خود برگزیده است. وی ادامه داد: با نگاهی به 
گذشته دیار نصف جهان، به خوبی متوجه می شویم که مردم اصفهان از دیرباز به دلیل روحیه پرنشاط و البته زمین های مسطح و فضای شهری 

مناسب، طرفدار دوچرخه سواری بوده اند...
11

سپاه در انتخابات 
دخالت نکرده و 

نخواهد کرد

حجت االسالم سعیدی:

2

صفحه 4

11رونمایی از شناسنامه محالت اصفهان در 16 جلد  8گردشگری اصفهان در سال جدید رکورد زد

وزیر نیرو به اصفهان سفر 
می کند

ادامه در صفحه 11

وزیر نیرو امروز به منظور افتتاح بزرگ ترین 
نیروگاه ایران و نخستین نیروگاه خورشیدی 
10 مگاواتــی اصفهان، به این شــهر ســفر 
می کند. همچنین در سفر حمید چیت چیان 

اصفهــان،  عملیات اجرای بــه 
ی شبکه فاضالب  ها شــهر
و  زیباشهر آغاز دیزیچــه 

می شود...

رییس پلیس استان اصفهان خبر داد:

اصفهان؛ صدرنشین پیشگیری 
و کشف جرایم 

صفحه 8

هنرمند آیینه کار اصفهانی:

هفته نکوداشت اصفهان می تواند 
در جهان مطرح باشد

صفحه 4

3

واحدهای سنگبری یکی پس از دیگری تعطیل می شوند؛

قصه پرغصه سنگ در اصفهان!

اختصاص بیش ازهفت میلیارد ریال 
برای بازسازی باغ فین کاشان

6 آزادراه شرق اصفهان
 روی ریل اجرا

3

صعود هیچ تیم ایرانی قطعی نیست؛

 پرسپولیس و ذوب آهن
در آستانه حذف!

صفحه 10

سالن های تئاتر اصفهان در آستانه شعبان رنگ و بوی طنز به خود می گیرد ؛

طنازهای اصفهان روی صحنه
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يادداشت
به حرف های ترامپ توجه نکنید

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیروز در حاشــیه جلســه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که ترامپ در مصاحبه با AP گفته ممکن است به توافق 

هسته ای پایبند نباشد، گفت: زیاد به حرف های ترامپ توجه نکنید.

اخبار

بین الملل

به گزارش شبکه ای پی تی ان الیو، شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید،در 
نشست خبری خود بار دیگر تاکید کرد: به دنبال بررسی توافق هسته ای 
با ایران هستیم. خبرنگاری از وی پرسید: »رییس جمهور )آمریکا( توافق 
با ایران را بدتریــن توافق تاریخ نامید. او همچنیــن اعالم کرد که دولت 
ایران در زمان توافق در آســتانه فروپاشی بوده است. این موضوعی است 
که هرگز نمی توان اعتقادی به آن داشــت و گزارشــی درباره آن وجود 
ندارد، او همچنین گفت که اموال آزاد شده ایران برای تامین منابع مالی 
تروریست ها استفاده نشده  است بلکه در حساب های بانکی در سوئیس 
قرار دارد. آیا این اطالعات بر اساس گزارش های اطالعاتی به دست آمده اند 
و یا بر اساس اطالعات دیگر حاصل شده است؟«سخنگوی کاخ سفید در 
پاسخ گفت: من نمی خواهم وارد مطالبی که رییس جمهور می داند شوم، 
اما دالیلی وجود دارد که ما می خواهیم بر اساس فرآیندی، نهادها بتوانند 

در تعامل با هم، این توافق )برجام( را بررسی کنند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران گفت: بنده در تمامی مناظره ها شرکت می کنم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا روحانی هم در مناظره ها 
شرکت می کند؟ بیان داشت: رییس جمهور هم در مناظرات شرکت خواهد 
کرد، آقای روحانی کارش زیاد است و نمی تواند در همه جلسه ها شرکت 

کند، اما در مناظرات انتخاباتی حضو خواهد یافت.
معاون اول رییس جمهور همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می شود 
شما قصد انصراف از انتخابات را دارید، ادامه داد: بنده تا به حال در عمرم از 
هیچ چیزی انصراف ندادم. جهانگیری در پاسخ به پرسشی درباره احتمال 
حضورش در دولت بعدی، اظهار کرد: )با خنــده( من فکر می کنم خودم 
رییس جمهور شــوم.  وی درباره احتمال ارائه برنامه ای صد روزه توسط 
روحانی برای دولت آینده، گفت: ما االن با یکدیگر رقیب هستیم؛ البته ما با 

همه رقبا رفیق هم هستیم.

 اعالم وضعیت جنگی
 میان آمریکا و روسیه!

رییس کمیته اطالعات سنای آمریکا اعالم کرد واشنگتن 
و مسکو در وضعیت جنگ سرد به سر می برند.

 ریچارد بور، رییــس کمیته اطالعات ســنای آمریکا در
 گفت وگو با شبکه تلویزیونی UNC-TV گفت: وضعیت 
کنونی مشابه شرایط دهه هشتاد قرن گذشته است با این 
تفاوت که روسیه از تکنولوژی رویارویی به روشی متفاوت 

با آمریکا بهره می گیرد.
خبرگزاری اســپوتنیک تاکید کرد، اظهــارات این مقام 
آمریکایی در حالی است که دمیتری پسکوف سخنگوی 
ریاست جمهوری روسیه )کرملین( پیش تر در گفت وگو 
با شــبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفته بود سطح روابط 
آمریکا و روسیه در وضعیت کنونی به پایین ترین سطح 
و بدتر از دوره جنگ سرد رســیده و دولت سابق آمریکا 
شــماری از دیپلمات های روس را از آن کشــور اخراج 

کرده است.
یادآور می شود روزنامه پولتیکو به نقل از سناتور لیندسی 
گریم اعالم کرده بود ترامپ در حال مبارزه با روسیه است 

و تالش می کند از نفوذ آن کشور در دنیا جلوگیری کند.

»نتانیاهو« دیدار با وزیر امور 
خارجه آلمان را لغو کرد

به نقل از راشاتودی، ســخنگوی دفتر نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد که »بنیامین نتانیاهو« در واکنش 
به دیدار از پیش برنامه ریزی شده وزیر امور خارجه آلمان 
با گروه های حقوق بشری منتقد این رژیم، دیدار خود با 

این دیپلمات بلندپایه آلمان را لغو کرده است.
گفتنی اســت؛ گروه های حقوق بشــری که قرار است با 
»زیگمار گابریل« وزیر امور خارجــه آلمان دیدار کنند، 
از منتقدان اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری 

هستند.
دیپلمات عالی رتبه آلمان که هم اکنون در اســراییل به 
سر می برد، گفت که از طریق رسانه ها از تهدید نتانیاهو 
برای لغو این دیدار مطلع شده است. وی در گفت وگو با 
شبکه تلویزیونی »زد دی اف« آلمان گفت که دیدار وی 
با نمایندگان این گروه های حقوق بشری، »اقدامی کامال 

متعارف« است.
با این حال، روزنامه »تایمز اسراییل« گزارش داد که وزیر 
امور خارجه آلمان در گفت وگو با »روون ریولین« رییس 
رژیم صهیونیستی گفته اســت که با وجود لغو این دیدار 
از سوی بنیامین نتانیاهو، »روابط ویژه « میان برلین- تل 

آویو همچنان به قوت خود باقی می ماند.

سخنگوی کاخ سفید : 

در پی بررسی توافق 
هسته ای با ایران هستیم

جهانگیری: 

من فکر می کنم خودم 
رییس جمهور شوم

 نماینده ویژه پوتین در سوریه
 با علی شمخانی مالقات می کند

نماینده ویژه رییس جمهور روســیه در امور سوریه، امروز با دبیر 
شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و گفت وگو می کند.

»الکساندر الورنتیف« نماینده ویژه والدیمیر پوتین در امور سوریه 
برای دیدار و گفت وگو با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی کشورمان، امروز به تهران ســفر می کند. هدف از انجام این 
ســفر، گفت وگو و رایزنی به منظور پیشــبرد ابتکارات مشترک 
سیاســی، نظامی و امنیتی اســت. الورنتیف در جریان مالقات با 
شمخانی، دیدگاه های رییس جمهور روســیه پیرامون تحوالت 
جاری منطقه ای و ضرورت های جدید در حوزه توسعه همکاری 
های همه جانبه برای مقابله با تروریســم و پایان دادن به بحران 

سوریه را به وی منعکس خواهد کرد.

بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی 
مجلس از مرزهای جنوب شرقی

میزان: اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی که به 
شهرستان چابهار استان سیســتان و بلوچستان سفر کرده اند، از 
جنوب شرقی ترین نقطه  مرزی کشــور )پاسگاه ساحلی گواتر در 
منتهی الیه ســاحل مکران( بازدید کردند. همچنین در ادامه این 
سفر ، رییس و اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی از اسکله صیادی پســابندر با ناوچه های 
دریابانی نیروی انتظامی چابهار بازدید کردنــد. در این بازدیدها 
فرماندهان انتظامی و مرزبانی ، معاون سیاسی و انتظامی استاندار 
و امیر نامی رییس ســازمان جغرافیایی ستاد کل نیروهای مسلح 

حضور دارند.

دومین گزارش مجلس از اجرای 
شش ماهه »برجام« آماده شد

رییس کمیته هســته ای مجلس شورای اســالمی، با اعالم آماده 
شدن دومین گزارش مجلس از روند شش ماهه اجرای برجام، از بی 
 نتیجه بودن نشست های کمیســیون مشترک ایران و ۱+۵ انتقاد 

کرد.
حجت االسالم مجتبی ذوالنور با اشاره به ارائه پنج گزارش سه ماهه 
از روند اجرای برجام از وزارت خارجه به کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس، اظهار داشت: مجلس تاکنون یک گزارش 
 از روند ۶ ماهــه اجرای برجام ارائه داده و دومیــن گزارش از روند 

۶ ماهه اجرای برجام نیز هم اکنون آماده انتشار است.
وی افزود: در تدویــن این گزارش ۶ ماهه بر اســاس گزارش های 
سوم و چهارم وزارت خارجه اقدام شده و گزارش پنجم که اخیرا به 
کمیسیون امنیت ملی ارائه شده، در گزارش های بعدی کمیسیون 
لحاظ می شود. رییس کمیته هســته ای مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: منتظریم تا پس از بازگشــایی مجلس در اواخر 
هفته آینده، دومین گزارش ۶ ماهه اجرای برجام را در کمیسیون 
امنیت ملی مطرح کرده و پس از تصویب در کمیسیون، در صحن 
مجلس قرائت کنیم؛ سرفصل ها و جزییات این گزارش هم تا لحظه 

قرائت قابل اعالم نیست.

درپی شايعاتی پیرامون مدرک ريیس جمهور؛

پایگاه بررسی اصالت »رساله 
دکتری« روحانی آغاز به کار کرد

درپی شایعات در خصوص پایان نامه رییس جمهور، پایگاه بررسی 
اصالت پایان نامه  با مســئولیت و حمایت »دیده بان شــفافیت و 
عدالت« ایران، تاســیس و آغاز به کار کرد. پایگاه بررسی اصالت 
 Rouhanithesis.com پایان نامــه آقای روحانــی بــا آدرس
شــروع به کار کرده و با مســئولیت و حمایت »دیده بان شفافیت 
و عدالت« ایران تاســیس شده و قرار اســت با بررسی متن کامل 
 پایان نامه، به شایعات در مورد اصالت رساله دکتری آقای روحانی 

پایان دهد.
در انجام ایــن پروژه، ده هــا تن از دانشــجویان داخــل و خارج 
 کشــور از دانشــگاه های مختلــف فعالیــت می کننــد. پایگاه
  Rouhanithesis.com کــه بــه شــیوه جمع سپاری شــده

 )Crowdsourcing( فعالیت خواهد کرد، متن کامل پایان نامه 
را به تدریج برای عموم دانشــگاهیان منتشــر می کند و ســپس 
ابتدا به شــیوه خودکار و با اســتفاده از نرم افزارهــای متصل به 
پایگاه های علمی و آرشــیو متون دانشگاهی و بعد از آن به صورت 
غیرنرم افزاری با بررســی انســانی، به ارزیابی متن مذکور خواهد 
پرداخت. گفتنی است؛ ظرف چند ســال گذشته رسانه های غربی 
ازجمله تلگراف و دیلی میل به شایعاتی در مورد این پایان نامه دامن 
زده و ادعا کرده اند این متن کپی از روی منابع دیگر و خالف اخالق 

علمی نوشته شده است. 
این شایعات که صرفا براســاس متن چکیده پایان نامه مذکور که 
در دســترس عموم بوده مطرح شــده، تاکنون در مورد کل متن 
راستی آزمایی نشــده بود که همین موضوع بررسی کامل مسئله 
و اعاده حیثیــت از رییس جمهــور و یا احیانــا عذرخواهی وی و 
بازخواست از دانشگاه صادرکننده تاییدیه، درصورت تایید ادعاها 

را ضروری کرده است.

عکس روز

ديدار سفیر سوريه 
با دکتر علی الريجانی

عدنان محمود، سفیر سوریه در تهران با حضور در مجلس شورای 
اسالمی با دکتر علی الریجانی دیدار و گفت و گو کرد.

انتخابات

نامه نیوز: حجت االسالم والمســلمین علی سعیدی 
نماینده ولی فقیه در ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در مورد اینکه همیشــه در آســتانه  انتخابات شاهد 
جوسازی هایی علیه سپاه پاسداران با اتهام دخالت این 
نهاد در انتخابات بوده ایم و پاسخ شما به این سخنان 
چیست و سپاه در این مقطع چطور رفتار خواهد کرد؟ 
گفت: همانطور که اشاره کردید آنچه مشاهده می شود 
از نوع فضاسازی و ایجاد حساسیت در جامعه و تبدیل 

کردن سپاه انقالبی به یک نهاد خنثی است. 
وی افزود : واقعیت این است که سپاه یک نهاد انقالبی 
است که با همه وجود متکی به مبانی و اصول بوده و 
 به عبارت دیگر ســپاه یک نهاد ارزش گرای فراحزبی

 است. 
سعیدی ادامه داد :نگرانی دشمنان و برخی ناآگاهان و 
مغرضان داخلی هم این است که سپاه دارای گفتمان، 

رفتار و عملکرد انقالبی است. 
وی در پایان گفــت : نهایتا بار دیگــر تاکید می کنم 
که ســپاه به هیچ عنوان در انتخابات دخالت نداشته 
و نخواهد داشــت، اما همواره انقالبــی بوده و خواهد 
 بود و به هیچ عنــوان از مبادی و اصــول انقالبیگری

 عقب نشینی نخواهد کرد.

 ســخنگوی کمیســیون فرهنگــی مجلس شــورای 
اســالمی، اطالع رســانی و رعایت اصــول بی طرفی 
را از جملــه انتظــارات مــورد نظــر برای ســازمان 
 صــدا و ســیما عنــوان کــرد واظهــار داشــت: 
به نظــر می رســد در عرصــه رقابت هــای انتخاباتی 
 باید به همــه کاندیداهــا و نظریات آنها، میــدان باز 

داده شود.
 حجــت االســالم و المســلمین احــد آزادی خــواه 
 با تاکید بر اینکه سازمان صدا و سیما باید اطالع رسانی 
الزم را در مــورد برنامه های کاندیداهــا به مردم انجام 
 دهد، اظهــار کرد: خوشــبختانه طی یکــی، دو دوره 
اخیر با برگزاری مناظره های انتخاباتی اطالع و آگاهی 
رســانی الزم به مردم داده شــده تا بتوانند با شناخت 
 کامل نسبت به کاندیدای مورد نظرشان تصمیم گیری 

کنند.
این عضو هیئت رییسه کمیســیون فرهنگی مجلس 
شــورای اســالمی مراعات و حفظ اصل بی طرفی را از 
دیگر انتظارات مورد نظر رسانه ملی عنوان کرد و افزود: 
 صدا و ســیما باید با تمام جریان ها و تنوع تشکل های 
 سیاســی هماهنــگ عمل کــرده و اصل بــی طرفی 

را رعایت کند.

حجت االسالم سعیدی:

 سپاه در انتخابات دخالت نکرده 
و نخواهد کرد

آزادی خواه:

رسانه ملی اصل بی طرفی را 
با تمام جریان ها در نظر گیرد

عارف:

 هرکاری بتوانم در حمایت 
از روحانی انجام می دهم

 ريیس کمیته امداد امام خمینی)ره(:

امداد، هرگز ریالی صرف 
انتخابات نکرده است

ایلنا: رییس شورای عالی سیاست گذاری اطالح طلبان 
گفت: شایستگی و پاک دستی جز اصلی ترین الزامات 
ما در تهیه لیست انتخاباتی است و پس از آن تخصص 

افراد در حوزه شهری و نیاز شورای شهر خواهد بود.
محمد رضا عارف، رییس شورای عالی سیاست گذاری 
اطالح طلبــان  ادامــه داد: مــا ســعی می کنیم که 
یک شورای شــهر کامال متخصص داشــته باشیم و 
اولویت هایی هــم برای حضور زنــان و جوانان نیز در 
برنامه های شورای سیاســت گذاری اصالح طلبان در 
نظر گرفته ایم. باید از میــان ۲۰۰ نفر که اکثریت آنها 
متخصص هســتند ۲۱ نفر را انتخــاب کنیم که این 

انتخاب بسیار سخت خواهد بود. 
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی در 
پاسخ به این ســوال که با توجه به آغاز زمان تبلیغات 
انتخابات ریاســت جمهوری، به نفع حســن روحانی 
ســخنرانی خواهد کرد یا خیر اظهار داشــت: من نیز 
همانند همه دوستان هرکاری که برای حمایت از دولت 
حسن روحانی بتوانم در حد توان و در زمان مشخص 

انجام خواهم داد.

خانه ملت: رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( با اشاره 
به اخراج ۱۷نفر در جریــان برگزاری انتخابات مجلس 
درسال ۹۴ گفت: بخشنامه های سختی برای جلوگیری 
از ورود کارکنان کمیته امداد به مباحث انتخاباتی قرار 

داده ایم.
پرویز فتــاح درخصوص شــائبه هایی کــه مبنی بر 
صرف منابع مالی کمیته امــداد امام خمینی)ره( برای 
برخی کاندیداها به وجود می آیــد، گفت: باالخره در 
پایان هر انتخابــات جبهه ای که برنده نمی شــود به 
 دنبال دلیل برای شکســت خود بوده که در تمام دنیا 

مرسوم است.
رییس کمیته امداد امام خمینــی)ره(  در ادامه با بیان 
اینکه از آنجایی که تا کنون مسئوالن کمیته امداد امام 
خمینی)ره( از یک طیف سیاسی بوده اند شائبه ها بیشتر 
می شــد، بیان داشــت: بعد از دریافت تصدی ریاست 
کمیته امداد بررســی هایی صورت دادیــم؛ بنابراین 
گواهی می دهم تمام این موارد در حد شــائبه بوده و 
هیچگاه منابع مالی این کمیته صرف منافع شــخصی 

و حزبی نشده است.

فرارو: صداوســیما اعالم کرده اســت که جمعه، هشــتم 
اردیبهشت ماه )فردا( اولین مناظره انتخاباتی نامزدها حول 

مسائل اقتصادی- اجتماعی برگزار می شود. 
این مناظره در کنار دو مناظره دیگــر در روزهای ۱۵ و ۲۲ 
اردیبهشت برگزار می شــود. مناظره ۱۵ اردیبهشت حول 
مسائل سیاسی است و مناظره ۲۲ اردیبهشت باز هم درباره 

مسائل اقتصادی است.
تنظیم دو مناظره اقتصادی بــرای نامزدهای انتخابات قابل 
توجه است؛ چرا که منتقدان حســن روحانی معتقدند که 

دولت او در حوزه اقتصاد بسیار ضعیف عمل کرده است. 
آنها این حوزه را پاشنه آشیل دولت روحانی می دانند. اکنون 
صداوسیما فرصت مناسبی برای منتقدان دولت فراهم کرده 
اســت تا با اســتفاده از به تعبیر خود »پاشنه آشیل« دولت 

روحانی به عملکرد او حمله کنند.
از طرف دیگر دولــت روحانی معتقد اســت عملکرد قابل 
قبولی در حوزه اقتصادی داشته است. روحانی می گوید یک 
ویرانه تحویل گرفته، از آن آواربرداری کرده و اکنون در حال 

ساختن اقتصاد است.
جدال اقتصادی این دو دیــدگاه در مناظره اول می تواند به 
عرصه وزن کشی و بررسی عیار ادعاهای دو طرف تبدیل شود. 
از این جهت مناظره اول اهمیت بسیار باالیی دارد. با توجه به 
اینکه مخالفان حسن روحانی گارد تهاجمی علیه او گرفته و 
از سوی دیگر او در الک دفاعی قرار دارد، این مناظره می تواند 

نشان دهد که نامزدها چه چیزی در چنته دارند.

با این حال با توجه به اینکه یــک مناظره اقتصادی دیگر در 
کار اســت و مناظره این هفته ترکیبی از مسائل اقتصادی و 
اجتماعی را در بر می گیرد ممکن اســت نامزدهای منتقد 
عملکرد اقتصادی حسن روحانی ترجیح دهند به جای حمله 

به او سیاست های اقتصادی خود را  تشریح کنند.
تاکنون ابراهیم رییســی، نامــزد اول اصولگرایان چیزی از 
برنامه ها خود منتشــر نکرده اســت. او در اظهارنظرهایش 
 فقــط بــه بیــان مطالبــی در نقــد عملکــرد دولــت 

پرداخته است.
 اما محمد باقر قالیبــاف تاکنون وعده های اقتصادی مهمی 
را مطرح کرده است. وعده هایی که انتقادهای زیادی را نیز 
درپی داشته ؛ برخی کارشناسان معتقدند وعده های قالیباف 
رویایی و تحقق ناپذیرنــد. آنها قالیبــاف را متهم به اظهار 

نظرهای پوپولیستی می کنند.
علی اکبر عرب مازار، استاد اقتصاددانشــگاه شهید بهشتی 
درباره روند مناظره اول می گوید: منتقدان حســن روحانی 
»احتماال روی موضوع بیکاری مانور بیشــتری خواهند داد؛ 
 چراکه گمــان می کنند حــرف دل مــردم را خواهند زد.«

عرب مازار مــی گوید: »آنهــا ممکن اســت در حمله های 
ساخت یافته و تکنیکی به این اشاره کنند که دولت یازدهم 
پس از برجام و حتی پیش از آن دقیق و شفاف از برنامه های 
اقتصادی و پارادایمی مشخص برای اداره اقتصاد کشور بهره 

نجست.«
اما حسن روحانی کاندیدای اصلی اصالح طلبان و میانه روها 

با همراهی معاون اولش، اسحاق جهانگیری چه رویکردی در 
برابر انتقادات در پیش خواهد گرفت؟

سعید لیالز تحلیلگر مسائل اقتصادی و  سیاسی در این باره 
معتقد اســت: » تنها راهی که روحانی برابر این حمالت در 
یک مناظره زنده تلویزیونی دارد، این است که بسیار صریح 
و توانمند )خالف رفتاری که در چهار ســال گذشته از خود 
بروز داده اســت( از »افتضاحی« که تحویل گرفته اســت، 
پرده برداری کنــد و واقعیت عمیق و ســیاه آنچه را دیده به 

مردم بگوید.«
حســین راغفر تحلیلگر مســائل اقتصــادی و اجتماعی و 
اســتاد دانشــگاه نیز نظری مشــابه نظر عرب مازار و لیالز 
دارد. او که خود از منتقدان اقتصادی دولت حســن روحانی 
اســت در گفت و گو با فرارو پیش بینی کرد:»مناظره های 
انتخاباتی امســال شــباهت هایی با مناظره های انتخاباتی 
سال 88 خواهد داشت.« به گفته او»برخی نامزدها به دولت 
 حمله می کنند و اظهارات و شــعارهای تندی علیه دولت 
مطرح می شــود. شــعارهایی که عموما بدون ارائه راه حل 

خواهد بود.«
راغفر معتقد است: »عملکرد اقتصادی دولت قطعا بدون نقص 
نبوده و دولت مشــکالت زیادی از جمله جهت گیری غلط 
اقتصادی داشته است، اما نباید فراموش کرد که  بحران های 
اقتصادی کنونی که بسیاری از مسائل اجتماعی هم ریشه در 
آنها دارد، محصول عملکرد بســیار ضعیف دولت های نهم و 
دهم بوده است. احتماال در مناظره ها نامزدهای منتقد دولت 

این ریشه ها را بررسی نخواهند کرد.«
راغفر گفت: »مردم توجه داشــته باشــند که بســیاری از 
اظهارات و موضع گیری های انتخاباتی به سرعت قابل اجرا 
نیست، بسیاری از راه حل هایی که مطرح می شود به لحاظ 
فنی الزامات و نیازهای دارد که در شــرایط کنونی اقتصاد 
کشور فراهم نیست.« به اعتقاد این استاد دانشگاه »هرکس 
در مناظرات راه حل منطقی تری ارائــه کند و از وقار و ادب 

انتخاباتی برخوردار باشد موفق تر است.«
وی با بیان اینکه »حمالت تند به دولت بیشتر جنبه سیاسی 
دارد« گفت: »نامزدهایی که این راه را در پیش گیرند، خود 
راه حلی برای رفع مشکالت اقتصادی ندارند. آنها عموما حتی 
شناختی نسبت به مسائل ندارند اگر داشتند، عمق مشکالت 
را درک می کردند و شعار های ناصواب مطرح نمی کردند.«

راغفر درباره رویکــرد روحانی دربرابر انتقــادات احتمالی 
از عملکــرد اقتصــادی اش در مناظره ها گفــت: »یکی از 
کاســتی های عملکرد دولت این بود که از ابتدا باید گزارش 
جامع به مردم می دادکه چه چیزی را تحویل گرفته اســت. 
اگر این اتفاق رخ می داد امروز با این مسائل روبه رو نبودیم. 

یک نظریه اقتصادی وجود دارد که مــی گوید نمی توانیم 
فارغ از مســیر طی شده گذشته مســیر تازه ای را در پیش 
بگیریم. آقای روحانی باید به عمق فساد و عمق کج روی های 
دولت گذشــته بپردازد ضمن اینکه به این اعتراف کنند که 
کاستی هایی در دولت بوده و سعی کرده است این کاستی ها 

را رفع و رجوع کند.«

 برخی کارشناسان 
معتقدند وعده های 

قالیباف رويايی و 
تحقق ناپذيرند. 

آنها قالیباف را متهم 
به اظهار نظرهای 

پوپولیستی می کنند

فردا اولین مناظره برگزار می شود

مجادله اقتصادی!
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وزیر راه و شهرسازی با چینی بای تورسونبکوف، رییس  مجلس قرقیزستان در محل 
مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کرد. عباس آخوندی در این دیدار با تشریح 
برنامه های ریلی ایران، به موضوع اتصال ریلی ایران به چین با همکاری کشــورهای 
تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان اشاره کرد و توضیح داد که هم اکنون راه آهن ایران 

به افغانستان وصل و قطعه ۷۲ کیلومتری خواف به هرات نیز در دست تکمیل است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم فعال ســازی پروژه اتصال ریلی ایران به چین از 
طریق قرقیزستان، تاکید کرد: الزم اســت که مذاکره ای با چینی ها برای مشارکت و 
سرمایه گذاری در این زمینه داشته باشیم تا این پروژه سرعت بیشتری به خود بگیرد. 
 وی با استقبال از توسعه روابط حمل و نقلی ایران و قرقیزستان برای برگزاری نشست

 ۵ جانبه با کشورهای چین، تاجیکستان، افغانستان و قرقیزستان در خصوص فعال سازی 
پروژه اتصال ریلی ایران به چین از مسیر سه کشور آسیای میانه اعالم آمادگی کرد و گفت: 
گسترش خطوط ریلی، جاده ای و هوایی بین ایران و قرقیزستان قطعا راه همکاری های 
تجاری را برای بازرگانان و گردشگران تسهیل کرده و آنان رغبت بیشتری برای انجام آن 
خواهند داشت. وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اینکه ایران و قرقیزستان در 

یک حوزه تمدنی مشترک قرار دارند، گفت: زمینه توسعه همکاری های اقتصادی بین دو 
کشور متعدد و گوناگون است. وی اظهار امیدواری کرد که در کمیسیون مشترک بعدی 
دو کشور که در تهران برگزار خواهد شد کلیه توافقات و تفاهمات همکاری اقتصادی 

مورد پیگیری قرار گیرد.
همچنین چینی بای تورسونبکوف، رییس مجلس قرقیزستان نیز گفت: قرقیزستان 
از توسعه روابط که در نهایت منجر به توسعه ترانزیت و تجارت در منطقه شود حمایت 
می کند. وی از آغاز مطالعات در خصوص توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور خبر  داد 
و  در خصوص فعال ســازی پروژه اتصال ریلی ایران به چین از طریق قرقیزستان قول 

مساعد داد.

در دیدار  آخوندی با رییس پارلمان قرقیزستان مطرح شد:

چینمیشود قرقیزستانمسیرراهآهنایرانـ

تورم فروردین 9/5درصد شد 
 بر اســاس اعالم بانک مرکزی، نرخ تــورم در دوازده ماه منتهی بــه فروردین ماه
  ۱۳9۶ نســبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳9۵ معــادل 9/۵ درصد

آزادراهشرقاصفهان؛رویریلاجرا شده است.
اســتاندار اصفهان گفــت: دوقطعــه کنارگذر شــرق اصفهان 
 فعال اســت و امیدواریم قطعه اول در ۶ ماهه ابتدای امســال به 
بهره برداری برسد. رسول زرگرپور استاندار اصفهان در بازدیدی 
که از مراحل اجرایی آزادراه شــرق اصفهان داشــت، اظهار کرد: 
حجم وسیعی از ترافیک شــمال به جنوب و شرق به غرب کشور 
با احتساب ۸۰ هزار تردد وســایل نقلیه در طول شبانه روز وارد 
شریان های حیاتی شهر اصفهان می شوند که این امر معضالتی 
را برای منطقه شــهری اصفهان به وجود آورده است. وی با مهم 
دانستن پروژه آزاد راهی شرق و غرب اصفهان به عنوان کنارگذر، 
بر هرچه زودتر به بهره برداری رسیدن این پروژه ها تاکید کرد و 
گفت: با احداث این دو کنارگذر در اســتان اصفهان قطعا شاهد 
کاهش تصادفــات منجر به فوت، کاهش آالینــده های هوایی و 
صوتی وکاهش ترافیک شــهری اصفهان خواهیم بود. استاندار 
اصفهان با ابراز خرســندی از میزان پیشــرفت این پروژه، اظهار 
داشت: خوشبختانه آزادراه شــرق اصفهان روی ریل اجراست و 
با سرعت وقوت در حال انجام است که امیدواریم شاهد تکمیل و 
به بهره برداری رسیدن این آزاد راه مهم وحیاتی در آینده نزدیک 
باشیم. مدیرکل راه وشهرسازی اســتان اصفهان در این بازدید با 
ارائه مشخصات این دو آزاد راه، اظهار داشت: قطعه ۳ این آزاد راه تا 
سه راهی مبارکه به طول ۳۰ کیلومتر درحال انتخاب سرمایه گذار 
و کلیه کارهای قانونی انجام و با عقد قرارداد با ســرمایه گذار کار 

آغاز خواهد شد.

