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نقش تلفن همراه در تصادفات رانندگی:

 | آفتی به نام »توهم 
تسلط در رانندگی«  صفحه 7

کرد: وزیر نیرو عنوان 

 | کاهش ۲ درصدی بارندگی ها 
نسبت به پارسال   صفحه 3

کیمیای وطن  گفت وگوی   در 
ح شد: کارشناسان شهری مطر با 

چ گونه واحدهای صنفی  | رشد قار
آسیبی جدی برای اقتصاد اصفهان    

صفحه 3

کز  | مشموالن متأهل به مرا
آموزشی مرزی اعزام نمی شوند   

صفحه 7

کمیته تحقیق و تفحص مجلس از  رئیس 
کرد: ح  صندوق ذخیره فرهنگیان مطر

گسترده مالی   | تخلفات 
در وزارت آموزش و پرورش  صفحه 2

وزیر آموزش و پرورش در مراسم تکریم معلم 
کرد: ح  نمونه در اصفهان مطر

| افزایش صددرصدی حقوق 
معلمان در دولت یازدهم   صفحه 4

به بهانه »هفته معلم«

 | به یاد ماندنی ترین 
معلم های قاب تصویر   صفحه 5

پس از مناظره روز جمعه، انتقادات نامزدهای 
گرفت انتخابات ریاست جمهوری رنگ دیگری 

| روزهای انتقادات داغ   صفحه 2
| گوشی های همراه، جایگزین 
کارت بانکی می شوند   صفحه 3

اخبار روز
 دانشگاه آزاد

ستاد انتخاباتی جناح ها نیست
رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد، پایگاه 

هیچ مجموعه انتخاباتی نیست؛ دانشجویان و استادان ما 
مانند بقیه مردم در سرنوشت کشور شرکت می کنند... 

در صفحه سیاست )2( بخوانید

در جلسه هیئت مدیره سازمان قطار شهری اصفهان مطرح شد:

 مترو در نیمه نخست امسال 
به آزادی می رسد

صفحه  4
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کرباسچی به دادسرای اصفهان احضار می شود
در صفحه سیاست )2( بخوانید

/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری رتبه نخست روزنامه های استا�ن

اخالق سیاسی 
)بخش سوم(

رعایــت  لــزوم  دربــاره  پیشــین  پیــرو مطالــب 
و  سیاســتمداران  ســوی  از  اســامی  اخــاق 

نامزدهــای انتخاباتــی، در ادامــه بــه دو مــورد دیگــر 
می شــود. اشــاره  اســامی  خلقیــات  از 

 پرهیز از انتقام جویی از رقیبان
رقابت هــای  در  کارســاز  و  مهــم  اصــول  از  یکــی 
گــر قــرار باشــد  سیاســی، عــدم انتقام جویــی اســت. ا
زنــده  انتقام جویــی  زشــت  روح  دوران ،  ایــن  در 
شــود، بدتریــن و آلوده تریــن شــرایط سیاســی بــه 
وجــود می آیــد و تقــوای سیاســی از میــان خواهــد 
کســانی  می کنــد  حکــم  سیاســی  تقــوای  رفــت؛ 
ــات وارد  ــی در انتخاب ــت سیاس ــدان رقاب ــه می ــه ب ک
کننــد.  دوری  انتقام جویــی  هرگونــه  از  می شــوند 
کســی  امــام صــادق)ع( در این بــاره فرمودنــد: هــر 
نابخــردی  بــا  خــود  بــه  نســبت  را  نابخــرد  رفتــار 
نابخــرد(  )شــخص  او  رفتــار  بــه  کنــد،  تافــی 
کــرده اســت.  رضایــت داده اســت؛ زیــرا از او پیــروی 

)منتخــب میزان الحکمــه، ص ۴۹۴(  ...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

وكالء  و  رئيس جمهــور  باشــند  داشــته  توجــه 
و  محروميــت  كــه  باشــند  طبقــه ای  از  مجلــس 
جامعــه  محرومــان  و  مســتضعفان  مظلوميــت 
را لمــس نمــوده و در فكــر رفــاه آنــان باشــند؛ 
و  زمين خــواران  و  ســرمايه داران  از  اینکــه  نــه 

و  لــذات  در  غــرق  و  مرفــه  صدرنشــينان 
شــهوات ]باشــند[ كــه تلخــی محروميــت 
را  پابرهنــگان  و  گرســنگان  رنــج  و 

بفهمنــد. نمی تواننــد 

طعم تلخ فقرپای درس امام ؟ق؟
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کنایه به دفاع از حرم در پی سخنرانی جنجالی در اصفهان و 



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

رئیــس کمیتــه تحقیق 
مجلــس  تفحــص  و 
شـــورای اســــامی از 
صنــــدوق ذخیـــــره 
ــان از انحرافات  فرهنگی
ــترده در  ــی گســ مالــ
ســازمان دانش آمــوزی 
و  آمـــــوزش  وزارت 

پــرورش خبــر داد.
و  زد  و  انحرافــات  وجــود  از  کوچکی نــژاد  جبــار 
از  دانش آمــوزی  ســازمان  در  مالــی  بندهــای 
ــر  ــرورش خب ــوزش و پ ــای وزارت آم زیرمجموعه ه

داد.
وی بــا اشــاره بــه انحرافــات مالــی مســئوالن 
ســازمان دانش آمــوزی کشــور گفــت: مســئوالن 
ایــن ســازمان درآمدهــای آن را صــرف خریــد 
ــای  ــی از رؤس ــرای برخ ــاال ب ــدل ب ــین های م ماش

کرده انــد. اســتان ها  پــرورش  و  آمــوزش 
مجلــس  تفحــص  و  تحقیــق  کمیتــه  رئیــس 
شــورای اســامی از صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان 
بــا بیــان اینکــه درآمدهــای هنگفــت ســازمان 
دانش آمــوزی در ســال های اخیــر در بخش هــای 
غیردانش آمــوزی هزینــه شــده، افــزود: برخــی 

ــاف  ــای خ ــازمان دریافتی ه ــن س ــئوالن ای از مس
داشــته اند. کوچکی نــژاد تصریــح کــرد: مدارکــی 
وجــود دارد کــه پول هایــی از دانش آمــوزان بــه 
ــدارس  ــه م ــاره بوف ــا اج ــوش ی ــد روپ ــور خری  منظ
دریافــت شــده کــه مشــخص نیســت ایــن پول هــا 

ــت. ــده  اس ــه ش ــا هزین ــا کج ــز ی ــا واری کج
ــرا  ــی اخی ــات مال ــن انحراف ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
اتفــاق افتــاده، گفــت: بــرای مثــال از بوفــه مــدارس 
غیردولتــی 600 هــزار تومــان ماهیانــه دریافــت شــده 
و بــا توجــه بــه 40 تــا 50 هــزار واحــد آموزشــی فعال 
در کشــور کــه ایــن پول هــا رقــم بســیار گســترده ای 
ــا در  ــن پول ه ــه ای ــت ک ــخص نیس ــود، مش می ش

کجــا صــرف شــده اســت.
ــا بیــان اینکــه  نماینــده مــردم رشــت در مجلــس ب
ایــن انحرافــات در زمــان آقــای محمدرضــا کفــاش 
انجــام شــده، اظهــار داشــت: احتمــاال آقــای کفــاش 

تخلفاتــی را انجــام داده اســت.
رئیــس کمیتــه تحقیــق و تفحــص از صنــدوق 
ذخیــره فرهنگیــان تصریــح کــرد: پــس از بــه نتیجــه 
رســیدن تحقیــق و تفحــص از صنــدوق ذخیــره 
ــی  ــه داخل ــاده 206 آئین نام ــب م ــان در قال فرهنگی
مجلــس گزارشــی از تخلفــات صورت گرفتــه در ایــن 

ــود. ــه می ش ــا 4 روز تهی ــرف 3 ی ــازمان ظ س

معصومــه آبــاد، یکــی از 
دفــاع  دوران  آزاده  زنــان 
مقــدس کــه اثــرش بــا نــام 
»مــن زنــده ام« پیش تــر 
ــه ای  ــده، در نام ــر ش منتش
قالیبــاف  بــه محمدباقــر 
ایــن  مگــر  نوشــت کــه 
داوطلبــان نمی داننــد کــه 
در دوران دفــاع مقــدس آنــان کــه یــک جــو غیــرت داشــتند 
ــمن  ــا دش ــا ب ــد ت ــن کردن ــه ت ــرهنگ ب ــی س ــاس خاک لب
ــد. ــن کرده ان ــه ت ــی ب ــبز آبادان ــاس س ــروز لب ــد و ام بجنگن

ــر  ــما و دیگ ــر ش ــره اخی ــت: مناظ ــود نوش ــه خ وی در نام
داوطلبــان را دیدیــم. در بیــن مناظــره تماس هــای پی درپــی 
ــاران روزهــای ســخت جنــگ و خــون  ــادگاران و ی ــی ی تلفن
ــازه  ــد اج ــش نبودن ــاله بی ــان بیست س ــا جوان ــه آن روزه ک
نــداد شــاهد پایــان مناظــره باشــیم. آن هــا گله منــد بودنــد 
از اینکــه شــرم آور نیســت ایــن سیاســتمداران منتظــر 
جنــگ  فرامــوش کرده انــد کــه  ریاســت،  کرســی  بــر 
ــون  ــا خ ــاند و ب ــه کش ــه جبه ــان را ب ــه جوان ــه هم چگون
ــروز  ــاند و ام ــرهنگ پوش ــی س ــاس خاک ــا لب دل خوردن ه
ــای  ــه ج ــته اند و ب ــهر بازگش ــه ش ــرهنگ ها ب ــن س ــه ای ک
ــه  ــود را ب ــوان خ ــه ت ــام، هم ــت تم ــا هم ــی، ب عافیت طلب
ــب  ــا لق ــه ب ــو را حقیران ــته اند، ت ــور بس ــور کش ــاح ام اص

ســرهنگ خطــاب می کننــد تــا بــا ایــن عتــاب تــو را 
مهجــور ســازند. اگرچــه در هــر جایــی کــه مدیریــت کــرده ای 
رویکردهــای فرهنگــی، اجتماعــی شــما بــر ســرهنگ بودنت 

ــت.  ــوده اس ــب ب غال
دفــاع  دوران  در  نمی داننــد کــه  داوطلبــان  ایــن  مگــر 
مقــدس آنــان کــه یــک جــو غیــرت داشــتند، لبــاس خاکــی 
ــا دشــمن بجنگنــد و امــروز  ــا ب ــد ت ــه تــن کردن ســرهنگ ب

ــد.  ــن کرده ان ــه ت ــی ب ــبز آبادان ــاس س لب
چنــد ســالی اســت بــا همیــن لغــت و ادبیــات رندانــه کــه 
ــی  ــی و هیجان ــات روان ــردان نیســت، عملی در شــأن دولتم
ایجــاد کــرده و بــه دنبــال حــذف رقیــب هســتند. هرچنــد که 
تاریــخ مصــرف ایــن روش هــای غیراخاقــی گذشــته و یکبار 
ــن از ســلوک  ــه ای ــد ک ــا برده ان ــن لفاظی ه ــره الزم را از ای به
رنــدان اســت. بایــد بداننــد ایــن روش نــه توهیــن بــه شــما 
بلکــه بــه تمــام دوســتان و یــاران شــهید و زنــده شماســت. 
جــا دارد در همــان رســانه ملــی از همــه ســرهنگ های 
ــس  ــر ک ــه ه ــد ک ــد و بدانن ــی کنن ــرزمینمان عذرخواه س
ــوری می رســد، صاحــب شــغلی  ــه کرســی ریاســت جمه ب
ــا ســرهنگ  ــدان ی ــا حقوق ــا شــیخ ی ــدس ی ــا مهن اســت ی

اســت. 
ــب  ــودن و داوطل ــب نب ــودن و عافیت طل ــن ب ــرهنگ وط س
رئیس جمهــور شــدن عیــب نیســت و مایــه فخــر و مباهــات 

اســت. برایتــان آرزوی ســعادت و پیــروزی داریــم.

جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم، روز گذشــته در پیامــی 
کاندیــدای مــورد حمایــت ایــن جامعــه را در دوازدهمیــن دوره 

انتخابــات ریاســت  جمهــوری معرفــی کــرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

ملت شریف مؤمن و انقابی ایران اسامی
سام علیکم و رحمة هللا

بــا احتــرام، در پــی درخواســت های مکــرر مــردم متدیــن و انقابــی 
طــاب و فضــا، بــزرگان و علمــای بــاد نســبت بــه معرفــی نامــزد 
اصلــح از ســوی جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم در دوازدهمین 
ــه اســتحضار  ــران اســامی ب ــات ریاســت جمهــوری ای دوره انتخاب
می رســاند جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم بــر اســاس 
تکلیــف شــرعی و وظایــف سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و طبــق 
دوره هــای گذشــته، موضــوع را در دســتور کار کمیســیون سیاســی 
 ایــن نهــاد مقــدس قــرار داد و پــس از برگــزاری جلســات متعــدد 
ــا گروه هــای مختلــف  ــا علمــای اعــام و هم اندیشــی ب ــاط ب و ارتب
و رعایــت همــه جوانــب و معیارهــا، و ارائــه گزارش هــا در جلســات 
ــرانجام  ــم، س ــه ق ــوزه علمی ــین ح ــه مدرس ــی جامع ــورای عال ش
ــا  ــرح و ب ــورخ 1396/02/08 مط ــه م ــه روز جمع ــوع در جلس موض
اکثریــت قاطــع آراء حاضریــن حضــرت حجت االســام حــاج 
ســید ابراهیــم رئیســی »دامــت توفیقاتــه« بــه عنــوان نامــزد اصلــح 
شــناخته شــد کــه بــه شــما ملــت همیشــه در صحنــه نیــز معرفــی 

می شــود.

محســن رضایــی در توئیت هــای معنــادار خــود بــا حمایــت از 
قالیبــاف نوشــت: ایجــاد 5 میلیــون شــغل شــدنی اســت و کشــور را 

ــد. ــت کن ــان را مدیری ــه زم ــد ک کســی اداره می کن
ــا  ــام، ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم ــی، دبی ــن رضای محس
ــادار از نمــاد، شــعار و تعهــدات محمدباقــر  انتشــار دو توئیــت معن

ــرد. ــت ک ــاف حمای قالیب
ــن  ــان، بزرگ تری ــی خــود نوشــت: زم ــام توئیت ــن پی ــی در ای رضای
ــد  ــد، می توان ــت کن ــد آن را مدیری ــس بتوان ــت؛ هرک ــرمایه اس س
کشــور را اداره کنــد. قالیبــاف در ســخنان خــود در گفت وگــوی ویــژه 
خبــری عنــوان کــرده بــود: مهم تریــن چیــز زمــان اســت. مــا دیگــر 
حــق نداریــم چهــار ســال زمــان دیگــری را بــه ایــن شــرایط و بــه 
دولتــی بدهیــم تــا زمــان را از دســت بدهیــم. مــن در همــه زندگــی 
ــر  ــران کرنومت خــود همیشــه مثــل ســاعت کار کــردم. در شــهر ته
ــتادم.  ــم می ایس ــرارم ه ــر ق ــتم و س ــرار می گذاش ــردم ق ــا م و ب
بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه چهــار ســال، زمــان کمــی نیســت؛ 
ــی  ــای مطلوب ــه ج ــور را ب ــال کش ــار س ــن چه ــم در ای ــا می توانی م
ــام در  ــح نظ ــخیص مصل ــع تش ــر مجم ــن دبی ــانیم. همچنی برس
ــدنی  ــی ش ــزار تومان ــه صده ــت: یاران ــود نوش ــت خ ــن توئی دومی
ــی؛  ــا مصرف ــد ت ــغل آفرین باش ــدزا و ش ــر درآم ــژه اگ ــت؛ به وی اس

ایجــاد 5 میلیــون شــغل هــم ممکــن اســت.
گفتنــی اســت قالیبــاف در تبلیغــات انتخاباتــی ایجــاد 5 میلیــون 
شــغل و راه انــدازی ســامانه کارانــه را برنامــه تحــول اقتصــادی خــود 

اعــام کــرده اســت.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح کرد:

تخلفات گسترده مالی در وزارت آموزش و پرورش

معصومه آباد، نویسنده کتاب تقدیرشده »من زنده ام«، در نامه ای به یکی از کاندیداها: 

آنان که یک جو غیرت داشتند، لباس خاکی سرهنگ به تن کردند

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی بیانیه ای:

رئیسی اصلح است

 حمایت توئیتری رضایی 

از »ساعت قالیباف«

حتما بخوانید!
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اخالق سیاسی 

)بخش سوم(                                        

ادامه از صفحه یک: 
ــو را گرامــی داشــت  ــد: هــر کــس ت همچنیــن فرمودن
تــو نیــز او را گرامــی بــدار و هــر کــس بــه تــو 
ــده.  ــرار م ــه او ق ــرد، خــودت را در مرتب ــی ک بی احترام

ــان(  )هم
ــه  ــی ب ــری و انتقام جوی ــا انتقام گی ــت ب ــد دانس  بای
جایــی نخواهیــم رســید و ســودی حاصــل نمی شــود.

ــروری در کار  ــری س ــا انتقام گی ــد: ب ــی)ع( فرمودن عل
نیســت. )همــان(

ــه  ــه ب ــه هیچ وج ــد، ب ــی کن ــه انتقام کش ــخصی ک  ش
آرامــش و ســرور نخواهــد رســید، بلکــه آرامــش خــود 
را بیــش از پیــش دچــار تزلــزل می کنــد؛ زیــرا انتقــام 
باعــث تحریــک طــرف مقابــل می شــود و ایــن میــدان 
آلودگی هــای  و  و کشــمکش  جــدال  میــدان  بــه 

کشــنده تبدیــل خواهــد شــد. 
ــود  ــردم نخواهــد ب ــال و توجــه م ــورد اقب انتقام جــو م
ــام  ــو و گذشــت باشــد، از انتق ــه عف ــی ک ــا جای و طبع

ــری نیســت. خب
 شــیوه عملــی علــی)ع( بــا قاتــل خــود را بایــد پیــش 

چشــم و چــراغ راه قــرار داد.
به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من     

چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا؟
)شهریار(

    حسن خلق و رأفت و عطوفت
 حســن خلــق از فضایــل اخاقــی و مــورد تأکیــد 
در فرهنــگ اســامی اســت. پیامبــر اکــرم )ص( 

فرمودنــد: 
»افضلکــم احســنکم اخاقــًا المّوطئــون اکتافــًا الذیــن 

یألفــون و یؤلفــون و توّطــا رحالهــم.«
»بافضیلت تریــن شماکســانی هســتند کــه اخاقشــان 
ازهمــه بهتــر اســت و شانه هایشــان راپائیــن می اندازند. 
 )متواضــع هســتند( کســانی کــه بامــردم الفــت دارنــد 
ــد ودرِ خانه هایشــان  ودیگــران باآن هــا الفــت می گیرن

بــه روی همه بازاســت.«
 در گســتره سیاســت و در بحبوحــه مبــارزات انتخاباتــی 
و حــرص و ولــع رأی آوری، بهتریــن نامــزد انتخاباتــی 
کســی اســت کــه از دایــره حســن خلــق و خلــق 
محمــدی)ص( بیــرون نــرود و در مقابــل رقبــا تواضــع 
و فروتنــی داشــته باشــد؛ کمــا اینکــه در مقابــل همــه 
ــت  ــدان رقاب ــد در می ــه باشــد؛ بای ــد این گون مــردم بای
ــر و  ــت و مه ــا او از در الف ــد و ب ــت کن ــب رفاق ــا رقی ب
ــی  ــوای سیاس ــه تق ــن ب ــه ای ــود ک ــتی وارد ش دوس

ــا. ــن و دنی ــت دی ــه منفع ــت و ب ــر اس نزدیک ت
ــد: »مــا حــد  و از امــام صــادق)ع( اســت کــه فرمودن
حســن الخلــق؟ قــال تلیــن جانبــک و تطیــب کامــک 

و تلقــی اخــاک ببشــر حســن« 
ــام صــادق علیه الســام عــرض  ــه ام ــد ب راوی می گوی

کــردم: حــد حســن خلــق چیســت؟
ــاک  ــی، پ ــی برخــورد کن ــه نرم ــردم ب ــا م ــد: ب فرمودن
ــت  ــا برادران ــه ب ــی و در مواجه ــخن بگوی ــؤدب س و م
گشــاده رو باشــی. راســتی اگــر در دوران مبــارزات 
انتخاباتــی همیــن چنــد کام گهربــار مــورد توجــه 
ــاز هــم  ــا ب ــان باشــد، آی عزیــزان نامــزد و هــواداران آن
ــی  ــه آلودگی های ــه ب ــور آمیخت ــی کش ــای سیاس فض

ــد؟ ــد ش ــرا و … خواه ــت و افت ــون تهم چ

ریاست و خدمت از نگاه امام رئوف                                                                                    
در روزهــای تــاش نامزدهــای دو انتخابــات بــرای  
ــام برنامه هایشــان  ــا اع ــه ب ــی خــود هســتیم ک معرف
بــه ایــن مهــم می پردازنــد و اتفاقــا ایــن روزهــا نهایــت 
ــد مراقــب باشــند  ــد؛ امــا مــردم بای مــردم داری را دارن
ــه  ــد ک ــن نامزدهــای تاییدشــده، کســی را برگزینن از بی
بیشــترین امتیــاز و خصلت هــای نیــک و کمتریــن 

ــت ناپســند را داشــته باشــد.  خصل
ــن  ــس م ــد: »خم ــا)ع( می فرماین ــام رض ــرت ام حض
لــم تکــن فیــه فاترجــوه لشــیٍء مــن الّدنیــا و اآلخــرة 
ــی  ــرم ف ــه، و الک ــی ارومت ــة ف ــرف الوثاق ــم تع ــن ل م
ــه و  ــی نفس ــل ف ــه و الّنب ــی خلق ــة ف ــه و الّرصان طباع

ــه.«   ــة لرّب المخاف
»پنــج چیــز اگــر در کســی نبــود، در امــور دنیــا و آخــرت 
از او انتظــار کار نیــک نداشــته بــاش: اصالــت خانوادگی 
ــواری  ــوی، بزرگ ــق و خ ــداری در خل ــو، پای ــاق نیک اخ

روح و کرامــت نفــس و پرهیــز از پــروردگارش.«
 مدیــری کــه از ایــن خصــال بهــره ای نــدارد، نه تنهــا در 
کارهــای خــود موفــق نخواهــد بــود و مــردم بــه خیرش 
امیــدی ندارنــد، بلکــه بــرای اقشــار جامعــه کارشــکنی 
می کنــد و بــه فــردی دردسرســاز و مشــکل آفرین 
ــر ســطح نارضایتی هــای عمومــی  ــل می شــود و ب تبدی

می افزایــد. 
دســت اندازی بــه منصــب مدیریــت بــه عنــوان ریاســت 
و نــه بــرای خدمــت، انحطــاط و هاکــت هرچــه بیشــتر 

ــد.  ــم می زن را رق
مــردی خدمــت امــام رضــا)ع( دربــاه شــخصی کــه این 
مقــام را وســیله ای بــرای ارضــای خودخواهی هــای 
ــه میــان آورد و عــرض  خویــش می دانســت، ســخن ب
بــر  را  ریاســت طلبی  در چنیــن مســندی  او  کــرد: 

ــد.  ــح می ده ــت ترجی خدم
ــن  ــد: چنی ــوم فرمودن ــل درک عم ــی قاب ــام در مثال ام
مســلمانان  اعتقــادات  و  دیانــت  بــرای  ریاســتی 
ــان  ــرگ گرســنه در می ــه دو گ ــر از آن اســت ک زیان بارت
گلــه گوســفندی بیفتنــد کــه چوپــان نداشــته باشــد.« 
در واقــع در ایــن بیــان پرمعنــا و در عیــن حــال ســاده 
امــام مدیــر را همچــون چوپانــی امانتــدار بــرای حفــظ 
منافــع مــردم بــه حســاب مــی آورد کــه هــرگاه بــه جای 
ــد  ــلط گردن ــردم مس ــور م ــر ام ــی ب ــان، گرگ های چوپ
ــد  ــد می آی ــت پدی ــه مدیری ــزرگ در عرص ــه ای ب  فاجع
ــادی  ــی و اقتص ــی، اخاق ــار فرهنگ ــان ب ــه زی و زمین
جامعــه فراهــم می شــود. از نظــر امــام صــادق)ع( 
حتــی اراده و تفکــر چنیــن مدیریتــی هاکــت به شــمار 

ــک.« ــة هل ــن اراد الرئاس ــد: »م می آی
حضــرت امــام رضــا)ع( تأکیــد نموده انــد: »والیفــرض 
الّلــه العبــاد طاعــة مــن یعلــم اّنــه یظّلمهــم و یغویهــم؛« 
ــروی کســی را واجــب  ــدگان خــود پی ــر بن ــد ب »خداون
آن هــا ســتم کــرده و  بــر  نمی کنــد کــه می دانــد 

می کنــد.« گمراهشــان 
 پــس دســتورات مدیــری کــه از مســیر شــرع و دیانــت 
قانــون و عدالــت خــارج شــده، قابــل اطاعــت و اجرایــی 
ــار  ــه در اختی ــانی ک ــروی انس ــر نی ــت و ب ــردن نیس ک
اوســت، فــرض اســت کــه از پیرامــون چنیــن مدیــری 
توصیه هــا  از  نبایــد  نیــز  مــردم  و  پراکنــده شــوند 
بخشــنامه های باطــل و بیهــوده و ظالمانــه اش پیــروی 

کننــد.

اخبار سیاسی 

خبر کوتاه 

 در پی سخنرانی جنجالی در اصفهان 
و کنایه به دفاع از حرم

 کرباسچی به دادسرای اصفهان 

احضار می شود
ــکیل  ــان از تش ــتان اصفه ــتری اس ــس کل دادگس رئی
پرونــده بــرای غامحســین کرباســچی، دبیــر کل 
ــه  ــن ب ــل توهی ــه دلی ــازندگی، ب ــزاران س ــزب کارگ ح

ــر داد. ــرم خب ــع ح ــهدای مداف ش
احمــد خســروی وفــا، رئیــس کل دادگســتری اســتان 
بــرای غامحســین  پرونــده  از تشــکیل  اصفهــان، 
 کرباســچی، دبیــر کل حــزب کارگــزاران ســازندگی 
خبــر داد و گفــت: نســبت بــه اظهــارات ایــن فــرد کــه 
جنبــه جزائــی داشــته، اعــام جــرم و پرونــده تشــکیل 
ــه  ــرد ب ــن ف ــرد: ای ــان ک ــت.وی خاطرنش ــده اس ش

ــد. ــد ش ــار خواه ــان احض ــرای اصفه دادس
ــزاران  ــزب کارگ ــر کل ح ــچی، دبی ــین کرباس غامحس
ســازندگی، در حاشــیه مراســمی در اصفهــان اظهاراتــی 
توهین آمیــز بــه مدافعــان و دفــاع از حــرم داشــت کــه 
بــا اعتراضــات گســترده مردمــی مواجــه شــد. میــزان

 زمان اعتراض به رد صالحیت 

در انتخابات شوراها
هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای 
ــرد:  ــام ک ــه ای اع ــتا در اطاعی ــهر و روس ــامی ش اس
زمــان  از  در شــوراهای شــهر  داوطلبــان عضویــت 
ــت خــود در شهرســتان ها  ــب رد صاحی دریافــت مرات
و اســتان ها، 2 روز مهلــت دارنــد تــا اعتــراض خــود را 

ــد. ــام کنن ــه اع ــارت مربوط ــت نظ ــه هیئ ب
ــده  ــه آم ــن اطاعی ــن در ای ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
اســت: داوطلبــان عضویــت در شــوراهای شــهر از زمــان 
ــت خــود در شهرســتان ها  ــب رد صاحی دریافــت مرات
ــا اعتــراض خــود را  ــد ت و اســتان ها، 2 روز مهلــت دارن
ــان  ــد. داوطلب ــام کنن ــت نظــارت مربوطــه اع ــه هیئ ب
عضویــت در شــوراهای روســتایی بــرای اعــام اعتراض 
ــتان  ــارت در اس ــی نظ ــت عال ــه هیئ ــد ب ــود می بای خ
ــوراهای  ــت در ش ــان عضوی ــرده و داوطلب ــه ک مراجع
شــهر الزم اســت اعتــراض خــود را بــه هیئــت مرکــزی 

نظــارت تســلیم کننــد.