سوژه

قیمتانواع
H.D.Dهارددیسککامپیوتر

بازار

نگاه

خوداتکاییوحواشینوسان
قیمتشکر

علیرضا یزدانی، مجری طرح چغندر قند با اشــاره به 
افزایش ضریب  خوداتکایی شکر اظهار داشت: افزایش 
ضریب خوداتکایی یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی 
است که از سال گذشــته به طور جدی در دستور کار 

قرار گرفته است.
یزدانی با اشاره به رکورد تولید شکر در سال زراعی 9۵ 
اضافه کرد: سال گذشــته یک میلیون و ۶۵۰ هزارتن 
شکر در کشــور تولید شــد که با وجود سرانه مصرف 
دومیلیون و ۱۰۰ الی دو میلیون و ۳۰۰ هزارتن شکر 
مجوز واردات ۵۵۰ هزارتن شــکر در راســتای تامین 
نیاز داخل صادر شــد که این امر هیچ منافاتی با تولید 

داخلی ندارد.
یزدانی ادامه داد: با توجه به روند روبه رشد افزایش تولید 
چغندر و توسعه کشت پاییزه به منظور افزایش بهره وری 
انتظار می رود که میزان تولید چغندر قند در کشــور 

افزایش و به دنبال آن از میزان واردات کاسته شود.
مجری طرح چغندر قند با اشاره به اینکه واردات شکر 
طی سال های اخیر روند کاهشی داشته، بیان کرد: سال 
۸۶ بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزارتن شکر وارد کشور 
شــد که با اجرای طرح افزایش ضریب خوداتکایی در 
راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی 
ضریب به ۷۴ درصد رســید و انتظار می رود ظرف سه 

سال آینده به رقم باالی 9۰ درصد برسیم.
وی در پاسخ به این سوال که امکان خودکفایی محصول 
وجــود دارد، عنوان کرد:در بحــث محصوالت زراعی 
خودکفایی، کاربردی نــدارد و خوداتکایی ملموس تر 

است.
یزدانی در پاسخ به این سوال که امکان نوسانات قیمت 
شکر همانند سال گذشته در ماه رمضان وجود دارد یا 
خیر، تصریح کرد: براســاس آمار، مجوز واردات ۵۵۰ 
هزارتن شــکر و برنامه ریزی های صورت گرفته، ۳۵۰ 
هزارتن شکر در جهت جلوگیری از بحران سال گذشته 
آماده ورود به کشــور اســت که انتظار می رود وزارت 
صنعت هر چه سریع تر بحث تعرفه شکر خام را تعیین 
و تکلیف کند تا در اوج پیک مصرف، شــاهد نوسانات 

قیمت نباشیم.
همه ساله در ماه های شعبان و رمضان به دلیل افزایش 
تقاضا، قیمت شکر با نوسانات شدیدی روبه رو بوده که 
امسال برای پیشگیری افزایش قیمت احتمالی تدابیر 

جدی اندیشیده شده است.

شرکت های متخلف رفع گرفتگی لوله ها در اصفهان، تا ۳۰۰میلیون 
ریال هزینه دریافــت می کنند. عضو هیئت رییســه اتحادیه صنف 
تاسیسات مکانیک ســاختمان اصفهان گفت: تنها ۴۰ شرکت لوله 

بازکنی در اصفهان از این اتحادیه مجوز فعالیت دریافت کرده اند.
علی صدری ،هزینه گرفتگی لوله های فاضالب را از ۳۰۰تا ۶۰۰هزار 
ریال برای هر لوله اعالم کرد و افزود: این در حالی است که شرکت های 
متخلف برای رفع گرفتگی لوله ها از سه تا ۳۰۰ میلیون ریال هزینه 

دریافت می کنند.
صدری با اشاره به اینکه این اتحادیه ماهانه بیش از ۴۰ شکایت مردمی 
دریافت می کند گفت: شهروندان به برچسب های درب منازل اعتماد 
نکنند و استفاده از اتباع خارجی برای رفع گرفتگی لوله های فاضالب 

و ورود آنها به منازل هم ممنوع است.

مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایــران گفت: در تازه ترین اقدام برای 
حمایت از صادرات غیر نفتی در خصوص صدور مجوزهای ورود موقت 

نیاز به استعالم مجوزهای مقرراتی نیست.
علی اکبر شــامانی ادامه داد: در خصوص کاالهای سالمت محور و 
ایمنی و استاندارد اجباری، نیاز است که اســتعالم صورت پذیرد و 
در رابطه با ورود موقت ۴ قلم کاالی اساســی شــامل گندم، روغن، 
شکر و شیر خشــک نیز که صدور مجوزهای ورود موقت این کاالها 
در اختیار وزارت جهاد کشاورزی اســت، با جهاد کشاورزی مکاتبه 
شــده تا این کاالها از دریافت مجوز مســتثنی شــده و با توجه به 
ســهم این کاالهای اساســی در واحدهای تولیدی صادرات محور 
 امکان ورود موقت این کاالها بدون دریافت مجوز جهاد کشــاورزی

فراهم شود.

تخلفپرسود
دراصفهان

بخشنامهایبرایحمایت
ازصادراتغیرنفتی

یکی از مهم ترین اصول اقتصاد مقاومتی در کشــور حل مشکل 
اشتغال و به ویژه رفع آن در اســتان اصفهان است. آمارها نشان 
می دهد که در حال حاضر شــاهد بیــکاری ۱۳/۸درصدی در 
استان هستیم که این عدد نسبت به میانگین کشوری ۳ درصد 
باالتر است و این امر موجب حصول رتبه هشتم بیکاری اصفهان 
در کشور شده اســت. امروزه نقش مهم و اساسی و سهم اشتغال 
در اقتصاد از بخش کشاورزی و صنعتی به بخش خدمات تغییر 
جهت داده اســت. در واقع برخالف گذشته بخش های صنعت و 
کشاورزی، نقش کمتری در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال بازی 
می کنند. بخش کشــاورزی  به دلیل خشکسالی های متوالی در 
هشت سال گذشته نزدیک به یک میلیون نفر از شاغالن خود را 
از دست داده، سهم کشاورزی در اشتغال از ۲۴/۷به ۱۸/9کاهش 
یافته اســت و در حال حاضر نزدیک به چهار میلیون نفر از سهم 
اشتغال کشور به کشــاورزان اختصاص دارد.در بخش صنعت از 
ابتدای دولت نهم تا کنون رشــد بیش از سه درصدی اشتغال از 
۳۰/۳به ۳۳/۶ را تجربه کرده ایــم. اکنون بیش از هفت میلیون و 
۱۰۰ هزار نفر در بخش صنعت مشــغول به کارهســتند. بخش 
خدمات بیشــترین سهم را در کشــور در ایجاد اشتغال و جذب 
نیروی انسانی به خود اختصاص داده اســت اکنون بالغ بر ۱۰۰ 
میلیون نفر از جمعیت فعال کشــور در بخش خدمات مشغول 
فعالیت هســتند. جهت گیری های اقتصادی استان که منجر به 

ایجاد اشتغال بیشتر می شــود نیازمند تدوین سند چشم انداز و 
سیاست های دگرگون شده است و برای اشتغال زایی در کشور باید 
محتوا و زیر ساخت ها مورد توجه قرار گیرد. همه زیر ساخت ها از 
جمله اصالح نظام بانکی، اصالح قوانین مالیاتی، قوانین بیمه های 
تامین اجتماعی و قواعد حاکم بر صــادرات و واردات باید وجود 
داشته باشد تا یک شغل ایجاد شــود؛ البته نکته حیاتی در این 
مقوله وجود قوانین شفاف و غیر دســت و پا گیر و در عین حال 
مستحکم اســت، ضمن اینکه اراده و هماهنگی بین دستگاه ها 
جهت تحقق اشــتغال نیز باید وجود داشته باشد. درحال حاضر 
سیاست گذاران باید به این نکته توجه داشــته باشند که دیگر 
نمی توان محورهای توسعه را تنها در یک بخش جست وجو کرد .

ایجاد تحول در روابط بین المللی جمهوری اسالمی ایران و 
خنثی سازی پروژه ایران هراسی به ویژه پس از برجام نه تنها 
سایه تهدید و تحریم علیه کشورمان را کنار زد، بلکه رویکرد 
بین المللی به ســمت همکاری با جمهوری اسالمی ایران 
جهت گرفت، به گونه ای که هیئت های سیاسی، اقتصادی 
و بازرگانی از کشــورهای مختلف برای سرمایه گذاری در 
کشورمان اعالم آمادگی کردند. اکثر این هیئت ها با حضور 
در استان اصفهان نشست های متعددی در راستای افزایش 
همکاری ها داشته اند. در ســال های اخیر گشایش خوبی 
در اقتصاد استان رخ داده اســت به طوری که ۱۲۰ هیئت 
اقتصادی بــه اصفهان آمدند و بــرای پروژه  های اقتصادی 
قرارداد منعقد کردند و برای ســرمایه گذاری خارجی در 
استان ۱۰9 طرح با اعتبار 9 میلیارد یورو تهیه و پیشنهاد 
شد و پس از برجام سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه 
گذاری خارجی در اصفهان انجام شد. سرمایه گذاری خارجی 
در ایران از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت براســاس 
قانون ســرمایه گذاری خارجی یا از طریق عقــد قرارداد 
شرکت های داخلی با خارجی انجام می شود و ازسه میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی یاد شده، یک 
میلیارد یورو در قالب قانون ســرمایه گذاری خارجی برای 
اجرای هشــت طرح در بخش های، آبــی، انرژی های نو، 

بهداشتی و درمانی، صنایع، خدمات فنی مهندسی انجام 
خواهد شــد. ۲ میلیاردو۵۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری 
خارجی در اســتان اصفهان نیز از طریق عقد قــرارداد با 
شــرکت های داخلی از جمله فوالد مبارکه، پاالیشــگاه و 
دو شرکت بزرگ دیگر انجام می شــود. استان اصفهان در 
راستای حل رکود و مشکل های اقتصادی حرکت می کند 
تا در این مسیر بسیاری از مشکالت همچون نرخ بیکاری را 
کاهش دهد که بدون شک یکی از راه ها همین سرمایه های 
خارجی در راســتای تکمیل طرح ها و اشتغال زایی است. 
اگرچه مشکل اشتغال و رکود را نمی توان به طور صد درصد 

حل شده دانست.

درپسابرجام رخ داد؛

افزایشسرمایهگذاریخارجیدراستاناصفهان

برجامکشاورزی

به دنبال خشکسالی های متوالی  روی داد؛

کاهشسهمبخشکشاورزیدرمیزاناشتغالزاییاستان

Barracuda Sata3 1TB 32Mb - سیگیت

185,000
تومان

196,000
تومان

Barracuda 3TB 6Mb - سیگیت

405,000
تومان

422,000
تومان

Red WD30EFRX 3TB - وسترن دیجیتال

490,000
تومان

500,000
تومان

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

6,890,000 ریالنیم سکه

3,790,000 ریالربع سکه

2,560,000 ریالسکه یک گرمی

1,174,800 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمتسکهوطال

سکه 

حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
برای کشور است که اگر بخواهیم در مقطع حساس فعلی با 
معضل بیکاری و رکود در کشور مقابله کنیم، راهکاری جز 
اهتمام به اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن آن در همه سطوح 

و بخش ها وجود ندارد.
بدون شک  فراهم سازی بسترهای حمایتی از تولیدکنندگان 
و از میان برداشتن موانع فراروی صنعت توسط مسئوالن و 
دولتمردان، برای ایجاد و توسعه اشتغال تاثیرگذار خواهد 
بود. اصفهان به عنوان صنعتی ترین اســتان کشور دارای 
بزرگ ترین صنایع است و رتبه نخست را در بسیاری از صنایع 
به خود اختصاص داده این در حالی است که این استان به 
دلیل تامین بیشترین حجم فرآوری سنگ تزیینی در کشور 

به »قطب صنعت سنگ کشور« مشهور است.
توجه به صنعت سنگ، حرکتی به سمت صادرات

 غیر نفتی است
رییس اتــاق بازرگانی اســتان اصفهان می گوید: اســتان 
اصفهان رتبه نخســت تولید و فرآوری سنگ کشورمان را 
به خود اختصاص داده و این اســتان با برخورداری از ۲۳۰ 

معدن ســنگ و بیش از هزار و ۸۰۰ کارخانــه فرآوری، به 
بزرگ ترین تولیدکننده سنگ های تزیینی در کشور تبدیل 
شده که با استفاده از این شرایط، سنگبری های استان بیش 
از ۵۰ درصد سنگ های فرآوری شده موجود در بازار کشور 

را  تامین می کنند.
سید عبدالوهاب سهل آبادی اضافه کرد: صنعت سنگ در 
سال های اخیر از مرحله استخراج معادن تا فروش با مشکالت 
متعددی مواجه شده اســت که از یک سو این مشکالت به 
نداشتن دستگاه ها و ماشــین آالت به روز و از سوی دیگر 
مالیات بر ارزش افزوده که فشار بسیار زیادی بر واحدهای 

فرآوری سنگ وارد می کند روبه رو بوده است.
وی اضافه کرد: استان اصفهان از نعمت های الهی بسیاری 
به نسبت جمعیت خود برخوردار اســت، اما هیچ توجهی 
برای تولید بهتر و به روزآوری آنها نشده و حدود 9۰ درصد 
واحدهای ســنگبری با روش های اولیه فعالیت می کنند و 
تعداد زیادی از این واحدها، شرایط سختی در فروش دارند و 

رقابت های مسمومی بین آنها وجود دارد.
ســهل آبادی اظهار کرد: اگر بخواهیم به ســمت صادرات 

غیرنفتی حرکت کنیم باید صنعت سنگ را در اولویت قرار 
دهیم و تاکید کرد : اهالی صنعت سنگ باید با هم هماهنگ 
وارد عرصه صادرات شوند و اگر بخواهیم صادرکننده باشیم 
نباید اجازه دهیم دالالن و کشــورهایی همچون امارات با 

نرخ های پایین، صادرات ما را از بین ببرند.
وی مشکل دیگر صنعت سنگ را هزینه های قابل توجه برای 
بازیافت ضایعات سنگ عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی 
و در کنار آن دولت می توانند بســیاری از مشــکالت این 
صنعت را از میان بردارند و راه حل برون رفت از این مشکل را 
ارتقای تجهیزات، آموزش و ارتباط با بازارهای جهانی و ارائه 

تسهیالت با نرخ سود پایین دانست.
رییس اتاق بازرگانی اســتان اصفهان یادآور شد: کشور ما 
دارای یکی از با کیفیت ترین سنگ های جهان است، آنچنان 
که تنها در حوزه سنگ های قیمتی، ۳۳ نوع سنگ در معادن 
کشورمان یافت می شود اما امیدواری به آینده این صنعت 
مشروط به این است که دولت با فعاالن این عرصه همفکری 

و همیاری کند و در جهت رفع مشکالت آنها گام بردارد.
وی افــزود:  بســیاری از  واحدهای صنعتی فعال ســنگ 
در اصفهان اجاره ای هســتند ومالکان اصلــی این واحدها 
نتوانسته اند در صنعت سنگ ادامه فعالیت بدهند، به همین 
دلیل این واحدها را اجــاره داده اند و افرادی که این واحدها 
را اجاره کردند پس از مدتی فعالیت در این صنعت، به دلیل 
عدم سوددهی کار خود را تعطیل کرده و واحدها را تحویل 

صاحبانشان می دهند.
ســهل آبادی با تاکید بر اینکه کشــور وارد رکود شــدید 
اقتصادی شــده با این وجود مالیات ها افزایش یافته است، 
تصریح کرد: متاسفانه قرار است در سال جاری، ۳۰ درصد 

میزان مالیات اصفهان افزایش یابد.
وی در پایان عنوان کرد: در صورت ادامه دار بودن وضعیت 
سنگ با مشکالت جدی روبه رو خواهیم شد این در حالی 
است که با برنامه ریزی درست و مدیریت اصولی می توانیم 
جایگاه خوبی در صادرات و به دنبال آن ارزآوری مناســبی 

برای کشور داشته باشیم.
الزم به ذکر است در زمان تدوین طرح هدفمندی یارانه ها 
در مجلس، صنعت سنگ در رده اولویت های اولیه صنایع 
آسیب پذیر کشور قرار گرفت که باید از بسته های حمایتی 
اســتفاده می کرد با ایــن وجود اهالی ایــن صنعت اذعان 
می کنند که در عمل به جز افزایش ۲۰۰ درصدی هزینه ها 
چیزی نصیب این صنعت نشده است و به نظر می رسد اگر 
چالش ها و مشکالت فعلی صنعت سنگ توسط دولت رفع 

نشود تا پنج سال دیگر این صنعت از بین خواهد رفت.
این در حالی است که سرمایه گذاری در بخش صنعت سنگ 
به عنوان یک صنعت پر بازده، به راحتــی می تواند قدرت 
تاثیرگذاری بخشی از اقتصاد ایران را در عرصه های جهانی 

تضمین کند.

واحدهای سنگبری یکی پس از دیگری تعطیل می شوند؛

قصه پرغصه سنگ در اصفهان!

 اگر بخواهیم 
صادرکننده باشیم 
نباید اجازه دهیم 

دالالن و کشورهایی 
همچون امارات با 

نرخ های پایین، 
 صادرات ما را
 از بین ببرند

اقتصاددانان و کارشناسان اعتقاد دارند اقتصاد مقاومتی نه یک سال و دو سال که باید سال ها 
به عنوان یک هدف و استراتژی کالن در کشور مطرح باشد و در این میان مسئوالن و دولتمردان 

باید شرایط تحقق آن را به کمک مردم و بخش خصوصی فراهم کنند.

فاطمه 
کاویانی
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يادداشت
استقرار صندوق انتخابات ریاست جمهوری ایران در جشنواره کن

در پی درخواست هنرمندان از وزارت خارجه، این وزارتخانه با همکاری وزارت کشور 
و شورای نگهبان تصمیم بر این گرفت که یک صندوق رای در شهر کن فرانسه جهت 

اخذ رای هنرمندان کشورمان که در فستیوال کن شرکت کرده اند، اختصاص یابد.

قاب هنر

يادداشت

اخبار فرهنگی

به گزارش خبرگــزاری فارس از اصفهان، با نزدیک شــدن 
به ماه مبارک شــعبان و اعیــاد بزرگ این مــاه، تئاترهای 
اصفهان هم رنگ و بــوی طنز به خود گرفتــه و بهانه هفته 
نکوداشــت اصفهان و اســتقبال مخاطبان، مزیــد بر علت 
شده اســت تا بعضی از نمایش های کمدی که بیش از یک 
ماه به صورت هر روزه اجرا داشــته اند، تمدید شود. در میان 
آثار کنونی روی صحنه در ســالن های تئاتر اصفهان، عالوه 
بر موضوع طنز و کمدی، توجه به کودکان نیز دیده شــده 
اســت؛ »پینوکیو« نام تئاتری موزیکال نوشــته امیر شیخ 
جبلی اســت که در ســالن اصلی تاالر فرشــچیان واقع در 
خیابان توحید، از ابتدای اردیبهشــت ماه ســاعت 20:30 
روی صحنه رفته است و تا نیمه این ماه ادامه خواهد داشت؛ 
خانواده ها بــرای گذراندن اوقات فراغت با فرزندانشــان در 
 روزهای بهاری اصفهان برای تهیه بلیت می توانند به سایت

artakticket.com مراجعه کنند.
تاالر فرشچیان با اختصاص سانس ساعت 19 سالن خود به 
تئاتر موزیکالی دیگر، سعی کرده برای کودکان و خانواده ها 
تفریح ســالمی پدید آورد. » بزبز قندی و گــرگ ناقال« اثر 
دیگری از امیر شیخ جبلی است که کارگردانی کار را با محمد 
معلمی به اشتراک گذاشته و تا 15 اردیبهشت در سالن اصلی 

تاالر فرشچیان پذیرای عالقه مندان است.
سالن کوچک تاالر فرشچیان نیز ســاعت 19 میزبان تئاتر 
موزیکال و شــاد دیگری با عنوان »خــروس زری، پیرهن 
پری« به کارگردانی امید اجاقی است که توسط احمد شاملو 
نوشته شده و آهنگسازی آن بر عهده جواد رضایی بوده است. 
 بلیت این نمایش موزیکال تا 10 اردیبهشــت ماه در سایت

partakticket.com قابل خریداری است.
دانشگاه اصفهان نیز با اختصاص سالن شهید آوینی به یک 
نمایش کمدی که برگزیده دو دوره جشنواره مونولوگ بوده 
و در نخستین جشــنواره تئاتر محله مورد تقدیر قرار گرفته 
است، سعی کرده حال و هوای دانشگاه را با هنر آمیخته کند؛ 
نمایش »کمدی مضراتی« با نگاهی به مضرات دخانیات اثر 
آنتوان چخوف و بر اســاس برلین اثر محمد یعقوبی نوشته 
شــده اســت، کارگردانی آن به عهده مهدی ایروانی بوده 
و عباس ســلطانی بازیگر این نمایش اســت که از 9 تا 12 
اردیبهشت ساعت 16 پذیرای دانشجویان عالقه مند به تئاتر 

در سالن شهید آوینی دانشگاه اصفهان خواهد بود.
دانشــگاه ســپهر هم در روزهای بهاری اصفهــان، نمایش 
کمدی »خواستگاری« را که اثری از آنتوان چخوف است با 
کارگردانی رویا خسروی به روی صحنه سالن بلک باکس این 

دانشگاه خواهد برد. در این نمایش که از 9 اردیبهشت تا 14 
این ماه ساعت 13 اجرا دارد، مهزیار رضویان، تینا و مهدی 
یزدانی ایفای نقش کرده اند و تهیــه بلیت این نمایش برای 

دانشــجویان دانشگاه ممکن 
خواهد بود.

نمایشــنامه طنــز »تولدت 
مبــارک« نیز که از اســفند 
مــاه در ســالن هالل احمــر 
بــا بــازی قــدرت ا... ایزدی 
اجــرا داشــته، با توجــه به 
اســتقبال مخاطبان تمدید 
شده و قرار اســت پنجشنبه 
و جمعه هــر هفته بــه روی 
صحنه باشد. خرید اینترنتی 
 بلیــت این نمایش از ســایت
avayemehr   ممکــن 

خواهد بود.
1 بــه نفــع  نمایــش »2-
بارســلونا« اثــری از پویــان 
عطایی که به بررسی مشکالت 

یک زوج تک فرزند پرداخته اســت، با توجه به اســتقبال 
مخاطبان تا 12 اردیبهشــت ماه ســاعت 18:30 در سالن 
کوچک تاالر هنر تمدید شــده و تهیه بلیت آن از ســایت 

partakticket.com میسر است.

رامبد جوان با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: عنکبوت 
میرشکار رامبد جوان، گونه ای از عنکبوت بومی انحصاری ایران بوده 
که به احترام فعالیت های محیط زیستی بازیگر، کارگردان و مجری 

ایرانی، رامبد جوان، به نام ایشان نام گذاری شده است.

در مقبره صائب تبريزی انجام می شود؛

بررسی مولفه های شهر خالق 
در هفته نکوداشت اصفهان

نشست شهر خالق با موضوع »بررسی مولفه های شهر 
خالق اصفهان« به مناســبت هفته نکوداشت اصفهان 
برگزار می شــود. همزمان با برگزاری هفته نکوداشت 
اصفهان به میزبانی شهرداری اصفهان، ویژه برنامه ای 
ازســوی مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با 
محوریت بررسی مولفه های شهر خالق برگزار می شود. 
این نشســت از دیروز باحضور چهره های شــاخص و 
برجسته فرهنگی در مقبره صائب تبریزی آغاز شده و تا 

9 اردیبهشت ماه ادامه دارد.
نخستین نشســت این برنامه، دیروز ساعت 20 برگزار 
شده و دکتر حسن بلخاری نویسنده، پژوهشگر و استاد 
فلســفه هنر، زیبایی شناســی و حکمت شرق و دکتر 
اسماعیل آذر استاد ادبیات فارسی، از سخنرانان حاضر 

در این مراسم بوده اند. 
همچنین علــی اکبر والیتی، غالمعلــی حداد عادل و 
بهمن نامور مطلق، از دیگر ســخنرانان این مراسم در 

شب های بعد خواهند بود.

تحصیل ۱۵۰ زبان آموز 
فارسی در دانشگاه بلگراد

رییس دانشکده فیلولوژی دانشــگاه بلگراد صربستان 
گفت: در این دانشــگاه تعداد 150 زبان آموز فارسی 

مشغول به تحصیل هستند.
 هیئتی از دانشگاه بلگراد صربستان، از موسسه لغت نامه 
دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه 

تهران دیدار کرد.
لیلیانا مارکوویچ رییس دانشــکده فیلولوژی دانشگاه 
بلگراد گفت: قدمت این دانشــگاه 290 ســال است و 
در آن 34 زبان خارجی از جمله فارسی، آموزش داده 
می شود. وی افزود: در این دانشگاه تعداد 150 زبان آموز 

فارسی وجود دارد.
رییس دانشکده فیلولوژی دانشــگاه بلگراد، خواستار 
امضای تفاهم نامه با موسســه لغت نامه دهخدا و مرکز 
بین المللی آموزش زبان فارســی بــرای همکاری در 
تاسیس کرســی زبان و ادبیات فارســی در دانشگاه 

بلگراد شد.
اعضای هیئت اعزامی دانشــگاه بلگــراد، از دو کالس 
آموزش زبان فارســی و گنجینه مرحوم عالمه دهخدا 

بازدید کردند.

عنکبوت »رامبد جوان« هم آمد!

با نزديک 
شدن به ماه 

شعبان،تئاترهای 
اصفهان هم رنگ 
و بوی طنز به خود 
گرفته و  بعضی از 

نمايش های کمدی  
تمديد شده اند

با نزديک شدن به اعیاد ماه مبارک شعبان ،تئاترهای روی صحنه در سالن های اصفهان رنگ و بوی طنز به خود گرفته 
و تاالر فرشچیان در دو سالن خود پذيرای سه تئاتر شاد و موزيکال ويژه کودکان است که تا نیمه ارديبهشت ماه اجرا 

خواهد داشت.

ایده پردازی؛ یک نیاز همیشگی
یکی از مسائل مهم و مورد بحث چند سال اخیر، 
ایده پردازی و تشکیل اتاق فکر در جهت ایجاد 
خالقیت و نوآوری در تولید یک محصول است. 
اهمیت این موضوع در جامعه از آنجا نشأت می گیرد که سازمان های 
دولتی و غیر دولتی با برگزاری جشــنواره هــا و رویدادهای هنری 
گوناگون، ایده پردازی و خالقیت را در موضوع خاصی اعالم و فراخوان 
عمومی می کنند؛ اقدامی که زودتر از اینها انتظارش کشیده می شد. 
درواقع نیاز یک جامعه، خود بســتری می شود برای کشف ایده های 
خالقانه گوناگون که باعث می شود افراد در مورد نیازی که وجود دارد 
اقدام به ایده پردازی و تفکر پیرامون آن کرده و به تولید فکر بپردازند و 
در این بین استعدادهای جوان در رشته های گوناگون ظهور پیدا کرده 
و از پتانســیل ها و توانایی های آنها به نحو مطلوب استفاده می شود. 
تکنیک ها و روش های مختلفی برای رســیدن به یک فرد ایده پرداز 
موفق ارائه شده اســت؛ روش هایی همچون مطالعه کتاب، مجالت، 
ســایت ها و تحقیق روی موضوعات مختلف، به همراه داشــتن یک 
دفترچه یادداشت برای نوشتن هر نوع طرح یا ایده ای که به ذهن فرد 
می آید، طوفان فکری و چیدن روش دیگر به همراه دغدغه داشتن فرد 
ایده پرداز در موضوعات مورد نظرش، از مالک های مهم در رسیدن به 
ویژگی خالق بودن است. در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا، کودکان 
را در نظام آموزشی از سنین پایین با این موضوعات آشنا می کنند و در 
همین سنین کودکی با فرهنگ سازی مناسب بذر آن را کاشته تا نتیجه 
شکوفایی اش را در سنین باالتر مشاهده کنند؛ اتفاقی که چند سالی 
است در کشور ما نیز رونق گرفته و شاهد برگزاری کالس های مختلف 
فرهنگی و هنری با موضوع خالقیت و در کنار آن رشد اسباب بازی های 
فکری با موضوعات متنوع بسیار برای کودکان نسبت به زمان گذشته 
هستیم. برگزاری این کالس ها رونق بیشتری در بین مؤسسات پیدا 
کرده و در کنار آن این موضوع برای خانواده ها نیز اهمیت زیادی پیدا 
کرده  است؛تا جایی که در کنار تحصیل فرزندانشان، اقدام به ثبت نام 
آنها در ایــن کالس ها می کنند؛ کالس هــای گوناگونی که در مهد 
کودک ها ، دبستان های غیر انتفاعی و یا  آموزشگاهای خصوصی برای 
پرورش خالقیت در کودکان در حال برگزاری است؛ نیازی که شاید 
بتوان گفت هیچ جایگاهی در نظام آموزشی ما برای آن تعریف نشده 
و یا اقدامات بســیار کمی در مورد آن تاکنون صورت گرفته است. اما 
اکنون شاهد گسترش آن در سطح جامعه و بین خانواده هایی هستیم 
که دغدغه ای برای آینده فرزندان خود متصور هســتند که این خود 
جای خوشحالی دارد. اما این موضوع نباید بهانه ای شود برای افراد و 
مؤسساتی که از این روش سوء استفاده کرده و با گرفتن مبالغ هنگفت 
هیچ خدمات آموزشی مثمر ثمری را در اختیار فرزندان خانواده ها قرار 
نمی دهند و فقط قصد دارند از شرایط به وجود آمده حداکثر سود را 
به نفع خود برده و خانوادها از این موضوع بی خبر باشند. جدای از این 
بحث، استعداد ایده پردازی حتما نباید محدود به دوران کودکی بوده و 
آموزش هایی که داده می شود فقط مختص به آنها باشد. درست است 
که این بحث باید از سنین کودکی شروع شود اما استعداد ایده پردازی 
در هر فردی و در همه سنین، از کودکان گرفته تا جوانان و افراد مسن، 
وجود دارد؛ استعدادی که درون همه  افراد نهفته است و مهم کشف 
این استعداد است تا فرد به مرور بتواند مرحله به مرحله آن را برای خود 
تکمیل کرده و به نتیجه مطلوبی که می خواهد دست پیدا کند و سرانجام 
یک ایده پرداز موفق شود. در واقع یکی از راه ها برای شناسایی استعداد 
افراد، همان طور که اشاره شد، برگزاری جشــنواره ها و رویدادهای 
گوناگون توســط ارگان های مختلف دولتی و خصوصی است که با 
سرمایه گذاری متولیان امر در این مورد، باید بستر سازی را برای افراد 
مستعد که عالقه مند ایده پردازی ،خالقیت و نوآوری هستند فراهم 
کرد تا با هدف گذاری و به نتیجه رسیدن در این راه، استعدادهای خود 
را شکوفا کرده تا بالفعل شوند و ایده های خود را از مرحله طرح ذهنی 

به مرحله  عملی برسانند.

بازیگران سرشناس ایرانی در تایلند
اینستاگرام عبدالرضا کاهانی کارگردان مطرح کشور و رضا عطاران، 
حمید فرخ نژاد و امین حیایی، با خبر هایــی از یک فیلم جدید در 

تایلند به روز شد.
این کار جدید کاهانی در کشور تایلند فیلم برداری می شود و بازیگران 
خارجی هم در کنار رضا عطاران، امین حیایی و حمید فرخ نژاد بازی 
خواهند کرد. هنوز جزئیاتی درباره نام و داستان فیلم منتشر نشده 

است و این فیلم محصول مشترک ایران و تایلند خواهد بود.

 پایان فیلم برداری فیلم »مجیدی«
در بمبئی و جیپور

فیلم برداری فیلم سینمایی »پشت ابرها« جدیدترین ساخته مجید 
مجیدی در دو شهر  بمبئی و جیپور به اتمام رسید و مراحل فنی فیلم 

در هند انجام می شود. 
تدوین این فیلم توسط حسن حسندوســت که مدتی است در هند 

حضور دارد آغاز شده است. 
همه عوامل فیلم هندی هستند و این تجربه می تواند برای سینمای 

ما قابل تامل باشد. 
فیلمنامه این فیلم که در ایران پروانه ســاخت گرفته اســت توسط 
محمدرضا طالش مجیدی و مهرداد کاشانی نوشته شده و تهیه کنندگی 

این اثر برعهده مجید مجیدی و یک شرکت هندی است.

بهروز نورانی پور که با فیلم مستند »A157« در جشنواره های مختلف 
داخلــی و خارجی موفقیت های متعددی کســب کرده بود، ســاخت 
جدیدترین فیلم مستند خود را آغاز کرد. عنوان این فیلم »ماده گرگ« و 
از  محصوالت سازمان سینمایی حوزه هنری است که با موضوع بررسی 
خشونت و افراطی گری در منطقه ساخته می شود. نورانی پور بهمن ماه سال 
گذشته نیز فیلم »دایان« را به تهیه کنندگی حوزه هنری مقابل دوربین برد. 
مستند »A157« تاکنون جوایز بسیاری در داخل کشور از جمله جشنواره 
فیلم فجر، مقاومت، سینما حقیقت و... کسب نموده و پیش از این جایزه 
اصلی جشنواره  بین المللی فیلم Zeichen der Nacht آلمان، جایزه فیلم 
منتخب از نگاه تماشاگران جشنواره Chambéry  فرانسه، جایزه بهترین 
مستند جشنواره »واچ داکز« لهستان و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره 

فیلم »سینیه دو نویی« فرانسه را نیز از آن خود کرده است.

سریال »سرزمین کهن« که فیلمبرداری آن تا 2 هفته دیگر به پایان می رسد، 
هنوز مشخص نیست که چه زمانی روی آنتن تلویزیون خواهد رفت.

کمال تبریزی درباره پایان تولید این ســریال که برای شبکه سه ساخته 
می شود، اظهار کرد: تولید و ضبط آن تا دو هفته دیگر پایان می یابد. وی درباره 
پخش این سریال عنوان کرد: احتماال پخش این سریال به پاییز موکول شود؛ 
ولی باز هم زمان اصلی آن هنوز مشخص نیست و باید از مسئوالن بپرسید. 
تبریزی در ادامه تصریح کرد: این روزها ادامه سکانس های مرتبط با انقالب را 
در دانشگاه تهران ضبط می کنیم که تا دو هفته آینده نیز ادامه می یابد. وی در 
پایان درخصوص اینکه بعد از اتمام سریال »سرزمین کهن«، سراغ سینمایی 
»مارمولک 2« می رود یا آثار دیگر، اظهار کرد: »مارمولک 2« و چند کار دیگر 
فعال در حد طرح هستند و بعد از »سرزمین کهن« می خواهم کمی استراحت 

کنم و بعد سراغ این طرح ها می روم.

آغاز پیش تولید مستندی 
 با موضوع خشونت 

و افراطی گری

تولید و ضبط »سرزمین 
کهن« تا ۲ هفته دیگر به 

پایان می رسد

سالن های تئاتر اصفهان در آستانه شعبان رنگ و بوی طنز به خود می گیرد ؛

طنازهای اصفهان روی صحنه

کارگردان اصفهانی تئاتر:

فضا و امکانات برای 
اجرای تئاتر در 
اصفهان مناسب نیست

کارگردان اصفهانی تئاتر گفت: فضا برای اجرای تئاتر مناسب نیست، سالن و بودجه ها کم است؛ این شرایط مناسب نیست اما شاید برای افراد جوان تر و جویای نام 
صالح  این باشد که کار کنند. من با شرایطی که حرفه ای  نمی دانم ترجیح می دهم کار نکنم. امید نیاز افزود: مشکل تئاتر، اقتصادی است؛ مشکل من نه شورای 
ارشاد اســت و نه چیز دیگری، برای یک کار 4 ماه تمرین کنیم و پس از آن نهایتا چیزی که می ماند 2 الی 3 میلیون تومان است؛ یعنی از یک کارگر ساده کمتر 

است و این برای ما به صرفه نیست؛ زیرا ما از این راه زندگی مان را می گذرانیم، بنابراین بهتر است تولید تئاتر نکنم و کارهای دیگر و اجراهای دیگر داشته باشم.
 نیاز تصریح کرد: من از فضای تئاتر اصفهان خسته هستم؛ چقدر به مسئوالن نق بزنیم که بودجه نیست؟  تئاتر هنری است که باید از آن حمایت کرد؛ اگر بودجه 
ندهند ما چگونه تئاتر بسازیم؟ وی با اشــاره به اجراهای اخیر در اصفهان بیان کرد: درحال حاضر تئاتر اصفهان سیرتکاملش را طی می کند اما پیشرفت نکرده؛ 
پیشرفت معنی دیگری دارد و آن فرای رشد تکاملی است. اگر سال 65  دو تئاتر داشتیم االن 7 تئاتر داریم و این به معنی آن نیست که اصفهان در تئاتر پیشرفت 

داشته؛ بلکه سیرتکاملی و نرمالش را طی کرده است.

در شهر

ایمنا : برپایی هفته نکوداشــت اصفهــان رخداد مهمی در 
عرصه فرهنگ و هنر پایتخت فرهنگ و هنر اسالمی است.

این رخداد بزرگ که به میزبانی شــهرداری اصفهان برگزار 
می شود، فرصتی طالیی برای معرفی دستاوردهای شاخص 
و مهم شهر اصفهان در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری و 
شهری است تا بتواند در ارائه تصویری واقعی از این کالن شهر 
تاریخی گام موثری بردارد. در این میان اما شرح و بررسی هفته 
نکوداشت اصفهان از منظر هنرمندان حرف دیگری است. 
حسین مرآتیان، هنرمند پیشکسوت آیینه کار در اصفهان و 
میراث دار این هنر کهن از نسل های پیشین در خانواده اش 
است. این هنرمند  ضمن بیان اینکه هفته نکوداشت اصفهان 
اتفاق قابل توجهی در عرصه فرهنگ و هنر این شــهر است 
گفت: تبلیغات، عامل مهمی برای آشــنایی مردم با هفته 
اصفهان اســت.وی ادامه داد: اصفهان به ویژه با هنرمندان 
بیشماری که دارد آنقدر در تمام دنیا شاخص و شناخته شده 
است که صدالبته باید هفته مخصوص به خود داشته باشد، اما 
ازنظر من باید تبلیغات بیشتری برای آشنایی مردم با هفته 
اصفهان صورت گیرد، چراکه الاقل بسیاری از همکاران من 
در حوزه صنایع دستی با این هفته آشنایی زیادی ندارند و 
بیشتر با روز جهانی صنایع دستی آشنا هستند. مرآتیان با 

تاکید بر اینکه اصفهان در ایران و جهان همیشه حرف اول را 
در هنر به ویژه هنر صنایع دستی می زند عنوان کرد: باید به 
هنر و فرهنگ اصفهان اهمیت داده شود و در هفته ای که به 
نام اصفهان نامگذاری شده، این هنرها به مردم ایران و جهان 

معرفی و شناسانده شوند.
هنرمند پیشکسوت آیینه کاری اصفهان گفت: من معتقدم 
که با برگزاری هفته اصفهان، هنر و هنرمندان اصفهان بیش 
از پیش به جهانیان معرفی خواهند شد و اگر این امکان وجود 
داشته باشد که در طول یکسال چندین نوبت برای معرفی هنر 

و فرهنگ اصفهان اختصاص یابد،خیلی موثرتر است.

هنرمند آيینه کار اصفهانی:

هفته نکوداشت اصفهان می تواند در جهان مطرح باشد

انیمیشن

علی نوری اســکویی که آخرین ســاخته او »رهایی از 
بهشــت« در جشــنواره ســی و پنجــم فجــر حضور 
داشــت و به دلیــل بد بــودن زمــان اکران مــورد بی 
مهــری مخاطبــان و داوران قــرار گرفــت و اعتراض 
او و عوامل اثــرش را برانگیخــت، از همــکاری خود با 
 حوزه هنــری برای اکــران و پخش فیلمــش خبر داد.

وی درباره اکــران عمومی اثرش به خبرنگار ســینمایی 
دیباچه گفت: قرار شــده حوزه هنــری، پخش و اکران 
انیمیشن »رهایی از بهشت« را به عهده بگیرد و زمان آن 
اواخر تابستان خواهد بود. این کارگردان با تاکید بر اینکه 
انیمیشــن می تواند باعث پیشرفت ســینما شود گفت: 
انیمیشن شاخه ای پیشــرو از صنعت بزرگ سینماست 
و همه تکنیک هــای موجود در ســینما حاصل تالش 
هنرمندان این عرصه است. وی با اشاره به اینکه مسئوالن 
شناخت درستی از انیمیشن ندارند ادامه داد: متاسفانه 
هنرمندان سینمایی ما در حوزه پژوهش و تحقیق حوصله 
به خرج نمی دهند و یکی از دالیل مهجور ماندن انیمیشن 

در ایران همین است.
نوری اســکویی گفت: یادمان باشــد که مردم به سینما 
می روند تا از تکنولوژی لذت ببرند و اگر ما این خواسته 

 مخاطب را نادیده بگیریم، خواه ناخواه او را از سینما دور 
کرده ایم.

علی نوری اســکویی در پایان گفت: نسبت به بهتر شدن 
اوضاع انیمیشن در ایران خوشبینم و به نظرم با تولید آثار 
جدید، نگاه مسئوالن نیز نســبت به این هنر تاثیرگذار 
تغییر خواهد کــرد. علی نــوری اســکویی، انیماتور و 
کارگردان ایرانی اســت و آخرین ســاخته او »رهایی از 
بهشت«، انیمیشنی 90 دقیقه ای است که پیشتر »پشت 
دروازه های بهشت« نام داشت. این فیلم به روایت زندگی 

شهید دکتر مصطفی چمران می پردازد.

کارگردان انیمیشن »رهايی از بهشت«:

مسئوالن، شناخت درستی از انیمیشن ندارند!

میثم
 هاديان

با هنرمندان
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آغاز پیش فروش ال جی G6 در ایران
پس از معرفی و عرضه جهانی گوشی ال جی G6، اکنون پیش فروش این محصول 
در ایران امکان پذیر شد. گوشی  LG G6 در کنگره جهانی موبایل امسال فیدبک 
بسیار مثبتی داشت و توانست ۳۶ جایزه مهم را از رسانه های مختلف به دست آورد.

کپی و پیست منسوخ می شود
گوگل، فناوری جدیدی ساخته که جایگزین کپی و پیست خواهد 
شد. این فناوری به طور هوشمند مطالبی که کاربر می خواهد پیست 

کند را پیش بینی می کند.
به گزارش ونچور بیت، گوگل قصد دارد با ارائه این فناوری »کپی و 
پیست« را منسوخ کند. این شرکت، نوعی فناوری ساخته که »کپی 
کردن بی نیاز از پیست «نام گرفته است. در این فناوری، اطالعات 
از مرورگر کروم کاربر برای بهبود استفاده از اپلیکیشن های مختلف 

به کار می رود.
فناوری مذکور هم اکنون در مرحله آزمایش است، اما گفته می شود 
به کاربران اجازه می دهد هر گونه متنــی را بدون کپی کردن آن 
پیست کنند. این فناوری به طور هوشمندان مطلبی که کاربر قصد 

کپی کردن آن را دارد، پیش بینی می کند.
کاربران می توانند با ادیت فایــل ها در Chrome Canary برای 
اندروید این ویژگی جدید را بررسی کنند، اما احتماال این ویژگی به 

طور کامل کارایی ندارد.
به هرحال شــیوه کارکرد فناوری نیز به این شکل است؛ اگر کاربر 
مشغول بررســی وب سایت یک رســتوران باشد و ســپس وارد 
اپلیکیشن Map شود، کیبورد دستگاه به طور خودکار نام رستوران 
را برای وارد کردن در محل جســت وجو پیشــنهاد می کند و کد 
مشخصات در کروم را برای Android Canary build می خواند. 
سپس اطالعات جمع آوری شده به طور محلی ذخیره می شود و در 

اختیار گوگل قرار نمی گیرد.
طبق اطالعات ایــن منبع، فناوری کپی بدون پیســت احتماال در 
Chrome 60 در مــاه های آتی بــرای کاربــران اندروید عرضه 

می شود، اما احتماال با اندروید O برای کاربران فراهم شود.

جی پی اس بومی به بازار می آید
تولید سیستم های صوتی و تصویری خودرو، نخستین بار در ایران 
و خاورمیانه از ســوی متخصصان داخلی، بومی ســازی و به تولید 

انبوه رسید. 
این محصوالت توسط شرکت دهکده جهانی تولید و برای رقابت با 

برندهای وارداتی و تولید اشتغال وارد بازار می شوند.
در این راستا شرکت دهکده جهانی، از کارخانه سیستم های مولتی 
مدیا و هوشــمند خودرو در منطقه ویژه اقتصــادی فرودگاه پیام 
رونمایی کرد. حیدری مدیرعامل شــرکت دهکده جهانی درباره 
تنوع محصوالت تولیدی گفت: در حال حاضر تولید مولتی مدیای 
خودروی برلیانس، پژوپارس و پژو405، هایما7، سوزوکی و سمند 
را انجام می دهیم و طراحی و تولید مولتی مدیای L90 را تا قبل از 
 GPS نیمه اول سال انجام خواهیم داد؛ همچنین تمامی نقشه های
شرکت مدیران خودرو را مجموعه دهکده جهانی انجام داده است. 
وی در پایان به همکاری با خودروسازان داخلی و خارجی پرداخت 
و گفت: برنامه شرکت این اســت تا با تمام خودروسازان داخلی و 
خارجی بتواند همکاری داشــته باشــد. همچنین برنامه ای برای 
شرکت های تاکسیرانی ارسال شــده تا تمام امکانات روی گوشی 

موبایل به مولتی مدیای داخل خودرو انتقال داده شود.

 تعرفه اتصال فیبرنوری به منازل 
تعیین شد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نحوه استفاده از سرویس فیبرنوری 
منازل را تشریح کرد و گفت: تعرفه استفاده از این سرویس مطابق 

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعیین شده است.
رسول سراییان در گفت وگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه تعرفه 
استفاده از خدمات شبکه دسترســی فیبرنوری، مطابق با مصوبه 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، اظهار داشت: مطابق با 
آنچه که در مصوبه کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات برای نرخ 
دسترسی به اینترنت آمده، بســته های تعرفه ای برای متقاضیان 

دسترسی به فیبرنوری نیز درنظر گرفته شده است.
ســراییان گفت: ســرویس دسترسی شــبکه فیبرنوری براساس 
بســته های تعریف شــده برای 50 گیگابایت مصرف با ســرعت 
50مگابیت، حدود ۶0 هزار تومان بــه صورت ماهانه درنظر گرفته 
شده است و برای ۲00 گیگابایت مصرف و ســرعت 50 مگابیت، 

تعرفه ای حدود ۳00 هزار تومان پیش بینی شده است.
وی با تاکید براینکه بســته های مختلفی متناســب با درخواست 
متقاضی در ســطوح متفاوت برای متقاضیــان فیبرنوری منازل 
تعریف شده است، گفت: در پرتال مخابرات با وارد کردن شماره تلفن 
مشترک، شرایط درخواست سرویس، نحوه پوشش، هزینه مودم و 
تعرفه ها اطالع رسانی شده است. متقاضیان می توانند با مراجعه به 
پرتال شرکت مخابرات ایران، سرویس مدنظر خود را انتخاب کنند.

امسال به جای آیفون 7s، دو مدل 
آیفون 8 وارد بازار می شود  

طبق شایعات جدیدی که دریافت شده است، شرکت اپل پرچمدار 
جدید خود را با نام آیفون 8 معرفی می کنــد و دیگر نباید منتظر 

آیفون 7s باشیم.
طبق شایعه جدیدی که از سوی MIC Gadget مطرح شده، اپل 
به جای یک آیفون 8 و دو مدل آیفون 7s از دو مدل آیفون 8 رونمایی 
خواهد کرد. این ادعا برخالف گزارش های چند ماه اخیر اســت که 

تحلیلگران و فاش کنندگان ارائه داده اند.
شایعات از این موضوع حکایت دارند که اپل دو مدل آیفون 7s و یک 
مدل آیفون 8 )یا نسخه ویرایش شده( معرفی خواهد کرد. امروز ما 
می توانیم به شما بگویم که این حرف صحت ندارد. پاییز امسال ما 
فقط شاهد دو گوشی با تکنولوژی جدید خواهیم بود. طبق شایعات، 
هر دو نسخه 8 و 8 پالس دارای دوربین دوگانه هستند و ما می توانیم 
با برادر کوچک تر این خانواده عکس هایی با کیفیت یکسان با آیفون 

8 پالس بگیریم.
همچنین این منبع ادعا کرده که شرکت فاکس کان در هفته آخر 
ژوئن قطعات اولیه دستگاه را برای سرهم بندی آن دریافت می کند 
و می توانیم در آن زمان مشخصات و نام آیفون ها را تشخیص دهیم.

ســالید گری )Solid Gray(، بدون شــک، یکی از بهترین 
کوله پشتی هایی است که بدنه ای سخت و محکم دارند. این 
کیف در طیف وسیعی از رنگ ها تولید می شود تا پاسخگوی 
سلیقه  های مختلف باشد. ســبکی و کارایی باال در طراحی 
 چند وجهی آن به خوبی ادغام شــده اند. این کوله  ســبک، 
با دوام و محافظی ایده ال برای وســایل با ارزش شماست. در 
یک کالم، سالید گری بیشتر شبیه کیفی است که از دنیای 

آینده آمده باشد.

به گزارش زومیت، پوشش خارجی فوق العاده قوی آن از جنس 
پالستیک باکیفیت پلیمری است و بر خالف کوله پشتی های 
معمول، شبیه به چمدان  باز می شود. به محض باز کردن کوله 
متوجه دو محفظه جداگانه با طراحی خاص و هوشــمندانه 
می شوید. از هر قســمت می توانید برای نگهداری اشیای با 
ارزش خود اســتفاده کنید. امکان تعویض تسمه، وجود یک 
دسته مخفی و شــماره ســریالی که روی بدنه حک شده از 
ویژگی های اصلــی این کوله به حســاب می آیند. هر یک از 

جزئیات به کار رفته در طراحی و تولیــد، از ابتدای فرآیند، 
با دقت و توجه بسیار انتخاب شــده اند. به خاطر استفاده از 
مواد بسیار سبک در ســاخت کوله می توانید بدون نگرانی از 
شکستن یا پاره شــدن کوله، آن را میلیون ها بار جمع کنید. 
ساختار منحصربه فرد سالید گری، عامل اصلی وزن اندک آن 
 )تنها ۱۲75 گرم( اســت. از این کوله می توانید برای حمل 

لپ تاپ های ۶/۱5 اینچی و کمتر، استفاده کنید.
همانطور که گفته شــد، وزن این کوله در حالتی که باری در 
آن نباشــد، ۱۲75 گرم بوده  و در ابعاد خارجی ۲00 × ۳۲0 
× 500 میلی متر ساخته شده است. حجم این کوله ۱5 لیتر 
گزارش شده و طراحی تاشو نوآورانه سالید گری، آن را به یک 
کوله پشتی قوی و سبک با پوسته ای سخت تبدیل کرده است. 
شما می توانید اشیای ارزشمند خود را با خیال راحت درون 
کوله قرار دهید و از ایمنی آنها اطمینان خاطر داشته باشید. 
در اطراف کیف، فوم های EPDM کار گذاشته شده و بندهای 
 محافظ لپ تاپ و تبلت نیز درون کوله تعبیه شــده اســت.
 با وجود چندین بخش مختلف در طراحی این کیف، به اشیای 
کوچک و تلفن همراه خود دسترسی آســان دارید. در عین 
حال برای قرار دادن وســایل و لوازم خود در این کوله فضای 
زیادی دارید. به راحتی و تنها با یک فشار کوچک می توانید 
دو بند کوله را وصل یا جدا کنید؛ همچنین بندهای کوله در 
چندین رنگ مختلف تولید می شوند که می توانید از این میان 
یک یا چندین رنگ را تهیه کنید. گیره هایی که برای چفت و 
بست کوله طراحی شده ند نیز از جنس خود کوله یعنی یک 
نوع پلیمر بسیار باکیفیت است. دسته بســیار راحت کوله، 
در صورتی که نیازی به آن نداشــته باشــید در کوله مخفی 
می شود. این دسته مخفی شونده از جنس پالستیک سخت 
POM است و مانند بدنه کوله بسیار مقاوم طراحی شده است. 
طراحی کوله پشتی سالید گری ترکیبی هوشمندانه از اشکال 
ظاهری جانوران و حشراتی با ساختار چندضلعی است. این 
ساختار منحصربه فرد وجود ســخت ترین پوسته ممکن با 
نازک ترین الیه  از مواد را امکان پذیر می سازد. این کوله پشتی 
عمر طوالنی  خواهد داشت و انتظار می رود سال  ها بدون بروز 
مشکل از آن استفاده کنید و لذت ببرید. در نهایت نکته جالب 
توجه در رابطه با این کوله پشتی مدرن در این است که پس از 
سال ها استفاده، امکان بازیافت سالید گری به مواد باکیفیت 

و قابل استفاده وجود دارد.

محققــان به روش جدیدی بــرای فریز کــردن بخش مایع 
باتری های لیتیومی دست یافته اند. با این روش عالوه براینکه 
به عمر باتری افزوده می شــود، قابلیــت انعطاف پذیری نیز 
می یابد. به گــزارش دیلی میل، الکترولیــت های مایعی که 
در باتری های قابل شارژ تجاری اســتفاده می شود، ممکن 
است آتش بگیرند و مشکالتی برای ایمنی کاربر ایجاد کنند. 
درهمین راستا محققان دانشکده مهندسی و علوم کابردی 

بنیاد فود در دانشگاه کلمبیا، تصمیم گرفتند آزمایش هایی 
را با اســتفاده از الکترولیت جامد باتری انجام دهند.  آنها از 
روش قالب گیری یخ استفاده کردند تا ساختارهای ستونی 
همخوان با الکترولیت جامد ســرامیکی را بسازند. به عبارت 
دیگر محققان معتقدند استفاده از باتری با الکترولیت جامد 
ســرامیکی عالوه برآنکه ایمن تر اســت، قابلیت رســانایی 
بیشتری هم دارد. درهمین راستا آنها محلول آب مانند را با 

ذرات سرامیک به شدت سرد کردند تا حدی که مایع یخ زد. 
به این ترتیب ذرات ســرامیکی در آن غلظت بیشتری یافت. 
سپس با استفاده از وکیوم ماده یخ جامد به گاز تبدیل شد که با 
ساختار عمودی بقیه مواد باتری همخوانی داشت. یوان یانگ، 
دستیار پروفسور و اســتاد علم مواد و مهندسی در دانشگاه 
کلمبیا می گوید: در دستگاه های متحرک الکترونیکی مانند 
وسایل نقلیه، استفاده از باتری های لیتیومی انعطاف پذیر نه 
تنها مشکل ایمنی را حل می کند بلکه تراکم انرژی باتری را 
 برای حمل و نقل و ذخیره می افزاید. همچنین به وسیله آنها

 می توان دستگاه های انعطاف پذیر ساخت.

سالیدگری محصول جدید خود را معرفی کرد؛

یک کوله پشتی از آینده

حجم این کوله 
۱۵ لیتر گزارش 
شده و طراحی 
تاشو نوآورانه 

سالیدگری، آن را 
به یک کوله پشتی 

قوی و سبک با 
پوسته ای سخت 
تبدیل کرده است

حتما شما هم اشیای بسیاری را در اطراف خود سراغ دارید که دوباره طراحی شده اند و در این فرآیند هم امکانات 
جدیدی به آن اضافه شده است،  طراحی آن دچار دگرگونی شده و در اصطالح آن را مدرن کرده اند، اما شاید 
کوله پشتی که هر روزه برای حمل وسایل خود از آن استفاده می کنید  از این غافله جا مانده باشد. حاال سالیدگری 

کوله پشتی را هم به این غافله رساند.

علم پژوهی

اولین تصویر از سیاه چاله
»سیاه چاله« جذاب، دلهره آور و وهم برانگیز است. این 
ساده ترین تعریف از معمای علمی است که غریب به صد 

سال ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است.
آنچه که امروز از سیاه چاله می دانیم با تمام تحقیقات 
صورت گرفته به گفته بسیاری از محققین ناچیز است. 
سیاه چاله شامل نیروی گرانشی فارغ از تصویری است 
که ســتاره ها را به درون خود جذب می کند، به همین 

خاطر به گورستان مرگ ستاره ها شهرت یافته است.
تا امروز ده ها فیلم با محوریت کرم چاله ها و سیاه چاله ها 
از پرده سینما پخش شده است، در داستان های علمی 
تخیلی از سیاه چاله به عنوان کلید ســفر در زمان یاد 
می شــود، موضوعی که چندان دور از واقعیت نیست. 
حرکت در امتداد افق رویداد سیاه چاله سبب می شود 
زمان کندتر از حد معمول بگذرد. بزرگ ترین سیاه چاله 
از زمین بیش از ۳00 میلیون ســال نوری فاصله دارد، 
افق رویداد این ســیاه چاله 5 برابر فاصله خورشــید از 
دورترین سیاره منظومه شمسی است. ژان پل لیومنت، 
نقاش و فیزیکدان نامدار فرانســوی در سال ۱979 با 
ماشــین آی بی ام 7040 پیشــرفته محاسبات بسیار 
دقیقی روی یک سیاه چاله انجام داد. نتیجه، تصویری 
بود که هنوز هم به عنوان الگو و نمونه استفاده می شود 
و از تصویرســازی رایانه ای که امروز انجام می شود به 
واقعیت نزدیک تر است. برای خلق تصویر نهایی، از یکی 
دیگر از عالقه مندی هایش کمک گرفت؛ یعنی هنر. او 
با استفاده از اطالعات وسیعی که از طریق رایانه کسب 
کرد، با مرکب هندی روی کاغذ نگاتیو طراحی کرد. به 
این ترتیب که نقاطی را به طــور متراکم در جاهایی که 
شبیه سازی واضح تر دیده می شد کشید.ژان پل می گوید: 
»پس از آن از منفی به مثبت رسیدم. نقاط سیاه، سفید 

می شدند و پس زمینه سفید، سیاه می شد.« 
عالوه بر این، شبیه سازی های رایانه ای که ناسا و سایرین 
بعدها طراحــی کردند، هنوز عناصــر محدودکننده و 
بازدارنده ای را نشان می دهد؛ »حلقه نازکی از فوتون« 
در مرکز، نور متغیر دوپلر-انیشــتین و دیسک دوالیه 
افزایشی که از طریق همگرایی گرانشی ایجاد می شود. 
تصویر زیر را لیومنت از سیاه چاله ها ترسیم کرده است.

ویژه

تاکنون صفحات نمایش ال ای دی در ویترین مغازه ها تا چرخ های دوچرخه 
به کارگرفته شده اند، اما اکنون یکی از اپراتورهای موبایل ژاپن از این فناوری 

در نوعی وسیله متحرک هوایی استفاده کرده است!
این شرکت در حقیقت نخستین پهپاد مجهز به صفحه نمایش کروی ال ای 
دی جهان را ساخته است. این وســیله کوادکوپتری محصور در چارچوبی 
کروی شکل با قطر88 سانتی متر اســت که تصاویر را در 8 صفحه نمایش 
عمودی ال ای دی نمایش می دهد. از سوی دیگر این صفحات به طور افقی 
 و با ســرعت زیادی می چرخند. همزمان با چرخیدن صفحات، چراغ های
 ال ای دی روشن و خاموش می شوند و یک صفحه نمایش بزرگ تر با ارتفاع 

۱44 و محیط ۱۳۶ پیکسل می سازند.
وزن این صفحه نمایش ۳/4کیلوگرم اســت و به گفته شــرکت ســازنده 
این پهپاد قدرت مانور بســیاری دارد. به همین دلیل می تــوان از آن در 

رویدادهایی که در فضای بسته یا روباز  برگزار می شوند، استفاده کرد.