رونمایی از سامانه »شبیه ساز میدان مین«
ســامانه »شبیه ســاز میــدان میــن« دیــروز بــا حضــور 
جهانــی  روز  همایــش  حاشــیه  در  و  دفــاع  وزیــر 

ــد. ــی ش ــن« رونمای ــر می ــی از خط »آگاه
دفــاع  وزیــر  دهقــان،  حســین  ســرتیپ   ســردار 
و پشــتیبانی نیروهــای مســلح، در حاشــیه همایــش 
ــگاه  ــن« از نمایش ــر می ــی از خط ــی »آگاه روز جهان
ــی در  ــی و عملیات ــی، پژوهش ــتاوردهای تحقیقات دس
حــوزه پاک ســازی و مین زدایــی از مناطــق آلــوده 

ــرد. ــد ک بازدی
وی همچنیــن در جریــان ایــن بازدیــد از ســامانه 
در  و  رونمایــی کــرد  میــن«  میــدان  »شبیه ســاز 
حــوزه  در  ســامانه  ایــن  عملکــرد  نحــوه  جریــان 
ــرات  ــا خط ــنایی ب ــازی، آش ــیوه خنثی س ــوزش ش آم
ــت. ــرار گرف ــا ق ــواع مین ه ــناخت ان ــی و ش احتمال

ــره  ــزاری مناظ ــس از برگ ــژه پ ــته و به وی ــای گذش در روزه
ــوری 96 از  ــت جمه ــات ریاس ــان انتخاب ــادات داوطلب انتق
ــده  ــر ش ــه و داغ ت ــود گرفت ــه خ ــری ب ــگ دیگ ــر رن یکدیگ
اســت. در ادامــه مــروری داریــم بــر فعالیت هــای روز 
ــت. ــادی داش ــه انتق ــا جنب ــه عموم ــا ک ــته کاندیداه گذش

 رئیســی: وضعیــت معیشــتی مــردم، انســان را غصه دار 
ــد می کن

حجت االســام رئیســی در ســخنان خــود در اجتمــاع مــردم 
ــدی  ــد کشــور ثروتمن ــه بی تردی ــه اینک ــا اشــاره ب ــدان ب هم
ــای  ــروز دارای ثروت ه ــم و ام ــع داری ــر و مناب ــر ذخای از نظ
عظیــم مــادی و نیــروی انســانی متراکــم و اثرگــذار و 
جوانــان تحصیلکــرده هســتیم، اظهــار داشــت: چــرا جوانــان 
مــا پــس از تحصیــات نبایــد کار داشــته باشــند؟ چرا کســی 
کــه در واحــد تولیــدی و کارگاهــی مشــغول کار اســت، بایــد 
شــاهد بیــکاری خــود و پــدرش باشــد و خجالــت بکشــد؟
وی بــا بیــان ایــن ســوال کــه آیــا این وضعیــت و فقــر مطلق 
بایــد در کشــور وجــود داشــته باشــد، ضمــن اینکــه زندگــی 
برخــی از مــردم بــا یارانــه 45 هــزار تومانــی می گــذرد 
ــود  ــور وج ــاده ازدواج در کش ــوان آم ــون ج ــزود: 11 میلی اف
 دارد کــه نیازمنــد ســرپناه، تســهیات و شــغلی کــه در شــأن 
و کرامتشــان باشــد، هســتند. آیــا شــرایط کشــور و وضعیــت 
آن بــا ایــن همــه منابــع بایــد این گونــه باشــد کــه 500 هــزار 
زوج در نوبــت دریافــت تســهیات باشــند؟ از ســوی دیگــر 
چنــد نفــر قانــون را دور زده و میلیاردهــا تومــان تســهیات 

ــد؟ ــت می کنن دریاف
ــات ریاســت  جمهــوری  ــدای دوازدهمیــن دوره انتخاب کاندی
ــت«  ــف مدیری ــور »ضع ــئله کش ــه مس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
اســت نــه »نداشــتن منابــع«، ادامــه داد: در 4 ســال 
ــس  ــده؛ پ ــرج ش ــان خ ــارد توم ــزار میلی ــته، 700 ه گذش
نقدینگــی وجــود داشــته؛ امــا ایــن پــول کجــا هزینــه شــده 
ــد،  ــرای اشــتغال بگذارن ــول را ب اســت؟ اگــر نصــف ایــن پ

ــود. ــل می ش ــور ح ــکاری در کش ــران بی بح
وی بــا بیــان اینکــه فــرار مالیاتــی رقــم بزرگــی را در کشــور 
بــه خــود اختصــاص داده، گفــت: ایــن فــرار مالیاتــی 
متعلــق بــه افــراد بــا پیراهن هــای یقــه ســفید و بــا درآمــد 
باالســت کــه اگــر آن هــا هــم بــه قانــون عمــل کنند، کســری 

ــرا  ــماها چ ــم ش ــا نمی گویی ــت. م ــم داش ــی نخواهی منابع
این قــدر درآمــد داریــد؛ امــا می گوییــم چــرا کارمندهــا 
ــا درآمدهــای  ــد، امــا شــما یقه ســفیدها ب ــات می دهن مالی

ــد؟ ــات نمی دهی ــاردی مالی میلی
    قالیبــاف: »وزارت خارجــه و تجــارت بین الملــل« 

تشــکیل می دهــم
محمدباقــر قالیبــاف، کاندیــدای دوازدهمیــن دوره انتخابــات 
ــارت  ــه و تج ــکیل »وزارت خارج ــوری، از تش ــت  جمه ریاس
بین الملــل« در دولــت مــردم خبــر داد و گفــت: بایــد 
دیپلماســی در خدمــت اقتصــاد کشــور باشــد و ایــن مهــم 
نیــاز بــه تغییــر ســاختار وزارت خارجــه دارد؛ از ایــن رو طــرح 
ــل از  ــارت بین المل ــترش تج ــه و گس ــکیل وزارت خارج تش

ــت. ــروزی اس ــورت پی ــن در ص ــت م ــای دول اولویت ه
دوره کوتــاه،  یــک  در  معتقدیــم  داد:  ادامــه  قالیبــاف 
می توانیــم از ظرفیــت بــازار 400 میلیــون نفــری کشــورهای 
منطقــه بــرای گســترش فعالیت هــای اقتصــادی بهــره 
ــت  ــا تقوی ــوان ب ــم. در یــک افــق بلندمــدت هــم می ت ببری
ــاری  ــط تج ــترش رواب ــرای گس ــادی، ب ــی اقتص دیپلماس
ــه  ــرد ک ــاد ک ــز ایج ــتقل نی ــه ای مس ــی، وزارتخان بین الملل
ــت     ــا وزارت خارجــه و اقتصــاد فعالی ــگ ب ــاط تنگاتن در ارتب

ــد. کن
رانت خواری هــا  و  اشــرافیگری  موضــوع  دربــاره  وی 
ــده  ــردم دی ــم م ــه می گوی ــی ک ــی از علل ــت: یک ــز گف نی
ــه آن  توجــه نمی شــود، همیــن اشــرافیگری  نمی شــوند و ب
اســت. وقتــی زندگــی و رفتــار و منــش فــردی اشــرافیگری 
باشــد و مدیــر از اتاقــش بیــرون نیایــد و فقــط از خانــه بــه 
محــل کار بــرود، حتمــا فاصلــه می گیــرد. شــبکه خبــر بودم؛ 
عزیــزی از مــن ســؤال می کــرد کــه برخــی اعضــای کابینــه 
ثــروت خــود را اعــام نکرده انــد. مــن گفتــم قطعــا خجالــت 
ــد  ــم ندارن ــان ه ــزار توم ــی 800 ه ــی برخ ــند. وقت می کش
ــارد  ــد میلی ــد ص ــن چن ــروت م ــد »ث ــد بگوی ــئول بیای مس

اســت«، چــه پاســخی خواهیــم داشــت؟

    روحانی: به مردم دروغ نگفتیم
ــای  ــوه خودروه ــد انب ــاز تولی ــم آغ ــور در مراس رئیس جمه
دناِپــاس و پــژو 2008، بــر ضــرورت تــاش همگانــی 
ــرد و  ــد ک ــور تاکی ــتغال در کش ــد و اش ــت تولی ــرای تقوی ب
گفــت: کســی می توانــد بــرای اشــتغال وعــده بدهــد 
ــه  ــا ک ــاد اشــتغال کشــیده باشــد و آن ه ــه ســختی ایج ک
وعــده و آمارهــای عجیــب می دهنــد، بهتــر اســت ابتــدا از 

ــد. ــؤال کنن ــان س متخصص
ــردم دروغ  ــه م ــچ گاه ب ــا هی ــرد: م ــان ک ــی خاطرنش روحان
ــر  ــا ب ــاس کار م ــه اس ــرا ک ــت؛ چ ــم گف ــه و نخواهی نگفت
ــم،  ــر اشــتباه کنی ــای صداقــت و شــفافیت اســت و اگ مبن
از مــردم عذرخواهــی خواهیــم کــرد و زبــان مــا بــرای 
عذرخواهــی از مــردم و بیــان حقایــق و واقعیت هــا بــه 

آن هــا دچــار لکنــت نمی شــود. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از برنامه هــای دولــت یازدهــم 
تعامــل ســازنده و مؤثــر بــا جهــان بــوده گفــت: مــا در تعامل 
ــراف  ــه اعت ــم ک ــا را وادار کردی ــان، قدرت ه ــا جه ــازنده ب س
کننــد آنچــه نســبت بــه ایــران وجــود داشــته، تهمــت نــاروا 
بــوده اســت و بــه همــه جهانیــان اعــام کردیــم کــه اتهــام 

ســاختن بمــب اتــم در ایــران دروغ محــض اســت.
ــتای  ــاش در راس ــرورت ت ــر ض ــد ب ــا تأکی ــور ب رئیس جمه
ــان  ــرای جوان ــتغال ب ــردن اش ــم ک ــد و فراه ــش تولی افزای
گفــت: شــعار دادن نســبت بــه اینکــه می توانیــم چــه 
ــا  ــت؛ ام ــان اس ــیار آس ــم، بس ــاد کنی ــتغال ایج ــداد اش تع
کســی می توانــد بــرای اشــتغال وعــده بدهــد کــه ســختی 
ایجــاد اشــتغال کشــیده باشــد و بدانــد ایــن کار در عمــل بــا 

ــت. ــراه اس ــواری هایی هم ــه دش چ
ــاد  ــتغال ایج ــوان اش ــعار نمی ت ــا ش ــری:  ب     جهانگی

کــرد
جهانگیــری در دانشــگاه تهــران بــا تاکیــد بــر اینکــه با شــعار 
ــوان اشــتغال ایجــاد کــرد، خاطرنشــان  و حــرف زدن نمی ت
کــرد: اگــر مدیریــت کشــور خــوب باشــد و بتوانــد هماننــد 

ــت  ــا 700 فرص ــاالنه 600 ت ــتغال زایی، س ــن دوران اش بهتری
شــغلی ایجــاد کنــد، ایــن یعنــی هــر ســال حــدود 600 هــزار 
ــدا  ــد راهــی پی ــکاران اضافــه می شــود و مــا بای ــه بی نفــر ب
کنیــم کــه بتوانیــم بیــش از 700 هــزار شــغل در ســال ایجــاد 

کنیــم.
ــتغال زایی  ــات اش ــی از الزام ــور یک ــاون اول رئیس جمه مع
را کشــور ایجــاد نکــردن تنــش در تعامــل بین المللــی 
دانســت و گفــت: امنیــت ســرمایه گذاری نیــز بایــد در حــد 
عالــی در کشــور وجــود داشــته باشــد و بایــد بــه این گونــه 
ــه  ــورت ب ــن ص ــر ای ــه در غی ــرا ک ــم؛ چ ــن دهی ــات ت الزام

ــم رســید. ــوب نخواهی اهــداف مطل
    هاشــمی طبا: هیــچ برنامــه ای بــرای معلمــان 

ــم نداری
نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری درخصــوص اینکــه آیــا 
ــت:  ــد، گف ــت داری ــان در دول ــرای معلم ــی ب ــه خاص برنام
ــد  ــم؛ اگــر کســی هــم می گوی هیــچ برنامــه خاصــی نداری
برنامــه خاصــی دارد، بدانیــد یــا نــاآگاه اســت یــا دروغگــو.
ــزود:  ــان اف ــت از کارآفرین ــی حمای وی درخصــوص چگونگ
ــا  ــم و حتم ــر کنی ــان مختص ــای اداری را برایش ــد کاره بای
ــا  ــتقیمی ب ــای مس ــه ارتباط ه ــور روزان ــد کش ــات ارش مقام
کارآفرینــان داشــته باشــند و از ایــن موضــوع اســتقبال کنند؛ 
چــرا کــه در کشــوری مثــل کــره جنوبــی رئیس جمهــور روزی 
دوبــار بــا ایــن قشــر ماقــات دارد؛ در حالــی کــه در کشــور 

ــت. ــور نیس ــا این ط م
ــال  ــه دنب ــه ب ــا توطئ ــدام ب ــکا م ــلیم: آمری     میرس

ــت ــامی اس ــاب اس ــه انق ــیب زدن ب آس
ســید مصطفــی میرســلیم بــا بیــان فعالیت هایــش در 
حــزب جمهــوری اســامی و ســپاه پاســداران و دیگــر 
اقداماتــش در اوایــل انقــاب گفــت: آمریــکا مــدام بــا 
توطئــه بــه دنبــال آســیب زدن بــه انقــاب اســامی بــود کــه 
ــکا توســط  ــه جاسوســی آمری در همیــن زمــان تســخیر الن

دانشــجویان انقابــی رخ داد.
ــوب  ــیار خ ــم بس ــا می کن ــن ادع ــت: م ــن گف وی همچنی
ــیس  ــان را تاس ــای دانش بنی ــته ها و نهاده ــم هس می توانی
ــاورزی و  ــت، کش ــش صنع ــتغال را در بخ ــکات اش و مش

ــم. خدمــات برطــرف کنی

روزهای انتقادات داغ

اصالحیه آگهی مناقصه

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر م الف 39433

بدینوسیله به اطاع کلیه شرکت کنندگان مناقصه شماره 96/701/ص مورخ 96/2/4 درخصوص 

تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مسجد محله فرهنگ پنج شهر جدید فوالدشهر 

می رساند مبلغ برآورد و سپرده شرکت در مناقصه به صورت زیر اصاح می گردد:

- مبلغ برآورد: نه میلیارد و نهصد و چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار و نهصد و نود و دو 
)9.904.782.992( ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه، تأسیسات برقی و مکانیکی سال 96.

6- میزان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ چهارصد و نود و پنج میلیون و دویست و 
سی و نه هزار و یکصد و پنجاه )495.239.150( ریال.

سایر شرایط مناقصه کماکان به قوت خود باقی است.

ــت مؤســس دانشــگاه آزاد خاطرنشــان  ــس هیئ رئی
کــرد: دانشــگاه آزاد، پایــگاه هیــچ مجموعــه انتخاباتــی 
ــه  ــد بقی ــا مانن ــتادان م ــجویان و اس ــت؛ دانش نیس
ــی  ــد، ول مــردم در سرنوشــت کشــور شــرکت می کنن
ــا  ــی جناح ه ــتاد انتخابات ــه س ــه هیچ وج ــگاه ب دانش

نیســت.

  علی اکبــر والیتــی افــزود: دانشــگاه، محــل علــم 
و فنــاوری اســت و نبایــد بــه محیــط انتخاباتــی 
ــن مســئله رســالت دانشــگاه  ــرا ای ــل شــود؛ زی تبدی
ــوع  ــن موض ــم در ای ــگاه ه ــت دانش ــوده و مصلح نب

ــت. نیس
وهــن  ســبب  مســائلی  چنیــن   والیتــی گفــت: 
ــد  ــی دانشــجو بای ــف دانشــگاه می شــود؛ ول و تضعی
ــذاری  ــترین تأثیرگ ــه بیش ــر فرهیخت ــوان قش ــه عن ب
ــا  ــذاری ب ــرا تأثیرگ ــات داشــته باشــد؛ زی را در انتخاب
اینکــه اتاقــی بــه عنــوان ســتاد انتخاباتــی در دانشــگاه 

باشــد، متفــاوت اســت.
وی در رابطــه بــا انتخابــات دانشــگاه آزاد گفــت: 
ــدار  ــرد، پای ــورت می گی ــات ص ــه در انتصاب ــر آنچ ه
 اســت. علیرضــا منــادی نماینــده مجلــس بــوده 
ــاط  ــد ارتب ــاون دانشــگاه آزاد می توان ــوان مع ــه عن و ب
ایجــاد  نماینــدگان  و  آزاد  دانشــگاه  بیــن  خوبــی 
ــی  ــال های طوالن ــری س ــام کانت ــد. حجت االس کن
ــگاه  ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــاد مق ــده نه نماین
تهــران بــوده و معــاون فرهنگــی دانشــگاه آزاد شــده 
و موســی خانی می توانــد پژوهش هــای دانشــگاه 

را متناســب بــا نیازهــای پژوهشــی هــر اســتان 
مطابقــت و هســته مرکــزی پژوهــش را تشــکیل 
دهــد تــا پژوهش هــا هــم کاربــردی باشــد و هــم بــه 

ــود. ــه ش ــه ارائ ــورت مقال ص
والیتــی عنــوان کــرد: کســی ممکــن اســت تصــور کنــد 
ایــن تحــوالت موقتــی اســت؛ ولــی موقــت نیســت؛ 
بلکــه بنیــادی اســت و تمــام افــراد از نوریــان گرفتــه 
تــا معاونــان بــا قــوت بــه کارشــان ادامــه می دهنــد.

آزاد  دانشــگاه  دســت  افــزود:  ادامــه  در  والیتــی 
ــر از دانشــگاه های دولتــی اســت؛  ــرای توســعه بازت ب
ــه  ــت ک ــی اس ــی قوانین ــگاه های دولت ــرا در دانش زی
ــاز  ــگاه آزاد ب ــئوالن دانش ــدازه مس ــه ان ــان ب دستش
ــگاه  ــه دانش ــن اســت ک ــار ای ــن انتظ ــت؛ بنابرای نیس

آزاد فعال تــر باشــد. تســنیم

والیتی:

دانشگاه آزاد، ستاد انتخاباتی جناح ها نیست
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بــر اســاس تحقیقــات بــه عمــل آمــده در کشــورهای 
پیشــرفته بــه ازای هــر 500 نفــر، یــک واحــد صنفــی 
فعالیــت می کنــد؛ در حالــی کــه ایــن تعــداد در 
ــه ازای هــر  ــه اســت کــه ب ــه ایــن گون ــران ب کشــور ای
ــود دارد. در  ــی وج ــد صنف ــک واح ــر، ی ــا 30 نف 25 ت
ــده دیگــری  ــز آمــار بســیار تکان دهن همیــن رابطــه نی
ــکاری  ــاالی بی ــم ب ــان دهنده حج ــه نش ــود دارد ک وج
ــان از مشــاغل تولیــدی و صنعتــی  و رویگردانــی جوان
بــه ســمت مشــاغل صنفــی اســت؛ بــه عنــوان مثــال 
ــد  ــک واح ــر، ی ــر 12 نف ــه ازای ه ــان ب ــهر اصفه در ش
صنفــی وجــود دارد و در حــال حاضــر تنهــا در کالنشــهر 
اصفهــان بیــش از 170 هــزار واحــد صنفــی وجــود دارد.

  مدیــر عامــل ســازمان میادیــن میــوه و تره بــار 
و ســاماندهی مشــاغل شــهری اصفهــان در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن، ریشــه بســیاری از 
مشــکالت شــهری را منــوط بــه نبــود ســاماندهی 
مشــاغل شــهری دانســت و تاکیــد کــرد: ســاماندهی 
مشــاغل شــهری بــه دلیــل ارتبــاط بــا اصنــاف و کســبه 

ــت. ــختی اس ــیار س کار بس
نظــم و انضبــاط شــهری بــا ســاماندهی      

صنفــی واحدهــای 
ــراغ  ــم و چ ــهری را چش ــاغل ش ــاورز مش ــر کش اصغ
شــهر عنــوان کــرد و گفــت: ســاماندهی ایــن مشــاغل 
امــری ضــروری اســت و اگــر بــه ایــن مشــاغل توجــه 
نشــود، آشــفتگی و هــرج و مــرج در وضعیــت شــهری 
ــت  ــوان دریاف ــاه می ت ــی کوت ــا نگاه ــد. ب رخ می ده
کــه آلودگــی هــوا ناشــی از تــردد وســایل نقلیــه، 
ــوان  ــه  عن ــر ب ــد معب ــی و س ــی و روان ــی روح آلودگ
ــوند و  ــوب می ش ــهری محس ــدات ش ــی از تهدی بخش
اگــر وضعیت مشــاغل شــهری شــکل درســتی داشــته 
ــاط بیشــتری  ــه شــهر نظــم و انضب ــد ب باشــد می توان

دهــد.
 وی تنهــا حضــور شــهرداری را درســاماندهی مشــاغل 

ــر  ــور دیگ ــد: حض ــد و می گوی ــی نمی دان ــهری کاف ش
ــه  ــن زمین ــد در ای ــازی می توان ــا و فرهنگ س ارگان ه
کمــک شــایانی بــه ســاماندهی مشــاغل شــهری 
کنــد. البتــه دولــت نیــز بایــد بــرای وضعیــت اشــتغال 
جوانــان تدبیــر کنــد تــا رقــم بیــکاری در اســتانی مانند 

اصفهــان کاهــش یابــد. 
ــکار هســتند  ــان بی کشــاورز اضافــه کــرد: وقتــی جوان
و در مشــاغل صنعتــی و تولیــدی بــه کار گرفتــه 
نمی شــوند مجبورنــد کــه بــا اجــاره یــک مغــازه 
اقــدام بــه تأســیس ســوپری، فــروش لبنیــات، قهــوه 
ــه شــکل  ــن مســئله هــر روز در شــهر ب ــد؛ ای و ... کنن
قارچ گونــه رشــد می کنــد و واحدهــای صنفــی بیــش 
ــد  ــد. بای ــد کرده ان ــه رش ــروع ب ــهر ش ــت ش از جمعی
جلــوی ایــن وضعیــت گرفتــه شــود تــا هــم ســهم کار 
ــان  ــرای جوان ــه ب ــم اینک ــد و ه ــش یاب ــد افزای و تولی

در مشــاغل صنعتــی کشــاورزی و ... کار ایجــاد شــود. 
ــان  ــیاری از جوان ــفانه بس ــه متاس ــان اینک ــا بی وی ب
مهاجــرت  شــهرها  بــه  روســتاها  از  کار  جویــای 
ــی  ــکاری و حت ــت بی ــا وضعی ــی ب ــا وقت ــد، ام می کنن
روبــه رو می شــوند  کارخانه هــا  از  اخــراج کارگــران 
تصمیــم بــه راه انــدازی یــک واحــد صنفــی می گیرنــد 
افــزود: تأســیس واحدهــای صنفــی بیشــمار نشــان از 
ــا  ــه نهاده ــن زمین ــد در ای ــکاری دارد و بای ــود و بی رک
و ارگان هــای مســئول تدبیــری داشــته باشــند تــا 
ــم در  ــد و بتوانی ــی برس ــرک و پویای ــه تح ــه ب جامع

زمینه هــای مختلــف صــادرات داشــته باشــیم.
    کمبــود قانــون بــرای ســاماندهی مشــاغل 

ــهری ش
را نشــان  زیــاد  تأســیس واحدهــای صنفــی  وی 
در  گفــت:  و  دانســت  صــرف  مصرف کنندگــی  از 

ــد  ــهم تولی ــون س ــود؛ چ ــران ب ــد نگ ــال بای ــن ح ای
ــه  ــای کار ب ــان جوی ــود و جوان ــم می ش ــه ک در جامع
ــد  ــردازی در ســطح تولی ــر ایده پ ــه فک ــه ب جــای اینک
و رونــق اقتصــاد باشــند و بــه تولیــدات داخلــی 
بپردازنــد، بیشــتر مصرف کننــده هســتند وآن هــم 
بیشــتر در ســطح مــواد غذایــی، خــوراک و پوشــاک. 
ــی  ــت کم آب ــا وضعی ــون ب ــد ســال گذشــته تاکن از چن
ــردن  ــر ک ــمت دای ــه س ــردم ب ــت م ــان رغب در اصفه
مشــاغل صنفــی بیشــتر شــده و بایــد بــرای همــه ایــن 

ــید. ــب اندیش ــری مناس ــائل تدبی مس
 کشــاورز همچنیــن از کمبــود قانــون بــرای ســاماندهی 
مشــاغل شــهری در اصفهــان خبــر داد و گفــت: بــرای 
رفــع ایــن مشــکل ســه آیین نامــه تــدارک دیــده  شــده 
کــه دو مــورد آن بــه تصویــب شــورای اســالمی شــهر 

اصفهــان رســیده اســت.

در گفت وگوی کیمیای وطن با کارشناسان شهری مطرح شد:

رشد قارچ گونه واحدهای صنفی، آسیبی جدی برای اقتصاد اصفهان

ــه کار  ــاز ب ــزی از آغ ــک مرک ــات بان ــاوری اطالع ــر کل فن مدی
ــت:  ــر داد و گف ــک خب ــت الکترونی ــد پرداخ ــای جدی ابزاره
ــس  ــن پ ــمند از ای ــاعت های هوش ــراه و س ــی های هم گوش

ــد. ــا می کنن ــی را ایف ــای بانک ــش کارت ه نق
رئیــس  جدیــد  دســتورکار  ابالغیــه  از  حکیمــی  ناصــر   

بــرای  بانک هــا  بــه  مرکــزی  بانــک  کل 
ــد الکترونیکــی در  اســتفاده از ابزارهــای جدی
ــک  ــدف بان ــت: ه ــر داد و گف ــا خب پرداخت ه
مرکــزی ایــن اســت کــه دارنــدگان کارت هــای 
ابزارهــای  از  اســتفاده  بــا  بتواننــد  بانکــی 
نویــن پرداخــت، شــرایط ســخت تری را در 
ــوی  ــه نح ــد؛ ب ــه کنن ــود تجرب ــای خ خریده

ــا نشــانگذاری جدیــدی کــه بانــک مرکــزی  کــه هم اکنــون ب
بــه همــراه اپلیکیشــن های طراحی شــده بــر روی کارت هــای 
ــک  ــا نزدی ــط ب ــد فق ــرد می توان ــرده، ف ــی ک ــی طراح بانک
کــردن گوشــی همــراه یــا ســاعت هوشــمند خــود، کار پرداخت 
الکترونیکــی را بــدون اســتفاده از کارت بانکــی انجــام دهــد. 

مدیــر کل فنــاوری اطالعــات بانــک مرکــزی افــزود: بــر ایــن 
ــیار،  ــت بس ــا امنی ــه ب ــده ک ــم ش ــاختی فراه ــاس زیرس اس
دارنــدگان کارت بانکــی بتواننــد خریدهــای خــود را بــه راحتــی 
انجــام دهنــد یــا از طریــق شــبکه های اجتماعــی، از ابزارهــای 
هوشــمند اســتفاده کننــد و بــدون ارائــه شــماره کارت، خریــد 

ــد.  خــود را انجــام دهن
وی تصریــح کــرد: در ایــن شــرایط دارنــده 
بــدون همــراه داشــتن کارت  بانکــی  کارت 
ــا  ــد، ب ــام ده ــدی را انج ــه خری ــود، چنانچ خ
نشــانگذاری کــه بــر روی کارت بانکــی اش 
صــورت می گیــرد، دیگــر نیازمنــد اســتفاده 
ــود و ایــن  فیزیکــی از کارت بانکــی نخواهــد ب
ــاز اول اســت کــه در طــرح بانــک مرکــزی طراحــی شــده  ف
کــه بــر اســاس آن، فرآینــد نشــانگذاری بــر روی کارت هــای 
ــد، ســرویس ها  ــا در مراحــل بع ــی انجــام می شــود؛ ام بانک
ــت  ــه صنع ــتند ک ــه هس ــل ارائ ــم قاب ــری ه ــات دیگ و خدم

پرداخــت کشــور را متحــول می ســازند. ایســنا

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان کاشــی، لولــه و لوازم بهداشــتی 
ــن  ــود بی ســابقه در ای ــه رک ــا اشــاره ب ــان ب ســاختمان اصفه
صنــف گفــت: یک چهــارم صنــوف زیرمجموعــه اتــاق اصنــاف 
وابســته بــه صنعــت ساخت وســاز هســتند کــه اکنــون تمــام 

مشــاغل وابســته بــه آن فلــج شــده اند. 
حســنعلی حقیقــت زاده بــا اشــاره بــه شــرایط 
ــون  ــاختمان همچ ــی س ــوازم داخل ــن ل تأمی
بهداشــتی  لــوازم  و  شــیرآالت  کاشــی، 
ســاختمان و مقایســه بــا شــرایط کنونــی 
تولیدکننــدگان  انقــالب  ابتــدای  در  گفــت: 
ــان در  ایــن محصــوالت محــدود و کیفیــت آن
ــد  ــیار ب ــی بس ــای داخل ــا نمونه ه ــه ب مقایس

ــود.  ب
وی ادامــه داد: خوشــبختانه امــروز تعــداد تولیدکننــدگان 
ایــن نــوع محصــوالت بــه شــدت گســترش یافتــه و کیفیــت 
ــی  ــرز محسوس ــه ط ــه ب ــن زمین ــی در ای ــوالت داخل محص
افزایــش یافتــه اســت. رئیــس اتحادیــه فروشــندگان کاشــی، 

ــرد:  ــان ک ــان بی ــاختمان اصفه ــتی س ــوازم بهداش ــه و ل لول
محدودیــت تولیــد و واردات در ســال 13۶1 باعــث شــده بــود 
ــکیل  ــاختمانی تش ــح س ــع مصال ــرای توزی ــه ای ب ــه کمیت ک
ــه خریــد ایــن اقــالم داشــت  شــود و هــر فــردی کــه نیــاز ب

ــه تهیــه کنــد.  بایــد حوال
ــاس خارجــی  وی گفــت: در حــال حاضــر اجن
نیــز  مــردم  اقبــال  و  اســت  کــم  بســیار 
از  بیشــتر  ایرانــی  محصــوالت  خریــد  بــه 

اســت.  خارجــی  نمونه هــای 
حقیقــت زاده بــه رکــود شــدید حاکــم بــر ایــن 
ــن  ــق در ای ــزود: رون ــرد و اف ــاره ک ــف اش صن
سیســتم وابســتگی مســتقیم به ساخت وســاز 
دارد و بــا توجــه بــه رکــود در بخــش ساخت وســاز ایــن صنــف 
نیــز بــه تبــع دچــار رکــود شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکه 
ــه  ــاف وابســته ب ــاق اصن ــه ات ــوف زیرمجموع ــارم صن یک چه
ساخت وســاز هســتند، گفــت: در حــال حاضــر کلیــه مشــاغل 

ــا ــج شــده اند. ایمن ــه ساخت وســاز فل وابســته ب

ــا  ــی G۶ ب ــی، ال ج ــرکت ال ج ــدار ش ــی پرچم گوش
ــران  ــازار ای ــمی وارد ب ــورت رس ــه ص ــاال ب ــی ب قیمت

ــت.  ــده اس ش
گوشــی ال جــی G۶، گوشــی هوشــمند پرچمــدار 
ــه  ــاال ب ــا قیمتــی نســبتا ب شــرکت کــره ای ال جــی ب
صــورت رســمی همــراه بــا گارانتــی اصلــی وارد بــازار 

ــران شــده اســت.  ای

ال جــی G۶ بــا پــک معمولــی بــا قیمــت 2 میلیــون 
ــول   ــخه ف ــی ۶ نس ــی ج ــان و ال ج ــزار توم و 400 ه
پــک )همــراه هندزفــری بلوتــوث و کیــف هوشــمند( 
در  تومــان  هــزار   550 و  میلیــون   2 قیمــت  بــا 
حــال  در  کشــور  سراســر  معتبــر  فروشــگاه های 
ــی گوشــی  ــه مشــخصات فن ــروش اســت؛ از جمل ف
هوشــمند ال جــی G۶ بایــد بــه پردازنــده 4 هســته ای 

اســنپدراگون ۸21 بــا فرکانــس 2.35 و 1.۶ گیگاهرتز، 
ــش  ــه نمای ــو 530، صفح ــی آدرن ــده گرافیک پردازن
5.7 اینچــی از نــوع IPS بــا وضــوح تصویــر 144 در 
2۸۸0 پیکســل بــا تراکــم پیکســلی 5۶4 پیکســل در 
هــر اینــچ و محافظــت گوریــال گلــس 3، 4 گیگابایــت 
حافظــه رم، 32 و ۶4 گیگابایــت حافظــه داخلــی 
ــا  ــی ت ــه جانب ــتیبانی از کارت حافظ ــت پش ــا قابلی ب

ــز  ــا دو لن ــه ب 25۶ گیگابایــت، دوربیــن اصلــی دوگان
 LED ــش ــاال و فل ــم ب ــا دیافراگ ــلی ب 13 مگاپیکس
دوگانــه، دوربیــن ســلفی 5 مگاپیکســلی بــا قابلیــت 
ضبــط ویدئــو بــا کیفیــت فــول اچ دی، باتــری 3300 
میلی آمپــر ســاعتی، حســگر اثــر انگشــت و سیســتم 
ــری  ــط کارب ــا راب ــراه ب ــا هم ــد 7.0 نوق ــل اندروی عام

ــا ــت. ایتن ــاره داش ــد UI ۶.0 LG UX اش جدی

گوشی ال جی G6 وارد بازار ایران شد

حتما بخوانید!
3 گوشی ال جی G6 وارد بازار ایران شد چهارشنبه   13  اردیبهشت ماه  1396

ـــمـــاره 419 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای داخلی )مدل ۹۶( 

تیبا

SE111 پراید
 ۲1 میلیون 

و ۷۰۰ هزار تومان

۲1 میلیون تومانپراید 131

SLX 4۰۵ 31 میلیون تومانپژو

EF۷ سمند
 31 میلیون 

و ۸۰۰ هزار تومان

پژو پارس سال
 3۷ میلیون 

و 4۰۰ هزار تومان

پژو ۲۰6 تیپ ۵
 3۸ میلیون 

و ۲۰۰ هزار تومان

 ۲۵ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان

وزیر نیرو عنوان کرد:

 کاهش ۲ درصدی بارندگی ها 

نسبت به پارسال
ــه  ــان اینک ــا بی ــرو ب ــر نی وزی
در ســال  بارندگــی  میــزان 
جــاری نســبت بــه ســال 
گذشــته 2 درصــد کاهــش 
یافتــه، گفــت: بارندگــی در دو 
 حوضــه خلیــج فــارس 3+ 
و حوضــه مرکــزی 4+ درصــد 

نسبت به سال های گذشته بوده است. 
ــال  ــدای س ــه از ابت ــان اینک ــا بی ــان ب ــد چیت چی حمی
آبــی یعنــی از یکــم مهرمــاه ســال ۹5 تاکنــون بــه طــور 
متوســط 211 میلیمتــر بارندگــی داشــته ایم، گفــت: ایــن 
ــا متوســط ســال های گذشــته  ــر ب ــزان بارندگــی براب می
ــه ســال گذشــته 2 درصــد  ــا نســبت ب ــوده اســت؛ ام ب

کاهــش یافتــه اســت. 
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه اینکــه در حوزه هــای مختلــف 
ــوده،  ــان نب ــا یکس ــه ج ــرایط در هم ــور ش ــز کش آبری
افــزود: میــزان بارندگــی در حــوزه دریــای خــزر ۶- 
ــرزی  ــوزه م ــد، ح ــه 14- درص ــه  ارومی ــد، دریاچ درص
ــه  ــبت ب ــد نس ــوم ۸- درص ــوزه قره ق ــرق 3۶- و ح ش

ــت.  ــوده اس ــته ب ــال های گذش ــط س متوس
ــج  ــوزه خلی ــی در دو ح ــه داد: بارندگ ــان ادام چیت چی
ــوده اســت. ــزی 4+ درصــد ب ــارس 3+ و حــوزه مرک ف

 وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه بارندگی هــای اخیــر در کشــور 
ــی  ــای خوب ــاهد بارش ه ــاه ش ــرد: از بهمن م ــح ک تصری
ــه  ــی را ب ــزان بارندگ ــا می ــه تقریب ــم، ک در کشــور بوده ای

ــا متوســط ســال های گذشــته رســانده اســت. ایمن

 صدور مجوز فعالیت 

۳۰ برند معروف پوشاک
رئیــس اتحادیــه پوشــاک از صــدور مجــوز فعالیــت 
ــور  ــاک در کش ــروف پوش ــد مع ــان 30 برن ــرای صاحب ب
مراســم  حاشــیه  در  شــیرازی  ابوالقاســم  داد.  خبــر 
ــر  ــت: ب ــور گف ــام ن ــگاه پی ــا دانش ــه ب ــای تفاهم نام امض
ــت برندهــای  ــرای فعالی اســاس دســتورکار صادرشــده ب
معــروف پوشــاک، ایــن بخــش بایــد بــه انــدازه 20 
ایــران،  در  را  فعالیــت خــود  ریالــی  ارزش  از  درصــد 
اقــدام بــه تولیــد پوشــاک کنــد کــه بــا انجــام ایــن رونــد 
امــکان ادامــه فــروش کاال را در بــازار کشــور خواهنــد                         

ــت.  داش
وی بــا اشــاره بــه تشــکیل کارگــروه ویــژه پیگیــری اجرایی 
ــازی های  ــا بسترس ــرد: ب ــان ک ــتورکار بی ــن دس ــدن ای ش
ــی در  ــد خارج ــاک برن ــد پوش ــه زودی تولی ــده ب انجام ش

داخــل کشــور انجــام خواهــد شــد. 
ــت  ــن صنع ــاط بی ــود ارتب ــاک نب ــه پوش ــس اتحادی رئی
پوشــاک و دانشــگاه را خــأ موجــود در ایــن بخــش 
دانســت و ادامــه داد: بــا امضــای تفاهم نامــه بیــن قیمــت 
پوشــاک و دانشــگاه پیــام نــور، گام هــای اساســی بــرای 

ــن بخــش برداشــته شــده اســت.  ــاط در ای ایجــاد ارتب
ایــن  امضــای  بــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شــیرازی 
ــجویان  ــرای دانش ــتغال ب ــاد اش ــکان ایج ــه ام تفاهم نام
ــود  ــم می ش ــاک فراه ــت پوش ــگان صنع و دانش آموخت
ــت  ــوان صنع ــه می ت ــن تفاهم نام ــای ای ــا امض ــزود: ب اف
پوشــاک را بــه علــم روز مجهــز کــرد و بهــره وری را در ایــن 

ــش داد.  ــش افزای بخ
ــش  ــل افزای ــا را عام ــم روز دنی ــه عل ــدن ب ــز ش وی مجه
ســرمایه گذاری و ایجــاد اشــتغال بیشــتر اعــالم کــرد 
و افــزود: بــا کمــک مراکــز علمــی می تــوان طراحــی 
و ایده هــای خــود را بومــی کنیــم تــا دیگــر گرفتــار 

ایران جیــب نباشــیم.  غربــی  مدســازی های 

 خرید تضمینی گندم و جو 

از کشاورزان اصفهان
مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی اســتان اصفهــان گفــت: 
امســال خریــد تضمینــی گنــدم و جــو از کشــاورزان ایــن 

ــز انجــام می شــود.  اســتان در 51 مرک
ــز در  ــن مراک ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب ســلیمان میرزای
حــال تجهیــز و آماده ســازی اســت، اظهــار داشــت: خریــد 
ــال  ــان در س ــاورزان اصفه ــو از کش ــدم و ج ــی گن تضمین
گذشــته، اواخــر اردیبهشــت آغــاز شــد؛ امــا زمــان خریــد 
گنــدم از کشــاورزان ایــن اســتان در ســال جــاری هنــوز 

اعــالم نشــده اســت. 
ــن ســازمان در ســال گذشــته 1۶۸  ــان داشــت: ای وی بی
هــزار ُتــن گنــدم در قالــب تضمینــی و بیــش از 440 هــزار 
ــه  ــو، ذرت، کنجال ــم از ج ــاورزی اع ــوالت کش ــن محص ُت
ــه  ــاز را ب ــیب زمینی و پی ــه، س ــرس علوف ــزا، پ ــویا، کل س
صــورت توافقــی از کشــاورزان اصفهانــی خریــداری کــرده 

اســت. 
گفتنــی اســت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان 
۹۶ گنــدم   - در ســال ۹5  تضمینــی  قیمــت خریــد 
ــت  ــد و 2 درصــد اف ــت مفی ــا 4 درصــد اف ــی را  ب معمول
غیرمفیــد یک هــزار و 300 تومــان، گنــدم دوروم بــا 4 
درصــد افــت مفیــد و 2 درصــد غیرمفیــد یک هــزار و 330 
تومــان، جــو بــا 3 درصــد افــت مفیــد و 2 درصــد غیرمفید 

ــرد.  ــالم ک ــان اع ــزار و 30 توم را یک ه
اصفهــان  اســتان  روســتایی  تعــاون  مدیــر ســازمان 
ــزار  ــه امســال 27۶ ه ــود ک ــرده ب ــی ک ــر پیش بین پیش ت

ــود.  ــداری ش ــان خری ــاورزان اصفه ــدم از کش ــن گن ُت
ــزار  ــش از ۸۹ ه ــار داشــت: در ســال گذشــته بی وی اظه
ُتــن شــیر خــام در قالــب حمایتــی از دامــداران خریــداری 
شــد کــه از آن 5 هــزار و ۸00 تــن شــیر خشــک و ۶ هــزار 

و 550 تــن خامــه نیــز بــه دســت آمــد. 
 میرزایــی دربــاره تأمیــن و توزیــع میــوه پایــان ســال ۹5 
و نــوروز امســال نیــز گفــت: بــا یــک افزایــش 170 
ــن  ــزار و 500 ت ــه ســال گذشــته، 7 ه درصــدی نســبت ب
ــتان  ــهروندان اس ــان ش ــال در می ــی و پرتق ــیب درخت س
ــان  ــا زم ــد ت ــن رون ــه ای ــه البت ــد ک ــع ش ــان توزی اصفه

ــر ــه دارد. مه ــان ادام ــازار همچن ــم ب تنظی

 معاون بازاریابی و فروش شرکت مخابرات 
منطقه اصفهان تشریح کرد:

 جزئیات ردیف »درآمد عمومی دولت« 

در قبوض گوشی همراه

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اقتصاد

 معــاون بازاریابــی و فــروش 
منطقــه  مخابــرات  شــرکت 
اصفهــان در گفت وگو بــا خبرنگار 
کیمیــای وطــن، جزئیــات ردیف 
ــت« را در  ــد عمومــی دول »درآم
ــا  ــرد. ناصــر مشــایخی ب ــراه تشــریح ک ــوض گوشــی هم قب
اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس اعــالم اداره کل ارتباطات شــرکت 
ارتباطــات ســیار ایــران، اســفند ســال ۹3 و در رونــد بررســی 
الیحــه بودجــه در مجلــس شــورای اســالمی، بنــدی بــه قانون 
ــده  ــاده واح ــره 1۹ م ــوان تبص ــت عن ــال ۹4 تح ــه س بودج
الیحــه بودجــه ۹4 الحــاق شــد کــه اپراتورهــای موبایــل 
ــه مصــوب  ــر تعرف ــازاد ب ــال م ــا 10 ری ــرد ت ــزم ک کشــور را مل
ــن  ــت: بدی ــد، گف ــز کنن ــت واری ــاب دول ــه حس ــک را ب پیام
ترتیــب از ابتــدای فروردین مــاه ســال ۹4، هزینــه ارســال هــر 
پیامــک بــا افزایشــی 10 ریالــی مواجــه شــده و ایــن رقــم بــه 
صــورت مجــزا در قبض هــای گوشــی همــراه اعــالم می شــود 
 کــه ایــن موضــوع نیــز از ســوی رســانه ها اطالع رســانی 

شد. 
وی بــا بیــان اینکــه آنچــه بــه عنــوان درآمــد عمومــی دولــت 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــت ک ــی اس ــان رقم ــع هم ــده، در واق ــاد ش ی
افزایــش هزینــه پیامک هــای کاربــران بــوده و ایــن رقــم بــر 
اســاس تعــداد پیامک هــای ارســالی افــراد متفــاوت اســت 
ادامــه داد: طبــق اعــالم، ایــن رقــم در قالــب درآمــد حاصلــه 
متناســب بــا وصــول از محــل اعتبــار ردیــف 140-530000 بــه 

ــد.  ــاص می یاب ــط اختص ــتگاه های ذی رب دس
اعتبــارات اختصاص یافتــه شــامل 35  تاکیــد کــرد:  وی 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــر جمه ــت هالل احم ــه جمعی ــد ب درص
ــای  ــه داروه ــد و کمک هزین ــن، تولی ــت تأمی ــد جه )20 درص
بیمــاران بــا اولویــت بیمــاران صعب العــالج و ســرطانی 
 و 15 درصــد جهــت افزایــش اعتبــارات ســازمان امــداد 
ــه  ــه کمیت ــد ب ــزات(، 20 درص ــد تجهی ــت خری ــات جه و نج
ــدان  ــازی نیازمن ــت توانمندس ــی)ره( جه ــام  خمین ــداد ام ام
ــور  ــتی کش ــازمان بهزیس ــه س ــد ب ــش، 20 درص ــت پوش تح
ــزات  ــی و تجهی ــای درمان ــن هزینه ه ــه تأمی ــک ب ــت کم جه

ــت.  ــش اس ــت پوش ــراد تح ــی اف توانبخش
وی بــا بیــان اینکــه 5 درصــد از ایــن اعتبــار بــه تحــت 
پوشــش قــرار دادن 50 درصــد حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی 
بســیجیان معســر اختصــاص می یابــد، افــزود: 5 درصــد نیــز 
ــای پوشــش  ــت ارتق ــران جه ــه ســازمان بیمــه ســالمت ای ب
تعهــدات خدمــات دندانپزشــکی و خودمراقبتــی کــودکان 
ــور  ــه دانشــگاه پیام ن ــر 14 ســال، 5 درصــد ب ــان زی و نوجوان
جهــت تملــک دارایی هــای ســرمایه ای، 5 درصــد بــه ســازمان 
پزشــکی قانونــی، 5 درصــد بــه ســازمان انتقــال خــون ایــران 
بابــت تأمیــن تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی و آزمایشــگاهی 

ــد.  ــاص می یاب اختص
مشــایخی تاکیــد کــرد: مشــترکان همــراه اول می تواننــد 
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر درخصــوص جزئیــات قبــض 
گوشــی همــراه خــود بــه پرتــال اینترنتــی یــا ســامانه »همــراه 
مــن« مراجعــه کننــد یــا بــا مرکــز تمــاس مشــترکان )۹۹۹0( 

ایــن اپراتــور تمــاس بگیرنــد.

مبارزه با سن گندم در اراضی کشاورزی 

استان اصفهان

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اقتصاد

ــدم  ــات گن ــن آف ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــدم ب ــن گن  س
در  غلــه  اصلــی محدودکننــده کشــت  از عوامــل  و جــو 
ســطح اســتان محســوب می شــود و در مرحلــه طغیــان 
ــود                      ــا 100 درصــد محصــوالت را ناب ــه ت ــی را دارد ک ــن توانای ای

ــد.  کن
مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــده در  ــات انجام ش ــن اقدام ــه آخری ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــرد:  ــار ک ــا ســن غــالت اظه ــارزه ب ــت مب ســطح اســتان جه
نخســتین ســتاد ســن اســتان در 2۶ بهمن مــاه ســال ۹5 بــا 
حضــور مســئوالن کشــوری و اســتانی تشــکیل شــد و پــس 
در  مراقبــت  شــبکه های  شــکل گرفته،  هماهنگی هــای  از 
تمامــی اســتان شــکل گرفتنــد و اقدامــات الزم جهــت رصــد 

ــم انجــام شــد.  ــزش ســن و تراک ــزارع و بررســی ری م
حســن رحیمــی افــزود: اولیــن ریــزش ســن در 10 اســفندماه 
در اردســتان دیــده شــد و پــس از آن در شهرســتان های آران 
ــن موضــوع  ــزی شــاهد ای ــدگل، کاشــان و مناطــق مرک و بی
بودیــم؛ البتــه طبــق روال هــر ســاله ریــزش در مناطــق 
ــیری در  ــق گرمس ــفندماه، در مناط ــه دوم اس ــری در نیم کوی
دهــه دوم فروردین مــاه و در مناطــق ســرد اســتان در اواخــر 

فروردیــن رخ می دهــد. 
ــداد  ــاری تع ــی ج ــال زراع ــارزه در س ــرای مب ــزود: ب وی اف
51 شــبکه مراقبــت دولتــی و 35 شــبکه بخــش خصوصــی 
بــه فعالیــت در ســطح اســتان پرداختنــد؛ اولیــن مبــارزه در 
اردســتان انجــام شــد و بــا انجــام اقدامــات الزم، مبــارزه بــا 
ســن مــادر در مناطق گرمســیری اســتان پایــان یافــت. مبارزه 
بــا ســن مــادر در مناطــق مرکــزی نیــز از 1۶ فروردین مــاه ۹۶ 
ــه  ــان و مبارک ــان، فالورج ــون اصفه ــتان هایی همچ در شهرس
آغــاز شــده و تــا پایــان هفتــه جــاری ادامــه خواهــد داشــت. 
ــاز و  ــارزه آغ ــز از 5 اردیبهشــت ماه مب در مناطــق سردســیر نی

تــا دو هفتــه دیگــر ادامــه خواهــد داشــت. 
ــا ۶  ــر اســاس اطالعــات جمع آوری شــده ت رحیمــی گفــت: ب
ــتان  ــق اس ــار از مناط ــزار و 117 هکت ــت ماه، در 4۶ ه اردیبهش
مبــارزه بــا ســن مــادر انجــام گرفتــه اســت. بیشــترین ســطح 
ــزار و ۶10  ــا 20 ه ــان ب ــتان اصفه ــه شهرس ــق ب ــارزه متعل مب
هکتــار اســت. بعــد از آن نیــز مبــارزه بــا پــوره از ایــن هفتــه 
ــا اواخــر تیرمــاه ادامــه دارد. رئیــس حفــظ نباتــات  آغــاز و ت
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان تاکیــد کرد: ســال 
گذشــته بیــش از ۹2 هــزار هکتــار مبــارزه بــا ســن در ســطح 
ــن عــدد در  ــی می شــود ای اســتان انجــام گرفــت و پیش بین

ســال جــاری بــه ۹5 هــزار هکتــار برســد. 

رکود بی سابقه صنف کاشیگوشی های همراه، جایگزین کارت بانکی می شوند

کاهش قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی اعــام کــرد: قیمــت ســیب زمینی و گوجه فرنگــی در بــازار کاهــش یافتــه و ایــن رونــد بــا ورود 

تولیــدات جدیــد از اســتان های خوزســتان، فــارس و گــرگان ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. 
عکس: آرشیو

در قاب تصویر
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حتما بخوانید!
پیش بینی 964 شعبه اخذ رأی ...

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

فخرالدیــن احمــدی دانش آشــتیانی ظهــر دیــروز در 
ــد  ــت: نبای ــان گف ــه در اصفه ــم نمون ــم معل مراســم تکری
نــگاه خــود را بــه آمــوزش معطــوف کنیــم؛ چــرا کــه اگــر 
ــد  ــا چن ــد ت ــیم، بای ــور باش ــط آموزش  مح ــم فق بخواهی
ــا  ــن محتواه ــم و ای ــع کنی ــدارس را جم ــر م ــال دیگ س

ــد.  ــم ندارن ــه معل ــازی ب نی
وزیــر آمــوزش و پــرورش دولــت یازدهــم ادامــه داد: مــا 
ــن  ــم و در ای ــدم بدانی ــوزش مق ــر آم ــرورش را ب ــد پ بای

ــری برداشــته شــود.  ــای مؤث ــه گام ه زمین
ــم  ــام معل ــث مق ــرد: بح ــان ک ــن خاطرنش وی همچنی
ــم.  ــم نشــان دهی ــد در ســاختار و تشــکیالت بتوانی را بای
معلــم بــا دیدگاه هایــی کــه دارد بایــد در تصمیمــات 
آمــوزش و پــرورش از بــاال تــا پاییــن حضــور و آزادی عمــل 
داشــته باشــد تــا بــا فکــرش، تربیــت را در مدرســه جــاری 

کنــد.
ــا  ــه خــود م ــی از مســائلی ک ــزود: یک  دانش آشــتیانی اف
ــت  ــاد رقاب ــا ایج ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای ــش داری در آن  نق
ــه بچه هــا آمــوزش دهیــم و ایــن باعــث  ســعی داریــم ب
شــده کــه تربیــت ناموفقــی داشــته  باشــیم. مــا بایــد ایــن 

مســئله را در کالس درس بــه دانش آمــوزان بیاموزیــم کــه 
ــزار  ــوزی برگ ــورای دانش آم ــات ش ــم انتخاب ــر بخواهی اگ

ــد. ــت کنن ــه چــه شــکلی رقاب ــم، دانش آمــوزان ب کنی
    افزایش صددرصدی حقوق معلمان

وزیــر کابینــه یازدهــم در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
تصریــح کــرد: در همیــن دولــت در ســال 96، صددرصــد 
حقــوق معلمــان افزایــش پیــدا کــرده اســت؛ امــا در کنــار 
ایــن مســئله قبــول داریــم افزایــش حقــوق کافــی نیســت 

و بایــد کارهــای دیگــری هــم انجــام دهیــم و همچنیــن با 
تشــکیل کارگروهــی ویــژه بــه دنبــال تأمیــن منابــع جدیــد     

و پایــدار بــرای آمــوزش و پــرورش هســتیم.
    بیمه تکمیلی

فخرالدیــن دانش آشــتیانی در ادامــه ســخنان خــود 
دربــاره وضعیــت معیشــتی معلم هــا ابــراز داشــت: یکــی 
ــت. در  ــی اس ــه تکمیل ــان، بیم ــدی معلم ــائل کلی از مس
جلســات متعــددی بــا شــرکت های مختلــف بیمــه ای بــه 

نتایــج خوبــی رســیده ایم و امیدواریــم هفتــه آینــده اخبــار 
خوبــی دربــاره ایــن موضــوع بــه فرهنگیــان بدهیــم.

 وی اذعــان کــرد: دلیــل توســعه یافتگی یــک کشــور رشــد 
ــور  ــعه کش ــای توس ــت؛ زیربن ــی نیس ــرمایه های مال س
توســعه فرهنگــی اســت؛ در غیــر ایــن صــورت جامعــه بــه 
ــم  ــگاه معل ــوغ نمی رســد و اینجاســت کــه جای رشــد و بل
ــواده  ــان خان ــه و بنی ــده جامع ــع می شــود؛ چــون آین رفی

را می ســازد.
ایــن وزیــر همچنیــن گفــت: بایــد بــه معلــم اجــازه دهیــم 
تــا خــودش تصمیم گیرنــده در مســائل باشــد؛ اگــر دقــت 
ــی را  ــای ارزیاب ــن نــگاه، برگه ه ــرده باشــید بــا همی ک
عــوض و بــه فرمــی کــه خــود معلــم خــودش را ارزیابــی 

کنــد، تبدیــل کردیــم.
دانش آشــتیانی عنــوان کــرد: از نظــر مالــی در دولــت 
ــی انجــام  ــان افزایــش خوب ــرای فرهنگی ــد ب ــر و امی تدبی
شــد؛ امــا می دانیــم ایــن میــزان هــم کافــی نیســت و در 
نظــر داریــم تــا در جهــت مســئله حقــوق معلمــان، حکمی 
را بــا کمــک نماینــدگان مجلــس تصویــب و نظــام حقوقی 

معلمــان را از کارکنــان جــدا کنیــم.
ــا در روز  ــت ت ــان خواس ــه فرهنگی ــان از جامع وی در پای
انتخابــات پرشــکوه پــای صندوق هــای رأی حاضــر شــوند.

وزیرآموزش و پرورش در مراسم تکریم معلم نمونه در اصفهان مطرح کرد:

افزایش صددرصدی حقوق معلمان در دولت یازدهم

علت ۷۰ درصد تصادفات جاده ای اصفهان 

عامل انسانی است
معـــاون حمـل ونقـــل اداره کل 
راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای 
اصفهــان گفــت: عامــل انســانی 
در بررســی های بــه عمــل آمــده 
علــت حــدود ۷۰ درصــد تصادفات 

در استان اصفهان است. 
علیرضــا صفاتــاج اظهــار داشــت: 
بیــان حساســیت تصادفــات و تلفــات ناشــی از آن بــه نقــش 
ویــژه آمــوزش و آگاه ســازی عمــوم جامعه درخصــوص رعایت 

ــردد.  ــرور برمی گ ــور و م ــی عب ــررات ایمن ــن و مق قوانی
همایــش  چهارمیــن  داریــم  نظــر  در  داشــت:  بیــان  وی 
ــه  ــکاری مجموع ــا هم ــن را ب ــاوران راه ایم ــی ی فرهنگی آموزش
شهرســتان، در کاشــان برگــزار کنیــم و پس از آن شــرکت کنندگان 
ــی راه در  ــاوران ایمن ــفیران و ی ــوان س ــه عن ــش ب ــن همای ای
فرهنگ ســازی در میــان عمــوم جامعــه ایفــای نقــش کننــد. 
ــان  ــتان اصفه ــداری اس ــل اداره کل راه ــل و نق ــاون حم مع
افــزود: هــدف از برگــزاری این همایــش ایجاد فرهنگ ســازی 
صحیــح در رعایــت قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی 
اســت کــه بــا رعایــت نکــردن ایــن قوانیــن، فــرد خاطــی یــک 

ــود.  ــی می ش ــه تلق ــگ در جامع ــی ادب و بی فرهن ــرد ب ف
ــر  ــعه یافتگی ه ــاخصه های توس ــی از ش ــرد:  یک ــالم ک وی اع
کشــوری نســبت ســوانح و تلفــات و تصادفــات بــه جمعیــت 
ــاالی  ــار ب ــه آم ــه ب ــا توج ــران ب ــه در ای ــت ک ــور اس ــر کش ه
تلفــات و ســوانح جــاده ای، ایــن موضــوع بایــد مــورد توجــه 

قــرار گیــرد. خبــر فارســی

چهارمحال و بختیاری، پیشرو در صدور 

کارت هوشمند ملی
بختیــاری گفــت:  و  چهارمحــال  احــوال  ثبــت  کل  مدیــر 
 خوشــبختانه چهارمحــال و بختیــاری در زمینــه درخواســت 

و صدور کارت هوشمند ملی پیشرو بوده است. 
ــرای  ــدای اج ــه از ابت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــی رفیع پ محمدعل
طــرح هوشمندســازی کارت ملــی تــا ســال گذشــته 339 هــزار 
ــال  ــرد: در س ــار ک ــده، اظه ــادر ش ــتان ص و 323 کارت در اس
گذشــته 238 هــزار و 5۰1 کارت هوشــمند ملــی در اســتان صادر 

ــه افــراد تحویــل داده شــده اســت.  و ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعرفــه تعویــض کارت هوشــمند ملی در 
دفاتــر پیشــخوان دولــت موجــود اســت، افــزود: افــراد متقاضی 
ــر  ــق دفات ــد از طری ــود، بای ــی خ ــض کارت مل ــور تعوی ــه منظ ب
ــس از  ــد و پ ــدام کنن ــتان اق ــطح اس ــت در س ــخوان دول پیش
صــادر شــدن و دریافــت پیامــک بــرای گرفتــن کارت، بــه اداره 
ثبــت احــوال مراجعــه کننــد. در حــال حاضــر اعتبــار کارت هــای 

ملــی قدیمــی تــا پایــان ســال 96 اســت. ایســنا

اخبار کوتاه

 فرماندار اصفهان خبر داد:

 پیش بینی 964 شعبه اخذ رأی 

در شهرستان اصفهان
گفـــت:  اصفهــــان  فرمانـــدار 
انتخابــات اردیبهشــت ماه، یــک 
ــا  ــت و ب ــم اس ــی مه ــداد مل روی
انتخابــات  قانــون  بــه  اســتناد 
بــه  کلیــه دســتگاه ها موظــف 
برگـــزاری  در  الزم  همـــکاری 

انتخــابات هســتند. 
ــا  ــه بن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان، ب ــدار اصفه ــی، فرمان ــد رضوان احم
ــاس  ــردم حق الن ــری »رأی م ــم رهب ــام معظ ــوده مق ــر فرم ب
اســت«، اظهــار کــرد: مــا موظفیــم بــه وظایــف شــرعی، قانونــی 
ــکوه تر  ــر و باش ــه مطلوب ت ــزاری هرچ ــود در برگ ــی خ و اخالق
 انتخابــات عمــل کــرده و بــا امانتــداری، از رأی مــردم حراســت 
و حفاظــت کنیــم. وی بــا اشــاره بــه مهم تریــن وظایــف مجریــان 
انتخابــات عنــوان کــرد: برنامه ریــزی درســت، بسترســازی 
ــات و قانونگرایــی  جهــت مشــارکت حداکثــری مــردم در انتخاب
ــان  ــم مجری ــف مه ــه وظای ــون، از جمل ــر محــور قان ــت ب و حرک
انتخابــات اســت کــه زمینــه را بــرای برگــزاری انتخاباتــی ســالم 
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــان ب ــدار اصفه ــازد. فرمان ــم می س فراه
3 انتخابــات پیــش رو و 964 شــعبه اخــذ رأی و 2۰ ســتاد 
ــن  ــرد: از ای ــان ک ــان، خاطرنش ــتان اصفه ــی در شهرس انتخابات
تعــداد شــعب، 692 شــعبه در کالنشــهر اصفهــان، 116 شــعبه در 
بخــش مرکــزی و از ایــن تعــداد ســتاد نیــز 16 ســتاد در قالــب 
ــک  ــان، ی ــه اصفه ــق 15گان ــهرداری های مناط ــتاد در ش 15 س
ســتاد ســیار در ســازمان هــالل احمــر و 4 ســتاد دیگــر نیــز در 
بخــش مرکــزی مســتقر خواهنــد بــود کــه ایــن خــود مســتلزم 

ــنا ــت. ایس ــیاری اس ــات بس ــل و امکان ــزی کام برنامه ری

تشکیل شورای اسالمی کار شهرداری کرمان
ــهرداری  ــالمی کار ش ــورای اس ــکیل ش ــان از تش ــهردار کرم ش
کرمــان خبــر داد و هــدف از ایــن اقــدام را اســتفاده از نظــرات 