نخستین صفحه نمایش
ال ای دی متحرک دنیا

نگران فراموش کردن
محل پارک خودرو نباشید

با تازه ترین تغییرات اعمال شده در برنامه نقشه گوگل که روی هر دو نسخه 
اندروید و آی او اس در دسترس است، محل پارک خودروهای افراد، قابل 

مشاهده خواهد بود.
گوگل اعمال این تغییرات در برنامه نقشــه خود را از ماه گذشته آغاز کرد 
و حاال عموم کاربران به این خدمات دسترســی دارند. برای استفاده از این 
خدمات کاربران تنها باید بعد از پارک کردن، روی نقطه آبی نشان دهنده 
موقعیت خود روی نقشه ضربه بزنند و سپس گزینه »ذخیره کردن محل 

پارک« را انتخاب کنند.
این خدمات با امکانات مشــابهی به کاربران گوشــی های آیفون هم ارائه 
می شود، اما اگر گوشی شما با بلوتوث یا از طریق پرت یواس بی به خودرو 
متصل باشد، گوگل از امکانات برنامه نقشه اپل استفاده می کند تا به طور 
خودکار موقعیت خودرویتان را بعد از قطع گوشی روی برنامه نقشه گوگل 
عالمت بزند. عالقه مندان برای استفاده از این خدمات باید از آخرین نسخه 

از برنامه نقشه گوگل استفاده کنند.

محققان ناسا مشغول ساخت سیســتم گلخانه ای بادی برای مریخ یا ماه 
هستند که به فضانوردان کمک می کند در اعماق فضا به فعالیت های خود 
ادامه دهند. این سازمان تاکنون توانسته برنامه پرورش گیاهان و سبزیجات 
را در ایســتگاه بین المللی فضایی ایجاد کند. این یک سیستم گلخانه ای 

است که قابلیت کارکرد روی ماه یا مریخ را دارد.
درهمین راستا  محققان ناســا در مرکز کندی فلوریدا، مشغول همکاری 
با گروه دانشــگاه آریزونا و صاحبان کســب و کارهای کوچک  هستند تا 
روشی بلند مدت  برای پشتیبانی از حضور فضانوردان در فضا بیابند. نمونه 
اولیه این تالش ها  نیز شــامل یک گلخانه بادی اســت که مواد مغذی را 
بازیافت می کند. این گلخانه در حقیقت شــبیه سازی فرآیندهای موجود 
 در زمین اســت. در این روش گیاهان به عنوان منبعی برای از بین بردن 
دی اکسیدکربن استفاده می شوند و از سوی دیگر  اکسیژن و غذا نیز فراهم 

می کنند.

 سازمان فضایی ناسا
برای مریخ گلخانه بادی می سازد

هوش سنج

فردی درون اتاقی به ابعاد x ۱0 x ۱0 4 متر مکعب، خود 
را به وسیله یک طناب به طول دو متر از سقف آویزان 
کرده و خــود را دار می زند . پس از مدتــی افرادی به 
نزدیکی اتاق او می آیند و او را صدا می زنند و می بینند 
که از اتاق او صدایی بیرون نمی آید ، نگران می شوند و 
درب اتاق را می شکنند  و متوجه می شوند که او خود 
را دار زده است بی آنکه درون اتاق میز ، صندلی یا چیز 

دیگری باشد . او چگونه می تواند خود را دار زده باشد ؟

ابتدا 7 لیتری  را  پر می کنیم و داخل 5  لیتری می ریزیم، 
بعد 5 لیتری را خالی کرده و دو لیتر باقی مانده را در 7 
لیتری می ریزیم. داخل 5 لیتری ، دوباره 7 لیتری را پر 
می کنیم و ۳ لیتر می ریزیم درون 5 لیتری، دوباره خالی 
می کنیم 4 لیتر باقی مانده را می ریزیم داخل 5 لیتری. 
دفعه بعد که 7 لیتری را پر کردیم ۱ لیترش را می ریزیم 

داخل 5 لیتری و ۶ لیتر باقی می ماند .

معمای شماره 2122

جواب معمای شماره 2121

 Chicken شاید موفقیت های فراوان و تقریبا تمام نشدنی
Scream بیــن بازیکن ها مهم تریــن محرک معرفی 
ساخته Perfect Tap Games باشد ولی با تجربه آن، 
متوجه می شــوید که این عنوان حرف های زیادی برای 
گفتن داشته و استقبال مخاطبین از آن بی دلیل نبوده 
 Chicken است؛ بنابراین پیشنهاد می کنیم تا با معرفی
Scream همراه باشید تا بیشتر با این بازی و المان های 
مثبتش آشنا شــوید. گرافیک رنگارنگ و جزییات بازی 
Chicken Scream از جملــه نکات مثبت این عنوان 
است. هیچگونه تفاوتی بین مکانیزم های گیم پلی ساخته 
Perfect Tap Games و عناوین هم سبک نمی بینید؛ 
با تمام آنها شما احتیاجی به انگشتان خود برای حرکت 
یا کشتن دشمنان ندارید و تنها باید با »صدا« ،شخصیت 
داستان را هدایت کنید. ساده بگوییم، آواها نقش موفقیت 
شما را به دوش می کشــند. صداهایی با دسیبل پایین 

باعث خواهند شد تا شخصیت داستان به سمت رو به رو 
رفته و برای پرش هم کافی است تن صدای خود را افزایش 
دهید. فقط فراموش نکنید ارتفاعی که می پرید به صدای 
شما بستگی خواهد داشت. محبوبیت بازی در این است 
که Chicken Scream تنها عنوانی از این سبک است 
که توانســته به بهترین حالت ممکن از ویژگی »صدا« 
 Chicken استفاده کند. حساسیت تشــخیص صدای
Scream واقعا خوب است و حتی می توانید برای راحتی 
خود روی این قسمت تغییراتی بدهید. خالف تقریبا تمام 
بازی های مشــابه که چالش های آنهــا تعریف چندانی 
نداشته و عموما با عنوانی با همان اســتانداردهای دهه 
 Perfect Tap Games ،های پیشین رو به رو هستیم
برای طراحی مرحله های Chicken Scream سنگ 
تمام گذاشــته و این بخش به خوبی جذابیت های گیم 
پلی را نشــان می دهند. جدا از آنکه تعداد زیاد آنها هم 
موجب شده تا تارهای صوتی خود را نوازش دهید. شما 
 می توانید بــرای دریافت این اپلیکیشــن این آدرس را

 goo.gl/L3fwHk در مرورگرتان وارد کنید.

معرفی بازی Chicken Scream؛ 

فرار مرغی

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

فناورانه

باتری های لیتیومی انعطاف پذیر می شوند

۵
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يادداشت
تصویربرداری فیلم تاریخی صحوری در مسجد جامع اردستان 

کارگردان مجموعه تاریخی »صحــوری« گفت: این فیلم تاریخــی، زندگی نامه 
»احمدبن اسحاق« یکی از علمای بزرگ شیعه و پیشگامان علمای شیعه بوده که 

با حضور عوامل و بازیگران حرفه ای در شهرستان اردستان در حال ضبط است.

عکس روز

با مسئوالن

  مدیر مجتمع پتاس خــورو بیابانک، از برنامــه کلنگ زنی 3 واحد تولیــدی در این منطقه توســط مقامات دولتی 
خبر داد.

 علی علوی نائینی با بیان این مطلب و اعالم اینکه در روزهای پیش رو این برنامه انجام می شــود اظهار کرد: نخستین 
طرحی که با سرمایه گذاری ایمیدرو کلنگ زنی می شود، طرح تولید کلرید کلسیم با ظرفیت تولید ساالنه 30 هزار تن 

است که محصول تولیدی، در صنایع حفاری نفت و گاز، تثبیت خاک و ذوب برف و یخ به مصرف می رسد.
وی ادامه داد: میزان ســرمایه گذاری این طرح، 400 میلیارد ریال بوده و قرار اســت 18 ماهه اجرا شــده و به مرحله 
بهره برداری برســد. با راه اندازی طرح یاد شــده، 60 نفر به کار مشغول 

خواهند شد.
مدیر مجتمع پتاس خورو بیابانک، با اشاره به کلنگ زنی2 طرح دیگر در 
این منطقه با سرمایه گذاری بخش خصوصی، گفت: این طرح ها شامل 
طرح تولید سود کاســتیک با ظرفیت تولید ســاالنه 820 هزار تن طی 
فازهای مختلف و طرح تولید سولفات پتاســیم با ظرفیت تولید ساالنه 
10هزار تن است. وی ادامه داد: میزان سرمایه گذاری این 2 طرح )تولید 
سود کاستیک و تولید سولفات پتاسیم( به ترتیب 4 هزار میلیارد ریال و 
150 میلیارد ریال بوده که در صنایع شیمیایی و کشاورزی کاربرد دارند. 

میزان اشتغال زایی این طرح ها در فاز اول در مجموع حدود 130 نفر است.

شهرستان شهرضا از نظر تولید انواع محصوالت کشاورزی، یکی 
از قطب های مهم تولیدی در سطح استان است که کشاورزان 
آن با وجود محدودیت های زیاد از نظــر منابع آبی و امکانات 
کشاورزی، جزو کشاورزان برتر استانی و ملی بوده که تولیدات 
آنان نیز در سطح استان و حتی کشــور در زمینه محصوالت 
زراعی و باغی و دامی و گلخانه های سبزی و صیفی و گل های 

شاخه بریده از تولیدات برتر محسوب می شود.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرضا اظهارداشــت: شرایط بخش 
کشاورزی در چند ســال گذشــته خوب نبوده و در راستای 

مطلوب و کمک به کشاورز پیش نرفته است.
عبدالرضا تاکی با بیان اینکه خشکسالی مهم ترین معضل در 
استان و شهرستان شــهرضا در چند سال گذشته بوده است، 
افزود: متاســفانه خشکسالی بیشــترین تبعات را در استان 

داشته است. 
وی با بیان اینکه با وجود کاهش چشمگیر 55درصدی منابع 
آبی در شهرستان، سطح زیرکشت کاهش پیدا نکرده و حتی 
افزایش کشــت هم داشــته ایم، گفت: این امر نشان می دهد 
تالش هایی برای جبران نارسایی ها انجام شده است تا سطح زیر 
کشت کاهش پیدا نکرده و معیشت بهره برداران به خطر نیفتد و 
درنتیجه منجر به بیکاری نشود. مدیر جهاد کشاورزی شهرضا 
با بیان اینکه به ندرت کارگری در بخش کشاورزی بیکار شده 
است، گفت: در سال گذشته 764 هکتار از مزارع گندم و امسال 
750 هکتار از این اراضی بیمه شده اند، این در حالی است که 
در سال های 94 و 95 به ترتیب 2041 هکتار و 1500هکتار از 

اراضی زیرکشت جو در شهرستان در برابر حوادث طبیعی بیمه 
شــده اند. وی با بیان اینکه یکی از سیاست های این سازمان، 
افزایش سطح زیر کشــت محصوالت گلخانه ای است، افزود: 
سطح زیرکشت ســبزی و صیفی گلخانه ای در شهرستان در 
ســال زراعی 94، 38 هکتار بوده که از این میزان ســطح زیر 
کشت، 7600 تن محصول برداشت شده و از 42 هکتار سطح زیر 
کشت این محصوالت در سال زراعی 95، 8400 تن محصول 
برداشت شده است. تاکی گفت: در سال های زراعی 94،93 و 
95 مســاحت گلخانه های گل زینتی در شهرستان، 3 هکتار 
و میزان تولید گل شاخه بریده در آن 4/5میلیون شاخه بوده 
است. وی تصریح کرد: متاسفانه افزایش قیمت نهاده های دامی 
و کشاورزی، از جمله معضالت بهره برداران در این بخش بوده 
است؛ به عنوان مثال قیمت هر کیسه کود شیمیایی با افزایش 
5 برابری قیمت مواجه بوده؛ اما این در حالی است که نه تنها 
بهای محصوالت زراعی و باغی تولید شده افزایش چشمگیری 
نداشته، بلکه در برخی موارد با کاهش قیمت نیز همراه بوده 
است. جمعیت روستایی یکی از مولدترین جمعیت های انسانی 
در هر کشوری است که برای حفظ آن، به برنامه، ایجاد انگیزه در 
کشاورزان، تامین ضرورت های اولیه، ارائه تسهیالت و مشوق ها 
و گاه یارانه های اختصاصی نیاز اســت؛ چیزی که متاســفانه 

کشاورزان و روستاییان کشور ما، کمتر از آن برخوردارند.
کشاورزی می تواند یکی از مهم ترین راهکارهای ما برای عبور از 
اقتصاد تک محصولی باشد و برای تحقق این مهم، کشاورز  ایرانی 

نیازمند کمک و حمایت بیشتری است.

شوک بزرگ در کشاورزی شهرضا؛

وقتی کشاورزان به حال خود رها شده اند

کشاورزی می تواند 
يکی از مهم ترين 
راهکارهای ما برای 
عبور از اقتصاد 
تک محصولی 
باشد و برای تحقق 
اين مهم، کشاورز  
ايرانی نیازمند 
کمک و حمايت 
 بیشتری
 است

مدير مجتمع پتاس خورو بیابانک:

3 طرح تولیدی در منطقه خور و بیابانک کلنگ زنی می شود

نماینده مردم فریدن، فریدون شــهر، چــادگان و بوئین و 
میاندشت در مجلس شورای اســالمی  اظهار کرد: بحران 
آب در جهان و کشور وجود دارد؛ در استان اصفهان هم این 
موضوع به دلیل آنکه یک استان خشک محسوب می شود 
و همچنین به دلیل مسئله کم شدن آب زاینده رود، دارای 
مشکالتی است. اکبر ترکی ادامه داد: به همین دلیل مجمع 
نمایندگان استان اصفهان برای بررسی این موضوع تشکیل 
جلســه داده و در این موضــوع نیز نمایندگان بــا اتحاد و 
انسجام خوبی به مسئله ورود پیدا کردند و از همان اول که 
نمایندگان اســتان وارد مجلس شدند، قرار شد همه متحد 
و منســجم در این زمینه یک حرف واحد بزنند و به صورت 
کالن و استانی در خصوص آب فکر کنند و در شهرستان ها 

نیز به  صورت عادالنه بحث آب پیگیری شود.
نماینده مردم فریدن، فریدون شــهر و چــادگان و بوئین 
و میاندشــت در مجلس شورای اســالمی گفت: مشکالت 
عدیده ای در روند مدیریت آب بخصوص در حوزه زاینده رود 
وجود دارد که یکی از آنها برداشــت های غیرمجاز است که 

بیشتر در استان چهارمحال و بختیاری صورت می گیرد.
ترکی ادامــه داد: به خاطــر اینکه یک ســری اقدامات در 
این حوزه انجام شود، اســتانداران اصفهان و چهارمحال و 
بختیاری در یک نشست، مصوبه ای مطرح کردند که عالوه 
بر حاکمیت، نمایندگان کشــاورزان هم در جلسات حضور 
داشته باشند و اگر برداشت های غیرمجاز وجود داشته باشد، 
آنها هــم بازبینی کرده و کمک کنند جلوی این برداشــت 

غیرمجاز گرفته شود.
نماینده مردم فریدن، فریدون شــهر، چــادگان و بوئین و 
میاندشت در مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: اگر 
قرار اســت آب استفاده شــود در ابتدا باید آب شرب مردم 
تامین شده و در رأس این تقسیم آب، باید چهار شهرستان 

سرشاخه زاینده رود قرار داشته باشند.
ترکی با انتقاد از عدم توجه مسئوالن به مناطق غرب استان 
اصفهان گفت: در حالی شهرستان های حوزه انتخابیه بنده 
سرشاخه های زاینده رود محسوب می شوند که هم اکنون 50 
روستای این چهار شهرستان، با تانکر آب رسانی می شود که 
هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی دچار کمبود کیفیت 
است و مردم این روستاها نمی توانند از مایه حیات به طور 

مطلوب استفاده کنند.
وی افزود: در درجه دوم اگر بنا بر اســتفاده کشــاورزی از 
آب زاینده رود شــد، باید عدالت رعایت شــود؛ چراکه این 
شهرستان ها از سالیان دوردست سرچشمه زاینده رود بوده 

و دارای حق  و حقوقی هستند. 
نماینده مردم فریدن، فریدون شــهر، چــادگان و بوئین و 
میاندشت در مجلس شورای اسالمی ابراز داشت: در حالی 
مجوز داده می شود که در استان هم جوار آب را پمپاژ کرده 
و در فاصله 70کیلومتری از آب زاینده رود استفاده کنند که 
در آن سوی رودخانه،کشاورزان شهرستان چادگان که در 
هم جواری رودخانه قرار دارند، زمین ها و مزارعشان به دلیل 

کم آبی خشک شده است.

نماينده مردم فريدن، چادگان و بوئین و میاندشت در مجلس:

عدالت در تقسیم آب رعایت شود

مشکالت عديده ای 
در روند مديريت 
آب بخصوص در 
حوزه زاينده رود 
وجود دارد که يکی 
از آنها برداشت های 
غیرمجاز است که 
بیشتر در استان 
چهارمحال و 
بختیاری صورت 
می گیرد

مدیر مجموعه باغ فین کاشان گفت: هفت میلیارد و 600 میلیون ریال 
اعتبار امسال برای مرمت، نگهداری و بازسازی این اثر تاریخی اختصاص 
یافته است. سمیه فرهادی اظهار کرد: با بخشــی از این اعتبار پشت بام 
 ســاختمان های داخل مجموعــه تاریخی باغ فین مرمت و بازســازی 
می شود. وی خاطرنشان کرد: امسال بازسازی و استحکام بخشی سردر، 
بدنه ها و کوشــک صفوی باغ فین نیز در اولویت کاری قرارگرفته است.

فرهادی همچنین با بیان اینکه با بخشی ازاین اعتبار نیزکارهای مطالعاتی 
و تحقیقاتی درخصوص این اثر انجام خواهد شد، افزود: مرمت جوی ها، 
باغچه ها و ساماندهی فضای سبز، از دیگر اقدام هایی است که امسال در 

محوطه این مجموعه تاریخی صورت می گیرد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز اظهار کرد: سال گذشته 
مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون ریال در زمینه فعالیت های عمرانی امام زاده 
شاه سلطان حسین)ع( هزینه شده است. عبدالرضا اکبری با بیان اینکه این 
مبلغ در قالب طرح مودت توسط خیران و بانیان محترم انجام می شود و از 
محل نذورات جمع نشده اســت، افزود: طرح مودت به منظور شناساندن 
اهداف، نیازهای مالی و معنوی، برنامه ها و تبادل نظر و یافتن راهکارهای 
همکاری و مشارکت برای عمران و آبادانی بقاع متبرکه اجرا می شود. اکبری 
گفت: اجرای طرح مودت در کلیه امام زادگان، رشد و تسریع در ساخت وساز 
و همچنین حرکت در مسیر طرح جامع برای هر امام زاده را ایجاد کرد که این 

امر سبب تحقق کلیه امور در بقاع متبرکه می شود.

اختصاص بیش ازهفت میلیارد ریال 
برای بازسازی باغ فین کاشان

هزینه 1/2میلیاردی پروژه های عمرانی 
امام زاده شاه سلطان حسین)ع( نطنز

 مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل، از آغاز برداشت محصول باقاال از مزارع این شهرستان خبر داد.
حسین فتاحی اظهار داشــت: برداشــت باقاال هم اکنون از  105 هکتار از مزارع آران و بیدگل در حال انجام است و 

پیش بینی می شود به طور متوسط از هر هکتار 20 تن باقاال برداشت شود.
وی با اشاره به اینکه کاشت و برداشت باقاال چند سالی است که در شهرستان رواج یافته، اظهار داشت: محصول باقاال 
به دلیل نیاز آبی کمتر نسبت به محصوالت دیگر، در راستای برنامه تغییر الگوی کشت، جایگزین مناسبی برای کشت 
صیفی جات در آران و بیدگل شده اســت. مدیر جهاد کشــاورزی آران و بیدگل تصریح کرد: محصول باقاال در بازار 

مصرف نیز مقرون به صرف تــر از محصوالتی مانند طالبی و صیفی جات 
است و هم اکنون روستای یزدل با 70 درصد سطح زیرکشت این محصول 
در چند سال اخیر، بیشترین سطح زیر کشت باقاالی آران و بیدگل را به 

خود اختصاص داده است.
وی در ادامه گفــت: 80 درصد محصول باقاالی تولیــدی آران و بیدگل 
به بیشتر استان های کشــور از جمله تهران، البرز، قم و مرکزی، صادر و 
20درصد باقی مانده نیز در خود شهرستان مصرف می شود که نیازهای 

مردم را به این محصول تامین می کند.
فتاحی، ارقام کشت شده این محصول را برکت، شاخ بزی و سرازیری اعالم 

کرد و گفت: کشت باقاال در بیشتر مناطق شهرستان تا 20 اردیبهشت ماه ادامه دارد.

مدير جهاد کشاورزی آران و بیدگل:

برداشت محصول باقاال از مزارع آران و بیدگل آغاز شد

عکس خبر

دادستان خمینی شهر:

قانون، فصل الخطاب است
دادستان خمینی شهر درباره تبلیغات زود هنگام رسانه های غربی 
و تبلیغات بیگانگان که با شتاب و سرعت کار خود را شروع کرده اند 
گفت: دشمنان با تبلیغ عدم شــرکت مردم در انتخابات و تبلیغ به 
تمکین نکردن کاندیداها به قانون، ســعی در برپایی نشست های 
غیرقانونی و ایجاد تفرقه بیــن نیروهای درون جامعه دارند و هدف 
آنها  کم کردن حضور مردمی در انتخابات  اســت. یوسف کریمی 
تاکید کرد:  قانون جامع، روشن و بدون ابهامی درباره انتخابات داریم 
و همین قانون فصل الخطاب کشور ماست و همه مکلف به رعایت 
قانون هستیم. وی ادامه داد: ستاد پیشــگیری از تخلفات و جرایم 
انتخاباتی در دادگستری خمینی شــهر تشکیل شده و شهروندان 
می توانند در صورت مشاهده جرایم و تخلفات انتخاباتی مستقیما به 

دادستان شهرستان اطالع دهند.
کریمی گفت: دستگاه قضائی، دادگســتری و دادستان شهرستان 
با سه اصل قانونمندی، بی طرفی و امانت داری در انتخابات حضور 

فعالی خواهند داشت و نقش موثری را ایفا خواهند کرد.
وی در مورد بررسی پرونده های انتخاباتی افزود: شعبه ویژه رسیدگی 
به تخلفات انتخاباتی در دادســرا تشکیل شــده است و کسانی که 
بخواهند در روند اجرای قانون اختالل ایجاد کنند، دستگاه قضائی 

برخورد جدی با این متخلفین و مجرمین انتخاباتی خواهد داشت.
کریمی در خصوص موارد ذکر شــده در قانون، با اشاره به ماده 67 
عنوان کرد: این ماده قانونی به موارد مهمی اشــاره کرده است که 
قانون گذار در صورت مشــاهده آنها، بر اساس جرم، مجازات هایی 
از قبیل حبس، شــالق، انفصال از خدمات دولتی، تعطیلی نشریه 
یا سایت خبری در نظر گرفته اســت. دادستان شهرستان خمینی 
شهر تاکید کرد: مواردی همچون خرید و فروش رای، تقلب و تزویر 
در اوراق و تعرفه رای یا صورت جلســات، تهدید تا تطمیع در امر 
انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی یا شناسنامه دیگری، رای 
دادن بیش از یک بار، اخالل در امر انتخابات، کم یا زیاد کردن آرا یا 
تعرفه ها، تقلب در رای گیری یا شمارش آرا، رای گرفتن با شناسنامه 
کسی که حضور ندارد و سایر موارد مثل ممانعت از حضور نماینده 
نامزدها در شعب اخذ رای، در قانون تذکر داده شده است. وی گفت: 
استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوز از مقامات 
ذی صالح  و پرداخت هزینه برابر، برای تمامی نامزدهای انتخاباتی و 
طرفداران آنها بالمانع است. این مسئول قضائی اظهار کرد: استفاده 
از هرگونه آثــار تبلیغاتی نامزدها و طرفــداران آنها اعم از کاغذی، 
پارچه ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگری با ابعاد بیش از 100 در 
70 ممنوع است. دادستان شهرستان خمینی شهر در مورد تبلیغات 
در نشریات گفت:  نشریات یا مطبوعات حق ندارند آگهی یا تبلیغات 
علیه نامزد انتخاباتی درج کرده یا مطلبی مبنی بر انصراف گروه یا 
اشخاصی از نامزدهای معین چاپ کنند؛ در این صورت نامزدها حق 
دارند پاسخ خود را به نشریه مذبور ارائه دهند. کریمی در مورد اعالم 
نظر مسئوالن توســط نامزدهای انتخاباتی اعالم کرد: انتشار اعالم 
نظر شخصیت ها بدون ذکر عنوان و مسئولیت، مجامع، گروه ها در 
تایید نامزد انتخاباتی، باید مستند به مدرک کتبی و امضا شده باشد 

و  نامزد با داشتن مدرک اقدام کرده باشد.

ريیس هیئت اسکی استان اصفهان خبر داد:

پایان فعالیت پیست اسکی 
فریدون شهر در فروردین ماه

رییس هیئت اسکی استان اصفهان اظهار داشت: هر ساله با توجه به 
کیفیت و کمیت برف، فعالیت پیست فرق می کند؛ اما در سال جاری 

از روز 19 فروردین ماه فعالیت پیست تعطیل شد.
محمود یسلیانی افزود: فصل جدید اسکی پیست در پاییز یا زمستان 
و زمانی که بارش برف به حد موردنظر برسد، آغاز خواهد شد. رییس 
هیئت اسکی استان اصفهان با ابراز رضایت از استقبال صورت گرفته 
در فصل اسکی از پیست فریدون شهر یادآور شد: متاسفانه به دلیل 
امکانات محدود، نمی توانیم خدمات بیشــتری به اسکی بازان ارائه 
کنیم که این مســئله موجب شده است ورزشــکاران این رشته با 
مشکالتی مواجه شوند. وی با بیان اینکه در مدت تعطیلی پیست 
اسکی، ورزشکاران این رشته تمرینات بدن سازی انجام می دهند، 
تصریح کرد: برگزاری اردوی بدن ســازی در فریدون شــهر برای 

رشته های آلپاین و اسنوبرد در دستور کار قرار دارد.

برگزاری کنگره سراسری فضل نبی 

سفیران سالمت کاشان، برای بیماران سرطانی گلریزان کردند
جشن گلریزان سفیران سالمت، شامگاه سه شنبه عید مبعث در بوستان آزادگان راوند کاشان به همت موسسه خیریه امام حسن مجتبی)ع( و همکاری مجمع محبان 

14معصوم)ع( برای کمک به بیماران سرطانی برگزار شد.