ــوان کــرد.  کارگــران در مســائل شــهرداری عن
علــی بابایــی در آییــن تکریــم بازنشســتگان شــهرداری کرمــان 
ــتگانی  ــل از بازنشس ــت را تجلی ــن نشس ــکیل ای ــدف از تش ه
زحمــت  کرمــان  شــهرداری  در  ســال ها  کــه  دانســت 
کشــیده اند. بابایــی همچنیــن از تشــکیل شــورای اســالمی کار 
ــران  ــت از کارگ ــرای حمای ــون بازنشســتگان شــهرداری ب  و کان
و بازنشســتگان خبــر داد و گفــت: امیدواریــم بــا تشــکیل 
شــورای اســالمی کار، بتوانیــم مشــکالت احتمالــی مربــوط بــه 
کارگــران را رفــع کنیــم. وی از دیگــر اهــداف شــورای اســالمی 
کار را اســتفاده از نظــرات کارگــران در مســائل شــهرداری 
دانســت و گفــت: جامعــه نیــروی انســانی شــهرداری و کارگران 

ــر ــند. مه ــل باش ــهری دخی ــای ش ــد در تصمیم گیری ه بای

اخبار کوتاه

ــه  ــعبانیه و هفت ــاد ش ــا اعی ــان ب همزم کیمیای وطن

 بزرگداشــت کار و کارگــر، آییــن تجلیــل و تقدیــر از کارگــران 
شــامل:  »امتنــان«  جشــنواره  نمونــه  و کارگروه هــای 
برترین هــای مســابقات قــرآن کارگــران، گروه هــای کار 

نمونــه، واحدهــای نمونــه و خانه هــای 
بهداشــت  نمونــه اســتان بــا حضــور دکتــر 
جمالی نــژاد  دکتــر  اســتاندار،  زرگرپــور 
دکتــر  و  فوالدگــر  مهنــدس  شــهردار، 
تاج الدیــن نماینــدگان اصفهــان در مجلــس 
شــورای اســالمی، محســن نیرومنــد مدیر 
کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، و جمعــی 

ــدگان  ــان و نماین ــئوالن، کارفرمای ــران و مس ــر از مدی دیگ
ــان در روز  ــتان اصفه ــری اس ــکل های کارگ ــا و تش نهاده
ــاق  ــل ات ــاری در مح ــال ج ــت ماه س ــنبه 1۰ اردیبهش یکش

بازرگانی برگزار شد. 
در ایــن آییــن کــه بــا ســخنرانی اســتاندار و دیگر مســئوالن 

ــان ســختکوش ذوب آهــن  ــود و جمعــی از کارکن همــراه ب
ــا لبــاس مقــدس کار و تولیــد حضــور داشــتند   اصفهــان ب
تعــداد هشــت نفــر از تالشــگران ایــن شــرکت در بخش هــای 
کارگــر نمونــه، گــروه کار نمونــه و مســابقات قــرآن کارگــری 
ــپاس  ــوح س ــد و ل ــرار گرفتن ــل ق ــورد تجلی  م

و تندیس ویژه به آن ها اعطا شد. 
اســامی نفــرات برگزیــده عبارتنــد از: علیرضــا 
عباســی )کارگــر نمونــه(، محســن فریــور 
یگانــه )نفــر برتــر مســابقات قرآنــی کارگــران(  
محمدرضــا اســماعیلی، امیــر دهقانــی، بهنــام 
عشــوری، حســن رضایــی، حســین دهقانــی، 
ــری(. ــه گارگ ــروه نمون ــن )کارگ ــر نجم الدی ــد پی علی محم

 گفتنــی اســت کــه بررســی و انتخــاب نفــرات برتــر 
جشــنواره »امتنــان« بــر اســاس فراخــوان و ثبت نــام 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــط اداره کل تع ــایت توس در س

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــتان ص اس

در آیین تقدیر از کارگران نمونه اصفهان صورت گرفت

تجلیل از هشت کارگر نمونه ذوب آهن اصفهان
 اعضــای هیئت مدیــره ســازمان قطــار شــهری اصفهــان 
و حومــه در ادامــه بازدیدهــای هفتگــی خــود از رونــد 
ســاخت ایســتگاه امــام حســین)ع( اصفهــان بازدیــد 
ــان  ــهردار اصفه ــور ش ــا حض ــه ب ــد ک ــن بازدی ــد. در ای کردن

و معاونــان وی مشــاور عالــی شــهردار و 
ــران ســازمان قطــار شــهری  همچنیــن مدی
اصفهــان و حومــه برگــزار شــد، آخریــن 
ــی  ــتگاه بررس ــن ایس ــاخت ای ــت س وضعی

ــد.  ش
شــهردار اصفهــان، بــا اشــاره بــه قــول 
مدیریــت شــهری درخصــوص تکمیــل فــاز 

ســوم خــط یــک قطــار شــهری گفــت: در حــال حاضــر اراده 
جمعــی بــر تکمیــل ایســتگاه های باقی مانــده از خــط یــک 
بــه شــمار مــی رود و بایــد کاری کنیــم کــه در نیمــه نخســت 
ســال جــاری ایــن اتفــاق محقــق شــود. مهــدی جمالی نــژاد 
ــان در  ــهری اصفه ــار ش ــت قط ــرار اس ــه ق ــان اینک ــا بی ب

ابتــدای تیــر امســال بــه ایســتگاه آزادی برســد، ادامــه داد: 
ــل و  ــد عــزم جــدی درخصــوص تکمی در همیــن راســتا بای
بهره بــرداری از ایســتگاه های باقی مانــده وجــود داشــته 
ــه  ــیر ب ــن مس ــود در ای ــی موج ــکالت احتمال ــد و مش باش
ــت  ــاره اهمی ــود. وی درب ــرف ش ــرعت برط س
خــط  از  باقی مانــده  بخش هــای  تکمیــل 
ــه  ــن زمین ــیاری در ای ــای بس ــزود: تالش ه اف
صــورت گرفــت و بایــد ایــن تالش هــا در نیمــه 
نخســت امســال بــه نتیجــه مناســبی برســد. 
مالــی اداری  معــاون  نورصالحــی،  محمــد 
شــهرداری و سرپرســت ســازمان قطار شــهری 
اصفهــان، نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه 
ــه کیفیــت ســاخت ایســتگاه های قطــار شــهری اصفهــان  ب
ــام حســین)ع(  ــدان ام گفــت: ایســتگاه قطــار شــهری می
بایــد بــا بهتریــن کیفیــت ســاخته شــود و اقدامــات نهایــی 

ــا درخصــوص تکمیــل آن اجرایــی شــود. ایمن

در شهر

آگهی  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   مستقر در  واحد ثبتی 

منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان 

و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

1-برابر رای شماره 13966۰3۰2۰23۰۰۰142 مورخ 96/2/6  آقای علی محمد نیک نداف به شماره شناسنامه6۰ 

کدملی 1291۰59131 صادره از اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 143/18 متر 

مربع مفروزی از پالک شماره 11 فرعی از 32۰4 – اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که درازای مالکیت مشاعی 

اولیه محرز گردیده است . .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/2/13      

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/2/28

امیر حسین صفائی   رئیس منطقه  ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان 3591/م الف

آگهی فقدان سند مالکیت 
بموجب دو برگ استشهاد محلی خانم فاطمه فخاری اردلی فرزند رضا مالک ششدانگ پالک1284۷/1۰ واقع 

دربخش5 صفحه 2۷8 دفتر ذیل ثبت ۷۷25۰ بنامش سابقه ثبت دارد و بعلت جابجائی مفقود شده و. درخواست 

صدور سند المثنی نمود لذا  طبق تبصره یک اصالحی ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که 

هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد 

خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد 

مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 

مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 3۷99/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پالک  353۰ فرعی از 1۰393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق رای 

شماره 13956۰3۰2۰2۷۰12253مورخ 95/9/29 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقدسند رسمی  مستقر درثبت اسناد و امالک  منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 

مرقوم به نام مریم سازش فرزند نعمت اله به شناسنامه 21 صادره از اصفهان و کد ملی به شماره 12914133۷5 

صادر گردیده و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است  اینک بنا به دستور قسمت 

اخیراز ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده  متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/3/8 دو شنبه 

ساعت 9 صبح   در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 

که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از 

تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 

باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام 

و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 

میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 

ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1396/۰2/13 

شماره :3562/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پالک  12953/1354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 

پرونده ثبتی بنام سعید دهقانی ابری وطاهره قربانی  فرزندان محمدعلی و علی  در جریان ثبت است و رای شماره 

1۰814و1۰81۷ مورخ 1395/8/25  از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقدسند رسمی  مستقر درثبت اسناد و امالک  منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم  صادر 

گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است  اینک بنا به دستور قسمت 

اخیراز ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده  متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/3/1۰ ساعت 9 

صبح  در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز 

و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 

طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 

دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 1396/۰2/13 

شماره :34۷5/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی ابالغ 
 96۰۰56 شعبه:  بایگانی  شماره   96۰998۰35۰2۰۰۰44 پرونده:  شماره   961۰1۰۰35۰2۰۰433 ابالغنامه:  شماره 

تاریخ تنظیم: 1396/۰1/23 خواهان احمد مولویان جزی  فرزند یداله دادخواستی به طرفیت خوانده رحمت اله 

گرشاسبی به خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 

2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ باال،خیابان شهید نیکبخت،ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 3۰4 ارجاع و به کالسه 96۰۰56ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  

96/۰4/19 ساعت 1۰:3۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 

ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 

از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد..

شماره : 18۰8/م الف منشی شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ 
شماره درخواست: 961۰46۰35۰۷۰۰۰۰1 شماره پرونده: 92۰998۰35۰۷۰1116 شماره بایگانی شعبه: 9212۷4 تاریخ 

تنظیم : 96/۰1/15 خواهان تجدید نظر خواه آقای سعید کمالی فرزند اسدهللا دادخواستی به طرفیت خواندگان 

نسبت  نظر خواهی  تجدید  و  اعتراض  به خواسته  اجودانیان  و  2-علی  رمضانعلی  فرزند  1-آقای حسن کتابی 

به دادنامه 586-95۰ مورخه 95/4/3 و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، 

خیابان چهارباغ باال،خیابان شهید نیکبخت،ساختمان دادگستری کل اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به 

کالسه 9212۷4ح۷ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/۰4/13 و ساعت 8 صبح تعیین شده است. به علت 

مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقالب در امور مدنی  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  

پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۷61/م الف منشی شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-حیدر علی هاشم پور

آگهی ابالغ 
تاریخ  بایگانی شعبه: 96۰۰9۷  پرونده: 96۰998۰35۰2۰۰۰81 شماره  ابالغنامه: 961۰1۰۰35۰2۰۰914 شماره  شماره 

تنظیم: 1396/۰2/۰2 خواهان ایرج خیراللهی فرزند عبدالرحیم  دادخواستی به طرفیت خوانده محمود نوری به 

نموده که جهت  اصفهان  دادگاه های عمومی شهرستان  شهرستان  تقدیم  فقره چک  مطالبه وجه 14  خواسته 

رسیدگی به شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ باال،خیابان شهید 

نیکبخت،ساختمان دادگستری کل استان  اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 3۰4 ارجاع و به کالسه 96۰۰9۷ثبت گردیده 

و  بودن خوانده  المکان  علت مجهول  به  است.  تعیین شده  1۰ صبح  آن  96/۰4/1۷ ساعت  رسیدگی  وقت  که 

درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی  و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 

آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد..

شماره : 2858/م الف منشی شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان-مسلمی امیرانی

آگهی ابالغ 
شماره ابالغنامه: 961۰1۰۰35۰2۰۰482 شماره پرونده: 95۰998۰35۰2۰۰9۰۷ شماره بایگانی شعبه: 951۰66 تاریخ 

به طرفیت خوانده علی خاشعی  تنظیم: 1396/۰1/24 خواهان حسین سرشوقی فرزند محمدعلی دادخواستی 

فرزند رسول  به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  شهرستان اصفهان نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ باال،خیابان شهید 

نیکبخت،ساختمان دادگستری کل استان  اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 3۰4 ارجاع و به کالسه 951۰66ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن  96/۰4/2۰ ساعت 1۰:3۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 

خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی  و دستور دادگاه 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد..

شماره : 18۰9/م الف منشی شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان- مسلمی  امیرانی

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه: 961۰1۰۰35۰2۰۰48۰ شماره پرونده: 95۰998۰35۰2۰۰263 شماره بایگانی شعبه: 95۰338 تاریخ 

تنظیم: 1396/۰1/24 خواهان خانم آزاده معلمی دمنه دادخواستی به طرفیت خواندگان جهانگیر چه گویی دزکی و 

احسان کریمی خرمی   به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ باال،خیابان شهید 

نیکبخت،ساختمان دادگستری کل اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 3۰4 ارجاع و به کالسه 95۰338ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن  96/۰4/2۰ ساعت 9:3۰ صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده جهانگیر 

چه گویی دزکی و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 

مدنی  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 

اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد..

شماره : 181۰/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه: 951۰1۰۰369۷۰6533 شماره پرونده: 95۰998۰369۷۰۰۰۰5 شماره بایگانی شعبه: 95۰995 تاریخ 

تنظیم: 1395/12/1۰ در خصوص پرونده کالسه 95۰995 دادخواستی از طرف خانم زهرا نایب صادقی به وکالت از 

آقایان محمد هدایت و مسعود البهشتی با خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 1348 و 1349و 135۰ 

مورخ 88/9/4 صادره از شعبه 15 تجدید نظر اصفهان به طرفیت خواندگان محمد حدادزاده- ژیال حداد زاده- رویا 

حدادزاده- افتخارالسادات آهنچیان به شعبه 15 دادگاه تجدید نظر ارائه شده  و در تاریخ 96/5/1 ساعت 9/3۰ 

وقت رسیدگی در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ باال،چهارراه  نظر اصفهان،شعبه 15 

تعیین شده بنا به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی  و دستور دادگاه 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر شوند.

شماره : 656/م الف شعبه 15 دادگاه تجدید نظر اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه: 951۰1۰۰369۷۰6536 شماره پرونده: 95۰99836419۰۰518 شماره بایگانی شعبه: 951423 تاریخ 

دادرسی  آیین  قانون  ماده 344  اجرای  در  پرونده کالسه 951423ت15  محتویات  1395/12/1۰ حسب  تنظیم: 

کیفری وقت رسیدگی مورخ 96/5/22 ساعت 1۰/3۰ صبح به آقای مسعود شهبازی فرزند حسین مجهول المکان 

ابالغ شود که در خصوص تجدید نظر خواهی آقای محمد رضا فتاحی سده نسبت به دادنامه 95-24۰4 مورخ 

95/1۰/22 شعبه 1۰1 کیفری دو لنجان در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر اصفهان واقع در اصفهان چهارراه نظر دادگاه 

تجدید نظر در تاریخ فوق حاضر شود.

شماره:651/م الف شعبه 15 دادگاه تجدید نظر اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه: 951۰1۰۰369۷۰6534 شماره پرونده: 95۰998۰3588۰۰۰51 شماره بایگانی شعبه: 951489 تاریخ 

تنظیم: 1395/12/1۰ حسب محتویات پرونده کالسه 951489ت15 در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری 

وقت رسیدگی مورخ 96/5/3۰ ساعت 9/3۰ صبح به آقای عبدالرضا مسلمی فرزند محمد مجهول المکان ابالغ 

شود که در خصوص تجدید نظر خواهی آقای محمود دانش به وکالت از آقای حسین رییسی نسبت به دادنامه 

95۰-1۷45 شعبه 113 دادگاه  کیفری دو اصفهان در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر اصفهان واقع در اصفهان چهارراه 

نظر دادگاه تجدید نظر در تاریخ فوق حاضر شود.

شماره:653/م الف شعبه 15 دادگاه تجدید نظر اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
درخصوص پرونده کالسه 36/95 خواهان ابراهیم الیکی دادخواستی مبنی بر الزام به تحویل یکدستگاه خودروی 

سواری 2۰6  ۷12 و 22 ایران 13 وانتقال سند بطرفیت 1.محمد علی جمالی 2.منصور صادقی تقدیم نموده است 

المکان بودن خوانده حسب  وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 96/3/13 ساعت 16 تعیین وباتوجه به مجهول 

تقاضای خواهان مراتب در جراید کثراالنتشار منتشر تاخوانده قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه ونسخه ثانی 

دادخواست وضمائم را اخذ نماید ودر صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی وتصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.

رئیس دفتر شعبه 3۷ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 96۰۰82 خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحسین نظری 

توکلی و مسعود مهرداد با وکالت امیر قاسمیان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک  به طرفیت مهدی شفیعی 

وشاره-فاطمه مختاری- ناصر فرزانه وشاره- ولی اله شفیعی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز سه 

شنبه مورخ96/4/13 ساعت 1۰:3۰ صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان برابر ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال،مجتمع شهدای مدافع حرم 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.

شماره: 2۷94/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آرای 

شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و 

اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 

3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در 

دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی 

داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 

از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 

بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. برابر رای اصالحی شماره 13956۰3۰2۰18۰۰3829 

کالسه پرونده 13921144۰2۰18۰۰۰۷6۷ آقای حسنعلی کریمی دولت آبادی فرزند علی  بشماره شناسنامه 1 صادره 

از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  148.6۷ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 

1۷9 و 185 و 186 فرعی از 112  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای 

علی کریمی دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/۰1/29     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/۰2/13

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:34 /3۷/۰5/الف/م به تاریخ 96/۰1/23

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آرای 

شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و 

اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 

به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 

،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 

در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

عاملی  جبل  جالل  آقای   13911144۰2۰18۰۰266۰ پرونده  کالسه   13956۰3۰2۰18۰۰3965 شماره  رای  1-برابر 

فروشانی فرزند عطاء بشماره شناسنامه 341 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 

3۰5.52 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 32۰ اصلی واقع در دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری 

بصورت موروثی از آقای عطاء جبل عاملی فروشانی

عاملی  جبل  جالل  آقای   13911144۰2۰18۰۰2666 پرونده  13956۰3۰2۰18۰۰3966 کالسه  شماره  رای  2-برابر 

فروشانی فرزند عطاء  بشماره شناسنامه 341 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 

3۰۰.3۷ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 32۰ اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری 

بصورت موروثی از آقای عطاء جبل عاملی فروشانی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/۰1/29   

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/۰2/13

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:3۷/۰5/3۰/الف/م به تاریخ 96/۰1/21

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  عذرا یاوری     دارای شماره شناسنامه 262 به شرح دادخواست به کالسه 123/96 از این شورا درخواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی رحمانی    به شماره شناسنامه 146۰3 

در تاریخ 95/12/2۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به :1.حسین رحمانی  

فرزند  رحمانی  فرزند محمد علی ش ش 3۰1۷3.خدیجه  رحمانی  2.محسن  فرزند محمد علی ش ش 4۷۰ 

محمد علی ش ش 6154.لیال رحمانی فرزند محمد علی ش ش 1133 5. سعیده رحمانی  فرزند محمد علی ش 

ش 122۰۰۰3619 6. عذرا یاوری فرزند اسداله ش ش 262 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 این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی 

انحصار وراثت صادر خواهد شد .

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف 98

در جلسه هیئت مدیره سازمان قطار شهری اصفهان مطرح شد:

مترو در نیمه نخست امسال به آزادی می رسد
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حتما بخوانید!
ناشران برگزیده سال 9۵ معرفی شدند

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه فرهنگ

ــام مقــدس  ــه ن ــا 18 اردیبهشــت ماه هــر ســال ب 12 ت
ــه در  ــن بهان ــه همی ــم نامگــذاری شــده اســت؛ ب معل
ــخ  ــه تاری ــی ب ــم نقب ــم گرفتی ــروز تصمی ــزارش ام گ
ــای  ــن نقش ه ــاد ماندنی تری ــه ی ــم و برخــی از ب بزنی
معلــم در تاریــخ ســینمای ایــران را مــورد بررســی قــرار 

دهیــم.
    فیلم »رابطه«

شــاید در ســینمای ایــران پــوران درخشــنده بــه 
واســطه توجــه بــه ســینمای تربیتــی، بیــش از بقیــه 
بــه معلــم و نقــش و جایــگاه آن توجــه کــرده اســت. 
در ایــن جنــس از فیلم هــا درخشــنده بــه رابطــه 
متقابــل معلــم و شــاگرد و تأثیــر مثبــت کیفیــت ایــن 
رابطــه بــر بهبــود مســائل کــودکان پرداختــه اســت؛ از 
ــه  ــرد ک ــم »رابطــه« اشــاره ک ــه فیل ــوان ب ــه می ت جمل
در آن بــه شــکل گرفتــن رابطــه بیــن معلــم مدرســه بــا 
پســرکی گنــگ می پــردازد کــه آرزوی حــرف زدن دارد. 
ــوع  ــطه ن ــه واس ــه ب ــه ک ــن رابط ــت ای ــع کیفی در واق
حضــور و برخــورد معلــم ویــژه می شــود، اولیــن 
جــاری  پســرک  زبــان  بــر  را  نامفهــوم  کلمــات 

 . زد می ســا
مرحــوم خســرو شــکیبایی بــرای بــازی در ایــن فیلــم 
ــا  ــت ت ــور داش ــنوا حض ــودکان ناش ــار ک ــاه در کن 6 م
بــه پرداخــت درســتی از نقشــی کــه می خواســت ایفــا 

کنــد، برســد.
    فیلم »عبور از غبار«

ــنده  ــوران درخش ــم پ ــن فیل ــار«، دومی ــور از غب »عب
بــا  معلــم مدرســه  یــک  رابطــه  بــه  اســت کــه 
می پــردازد. دورافتــاده  روســتایی  در  شــاگردش 

ایــن بــار مســائل و مشــکالت خــاص ایــن معلــم بــه 
گونــه ای پررنــگ در تعامــل بــا کارش قــرار می گیــرد و 

بــار دراماتیــک ایــن رابطــه پررنگ تــر اســت.
    فیلم »پرنده کوچک خوشبختی«

»پرنــده کوچــک خوشــبختی«، یکــی از درخشــان ترین 

ــازی  ــا ب ــه اتفاق ــت ک ــران اس ــینمای ای ــای س فیلم ه
درخشــان همــا روســتا در ایــن فیلــم در نقــش یــک 
معلــم، هنــوز کــه هنــوز اســت جــذاب و دیدنی اســت. 
عطیــه معصومــی، بازیگــر اصلــی ایــن فیلــم در واقــع 
ــن  ــرای ای ــر ب ــر دیگ ــان 5 بازیگ ــود و از می ــنوا ب ناش

نقــش انتخــاب شــد.
 بــازی معصومــی در نقــش ملیحــه، یکــی از بهتریــن 
ایــران  در ســینمای  معلــول  بازیگــران  بازی هــای 

ــده  ــردم زن ــیاری از م ــر بس ــوز در خاط ــه هن ــت ک اس
ــت. اس

    فیلم »پشت پرده مه«
در  معلــم  شــخصیت  از  برجســته  حضــور  یــک 
ــز  ــرده مــه« پروی ــم »پشــت پ ــران را فیل ســینمای ای

ثبــت کــرد.  شــیخ طادی 
معلــم  از  چندوجهــی  شــخصیتی  فیلــم  ایــن  در 
ــا  ــل ب ــل و تقاب ــر تعام ــالوه ب ــه ع ــود ک ــت می ش ثب
ــه  ــود ک ــده می ش ــه ای پیچی ــر رابط ــاگردش، درگی ش

پرداختــی جــذاب دارد.
    فیلم »فروشنده«

یکــی از آخریــن نقش هــای معلــم در ســینما نقــش 
اصغــر  »فروشــنده«  فیلــم  در  حســینی  شــهاب 
ــم  ــن فیل ــی ای ــد قصــه اصل فرهــادی اســت. هــر چن
ــش  ــغل و من ــا ش ــت، ام ــا نیس ــا معلم ه ــه ب در رابط
شــخصیت معلــم در ایــن فیلــم، یکــی از نــکات 

ــت.  ــته آن اس برجس
ــا  ــه ب ــی ک ــش معلم ــم در نق ــن فیل ــینی در ای حس
ــود  ــر می ش ــی دارد   ظاه ــه نزدیک ــاگردانش رابط ش
ــان  ــزرگ، می ــم چالشــی ب ــگاه حســاس فیل و در بزن
ــاد  ــم ایج ــک معل ــوان ی ــه عن ــه هایش ب او و اندیش

می شــود.
معلمــان بســیاری در تاریــخ ســینمای ایــران بــر پــرده 
ســینما نقــش بســته اند؛ بــا وجــود ایــن نقــش معلــم 
در داســتان ها نقشــی نیســت کــه رنــگ کهنگــی 
بگیــرد و هنــوز هــم می شــود بیشــمار روایــت تــازه از 

ــاخت. ــا س ــتان معلم ه داس

امــام  دانشــگاهی  جشــنواره  دبیــر  مختــاری،  امیــن   -
شــهرام  نعمــت هللا،  حمیــد  جواهریــان،  نــگار  رضــا)ع(، 
ــت داوران بخــش  ــوان هیئ ــه عن ــی را ب ــرام توکل مکــری و به
کمیتــه هنــری جشــنواره دانشــگاهی امــام رضــا)ع( معرفــی                           

ــرد. ک
ــب  ــرین میرش ــت نس ــه مدیری ــب« ب ــم ل ــی »دری - کمپان
ــم کــن عرضــه  ــن جشــنواره فیل ــازار هفتادمی ــم را در ب 5 فیل
خواهــد کــرد. فیلم هــای »رگ خــواب« بــه کارگردانــی حمیــد 
ــتان  ــده، »تابس ــدا پناهن ــاخته آی ــرافیل« س ــت هللا، »اس نعم
ــون غــروب« ســاخته  ــک کامی ــرج زاد، »ی ــم ای داغ« از ابراهی
ابوالفضــل صفــاری و »ماکــی« از نغمــه شــیرخان، 5 فیلمــی 
هســتند کــه از ســوی کمپانــی »دریــم لــب« در بخــش بــازار 
ــداران  ــه خری ــم کــن ب ــی فیل هفتادمیــن جشــنواره بین الملل

بین المللــی عرضــه می شــود.
ــال  ــاه س ــه خردادم ــی« ک ــک پارس ــتر فیلهارمونی - »ارکس
ــا حضــور  ــت خــود را ب ــه صــورت رســمی موجودی گذشــته ب
ــالم  ــده موســیقی کشــورمان اع ــدان برگزی ــدادی از هنرمن تع

ــت. ــته اس ــخصی نداش ــی مش ــون خروج ــود، تاکن ــرده ب ک
ــه  ــوار« ب ــی »دیواربه دی ــه تلویزیون ــرداری مجموع - تصویرب
ــی  ــد رحیم ــی حمی ــدم و تهیه کنندگ ــامان مق ــی س کارگردان
ــه  ــه زودی ب ــرار دارد و ب ــود ق ــی خ ــای پایان ــادی در روزه ن

پایــان می رســد.
ــت وجوی  ــریال »در جس ــد از س ــدود 55 درص ــون ح - تاکن
آرامــش« ضبــط و تولیــد شــده و قــرار اســت ایــن هفتــه چند 

بازیگــر جدیــد بــه ســریال اضافــه شــوند.
ــر  ــز، بازیگ ــن ویلیام ــه رابی ــی ک ــن فیلم ــرانجام آخری - س
فقیــد آمریکایــی، در آن بــازی کــرده بــود، در آمریــکا بــر پــرده 

ســینماها مــی رود.
ــژه  ــه وی ــر، از برنام ــن بازیگ ــر جش ــی، دبی ــزاد فراهان - به
چنــد  از  تقدیــر  بــرای  رویــداد  ایــن  دســت اندرکاران 
پیشکســوت تئاتــری از جملــه فــردوس کاویانــی و آذر فخــر 

خبــر داد.
- صــالح خضــری، پژوهشــگر موســیقی، دربــاره لــزوم 
ــت:  ــی« گف ــه »بیت خوان ــیقی ب ــنواره های موس ــه جش توج
»بیت خوانــی«، بخشــی از فرهنــگ موســیقی کردســتان 
ــدن  ــوخ ش ــه منس ــش رو ب ــال پی ــد س ــا چن ــه ت ــت ک اس
داشــت؛ امــا پرداختــن بــه آن در جشــنواره های نواحــی 
باعــث شــد کــه تــا حــدودی زنــده شــود؛ گرچــه همچنــان بــه 

ــاز دارد. ــت نی حمای
- محمــد کارت همزمــان بــا نمایــش »آوانتــاژ« گفــت: 
می خواســتم برخــالف کارهــای قبلــی ام چــون »خونمردگــی« 
و »بختــک« کــه نبایــد پخــش گســترده می شــد، فیلــم را در 

ســینما یــا حتــی تلویزیــون بتوانــم پخــش کنــم.
- الیــور اســتون، کارگــردان نامــدار آمریکایــی، می گویــد 
بــرای ســاخت مســتندی دربــاره پوتیــن، چهــار بــار بــا 

اســت. مصاحبــه کــرده  روســیه  رئیس جمهــوری 

 اجرای کنسرت موسیقی »آوای وطن« 

در هنرسرای خورشید

کیمیای وطن

کنســرت موســیقی »آوای وطن« 
ــدا  ــد جان ف ــتی حمی ــه سرپرس ب
روز پنجشــنبه 14 اردیبهشــت ماه 
اجــرا  خورشــید  هنرســرای  در 

می شــود. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان، آوازهــای محلــی بــا ســازهای جهانــی از 
ســوی گــروه موســیقی »آوای وطــن« بــه سرپرســتی حمیــد 
جان فــدا، خوانندگــی یاســر ُترکــی و تنظیــم آرش مــداح         

و حمیــد جان فــدا اجــرا می شــود.
 ایــن برنامــه موســیقی از ســوی دفتــر تخصصــی موســیقی 
و گــروه  اصفهــان  فرهنگی تفریحــی شــهرداری  ســازمان 
موســیقی »آوای وطــن« روز پنجشــنبه 14 اردیبهشــت ماه 
ــل  ــع در پ ــید واق ــرای خورش ــل هنرس ــانس در مح در دو س
ــه 7  ــب شــهرداری منطق ــاب، جن ــوی آفت ــران، ک شــهید چم