کنگره سراسری هنری - ادبی فضل نبی، بزرگداشت مال فضل علی 
نصرآبادی در سفید شهر از توابع شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.
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ابالغ وقت رسیدگی
2/4 در خصوص پرونده کالسه 960055 خواهان علی اصغر احمدی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال یک دســتگاه ســواری پژو پارس به طرفیت عبدالحمید سیدی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/3/31 ســاعت 9/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 2096 شعبه 6 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/8 در خصــوص پرونــده کالســه 1224095 خواهــان خانم محدثــه آقامحمدی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای آرش گودرزی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 96/3/24  ساعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به نشانی خ هشــت بهشت شرقی بعد از 
چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 53 ح شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:2107 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان)120 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/10 در خصوص پرونده کالســه 960034 خواهان رضا علی اکبری دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت بصیر رزاز زاده تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای 
مورخ 96/3/31 ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
20 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 2118 شعبه 20 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/11 در خصوص پرونده کالسه 1208/95 خواهان علی مؤمن دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت ایرج عزیزی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
مورخ 96/3/16 ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 2120 شعبه 25 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان )101 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/13 در خصوص پرونده کالسه 960072 خواهان سید بهنام نوربخش دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ســید محمد داودی و اسماعیل صالحی مبارکه تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/3/21 ساعت 8:30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی نیکبخت چهار 
راه وکال شورای حل اختالف اصفهان شــهدای مدافع حرم شعبه 33 مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:2122 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 
دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)118 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/14 در خصوص پرونده کالسه 951446 ش 5 خواهان حسین صالحی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیــت عباس رزازی تقدیم نموده اســت؛ وقت رســیدگی برای 
روز دوشــنبه مورخ 96/3/22  ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:2125 شعبه پنجم 
حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/18 در خصوص پرونده کالسه 1140/95 خواهان اکبر ورانی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 18/000/000  ریال  به طرفیت احمد علی جهانگیری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/3/28 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است لذا با عنایت به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مســتنداً به ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
15 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهدشد. م الف: 2138 شــعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/21 در خصوص پرونده کالســه 951484 خواهان بانک ملت دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 61/308/277  بــه طرفیت 1- عباس حاجی پور 2- حســین مهری تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/3/17 ســاعت 8 صبح تعیین گردیده است 
با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
ارباب-  روبــروی مدرســه نیلی  پور- جنــب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 45 شورای حل اختالف 
اصفهــان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم را اخذ نمایــد.در صورت 
عدم حضــور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیــم مقتضی اتخاذ می شــود. 
 م الف: 2143 شــعبه 45 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

)118 کلمه، 1 کادر(
مزایده

2/61 شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد در خصوص کالسه پرونده 950179 
ش/9 جهت وصول مطالبات شاکی مرتضی نورصبحی یک بابا مغازه به نشانی خیابان 
صمدیه لباف مقابل شــرکت جهان ســیم فاقد ســابقه ثبتی، ملکی محکوم علیه احمد 
کهنویی را به شرح کارشناسی ذیل در روز چهارشنبه مورخ 96/2/20 از ساعت 10 تا 
11 صبح از طریق مزایده که در اتاق 30 طبقه همکف دادگستری نیکبخت برگزار نماید 
به فروش برساند با این وصف که ملک مذکور در ید اســتیجاری محمدعلی محمدی 
است. ضمنٌا بدهی ملک به شهرداری 1.941.000.000 ریال می باشد. طالب خرید می 
توانند تا 5 روز قبل ار جلسه مزایده به نشانی فوق الذکر از ملک بازدید نماید تا با تودیع 
نقدی 10% قیمت پایه در جلسه مزایده شــرکت نماید. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت، 
برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه است. اوصاف ملک 
بر اســاس نظر کارشــناس مکان مورد نظر دارای عرصه صدور 80 متر مربع )ضلع 
جنوب مشرف به خیابان صمدیه با عرض 7/60 و ضلع شمالی مشرف به گذر شمالی 
حدود 6/94  و طول میانگین )در امتداد شمال و جنوب( برابر یازده متر شاکی در طبقه 

یکم و زیرین با اسکلت قبلی و ســقف تیرچه بلوک که به دلیل عدم امکان دسترسی به 
زیرزمین و بررسی مشــاهدات ممکن از بیرون اطالعات ســاکنین مغازه زیرزمین با 
ارتفاع حدود 2/80 تا 3 متر و دیوارها با تو آجر 4 سانتی کارتی با قابلیت دریافت نور 
)به دلیل اختالف ارتفاع کــف طبقه دو تا با پیاده حدود 0/9 متر( همانگونه  که اشــاره 
گردید طبقه رویی یا نهم کف با ارتفاع 0/9 متر از پیاده رو در ضلع جنوب دارای حفاظ 
فلزی میله ای و به فاصله 1/4 بطرف شمال دارای شیشه های سکوریت، پوشش کف از 
نوع موزائیک 30*30 سانتی متر و دیوارها از کف تا سقف با پوشش سرامیک 40*40 
سفید ضلع شمالی )مشرف به گذر 8 متری( دارای درب فلزی و دارای کنسول قفلی که 
راه متری طبقه هم کف به زیرزمین به دو طریق یکی راه پله واقع در ضلع شمال شرقی 
و دیگری مشــرف به ضلع جنوب غربی که امکان بازبینی در زمان بازدید می شــود. 
ارتفاع هم کف از زیر ســقف تا کف حدود 4 متر و در این مغازه که در زمان بازدید به 
صورت کارگاه فلزکاری مشاهده گردید فعاًل دارای اشتراک برق سه فاز 25 آمپر گرفته 
و 25 آمپر بدون اشــتراکات آب و فاضالب و گاز و... طی بررســی مدارک در پرونده 
در آن شــعبه و نیز طی بررســی های به عمل آمده در پرونده این ملک در شهرداری 
منطقه 2 مشاهده گردید که این دو واحد بدون اخذ پروانه از شهرداری مربوط ساخته 
شده و طی اســتعالم به عمل آمده از شهرداری طی نامه شــماره 2/95/8814 مورخ 
1395/7/6 این ملک با احتساب جرائم ماده صد و سایر عوارض علی الحساب به میزان 
1.941.210.694 ریال به شهرداری بدهکار می باشد. الزم به توضیح است که این ملک 
جزئی از پالک اصلی 35 از بخش ثبتی 4 اصفهان می باشــد و فاقد سند مالکیت است. 
ارزش ملک با توجه به ابعاد میزان عرضه، موقعیــت محلی، نوع کاربری، نوع مصالح 
بکار رفته در ساختمان و عمران و دیگر موقر در قضیه ارزش کل ملک شاکی عرصه 
و اعیان در نظر گرفتن بدهی های شــهرداری بالغ بر 6.400.000.000 ریال و  پس از 
کسر بدهی شهرداری ارزش کل ملک )دو طبقه ساختمان و عرصه+ اشتراکات و غیره( 
برابر 4.458.489.306 ریال است. مجدداً توضیح آنکه ارزش کلی ملک پس از بدهی به 
شهرداری برابر چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون و هفتصد و هفتاد و 
 نه هزار وسیصد و شش ریال می باشد. م الف: 2247 شعبه نهم اجرای احکام کیفری

 )595 کلمه، 6 کادر(
حصر وراثت

2/161 زهرا مقصودی دارای شماره شناســنامه 235 به شرح دادخواست به کالسه 
59/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده 
که شــادروان امیدعلی داودوندی فرزند حبیب به شماره شناســنامه 317 در تاریخ 
95/11/28 در اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- آیت داود وندی فرزند امیدعلی ش.ش  564 صادره از خوانســار )پسر 
متوفــی( 2- جالل داود ونــدی فرزند امیدعلــی ش.ش  1801  صادره از خوانســار 
)پســر متوفی( 3- جمال داود وندی فرزند امیدعلی ش.ش  403 صادره از خوانسار 
)پســر متوفی( 4- راحلــه داود ونــدی فرزند امیدعلــی ش.ش  17966 صــادره از 
خوانســار )دختر متوفی( 5- زهــرا مقصودی فرزنــد یدالــه ش.ش 235 صادره از 
خوانســار )همســر متوفی( متوفی ورثه دیگــری نــدارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی 
به شــورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهــی انحصار وراثت 
 صادر خواهد شــد. م الف: 13 شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خوانســار

 )180 کلمه، 2 کادر(
اخطاریه افراز

2/162 شــماره: 1396/14/352091 – 1396/1/20 آقای حمید حبیبی فرزند مرحوم 
محمود طی دادخواســت وارده به شــماره 961409701286574 مــورخ 96/1/16  
تقاضای افراز سهم خود از پالک 2602 واقع در بخش 2 ثبت خوانسار را نموده که برابر 
پرونده ثبتی 16 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پالک مذکور به نام نسرین حبیبی 
معرفی شده است که خواهان اظهار داشته که از آدرس نامبرده اطالع ندارد و با توجه  
به پرونده ثبتی پالک مرقوم به مالکین و صاحبان حقوق اخطار می شود که در مورخ 

1396/2/19 راس ساعت 9 صبح در محل رقبه مزبور حاضر تا نسبت به عملیات افراز 
اقدام گردد بدیهی است عدم حضور مالکین مانع از انجام عملیات افرازی نبوده و این 
اداره مطابق مقررات قانونی خود عمل خواهــد کرد و  متعاقبًا نتیجه افراز در روزنامه 
منتشر خواهد شد و به جز آگهی مزبور آگهی دیگری منتشر نمی گردد. م الف: 15 شیخ 

سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)150 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/164 شماره: 1396/14/351209-1/17 /96  چون تحدید حدود ششدانگ نهالستان 
تحت پالک 5/133 واقع در بخش 4 ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام حمید امیری 
و غیره در جریان ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
1396/02/23 راس ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف:19 شیخ سلیمانی کفیل 

اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)203 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

2/165 شماره اجراییه:9510423627100213  شماره پرونده:9509983637100849 
شماره بایگانی شعبه:951320 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به  شماره 
9510093637103494 و شــماره دادنامه غیابی مربوطــه 9509973637102334 
مورخ 1395/10/20 محکوم علیه ادریس یوسفی محکوم است به فک پالک خودرو به 
شــماره انتظامی 174 ل 25 ایران 23 در حق محکوم له ابوالقاسم اکبریان فرزند علی 
اکبر به نشانی اصفهان خوانسار جنب بانک مسکن ط 2. به وکالت امین حکاکی فرزند 
باقر به نشانی خوانســار خیابان امام خمینی جنب بانک مســکن طبقه. و ضمنا هزینه 
عملیات اجرایی به عهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد.3- مالی معرفــی کند که اجرا حکم 
و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات 
دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصــره 1 ماده 3 قانون نحوه 
 اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 23 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

خوانسار)395 کلمه، 4 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
2/166 شماره: 1395/14/356183-1/30 /96 چون تحدید حدود ششدانگ دو باب 
بنای تحتانی و فوقانی پالک 18/615 واقع در بخش 4 ثبت خوانسار که طبق پرونده 
ثبتی به نام حسن اورعی ورثه مرحوم محترم حاج علی درجریان ثبت بوده و به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه 
مورخ 1396/02/28 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و 
طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید 
و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامه می دهد. 

م الف:24 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)218 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/169 ابوالفضل خراســانی دارای شماره شناسنامه 17 به شــرح دادخواست به 
کالسه 96/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عبدالرضا خراســانی فرزند میرزا محمد به شــماره شناسنامه 
25 در تاریخ 96/1/23 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- ابوالفضل خراســانی فرزند عبدالرضا ش.ش  17 صادره از 
خوانسار )پسر متوفی( 2- اسماعیل خراسانی فرزند عبدالرضا ش.ش  8 صادره از 
خوانسار )پسر متوفی( 3- فریبا خراسانی فرزند عبدالرضا ش.ش  154 صادره از 
خوانسار )دختر متوفی( 4- عفت خراسانی فرزند عبدالرضا ش.ش  137 صادره از 
خوانسار )دختر متوفی( 5- طلعت خراسانی فرزند عبدالرضا ش.ش  11 صادره از 
خوانسار )دختر متوفی( 6-رضوان خراسانی فرزند عبدالرضا ش.ش  15 صادره 
از خوانسار)دختر متوفی( 7- زیبنده خراسانی فرزند صفرعلی ش.ش  225 صادره 
از خوانسار )همسر دائمی متوفی( متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا 
تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد 

شد.م الف: 27 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خوانسار )199 کلمه، 2 کادر(
    حصر وراثت

2/170  ســید محمد موسی کاظمی به شناسنامه شــماره 9  به شرح دادخواست به 
کالسه 29/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ســید جالل موســی کاظمی به شناسنامه شــماره 43 در تاریخ 
1396/1/9 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- متقاضی: ســید محمد موسی کاظمی )پســر( 2- سکینه بیگم 
موسی کاظمی )دختر( 3- صغری بیگم موسی کاظمی ) دختر( 4- رقیه بیگم موسی 
کاظمی ) دختر( 5- عالمه بیگم موسی کاظمی ) دختر( 6- زهرا بیگم موسی کاظمی ) 
دختر(  7- اکرم السادات موسی کاظمی ) دختر( 8- فاطمه عسگری محمدی) همسر(.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 35 
شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نایین)163 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/163 محمد کاظمی دارای شماره شناســنامه 223 به شرح دادخواست به کالسه 
9/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اعظم شفاعتی فرزند محمد به شماره شناسنامه 333 در تاریخ 95/10/19 
در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفتــه ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- ســعید کاظمی فرزند محمدتقی ش.ش  312 صادره از خوانسار )فرزند متوفی( 
2- محمد کاظمی فرزند محمدتقی ش.ش  223 صادره از خوانســار )فرزند متوفی( 

3- مژگان کاظمی فرزند محمدتقی ش.ش  17564 صادره از خوانسار )فرزند متوفی( 
4- فاطمه کاظمی فرزند محمدتقی ش.ش  18152 صادره از خوانسار )فرزند متوفی( 
5- زهرا کاظمی فرزند محمدتقی ش.ش  646 صادره از خوانســار )فرزند متوفی( 
متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد 
او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شــورا تحویل دارد بدیهی است با 
انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 17 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف خوانسار )176 کلمه، 2 کادر(
     حصر وراثت

2/167 قنبــر زمانی فرزند قربانعلی دارای شــماره شناســنامه 14658 به شــرح 
دادخواست به کالسه 1395/743 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان علی زمانی فرزند قنبر به شماره شناسنامه 6 در 
تاریــخ 1395/11/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- قنبر زمانی فرزند قربانعلی دارای ش.ش  14658 صادره از 
حوزه یک خوانسار )پدر متوفی( متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا 
تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد 

شد.م الف: 25 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خوانسار )132 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/168 شــماره: 1396/14/357496-1/17 /96  چون تحدید حدود ششدانگ قطعه 
زمین محل قبرستان تحت پالک 2/397 واقع در بخش 5 ثبت خوانسار که طبق پرونده 
ثبتی به نام اداره آموزش و پرورش خوانســار در جریان ثبــت بوده و به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه شنبه 
مورخ 1396/03/2 راس ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی بــه کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و 
طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید 
و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامه می دهد. 

م الف:26 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)216 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/77 کالســه پرونده 950979  شــماره دادنامــه:9502173- 95/11/27  مرجع 
رسیدگی : شعبه 12شــورای حل اختالف اصفهان.خواهان :آقای بهزاد صادق پور 
به نشانی اصفهان سپاهانشهر میدان غدیر مجتمع عقیق 5- طالی پارسه.خواندگان: 
آقای عماد حقیقت مجهول المکان. شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای شــورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای بهزاد صادق پور به 
طرفیت آقای عماد حقیقت به خواســته مطالبه مبلغ 18/000/000 ریال وجه چک به 
شماره 388141 به عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه 
دادخواســت تقدیمی، تصویرمصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی  خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد 
که به اســتناد مواد 310و313قانون تجــارت و198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم یه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و 1325000 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصوف 94/08/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید رای صارده غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.شعبه 12حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )261 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/83 کالســه پرونده 295/95 شــماره دادنامــه:20-96/1/23 تاریخ رســیدگی: 
95/12/18  مرجع رســیدگی : شــعبه 47شــورای حل اختالف اصفهان.خواهان : 
عبدالحمید کالنی به نشــانی : اصفهان- خ کمال- کوچه شیخ اسدال...مسکونی اول 
دست راست خوانده: آقای آرش خسروی فر به نشــانی: مجهول المکان. خواسته: 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/480/000 ریال بابت دو فقره فاکتور به انضمام 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسی 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا در خصوص دعوی آقای عبدالحمید کالنی به طرفیت آقای آرش خسروی فر به 
خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/480/000 ریال بابت صدور دو فقره 
فاکتوربه شماره 7038و7037 مورخه 94/04/16 به انضمام خسارت تاخیر تادیه و 
هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول دو فقره فاکتور فروش با 
امضاء خوانده در ید خواهان و استحقاق خواهان بر مطالبه وجه آن و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ در روزنامه کثیرانتشار در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان ا 
زخود ابراز و ارائه ننمود، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد ، که به 
استناد مواد 310و312 قانون تجارت و 198و515و519و522و302و305 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25480000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 732000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
دادخواست مورخه 95/10/26و تا تاریخ اجراء حکم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید، رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه بوده و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی د رمحاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف: 
2132 شعبه 47 حقوقی شورای حل اختالف شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره سه()319 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده  شــماره   9509976825301323 دادنامــه:  2شــماره  /110
:9509986825300484  شــماره بایگانی شــعبه:  950597 خواهان: آقای محسن 
جمشــیدی فرزند محمد کاظم به نشــانی اصفهان – خ ولیعصر – روبروی پاسگاه 
انتظامی شــماره 13-کوچه شــهید علی مجید – روبروی مهد کودک – پالک 17- 
طبقه دوم. خواندگان :1.آقای حســین قاســمی فرزند رجبعلی به نشــانی اصفهان 
- خ بزرگمهر- خ 22بهمن – خیابان کوثر – خیابان شــمال بــاغ غدیر-پالک ، 142، 
2-آقای مجتبی زارعتی شــمس آبادی فرزند عبدالرسول به نشــانی اصفهان- خ 
پروین- چهارراه دشتستان – ابتدای خ هفت تیر – ساختمان سایروس- طبقه دوم – 
کدپستی8199943928 ،خواسته: اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 146و 
147قانون اجرای احکام مدنی(.گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.رای دادگاه:  در خصوص دعوی آقای 
محسن جمشــیدی فرزند محمد کاظم به طرفیت آقایان مجتبی زارعی شمس آبادی 
فرزند عبدالرسول و حسین قاسمی فرزند رجبعلی مبنی بر اعتراض به توقیف پالک 
ثبتی 87/29 بخش 21 ثبت اصفهان در پرونده اجرایی کالسه 942439 با توجه به مفاد 
دادخواست معترض و قولنامه مورخ 93/3/20که داللت بر فروش ملک به معترض 
می نماید و نظر به اینکه ملک موضوع پرونده هنگام توقیف در تصرف معترض بوده 
و تصرف داللت بر مالکیــت وی می نماید و خوانده دلیلی بر بطــالن یا بی اعتباری 
مستند خواهان ارائه ننموده و حسب وکالتنامه رســمی شماره 121356دفترخانه 
رسمی شــماره 4 اصفهان فروشــنده در تاریخ 94/5/27 قبل از توقیف پالک ثبتی 
موضوع دعوی اختیارات کامل در مورد ملک را به خواهان واگذار نموده لذا دعوی 
خواهان ثابت اســت و دادگاه باســتناد ماده 147قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
10قانون مدنی و مواد198 و519 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض 

ثالث حکم به رفع توقیف از پالک ثبتی موضوع دعوی صادر و اعالم می نماید. این رای 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از آن 
تا بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان است. 
م الف: 2187 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)316 کلمه، 3 کادر(

مزایده
2/172 به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق شــش دانگ یک باب آپارتمان واقع در 
ساختمان کوروش طبقه 3 پالک 37 فرعی از 1508 اصلی بخش یک خوانسار ثبت و 
صادر و مع الواسطه به آقای صدراله علی احمدی منتقل شده است،طبق سند رهنی 
شماره 29506- 1387/6/3 دفترخانه 25 خوانسار در قبال مبلغ 270885037 ریال 
به انضمام خسارات تاخیر تادیه و سود غیره در رهن بانک مسکن قرار گرفته و طبق 
نظر کارشناس رســمی به مبلغ70000000 ریال ارزیابی شــده و پالک فوق دارای 
63/02 متر مربع اعیانی در طبقه ســوم با قدمت حدوداً 10 ســال و اسکلت فلزی و 
ســقف طاق ضربه ای و درب و پنجره فلزی و کابینت فلزی و کف کامل سرامیک و 
نمای سنگ دارای انشــعابات آب و برق و گاز مجزا که برابر گزارش مامور اجرا در 
تصرف شخص مشخصی نمی باشد و آقای صدراله علی احمدی آدرس مشخصی 
نیست لذا آدرس مورد وثیقه به آدرس خوانسار خیابان امام خمینی ابتدای پل بازار 
دوراه ساختمان  کوروش طبقه سوم میباشــد و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز 
دوشــنبه مورخ 1396/2/25 در اداره ثبت اسناد و امالک خوانســار واقع در بلوار 
معلم از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 700000000 ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شــود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها  باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فــوق از محل مازاد به  برند 
ه مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً صول می گردد ضمنًا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
 ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد.م الف: 28 اجرای اسناد رسمی خوانسار

)302 کلمه، 3 کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9610100353800362 ابالغنامــه:  شــماره   2 /59
9509980360201805 شــماره بایگانی شــعبه: 960029  ابالغ شــونده حقیقی: 
سید محمود ابوالحســنی فرزند فخرالدین به نشــانی اصفهان- پارکینگ خودروی 
ســبزمیدان تاریخ حضــور:1396/03/10 چهارشــنبه ســاعت: 12 محل حضور: 
اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شــهید نیکبخت-ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
اصفهان-طبقه3-اتاق شــماره 310 علت حضور: در خصوص شــکایت هوشنگ 
محرابی سلمی علیه شــما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شعبه حاضر 
 شوید.م الف:2253 شــعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق(  

)72 کلمه، 1 کادر(
ابالغ  نظریه کارشناس

184/ 2 ریاست محترم ارای احکام شعبه هیجدهم قدیم )شــعبه سه فعلی( احترامًا 
عطف به پرونده کالسه شماره 940070- 95/11/23 در اجرای دستور حضرتعالی 
بنا  به درخواست ســرکار خانم خاطره رســولی در خیابان معراج از یک دستگاه 
ســواری پژو پارس به شــماره انتظامی 315 ط 88 ایران 13  به رنگ سفید روغنی 
مدل 1388 بنزین ســوز ظرفیت 5 نفر به شــماره موتور 12488012573 و شماره 
شاســی 830066 بازدید عینی و فنی به عمل آورده شــد. وضعیــت فعلی: در حال 
حاضر دارای موتور روشــن، گیربکس، دیفرانســیل نســبتًا مرتب و بدنه از ناحیه 
جلو آثار تصادف دارد که بازسازی شده است و خشهای محیطی دارد و الستیکها 
حدود 40% عاج دارد. داشــبور و شیشه ها سالم، تودوزی نســبتًا خوب و دارای 
بیمه نامه تا برج دوم ســال 96 دارد و کارکرد آن یکصد و شــانزده هزار کیلومتر 
می باشــد.   قیمت گذاری و ارزیابی: با عنایت به توصیف اتومبیل فوق الذکر و مدل 
آن و اوضاع فعلی و رکود حاکم بر بازار خودرو در حال حاضر مبلغ هجده میلیون 
و ســیصد هزار تومان )18/300/000 تومان( به عنوان قیمــت پایه به حضورتان 
 اعالم می گــردد. م الف: 2224 اجرای احکام شــعبه اول دادگاه خانــواده اصفهان

)189 کلمه، 2 کادر(
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يادداشت
پلمب 43 واحد صنفی متخلف در اصفهان 

سرهنگ اکبر عاصمی رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اظهار 
داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب، 

طرح نظارت و کنترل بر اصناف در شهر اصفهان طی 11 روز به اجرا گذاشته شد.

اخبارکوتاه

حقوق

هرگونه فعالیت فرهنگی ورزشــی در نقاط فقیر نشــین و 
حاشــیه ای شــهر، می تواند از وقوع جــرم در آینده و حال 
جلوگیری کند و کــودکان و نوجوانانی کــه در محل های 
فقیرنشــین زندگی می کنند اگر با فضاهای فرهنگی هنری 
بزرگ شوند قطعا به همان سو گرایش پیدا می کنند و جامعه 

به سمت افراد سالم خواهد رفت. 
سرهنگ ســتار خسروی رییس پلیس اســتان اصفهان، در 
گفت وگو با ایمنا ضمن تبریک هفته نکوداشت اصفهان اظهار 
کرد: اصفهان به برکت خون هزاران شــهید و جانباز بی ادعا 
و وجود مردمانــی هنرمند  و عالم پرور و دانشــمند، خوش 
درخشیده و آن را  به مهد علم و صنعت و هنر و صنایع دستی 

تبدیل کرده  اســت و این ویژگی ها این استان را به داشتن 
امنیتی بســزا مبدل نموده که پلیس با توجه به این ویژگی، 
امنیت شایسته مردم استان و شهرســتان اصفهان را فراهم 
می کند. وی گفت: وضع امنیتی استان بسیار مناسب است 

و هیچ چالش امنیتی که باعث آزار مردم شود وجود ندارد.
کسب رتبه اول کشــوری در پیشگیری و کشف 

جرايم
سرهنگ خسروی  عنوان کرد: پلیس و سایر همکارانی که در 
این عرصه فعالیت می کنند،  تحرکات مخالن نظم و امنیت 
را زیر نظر داشته و بســیاری از جرایم را قبل از وقوع خنثی 
می کنند؛ همچنین در تامین امنیت، مردم همکاری بسیار 

خوبی با پلیس داشــتند؛ چرا که بدون شــک اگر همکاری 
پلیس نبود  نمی توانســتیم توفیق به این خوبی را در جهت 
امنیت در اســتان داشته باشــیم و این همکاری دوستانه و 
متقابل باعث شد رتبه اول کشــوری در پیشگیری و کشف 
جرایم را به خود اختصاص دهیم. گرشگران خارجی در بیان 
خاطراتشان  همواره در خصوص امنیت باالی شهر اصفهان 
ســخن گفتند و پلیس هم افتخار می کند که در تمام نقاط 
استان، از کوهستانی ترین نقطه تا عمق کویر، همه  محل ها 
را به محلی امن برای گردشگران خارجی فراهم کرده   و هیچ 

جرم  خاصی علیه گردشگران خارجی صورت نگرفته  است.
پلیس، امنیت گردشگران خارجی را فراهم کرده 

است
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان تاکید کرد: گردشگری 
بودن استان اصفهان، پلیس را ترغیب می کند  امنیتی را در 
استان ایجاد کند که به توسعه این صنعت عظیم و بسیار مهم  
کمک کند. وی ادامه داد: من 10 ســال است که در استان 
اصفهان در حال خدمت هستم و عالقه بسیار زیادی به مردم 
این شــهر زیبا و دوست داشــتنی دارم و در مقایسه با سایر 
شهرها، شهر اصفهان را شهری بســیار متمدن،  بافرهنگ و 

پر تالش می بینم .
فعالیت فرهنگی ورزشی در کانون های جرم، کار   

بسیار ارزشمندی است
وی در خصوص عملکرد شــهرداری اظهار کــرد: عملکرد 
شــهرداری را در ســال گذشــته مطلوب ارزیابی می کنم؛ 
به طوری که فضاهای فرهنگی ورزشی را در کانون های جرم 
و  حاشیه شهرها توسعه دادند و این اقدامات در رصد پلیس 

قرارداشته تا کمکی به کاهش وقوع جرم کند.
سرهنگ خســروی ادامه داد: ما معتقدیم هر گونه فعالیت 
فرهنگی ورزشــی در نقاط فقیرنشــین و  حاشــیه ای شهر 
می تواند از وقوع جرم در آینده وحال جلوگیری کند و کودکان  
و نوجوانانی که در این محل ها زندگی می کنند اگر با فضاهای 
فرهنگی هنری بزرگ شــوند قطعا به همان سو گرایش پیدا 

می کنند و جامعه به سمت افراد سالم خواهد رفت.

ريیس پلیس استان اصفهان به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان:

تکلیف مهریه زوجه بعد از اصفهان؛ صدرنشین پیشگیری و کشف جرایم 
فوت چیست؟

حق مطالبه مهریــه همواره بــرای ذی نفع آن وجود 
خواهد داشــت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشــد. 
از همین رو وراث زوجه می توانند بعــد از فوت زوجه 
به قائم مقامــی از وی، مهریه زوجه متوفــی را از زوج 

مطالبه کنند. 
»مصطفی ســرخیل« حقوقدان، در رابطــه با تکلیف 
مهریه زوجه بعد از فوت، مطالبــی را تنظیم کرده که 

به شرح زیر است:
مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که در مقابل آن 
همواره تکلیف به پرداخت برای زوج وجود دارد.مطابق 
قانون هر چیزی را که مالکیت داشته و قابل تملک نیز 
باشــد، می توان به عنوان مهر قرار داد. از طرفی دیگر 
همین که عقد نکاح واقع شد، زن مالک مهر می شود و 
این اجازه را خواهد داشت که مهریه خود را از همسرش 

مطالبه کرده یا هر تصرفی در آن بنماید.
به عبارتی دیگر باید بیان داشــت کــه مهریه از جمله 
حقوق قانونی زوجه اســت که زوج را در مقابل زوجه 
مشــغول الذمه )مدیون( می گرداند. لذا دینی است بر 
دوش زوج که در مقابــل آن همواره مکلف به پرداخت 

خواهد بود.
اما مطلب شــایان توجه و مهم این اســت که هرچند 
مهریــه از جمله حقــوق قانونی زوجه اســت، اما این 
امر به معنای عدم امکان صرف نظر کــردن از مطالبه 
مهریه یا بخشــش آن نخواهد بود؛ چــرا که اصوال هر 
حقی قابل اسقاط یا گذشــت کردن است. مهریه هم 
از جمله حقوقی است که زوجه خواهد توانست از اخذ 
آن خودداری یا صرف نظر کنــد؛ مانند زنی که مهریه 
خود را به همسرش می بخشــد که باید گفت این امر 
صحیح اســت.  از طرف دیگر باید بیان داشت که برای 
زوجه همواره امکان مطالبه مهریه از زوج وجود خواهد 
داشت، البته این مطالبه و تشریفات آن و تادیه مهریه، 
مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، 

دستخوش تغییرات خاصی شده است.
با این وجود حق مطالبه مهریــه همواره برای ذی نفع 
آن وجود خواهد داشت؛ ولو آنکه زوجه در قید حیات 
نباشد. به عبارتی دیگر با فوت زوجه حق مطالبه مهریه 
مانند هر حق مالی دیگر، بــه وراث وی منتقل خواهد 
شد. از این رو وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه، 
به قائم مقامــی از وی، مهریه زوجه متوفــی را از زوج 

مطالبه کنند. 
این در حالی اســت که زوج نمی تواند از تادیه مهریه 
زوجه متوفای خود به ورثــه وی، به هر بهانه ای امتناع 

ورزد.

جلوگیری از ثبت ازدواج کودکان 
بدون اذن دادگاه

احمد تویسرکانی، رییس ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور، طی 
سخنانی درباره ازدواج غیررسمی کودکان اظهار داشت: دفاتر ثبت 
ازدواج از لحاظ اسناد هویتی و تعیین سن، به شکل برخط به سیستم 
ثبت احوال متصل هستند؛ بنابراین نمی توانند سن غیرواقعی را در 
درجه اول برای ثبت ازدواج درج کنند. وی افزود: از سوی دیگر دفاتر 
ثبت ازدواج مجاز به ثبت وقایع در سن قانونی هستند و برای غیر از این 
موارد، افراد متقاضی در دادگاه باید طرح دعوا کرده و به موجب حکم 
دادگاه، متقاضی ثبت ازدواج باشند؛ در حقیقت دفترخانه ها موظف به 
اجرای حکم دادگاه هستند. رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
همچنین تصریح کرد: در گذشته هم بعضا تخلفات برخی دفترخانه ها 
جهت ثبت ازدواج دختران کمتر از سن قانونی مطرح بود؛ اما طبق 
بررسی بازرسان ســازمان ثبت اسناد و امالک، مشخص شد تمامی 
این افراد با داشتن سنی کمتر از سن قانونی، از حکم دادگاه و پزشکی 
قانونی برای  ثبت ازدواج برخوردار بودند.تویسرکانی ادامه داد: با این 
حال سازمان ثبت اسناد و امالک، آمادگی بررسی این موضوع را در 
صورت وجود مدعیان دارد؛ زیرا ثبت ازدواج افراد با سن پایین تر از 
ســن قانونی بدون اذن دادگاه اقدامی غیرقانونی است و ما آمادگی 

برخورد با آنها را داریم.
گفتنی است برخی از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی 
مانند محمدعلی پورمختار جندی پیش، از ثبت ازدواج در دفاتر به 
شکل نادرستی خبر داده و گفتند که در این دفاتر سن واقعی دختران 

ثبت نمی شود؛ بلکه باالتر از حد قانونی ثبت می شود.

مرگ 149 تن بر اثر مسمومیت 
با قرص برنج

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، از فوت 149 تن در این استان 
در سال 95به علت مسمومیت با قرص برنج خبر داد.