ــزار خواهــد شــد. برگ
ــه  ــن برنام ــرکت در ای ــت و ش ــه بلی ــرای تهی ــدان ب  عالقه من
می تواننــد بــه ســایت navayemehr.ir مراجعــه یــا بــا 

ــد. ــل کنن ــاس حاص ــماره 34593560 تم ش

مریال زارعی دستیار حاتمی کیا نمی شود
ــن  ــاخت جدیدتری ــای س ــه زمزمه ه ــت ک ــی اس ــد وقت چن
ــه گــوش می رســد؛ زمزمه هایــی  پــروژه ابراهیــم حاتمی کیــا ب
کــه خبــر از فیلــم ســینمایی بــا نــام »پــرواز بــه وقــت شــام« 
ــاره  ــتانی درب ــت روای داس ــرار اس ــه ق ــی ک ــد؛ فیلم می ده
تروریســت ها باشــد و بابــک حمیدیــان و هــادی حجازی فــر 

در آن بــه ایفــای نقــش بپردازنــد. 
به تازگــی خبــری مبنــی بــر حضــور مریــال زارعــی بــه عنــوان 
دســتیار کارگــردان و بازیگــردان در ایــن پــروژه توســط 
برخــی از رســانه ها مطــرح شــده اســت. خبــری کــه بنــا بــه 
ــن  ــون در ای ــال زارعــی تاکن پیگیری هــا، اشــتباه اســت و مری

ــنیم ــت. تس ــی نداشته اس ــچ نقش ــروژه هی پ

سفر به سرزمین یخ ها و کلوت ها
ــوگل  ــار س ــامل آث ــوت« ش ــا ل ــوب ت ــب جن ــگاه »از قط نمایش

خلخالیــان افتتــاح می شــود. 
ــوت  ــر ل ــوب و کوی ــه قطــب جن ــان ب گزارشــی از ســفر خلخالی
ــاب  ــگاه بازت ــن نمایش ــاوت در ای ــازه و متف ــکلی ت ــران در ش ای
می یابــد و شــباهت های ایــن دو ســرزمین دور از هــم، در 
قالــب مجموعــه ای تصویــری بــه نمایــش درمی آیــد. همچنیــن 
در ایــن نمایشــگاه، طومــاری در حمایــت از پیوســتن ایــران بــه 

ــه امضــا خواهــد رســید.  »سیســتم پیمــان جنوبــگان« ب
دربــاره ایــن نمایشــگاه آمــده اســت: قطــب و صحــرا نمایشــگر 
اســت  تفاوت هایــی  و  شــباهت ها  تالقــی  و  همنشــینی 
 از ایــن دو نقطــه از مــادر زمیــن. در تفــاوت میــان قطــب 
ــا  ــن تفاوت ه ــام ای ــم تم ــا به رغ ــدی نیســت؛ ام و صحــرا تردی
ــه هســتی وجــود دارد.  ــن دو نقط ــز در دل ای شــباهت هایی نی
 مقایســه میــان ایــن دو )کــه یکــی در گرم تریــن نقطــه جهــان 
اســت  شــهداد«  ســوخته  »شــهر  ریگ هــای  میــان  در   و 
و دیگــری در »قــاره جنوبــگان«( آن هــم بــه صورتــی ســمبلیک 
ــک  ــا ی ــان م ــه در جه ــد ک ــت باش ــن واقعی ــای ای ــاید گوی ش
ــی  ــت؛ وحدت ــرار اس ــرت برق ــن کث ــی در عی ــدت و یگانگ وح

شــگفت انگیز.  و  بی ماننــد 
نمایشــگاه »از قطــب جنــوب تــا لــوت« 15 و 16 اردیبهشــت در 
گالــری آریانــا بــه آدرس الهیــه، انتهــای خیابــان مریــم شــرقی 
ــا  ــماره 9 برپ ــی(، ش ــهید فیاض ــته )ش ــان فرش ــدای خیاب ابت

خواهــد بــود. ایســنا

دومین دفتر گزیده اشعار سید علی صالحی 

منتشر شد
ــوان  ــا عن ــده اشــعار ســید علــی صالحــی ب دومیــن دفتــر گزی
ــد  ــر مرواری ــوی نش ــا« از س ــه دری ــه ادام ــاره ب ــوت دوب »دع
ــه شــعر ســید  ــد دومیــن گزین منتشــر شــد. انتشــارات مرواری
علــی صالحــی را بــا عنــوان »دعــوت دوبــاره بــه ادامــه دریــا« را 
کــه بــه انتخــاب خــود او انجــام شــده، روانــه بــازار کتــاب کــرد. 
ــر  ــعار وی در نش ــه اش ــر گزین ــتین دفت ــه نخس ــاعر ک ــن ش ای
مرواریــد در آســتانه چــاپ ســیزدهم قــرار دارد، در کتــاب دوم 
گزینــه اشــعار خــود کــه بــرای نخســتین بــار در ایــن موسســه 
ــد  ــده ای از چن ــک ناشــر منتشــر می شــود، گزی انتشــاراتی از ی
دفتــر شــعر خــود را کــه در دهــه هشــتاد و نود شمســی ســروده 
و پیــش از ایــن در گزینــه شــعر اول از آن هــا اثــری درج نشــده 
ــده  ــن گزی ــن در ای ــی همچنی ــت. صالح ــرار داده اس ــود، ق ب
ــن  ــا پیــش از ای بخشــی از اشــعار منتشرنشــده خــود را کــه ت
ــود، قــرار داده اســت.  در هیــچ دفتــر شــعری منتشــر نشــده ب
ــعر  ــر ش ــش دفت ــعاری از ش ــامل اش ــعر ش ــده ش ــن گزی ای
ــروده  ــال های 82، 85، 87، 88، 90 و 92 س ــه در س ــت ک  اوس
و منتشــر شــده اســت. یــادآوری می شــود دومیــن دفتــر 
گزیــده اشــعار ســید علــی صالحــی در بیــش از 300 صفحــه بــا 

ــا قیمــت 22 هــزار تومــان منتشــر شــده اســت. ایبن

گروه »چارتار« به اصفهان می آید
کیمیای وطن کنســرت گــروه »چارتار«، 17 اردیبهشــت 

ماه در تاالر رودکی اصفهانی برگزار می شود.
 آغــاز کار گــروه چارتــار بــه ســال 1390 برمی گــردد. 
ــک         ــیقی الکترونی ــی موس ــبک تلفیق ــا س ــه ب ــی ک گروه
و آواز ایرانــی توانســت طرفــداران بســیار خــود را پیــدا کنــد.

ــان  ــا نام هــای آرم ــار جــوان ب ــروه متشــکل از چه ــن گ  ای
گرشاســبی )خواننده متولــد 1367(، آرش فتحی )آهنگســاز 
متولــد 1367(، احســان حائــری )ترانه ســرا متولــد 1367( 
ــت  ــد 1363( اس ــده متول ــر )تنظیم کنن ــن احمدی ف و آیی
و بیشــتر اشــعار و و موســیقی اجرایــی آن هــا برگرفتــه از 

ادبیــات کالســیک ایرانــی اســت. 
 عالقه منــدان بــرای شــرکت در کنســرت ایــن گــروه جــوان 
بلیــت از ســایت رســا  بــا تهیــه   و موفــق می تواننــد 
ــان  ــی اصفه ــاالر رودک ــه ت ــت ماه ب ــرت، 17 اردیبهش کنس

ــد. ــه کنن مراجع

اخبار کوتاه

کیمیای وطن نشســت تخصصــی هنــر معاصــر بــا 

در  اردیبهشــت ماه   13 امــروز  آغداشــلو،  آیدیــن  حضــور 
کتابخانه  مرکزی اصفهان برگزار می شود. 

کانــون عکــس ســینمای جــوان اصفهــان کــه سلسله جلســات 
ــر دارد  ــد، در نظ ــزار می کن ــر« را برگ ــر معاص ــی »هن تخصص

ــا  ــت ب ــخ 13 اردیبهش ــه را در تاری ــن برنام ای
حضــور آیدیــن آغداشــلو، چهــره  شناخته شــده  

هنــر نوگــرا و معاصــر برگــزار کنــد.
گرافیســت،  نقــاش،  آغداشــلو،  آیدیــن   
نویســنده و منتقــد فیلــم اســت کــه آثــار 
ــه دلیــل نمایــش اندیشــه مــرگ  هنــری او ب
ــای  ــی کاره ــز بازآفرین ــای تدریجــی و نی و فن

مطــرح کالســیک در قالبــی نوگــرا و ســورئال شــناخته 
شــده اند. دو مجموعــه  »خاطــرات انهــدام« و »ســال های 
آتــش و بــرف« وی، از جملــه مهم تریــن مجموعه هــای هنــر 

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــران ب ــرا در ای نوگ
آغداشــلو در مراســمی کــه در ســال 1394 در ســفارت فرانســه 

در ایــران برگــزار شــد، نشــان هنــر و ادب شــوالیه  فرانســه را 
دریافــت کــرده اســت. ایــن نویســنده تــا ســال 1394، 6 جلــد 
کتــاب تألیــف کــرده و دربــاره آثــار وی نیــز نزدیــک بــه همیــن 

تعــداد کتــاب منتشــر شــده اســت. 
او همچنیــن چنــد اثــر مســتقل بــه چــاپ رســانده کــه 
یکــی از آن هــا مصاحبــه ای دونفــره دربــاره 
خوشنویســی گذشــته و امــروز ایــران بــه نــام 
ــدا ــاب »پی ــت. کت ــمانی« اس ــی و آس  »زمین
و پنهــان« نیــز شــرح مصاحبــه ای طوالنــی 
ــی  ــه بررس ــلو ب ــه در آن، آغداش ــت ک ــا اوس  ب
ــه 40  ــری ده ــای فرهنگی هن ــد جریان ه و نق

ــردازد.  ــران می پ ــیدی در ای خورش
ــد 13  ــت می توانن ــن نشس ــرکت در ای ــرای ش ــدان ب عالقه من
اردیبهشــت ماه رأس ســاعت 15 بــه کتابخانــه ی مرکــزی 

ــد.  ــان مراجعــه کنن اصفه
ــن  ــیه  ای ــلو در حاش ــن آغداش ــار آیدی ــای آث ــم امض  مراس

نشســت در اصفهــان برگــزار می شــود.

برگزاری نشست تخصصی هنر معاصر با حضور آیدین آغداشلو
افتتاحیــه  مراســم  در  برگزیــده ســال 95  ناشــران 
 ســی امین نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران معرفــی 

شدند و از آنان تقدیر به عمل آمد. 
در مراســم افتتاحیــه ســی امین نمایشــگاه بین المللــی 
ــی رئیــس  ــی الریجان ــا حضــور عل ــه ب ــران ک ــاب ته کت

مجلــس شــورای اســالمی، ســیدرضا 
صالحــی امیــری وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
 اســالمی و جمعــی از میهمانــان خارجــی 
ــزار  ــاب برگ ــهر آفت ــر در ش ــاالن نش و فع
شــد، ناشــران برگزیــده ســال 95 بــه 

ــدند: ــی ش ــر معرف ــرح زی ش
بخــش  در  بزرگســال  برگزیــده  ناشــر 
میــزان. انتشــارات  تهــران:  خصوصــی 

ناشــر خصوصــی بزرگســال در بخــش شهرســتان: 
دارالحدیــث. فرهنگــی  انتشــارات موسســه 

ناشــر بزرگســال غیرخصوصــی: انتشــارات ســوره مهــر؛ 
ــر  ــوان ناش ــه عن ــمت ب ــارات س ــش انتش ــن بخ در ای

ــی شــد. ــر معرف شایســته تقدی
ــران:  ــودک و نوجــوان در بخــش خصوصــی ته ناشــر ک
ــهر  ــارات ش ــش انتش ــن بخ ــی؛ در ای ــارات قدیان انتش
قلــم و افــق بــه عنــوان ناشــران شایســته تقدیــر معرفــی 
شــدند. ناشــر کــودک و نوجــوان شهرســتان: انتشــارات 
بــه صــورت مشــترک  بــراق  جمــال و 

ــدند. ــده ش برگزی
پــرورش  کانــون  انتشــارات  همچنیــن 
ــوان  ــه عن ــان ب ــودکان و نوجوان ــری ک فک
ناشــر نمونــه ســال در بخــش غیرخصوصی 

ــد.  ــی ش ــوان معرف ــودک و نوج ک
در بخــش جنبــی و ناشــران نوپــا نیــز 
انتشــارات شــهید کاظمــی، انتشــارات کتابســتان معرفت 

ــدند. ــی ش ــر معرف ــران برت ــان، ناش ــارات گم و انتش
نماینــده انتشــارات شــهید کاظمــی، برگزیــده ایــن 
بخــش جایــزه خــود را بــه شــهدای مدافــع حــرم اهــدا 

ــر ــرد. مه ک

به بهانه »هفته معلم«

به یاد ماندنی ترین معلم های قاب تصویر

برنامه سینماهای اصفهان

فلسطین

فرهنگیان

پردیس سینمایی 
چهارباغ

امتحان نهایی

ماجرای نیمروز

نقطه کور

سه بیگانه

آباجان

خماری

ماجرای نیمروز

مبارک )رئال انیمیشن(

خوب، بد، جلف

گشت ارشاد 2

خوب، بد، جلف

ماجرای نیمروز

ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــی اربعی ــنواره جهان ــومین جش ــده س برگزی
ــوان  ــوان »آســتانه خورشــید« عن ــا عن ــش ب ــی از کتاب رونمای
ــاندم  ــاپ رس ــه چ ــر ب ــن اث ــه در ای ــی را ک ــرد: عکس های ک

ــت.  ــات اس ــه عتب ــفر ب ــی در س ــال عکاس ــل 18 س حاص
کمال الدیــن شــاهرخ دربــاره اثــرش بــا عنــوان »آســتانه 
خورشــید« گفــت: از ســال 78 و پیــش از اینکــه حکومت عراق 
ــن اســاس  ــر ای ــودم؛ ب ــه عــراق ســفر کــرده ب ــد، ب ــر کن تغیی
فضاهــای قدیــم کربــال،  نجــف،  کاظمیــن و ســامرا را عکاســی 
و مســیر ایــن شــهرها را در روزهــای اربعیــن از 17، 18 ســال 

پیــش طــی کــرده بــودم. 
ــت  ــات فعالی ــوزه عتب ــه سال هاســت در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــراق تغیی ــت ع ــه حکوم ــس از اینک ــه داد: پ ــد، ادام می کن

کــرد، کارم را در ایــن حــوزه وســعت بخشــیدم و ایــن توفیــق 
ــار تولیــدی خــود را در قالــب  ــرای مــن حاصــل شــد کــه آث ب

ــم.  ــه کن ــته بندی و ارائ ــاب دس کت
 شــاهرخ دربــاره تفــاوت ارائــه عکــس در قالــب کتــاب 
و نمایشــگاه عنــوان کــرد: وقتــی آثــار را در قالــب کتاب منتشــر 
می کنــی، مجموعــه مفهومــی بــه دســت می آیــد و شــخصی 
کــه کتــاب را نــگاه می کنــد،  هــدف عــکاس از چــاپ تصاویــر 
ــور  ــگاه این ط ــب نمایش ــی در قال ــی آورد، ول ــت م ــه دس را ب
ــه  ــد توج ــاب بای ــاپ کت ــت: در چ ــن گف ــت. وی همچنی نیس
داشــت کــه ســیر کار از ســوی مؤلــف و عــکاس رعایــت 
شــود؛ بــه ایــن ترتیــب کــه شــروع، پایــان و نتیجه گیــری کار 
مشــخص باشــد کــه ایــن رویکــرد تأثیــر مثبتــی را در پــی دارد.

 شــاهرخ بــا اشــاره بــه تصاویــری کــه در ایــن اثــر بــه چــاپ 
ــه  ــه ب ــاب 290 صفحــه ای ک ــن کت ــرد: در ای ــار ک رســیده،  اظه
ســه زبــان ترجمــه شــده،  تصاویــری از فضاهــای عــراق، نجــف 
ــه ثبــت رســانده ام. رویکــردی کــه  کوفــه و حتــی مدائــن را ب
ــن  ــه معمــاری ای ــردم، بیشــتر توجــه ب ــر لحــاظ ک ــن اث در ای

فضاهــا بــوده اســت. 
و چــاپ  بــرای جمــع آوری  عنــوان کــرد:  عــکاس  ایــن 
عکس هــای ایــن مجموعــه دو،  ســه ســال وقــت صــرف 
کــردم؛  به ویــژه در حــوزه ترجمــه متــون هــر فصــل و عکــس 
ــن  ــار ای ــد. در کن ــرف ش ــیاری ص ــان بس ــی زم ــائل فن و مس
آثــار تعــدادی از عکس هــای گرفته شــده توســط شــهید 
ســیدابراهیم اصغــرزاده را نیــز بــرای برکــت کارم در ایــن 
مجموعــه قــرار دادم. وی در ادامــه توضیــح داد: اصغــرزاده از 
ــرای  ــود کــه ب کارگردان هــا و روایتگــران بنیــاد روایــت فتــح ب
ــه  ــهید ب ــک ش ــاره ی ــتند درب ــه مس ــه و تهی ــن مصاحب گرفت
خرم آبــاد ســفر و هواپیمــای آنــان در راه ســقوط کــرد. وی دو،  
ســه ســال پــس از شــروع ســفرهای مــن بــه عــراق، اولیــن 
ســفرش بــه عــراق را بــرای ســاخت فیلــم مســتند انجــام داد 

ــرد.  ــه ک ــاره تهی ــس در این ب ــدادی عک و تع
ــت،  ــل اس ــع و کام ــر جام ــن اث ــه ای ــان اینک ــا بی ــاهرخ ب ش
افــزود: ایــن آثــار نــزد مــن بــه امانــت باقــی مانــده بــود و بــر 
همیــن اســاس تعــدادی از عکس هایــش را در کتــاب بــا نــام 
خــودش بــه چــاپ رســاندم و روزی کــه بــرای رونمایــی کتــاب 
ــر ارائه شــده  ــام آوردم و تصاوی ــز ن ــم،  از او نی ــری رفت ــزد رهب ن

در کتــاب بــرای ایشــان جذابیــت داشــت. ایکنــا

ثبت ۱۸ سال عکاسی اربعین در »آستانه خورشید«
شبکه نسیم سریال می سازد

در  »ســفر  کمــدی  ســریال 
ــگ  ــی بهرن ــه کارگردان ــه« ب خان
جلــــوی  بــه زودی  توفیقـــی 
مجیـــد  مـــی رود.  دوربیـــن 
ــوان طــراح  میرفخـرایـی به عنـ
صحنـــه و لبـــاس به مجمـوعـه 
در  »ســفر  کمــدی  نمایشــی 
خانــه« پیوســت. ایــن مجموعــه بــه کارگردانــی بهرنــگ 
توفیقــی تهیه کنندگــی عبــاس اکبــری و ســعید کمانــی بــرای 
ــد  ــران کلی ــه زودی در ته شــبکه نســیم ســاخته می شــود و ب
می خــورد. در داســتان ایــن ســریال آمــده اســت: آقــا کریــم 
ــه بازنشســته می شــود  ــس از 35 ســال کار در کارخان ــه پ ک
ــه همــراه  ــه مشــهد را از آن خــود می کنــد و ب جایــزه ســفر ب
خانــواده راهــی مشــهد می شــود؛ امــا در ایــن راه اتفـاقاتـــی 

برای او و خانواده اش رخ می دهد. مهر

کتاب احمدرضا احمدی انیمیشن می شود
انیمیشــن »بادهــای پاییــزی، بادهــای بهــاری و دو کبوتــر« بــه 

کارگردانــی صــادق جــوادی در مرحلــه پیش تولیــد قــرار دارد. 
بهــاری  بادهــای  پاییــزی،  »بادهــای  انیمیشــن   داســتان 
و دو کبوتــر« بــر اســاس کتابــی از احمدرضــا احمــدی بــا همیــن 

عنــوان اســت کــه بــه زودی تبدیــل بــه انیمیشــن می شــود. 
بــه گفتــه صــادق جــوادی، ایــن انیمیشــن بــا تکنیــک دوبعــدی 
ــده  ــگ کار ش ــورت آبرن ــه ص ــال و ب ــی دیجیت ــزار نقاش ــا اب و ب
 اســت. او همچنیــن گفــت: احمدرضــا احمــدی لحنــی شــاعرانه 
و لطیــف در آثــارش دارد؛ ایــن را هــم بایــد بگویــم کــه مهم ترین 
بخــش کار کــه فضاســازی و شــاکله آن اســت شــکل گرفتــه و 

چندیــن مرحلــه اصــالح و بازنویســی شــده اســت. 
ایــن انیمیشــن، روایتــی عاشــقانه از قصــه کبوتــری ســرگردان 
اســت کــه در بــوران بادهــای پاییــزی جفــت خــود را گــم کــرده 
ــه دنبالــش می گــردد و از هــر چــه و هــر کــه ســر راهــش  و ب
می بینــد، ســراغ او را می گیــرد؛ امــا انــگار همــه از جفــت خــود 
جــدا شــده و ســرگردان هســتند. کبوتــر امــا بــا عبــور از پاییــز 
ــال او  ــه دنب ــد و ب ــدا می کن ــود را پی ــت خ ــار جف ــیم به در نس
ــه  ــد ک ــته ها را می بین ــه سرگش ــود هم ــیر خ ــی رود و در مس م
گمشــده خــود را یافته انــد. تهیه کنندگــی ایــن اثــر 8 دقیقــه ای 
را اداره کل امــور ســینمایی و تئاتــر کانــون پــرورش فکــری 
کــودکان و نوجوانــان بــر عهــده دارد. جــوادی پیــش از ایــن نیــز 
ــه  ــک روز« را ب ــا در ی ــاز« و »رؤیاه ــل کفترب ــای »کچ فیلم ه

ــون ســاخته اســت. صداوســیما ــی کان تهیه کنندگ

فیلمی از محمدرضا گلزار به خانه ها می آید
ــش  ــبکه نمای ــت در ش ــی« از 14 اردیبهش ــالم بمبئ ــم »س فیل
خانگــی توزیــع می شــود. »ســالم بمبئــی« بــه کارگردانــی 
توســط  جوادنوروزبیگــی  تهیه کنندگــی  و  محمدپــور  قربــان 
»تصویرگسترپاســارگاد« از چهارشــنبه 13 اردیبهشــت مــاه در 
شــبکه نمایــش خانگــی توزیــع می شــود. در ایــن فیلــم جمعــی 
ــای  ــران ایف ــینمای ای ــتاره های س ــار س ــدی کن ــران هن از بازیگ
نقــش می کننــد. محمدرضــا گلــزار، بنیامیــن بهــادری و دیامیــرزا 

ــر فارســی ــی« هســتند. خب ــی »ســالم بمبئ ــران اصل از بازیگ

اخبار کوتاه

اختتامیه سی وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر
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ــی  ــه کارگردان ــر« ب ــریال »لژیون ــرداری سـ تصـویربـ
مســعود آب پــرور و تهیه کنندگــی مهــدی فرجــی 
در ورزشــگاهی در یافت آبــاد، پــارک جوانمــردان در 
دهکــده المپیــک و چنــد لوکیشــن خیابانــی در غــرب 
ــد  ــروه تولی ــل گ ــا عوام ــن روزه ــه دارد. ای ــران ادام ته
ــهرک  ــع در ش ــی واق ــن اصل ــرداری در لوکیش و فیلمب

ــد.  ــور دارن ــن حض راه آه
ــور  ــریال، از حض ــن س ــده ای ــی، تهیه کنن ــدی فرج مه
معصومــه آقاجانــی در نقــش فریــدا مــادر »آلفــردو« 
ــی و الدن ســلیمانی در نقــش  ــازی اشــپیتم آرف ــا ب ب
فریبــا خبــر داد و افــزود: در روزهــای آینــده نیــز قــرار 
اســت یکــی، دو بازیگــر اصلــی دیگــر هــم بــه ســریال 

اضافــه شــوند. 
تهیه کننــده ایــن ســریال همچنیــن عنــوان کــرد: هنــوز 
زمــان پخــش ســریال مشــخص نیســت و بــه تصمیم 
مدیــران محتــرم شــبکه پنــج ســیما منــوط می شــود. 
همچنیــن آرمــان موســی پور موســیقی ســریال شــبکه 

ــج را می ســازد.  پن
گــروه بــه زودی راهــی بیمارســتان می شــوند. در ایــن 
ــریفی نیا  ــا ش ــون: محمدرض ــی چ ــن بازیگران لوکیش
ــوری  ــه صب ــادری، الل ــک ن ــیرازی، اتاب ــن پورش حس
و آذیــن رئــوف حضــور دارنــد و مقابــل دوربیــن 
ــعود  ــریال مس ــن س ــر«، جدیدتری ــد. »لژیون می رون
ــی  ــه حواش ــریال ب ــن س ــه در ای ــت ک ــرور اس آب پ

ــیما ــج س ــبکه پن ــت. ش ــه اس ورزش پرداخت

مادر »لژیونر« از آلمان رسید
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دلجوییسپاهانیهاوذوبیهاازحسنزاده
ــوب  ــای خ ــا روزه ــادف ب  مص
ــم  ــد ه ــر ب ــک خب ــپاهان ی س
مخابــره شــد و آن جــدی بــودن 
مصدومیت مســعود حســن زاده 
اســت. مهاجــم ســپاهان کــه 
هفتــه  ایــن  دیــدار   اوایــل 
دلیــل  بــه  تراکتورســازی  بــا 
ــاط  ــی رب ــه پارگ ــکوک ب ــد، مش ــض ش ــیب دیدگی تعوی آس
ــی اســت. پــس از آنکــه پزشــک ســپاهان از احتمــال  صلیب
پارگــی ربــاط صلیبــی حســن زاده خبــر داد برخــی از همبازیان 
فعلــی و ســابقش در ســپاهان و ذوب آهــن بــا انتشــار 
ُپســت های اینســتاگرامی در صفحــات شــخصی خــود از ایــن 
بازیکــن مصــدوم دلجویــی کردنــد. عــاوه بــر محمــود قائــد 
رحمتــی کــه خــودش چنــد مــاه پیــش ربــاط صلیبــی پــاره 
ــن زاده در  ــابق حس ــی س ــزی، هم تیم ــی تبری ــرد و مرتض ک
ذوب آهــن، ســپاهانی هایی مثــل شــجاع خلیــل زاده، حســین 
فاضلــی، محمــد روشــندل، مهــرداد محمــدی و میاد ســرلک 
تــاش کردنــد تــا از ایــن طریــق بــه ایــن مهاجــم آســیب دیده 

روحیه بدهند. ایمنا

گالیهازبکهااززماندیدارباایران
ــن  ــال ای رســانه های ازبکســتانی از بی اطاعــی فدراســیون فوتب
کشــور از ســاعت برگــزاری دیــدار تیــم ملــی ایــن کشــور مقابــل 
ــاره زمــان شــروع  ــی و درب ــراز نگران ــران اب ــال ای ــی فوتب ــم مل تی
ــال  ــی فوتب ــم مل ــد. تی ــی را مطــرح کرده ان ــت گایه های ــن رقاب ای
ایــران قــرار اســت دوشــنبه ۲۲ خــرداد، هشــتمین دیــدار خــود 
ــگاه آزادی  ــیه در ورزش ــی ۲۰۱۸ روس ــام جهان ــی ج را در انتخاب
ــازی روز ۲۳ خــرداد ۹۶  ــود ایــن ب برگــزار کنــد. پیش تــر قــرار ب
برگــزار شــود؛ امــا بــه دلیــل همزمانــی بــا لیالــی قــدر، در رایزنــی 
ــتان  ــال ازبکس ــیون فوتب ــا فدراس ــران ب ــال ای ــیون فوتب  فدراس
و بــا همــکاری فیفــا قــرار شــد ایــن بــازی یــک روز زودتــر برگزار 
شــود. ســایت DARYO ازبکســتان در ایــن بــاره نوشــته اســت: 
»ســاعت بــازی ایــران و ازبکســتان کمــی عجیــب اســت. فوتبال 
ازبکســتان تــا بــه حــال ســابقه بــازی در ایــن ســاعت از شــب 
را نداشــته اســت. فدراســیون فوتبــال ازبکســتان هــم از ســاعت 
برگــزاری بــازی بی اطــاع اســت و عنــوان کــرده کــه فدراســیون 
فوتبــال ایــران، توضیحــی بــرای برگــزاری بــازی در ســاعت ۲۱:۱۵ 

بــه مــا نــداده اســت. ایرنــا

اسامیمحرومانهفتهسیاملیگبرتر

اعالمشد
ــامی  ــران، اس ــال ای ــگ فوتب ــازمان لی ــابقات س ــه مس کمیت
محرومــان هفتــه ســی ام لیگ برتــر را اعــام کرد؛ پرســپولیس: 
ــر؛  ــی رنجب ــهد: مرتض ــیاه جامگان مش ــی؛ س ــروش رفیع س
صنعــت نفــت آبــادان: محمــد زبیــر نیک نفــس؛ ســایپا تهــران: 
ــاج  ــن ح ــز: محمدامی ــازی تبری ــاز؛ ماشین س ــزت هللا پورغ ع
محمــدی )انضباطــی(؛ پیــکان تهــران: گادویــن ِمنشــا، ســید 
مهــران موســوی؛ فــوالد خوزســتان: ساســان انصــاری، یوســف 
وکیــا؛ ذوب آهــن اصفهــان: حجت حــق وردی )انضباطــی(؛ نفت 
تهــران: رضــا اســدی، میــاد شــیخ فخرالدینی؛ اســتقال تهــران: 
ــده مشــهد: رضــا مهاجــری )ســرمربی(.  ــان؛ پدی ــر مگوی هرای