این شمار فوت شده در اثر مسمومیت با قرص برنج در سال گذشته در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن )1394( با 113 تن فوت شده، 
31/9درصد افزایش داشته اســت. براساس این گزارش از کل فوت 
شدگان ناشی از مســمومیت با قرص برنج درسال گذشته،95تن 
مرد و 54تن زن بودند.همچنین دراسفندماه سال 95 نیز 16 مورد 
فوتی براثرمسمومیت با قرص برنج به مراکز پزشکی قانونی استان 
تهران ارجاع شده اســت. فســفات آلومینیوم که برای ضد عفونی 
کردن و جلوگیری از آفت زدگی غالتی چون برنج مورد اســتفاده 
قرار می گیرد، به نام های تجــاری مختلفی همچون کوئیک فوس 
)Quickphos( و سلفوس )Celphos( وجود دارد که در ایران به 
نام قرص برنج مشهور است. مصرف این قرص ظرف مدت سه تا چهار 
ساعت سیستم تنفسی و قلب را دچار اختالل می کند و فرد با تحمل 

درد شدید جان می سپارد.

شیوع مجدد آنفلوآنزای پرندگان
در ایران

سازمان جهانی بهداشت حیوانات، با اشــاره به گزارشی که توسط 
وزارت جهاد کشاورزی ایران منتشر شــده است، اعالم کرد که این 
کشور یک مورد شــیوع ویروس آنفلوآنزای پرندگان )اچ 5 ان 1( در 

اردک های خانگی در شمال ایران را گزارش کرده است.
طبق گزارشی که در سایت رسمی سازمان جهانی بهداشت حیوانات 
منتشر شده، آمده است که بر اثر شــیوع این ویروس، 10 پرنده از 
مجموع حــدود 230 پرنده موجود در خانــه ای در محمود آباد در 
ساحل دریای خزر تلف شده اند. سال گذشته، ایران مواردی از شیوع 
یک نوع ویروس دیگر بسیار مسری آنفلوآنزای پرندگان )اچ 5 ان 8( 

را گزارش کرده بود.

معلم رياضی سنگدل بازداشت شد؛

تنبیه کودک با خط کش آهنی!
معلمی کــه چندی پیش با تنبیه شــدید دانش آمــوز کالس دوم 
دبستان، جنجال آفرین شده بود، به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی 
و کودک آزاری، با دستور دادســتان بازداشت شد. سهراب ساالری، 
دادستان شهرستان رودبار استان کرمان، ضــــمن صدور دستور 
بازداشت این معلم متخلف، در مدرسه فقاهت واقع در روستای بحرین 
از تـــــــوابع شهرستان رودبارجنوب نیز حاضر شد و از نزدیک، 
دانش آموزان این مدرسه را مورد دلجویی قرار داد. وی هفته گذشته از 
تشکیل پرونده قضائی برای معلم رودبار جنوب خبر داده بود. بنابراین 
گزارش، بالفاصله پس از وقوع این حادثه، رییس آموزش و پرورش، 
معاون فرماندار و رییس حراست آموزش و پرورش رودبارجنوب، در 
دادسرای شهرستان حاضر شدند و از نزدیک موضوع این حادثه تلخ 
مورد بررسی قرار گرفت. ســاالری افزود: در حال حاضر دانش آموز 
صدمه دیده به پزشکی قانونی معرفی شده و رسیدگی به این پرونده 
با فوریت در حال انجام اســت. در 26 فروردین امسال، دانش آموز 
کالس دوم ابتدایی به علت کاهلی در انجام تکالیف درس ریاضی، از 
سوی معلم خود با یک خط کش آهنی مورد تنبیه شدید بدنی قرار 
گرفته بود که همزمان با انتشار تصاویر این ماجرا و شکایت والدینش، 

پیگیری های قضائی دراین باره آغازشد.

هر روز 40 ایرانی در تصادفات 
رانندگی می میرند

ساالنه حدود 16هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست 
می دهند.

 رییس جمعیت هالل احمر گفت: هر روز 40 نفر در حوادث رانندگی 
کشور جان خود را از دست می دهند و این یک بحران ملی است که هر 
روز به آرامی از کنار آن می گذریم.  امیر محسن ضیایی افزود: کشور ما 
کشور حادثه خیزی است و هر سال شاهد انواع حوادث طبیعی مانند 
سیل و زلزله در کشور هستیم که تعداد زیادی از مردم در این حوادث 
جان خود را از دســت می دهند. وی گفت: اما در کنار این حوادث 
طبیعی، حوادث غیر طبیعی نیز در کشور ما وضعیت بسیار ناگواری 
دارند. ساالنه حدود 16هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از 
دست می دهند،تصادفات رانندگی، خود سانحه بزرگی است که به 
آرامی از کنار آن می گذریم. ضیایی در ادامه افزود: اگر در حادثه ای 
شاهد سقوط یک هواپیما باشیم، مدت ها این خبر، تیتر رسانه ها شده 
و خبر آن برای همه مهم می شــود؛ اما هر روز شاهد این هستیم که 
40 تا 50 نفر از هم وطنانمان در تصادفــات رانندگی جان خود را از 
دست می دهند و نظر کسی به این همه تلفات جانی جلب نمی شود.

رییس مرکز بهداشت اصفهان گفت: با توجه به اینکه بخشی از جامعه ما با 
بیماری افسردگی مواجه است، در این میان شناسایی دانش آموزان افسرده 

یکی از وظایف اصلی مرکز بهداشت اصفهان خواهد بود.
رضا خدیوی اظهار داشت: آمار افسردگی در میان ایرانیان به 23 درصد 
می رسد. وی بیان داشت: با توجه به اینکه بخشی از جامعه ما با بیماری 
افسردگی مواجه است، بایستی از عواملی که منجر به این بیماری می شوند 
جلوگیری کرد. رییس مرکز بهداشت اســتان اصفهان با اشاره به شعار 
امسال هفته سالمت گفت: شعار امسال این هفته، زندگی با نشاط و امید 
با پیشگیری از افسردگی است. وی ادامه داد: باید آموزش راه های غلبه 
بر اضطراب و افسردگی را بدانیم و بتوانیم کودکانی شاد پرورش دهیم و 
درون گرایی و منفعل بودن را نشانه های یک کودک مودب و آرام ندانیم که 

در این ارتباط وظیفه بخش بهداشت و درمان بسیار مهم است.

گردشگری اصفهان 
در سال جدید

رکورد زد

شناسایی دانش آموزان 
افسرده، وظیفه اصلی مرکز 

بهداشت اصفهان است

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان، از ثبت رکورد حضور بیش از 
85هزار گردشگر خارجی در بناهای تاریخی استان اصفهان در فروردین ماه 
1396 خبر داد. به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان اصفهان، 
فریدون اله یاری اظهار داشت: از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا ابتدای 
اردیبهشت ماه، بیش از 85 هزار گردشــگر خارجی در بناهای تاریخی و 
جاذبه های گردشگری استان اصفهان حضور یافته اند. وی در همین رابطه 
افزود: بررسی های کارشناسی نشان دهنده این نکته است که طی چهار دهه 
گذشته، آمار ورود گردشگران خارجی به اصفهان به این میزان در یک ماه 
اخیر در سال 1396 بی سابقه است. وی با اشاره به افزایش لحظه به لحظه 
ورود گردشگران خارجی به استان اصفهان تاکید کرد: بیش از هشتاد و پنج 
هزار گردشگر خارجی از 44 ملیت در فروردین ماه سال جاری، از بناهای 

تاریخی استان بازدید کرده اند.

ثبت نام دانش آموزان در 
مدارس دولتی، مشروط 
به پرداخت شهریه نیست

رییس اداره ارزیابی عملکرد و دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی از ابتدای خردادماه 96 آغاز می شود؛ اما 
این ثبت نام ها به هیچ عنوان نباید مشروط به پرداخت شهریه یا تعهد مالی باشد.  مهدی اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: ثبت نام و آزمون های ورودی 
زودهنگام در مدارس برای سال تحصیلی 9۷-96 مورد تایید آموزش و پرورش نیست. وی یادآور شد: ثبت نام دانش آموزان در مدارس از اوایل خردادماه آغاز می شود، 
بنابراین در حال حاضر چیزی به نام ثبت نام یا پیش ثبت نام وجود ندارد و اگر هم باشد، غیرقانونی است. رییس اداره ارزیابی عملکرد و دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش 
استان اصفهان، با اشاره به اینکه بعضی از مدارس غیردولتی اقدام به ثبت نام یا برگزاری آزمون هایی  برای دانش آموزان می کنند، تصریح کرد: این مدارس حتما باید با 
ادارات آموزش و پرورش و شوراهای نظارت در مدارس غیر دولتی هماهنگ باشند.  اسماعیلی با بیان اینکه تا قبل از امتحانات نوبت دوم، در هیچ مدرسه ای نباید آزمونی 

برگزار شود، تاکید کرد: در مدارس دولتی هیچ گونه پیش ثبت نامی نداریم.

به گزارش ایمنا، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری، در 
مراســم افتتاحیه طرح ملی توان افزایی و ارتقای تاب آوری 
اجتماعی زنان و خانواده، با اشــاره به اینکه طرح در موضوع 
توان افزایی و تاب آوری اجتماعی زنان اســت گفت: با توجه 
به اهمیت نقــش این گروه در پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعی، این طرح در 13 اســتان ســال قبــل به صورت 

پایلوت اجرا شــد و به دلیــل موفق بودن 
آن، امسال براساس توافق نامه ای که بین 
امور بانوان اســتانداری ها و معاونت امور 
زنان ریاست جمهوری انجام شد، در 2 فاز 
در تمام اســتان ها از جمله اصفهان اجرا 

می شود.
سهیال اثنی عشران در ادامه تصریح کرد:  
در فاز اول انجمن ها و سمن هایی را که در 
حوزه سالمت و پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی فعال هستند، شناسایی کردیم 

و از بین آنهــا اعضایی که ویژگی های مد نظر را داشــتند به 
ما معرفی شــدند. مدیرکل امور بانوان اســتانداری در مورد 
ویژگی های این مربیان گفت:  این ویژگی ها شــامل ســابقه 
بیش از 5 سال فعالیت در سمن ها، تعهد کاری مشاور، قدرت 
برقراری ارتباط و دارای حداقل مدرک کارشناســی ارشد در 

رشته های مشاوره و روان شناســی و توانایی برقراری کالس 
 NGO 20 بوده است که پس از فراخوان و مصاحبه 20 نفر از
انتخاب شدند و با توجه به محتوایی که از طرف معاونت زنان 
و امور خانواده ریاست جمهوری فرستاده شده، این افراد 36 

ساعت آموزش می بینند.
مدیرکل امور زنان و خانواده اســتانداری اصفهان، در تشریح 
فاز دوم این طرح گفت: پس از 36 ساعت 
آموزش مربیان که فاز اول این طرح است، 
در فاز دوم، محالت آسیب پذیر و پس از آن 
خانواده های در معرض آســیب هر محله 
را با کمــک معتمدین محلی شناســایی 
می کنیم و در این محالت مربیان مذکور،  
400 زن ســاکن در آن منطقه را آموزش 
می دهند که برای هر کدام از این زنان 10 
کارگاه 8ساعته برگزار می شود و هر فردی 
بر اساس 10 مهارت زندگی، 800ساعت 
آموزش می بیند که اینها تماما توسط این مربیان انجام می شود.  
اثنی عشران همچنین تاکید کرد: در انتهای فاز اول این طرح 
که آموزش مربیان است، در پایان مربیانی خواهیم داشت که 
کامال آموزش دیده هســتند و به محالت می روند و به زنان 

آموزش های جامع و کاملی می دهند.

کسانی هســتند که خودشــان صدماتی برای خود ایجاد 
می کنند؛ یعنی یا خودزنی می کنند یا اینکه از افراد دیگری 
می خواهند صدماتی به آنهــا وارد کنند کــه به عبارتی، 

دیگرزنی در حالت غیرمنازعه است.
جانشین رییس سازمان پزشکی قانونی در مدیریت بحران، با 
هشداربه شیادان وتبهکارانی که ازطریق نزاع های ساختگی 

یــا تصادف هــای صوری وعمــدی به 
فکرسودجویی وشیادی هستند گفت: 
با توجه بــه امکانــات وتوانمندی های 
متخصصین پزشــکی قانونــی، امکان 
تشــخیص مراجعات باهدف اخاذی و 
شیادی به راحتی وجود دارد. آسیب های 
اجتماعی انواع متعددی دارند که یکی از 
آنها نزاع است که بین افراد پیش می آید. 
پرداخت دیه که برگرفته از احکام فقهی 
است، در مواردی باعث شده برخی افراد 

به فکر فریب پزشــکی قانونی )که میزان و نوع صدمات و 
آسیب دیدگی را مشــخص می کند( بیفتند. علی بخشی، 
جانشین رییس سازمان پزشکی قانونی در مدیریت بحران، با 
اشاره به اینکه کسانی که در نزاع های ساختگی به قصد تقلب 
به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند شامل چند دسته 

هستند، گفت: دسته نخست کسانی هستند که صدمه در 
بدن آنها وجود ندارد و وانمود می کنند صدمه دیده اند. این 
افراد مدارک بیمارستانی و درمانی جعل می کنند و خودشان 
را مرتبط با یک حادثه نشان می دهند. دسته دوم نیز کسانی 
هستند که صدمه در بدنشان وجود دارد، اما مربوط به یک 
دوره و زمان دیگر و حادثه مورد ادعا نیست. دسته سوم هم 
کسانی هســتند که بیشترین مشکل 
را برای مراکز پزشــکی قانونی ایجاد 
می کنند و این افراد کســانی هستند 
که خودشان صدماتی برای خود ایجاد 
می کنند، یعنی یا خودزنی می کنند یا از 
افراد دیگری می خواهند صدماتی به آنها 
وارد کنند. دسته چهارم شامل افرادی 
می شــود که گواهی پزشکی قانونی را 
جعل می کنند و به مراجع قانونی ارائه 
می دهند. وی در رابطه با تصادف های 
ساختگی نیز گفت: این افراد یا خودشان صدمات را ایجاد 
می کنند یا گاهی اوقات توسط افراد حرفه ای که صدمات 
شدید و خطرناکی مانند شکســتگی استخوان و جراحات 
متعدد و شکستگی دندان ها و ســایر موارد روی بدن فرد 

ایجاد می کنند.

هشدار پلیس در  رابطه با تصادف و نزاع های ساختگی؛ 

خودزنی به خاطر دیه!
مديرکل امور زنان و خانواده استانداری خبر داد:

برگزاری طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان در اصفهان

هشدارزنان

با تصویب برخی از قوانین جدید در مجلس شــورای اسالمی، 
شرایط معافیت خدمت نظام وظیفه فرزندان شاهد و ایثارگر دچار 
تغییراتی شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، برابر 
ماده 45 قانون خدمت وظیفه عمومی، مشموالنی که پدر و مادر 
یا فرزند یا برادر و خواهر آنان در راه به  ثمر رسیدن انقالب اسالمی 
و استمرار آن شهید، جانباز، اسیر یا جاوید االثر شده یا بشوند، از 

انجام خدمت سربازی معاف خواهند شد.
داریوش وکیلی مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان با اشاره به این موضوع اظهار کرد: کلیه فرزندان ذکور 
شــهدا و جاویداالثران)مفقودین( از انجام دوره ضرورت معاف 

هستند. وی افزود: همچنین به ازای هر شهید یا آزاده با حداقل 
24 ماه سابقه اســارت یا جانباز با حداقل 25 درصد جانبازی یا 
جاویداالثر)مفقود( فاقد فرزند ذکور، یــک نفر از برادران آنها از 
انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند. مدیرکل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: به ازای هر 24 ماه آزادگی، 
25درصد جانبازی و 30 ماه سابقه حضور در جبهه، یک نفر از 

فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان معاف می شوند.
وی تصریح کرد: امتیازات بند 3 قابل جمع است و در مورد معافیت 
کسانی که مدت جانبازی یا حضور در جبهه یا مدت آزادگی آنها 
در حد معافیت یک فرزندشان نیســت، تجمیع سوابق درصد 

جانبازی، جبهه و مدت آزادگی ممکن است. وکیلی ادامه داد: 
کلیه مشموالن جانباز دارای حداقل 10 درصد جانبازی، از انجام 
خدمت دوره ضرورت معاف هستند؛ یک فرزندخوانده قانونی 
ذکور جانبازی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران صاحب 

فرزند نمی شود، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شود.

مديرکل بنیاد شهید و امور ايثارگران استان اصفهان خبر داد:

آخرین وضعیت قوانین معافیت خدمت نظام وظیفه فرزندان شهدا
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نجات پسر جوان از میان دود و آتش
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان از زنده خارج کردن پسر جوان از 
میان شعله آتش در اثر انفجار در مغازه تعمیر موتورسیکلت خبر داد. نامبرده دچار 

سوختگی 35 درصد از ناحیه سر، دو دست و زانو شده است. 

مرد دیوانه همسرش
 را کشت؛

تصور خیانت

 فاجعه آفرید

تازه داماد که ازعشق زیاد به همسرش 
دیوانه شــده بود به خاطر بدبینی و شکاک بودنش یک 

جنایت خونین را رقم زد.
23 دی ماه 93 مرد جوانی به نــام میالد همراه مادرش 
به کالنتری پاکدشــت رفت و از ناپدید شدن همسر 22 
ســاله اش به نام آرزو خبر داد. این مرد گفت: دو ســال 
است که با همسرم ازدواج کرده ام. او دیشب بعد از یک 
مشاجره، خانه را ترک کرد و دیگر بازنگشت. حرف های 
ضد و نقیض این مرد، شک پلیس را برانگیخت و وی به 
عنوان نخستین مظنون، بازداشت شــد. ساعتی از این 
ماجرا نگذشته بود که پلیس، جنازه زن جوان را که داخل 
یک ساک برزنتی جاساز شــده بود در حاشیه پاکدشت 
پیدا کرد.به این ترتیــب میالد به جنایــت خانوادگی 

اعتراف کرد و به بازسازی صحنه جرم پرداخت.
این تازه داماد صبح روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه امسال 
در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست 
قاضی محمدباقر قربان زاده و با حضور دو مستشار پای 

میز محاکمه ایستاد.

در ابتدای جلسه پدر و مادر آرزو در جایگاه ویژه ایستادند 
و برای دامادشان حکم قصاص خواســتند. پدر قربانی 
گفت: من و همسر و فرزندم از اقلیت های مذهبی ارامنه 
بودیم، اما چند ســالی پیش مسلمان شــده بودیم که 
دخترم با میالد ازدواج کرد. آنها زندگی بدی نداشــتند 
و من نمی دانم چرا میالد بی رحمانه دخترم ر ا کشــت.  
سپس متهم در جایگاه ویژه ایســتاد و گفت: من و آرزو 
و یکی از دوســتان صمیمی ام به نام هومن هر ســه در 
یک شــرکت خصوصی کار می کردیم. تــا اینکه من به 
آرزو عالقه مند شــدم و به خواستگاری اش رفتم. بعد از 
خواستگاری بود که متوجه شدم هومن نیز به او عالقه مند 
بوده اســت . بعد از ازدواج گمان می کردم آرزو و هومن 
همچنان با هم در ارتباط هستند به همین خاطر به آرزو 

مشکوک بودم. 
وی در تشــریح جزییات جنایت گفت: آن شب از محل 
کارم به خانه برگشتم ولی متوجه رفتارهای عجیب آرزو 
شــدم. دیروقت بود که دیدم آرزو در حال آماده شدن 
است. او لباس هایش را پوشید و گفت باید به دیدن یک 

نفر برود که با هم درگیر شدیم. من که کنترل 
اعصابم را از دست داده بودم سیم کامپیوتر را دور 

گردن آرزو پیچیدم و او را که بیهوش شده بود به حمام 
خانه بردم. خودم در اتاق مشغول سیگار کشیدن بودم که 
از داخل حمام صدایی شنیدم. وقتی به آنجا رفتم دیدم 
آرزو هنوز زنده است من با تیغ موکت بری رگ دست و 
گردن او را بریدم و دوش آب را باز گذاشتم . حالم بد بود 
و دچار تشنج شــده بودم، وقتی به هوش آمدم به خانه 
مادرم رفتم و به دروغ گفتم آرزو قهر کرده و از خانه بیرون 
رفته است. صبح روز بعد یک چمدان خریدم تا جنازه را 
در آن جاساز کنم، اما نشد. به همین خاطر جنازه همسرم 
را در یک ساک دستی گذاشــتم و به حاشیه پاکدشت 
بردم. سپس آثار جرم را از خانه پاک کردم و همراه مادرم 
به پلیس آگاهی رفتم و گفتم همسرم ناپدید شده است. 
من واقعا عاشق همسرم بودم و فکر اینکه او به من خیانت 

کند دیوانه ام کرده بود. 
بنا بر  این گزارش، در پایان جلسه هیئت قضائی وارد شور 

شد تا رای صادر کند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزســتان، شــایعه 
بمب گذاری در اهواز را تکذیب کرد و گفت: خبر بمب گذاری 
در اهواز صحت ندارد. ســرهنگ علی قاســم پور، معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان با بیان اینکه هفته 
گذشته در تماس با پلیس ۱۱۰  خبری مبنی بر رؤیت شیء 
مشکوکی درون یک سطل زباله، سمت خیابان های رشد در 
اهواز اعالم شــد، عنوان کرد: با این تماس بالفاصله نیرو ها 
و عوامل خنثی سازی پلیس به ســرعت به این محل اعزام 
شدند. وی افزود: در بررسی های اولیه نیروهای پلیس، یک 
نایلون مشکی که محتوای تعدادی ادوات فرسوده جنگی 
بود، از این ســطل زباله خارج شــد. این تجهیزات جنگی 
بازمانده از دوران جنگ هستند. معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی خوزستان افزود: انجام بررسی های دقیق پس از 
انتقال این تجهیزات جنگی به مقر پلیس نشان داد که هیچ 
بمب یا مواد منفجره ای درون این نایلون مشــکی و سطل 
زباله نبوده است. قاسم پور تصریح کرد: بررسی های دقیق تر 
پلیس برای شناســایی فرد یا افرادی که این خبر را پلیس 
داده اند و همچنین انگیزه فردی که ادوات جنگی را درون 

سطل زباله قرار داده، آغاز شده است.

تکذیب بمب گذاری در اهواز

ســقوط دختر بچه یک و نیم ســاله به درون آب رودخانه 
سهرین، به مرگ وی منتهی شد.

جواد مرادی مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
استان زنجان با اعالم این خبر گفت: خبر وقوع این حادثه 
ساعت ۱8:23 روز سه شنبه )پنجم اردیبهشت( به منظور 
امدادرسانی به این مرکز اعالم و بالفاصله نیروهای مستقر 
در پایگاه ارمغانخانه به محل اعزام شــدند. وی اظهار کرد: 
جسم بی جان این دختربچه در فاصله حدود 7۰۰ متری 
محل ســقوط  و با تالش اعضای خانواده، پرسنل اورژانس 
و اهالی روســتای دگاهی از آب بیرون کشیده شد.مرادی 
افزود: این دختربچه که از ناحیه سر نیز دچار آسیب شده و 
فاقد هرگونه عالئم حیاتی بود پس از اقدامات درمانی پیش 
بیمارستانی و انجام عملیات احیا در سریع ترین زمان ممکن 
به بیمارستان امام حسین )ع( منتقل می شود، اما تالش بی 
وقفه تیم احیای بیمارستان نیز نتیجه نداد.گفته می شود 
این خانواده به منظور گــردش و تفریح به این منطقه رفته 
بودند که هنگام گرفتن عکس یادگاری، این دختربچه به 
درون این رودخانه پرآب سقوط کرد.مرادی به خانواده ها 
توصیه کرد هنگام گردش و تفریح مواظب فرزندان باشند 
چراکه کوچک ترین غفلت و ســهل انگاری ممکن است 

حوادث غرق شدن را رقم بزند.

 مرگ تلخ دختربچه
به خاطر یک سلفی

وجود مار جعفری در قسمت موتور یک خودرو، فروشنده، 
خریدار و بنگاه دار زنجانی را به وحشت انداخت.

مدیر فنی و عملیات ســازمان آتش نشانی و خدمات امور 
ایمنی شــهرداری زنجــان گفت: حوالی ســاعت 9 صبح 
عوامل آتش نشانی این سازمان در جریان وجود یک حلقه 
مار درون یک دستگاه خودرو ســواری پی کی در خیابان 
کشاورز زنجان قرار گرفتند. ابوالفضل رستمی افزود: وقتی 
اکیپ نجات آتش نشــانی زنجان به محل رسید، این مار 
سمی را در حالی که در قسمت پروانه گیر افتاده بود، رؤیت 
کرده و بالفاصله دست به کار شدند و توانستند با استفاده 
از تجهیزات مخصوص مارگیــری، این خزنده خطرناک را 
بی آنکه آســیبی ببیند به دام بیندازند.وی اظهار کرد: این 
مار سمی و خطرناک با جا خوش کردن در قسمت بیرونی 
خودرو به این محل منتقل شده بود که خوشبختانه قبل از 
وقوع پیشامدی تلخ، مشاهده و از سوی عوامل آتش نشانی 

زنده گیری و سپس در طبیعت رهاسازی شد.

مار جعفری در زنجان !

 ختنه دختران کنیایی به روایت عکس های یک ایرانی

سرقت مواد رادیواکتیو 
در مکزیک افراد ناشــناس، مواد رادیواکتیو را به سرقت برده اند و به 
همین منظور در برخی از ایاالت این کشــور حالت فوق العاده اعالم 
شده اســت. به گزارش رکنا، لوئیس پوئنته، رییس سازمان امداد و 
نجات با اعالم این خبر گفت: در ایالت های خالیسکو، کولیما، نایاریت، 
آگوآسکالنتس، گوانخوآتو، میچوآکان، سان لوییس پوتوسی، دورانگو 

و ساکاتکاس حالت فوق العاده اعالم شده است. 
وی همچنین خاطر نشان کرد که مقامات از مردم خواستند هر گونه 
اطالعات مربوط به محل اختفای مواد دزدیده شده را در اختیار پلیس 

بگذارند.

ن الملل
بی

حوادث 2 قاتل شیطان صفت اعدام شدند
دو تبهکار آمریکایی که در فهرست 8 نفره محکومان اعدامی در ایالت 

آرکانزاس بودند، در یک روز پای صندلی مرگ رفتند.
»جک جونز« به اتهام آزار و اذیت و قتل یک زن و »مارسل ویلیامز« به 
جرم ربودن و قتل وحشیانه زن دیگری به اعدام با تزریق سم محکوم 
شــده بودند. با توجه به اینکه طی ماه های اخیر جنجال های زیادی 
بر سر این شــیوه مجازات بود، اجرای حکم مرگ برای این تبهکاران 
چندین بار به تعویق افتاد. تا اینکه پس از ۱2 سال نخستین شخص     
در آرکانزاس به نام »لدل لی« با تزریق ســم اعدام شــد و پس از آن 
ســایرمحکومان به ترتیب در فهرســت اعدام قرار گرفتند. براساس 
آمار رسمی، اعدام همزمان دو محکوم از ۱7 سال قبل تاکنون در این 
ایالت بی سابقه بود. به گفته دادستان ایالت آرکانزاس، »جونز« عالوه 
بر آزار و اذیت و قتل زنی به نام ماری فیلیپس، به اتهام ســوءقصد به 
جان دختر ۱۱ ساله نیز محکوم شده بود که دقایقی پیش از اعدام از 
خانواده این زن تقاضای بخشــش کرد. »ویلیامز« نیز متهم بود سال 
۱994 زن جوانی به نام »استیسی اریکسون« را از پمپ بنزین ربوده 
و او را حلق آویز کرده بود. مقام های قضائی، مرگ این تبهکار را باعث 

آرامش خاطر فرزندان این زن دانستند.

قتل فجیع دختر در پوکت 
یک مرد تایلندی صحنه قتل دختر نوزاد خود و خودکشی خودش را 

به طور زنده در فیسبوک منتشر کرد.
پلیس تایلند اعالم کرده است که یک مرد 2۱ ساله در هتلی متروکه 
در استان »پوکت« دختر ۱۱ ماهه اش را خفه کرده و پس از آن هم 

خودش را کشته است. 
او قبل از ارتکاب قتل، گزینه »پخش زنده« را در صفحه فیســبوک 
خود فعال کرده بود و تمام صحنه های مربوط به قتل  و خودکشــی 
به طور زنده منتشر شده است.گزارش شده که مرد قاتل، این کار را 
پس از دعوا با همسرش انجام داده است. براساس گزارش ها، نزدیکان 
این مرد وقتی متوجه»پخش زنده فیسبوک« شدند، پلیس را خبر 
کردند اما مامــوران دیرتر از آن به محل رســیدند که بتوانند دختر 
کوچک این مرد و یا خود او را از مرگ نجات دهند.فیســبوک ضمن 
وحشــتناک خواندن این اتفاق اعالم کرده که ویدیوی کشته شدن 
دختربچه به دست پدرش را حذف کرده است. پیش از این و در پی 
انتشار یک ویدیوی قتل در آمریکا که ســاعت ها در دسترس باقی 
مانده بود، فیسبوک قول داد که در روند حذف ویدیوهای فیسبوکی 

بازنگری کند.

دو دختر کالهبردار که قصد داشتند با ترفندی کثیف، 
2۰۰ میلیون تومان از طعمه خود اخاذی کنند، دستگیر 
شدند. سرهنگ جواد جهانشیری، در تشریح این خبر 
گفت: با طرح شکایت مرد میانسال مبنی بر مزاحمت و 
تهدید به انتشار تصاویر خصوصی اش در فضای مجازی، 
رســیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس 

فتای استان قرار گرفت.
وی افزود: شــاکی که مدتی پیش همسرش را از دست 
داده بود و تنهــا زندگی می کرد در اظهــارات اولیه به 
کارشناســان پلیس فتا گفت که در یکی از شبکه های 
اجتماعی  خانمی خود را به مــن نزدیک کرده و وقتی 
متوجه تنهایی ام شد، پیشنهاد ازدواجم را پذیرفت و برای 
آشنایی بیشتر از من عکس خصوصی و محرمانه خواست 
و پس از به دست آوردن عکس ها، مرا تهدید به انتشار 
تصاویر در محل کار و فضای مجازی کرد و در قبال عدم 
انتشار این عکس ها، 2۰۰ میلیون تومان وجه درخواست 
کرده  اســت. این مقام انتظامی ادامه داد: کارشناسان 
پلیس فتا بالفاصله بــا اقدامات فنــی و عملیات زبده 
پلیسی توانستند رد متهم را در فضای سایبر شناسایی و 
با هماهنگی قضائی متهم را که زنی جوان بود دستگیر 
کردند. رییس پلیس فتای خراسان رضوی بیان داشت: 
متهم که زنی 29 ســاله بود در مواجه با ادله فنی، جرم 
خود را پذیرفت و اعتراف کرد، به پیشنهاد دوست خود 
که مستاجر شاکی است دست به چنین اقدامی زدم و 
قرار گذاشتیم در صورت موفق شــدن در این معامله، 

پنجاه - پنجاه بین خود تقسیم کنیم.
جهانشیری در رابطه با همدست متهم نیز که مستاجر 
شــاکی از کار درآمده بود، افزود: این متهم که زنی 57 
ساله بود در رابطه با علت دشــمنی اش با شاکی گفت: 
سر مسائل مالی و یک سری رفتارهای سخت گیرانه با 
صاحبخانه به اختالف برخوردیم و در این دعوا عالوه بر 
پسرم که مصدوم شــده  بود من نیز از سوی صاحبخانه 
سیلی محکمی خوردم و برای گرفتن انتقام از وی اقدام 

به کشیدن نقشه ای برای به دام انداختن وی کردم.
رییس پلیس فتای استان خراسان رضوی تصریح کرد: 
دو متهم با توجه به مستندات موجود و تکمیل پرونده 
برای ســیر مراحل قضائی به دادســرا معرفی شدند. 
جهانشیری در پایان به کاربران فضای سایبری هویت 
پنهان افراد را یادآور شد و افزود: کاربران قبل از هرگونه 
تصمیمی برای آشنایی با افراد و دوست یابی در این فضا، 
دقت ویژه ای را مبذول داشــته تا گرفتار افراد شیطان 

صفت نشوند.

 نقشه 2 دختر 
برای مرد زن مرده 

پسر عموی شاعر معروف 
کشته شد؛

دختری که پدرش 
را کشت

کارشناسان پزشکی قانونی، مجنون بودن زن جوانی  که پدرش را کشته بود، رد کردند. متهم در جریان درگیری با پدرش با ضربه های مرگبار به زندگی او پایان داده بود.
شبنم متهم است پس از پنج ساعت درگیری و دعوا با پدر 74 ساله اش، او را با ضربه های مرگبار چاقو در طبقه اول ساختمانی در یکی از محله های غرب تهران از پای درآورده 
است. بررسی ها نشان می داد مقتول پسرعموی یکی از شاعران معروف کشور است. شبنم تحت تعقیب قرار گرفت و ساعاتی بعد خودرویش توقیف و او بازداشت شد.متهم 
با انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران مورد تحقیقات قرار گرفت و با اعتراف به قتل پدرش گفت: مدت ها بود با هم اختالف داشــتیم. حتی دخالت های پدرم باعث 
جدایی من از شوهرم و دور شدن از بچه هایم شد. او حتی مادرم را کتک زده و از خانه بیرون انداخته بود. روز جنایت از من می خواست به او پول بدهم. حاضر نبودم دیگر به 
او کمک مالی کنم، از سوی دیگر بیرون انداختن مادرم باعث شده بود از پدرم متنفر شوم. با هم دعوا کردیم و از شدت عصبانیت او را با ضربه های چاقو کشتم و بعد پشیمان 
شدم. آن لحظه جنون به من دست داد.در حالی که شبنم مدعی بود شب جنایت دچار جنون شده است، با دستور بازپرس جنایی، برای مشخص شدن سالمت روانی اش 
به پزشکی قانونی منتقل شد.با گذشت دو ماه از این جنایت، کارشناسان پزشکی قانونی نظر دادند شبنم دارای اختالل شخصیتی است، اما این اختالل روانپزشکی در حد 
فقدان قوه تمیز و تشخیص نیست و حتی مدرکی در ارتباط با اینکه دارای بیماری روحی باشد ارائه نکرده است. او در شب جنایت می توانسته مسئول اعمال خود باشد و 

جنون ندارد. با مشخص شدن این موضوع، روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله ای جدید شد.

این قاب، حاصل تالش نیوشا توکلیان است که 20 روز در خانه ای امن با دخترانی که عكسشان را می بینید زندگی کرده است. این عكس ها، داستان هایی بسیار وحشتناك از زخم های روحی آنها را بازگو می کند. 
او به رنج های این دختران اشاره می کند؛ دخترانی که مورد عمل ختنه قرار گرفته و بعضی دیگر، وقتی فهمیده  بودند قرار است با طلوع خورشید، چنین بالیی سرشان بیاید، از خانه فرار کرده و به این مرکز 
 پناه آورده بودند. آنها را قبل از روزی که مجبور به ازدواج با افرادی بسیار بزرگ تر از خودشان شوند مورد عمل ختنه قرار می دهند. این دختران را در ازای دریافت گاو و گوساله به همسری مردان مسن روستا

 درمی آورند .
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دستگیری مدیر ارشد باشگاه نیوکاسل 
در حالی که نیوکاسل سه شنبه شب صعودش را به لیگ برتر قطعی کرد،  صبح دیروز 
رییس این باشــگاه به علت تقلب در پرداخت مالیات و بیمه دستگیر شد تا شادی 

نیوکاسلی ها چندان دوام نداشته باشد!

منهای فوتبال

مهاجم نیجریه ای تیم پیکان این روزها مشــتریان زیــادی دارد و پس از 
پرسپولیس به عنوان اولین و جدی ترین خواهان او، نام استقالل و سپاهان 

هم حاال به عنوان مشتریان در صف او مطرح شده است.
در حالی که گادوین منشا با قراردادی به ارزش 385میلیون پیراهن پیکان 
را برتن کرد حاال به نظر می رسد با اخبار و شایعاتی که هرروز از او منتشر و 
رنگ هایی که به او نسبت داده می شــود، قرارداد او با تیم بعدی به بیش از 
1میلیارد خواهد رسید .کامال مشخص است که این بازار گرمی ها پیش از 
اتمام فصل از جانب چه کسانی شکل می گیرد، اما نکته جالب این ماجرا این 
است که پس از اتمام فصل نقل و انتقاالت، انتقادات و اعتراضات به مبالغ رد و 
بدل شده در این بازار شدت خواهد گرفت و حتی ممکن است تا پایان فصل 

بعد هم سوژه و خوراک رسانه ها باشد.

مهاجم گلزن و البته گل ســاز آبی ها، در پایان هفته بیســت و هشتم 
لیگ برتر و در حالی که از ۲8 بازی آبی پوشان، ۲۶ بار به میدان رفته، 
7 بار برای آبی پوشان گل زده تا در آمار هر 3/7 بازی یک گل را از خود 
به جای گذاشته باشــد، اما همین بازیکن در لیگ قهرمانان آسیا در 5 
بازی 3 گل زده و در آمار جالب هر 1/7 بازی یک گل را از خود به جای 

گذاشته است.
به این ترتیب باید گفت آمــار گلزنی کاوه رضایی در آســیا به مراتب 
بهتر از آمــار همین بازیکــن در لیگ برتر اســت و ایــن بازیکن در 
 بازی های بین المللی به مراتب بهتر و بیشتر برای تیمش گلزنی کرده

 است تا جایی که به هیچ وجه نمی توان آمار گلزنی های این بازیکن در 
بازی های داخلی و قاره ای را با هم مقایسه کرد.

رییس فدراسیون هندبال:

 انتظار تحول یک شبه
 نداشته باشید

رییس فدراسیون هندبال در حاشیه مراسم اختتامیه 
پنجمین دوره مسابقات هندبال ساحلی هفته نکوداشت 
اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنــا اظهار کرد: از 
شهردار اصفهان و ســازمان ورزش شهرداری به دلیل 
میزبانی این مسابقات و فراهم کردن مکانی برای ورزش 
کردن نوجوانان و جوانان عالقه مند به هندبال ساحلی 

تشکر می کنم.
علیرضا رحیمی افزود: پنجمین دوره مسابقات هندبال 
ساحلی هفته نکوداشت اصفهان با حضور 3۲ تیم در ۲ 
بخش بانوان و آقایان برگزار شد که بازیکنان تیم ملی 

نیز از دل همین تیم ها انتخاب شدند.
رییس فدراســیون هندبال با بیان اینکه فدراســیون 
نتوانســت برای تیــم ملــی هندبال ســاحلی بازی 
تدارکاتی برگزار کند، گفت: این مسابقات حکم بازی 
تدارکاتــی را برای تیم ملی داشــت و امیــدوارم تیم 
 ملی هندبال ســاحلی در مســابقات پیــش رو موفق 

باشد.
رحیمی در پاســخ به اینکه با حضور وی در فدراسیون 
امید به اوج گرفتن دوباره هندبال و درخشش تیم ملی 
در آسیا داشــته باشــیم یا خیر بیان داشت: امیدوارم 
اهالی ورزش و هندبــال انتظار تحــول در یک روز یا  
 دو روز نداشــته باشــند. در دوره قبلی ریاســت من،

 15 سال زحمت کشیده شد تا تیم ملی به موفقیت هایی 
دســت یافت، در صورتی که در پنج سال گذشته، پنج 
نفر در رأس فدراســیون هندبال فعالیت کردند و این 
تغییرات مداوم به نفع هندبال نبود و رشــته هندبال 

بسیار آسیب دید.
وی ادامه داد: خوشبختانه نیروهای خوبی در فدراسیون 
هندبال حضــور دارند؛ همچنیــن بازیکنان خوبی در 
هندبال اروپا مشغول بازی هستند که امیدوارم بتوانیم 
آنها را دوباره دور هم جمــع کنیم و یک تیم ملی قوی 
تشکیل دهیم. گل سرسبد هر فدراسیونی، لیگ است 

و ان شاءا... بتوانیم امسال لیگ خوبی برگزار کنیم.
رحیمی اظهار کرد: فدراسیونی که لیگ قوی نداشته 
باشد فرقی نمی کند که درب آن فدراسیون بسته باشد 
یا باز. برای من لیگ از تیم ملی هم مهم تر اســت چون 
اگر لیگ قوی داشته باشــیم تیم ملی قدرتمندی نیز 

خواهیم داشت.

دالل ها دست به کار شدند؛

منشا، هرروز گران تر از دیروز!
آمار متفاوت ستاره استقالل در دو لیگ؛

درخشش کاوه در آسیا

مدیرعامل باشگاه گیتی پســند اصفهان با بیان اینکه نقشی در 
تبانی تیمش با پرسپولیس نداشته است، از ارتباط برخی بازیکنان 
این تیم با پرسپولیسی ها پرده برداشت و گفت که هنوز معتقد 

است گیتی پسند در لیگ سال ۹۰ قهرمان شده است.
گیتی پســندی ها در جشــن قهرمانی لیگ ۹5 با پیراهن هایی 
حاضر شدند که روی آن به تعداد قهرمانی های این باشگاه اشاره 
شده و همچنین از سه ستاره به معنی سه قهرمانی استفاده کرده 
بودند. با وجود اینکه پنج ســال از ماجرای تبانی می گذرد، اما 
گیتی پسندی ها همچنان این موضوع را نپذیرفته و قهرمانی آن 

سال را متعلق به خود می دانند.
علیرضا جنتی در گفت وگو با ایسنا، درباره درج سه ستاره روی 
پیراهن های گیتی پسند توضیح داد: ستاره هایی که روی پیراهن 
درج شده بود، تعداد قهرمانی های گیتی پسند را نشان می داد. 
البته من از روابط عمومی باشگاه به دلیل درج ستاره قهرمانی های 
ایران و آسیا ایراد گرفتم و معتقدم تنها باید قهرمانی های لیگ 
ایران درج می شد.مدیرعامل باشگاه گیتی پسند در پاسخ به این 
پرسش که آیا همچنان قهرمانی سال ۹۰ که تبانی در آن محرز 
شــده را قبول دارد، گفت: هنوز معتقدم گیتی پسند با سالمت 
کامل قهرمان شده بود. به هر حال 5-۶ سال از این ماجرا گذشته و 
اگر بخواهیم پرونده اش را باز کنیم باید خیلی حرف ها بزنیم. در آن 

سال فقط قضیه یک تیم مطرح نبود و اگر موشکافانه بررسی شود، 
متوجه خواهید شد که برخی بازیکنان، پشت آن وجود داشتند. 
ضمن اینکه در بازی فــوالد ماهان و منصوری قرچک هم تبانی 
شده بود. اگر در آن بازی اتفاقات مشکوک نمی افتاد، در بازی ما 

هم شائبه ایجاد نمی شد.
جنتی با بیان اینکه باشگاه گیتی پسند در تبانی با پرسپولیس هیچ 
هزینه ای نکرد، افزود: باشگاه در آن ماجرا هیچ کاره بود. ارتباطی 
بین بازیکنان به وجود آمد و خودشــان پشت پرده ماجرا بودند. 
همه چیز در فیلم بازی و حواشی آن مشخص است. به هر حال 
این قضیه در سال های اول تیمداری گیتی پسند اتفاق افتاد و ما به 
برخی مسائل احاطه نداشتیم. اگر قرار بود خودم برای تبانی هزینه 
کنم، دیگر به ورزشگاه نمی رفتم و در خانه می نشستم و قهرمانی 
تیمم را می دیدم. من در روز بازی استرس زیادی داشتم و این 

نشان می دهد از اتفاقات پشت پرده اطالعی نداشتم.
به گزارش ایسنا، علیرضا جنتی در حالی بعد از گذشت پنج سال 
از پشت پرده تبانی گیتی پسند و پرسپولیس صحبت می کند 
که همان روزها برخی از بازیکنان پرســپولیس از وعده یکی از 
بازیکنان مطرح گیتی پســند به آنها خبر داده بود، اما در حکم 
کمیته انضباطــی جریمه ای برای این بازیکــن مطرح، در نظر 

گرفته نشد.

در حاشیه

افشاگری جنتی درباره تبانی تیمش در سال ۹0؛

ماجرای عجیب ستاره های گیتی پسند

قاب روز

انتشار تصاویر محل بازی های 2024 توسط لس آنجلسی ها 

نایب رییس بانوان فدراسیون والیبال که در ابتدا از گرفتن حق بانوان 
صحبت می کرد از سمت خود استعفا داد تا این 
صندلی باز هم در فدراســیون والیبال 

خالی شود.
۲۲ فروردین سال ۹4 و بعد از گذشت 
سه ماه، زهره میرسپاسی به عنوان 
نایب رییس بانوان فدراسیون والیبال 
انتخاب شد؛ شخصی که سابقه اش نه 
در مدیریــت ورزش بلکه در گویندگی 

خبر صداوسیما بود!
زمانی که میرسپاسی به عنوان نایب رییس بانوان این فدراسیون انتخاب 
شد اعالم کرد که برای گرفتن حق بانوان به فدراسیون آمده است و از 
 دید مثبت محمدرضا داورزنی به بخش بانوان ابراز خوشــحالی کرد.

در تمام مدتی که میرسپاسی در سمت نایب رییسی بانوان حضور داشت 
دائما از شرایط فدراسیون والیبال ابراز خرسندی می کرد و از پیشرفت 

بانوان در زمان مدیریت او صحبت می کرد.
در حالی که پیــش از این هــم چندین بار صحبــت اختالف میان 
میرسپاسی با فدراســیون به میان آمده بود، اما هربار این اختالف ها 
تکذیب می شد. در نهایت 4 اردیبهشــت و بعد از گذشت حدود ۲5 
ماه، گوینده خبر بدون اینکه حق بانوان را گرفته باشــد از فدراسیون 

والیبال رفت.
او از سمت خود اســتعفا داد تا در صورت موافقت داورزنی سرپرست 
فدراسیون با این استعفا بازهم داستان انتخاب جانشین او آغاز شود. 
البته این امکان وجود دارد که از قبل، شخصی برای صندلی همیشه 

متغیر نایب رییسی فدراسیون انتخاب شده باشد.
در بیشتر فدراسیون های ایران مشکل و اختالف نظر میان نایب رییس 
بانوان و دیگر مسئوالن نظیر رییس و دبیر وجود دارد که شاید بیشتر این 
اختالف ها ناشی از مدیریت ضعیف بانوان در تجربه های گذشته باشد؛ 
سابقه ای که باعث شده اعتماد زیادی به بانوان وجود نداشته باشد و اگر 
آنها خواستار قدرت اجرایی بیشتری باشند با مخالفت رو به رو می شوند.

فدراسیون های ایران در سمت نایب رییســی بانوان خود رفت و آمد 
زیادی دارند. صغری نژاد نایبی قبل از میرسپاسی نایب رییس بانوان 
فدراســیون والیبال بود که حتی زمان برای دیدن بازی های لیگ را 
نداشت و دوست داشــت زمان بازی ها را با کالس هایش در دانشگاه 
هماهنگ کنند! وقت نگذاشــتن بانوان برای ورزش خودشان یکی 
از مهم ترین عواملی اســت که باعث عقب ماندنشــان در مدیریت 
می شود؛ بانوانی که مدیریت در ورزش را می خواهند، اما برای آن زمان 

نمی گذارند.

باز هم صندلی خالی؛

گوینده ای که بی خبر از فدراسیون 
والیبال رفت!

اتفاق روز

مســئوالن برگزارکننده بازی های المپیک 2024 لس آنجلس با انتشار تصاویری از ورزشگاه  های 
میزبان، رونمایی کردند.

فصل جدید رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آســیا برای 
نمایندگان ایران با کســب نتایج مطلوب همــراه بود و این 
امیدواری به وجــود آمد که این بار نمایندگان کشــورمان 
صعودی آســان به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا داشته 
باشند، اما هر چه مسابقات جلوتر رفت فاصله تیم های ایرانی 

با صدر هم بیشتر شد. 
در هفته پنجم این مسابقات و در شرایطی که هر چهار تیم 
می توانستند با پیروزی برابر رقبای خود صعودشان به مرحله 
بعدی را قطعی کنند، هیچ کدام موفق به کسب برد نشدند تا 
کار به روز آخر و دیدارهای سخت و دشوار هفته پایانی بکشد.

گروه اول؛ استقالل یک تساوی می خواهد
در گروه اول این مسابقات شاگردان علیرضا منصوریان که با 
برتری برابر االهلی می توانستند صعودشان به مرحله بعد را 
قطعی کنند در ورزشگاه آزادی و برابر هواداران پرتعداد خود 
به تساوی رسیدند تا هر دو تیم با 8 امتیاز شانس های اول و 

دوم برای صعود باشند.
در این گروه دو تیــم التعاون و لوکوموتیو هــم 5 امتیازی 
هســتند و در روز پایانی این شــانس را دارند که با بردهای 
پرگل امید به صعود را برای خود زنــده کنند. با این حال به 
نظر می رسد اســتقالل و االهلی امارات شانس اصلی صعود 

هستند و با یک تساوی هم راهی مرحله بعد خواهند شد.
در روز پایانی این مســابقات که سه شــنبه 1۹ اردیبهشت 
برگزار خواهد شد اســتقالل میهمان تیم التعاون عربستان 
خواهد بود و تیم االهلی هم به مصاف لوکوموتیو ازبکستان 

خواهد رفت.

گروه دوم؛ استقالل خوزستان پیروزی می خواهد
شاگردان سیروس پورموسوی هم همان راهی را رفتند که 
همنام تهرانی شــان رفت. استقالل خوزســتان در صورت 
پیروزی برابر الفتح می توانست صعودش به مرحله بعدی را 
قطعی کند، اما این تیم هم به نتیجه ای بهتر از تساوی دست 

پیدا نکرد تا کارش به روز آخر کشیده شود.
در این گروه، تیم لخویای قطر تنها تیمی است که صعودش 
به مرحله بعد را قطعی کرده و با 11 امتیاز صدرنشین است. 

استقالل خوزســتان با 8 امتیاز در رده دوم ایستاده و الفتح 
عربستان هم با ۶ امتیاز از شانس صعود برخوردار است و تنها 

الجزیره امارات با یک امتیاز حذف شده است.
در روز پایانی این مســابقات که سه شــنبه 1۹ اردیبهشت 
برگزار می شود استقالل خوزستان در خانه، میزبان الجزیره 
امارات است و با برتری برابر این تیم می تواند راهی مرحله 
بعد شود؛ البته اگر الفتح در دیدار پایانی به لخویای قطر ببازد 
استقالل خوزستان حتی با شکست برابر الجزیره هم صعود 

خواهد کرد.

گروه سوم؛ لگدی که ذوب آهن به بخت خود زد
شــاگردان مجتبی حســینی که فرصت صعود مستقیم به 
مرحله بعد بدون اما و اگر را داشتند و می توانستند با برتری 
برابر العین امارات صدرنشین گروه شوند، از شکست االهلی 
عربســتان برابر بنیادکار ازبکستان اســتفاده نکردند و در 
ورزشگاه فوالدشهر سه گل از العین خوردند تا این تیم اماراتی 
صدرنشین  شود و کار خودشان برای صعود را پیچیده کنند.
در این گروه تیم العین امارات با ۹ امتیاز شــانس اول صعود 
به مرحله بعد است. االهلی عربستان با 8 امتیاز دوم است و 
ذوب آهن با 7 امتیاز در رده سوم قرار دارد. بنیادکار ازبکستان 

هم با 3 امتیاز عمال شانسی برای صعود ندارد.
در روز پایانی مرحله مقدماتــی این گروه، تیم ذوب آهن باید 
در دیداری سخت و تعیین کننده به مصاف االهلی عربستان 
برود که تنها با پیروزی است که مجوز صعود را خواهد گرفت. 
االهلی حتی با یک تساوی هم به مرحله بعد صعود خواهد کرد. 

گروه چهارم؛ سرنوشت پرسپولیس دست خودش 
نیست

شــاگردان برانکو ایوانکوویچ اما بخت صعود مستقیم را به  
دست خودشان نابود کردند)!( این تیم که در فاصله سه هفته 
مانده به پایان لیگ برتر عنوان قهرمانی را از آن خود کرده بود 
در آسیا عملکرد پرنوسانی داشت و آنقدر فرصت سوزی کرد 

که حاال سرنوشت خود را به دست دو تیم عربی داده است.
در این گروه الهالل عربســتان با ۹ امتیاز صدرنشین است و 
الریان قطر با 7 امتیاز در رده دوم قرار گرفته و پرسپولیس با 
۶ امتیاز در رده سوم قرار دارد. الوحده امارات هم با 4 امتیاز 

بختی برای صعود ندارد.
در روز پایانی این مسابقات که 18 اردیبهشت برگزار می شود 
پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان الوحده امارات است و 
فقط باید این بازی را با برد پرگل به پایان برساند و بعد منتظر 
نتیجه دیدار تیم های الهالل عربستان و الریان قطر باشد. اگر 
الریان بتواند حریف عربستانی را شکست دهد پرسپولیس با 
بردن الوحده هم نمی تواند به مرحله بعد صعود کند؛ چرا که 

در بازی رودررو با الهالل بازنده است.
نکته نگران کننده برای پرســپولیس کنار آمــدن دو تیم 
عربی با یکدیگر اســت که اگر اصطالحا الهــالل به الریان 
راه بدهد و نتیجــه را واگذار کند این دو تیــم راهی مرحله 
 بعــد خواهند شــد و پرســپولیس از دور مســابقات کنار

 خواهد رفت.

صعود هیچ تیم ایرانی قطعی نیست؛

 پرسپولیس و ذوب آهن 

در آستانه حذف!

رســانه های آلمانی در ادامه تحــرکات عجیب علیه روســیه اعالم 
کردند که جام کنفدراســیون های ۲۰17 در 
این کشور را تا زمان تغییر قوانین صدور 
مجوز روزنامه نگاران خارجی تحریم 
خواهند کرد. در اخبار این رسانه ها 
آمده است که روزنامه نگاران خارجی 
حاضر در جام کنفدراسیون ها فقط 
موظف به ارســال گزارش و نوشتن 
درباره این رقابت ها هستند. همچنین 
فقط در شهرهای میزبان می توانند فعالیت 
کاری داشته باشــند. در این میان ویتالی موتکو، معاون نخست وزیر 
روسیه که سمت ریاســت فدراسیون فوتبال این کشــور و کمیته 
سازماندهی جام کنفدراسیون های ۲۰17 و جام جهانی ۲۰18 را نیز 
بر عهده دارد در پاسخ به تهدید رسانه های آلمانی گفت: روزنامه نگاران 
در جام کنفدراسیون ها هیچ محدودیتی برای نوشتن هر چیزی ندارند. 
آنها می توانند هر چیزی بنویسند و مجوزهای صادر شده برای آنها هیچ 

محدودیتی ندارد.
جام کنفدراســیو ن ها از روز ۲7 خرداد تا 11 تیر ماه ســال جاری در 
شهرهای مسکو، سن پترزبورگ، کازان و سوچی با شرکت هشت تیم 
 ملی برتر فوتبال جهان برگزار خواهد شد. روسیه همچنین میزبانی 

جام جهانی ۲۰18 را بر عهده دارد که 3۲ تیم در آن حضور دارند.

موتکو: 

 روزنامه نگاران می توانند
 هر چیزی بنویسند!

نقل قول روز

باشــگاه میالن رســما برای تمدید قرارداد جان لوئیجی دوناروما، 
دروازه بان 17 ســاله خود دست به کار شده 
است.»روســونری« بــه هــر نحوی 
می خواهد این گلر جوان و آینده دار 
را نزد خود نگه دارد.مطابق  گزارش 
ســایت فوتبــال ایتالیــا، میالن 
پیشنهادی عالی به دوناروما داده 
که این پیشــنهاد حقوق ســالیانه 
3/5 میلیــون یورو به همــراه بازوبند 

کاپیتانی است. 

 پیشنهاد استثنایی میالن 
برای تمدید با دوناروما

فوتبال جهان

اخراج سرخیو راموس در دقیقه 77 ال  کالسیکو به خاطر تکل دوپایی که 
روی لیونل مسی رفت و واکنشی که به دریافت کارت قرمز مستقیم نشان 
داد، جزو جنجالی ترین اتفاقات بازی یکشــنبه شب تیم های فوتبال رئال 
مادرید و بارسلونا بود.راموس پس از دریافت اخراج شدنش از میدان، شروع 
به کف زدن کرد و رو به پیکه جمالتی کنایه آمیز گفت تا به نوعی او را مقصر 
این اتفاق بداند. برخی رسانه  ها مدعی شده بودند که راموس ممکن است 
به شیوه ای کنایه آمیز برای داور کف زده باشــد، اما مسئوالن باشگاه رئال 
مادرید تاکید کرده اند که پیکه، مخاطب کاپیتان شان بوده است. با این حال 
جنجال ها درباره اینکه آیا راموس باید بیش از یک جلسه محروم شود یا نه 
ادامه داشت تا اینکه کمیته انضباطی فدراسیون اسپانیا به این قائله خاتمه 

داد و اعالم کرد که راموس صرفا یک جلسه محروم خواهد بود.

تالش  برای افزایش محرومیت 
راموس بی نتیجه ماند

کیوسک
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مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان اظهار کرد: سازمان ورزش شهرداری اصفهان، بنابر رسالت ها و تکالیفی 
که از سوی نهاد نظارتی و قانون گذاری مدیریت شهری یعنی شورای اسالمی شهر دارد، دو موضوع نشاط بخشی و 

سالمت و افزایش سرانه ورزشی اصفهان را در دستور کار قرار داده است.
علی قاسمی ادامه داد: در همین راستا تالش می کنیم در کمترین زمان و با کمترین هزینه، برنامه های متنوع ورزشی را 
برای شهروندان 3 تا 90 ساله به اجرا بگذاریم. مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان تاکید کرد: یکی از مؤلفه های 
اصلی برنامه راهبردی اصفهان 1400، آموزش ورزش به شهروندان است؛ بر همین اساس کلیه اماکن ورزشی اصفهان از 
جمله سالن های روباز و سربسته و چند منظوره و عالوه بر آن زمین های 
چمن طبیعی و مصنوعی  مهیا شده که از 6 و 30 دقیقه صبح تا پاسی از 

شب در اختیار مردم هستند.
وی افزود: بر این اساس 120 هزار نفر از شهروندان در چرخه آموزشی 

قرار دارند که  67 درصد آن را بانوان تشکیل می دهند.
قاسمی در ادامه، از احداث جاده سالمتی و جاده ویژه دوچرخه سواری 
خبرداد و گفت: از دو سال گذشته به همراه ایجاد پویش مردمی ترافیک، 
به ایجاد زیر ساخت های اصفهان توجه بیشتری شده است تا شهروندان 

آمد و شدهای خود را با دوچرخه انجام دهند.

پیروی محض از ولی فقیه؛ رمز موفقیت نظام در آوردگاه انتخابات
مدیــرکل تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان با اشــاره بــه دوازدهمیــن دوره انتخابات 
ریاست جمهوری و توطئه های دشمنان نظام اسالمی در این زمینه افزود: بصیرت آحاد مردم و 

پیروی محض ایشان از ولی فقیه، رمز موفقیت نظام در آوردگاه عظیم انتخابات است.

z a y a n d e r o u d 8 1 0 8
@ g m a i l . c o m

telegram: @zayanderoudonline

t e l : 3 6 2 8 4 1 6 7 - 8
0913***9635

مراکز تفریحی در شهر بهارستان بسیار اندک است و تنها به باغ دریاچه 
زیتون محدود می شود.

ویژه

وزیر نیرو امروز به منظــور افتتاح بزرگ ترین نیــروگاه ایران و 
نخستین نیروگاه خورشــیدی 10 مگاواتی اصفهان، به این شهر 
سفر می کند. همچنین در ســفر حمید چیت چیان به اصفهان، 
عملیات اجرای شبکه فاضالب شهرهای دیزیچه و زیباشهر آغاز 
می شود و قرار است این طرح به طول 167 کیلومتر و با هزینه ای 
بالغ بر 960 میلیارد ریال، با مشارکت فوالد مبارکه به روش بیع 
متقابل اجرا شــود. این طرح ها، شــامل افتتاح مجتمع آبرسانی 
فخرآباد جهت آبرسانی به 8 روستای گرکن جنوبی و کلنگ زنی 

پروژه های فاضالب شهرهای دیزیچه و زیباشهر است.

وزیرنیروبهاصفهانسفرمیکند

صدایشهر

مدیرعاملسازمانورزششهرداریاصفهان:

افزایش سرانه ورزشی اصفهان در دستور کار است

0939***8796
در بعضی از چهارراه های شهر تعداد متکدیان خیابانی که از کشورهای 

دیگر آمده اند خیلی زیاد شده است؛ لطفا این مسئله پیگیری شود.

0913***6454

0936***3254

فضاسازی شهرداری در هفته نکوداشــت اصفهان چهره زیبایی به شهر 
داده است که جا دارد از مسئوالن شهری در این باره تشکر کرد.