ســازمان لیــگ

تجربهمشترککاپیتانهایاستقالل
ــه  ــانزدهم تجرب ــگ ش ــتقال در لی ــان اس ــار کاپیت ــر چه ه
ــد. اســتقال در  حضــور در ســپاهان را در کارنامــه خــود دارن
آخریــن دیــدار خــود در لیــگ شــانزدهم روز پنجشــنبه برابــر 
ــال  ــای ح ــی کاپیتان ه ــه تمام ــرد ک ــرار می گی ــپاهانی ق س
حاضــر اســتقال، تجربــه حضــور در ایــن تیــم را در کارنامــه 
خــود دارنــد. مهــدی رحمتــی، کاپیتــان اول اســتقال، دو دوره 
در ســپاهان حضــور داشــت و بــا ایــن تیــم بــه قهرمانــی لیــگ 
برتــر نیــز رســید. رحمتــی در دوران طایــی ســپاهان، یکــی از 
بازیکنــان اصلــی ایــن تیــم بــود و حــاال دروازه بــان و کاپیتــان 
شــماره یــک اســتقال بــه حســاب می آیــد. خســرو حیــدری 
ــی  ــتقال راه ــم، از اس ــگ ده ــتقال در لی ــان دوم اس کاپیت
ــه  ــپاهان البت ــدری در س ــور حی ــد. دوران حض ــپاهان ش س
ــا ســپاهان  ــز ب ــن نی ــن بازیک ــا ای ــود؛ ام ــک ســال ب ــا ی تنه
ــا  ــه قهرمانــی لیــگ برتــر رســید و یــک فصــل درخشــان ب ب
ایــن تیــم اصفهانــی داشــت. یعقــوب کریمــی، کاپیتــان ســوم 
اســتقال، در لیــگ شــانزدهم اســت. هافبــک چــپ اســتقال 
نیــز تجربــه یــک فصــل حضــور در ســپاهان را در کارنامــه خود 
ــد.  ــتقال ش ــی اس ــپاهان، راه ــور در س ــس از حض دارد و پ
ــا  ــس از آن ب ــه شــکل بازیکــن قرضــی و پ ــدا ب ــی ابت کریم
انتقالــی دائــم از ســپاهان بــه اســتقال آمــد. امیــد ابراهیمــی 
کاپیتــان چهــارم اســتقال، دیگــر بازیکنــی اســت کــه تجربــه 
ــا  ــی ب ــود دارد. ابراهیم ــه خ ــپاهان را در کارنام ــور در س حض
ــس از حضــور  ــی شــد، پ ــران معرف ــال ای ــه فوتب ســپاهان ب
موفــق در ایــن تیــم در ابتــدای لیــگ چهاردهــم بــه اســتقال 
ــد  ــدار بازوبن ــد دی ــز در چن ــانزدهم نی ــگ ش پیوســت و در لی

کاپیتانــی تیــم منصوریــان را بــر بــازو بســت. ایســنا

خداحافظیرسمیبرهانی

باپیراهناستقالل
مهاجــم پیشــین اســتقال بــا حضــور در ورزشــگاه آزادی و در 
حاشــیه دیــدار ایــن تیــم بــا ســپاهان رســما از دنیــای فوتبــال 
ــا  ــش ب ــدی پی ــه چن ــی ک ــد. آرش برهان خداحافظــی می کن
ــی اش را از  ــمی خداحافظ ــورت رس ــه ص ــه ای ب ــدور بیانی ص
دنیــای فوتبــال اعــام کــرده بــود، روز پنجشــنبه و در جریــان 
دیــدار آبی پوشــان مقابــل ســپاهان، در مراســمی بــه صــورت 
رســمی بــا پیراهــن اســتقال از دنیــای فوتبــال خداحافظــی 
می کنــد. باشــگاه اســتقال در نظــر دارد همان طــور کــه 
در جریــان دیــدار اســتقال و صبــا، مراســم باشــکوهی 
ــر  ــگ برت ــه ادوار لی ــزن هم ــن گل ــی، بهتری ــرای رضــا عنایت ب
برگــزار کــرد تــا او بــه شــکل نمادیــن بــا پیراهــن ایــن تیــم 
خداحافظــی کنــد، مراســمی مشــابه هــم بــرای آرش برهانــی 
برگــزار کنــد. بدیــن ترتیــب برهانــی بــه عنــوان بهتریــن گلــزن 
تاریــخ باشــگاه اســتقال تنهــا بــه فاصلــه یــک فصــل دوری 
ــا پیراهــن آن و در حضــور  از تیمــی کــه آن را دوســت دارد، ب

هوادارانــش رســما خدحافظــی خواهــد کــرد. اســتقال

 علیپور، رکورددار ماده سرعت سنگ نوردی جهان: 

مربیندارموباهزینهشخصی

تمرینمیکنم
ــاده  ــورددار م ــور، رکـ  رضــا علیپ
ســرعت ســنگ نوردی جهــان 
ــی و  ــدون مرب ــه ب ــد ک  می گوی
بــا هزینــه شــخصی تمریــن 
ــئوالن ورزش  ــد. او از مس می کن
قــدر  تــا  خواســـت  کشـــور 
ورزشــکاران را بداننــد و آن هــا را 

تنها نگذارند.
قهرمــان  ایرانــی،  ســاله   ۲۲ ســنگنورد  علی پــور،  رضــا   
ــنگ نوردی  ــی س ــورد جهان ــده رک ــی و دارن ــابقات جهان مس
ــه  خاطــر ســرعت  ــی ســنگ نوردی ب اســت. فدراســیون جهان

ــت. ــی« را داده اس ــگ ایران ــب »یوزپلن ــه او لق ــش ب باالی
 وی اولیــن ســنگ نورد ایرانــی اســت کــه مــدال طــای 
ســرعت را در مســابقات قهرمانــی جهــان چیــن کســب کــرده 

اســت. 
علی پــور مــدال طــای مســابقات ســنگ نوردی جــام جهانــی 
ــر  ــز از آن خــود کــرد. او عــاوه ب نانجینــگ چیــن ۲۰۱۷ را نی
کســب عنــوان قهرمانــی، توانســت ۱۰ صــدم ثانیــه )۵ ثانیــه و 
ــه  ــد و ب ــا را پــس از ســه ســال جابه جــا کن ۴۸(، رکــورد دنی

نــام خــود بــه ثبــت رســاند. 
رضــا علی پــور پــس از قهرمانــی در جــام جهانــی ســنگ نوردی 
چیــن و رکوردشــکنی در ایــن مســابقات اظهــار کــرد: آنقــدر 
ــاورم نمی شــد؛  ــود کــه خــودم ب ــزرگ ب رکوردشــکنی برایــم ب
ــن  ــنگ نوردی را تمری ــالگی س ــم. از ۱۰ س ــردم خواب ــر ک فک
ــود. در زندگــی  می کــردم و یکــی از آرزوهایــم رکوردشــکنی ب
قیــد خیلــی چیزهــا را زدم و فقــط یــا تمریــن می کــردم یــا در 
مســابقات حاضــر می شــدم. بــرای موفقیــت هــر تفریحــی را 
انجــام نــدادم و هــر غذایــی کــه می خواســتم نخــوردم. همــه 
آرزویــم ایــن بــود کــه رکــوردار جهــان شــوم. وقتــی کــه رکــورد 
زدم، فکــر کــردم خــواب هســتم و تــا دو ســاعت هــم هنــوز 

فکــر می کــردم کــه خــواب دیــده ام. ایســنا

قدرت بهادری:

امکاناتعراِقجنگزدهدرفوتسال

ازمابهتراست
ــم  ــه تی ــه ب ــران ک ــال ای ــوش فوتس ــادری، ملی پ ــدرت به ق
ــات  ــرا؛ امکان ــت: دروغ چ ــت، گف ــته اس ــراق پیوس ــت ع نف
ــرای  ــا ب ــت و م ــر اس ــا بهت ــگ زده از م ــراق جن ــال ع فوتس
ــول  ــران پ ــدازه یــک فصــل لیــگ ای ــه ان ــم ب ــاه و نی ــک م ی

می گیریــم. 
ــت الوســط  ــم نف ــه تی ــاره پیوســتنش ب ــادری درب ــدرت به ق
عــراق بــرای بازی هــای فینــال لیــگ عــراق و حضــور در 
ــت:  ــی گف ــاد توکل ــراه فره ــه هم ــیا ب ــگاه های آس ــام باش ج
ــا  ــم و موفــق شــدیم ب ــم بودی ــن تی ــا ســال گذشــته در ای م
نفــت، قهرمــان لیــگ عــراق شــویم؛ ســپس بــا ایــن تیــم بــه 
ــی  ــوان نایب قهرمان ــه عن جــام باشــگاه های آســیا رفتیــم و ب
ــش  ــی پی ــتند و مدت ــا را خواس ــم م ــال ه ــیدیم. امس رس
قــراردادی را بــا نفــت بســتیم تــا در ۶ بــازی فینــال و احتمــاال 
ــی  ــم را همراه ــن تی مســابقات جــام باشــگاه های آســیا، ای

کنیــم. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا لیــگ عــراق را 
ــازی انتخــاب کــرده، گفــت: بســیاری ایــن ســوال را  ــرای ب ب
ــه  ــد ک ــوال می کنن ــدام س ــهد م ــند. در مش ــن می پرس از م
ــه عــراق مــی روی؟  ــا تیــم بهتــری در آســیا نیســت کــه ب آی
بایــد بگویــم نفــت عــراق دو ســال پیــش بــه عنــوان چهــارم 
آســیا رســید و ســال گذشــته هــم نایب قهرمــان شــد. کاری 
ــزو ۴  ــت ج ــی نف ــت، ول ــگ زده اس ــراق جن ــور ع ــدارم کش ن
ــرفت  ــم پیش ــی ه ــم مل ــا در تی ــت. آن ه ــر آسیاس ــم برت تی
خوبــی داشــته اند و یکــی از دالیــل انتخــاب تیــم نفــت، ایــن 
موضــوع اســت. در واقــع هــم از نظــر فنــی انتخــاب خوبــی 
ــات فوتســال  ــد امکان ــاور کنی ــی. ب ــر مال ــم از نظ اســت و ه
ــران بیشــتر اســت.  ــات فوتســال ای عــراِق جنــگ زده از امکان
ــد و  ــی می دهن ــرویس خوب ــود س ــان خ ــه بازیکن ــا ب آن ه

ــر ــتند. مه ــل هس ــان قائ ــادی برایش ارزش زی

ملی پوش اصفهانی تیراندازی:

هنوزهممشکلکمبودفشنگداریم
گلنــوش ســبقت الهی، تیرانــداز اصفهانــی تیــم ملــی تیراندازی 
را می گذرانیــم  بســیار خوبــی  اردوهــای   بانــوان، گفــت: 
و شــرایط خوبــی داریــم؛ امــا همچنــان مشــکل کمبــود 
ــار  ــوش ســبقت الهی اظه ــد. گلن ــت می کن ــا را اذی فشــنگ م
کــرد: پــس از مســابقات ورلــدکاپ هندوســتان بــا اســتراحت 
ــتمر  ــای مس ــال اردوه ــدای س ــتیم، از ابت ــه داش ــی ک کوتاه
تقریبــا بــدون وقفــه تیــم ملــی بــرای مســابقات همبســتگی 
ــات بســیار  ــاز شــد. تمرین ــران آغ کشــورهای اســامی در ته
خوبــی را زیــر نظــر مربیــان تیــم ملــی می گذرانیــم. بــا وجــود 
ــرایط  ــد ش ــا هرچن ــل تحریم ه ــه دلی ــیون ب ــاش فدراس ت
نســبت بــه گذشــته بهتــر شــده، امــا همچنــان مشــکل کمبــود 
فشــنگ داریــم. وی افــزود: تمرینــات در دو بخــش تخصصی 
و بدنســازی اســت؛ در بخــش تخصصــی در دو رشــته تفنــگ 
بــادی و تپانچــه خفیــف تمریــن می کنــم. خوشــبختانه 
میــزان آمادگــی خوبــی دارم. بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه در 
ورلــدکاپ هنــد داشــتم و بــه مرحلــه فینــال رســیدم، بیشــتر 
ســعی کــردم بــه دنبــال رفــع نواقــص و اشــتباهاتم باشــم و 

تمرکــز خوبــی بــر نقــاط قــوت داشــته باشــم. 
وی در خصــوص رقبــای اصلــی خــود در ایــن مســابقات 
ــی  ــدازان زن خوب ــر، تیران ــزی و مص ــورهای مال ــت: کش گف
دارنــد، امــا مــا هــم بیــکار نبودیــم؛ در ایــن مــدت تمرینــات 
خوبــی را می گذرانیــم و تمــام تــاش مــا ایــن اســت کــه بــا 
 تمــام قــوا و آمادگــی کامــل پــا بــه میــدان رقابــت بگذاریــم 
و بــه مــدال برســیم. ســبقت الهی ادامــه داد: البتــه در ورزش 
ــت  ــی نیس ــل پیش بین ــز قاب ــچ چی ــدازی هی ــژه تیران و به وی
و هــر لحظــه ممکــن اســت اتفاقــی رخ دهــد کــه حتــی یــک 
ورزشــکار حرفــه ای را از رســیدن بــه مــدال دور کنــد؛ امــا آنچــه 
مســلم اســت تــاش مــا بــرای ارائــه بهتریــن عملکــرد بــرای 
ــد نیــز یاریگــر مــا در  کســب مــدال اســت؛ امیــدوارم خداون

ایــن زمینــه باشــد. خبــر فارســی

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

ــال  ــر ۲۳ س ــای زی ــال امیده ــابقات والیب ــن دوره مس دومی
ــی مصــر، از ســاعت ۱۰ روز  ــی مســابقات جهان آســیا و انتخاب
ــا روز کارگــر، در ســالن  دوشــنبه ۱۱ اردیبهشــت ماه مصــادف ب
۶ هــزار نفــری حســین رضــازاده اردبیــل آغــاز شــد و دو تیــم 

ــد.  ــه را برگــزار کردن ــازی افتتاحی ازبکســتان و قزاقســتان ب
ــم  ــای آســیا ۱۱ تی ــال امیده ــای والیب ــن دوره از رقابت ه در ای
ــت  ــه رقاب ــم ب ــا ه ــا روز ۱۹ اردیبهشــت ب ــه ت ــد ک حضــور دارن

ــد پرداخــت.  خواهن
اولیــن دیــدار رقابت هــای والیبــال امیدهــای آســیا و انتخابــی 
ــه  ــر ۲ قزاقســتان ب ــری ۳ ب ــا برت ــی مصــر، ب مســابقات جهان
 پایــان رســید. در ایــن بــازی قزاق هــا ِســت اول را ۲۰/۲۵ 
ــد؛ امــا ســت های دوم  و ســت چهــارم را ۲۲/۲۵ واگــذار کردن
ــاب ۱۹/۲۵ - ۱۶/۲۵  ــا حس ــب ب ــه ترتی ــم را ب ــوم و پنج  س
و ۱۴/۱۶ بــه ســود خــود تمــام کردنــد تــا فاتــح ۳ بــر ۲ ایــن 
بــازی در اولیــن روز باشــند. در بــازی دوم تیم هــای اســترالیا 
ــم  ــازی تی ــن ب ــه در ای ــد ک ــم رفتن ــاف ه ــه مص ــزی ب و مال

ــد. ــزی ش ــم مال ــوب تی ــر ۱ مغل ــترالیا ۳ ب اس
    برد راحت و بی دردسر ژاپن

در ســومین بــازی روز اول رقابت هــای والیبــال امیدهــای 
زیــر ۲۳ ســال آســیا و انتخابــی مســابقات جهانــی مصــر، دو 

تیــم ژاپــن و ســریانکا بــا هــم دیــدار کردنــد. در ایــن مســابقه 
ــی  ــه راحت ــتند و ب ــختی نداش ــن کار س ــم بادامی های ژاپ چش
ــج ۱۴/۲۵ - ۱۷/۲۵ و ۱۳/۲۵  ــا نتای ــی ب ــت پیاپ ــه س در س
ــه  ــال ب ــه والیب ــود در عرص ــان خ ــف بی نام ونش ــل حری مقاب

برتــری رســیدند. 
 در چهارمیــن و آخریــن مســابقه روز نخســت رقابت هــای 
والیبــال امیدهــای آســیا و انتخابــی مســابقات جهانــی مصــر، 
ــم  ــل تی ــر ۰ مقاب ــروزی ۳ ب ــم پی ــران علی رغ ــان ای بلندقامت

ــه  ــدند و ب ــر نش ــت ظاه ــار می رف ــه انتظ ــه ک ــتان آنگون پاکس
ســختی توانســتند از ســد حریــف ســمج و ســختکوش خــود 
ــور  ــر ســالن قــرار داشــت، عب کــه تحــت تأثیــر جــّو حاکــم ب

کننــد.
    ایران - پاکستان

ملی پوشــان تیــم امیــد کشــورمان در ِســت اول بــا یــک بــازی 
ــری  ــه برت ــه ۱۲/۲۵ ب ــا نتیج ــه ب ــه و یک طرف ــا مقتدران کام
رســیدند؛ امــا پاکســتانی ها کــه بــه خــود آمــده و از اســترس 

رهایــی یافتــه بودنــد، در دو ِســت بعــدی پابه پــای تیــم ایــران 
جنگیدنــد و بــازی بســیار زیبایــی را بــه نمایــش گذاشــتند. 

 ۲۷ امتیــاز  تــا  دوم  ســت  در  پاکســتانی  سختکوشــان 
دوشــادوش میزبــان کســب امتیــاز کردنــد، ولــی در نهایــت بــا 
ــای ســیچلو  ــوب شــاگردان آق ــاز ۲۷/۲۹ مغل ــاف ۲ امتی اخت
بــازی توفانــی جــواد کریمــی، ســتاره بی چــون   به ویــژه 

و چرای این بازی شدند. 
ســت ســوم هــم بــا برتــری تیــم میزبــان کــه از ســوی خیــل 
ــاب  ــا حس ــد ب ــت می ش ــی حمای ــور اردبیل ــاگران پرش تماش
ــان  ــه پای ــورمان ب ــت کش ــان بلندقام ــود جوان ــه س ۲۶/۲۸ ب

ــدار در روز اول باشــند. ــن دی ــر ۰ ای ــروز ۳ ب ــا پی رســید ت
    حواشی مسابقات

 در حالــی کــه پیــش از شــروع مســابقات، ورود بانــوان 
و خانواده هــای بازیکنــان تیــم ایــران بــه داخــل ســالن ۶ هــزار 
ــابقات  ــای مس ــرای تماش ــل ب ــازاده اردبی ــین رض ــری حس نف
به ویــژه بازی هایــی کــه یــک طــرف میــدان تیــم ایــران قــرار 
می گرفــت، آزاد اعــام شــده بــود، امــا مســئوالن بــه قولشــان 
ــه  ــوان ب ــابقات از ورود بان ــن روز مس ــد و در اولی ــل نکردن عم

ســالن جلوگیــری کردنــد.
حضــور افــراد غیرمســئول در داخــل ســالن و قــدم زدن ایــن 
ــای  ــا هزینه ه ــه ب ــازی ک ــن ب ــه ۹ × ۱۸ زمی ــراد در محوط اف

ــود. ــن زده ب ــا دام ــه بی نظمی ه ــده، ب ــوش ش ــی کفپ گزاف

دردومین دوره رقابت های والیبال امیدهای آسیا:

والیبال ایران، اولین گام را پیروزمندانه برداشت

تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی ایــران موفــق شــد 
ــد  ــه بع ــه مرحل ــه ب ــر نیجری ــروزی ۶-۵ براب ــا پی ب
مســابقات راه یابــد و حریــف ســوئیس در ایــن مرحله 

ــود. ش
ایــران بامــداد سه شــنبه   تیــم فوتبــال ســاحلی 

در یــک دیــدار حســاس بــه مصــاف 
ــدزاده  ــد احم ــت. محم ــه رف ــم نیجری تی
کاپیتــان تیــم ملــی ایــران، بــا یــک 
ضربــه برگــردان زیبــا در وقــت اول تنهــا 

ــاند. ــر رس ــه ثم ــازی را ب گل ب
 در نیمــه دوم امــا بــازی بــا گل تیــم 
ــس از  ــد و پ ــروع ش ــه ش ــی نیجری مل

ــا را پیــش  ــم م ــاز هــم تی ــاری ب ــی مخت آن محمدعل
خــود  نمی خواســتند  نیجریه ای هــا کــه  انداخــت. 
ــه تســاوی  ــازی را ب ــم ب ــاز ه ــد، ب را حذف شــده ببینن
کشــاندند. در ادامــه ســومین گل ایــران توســط کاپیتان 
ــا  ــان آفریق ــا نایب قهرم ــه ثمــر رســید؛ ام احمــدزاده ب

دســت از تــاش نکشــید و توانســت بــازی را بــه 
ــت  ــار نوب ــن ب ــی ای ــت پایان ــاند. در وق ــاوی بکش تس
ــد؛  ــش بیفت ــدرش پی ــف ق ــه از حری ــود ک ــه ب نیجری
ــازی  ــا ب ــاری آن را پاســخ داد ت ــی مخت ــا محمدعل ام
بــه تســاوی کشــیده شــود و ضربــات پنالتــی تکلیــف 
ــد. در  ــخص کن ــده را مش ــم صعودکنن تی
ضربــات پنالتــی تیــم ملــی ایــران موفــق 
ــا  ــود و ب ــروز ش ــه ۲-۱ پی ــا نتیج ــد ب ش
مجمــوع ۶-۵ بــه مرحلــه بعــد بــه عنــوان 

ــد.  ــود کن ــم دوم صع تی
ــم  ــع تی ــه جم ــه ب ــران ک ــی ای ــم مل تی
ــه  ــته در مرحل ــی پیوس ــام جهان ــر ج برت
بعــد بایــد بــه مصــاف تیــم ملــی ســوئیس ســرگروه 
دیگــر گــروه ایــن مســابقات بــرود؛ ایــن دیدار ســاعت 
ــران  ــت ای ــه وق ــت( ب ــه )۱۵ اردیبهش ــداد جمع ۳ بام
ــی اســت مســابقات جــام  ــزار خواهــد شــد. گقتن برگ
جهانــی ۲۰۱۷ در باهامــا برگــزار می شــود. ورزش ۳

تیمملیفوتبالساحلیایراندرجمع8تیمبرتردنیا
ــد دو  ــا تمدی ــاط ب ــاری در ارتب ــه اخب ــود اینک ــا وج  ب
باشــگاه  ایرانــی  مهاجــم  قــرارداد  ســاله  نیــم  و 
ــود، ایــن  »روســتوف« نقــل محافــل روســی شــده ب
ــن  ــن آزاد ای ــوان بازیک ــه عن ــتان ب ــن در تابس بازیک
باشــگاه را تــرک خواهــد کــرد. درســت در فاصلــه ۲۴ 

ســاعت از انتقــادات کادر فنــی روســتوف 
ــب  ــون در ترکی ــردار آزم ــرد س ــه عملک ب
ــر  ــگ برت ــای لی ــم در رقابت ه ــن تی ای
از  ایــن کشــور  رســانه های  روســیه، 
تصمیــم ملی پــوش ایرانــی بــرای تــرک 
ــه ایــن باشــگاه  روســتوف و شــوک او ب

ــد.  ــر دادن خب
چنــد مــاه پیــش بــود کــه در پــی دعــوی صورت گرفته 
از ســوی باشــگاه روبیــن، رســانه های روســی از 
تمدیــد قــرارداد دو و نیــم ســاله آزمــون بــا روســتوف 
و برنــده شــدن آن هــا در جنــگ بــا کازانی هــا در فیفــا 
ــر  ــایت های معتب ــی از س ــاال یک ــا ح ــد؛ ام ــر دادن خب

مدعــی شــد کــه آزمــون در آخریــن نشســت خــود بــا 
ــم دارد تابســتان  ــان اینکــه تصمی ــا بی روســتوفی ها ب
ایــن تیــم را تــرک کنــد، شــوک بزرگــی بــه آن هــا وارد 

کــرده اســت. 
ــاق  ــرایط اتف ــاره ش ــی درب ــایت rnd.ru در گزارش س
ــتوف  ــی روس ــتاره ایران ــرای س ــاده ب افت
نوشــت: بــا وجــود انتقــادات فــراوان 
ایــن چنــد  او در  از ســردار، حامیــان 
طایــی«  »پســر  از  حمایــت  بــه  روز 
)لقــب طرفــداران روســتوف بــه آزمــون( 
ــاره  ــه او دوب ــدند ک ــی ش ــده و مدع برآم
بــه روزهــای اوج خــود بازخواهــد گشــت 
ــه گلزنــی را نشــان می دهــد؛  و همــان میــل ســابق ب
گرچــه خــود آن هــا نیــز ایــن حــس را دارند کــه آزمون 
ممکــن اســت بــرای مراقبــت از خــود بــرای رســیدن 
بــه یــک باشــگاه اروپایــی در تابســتان این گونــه 

ــود ــد. ن ــازی می کن ــاط ب محت

رئیــس فدراســیون هندبــال می گویــد: تیم هــای ملــی هندبــال دختــران بــه 
دلیــل آمــاده نبــودن بــه مســابقات آســیایی اعــزام نمی شــوند. 

ــان  ــال جوان ــی هندب ــم مل ــدن دو تی ــزام نش ــاره اع ــی درب ــا رحیم  علیرض
و نوجوانــان دختــر بــه مســابقات آســیایی گفــت: در حــال حاضــر آمادگــی 
ــرای  ــم. ب ــیایی نداری ــابقات آس ــم در مس ــن دو تی ــور ای ــرای حض الزم را ب
انصــراف جریمــه خواهیــم شــد؛ امــا خــب بــرای اعــزام تیم هــا بــه 
مســابقات آســیایی، نیازمنــد شــرایطی هســتیم کــه در حــال حاضــر وجــود 
نــدارد. مســابقات آســیایی هندبــال جوانــان و نوجوانــان دختــر در آگوســت 
۲۰۱۷ برگــزار خواهــد شــد کــه دختــران هندبالیســت ایــران از اعــزام بــه ایــن 

ــدند.  ــروم ش ــا مح رقابت ه
ــه  ــه ب ــا ک ــن رقابت ه ــیزدهمین دوره ای ــان در س ــال جوان ــی هندب ــم مل تی
میزبانــی قزاقســتان برگــزار شــد، حاضــر و از میــان ۶ تیــم حاضــر بــه مقــام 
ششــم رســید. تیــم ملــی نوجوانــان پســر کشــورمان چنــدی پیــش بــا نظــر 
ــان ۲۰۱۶ در  ــابقات نوجوان ــن دوره مس ــور در هفتمی ــی کش ــای امنیت نهاده
ــاوه  ــال آســیا ع ــا نظــر کنفدراســیون هندب ــدا نکــرد و ب ــن حضــور پی بحری
بــر جریمــه نقــدی، یــک دوره از حضــور در ایــن مســابقات محــروم شــدند. 
ــران پــس از قرعه کشــی  ــر ای ــال دخت ــان هندب ــی نوجوان ــم مل همچنیــن تی
ششــمین دوره مســابقات ۲۰۱۵ هنــد در ایــن مســابقات حضــور پیــدا نکــرد 
و ایــن تیــم نیــز عــاوه بــر جریمــه مالــی بــا محرویــت یــک دوره حضــور در 

ایــن مســابقات روبــه رو شــد. کاپ

ــور  ــوع حض ــه موض ــاره ب ــا اش ــی ورزش ب ــان جامعه شناس ــس دپارتم رئی
ــی  ــن طــرح اجرای ــه ای ــی ک ــرد: در صورت ــد ک ــا در ورزشــگاه ها تاکی خانواده ه
شــود، تاثیــرات مثبتــی در بالندگــی جامعــه خواهــد گذاشــت و باعــث پربــاری 
اوقــات فراغــت خانواده هــا خواهــد شــد. عالیــه شــکربیگی بــا مثبــت ارزیابــی 
کــردن موضــوع حضــور زنــان در ورزشــگاه ها بیــان کــرد: اگــر در حــال حاضــر 
ــه  ــت، ب ــوردن اس ــد خ ــال کلی ــگاه ها در ح ــه ورزش ــا ب ــرح ورود خانواده ه ط
ــه آن وجــود دارد. مدت زمــان  ــن اســت کــه بســتر، اندیشــه و زمین ــه ای منزل
ــاره ورود بانــوان و خانواده هــا بــه ورزشــگاه ها بحــث  بســیاری اســت کــه درب
و صحبــت می شــود؛ هرچنــد معتقــدم هنــوز هــم امــکان اجرایــی کــردن ایــن 
ــد.  ــوار می نمای ــد، دش ــاص و قدرتمن ــای خ ــی نگاه ه ــل بعض ــه دلی ــرح ب ط
رئیــس دپارتمــان جامعه شناســی ورزش چنــد عامــل را از کارکردهــای خــوب 
حضــور خانواده هــا در ورزشــگاه ها برشــمرد و افــزود: حضــور خانواده هــا 
نخســت شــرایطی را فراهــم می کنــد کــه اوقــات فراغــت مفیــدی بــرای آن هــا 
بــه وجــود آیــد و ایــن یــک تفریــح دســته جمعی و ملــی خواهــد بــود. اساســا 
ورزش را بایــد بــه مثابــه یــک امــر اجتماعــی بدانیــم کــه در همبســتگی ملــی 
یــک جامعــه و یــک کشــور تاثیرگــذار اســت و اگــر از ایــن دیــد نــگاه کنیــم 
حضــور خانواده هــا می توانــد بســیار کارســاز باشــد. او در ادامــه افــزود: محیــط 
ورزشــگاه ها بیشــتر مشــابه یــک محیــط پرخاشــگر و عصبــی اســت و حضــور 
ــل  ــه حداق ــع ب ــن پرخاشــگری را در بســیاری از مواق ــد ای خانواده هــا می توان

برســاند و در بســیاری از مــوارد حتــی آن را از بیــن ببــرد. ایســنا

دخترانهندبالیستبهمسابقاتآسیاییاعزامنمیشوند

عذرخواهی علیرضا بیرانوند
علیرضــا بیرانونــد، دروازه بــان تیــم فوتبــال پرســپولیس، از هــواداران و پیشکســوتان پرســپولیس عذرخواهــی کــرد و گفــت: 

صحبت هایــم پــس از بــازی بــا ذوب آهــن از تــه دل نبــود.