دوباره با شروع ثبت نام مدارس، مشــکالت همیشگی همچون دریافت 
هزینه نمود یافته است؛ از مسئوالن درخواست می کنیم نسبت به این 

موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

خبر

معاونعمرانشهریشهرداری:

پروژه های عمران شهری اصفهان 
روی ریل پیشرفت

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری 
اصفهان از ســال 1374، انقالبی را در مباحث عمرانی با تدوین 
 برنامه های ۵ ســاله ایجاد کرد کــه اولین مورد ایــن برنامه ها

اصفهان +22 بود.
ایرج مظفر ادامه داد: پروژه های عمرانی با باالترین سطوح فنی 
به اجرا درآمده؛ به طوری که روند پیشــرفت پــروژه ها نیز در 
آمارگیری های همه ساله، رو به رشد بوده و پیشرفت 2۵ درصدی 

نسبت به سال های قبل خود داشته و روی ریل پیشرفت است.
معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه در 
2۵سال گذشــته، تمامی بزرگراه ها و پل ها، پیاده روسازی ها و 
حلقه  ســوم ترافیکی  که در اصفهان اجرا شده، بر اساس همین 
برنامه های راهبری بوده اســت، عنوان کرد:  اجرای این پروژه ها 
باعث ایجاد ترافیک روان شــده و در همین راستا حلقه چهارم 
ترافیکی نیز که به طول 74 کیلومتر است، طراحی و برنامه ریزی 
شده و در حال اجراســت تا با بهره برداری آن، عالوه بر اصفهان، 

شهرهای اطراف آن نیز از ترافیک مطلوبی برخوردار شوند.
وی افزود:  هنر و معماری اصفهــان از قدیم االیام زبانزد بوده و ما 
نیز به عنوان مسئوالن شــهری باید همواره بیشتر تالش کنیم؛ 
چراکه این شــهر مردمان فهیمی دارد که در اجرای پروژه یاور 

ما بوده و هستند.
 این مقام مسئول شــهری اظهار کرد:  امیدواریم با سیر صعودی 
پیشــبرد پروژه ها، اصفهان در بخش عمران شــهری در طراز 
 اول قرار گیرد و شــهری در خور شــهروندانش به ایران اسالمی

معرفی شــود. وی در ادامه با بیــان اینکه در اصفهــان تمامی 
جنبه های فرهنگی، عمرانی، اجتماعی به موازات یکدیگر پیش 
رفته است، گفت: این مسئله باعث شده با یکدلی و یکرنگی، سال 

به سال موفقیت های بیشتری را برای اصفهان شاهد باشیم.
مظفر خاطرنشان کرد:  همه شهرداری ها با رکود و مشکل اشتغال 
روبه رو بوده اند؛ اما شــهرداری اصفهان به رکود حمله کرده و با 
حمایت های مدیران شهری و اتخاذ سیاست های مختلف مثل 
سیاست های ملکی، نقدی و امتیازی برای تامین مالی پروژه ها 
به میدان آمدند و با ایجاد اشتغال، امید را بین مردم و بخصوص 

جوانان افزایش داده اند.

معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان گفت: شهر 
اصفهان 9 دروازه ورودی دارد که از بین آنها، 4 دروازه در اولویت 

ساماندهی قرار گرفته است.
سید جمال الدین صمصام شریعت ادامه می دهد: از این 4 دروازه 
2 مورد به مرحله اجرا رســیده و در حال حاضر مراحل اجرایی 
را طی می کند. وی یکی از این دروازه ها را که در سمت شمال 
اصفهان قرار دارد و منتهی به میدان استقالل می شود، »دروازه 
علم و فناوری« خوانده و می گوید: در این نقطه از شهر اصفهان 
عالوه بر تقاطع غیر همسطح استقالل که به عنوان یک اَبَر پروژه 

در حال اجراســت، یک میدان ورودی هم مقابل ورودی شرقی 
دانشــگاه صنعتی قرار دارد که به دلیل ســنخیت محل، به نام 

دروازه علم و فناوری نامگذاری شده است.
 معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان معتقد است این 
میدان بســیار زیبا با المان های مختلف شهری، در آینده ای نه 
چندان دور به عنوان یکی از ورودی های شاخص کشور شناخته 

خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در این ورودی، ترکیبی از مناره ها به عنوان 
سمبل معماری شــهر اصفهان، آب نماها، مجسمه و تندیس از 
شخصیت هایی همچون شیخ بهایی و شهدای گرانقدر هسته ای 

در نظر گرفته شده است و نصب خواهد شد.
صمصام شریعت با اشاره به اینکه طبق طراحی های انجام شده، 

در هر طرف این میدان 12 مناره و 8 تندیس و مجسمه نیز نصب 
خواهد شد، اضافه می کند: در دروازه علم و فناوری، آب نماها و 
نورپردازی های ویژه در شب و المان ها و تندیس ها نیز در روز 
خودنمایی می کنند. وی تصریح کرد: دروازه علم و فناوری که 
متنهی به تقاطع غیر همسطح میدان استقالل است، به زودی با 
حضور مقامات کشوری، به عنوان دروازه ورودی شاخص اصفهان 

افتتاح می شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، در ادامه با اشاره 
به ســاماندهی ورودی تشریفات از ســمت فرودگاه اصفهان و 
بزرگراه چمران می گوید: این ورودی نیز از ورودی های شاخص 
اصفهان به شــمار می رود؛ چرا که کلیه میهمانان و مســافران 
داخلی و خارجی شهر اصفهان، از این محور وارد شهر می شوند.

عکس خبر

مدرسه قدیمی صدر بازار اصفهان

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: در حال حاضر وضعیت زاینده رود خوب است؛ اما اگر بر اساس پیش بینی ها 
تا شهریور سال 96 پشت سد زاینده رود آب نداشته باشیم، با مشکل مواجه خواهیم شد.

رحیم میدانی اظهار کرد: طبق پیش بینی ها کشــت پاییزه اصفهان انجام شده و کشــاورزان کاشت خود را انجام 
داده اند و در حال حاضر نیز آب در زاینده رود جاری است.

وی با بیان اینکه حجم ذخیره ســد در زاینده رود تقریبا مثل ســال گذشته اســت، تصریح کرد: باید در انتهای 
شهریورماه امسال حداقل 2۵0 میلیون مترمکعب آب پشت سد زاینده رود داشته باشیم.

وی ادامه داد: طبق پیش بینی های صورت گرفته، اگر حجم ذخیره سد تا 
زمان مشخص شده کمتر باشد، به لحاظ شرب احساس نگرانی می کنیم.

وی با اشاره به بارش های امسال گفت: پیش بینی کرده بودیم که بتوانیم 
در این منطقه کشت پاییزه داشته باشیم که خوشبختانه با روند بارش ها 

توانستیم این مسئله را پشت سر بگذاریم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، در پاســخ به این ســوال که آیا در 
تابستان امسال شاهد کاهش فشار آب در کل کشور خواهیم بود، گفت: 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، در هیچ یک از شــهرها مشــکل 

کاهش فشار وجود ندارد؛ اما امیدواریم مردم نیز با مدیریت مصرف، ما را در این مسیر همراهی کنند.

معاونوزیرنیرودرامورآبوآبفامطرحکرد:

بی آبی؛ برچسب همیشگی زاینده رود

باتکمیلابرپروژهاستقالل؛

دروازه علم و فناوری،یکی از ورودی های شاخص کشور می شود

وی افــزود: به ایــن ترتیب می توانیــم امیدوار باشــیم که 
نصف جهان، دوباره به عنوان شهر دوستدار دوچرخه، نه تنها در 
سطح کشور، بلکه در جهان مطرح باشد؛ این عنوان از گذشته، 
به حق، به اصفهان تعلق داشته و این روزها با احیای فرهنگ 
دوچرخه سواری در شهر، تالش می کنیم که دوباره در مسیر 

احیای آن گام برداریم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه دوچرخه به عنوان سالم ترین، 
ارزان ترین و در دســترس ترین وســیله حمل و نقل شهری، 

امروز جای خود را در همه نقاط جهان باز کرده اســت، گفت: 
شهر اصفهان به عنوان شهری پیشــرو و خالق در حوزه های 
حمل و نقلی، این رویکرد را به عنوان تنهــا راه برای خروج از 

بحران آلودگی خود برگزیده است.
وی ادامه داد: با نگاهی به گذشته دیار نصف جهان، به خوبی 
متوجه می شــویم که مردم اصفهان از دیرباز به دلیل روحیه 
پرنشاط و البته زمین های مســطح و فضای شهری مناسب، 
طرفدار دوچرخه ســواری بوده اند؛ این موضوع تا حدی است 

که گفته می شود سال ها پیش و حتی قبل از آنکه کشورهای 
اروپایی به فکر ایجاد مســیرهای دوچرخه بیفتند، در شهر 

اصفهان کیلومترها مسیر دوچرخه ایجاد شده بود.
جمالی نژاد با اشاره به لزوم احیای فرهنگ دوچرخه سواری 
در اصفهان تاکید کــرد: اکنون اصفهان به دلیل گســترش 
زندگی ماشینی، از بافت ســنتی خود تا حدودی دور شده و 
زندگی شهری و سختی های آن، بر حمل و نقل شهری هم اثر 
گذاشته است؛ بنابراین به نظر می رسد تنها راه رسیدن به یک 
راه حل صحیح در این زمینه، احیای فرهنگ دوچرخه سواری 
است. وی بیان داشت: پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان با 
همراهی اصناف، این روزها در پی آن است که با رفع مشکالت 
مختلفی که در مسیر احیای فرهنگ دوچرخه سواری وجود 
دارد، زمینه را برای خرید نه  تنها دوچرخه، بلکه دیگر پاکروها 
فراهم کند. شــهردار اصفهان در این زمینــه از اجرای طرح 
»بفرمایید دوچرخه« برای نخستین بار در کشور و همزمان 
با آغاز هفته نکوداشــت اصفهان خبر داد و یادآور شد: در این 
طرح مردم می توانند با بهره مندی از تسهیالت ویژه، صاحب 
دوچرخه یا پاکرو دلخواه شوند. وی با اشاره به اهداف اجرای 
این طرح خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای طرح این است 
که همه اقشار جامعه، از جوان گرفته تا پیر و حتی آنهایی که به 
هر دلیلی، امکان خرید دوچرخه را ندارند، توانایی خرید آن را 
پیدا کنند. جمالی نژاد با بیان اینکه شرایط شرکت در این طرح 
از سوی فروشــگاه های همراه اعالم شده است، اذعان داشت: 
نظارت صنف فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت، مشارکت 
بیش از ۵0 واحد صنفی، اقســاط 3 تا 12 ماهه، تخفیف ویژه 
خرید نقدی، تنوع بی نظیر مطابق ســلیقه مشتری، از جمله 
ویژگی های این طرح است. وی با بیان اینکه در این طرح هدف 
این است که شهروندان با هرســطح امکان مالی بتوانند برای 
خرید یک دوچرخه مناســب برنامه ریزی کنند، متذکر شد: 
فروشگاه های همکار در طرح »بفرمایید دوچرخه« یک بسته 
جذاب از انواع پاکرو را در اختیار شــهروندان قرار می دهند تا 
دغدغه های اقتصادی، مانعی برای آنها در راستای تحقق شعار 

»هوای اصفهان را داریم« نباشد.
شــهردار اصفهان ابرازداشــت: در قالب این طرح، لیستی از 
بسته های تخفیف و تسهیالت به شهروندان ارائه می شود و آنها 
می توانند با مراجعه و بررسی دقیق خدمات ارائه شده، بهترین 

الگوی خرید را انتخاب کنند.

مدیر اجرایی رصدخانه فرهنگی اجتماعی استان اصفهان با اشاره 
به راه اندازی رصدخانه فرهنگی اجتماعی استان اصفهان اظهار 
کرد: دبیرخانه اجرایی رصدخانه فرهنگی شهر با مشارکت همه 
دستگاه های فرهنگی سطح استان امروز آغاز به کار می کند.  
مصطفی نباتی نژاد، با اشاره به اینکه ماموریت این نهاد، مطالعه 
روی مؤلفه های اولویت دار حوزه فرهنگ اســت، افزود: یکی از 

اولین محصوالت رصدخانه، یک شناسنامه در قالب 16 جلد است 
که برای محالت مختلف شهری آماده شده است و اطالعاتی اعم 
از فضاها و مراکز فرهنگی ورزشی توصیف و ترسیم شده و در کنار 
آن اطالعات نگرش سنجی که می توان از پژوهش های قابل اتکا 
به دست آورد، در آن قرار دارد. مدیر اجرایی رصدخانه فرهنگی 
اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه هر کدام از این مجلدها 

مربوط به یکی از مناطق شــهرداری اصفهان است، ادامه داد: 
هدف از آماده سازی این شناسنامه، کمک به برنامه ریزی های 
ماست، در واقع این شناســنامه تصمیم گیری های مبتنی بر 
داده و اطالعات را محقق می ســازد و کمک می کند اگر نیاز به 
برنامه ریزی بودجه باشــد، بتوان مبتنی بر نیازها برنامه ریزی 
کرد. نباتی نژاد با اشــاره به نقش ســازمان میراث فرهنگی در 
این رصدخانه خاطرنشــان کرد: میراث فرهنگی، یکی از ابعاد 
هویتی در حوزه فرهنگ است که باید دقیقا مورد رصد و پایش 

قرار گیرد.

براینخستینباردرکشوروهمزمانباآغازهفتهنکوداشتاصفهاناجرامیشود

بفرمایید  دوچرخه

درقالباینطرح،
لیستیازبستههای

تخفیفوتسهیالتبه
شهروندانارائهمیشود
وآنهامیتوانندبامراجعه
وبررسیدقیقخدمات

ارائهشده،بهترینالگوی
خریدراانتخابکنند

بهگزارشگروهاستانهایباشــگاهخبرنگارانجوانازاصفهان،مهدیجمالینژاددرخصوصاجرایطرح
»بفرماییددوچرخه«براینخستینباردرکشور،اظهارکرد:اینروزها،باارادهجمعیازمدیران،اصنافومردم
اینشهر،درمسیریقدممیگذاریمکهدوبارهدوچرخههابهشهربازگردندودرجایجایاینخطهتاریخیو

کهن،جوالندهند.

بامسئوالن

امامجمعهاصفهان:

 مردم به پرداخت زکات
تشویق شوند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
پرداخت زکات یکی از عبادات است و صرف نظر از اینکه 
در چه جایی مصرف شود باید مردم را به انجام این کار 
عبادی تشویق کرد.آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد 
در دیدار با اعضای ستاد زکات استان با اشاره به اهمیت 
زکات افزود: پس از نماز، زکات مهم ترین رکن اســالم 
است.رییس ستاد زکات اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: زکات بین همه مذاهب اســالم مشترک است و 
شیعه و سنی در پرداخت آن هم عقیده هستند، اما در 

مهم دیگری چون خمس این گونه نیست.
آیــت ا... طباطبایی نــژاد، زکات را یکــی از پایه های 
پنجگانه اسالم برشــمرد و افزود: متاسفانه در گذشته 
نسبت به پرداخت زکات کم لطفی شده؛ در صورتی که 
در اسالم پس از نماز ، زکات باالترین جایگاه و اهمیت را 
دارد اما در حال حاضر به اندازه خمس هم به آن توجه 
نمی شود. امام جمعه اصفهان اظهار کرد: در لغت عرب، 
صدقه و زکات به یک معنا هســتند و به کار می روند، 
لیکن در بین مردم اینچنین عرف شده که زکات، واجب 
و صدقه مستحب است.عضو مجلس خبرگان رهبری 
خطاب به مسئوالن ستاد زکات استان اصفهان گفت: 
حاال که در مرحله تشــویق مردم برای پرداخت زکات 
هستیم، بر زکات های مستحب اصرار نکنید و بر اساس 
آنچه در عرف متصور اســت، زکات مستحب را تحت 
عنوان صدقه دریافت کنید. وی به نقش صدا و سیما در 
ترویج فرهنگ زکات اشاره کرد و گفت: الزم است صدا 
و سیما همان گونه که تاکنون همکاری خوبی با ستاد 
زکات استان داشته است، در آینده نیز فرهنگ سازی 
پرداخت زکات را در اولویت های فرهنگی خود قرار دهد.
حمیدرضا شیران، مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان 
نیز در این دیدار بــا ارائه اقدام های انجام شــده برای 
دریافت زکات، گفت: در ســال گذشته هفت میلیارد و 

90 میلیون تومان زکات در این استان جمع آوری شد.
مدیراجراییرصدخانهفرهنگیاجتماعیاستاناصفهانخبرداد:

رونمایی از شناسنامه محالت اصفهان در 16 جلد
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لبخندک

مزد ترس
دندونم درســت از ماه اســفند تا همین یک 
هفته پیش کــه یک چیز قلمبــه روی لثه ام 
سر درآورد، درد می کرد؛ جوری که تو خودم 
مچاله می شدم. انگار توی اون دندونم یه رگ جدید در اومده بود که 
هر وقت خودش می خواست، شروع می کرد به نبض زدن و تا عمق 
چشمم از درد تیر می کشید؛ ولی من مقاومت می کردم. از خدا که 
پنهون نیست از شــما چه پنهون ما خانوادگی دکترترسیم. بیشتر 
سعی می کنیم تحمل و مقاومت را چراغ راه کنیم و همه ویروس ها و 
باکتری های جهان را با آب نمک ولرم، چای نبات و فوقش دوتا قرص 

سرماخوردگی به زانو دربیاریم. 
دندون پزشکی که دیگه اصال حرفش را نزنید. وقتی اسمش می آید، 
یاد سکانس مشهور فیلم »دونده ماراتن« می افتم. شما تصور کنید 
یک جوان فلک زده وسط اتاق نشسته و یک آقای شکنجه گر دکترنما 
برای اذیت کردنش هی درون دندان هایش سیخ فرو می کند! وسط 
کار هم مدام از او می پرسد: »امنه؟ امنه؟« نه آقای دکتر امن نیست. 
کجاش امنه؟ شما نشستی کنار من با یه سینی پر از آمپول های  به این 
بزرگی و چند تا قوطی سوزن که می خواهی فرو کنی در ریشه دندان 
بنده با اون وسیله ای که معلوم نیست تفنگه، ابزار لحیم کاریه، چیه؟ 
این المپ رو هم روشن کردین توی صورتم، اونوقت توقع دارین بگم 
امنه؟ اصال و ابدا! حاال دیگه مطمئن شده بودم که این بیماری را هم با 
صبر و مقاومت شکست خواهم داد؛ ولی پا توی مطب دندان پزشکی 

نمی گذارم. 
ولی  به مرحله ای رسیده بودم که می توانستم خودم را داوطلبانه به 
مطب دندان پزشک تسلیم کنم و فردا صبح آرزو می کردم ای کاش 
خودم دندان پزشکی خوانده بودم! وقتی باالخره روی صندلی دکتر 
نشستم، می خواستم دو دستی لباسش را بچسبم و التماس کنم که 
من را از این وضع نجات بده. جلســه اول فکر می کردم چون نصف 
صورتــم ورم دارد، چیزی ندیدم؛ نه آمپولی، نه داغی، نه درفشــی. 
جلسه دوم حواسم به تلویزیون پشت سر دکتر بود که گفت: »تموم 
شد، تا شب می خواهی اینجا دراز بکشی؟« در جلسه سوم همین طور 
که دکتر داشت برایم تعریف می کرد که چطور یک رودخانه بر اثر 
کاشت خیار غرقابی خشک شــده، کار کال تمام شد؛ نه درد داشت 
نه ترس. هم خوشــحال بودم و هم تعجب کرده بودم. چطور همه 
چیز به این ســادگی و بدون درد تمام شــده بود؟ آبسه دندان هم 
 واقعا می تواند به آدم درس بدهد و بگویــد مزد ترس بی دلیل، درد

 است.

 روابط موثر والدین 
با فرزندان )2(

برقراری تعادل در زندگــی خانوادگی به نوعی هنر 
قلمداد می شــود؛ بخصوص ارتباط بــا فرزندان که 
نیازمند دانش روان شناختی اســت؛ بیایید در این 

زمینه بیشتر بدانیم.
در اینجا به مهارت هایی اشاره می کنیم که  به اعتقاد 
ما می تواند روابط شما را با فرزندانتان متحول کند: 
 ۶. فرزنــدان نیازمنــد توجهــات مثبت

 هستند
چنانچه فرد ازسوی خانواده توجهات مثبتی دریافت 
نکند، درصــدد دریافت توجهــات منفی بر خواهد 
آمد؛ زیرا به هر جهت، توجه توجه است، حتی توجه 
منفی و البته هر توجهی بهتر از نادیده انگاشته شدن 
است. به یاد داشته باشــید که با فرزند خود ارتباط 
 برقرار کنید. عشــق و توجه، فوق العاده ترین مرهم 

هستند. 
۷. بر اســتفاده فرزندتان از اینترنت نظارت 

داشته باشید
دسترســی کودکان بــه محیط های مجــازی گاه 
می تواند خطرآفرین باشــد. برنامه هایی که اجازه  
مشــاهده  ســایت های بازدید شــده یا نظارت بر 
چت های صورت پذیرفته را به والدین می دهد، روی 

کامپیوتر او نصب کنید.
۸. بپذیرید که زمانه عوض شده است

اســتراحت ها و تنبلی های صبــح  روزهای تعطیل 
شــما جای خود را به بازی فوتبال و تک نوازی های 
هنرمندانــه داده اند؛ با این وجود به خاطر داشــته 
باشید که باید زمانی را نیز با یکدیگر سپری کنید، 
قرارهای شــبانه یا آخر هفته با خانواده برای حفظ 

روابط از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
۹. یک مثال و نمونه  خوب باشید 

تصور کنید فرزندان شما یک دستگاه کپی کوچک 
هستند که هر آنچه شما انجام می دهید عینا تقلید 

خواهند کرد. 
چنانچه رفتار نامناسبی از خود نشان دهید، به آنها 
اجازه می دهید همانند شما رفتار کنند. رفتارهای 
خودتان را بازبینــی و مرور کنید اما نــه در مقابل 

فرزندانتان. 
۱۰. هرگز فرزند خود را رها نکنید!

تمام مشکالت فرزند شــما با خوش خلقی، حسن 
نیت و پشــتکار قابل حل است. حتی سرکش ترین 
نوجوانان نیز با حمایت های والدیــن می توانند به 

فوق العاده ترین و موفق ترین افراد بدل شوند.
رمز و رازهای آینده  فرزندتان و چگونگی تاثیر شما 
بر آنها، تمام ماهیت زندگی خانوادگی را تشــکیل 
می دهد. تمام توان خود را به کار گیرید، آرامش خود 
را حفظ کنید و از میدان بازی خارج نشوید. نتیجه و 
لذتی که به دست خواهد آمد، پاداش تالش شماست 

و متحیرتان خواهد کرد.

مهارت زندگی

کتاب»حقیقت وحی« چهل و ســومین کتاب گروه فلسفه پژوهشکده 
حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه بوده که به قلم »محمدحسن یعقوبیان« 
به چاپ رسیده است. حقیقت وحـی از جمله موضوعاتی است که در ادیان 
آسمانی جایگاه خاصی دارد. در این میان عارفان، فیلسوفان و متکلمان در 
ادیانی همچون اسالم و مسیحیت در برهه های مختلف در تحلیل حقیقت 
وحی اهتمام داشته اند. با توجـه به اهـــمیت این موضـوع و همچنین 
شبهات و پرســش ها در این خصوص، هنوز هم اندیشمندان بدین مهم 
می پردازند. یکی از ضرورت های موجود، بازخوانی و تحلیل نظرات حکما و 
عرفا و متکلمان اسالمی در این خصوص است؛ چرا که وجود برخی عبارات 
در متون اندیشمندان اسالمی، موجبات سوء تفاهـم را فراهم آورده است و 
برخـی روشنفکـرها این عبارات را دستمـایه قرار داده و با استناد به متون 

فلسفی و عرفانی، به زعم خویش در مقام نقد حقیقت وحی برآمده اند.

رویکـرد اصـلی کتـاب، رویکـردی فلسفـی اسـت؛ امـا به اقتضـای برخی 
موضوعـــات، به رویکردهای کالمی و عرفانی عنایت شـده است. هدف 
محقق محتـرم آن است که با رویکردی جامع نگـر، ساحت هـای معرفتی 
مختلف را در کنـار هم قرار داده و دریک روش دیالکتیکی به گفت و گوی 

انتقادی بپردازند.
کتاب »حقیقت وحی« از سه بخش به شرح زیر تشکیل شده است:

بخش اول: نظریه های وحی
بخش دوم: حقیقت وحی از دیدگاه فالسفه

بخش سوم: تحلیل نهایی از مسئله وحی
کتاب »حقیقت وحی« با تاکید بر دیدگاه فالسفه، اثر آقای محمدحسن 
یعقوبیان، توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

عرضه گردیده است.

حقیقت وحی 
باغ کاغذی

دو خط حرف حساب

همه را دوست داشته باش!
اگر تو خود را دوست داشته باشی، دیگران را 

نیز مانند خودت دوست خواهی داشت.
تــا وقتی کــه دیگــری را کمتــر از خودت 
دوســت داشته باشــی، در دوســت داشتن 
خــودت هــم موفقیــت واقعــی کســب 
نکرده ای؛ ولــی اگر خــودت و همــه را به 
یک انــدازه دوســت بداری،آنــگاه همه را 
 بــه منزله یــک شــخص دوســت خواهی 

داشت.
 بنابراین آن کسی درستکار و بزرگ است که 
ضمن دوست داشتن خود، همه را به تساوی 

دوست بدارد.
)هنر عشق ورزیدن، اریک فروم(

جالب است بدانید که این موضوع اکنون توسط دانشمندان و 
محققان دانشگاه جنوب کالیفرنیا در حال بررسی است و آنها 
حتی توانستند روش پیش بینی دعوا بین زوجین را هم پیدا 
کنند و آن، چیزی نیست جز استفاده از گجت های پوشیدنی.

اما نحوه کار آنها به این صورت اســت که یک گجت پوشیدنی 
که قادر است اطالعاتی چون دمای بدن و فعالیت قلب و عروق 
را اندازه گیری کند، به یک زوج می دهنــد و البته زوج مورد 
نظر نیز باید یک ساعت یکبار، احســاس و نظر خود را درباره 

همسرشان به ثبت برسانند.
پس از اندازه گیری این اطالعات، محققان با استفاده از روش 
یادگیری ماشــینی می توانند با دقــت 86 درصد پیش بینی 
کنند که چه زمانی بین این زوج قرار اســت دعوا اتفاق بیفتد. 
مرحله بعدی نیز شامل ســاخت یک مدل می شود که دقیقا 
5 دقیقه قبل از آغاز دعوا، این موضــوع را اطالع می دهد. این 
روش می تواند به محققان این امکان را بدهد که با استفاده از 
پوشــیدنی ها، اطالعات مربوط به ســالمت روانی افراد را نیز 
بسنجند؛ چرا که تاکنون بیشترین کاربرد این دستگاه ها برای 

سنجش میزان سالمت روحی افراد بوده است.

پیش بینی زمان دقیق دعوا بین زوج ها ممکن شد!
دانستنی ها

ندا
 شاه نوری

حرف حساب

تصاویر روز

همیشه می دانیم که اگر به غذای شخصی دست بزنیم امکان دارد 
طرف مقابل ناراحت شــود و به ما اعتراض کنــد؛ اما تاکنون این 
انتظار را از هیچ حیوانی نداشتیم که این فوک خالف آن را ثابت 
کرد. ماهیگیری که برای عید پاک در یکی از سواحل ویکتوریای 
آمریکا به دنبال ماهی رفته بود، موفق شد یک ماهی صید کند؛ اما 
نمی دانست که این ماهی غذای روز یک فوک است و او بدون اجازه 
به آن دست زده است؛ در نتیجه این فوک بود که با تعصب خاصی 
که روی غذای خود داشت، به دنبال این ماهیگیر افتاد و سعی در 

پس گرفتن ماهی داشت.
در نهایت این ماهیگیر بود که غذای فوک را رها کرد و جان خود 

را نجات داد.

ویکی لیکس تاکید کرد که سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( 
با کار گذاشتن دســتگاه های مختلف در بدن گربه، از این حیوان 

برای جاسوسی استفاده می کند.
بر اساس اعالم ویکی لیکس، سازمان سیا اقدام به نصب باتری در 
گوشت بدن گربه ها کرده، میکروفون هایی را در گوش این حیوان 
جاسازی کرده و سیم هایی را نیز در طول ســتون فقرات آن کار 

می گذارد تا برای جاسوسی مناسب باشد.
ویکی لیکس در حالی از اقدامات سازمان سیا برای جاسوسی خبر 
می دهد که چند روز قبل دادســتان کل آمریــکا اعالم کرده بود 
بازداشت »جولیان آسانژ« بنیانگذار ویکی لیکس، از اولویت های 

آمریکاست.

این ماهی برای فوک است؛ به 
آن دست نزنید

وقتی گربه های جاسوس به 
خدمت سازمان سیا درمی آیند

دونده ای با پاهای مصنوعی

دانکن اسلتر 38 ساله، سرباز کهنه کار اهل آمریکا که در افغانستان 
خدمت می کرد، توانست با شرکت در دوی ماراتنی که در صحرای 

Sahara واقع در آفریقا برگزار شد، تاریخ سازی کند.
این سرباز کهنه کار آمریکایی، روز جمعه توانست با موفقیت از خط 
پایان این دوی ماراتن )که به ماراتن شــن ها مشهور است و شامل 

شش ماراتن در طول شش روز است( عبور کند.
گفتنی است این سرباز آمریکایی در طول دوران خدمت خود در 
افغانستان بر اثر انفجار بمبی در خیابان کنار وسیله نقلیه اش هر دو 
پای خود را در سال 2009 از دست داد؛ اما با این وجود توانست در 
کنار یک فرمانده ارتش ولزی، ماراتن برگزار شده در کشور مراکش 

را به پایان برساند.
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حمله خرچنگ ها به خلیج خوک ها!
در یک رویداد عجیب، گروهی از خرچنگ ها

 به منطقه ساحلی خلیج خوک ها در کوبا 
حمله کردند.

مشقت های توله خرس های قطبی 
توله خرس های قطبی به دنبال مادر خود از میان صخره ها 

عبور می کنند؛ اما در برخورد با صخره ای بزرگ، سختی های 
بسیاری را بابت عبور از آن متحمل می شوند.
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