در قاب تصویر

اهمیتحضورخانوادههادرورزشگاهها

لیگ برتر انگلیس

جمعه 15 اردیبهشت 

وستهام- تاتنهام 23:30

بورنموث- استوک سیتی 18:30

منچسترسیتی- کریستال پاالس 16:00

هال سیتی- ساندرلند 18:30

شنبه 16 اردیبهشت 

برنلی- وست برومویچ 18:30

لسترسیتی- واتفورد 18:30

سوانسی- اورتون 21:00

»آزمون«تابستان،»روستوف«راترکمیکند
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دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

شــاید شــما هــم بــا مــن موافــق باشــید کــه صحبــت 
کــردن بــا گوشــی همــراه هنــگام رانندگــی بــه شــدت از 
تمرکــز راننــده می کاهــد و شــما هــر قــدر هــم راننــده 
 ماهــری باشــید، ایــن کار بــه میــزان چشــمگیری بــر مهــارت 
و تســلط شــما تاثیرگــذار اســت. هرچنــد آمــار دقیقــی از میزان 
تصــادف بــه علــت صحبــت کــردن بــا گوشــی همــراه در دســت 
نیســت، امــا بــه صــورت میانگیــن ایــن روزهــا از هــر 10 راننــده، 
4 نفــر مشــغول صحبــت کــردن یــا ارســال پیامــک بــا گوشــی 

 . هستند
بــر اســاس تحقیقــات کارشناســان اســتفاده از گوشــی همــراه 
ــد  ــر می کن ــار براب ــادف را چه ــال تص ــی، احتم ــگام رانندگ هن
ــا جنســیت  ــارت ی ــه مه ــچ ربطــی هــم ب ــن موضــوع هی و ای
راننــده نــدارد و تقریبــا بــرای همــه افــراد ایــن احتمــال وجــود 

دارد. 
ــرای  ــی ب ــای مختلف ــا محدودیت ه ــورهای دنی ــایر کش در س
اســتفاده از گوشــی همــراه در حیــن رانندگــی اعمــال می شــود. 
ــود را  ــی خ ــی نگران ــی و فن ــع علم ــر مجام ــال های اخی در س
ــی  ــگام رانندگ ــراه در هن ــی هم ــتفاده از گوش ــت اس از وضعی
ــراه  ــی هم ــتفاده از گوش ــده اس ــد فزاین ــته اند. رش ــراز داش اب
هنــگام رانندگــی در واقــع بخشــی از رونــد نگران کننــده تأثیــر 
ــر  ــت. غی ــدگان اس ــه رانن ــش توج ــر کاه ــای روز ب فناوری ه
ــل  ــودرو مث ــای درون خ ــر فناوری ه ــراه، دیگ ــی هم از گوش
ــاب و  ــی رهی ــتم های اطالعات ــت، سیس ــه اینترن ــی ب دسترس
می تواننــد کاهــش  تصــادف  سیســتم های هشــداردهنده 

ــی داشــته باشــند. ــده را در پ ــت رانن ســطح دق

    سهم 25 درصدی گوشی همراه در تصادفات
بــه اعتقــاد کارشناســان حــوزه ترافیــک، ابــزاری ماننــد گوشــی 
همــراه یــا ســایر وســایل الکترونیکــی می تواننــد تأثیــر 
ــر  ــند. ب ــته باش ــات داش ــد از تصادف ــتقیمی در ۲۵ درص مس
اســاس ایــن تحقیقــات، یکــی از عوامــل مهــم در تصادفــات 
ــت.  ــو اس ــه جل ــه ب ــدگان از توج ــی رانن ــی، حواس پرت رانندگ
ــدگان در ۲۵ درصــد مــوارد  ــی رانن ــن دلیــل حواس پرت مهم تری
هــم صحبــت کــردن بــا گوشــی همــراه، بــازی کــردن بــا آن یــا 

ــاه اســت. ــام کوت ارســال پی
ــه  ــدان ب ــور چن ــی کش ــئوالن ترافیک ــد مس ــر می رس ــه نظ  ب

ــد. ــی نمی کنن ــت توجه ــار نادرس ــن رفت ــالح ای اص
    ارسال و دریافت پیامک

ــه  ــگام رانندگــی ب ــه اعتقــاد کارشناســان ارســال پیامــک هن ب
 شــدت از صحبــت کــردن بــا گوشــی خطرناک تــر اســت 
و تقریبــا یک چهــارم تصادفــات بــا خــودروی جلویــی یــا 
ــا  ــال ی ــه ارس ــده ب ــه رانن ــت توج ــه عل ــران ب ــا عاب ــورد ب برخ

ــت. ــوده اس ــک ب ــدن پیام خوان
    توهم تسلط

ــم«  ــر »توه ــد عنص ــان می ده ــده نش ــی های انجام ش بررس
یــا »اعتمادبه نفــس کاذب« بیــش از انــدازه در تصمیــم فــرد در 

به کارگیــری گوشــی همــراه در حیــن رانندگــی دخیــل اســت؛ 
ــی  ــد آن های ــن کاری می کنن ــدام چنی ــه م ــرادی ک ــی اف یعن
هســتند کــه احســاس تســلط بــر رانندگــی خــود دارنــد و فکــر 
ــرف  ــارت آن را برط ــا مه ــی ب ــگام حواس پرت ــه هن ــد ک می کنن
می کننــد. حــال آنکــه چگونگــی آن در افــراد مختلــف متفــاوت 
ــد  ــدگان تصــور می کنن ــا 90 درصــد رانن اســت. متاســفانه 70 ت
کــه از راننــدگان عــادی ماهرترنــد و بــه همیــن دلیــل می تواننــد 
خــودرو را در هــر شــرایطی را کنتــرل کننــد؛ امــا واقعیــت ایــن 
اســت کــه همــه ایــن افــراد جــزو راننــدگان عــادی و معمولــی 
هســتند؛ زیــرا بــر اســاس نظــر کارشناســان از میــان هــر یــک 
ــیدن  ــی رس ــر توانای ــک نف ــا ی ــان، تنه ــده در جه ــون رانن میلی
ــی را دارد  ــه ای مســابقات اتومبیلران ــدگان حرف ــه ســطح رانن ب
و بــا فــرض داشــتن ۵0 میلیــون راننــده در ایــران )البتــه 
ــی اســت(،  ــزان واقع ــداد بســیار بیشــتر از می ــن تع ــا ای قطع
تنهــا ۵0 نفــر هســتند کــه آمادگــی ذهنــی و جســمی را بــرای 
راننــده حرفــه ای شــدن دارنــد؛ تــازه ایــن تعــداد هــم پــس از 
گذرانــدن دوره هــای طاقت فرســا و تمریــن بــا مربیــان درجــه 

ــد.  ــد ایــن مهــارت را کســب کنن ــی می توانن یــک جهان
در انتهــا بایــد گفــت کــه همــه مــا بایــد بپذیریــم کــه رانندگانــی 
ــا  ــژه، م ــای وی ــتن مهارت ه ــم داش ــتیم و توه ــی هس معمول
ــرات  ــرض خط ــا در مع ــد و تنه ــاص نمی کن ــران خ را از دیگ
بیشــتر قــرار می دهــد؛ خطراتــی کــه نه تنهــا خــود مــا، 
ــره  ــه مخاط ــز ب ــر را نی ــاه دیگ ــان های بی گن ــان انس ــه ج بلک
ــر اســاس  ــی درســت و ب ــارت در رانندگــی، یعن ــدازد. مه می ان
قوانیــن رانندگــی کــردن؛ زیــرا راننــدگان برتــر جهــان بیــش از 
ــرای  ــک ب ــن فیزی ــوژی و قوانی ــش، تکنول ــان از دان جسارتش

ــد. ــره می برن ــروزی به پی

نقش تلفن همراه در تصادفات

آفتی به نام »توهم تسلط در رانندگی«

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه استان اصفهان:

فعالیت جمعیت هالل احمر کشورمان 

متمایز است
مســئول دفتــر حــوزه نمایندگــی 
ــت هــالل  ــه در جمعی ــی فقی ول
ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــر اس احم
نشــان هــالل احمــر، نشــان 
خاصــی اســت و فعالیــت هــالل 
 احمــر کشــور متمایــز اســت 
ــت  ــا رضای ــدگان، ب و مراجعه کنن

خاطر از هالل احمر بازمی گردند. 
آیــت هللا مهــدوی اظهــار داشــت: جمعیــت هــالل احمــر ایــران 
ــای  ــداد و کاره ــی در ام ــت قرآن ــه خصوصی ــوردار از س برخ
خیــر اســت کــه ایــران اســالمی را از ســایر کشــورها متمایــز 

می کنــد. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن ســه ویژگــی بایــد در کارهــای 
جمعیــت هــالل احمــر مالحظــه و ثبــت شــود، بــا اشــاره بــه 
ــد از  ــاق می کنی ــی انف ــت: وقت ــران گف ــه 9۲ ســوره آل عم آی

آنچــه دوســت داریــد، انفــاق کنیــد. 
ــت  ــه در جمعی ــی فقی ــی ول ــوزه نمایندگ ــر ح ــئول دفت مس
هــالل احمــر اســتان اصفهــان اضافــه کــرد: ایــن نکتــه مهمــی 

ــق انصــاف و مســاوات اســت.  اســت کــه طری
وی ویژگــی دوم را قصــد لّلــه دانســت و گفــت: ۲ نتیجــه ایــن 
ویژگــی، ایــن اســت کــه شــخص کمک کننــده انتظــار پــاداش 

و تشــکر نــدارد. 
ــت  ــه در جمعی ــی فقی ــی ول ــوزه نمایندگ ــر ح ــئول دفت مس
ــط  ــد فق ــت: نبای ــار داش ــان اظه ــتان اصفه ــر اس ــالل احم ه
ــه  ــد روحی ــل دوربیــن خــود را نشــان دهیــم؛ حتــی بای مقاب
شــما )مدیــران هــالل احمــر( طــوری باشــد کــه اگــر نداننــد 
ــانی  ــما انس ــد ش ــت، بگوین ــر اس ــالل احم ــما ه ــغل ش ش

ــتید. ــتثنایی هس اس
ــا  ــر را ب ــای خی ــداد و کاره ــی در ام ــوم قرآن ــی س  وی ویژگ
ــت:  ــار« دانســت و گف ــه 9 ســوره حشــر »ایث ــه آی اســتناد ب
ــار  ــا ایث ــاز دارد؛ ام ــز نی ــردن خــودش نی انســان در کمــک ک
یعنــی وقتــی خــودم نیــاز دارم، اول نیــاز دیگــری را برطــرف 

ــم. کن
ــود از  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــدوی در بخ ــت هللا مه  آی
مدیــر عامــل هــالل احمــر اســتان اصفهــان بــرای همــکاری 
ــر  ــالل احم ــت ه ــه در جمعی ــی فقی ــی ول ــر نمایندگ ــا دفت ب
قدردانــی و تصریــح کــرد کــه ایــن دفتــر در جمعیــت هــالل 
احمــر اســتان، پاســخگوی ســؤاالت عمومــی افــراد و کارکنــان 

ــا ــت. ایمن ــایر سازمان هاس س

زندگی زن و شوهر مشارکتی است
ابراهیــم قرایــی مقــدم، جامعه شــناس، بــا بیــان اینکــه زندگــی 
زن و شــوهر مشــارکتی اســت، گفــت: هــر آنچــه پــس از ازدواج 
ــر  ــورت براب ــه ص ــا ب ــام زوج ه ــه ن ــد ب ــد، بای ــت می آی ــه دس ب

شــود. 
 ایــن جامعــه شــناس ادامــه داد: اگــر همدلــی، همزبانــی 
ــوق  ــا حق ــوق زن ی ــد، حق ــوهر باش ــان زن و ش ــاد می و اعتم
شــوهر معنایــی پیــدا نمی کنــد؛ حتــی یــک نفــر هــم می توانــد 

ــد.  ــش نیای ــد و مشــکلی پی ــت کن ــا را مدیری ــن حقوق ه ای
وی افــزود: اگــر گاهــی شــاهدیم زنــان از درآمــد خود چیــزی را 
بــه نامشــان می کننــد، بــه ایــن دلیــل اســت کــه در جامعــه مــا 
زنــان بی پنــاه هســتند. اگــر روزی زوجیــن تصمیــم بــه جدایــی 
ــه  ــت؛ ب ــاه اس ــد، زن بی پن ــه زن را نده ــرد مهری ــد و م بگیرن
همیــن دلیــل برخــی از زنــان هــر آنچــه را بــه دســت می آورنــد، 

بــه نــام خــود می کننــد. 
قرایــی مقــدم بیــان کــرد: اگــر میــان مــرد و زن اعتمــاد وجــود 
داشــته باشــد، بســیاری از چیزهــا بــا رضایــت خــود بــه خــود به 
نــام یکدیگــر می شــود. البتــه بایــد گفــت برخــی از زنــان هــم 
تنهــا بــه دلیــل بــه دســت آوردن مــال و مهریــه تــن بــه ازدواج 

می دهنــد کــه آنــان بــه اصــل ازدواج اعتقــادی ندارنــد. 
ــی  ــاد و همدل ــوهر اعتم ــان زن و ش ــد می ــرد: بای ــد ک وی تاکی
وجــود داشــته باشــد تــا بتواننــد زندگــی را پایــدار نگــه دارنــد و 

ــان مشکل ســاز نشــود.  ــرای آن ــی ب مســائل مال
ــد  ــه زن بای ــدم مهری ــرد: معتق ــان ک ــناس بی ــن جامعه ش ای
بــه صــورت پــول نباشــد؛ بلکــه زن و مــرد هــر چــه دارنــد، بــه 
صــورت برابــر باشــد؛ امــا اگــر مــرد زن را طــالق دهــد و مهریــه 

ندهــد، زن بی پنــاه می شــود. شبســتان

سایت های همسریابی، از سراب تا واقعیت
از  بســیاری  دانشــگاه، گفــت:  مــدرس  مرضیــه شــکوری، 
نــگاه همســریابی  دارای  ســایت های همســریابی موجــود، 
نیســتند. مرضیــه شــکوری دربــاره همســریابی اینترنتــی و 
تاریخچــه آن اظهــار کــرد: ادبیــات نظــری ایــن موضــوع در دهــه 
90 توســط ایــاالت متحــده آمریــکا ارائــه شــد و ایــن ادبیــات در 
محــاورات ارتباطــات جمعــی شــکل تــازه ای بــه خــودش گرفــت؛ 
ــت.  ــکل گرف ــات ش ــان در ارتباط ــدی از انس ــد جدی ــی تولی یعن
دانشــجوی دکتــری جامعه شناســی بیــان کــرد: نخســتین 
ــرای ازدواج و همســریابی در  ــی ب ســامانه طراحی شــده اینترنت
ســال 199۵ و در ایــاالت متحــده رســمی و مصوب شــد کــه البته 

ــود.  ــت یابی ب ــتر دوس ــرد آن بیش رویک
ــرای عرضــه  ــن ســامانه ب ــه ای ــن ســؤال ک ــه ای وی در پاســخ ب
خانم هــا بــه آقایــان بــوده یــا خیــر، گفــت: اینکــه از ابتــدا چنیــن 
نــگاه و دیدگاهــی توســط طراحــان وجــود داشــته، شــاید درســت 
نباشــد؛ زیــرا آن هــا هــم در راســتای رفــع معضــالت اجتماعــی 
ــد؛ امــا در  خودشــان مترصــد چنیــن ســایت و ســامانه ای بودن
عمــل ایــن ســایت و ســامانه این گونــه خــودش را نشــان نــداد؛ 

زیــرا اساســا ســایت همســریابی نبــود. 
ــاس  ــا اقتب ــز ب ــران نی ــرد: ای ــار ک ــگاه اظه ــدرس دانش ــن م ای
از ایــن الگــوی بــه اصطــالح جهانــی، شــروع بــه طراحــی 
ــا  ــود؛ ام ــریابی ب ــه آن همس ــد اولی ــه قص ــرد ک ــامانه ای ک س
وقتــی ایــن ســایت و ســامانه از روی یــک ســامانه غربــی 
ــن  ــه در ای ــخصاتی ک ــرم مش ــت، الج ــت یابی اس ــام دوس ــه ن ب
ســامانه طراحــی می شــود، رنــگ و بــوی همــان مقصــد اولیــه 
را دارد؛ لــذا بســیاری از ســایت هایی کــه در حــال حاضــر 
ــگاه همســریابی نیســتند و حتــی ایــن  وجــود دارد، گاه دارای ن
ــتند؛  ــز هس ــوب نی ــمی و مص ــای رس ــایت ها دارای مجوزه س
هــر چنــد کــه ســایت های غیررســمی نیــز در ایــن میــان رشــد             

کرده انــد. خبــر فارســی

اخبار کوتاه

تأثیر ماهواره بر تغییر سبک زندگی
دکتــر روژان مظفــری محقــق 
جامعه شــناس گفــت: ســبک 
زندگــی ای کــه امــروز تبلیــغ 
می شــود، ســبکی اســت کــه 
تعریــف خاصــی بــرای زن زیبــا 
مســتقیما  تبلیــغ  ایــن  دارد؛ 
گفتــه نمی شــود؛ بلکــه بــا نشــان 
ــت  ــود. در حقیق ــان می ش ــینما بی ــدان زن در س دادن هنرمن

کارکرد اصلی ماهواره اینجا خود را نشان می دهد. 
ــناس  ــگر و جامعه ش ــق، پژوهش ــری محق ــر روژان مظف  دکت
مجــازی  فضــای  شــامل  ماهواره هــا  اینکــه  بیــان  بــا 
ــرار  ــک دســته ق ــا از نظــر رســانه هــر دو در ی نمی شــوند، ام
ــت  ــیال و پویاس ــال س ــری کام ــگ، ام ــت: فرهن ــد، گف  دارن
و هیــچ گاه نمی تــوان جلــوی داد و ســتد فرهنگــی را گرفــت؛ 
ــگاه داشــت و  ــه ن ــوان جامعــه را ایزول یعنــی هیــچ گاه نمی ت

مانــع هرگونــه انتقــال فرهنگــی شــد. 
ــر  ــگ، عنص ــم در فرهن ــر مه ــتین عنص ــه داد: نخس وی ادام
زبــان اســت. خیلــی وقت هــا هنــگام کارهــای تجــاری ماننــد 
صــادرات و واردات، فرهنــگ و واژگان نیــز منتقــل می شــوند. 
ــت؛  ــس نیس ــه جن ــوط ب ــط مرب ــادرات و واردات فق ــن ص ای
ــه  ــت؛ ب ــی اس ــی و فرهنگ ــال انتزاع ــی کام ــه پدیده های بلک
ــال »مــد« کــه بخــش بزرگــی از جهــان صنعتــی  ــوان مث عن

ــه مــد و تبلیغــات اســت.  ــوط ب امــروز مرب
ــی  ــان صنعت ــه جه ــان اینک ــا بی ــق و پژوهشــگر ب ــن محق ای
ــن  ــت ای ــرد: در حقیق ــار ک ــاز دارد، اظه ــرف نی ــازار مص ــه ب ب
کشــورها نیــاز دارنــد شــما بــه عنــوان مصرف کننــده همیشــه 
تحــت تأثیــر تبلیغــات قــرار گیریــد و بــه ســمت اســتفاده از 
ــه  ــد. در برهــه ای ممکــن اســت تبلیغــات ب محصــوالت بروی
ــا  ــد زن زیب ــان ده ــرود و نش ــی ب ــوالت آرایش ــمت محص س

ــد.  ــتفاده می کن ــی اس ــوازم آرایش ــه از ل ــت ک ــی اس زن
در جامعــه  حــال حاضــر  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
فراصنعتــی قــرار داریــم، عنــوان کــرد: در جوامــع فراصنعتــی 
جنــس فروختــه نمی شــود و ایــن فرهنــگ اســت کــه 
ــگ  ــر فرهن ــت تأثی ــما تح ــی ش ــرا وقت ــود؛ زی ــادر می ش ص
یــک کشــور صنعتــی باشــید، در نهایــت ســبکی از زندگــی را 

برمی گزینیــد کــه آن هــا ارائــه می کننــد. ایســنا

مشموالن متأهل به مراکز آموزشی مرزی 

اعزام نمی شوند
ــا  ــی ناج ــه عموم ــازمان وظیف ــزام س ــار و اع ــاون احض مع
گفــت: مشــموالن متأهــل بــه مراکــز آموزشــی مــرزی 
ــه  ــه کار گرفت ــی ب ــز آموزش ــا در مراک ــوند و تنه ــزام نمی ش اع
می شــوند کــه در شــهر محــل ســکونت همسرشــان دارای رده 

ــد.  ــی باش خدمت
ــار  ــر اظه ــن خب ــالم ای ــا اع ــت ب ــان علیدوس ــرهنگ رحم س
کــرد: در راســتای تدابیــر ســتاد کل نیروهــای مســلح و 
ــن  ــربازی، در تعیی ــت س ــازی خدم ــور خوشایندس ــه منظ ب
مراکــز آمــوزش کارکنــان وظیفــه متأهــل تســهیالتی در نظــر 
ــان  ــه منظــور تحکیــم بنی گرفتــه شــده اســت. وی افــزود: ب
خانــواده مشــموالن متأهــل بــه مراکــز آمــوزش مــرزی اعــزام 
ــل ســاکن  ــه مشــمول متأه ــی ک ــر در مواقع نمی شــوند؛ مگ
آن مناطــق باشــد کــه پــس از طــی دوره رزم مقدماتــی بــه آن 
شــهر اختصــاص می یابــد. معــاون احضــار و اعــزام ســازمان 
وظیفــه عمومــی ناجــا ادامــه داد: کارکنــان وظیفــه متأهــل بــه 
مراکــز آمــوزش نیرویــی اعــزام می شــوند کــه در شــهر محــل 

ــی باشــد.  ســکونت همسرشــان دارای رده خدمت
ــد  ــل می بای ــموالن متأه ــرد: مش ــان ک ــت خاطرنش علیدوس
مــدارک تأهــل خــود را هنــگام ثبــت درخواســت اعــزام 
بــه خدمــت بــه دفاتــر خدمــات الکترونیــک انتظامــی 
)پلیــس+10( ارائــه یــا در دوره آمــوزش رزم مقدماتــی، ایــن 

ــس ــد. پلی ــل دهن ــی تحوی ــز آموزش ــه مرک ــدارک را ب م

 اعالم شرایط جذب داوطلبان حوزوی 

در آزمون قضاوت
منابــع انســانی قــوه قضائیــه اعــالم کــرد: داوطلبــان مــرد و زن 
ــایت  ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــرایط، می توانن ــد ش ــوزوی واج ح
ایــن معاونــت بــرای ثبت نــام در آزمــون قضــاوت اقــدام کننــد. 
ــه  ــوه قضائی ــاند ق ــالع می رس ــه اط ــده: ب ــه آم ــن اطالعی در ای
ــاز در  ــورد نی ــی م ــن کادر قضای ــور تأمی ــه منظ ــر دارد ب در نظ
حوزه هــای قضایــی سراســر کشــور، از طریــق آزمــون تشــریحی 
و مصاحبــه علمــی، از بیــن داوطلبــان مــرد و زن حــوزوی 
ــد؛  ــی کن ــتخدام قاض ــذب و اس ــه ج ــدام ب ــرایط، اق ــد ش واج
لــذا از کلیــه داوطلبــان حــوزوی عالقه منــد بــه شــرکت در ایــن 
ــق  ــه دقی ــا ضمــن مطالع ــد ت ــل می آی ــه عم ــوت ب ــون، دع آزم
شــرایط و ضوابــط ثبت نــام، از تاریــخ 1396/0۲/17 بــا مراجعــه 
بــه ســایت معاونــت منابــع انســانی قــوه قضائیــه بــه نشــانی                 

ــزان ــد. می ــدام کنن ــام اق ــرای ثبت ن www.qazahrm.ir ب

 افزایش ۱۱ درصدی برخورد با تخلفات 

در جاده
رئیــس مرکــز اجرائیــات پلیــس راهــور ناجــا گفــت: در طــول 
ــات  ــا تخلف ــورد ب ــته، برخ ــال گذش ــه س ــبت ب ــال 9۵ نس س
رانندگــی در جاده هــا 11 درصــد و در داخــل شــهرها ۲3 درصــد 
ــا اعــالم  رشــد داشــته اســت. ســرهنگ احمــد کرمی اســد ب
ــورد  ــاره برخ ــا درب ــور ناج ــس راه ــات پلی ــز اجرائی ــار مرک آم
ســال 9۵  در  درون شــهری  و  برون شــهری  تخلفــات  بــا 
گفــت: اســتان خراســان رضــوی در ســال گذشــته بیشــترین 
ــه خــود  ــا تخلفــات جــاده ای را ب ــرل و برخــورد ب ــزان کنت می
ــتان  ــن اس ــس از ای ــزود: پ ــت. وی اف ــاص داده اس اختص
ــارس  ــتان ف ــمال اس ــتان، ش ــان، خوزس ــب اصفه ــه ترتی  ب
و قــم، در رتبه هــای بعــدی قــرار گرفتــه و بیشــترین فراوانــی 

برخــورد بــا تخلفــات جــاده ای ســال 9۵ را داشــته اند. 
ــا  ــه ب ــا در ادام ــور ناج ــس راه ــات پلی ــز اجرائی ــس مرک رئی
اشــاره بــه اینکــه در حــوزه درون شــهری، رشــد ۲3/۵ درصدی 
برخــورد بــا مجمــوع تخلفــات وجــود داشــته، گفــت: از نظــر 
ــران  ــب ته ــه ترتی ــات ب ــوع تخلف ــا مجم ــورد ب ــی برخ فراوان
دارای رتبــه اول، خراســان رضــوی دوم، اصفهــان ســوم فــارس 
چهــارم و خوزســتان دارای رتبــه پنجــم تخلفــات درون شــهری 

اســت. خبــر فارســی

اخبار کوتاه

رئیــس ســازمان حــج و زیــارت گفــت:  امســال بــرای 
نخســتین بــار عــالوه بــر کارت شناســایی قــرار اســت اطالعات 
ــر روی یــک مچ بنــد معمولــی مــورد اســتفاده  ــر ب فــردی زائ
ــا بیــان اینکــه هرگونــه عقــد  قــرار گیــرد. حمیــد محمــدی ب
ــت:  ــار داش ــود اظه ــب می ش ــه تکذی ــن زمین ــرارداد در ای ق

این گونــه اخبــار فضاســازی رســانه های مجــازی 
بــا هدفــی خــاص اســت. 

وی گفــت: تمامــی کشــورهای اعزام کننــده 
زائــر بــرای حجــاج خــود کارت شناســایی 
صــادر می کننــد و ایــن روال در کشــور مــا 
ــه  ــا اشــاره ب ــدی ب ــز مرســوم اســت. محم نی
ــران  ــزام زائ ــت اع ــش ۲0 درصــدی ظرفی افزای

ــا  ــرای تمامــی کشــورها گفــت: ب حــج از ســوی عربســتان ب
ــه در ســال  ــده و اینک ــل آم ــه عم ــای ب ــه پیگیری ه ــه ب توج
گذشــته ســهمیه ای بــرای اعــزام زائــران کشــورمان بــه حــج 
تعلــق نگرفــت، مســئوالن عربســتان بــا درخواســت 3۵ 

ــد.  ــت کردن ــی موافق ــران ایران ــزام زائ ــدی اع درص

ــن  ــر همی ــرد: ب ــح ک ــارت تصری ــج و زی ــازمان ح ــس س رئی
ــه  ــر ب ــزار نف ــی از 64 ه ــران ایران ــزام زائ اســاس ســهمیه اع
ــای ســتادی،  ــه شــامل نیروه ــر رســید ک ــزار و ۵00 نف ۸6 ه
اجرایــی، پزشــکی و خدماتــی نیــز هســت. محمــدی در ادامــه 
بــا توجــه بــه قطــع روابــط سیاســی ایــران و عربســتان و نبــود 
ــت از  ــت و صیان ــرای حمای ــر کنســولی ب دفت
ــج  ــای ح ــورمان در روزه ــران کش ــوق زائ حق
گفــت: بــا عنایــت بــه هماهنگی هــای بــه 
عمــل آمــده بــا مســئوالن عربســتان و شــرایط 
ویــژه رخ داده بیــن دو کشــور، قــرار اســت تــا 
پایــان حــج امســال تیمــی از کارشناســان 
ــع  ــرای رف ــج ب ــم ح ــولی در موس ــوزه کنس ح
ــران  ــه زائ ــولی ب ــات کنس ــه خدم ــی و ارائ ــکالت احتمال مش

ــن کشــور مســتقر باشــند.  ــی در ای ایران
بــه گفتــه وی کارشناســان حــوزه کنســولی دارای تمامــی 
ــران  ــه زائ ــات ب ــه خدم ــه ارائ ــارات کنســولگری در زمین اختی

ــنا ــتند. ایس هس

ســخنگوی انجمــن اســالمی معلمــان بــا بیــان اینکــه اجــرای 
ــوزش  ــه وزارت آم ــن آســیب ها را ب ــام 6-3-3، بزرگ تری نظ
و پــروش وارد کــرده، گفــت: اجــرای ســند تحــول احتیــاج بــه 

ــی دارد.  ــا و ملزومات پیش نیازه
حســن خلیل آبــادی در نشســت خبــری ای کــه بــه مناســبت 

هفتــه معلــم برگــزار شــد، اظهــار داشــت: 
آمــوزش و پــرورش هنــوز جــزو مســائل 

ــت.  ــور نیس ــی کش اساس
وی افــزود: اگــر آمــوزش و پــرورش بــه 
ــیاری  ــود، بس ــل ش ــور تبدی ــت اول کش اولوی
از مشــکالت در آمــوزش و پــرورش حــل 
معیشــتی  مشــکالت  از  فراتــر  می شــود. 

منزلــت معلمــان دارای اهمیــت اســت. درخواســت مــا همواره 
ارتقــای ســهم آمــوزش و پــرورش از بودجــه عمومــی کشــور 

ــت.  ــوده اس ب
ــم  ــه ای کــه در نظــام تعلی ــاد از نگاه هــای چندگان ــا انتق وی ب
ــی ناشــی  ــت: آســیب های اجتماع ــت وجــود دارد، گف و تربی

از نگاه هــای چندگانــه در آمــوزش و پــرورش اســت. خانــواده 
یــک نــگاه دارد، آمــوزش و پــرورش نــگاه دیگــری دارد 
بخش هــای دیگــر جامعــه نیــز نگاه هــای متفاوتــی بــه 

ــد.  ــرورش دارن ــوزش وپ آم
آمــوزش  وزارت  اینکــه مســئوالن  بیــان  بــا   خلیل آبــادی 
ــول  ــند تح ــرای س ــه اج ــف ب ــرورش موظ و پ
عنـــوان  بــه  افـــزود:  هســـتند،  بنیادیــن 
ــد  ــول را نق ــند تح ــم س ــر می توانی صاحب نظ
کنیــم. ایــن کارشــناس آموزشــی بــا اشــاره بــه 
مشــکالت اجــرای نظــام 6-3-3 گفــت: بــدون 
ــه  ــا ب ــام تنه ــن نظ ــات، ای ــی ملزوم پیش بین
دلیــل اینکــه در ســند تحــول آمــده بــود، اجــرا 

ــود آورد.  ــه ج ــادی را ب ــکالت زی ــد و مش ش
وی افــزود: بــا اجــرای شــکلی و نمایشــی برنامه هــا در وزارت 
ــا  ــا ب ــد برنامه ه ــتیم. بای ــف هس ــرورش مخال ــوزش وپ آم
مطالعــه و دقیــق اجــرا شــود. ابتــدا بایــد برنامــه بــه صــورت 

ــر آزمایشــی اجــرا شــود. مه

اجرای نظام ۶-۳-۳ به آموزش وپرورش آسیب زدافزایش ۳۵ درصدی سهمیه حجاج کشور

حتما بخوانید!
زندگی زن و شوهر مشارکتی است

ــات خدمــات  ــواده و مــدارس جزئی ــر ســالمت جمعیــت، خان ــر کل دفت مدی
ــرد.  ــریح ک ــوزادان را تش ــالمت ن ــای س ــوزادی در برنامه ه ــگان دوره ن رای

دکتــر محمداســماعیل مطلــق بــا بیــان اینکــه یکــی از برنامه هــای ایــن دفتــر 
ــالم  ــوزادان س ــت از ن ــرای مراقب ــوزاد ب ــان ن ــن و مراقب ــازی والدی  توانمندس
و نــوزادان پرخطــر و نــارس اســت، گفــت: در ایــن برنامــه بــا هــدف افزایــش 
ــرای  ــی ب ــای آموزش ــا و فیلم ه ــوزاد، کتاب ه ــان ن ــن و مراقب ــارت والدی مه
ــا  ــارک ب ــیده مب ــو رس ــدم ن ــامل ق ــوزاد ش ــت از ن ــای مراقب ــود فرآینده بهب
ــاس  ــیردهی، لب ــردن، ش ــام ک ــل، حم ــد و تکام ــت از رش ــای مراقب فرآینده
پوشــاندن، الگــوی خــواب و اســتراحت، ماســاژ نــوزاد، مراقبــت از نــوزاد نــارس 

ــت.  ــده اس ــع ش ــگان توزی ــورت رای ــه ص ــروری ب ــای فرزندپ و مهارت ه
مطلــق ادامــه داد: بــا اجــرای برنامــه مراقبــت از نــوزاد در منــزل، بــا نگاهــی 
بــه آینــده ســالمت نــوزاد در نظــر داریــم کــه استانداردســازی شــرایط مراقبــت 
از رشــد و تکامــل نــوزاد مهیــا شــود. حمایــت از والدیــن، توانمنــدی آن هــا را 
در ارائــه نقششــان افزایــش خواهــد داد و بــر ایــن اســاس خدمــات مراقبــت 
از نــوزاد، به ویــژه نــوزادان نــارس، کــم وزن و پرخطــر بــه محیــط ایمــن خانــه 
ــا وزن  ــر ب ــوزادان پرخط ــت از ن ــر مراقب ــال حاض ــد. در ح ــدا می کن ــوق پی س
کمتــر از ۲000 گــرم و نــوزادان نــارس در منــزل در ســه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان، گیــالن و آذربایجــان شــرقی بــا پشــتیبانی اداره ســالمت نــوزادان در 
حــال اجراســت کــه بــا فراهــم شــدن ســازوکارهای الزم آن در ســطح کشــور 

اجــرا خواهــد شــد. بهداشــت نیوز

مســئول نهضــت ســوادآموزی آران و بیــدگل از افزایــش ۲۸4 
در کالس هــای  و کم ســواد  بی ســواد  افــراد  جــذب  درصــدی 
ــر داد.  ــته خب ــال گذش ــه س ــوادی در س ــرای باس ــوادآموزی ب س
طاهــره غفــورزاده اظهــار کــرد: در ســال های 90 تــا 9۲ در مجمــوع 
ــد کــه  فقــط 107 نفــر جــذب کالس هــای ســوادآموزی شــده بودن
ایــن آمــار در ســه ســال گذشــته، افزایــش ۲۸4 درصــدی داشــته 
ــر از بی ســوادان  ــون، 304 نف ــزود: از ســال 93 تاکن  اســت. وی اف
و کم ســوادان ایــن شهرســتان بــا روش هــای تشــویقی و ترغیبــی 
در کالس هــای نهضــت شــرکت فعــال داشــته اند و در پایــان 

ــده اند.  ــان دوره ش ــه پای ــب گواهینام ــه کس ــق ب موف
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب مســئول نهضــت ســوادآموزی آران و بیــدگل ب
امســال بــرای اولیــن بــار طــرح باســوادی اتبــاع خارجی در دســتور 
کار نهضــت ســوادآموزی آران و بیــدگل قــرار گرفتــه، تصریــح 
ــا  ــه عموم ــاع ک ــر از اتب ــام حــدود 40 نف ــه ثبت ن ــا توجــه ب ــرد: ب ک
افغانســتانی هســتند در کالس هــای نهضــت ســوادآموزی، تــالش 
بــرای ســالمت علمــی و فرهنگــی جامعــه در تمــام زمینه هــا 

انجــام می شــود. 
غفــورزاده از توجــه و عنایــات ویــژه دولــت یازدهــم بــه امــر 
ــد:  ــادآور ش ــرد و ی ــکر ک ــوادآموزی تش ــت س ــوادآموزی و نهض س
دولــت تدبیــر و امیــد جلســات شــورای توســعه ســوادآموزی کشــور 
ــوادآموزی  ــای س ــد فعالیت ه ــد و رون ــکیل می ده ــته تش را پیوس
ــیده  ــی رس ــطح خوب ــه س ــا ب ــس از مدت ه ــم پ ــت یازده در دول

اســت. 
ــری  ــاوت و برت ــه اینکــه یکــی از شــاخص های تف ــا اشــاره ب وی ب
ــاخص های  ــیاری از ش ــزود: بس ــت، اف ــواد اس ــطح س ــع س جوام
ــأت  ــه نش ــراد آن جامع ــواد اف ــطح س ــاخص س ــه ای از ش مقایس
می گیــرد و از ایــن رو ســطح علــم و ســواد مهــم و جالــب توجــه 

اســت. ایســنا

زندگــی پــس از 30 ســالگی بایــد بــا رژیــم غذایــی خــاص خــود همراه باشــد 
ــوب را از  ــه در میانســالی بعضــی غذاهــای نامطل ــر اســت ک و درنتیجــه بهت

رژیــم غذایــی خــود حــذف کنیــد. 
30 ســالگی و پــس از آن، دوره بســیار مهمــی در زندگــی هــر فــرد محســوب 
ــر ایــن امــر تاکیــد  ــه نیــز ب ــه همیــن دلیــل متخصصــان تغذی می شــود و ب
ــرک  ــی را ت ــواد غذای ــی از م ــرف بعض ــد مص ــنین بای ــن س ــه در ای ــد ک دارن
کــرد. ایــن مــواد غذایــی ممنوعــه بــرای پــس از 30 ســالگی شــامل شــکالت 
ــواد شــیمیایی  ــرا م ــال آن هاســت؛ زی ــوداده و امث ــالت، ذرت ب ــرژی زا، تنق ان
ــن  ــد و در ای ــد باش ــدن مفی ــرای ب ــد ب ــا نمی توان ــن خوراکی ه ــود در ای موج
ــه  ــالگی ب ــتری دارد. از دوره 30 س ــذی بیش ــواد مغ ــه م ــاز ب ــدن نی ــن ب س
بعــد، بایــد ســعی کــرد از نــان ســفید، اســنک ها و مــواد افزودنــی در نان هــا 
ــای  ــا غذاه ــرد. این ه ــز ک ــود پرهی ــی خ ــم غذای ــا در رژی ــی کلوچه ه و حت
ــه وزن  ــا موجــب اضاف ــی موجــود در آن ه ــری اضاف ــری هســتند و کال پرکال
ــواد  ــرف م ــد از مص ــود بای ــی خ ــن دوره از زندگ ــد. در ای ــد ش ــما خواه ش
ــرا ایــن مــواد اثــر منفــی روی پوســت  غذایــی »دودی« نیــز دوری کــرد؛ زی
دارنــد. همچنیــن نوشــیدنی های الکلــی و قهــوه در ایــن فهرســت گنجانــده 
شــده اند. کافئیــن باعــث اختــالل در کیفیــت خــواب می شــود و الــکل 
عــوارض بــدی بــرای بــدن دارد. در ســنین پــس از 30 ســالگی ســعی کنیــد 
بیشــتر از مــواد غذایــی ســالم و گیاهــی اســتفاده کنیــد و بــه فعالیت هــای 

ــد. شــفاآنالین ــی روی آوری ورزشــی و بدن

دبیــر دوازدهمیــن جشــنواره پروژه هــای دانش آمــوزی موسســه فرهنگــی 
ــت ماه  ــای 14 و 1۵ اردیبهش ــنواره در روزه ــن جش ــزاری ای ــان از برگ تبی
خبــر داد. النــاز فطیرخورانــی گفــت: ثبت نــام دوازدهمیــن جشــنواره 
ــان و  ــانی تبی ــی و اطالع رس ــه فرهنگ ــوزی موسس ــای دانش آم پروژه ه
دانشــگاه شــهید بهشــتی در رشــته های مختلــف در 3 بخــش غرفه هــای 
ــق  ــوزی از طری ــابقات دانش آم ــی و مس ــمینارهای علم ــگاهی، س نمایش
ــا  ــاه مصــادف ب ــخ 13 آبان م ــان www.tebyan.com از تاری ســایت تبی
ــت. وی  ــه داش ــاه ادام ــان بهمن م ــا پای ــد و ت ــاز ش ــوز آغ روز دانش آم
افــزود: گســترش فرهنــگ پژوهــش در بیــن دانش آمــوزان، ایجــاد 
ــه و عرضــه  ــان، ارائ ــوه آن ــت و توانایی هــای بالق ــور خالقی زمینه هــای ظه
دســتاوردهای پژوهشــی و فنــاوری آینده ســازان ایــران اســالمی، توســعه 
همکاری هــا و مبــادالت علمــی و فنــی مراکــز پژوهشــی و دســتگاه های 
ــد  ــت تولی ــی جه ــطح علم ــش س ــرای افزای ــزه ب ــاد انگی ــی، ایج اجرای
ــه پژوهــش  علــم و جنبــش نرم افــزاری، افزایــش حساســیت جامعــه ب
ــر و  ــیار تفک ــت بس ــش و اهمی ــن نق ــج آن و تبیی ــردن نتای ــی ک و متجل

ــن جشــنواره اســت.  پژوهــش، از اهــداف برگــزاری ای
ــه  ــوز ب ــوع 10000 دانش آم ــنواره در مجم ــن دوره از جش ــت: در ای وی گف
ــس از داوری، 6000  ــه پ ــد ک ــام کردن ــان ثبت ن ــران راهنمایش ــراه دبی هم
ــرکت در  ــرای ش ــور ب ــتان کش ــروه از ۲0 اس ــب 1۵00 گ ــوز در قال دانش آم

ــر ــی دعــوت شــدند. مه جشــنواره پایان

جزئیات خدمات رایگان مراقبت نوزادان

 رشد ۲۸۴ درصدی جذب افراد 

در نهضت سوادآموزی آران و بیدگل

برگزاری دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزیپس از ۳۰ سالگی، این غذاها را نخورید

بدون شرح! 
عکس: مهر
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حوادثسالمت

تاثیر گروه خونی در بروز سکته
تحقیقــات اخیــر دانشــمندان 
ــروه  ــه گ ــت ک ــی از آن اس حاک
ــروز  ــراد در احتمــال ب ــی اف خون
ســکته قلبــی موثــر اســت. ایــن 
مطالعــات در مرکــز پزشــکی 
دانشــگاه گرونینگــن در هلنــد 
انجــام شــده و مدعــی ایــن 
اســت کــه گروه هــای خونــی بایــد در آینــده بــه عنــوان 
ــای  ــگیری از بیماری ه ــک در پیش ــی ریس ــی از ارزیاب بخش

قلبی و عروقی محسوب شود.
گــروه خــون شــما می توانــد شانســتان را در ابتــا بــه حملــه 
ــر  ــات اخی ــش دهد.تحقیق ــزی افزای ــکته مغ ــا س ــی ی قلب
نشــان می دهــد افــرادی کــه گــروه خونــی O نداشــته باشــند، 
در معــرض ابتــا بــه حملــه قلبــی یــا ســکته مغزی بیشــتری 

هســتند. 
ــروه  ــس دارای گ ــردم انگلی ــی )48 درصــد( از م ــا نیم تقریب
ــل  ــه و تحلی ــه تجزی ــه ب ــا توج ــا ب ــتند؛ ام ــی O هس خون
ــه 1.3 میلیــون  ــه نزدیــک ب ــوط ب اطاعــات و مطالعــات مرب
 AB و   B ،Aخونــی دارای گروه هــای  نفــر، کســانی کــه 
ــای  ــرض بیماری ه ــران در مع ــتر از دیگ ــی بیش ــتند، کم هس
قلبــی و ســکته مغــزی قــرار دارنــد. دانشــمندان فکــر 
ــد وجــود ســطوح بیشــتر  ــر می توان ــن ام ــل ای ــد دلی می کنن
پروتئیــن موجــب لخته شــدن خــون در ایــن گروه هــای 

ــد. ــی باش خون
ــن در  ــگاه گرونینگ ــکی دانش ــز پزش ــات در مرک ــن مطالع ای
ــای  ــه گروه ه ــت ک ــن اس ــی ای ــده و مدع ــام ش ــد انج هلن
خونــی بایــد در آینــده بــه عنــوان بخشــی از ارزیابــی ریســک 
ــوب  ــی محس ــی و عروق ــای قلب ــگیری از بیماری ه در پیش

شــود.
 O طبــق ایــن گــزارش در بیــن 1000 نفــری کــه گــروه خونــی
داشــتند، فقــط 14 نفــر دچــار حملــه قلبــی شــده اند کــه ایــن 
میــزان در میــان گروه هــای غیــر از ایــن واحــد خونــی، 15 در 
1000 بــود. ایــن محققــان می گوینــد: مهم تریــن عامــل بــرای 
ــالم  ــای س ــوردن غذا ه ــی، خ ــای قلب ــری از بیماری ه جلوگی

تــرک ســیگار و ورزش اســت.
ــن رابطــه گفــت:  ــب انگلیــس در ای ــاد قل ــر پزشــکی بنی مدی
خطــر ابتــای بــه حمــات قلبــی و ســکته های مغــزی 
ــت(  ــی و قومی ــابقه خانوادگ ــک )س ــراد، ژنتی ــن اف ــه س  ب
و دیگــر عوامــل خطــرزای قابــل اصــاح از جملــه رژیــم 
غذایــی وزن، ســطح فعالیــت بدنــی، مصــرف ســیگار، فشــار 

ــنیم ــت. تس ــط اس ــت مرتب ــترول و دیاب ــون، کلس خ

در مسیر شیراز به اصفهان

 مینی بوس گردشگران آلمانی 

دچار حادثه شد
ــس  ــک پلی ــرل ترافی ــات و کنت ــز اطاع ــس مرک رئی
ــرای  ــار ب ــادف مرگب ــه تص ــوع حادث ــا از وق ــور ناج راه
یــک مینی بــوس حامــل گردشــگران آلمانــی در محــور 

ــر داد. ــاده خب ــهر - آب سعادت ش
 ســرهنگ نــادر رحمانــی دربــاره جزئیــات ایــن حادثــه 
مرگبــار گفــت: حوالــی ســاعت ١٨ دوشــنبه در محــور 
سعادت شــهر - آبــاده در شــمال اســتان فــارس یــک 
ــه  ــین ک ــا ١٨ سرنش ــدا ب ــوس هیون ــتگاه مینی ب دس

گردشــگر کشــور آلمــان بودنــد، دچــار ســانحه شــد.
ــه  ــیراز ب ــوس از ش ــن مینی ب ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــردد ب ــال ت ــان در ح ــمت اصفه س
متاســفانه در ایــن حادثــه ٢ تــن کشــته و ١٠ تــن 
مجــروح شــدند. بــه گفتــه رحمانــی تخطــی از ســرعت 
ــه  ــن حادث ــوع ای ــت وق ــده عل ــه در جــاده لغزن مطمئن

ــر ــوده اســت. مه ب

کشف کاالی قاچاق 6 میلیارد و 500 

میلیون ریالی در چهارمحال و بختیاری
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــی اس ــده انتظام  فرمان
ــارد و 500  ــه ارزش 6 میلی ــاق ب ــف کاالی قاچ از کش
میلیــون ریــال در محــور یاســوج – لــردگان خبــر داد. 
اظهــار داشــت: در  ســردار غامعبــاس غامــزاده 
ــان  ــه قاچاقچی ــر اینک ــی ب ــری مبن ــب خب ــی کس پ
ــی  ــه ای را از محــور مواصات ــد محمول کاال قصــد دارن
مرکــزی  اســتان های  بــه  لــردگان«   – »یاســوج 
کشــور منتقــل کننــد، بررســی موضــوع در دســتور کار 
ــس  ــاق کاال و ارز پلی ــا قاچ ــارزه ب ــوران اداره مب مام

ــت.  ــرار گرف ــتان ق ــی اس آگاه
از  پــس  مامــوران  راســتا،  ایــن  در  افــزود:  وی 
ــا مقــام قضائــی طــی عملیــات ایســت  هماهنگــی ب
و بازرســی در محــور »یاســوج - لــردگان« محــدوده 
ــوو  ــنده ول ــون کش ــتگاه کامی ــک دس ــرح« ی ــل »ق پ
ــام  ــن مق ــد. ای ــف کردن ــل کاالی قاچــاق را توقی حام
ارشــد انتظامــی ادامــه داد: در بازرســی از ایــن خــودرو 
232 هــزار متــر کابــل بــرق فاقــد هرگونــه مجــوز بــه 
ارزش 6 میلیــارد و 500 میلیــون ریــال کشــف و راننــده 
ــری پلیــس ــگاه خب ــز دســتگیر شــد. پای خــودرو نی

عملکــرد هیپوکامــپ، مرکــز حافظــه مغــز، بــا افزایــش ســن رو 
ــراد  ــده اند اف ــه ش ــگران متوج ــا پژوهش ــی رود؛ ام ــول م ــه اف ب
مســنی کــه بــه طــور منظــم پیــاده روی می کننــد، تقویــت 

ــد. ــه می کنن ــپ را تجرب هیپوکام
 ذهــن و حافظــه نیــز هماننــد جســم انســان بایــد تمریــن داده 
ــه  ــود و مواجه ــل می ش ــورت تنب ــن ص ــر ای ــرا در غی ــود؛ زی ش
ــد       ــره نخواه ــدان غیرمنتظ ــگاه چن ــی های گاه و بی ــا فراموش ب

بــود.
ــره خــود  ــی روزم ــان زندگ ــه در جری ــد ســاده ک ــد ترفن ــا چن  ب
مــد نظــر قــرار می دهیــد، می توانیــد بــه تقویــت حافظــه خــود 

کمــک کنیــد.
    وضع اندامی خوب

حفــظ یــک وضــع اندامــی خــوب و پرهیــز از قــوز کــردن 
ــد بهبــود جریــان خــون  ــا راه رفتــن می توان هنــگام نشســتن ی

و اکســیژن بــه ســمت مغــز را تــا 40 درصــد موجــب شــود و از 
ــود. ــان تر می ش ــرات آس ــاد آوردن خاط ــه ی ــن رو، ب ای

    نوع متفاوتی از تایپ
مــا دربــاره حــروف صحبــت می کنیــم. پژوهشــگران طــی یــک 
مطالعــه دریافتنــد اســتفاده از یــک فونــت غیرمعمــول هنــگام 
تایــپ کــردن، می توانــد در بــه خاطــر آوردن بهتــر محتــوا نقــش 

داشــته باشــد.
    تماشای ویدئوهای خنده دار

ــن  ــراد مس ــی از اف ــور گروه ــا حض ــه ب ــه ک ــک مطالع ــی ی ط
انجــام شــد، آن هایــی کــه یــک ویدئــوی خنــده دار 30 دقیقــه ای 
ــادآوری و  ــری، ی ــی یادگی ــود توانای ــد، بهب ــرده بودن ــا ک را تماش

ــد.  ــه کردن ــری را تجرب شــناخت تصوی

ــی  ــد توانای ــترس می توان ــرب اس ــار مخ ــن، آث ــش س ــا افزای ب
فــرد را بــرای یادگیــری و حفــظ حافظــه مختــل ســازد. شــادی 
ــای  ــح هورمون ه ــش ترش ــطه کاه ــه واس ــد ب ــده می توان و خن
ــش  ــه کاه ــا ب ــزول و کاتکول آمین ه ــه کورتی ــترس، از جمل اس

اســترس کمــک کنــد.
    پیاده روی منظم

عملکــرد هیپوکامــپ، مرکــز حافظــه مغــز، بــا افزایــش ســن رو 
ــراد  ــده اند اف ــه ش ــگران متوج ــا پژوهش ــی رود؛ ام ــول م ــه اف ب
مســنی کــه بــه طــور منظــم پیــاده روی می کننــد، تقویــت 

ــد. ــه می کنن ــپ را تجرب هیپوکام
    کار با وزنه

ــی  ــرکت کنندگان در حال ــی از ش ــه گروه ــه ب ــک مطالع ــی ی ط

ــد. دو  ــان داده ش ــری نش ــد، تصاوی ــه کار می کردن ــا وزن ــه ب ک
روز بعــد، افــراد ایــن گــروه حــدود 60 درصــد از عکس هــا را بــه 
خاطــر آوردنــد و ایــن آمــار بــرای افــرادی کــه تمرینــات قدرتــی 

انجــام نــداده بودنــد، برابــر بــا 50 درصــد بــود.
    آدامس جویدن

ــان  ــدن ضرب ــس جوی ــود؛ آدام ــاده تر نمی ش ــن س ــر از ای دیگ
قلــب، فشــار خــون و جریــان خــون بــه مغــز را افزایــش 
می دهــد و از ایــن رو، بــه بهبــود حافظــه کمــک می کنــد.

    استفاده از قلم و کاغذ
ــورت  ــد، در ص ــرکت کنی ــه ش ــک جلس ــت در ی ــرار اس ــر ق اگ
امــکان بــه جــای لپ تــاپ از یــک دفترچــه یادداشــت اســتفاده 

کنیــد. 
نوشــتن بــه جــای تایــپ کــردن بــه تقویــت مهــارت گــوش دادن 

و داشــتن حافظــه فعــال کمــک می کنــد.

ترفندهایی ساده برای تقویت حافظه

تظاهرات خشونت بار کارگران فرانسوی

شــش تــن از افــران پلیــس در جریــان تظاهــرات  خیابــا�ن پاریــس کــه به مناســبت 

»روز جهــا�ن کارگــر« برگــزار شــد، زخمی شــدند.

ی پنــج تــن بــه دلیــل حمــل ســاح های ممنــوع،  وزیــر کشــور فرانســه از دســتگ�ی

اقدامــات خرابکارانــه و خشــونت در ایــن تظاهــرات  خــ�ب داده اســت. مهــر

چهارشنبه13اردیبهشتماه1396 ـــمـــاره419 ســـــالسومݡسݒ
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او از یــا میآموزیــد دانــش او بــه کــه کســی بــا

کنیــد. رفتــار نرمــی بــه فرامیگیریــد، دانــش

-«  حدیث روز   »-
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وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

آگهی مناقصه عمومی
کت  آب و فاضاب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

نوبت دوم

شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصاح 
انجام دهد.

مبلغ تضمین)ریال( نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

379.500.000 عمرانی
خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضالبی کاروگیت کوپلر سر خود در اقطار: 

500،250،200 میلیمتر جهت منطقه خوانسار
96-1-34

2.204.880.000 عمرانی
خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضالبی کاروگیت کوپلر سر خود در اقطار: 

800،500،400،250،200 میلیمتر جهت منطقه برخوار
96-1-35

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1396/02/23 
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/02/24

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی www.abfaesfahan.ir ،   تلفن: 031-36680030
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن:031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

ــاری  ــال ج ــات در س ــاری حی ــه ج ــن برنام دومی
در شهرســتان خوروبیابانــک بــا حضــور معــاون 
فرمانــدار، رئیــس شــورای شــهر خــور، رئیــس 
ــتان  ــه شهرس ــام جمع ــی و ام ــهر فرخ ــورای ش ش
خوروبیابانــک و دیگــر مســئوالن و اقشــار مختلــف 

ــد. ــزار ش ــردم برگ م
در ایــن برنامــه رادیویــی محمدجــواد فیــروزی 
مدیــر آبفــای خوروبیابانــک گفــت: ایــن شهرســتان 
در 420 کیلومتــری مرکــز در شــرق اســتان قــرار دارد 
کــه دارای 3 شــهر و 17 روستاســت و حــدود 20 
هــزار نفــر جمعیــت دارد. در ایــن منطقــه حــدود 6 
ــه  ــد؛ ب ــذار ش ــعاب آب واگ ــره انش ــزار و 807 فق ه
طــوری کــه 165 کیلومتــر طــول خــط انتقــال و 155 
ــن در  ــت. ای ــع آب اس ــبکه توزی ــول ش ــر ط کیلومت
حالــی اســت کــه شــهرهای خــور و فرخــی دارای دو 

شــبکه آب بهداشــتی و آب شــرب اســت.
خانــم رفســنجانی، مجــری برنامــه رادیویــی جــاری 
حیــات، از امــام جمعــه خوروبیابانــک خواســت کــه 
ــه  ــه آب ب ــرف بهین ــوص مص ــی درخص رهنمودهای

مــردم ارائــه دهنــد.
 امــام جمعــه خوروبیابانــک در برنامــه جــاری حیات 
اعــام کــرد: در آیــات قــرآن کریــم و روایــات اهــل 
ــکات  ــه ن ــه آب ب ــاره مصــرف بهین ــت بســیار درب بی
مختلــف اشــاره شــده کــه مــردم می تواننــد بــا 
ــرآن  ــات ق ــت و آی ــل بی ــات اه ــری از روای بهره گی
ــی  ــه آب را در زندگ ــرف بهین ــی مص ــم، چگونگ کری

ــد. ــت کنن ــره خــود رعای روزم
همچنیــن در ایــن برنامــه عطــاهللا ایرجــی، معــاون 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــدار شهرســتان، گفــت: ب فرمان
ــه  ــن منطق ــر آب در ای ــک، تبخی اقلیمــی خوروبیابان
ــت؛ در  ــاد اس ــیار زی ــودن بس ــری ب ــل کوی ــه دلی ب
حالــی کــه بارندگــی در ایــن شهرســتان بســیار 
ــی در  ــران آب و کم آب ــن بح ــت؛ بنابرای ــدود اس مح
خوروبیابانــک جزئــی از زندگــی مــردم شــده اســت؛ 
ــی  ــت کم ــت محدودی ــوان گف ــه می ت ــوری ک ــه ط ب

ــه  ــن منطق ــکات ای ــن مش ــی آب از مهم تری و کیف
ــه  ــم ک ــردم می خواهی ــن از م ــود ای ــا وج ــت؛ ب اس
قــدر آب را در ایــن شهرســتان کویــری بداننــد و 
آب را بهینــه مصــرف کننــد. همچنیــن امیــدوار 
هســتیم بــا عنایــت مســئوالن ارشــد اســتان و مدیــر 
عامــل شــرکت آبفــای اســتان، طــرح انتقــال آب از 
ــی در  ــک حت ــتان خوروبیابان ــه شهرس ــده رود ب زاین

ــی شــود. ــدت عملیات ــی درازم ــازه زمان ب
ــخ  ــک، در پاس ــای خوروبیابان ــر آبف ــروزی، مدی فی
فعالیت هــای  دربــاره  حضــار  از  یکــی  ســؤال 
فرهنگــی آبفــای خــور گفــت: در آبفــای خوروبیابانک 
ــت  ــوزش درس ــان آب، آم ــروه حامی ــکیل گ ــا تش ب
مصــرف کــردن آب در دســتور کار قــرار گرفــت؛ 
ــا  ــرف ب ــترکان پرمص ــش مش ــا پیمای ــن ب همچنی
ارســال اخطاریه هایــی آن هــا را دعــوت بــه مصــرف 
بهینــه آب کردیــم. تهیــه و توزیــع بروشــورهای 
ــت  ــای درس ــر راه ه ــب بن ــه آب و نص ــرف بهین مص
مصــرف کــردن آب از جملــه اقدامــات دیگــر در ایــن 

ــت. ــوده اس ــه ب زمین
از  حفاظــت  راه هــای  دربــاره  وی  همچنیــن 
ــک  ــتان خوروبیابان ــت: در شهرس ــای آب گف کنتوره

ــکل  ــک، مش ــرم و خش ــوای گ ــل آب و ه ــه دلی ب
ســال  ســرد  فصــل  در  را  کنتورهــا  یخ زدگــی 
نداریــم؛ ولــی از ســویی بــه لحــاظ EC بــاالی 
ــزات، گاه  ــی تجهی ــتان و خوردگ ــن شهرس آب در ای
ــت  ــه الزم اس ــد ک ــل نمی کنن ــت عم ــا درس کنتوره
ــود  ــای خ ــار کنتوره ــت یکب ــد وق ــترکان هرچن مش
ــکل  ــتن مش ــورت داش ــا در ص ــد ت ــی کنن را بررس
 کنتــور تعویــض شــود. در ســال گذشــته 200 کنتــور 
ــد از  ــدود 35 درص ــا 95 ح ــال های 90 ت ــی س و ط
ــور  ــزار و 873 کنت ــدود ه ــه ح ــهر ک ــای ش کنتوره

ــد. ــض ش ــوده، تعوی ب
ــم تشــیعی، رئیــس  ــن برنامــه خان همچنیــن در ای
درخصــوص  را  توضیحاتــی  آب،  فرهنــگ  خانــه 
ــزان  ــت: می ــرد؛ وی گف ــه ک ــرانه آب ارائ ــرف س مص
مصــرف یــک فــرد در طــول شــبانه روز، ســرانه 
طبــق  کــه  می شــود  محســوب  آب  مصــرف 
ــی  ــش خانگ ــرف آب در بخ ــزان مص ــتاندارد می اس
طــول  در  لیتــر   130 نهایــت  در  و  دســت کم 75 
شــبانه روز اســت کــه هم اکنــون ســرانه مصــرف 
ــار  ــر اســت و انتظ ــان 150 لیت ــی در اصفه آب خانگ
ــد. ــش یاب ــر کاه ــه 130 لیت ــم ب ــن رق ــی رود ای م

برگزاری دومین برنامه جاری حیات در شهرستان خوروبیابانک


