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مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان اعالم کرد: 

صدور قبوض مخصوص برای مشترکین باالی الگوی مصرف
3

چرخ های پوسیده صنعت نساجی در اصفهان 
نیازمند روغن کاری

  فعالیت صنایع نساجی استان با کمتر از 50 درصد ظرفیت تولیدی 

3

همیشه در »اوج«
مروری بر حاشیه های محبوب ترین سریال یک دهه گذشته؛ 

4

استان اصفهان رتبه دوم اسکان مسافران را به دست آورد
سرپرست آموزش و پرورش استان: 

8

حمایت از کاالی ایرانی نیاز به غیرت و ِعرق ملی دارد
امام جمعه موقت اصفهان:

استاندار اصفهان:3

5
 سهم آب شرب اصفهان 
و یزد کاهش می یابد

هفته فیلم انقالب اسالمی با 
اکران 8 اثر برگزیده در اصفهان

4

8

 افزایش 9 درصدی تردد
 در جاده های استان اصفهان

8

از 19 تا 25 فروردین ماه برگزار می شود؛

11

 اعضای شورای اسالمی شهر از حمایت از کاالی ایرانی می گویند؛

 برند های اصفهانی 
به زندگی مردم راه یابد

ســال جاری بنا بر فرمایشــات رهبر معظم انقالب به نام سال 
»حمایت از کاالی ایرانی« نام گرفته اســت. از این رو حمایت از 
تولیدات داخلی به صراحت برای همه مردم و مسئوالن تکلیف شده است 

و همه باید در هر جایگاه و مسئولیتی که هستند...

 اصالح سبک زندگی
 با حمایت از کاالی ایرانی
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در حالی که رییس جمهور آذر ماه سال گذشته تاکید کرد که تلگرام را 
فیلتر نمی کند ولی در بهمن ماه با شروع برخی از اغتشاشات و مسدود 
شدن این سامانه، تلگرام رســما فیلتر و سپس رفع شد؛ اما در تعطیالت 
نوروزی و در پس سکوت خبری مسئوالن رسمی بر اساس اظهارات برخی 
از نمایندگان و توضیحات غیر رســمی برخی از مسئوالن دولتی دوباره 
به سوژه روز تبدیل شد. عال الدین بروجردی رییس کمیته امنیت ملی 
مجلس شورای اسالمی اولین کسی بود که صریحا اعالم کرد تلگرام در 

آخر فروردین فیلتر خواهد شد. این نماینده مجلس با بیان اینکه بخشی از 
تهدیدهای امنیت کشور در تلگرام رقم می خورد گفت: به موضوع تلگرام 
باید با نگاه به منافع و امنیت ملی توجه کرد.رییس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس روســی االصل و یهودی زاده بودن پاول دوروف مدیر تلگرام را 
یکی از دالیل دیگر لزوم فیلتر شدن این سامانه عنوان کرده است. درپی 
این اظهار نظر اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس و سیاســتمداران در 
شــبکه های اجتماعی تالش کردند فیلتر تلگرام را از مصادیق محدود 

کردن آزادی شهروندان تلقی کردند. علیرضا رحیمی که اتفاقا خود نیز 
از اعضای کمیسیون امنیت ملی است در توییتر خود نوشت: آزادی های 
مشروع از جمله حق دسترسی به رسانه ولو به نام حفظ استقالل و امنیت 
کشور برابر اصل نهم قانون اساسی سلب شــدنی نیستند. از سوی دیگر 
رییس کمیته حمایت از کسب و کارهای الکترونیک در مجلس، نیز در 
واکنش به احتمال تلگرام معتقد است فیلترینگ یک روش سلبی است 
و تجربه نشان داده روش های ســلبی نه تنها اهداف را محقق نمی کند 
بلکه با عوارض اجتماعی نیز همراه است. بزرگ ترین عارضه فیلترینگ 
تلگرام، تعمیق بی اعتمادی موجود میان مردم و دســتگاه های مسئول 
است.واکنش ها به این مسئله تا آنجا جو جامعه ایران را ملتهب ساخت 
که رییس جمهور در اولین روز کاری پس از تعطیالت نوروز به این مساله 
پرداخته و در واکنش به خبرهای مطرح شده درخصوص احتمال فیلتر 
تلگرام گفت: بنای نظام بر رفع انحصار از فضای پیام رسان ها بوده است 
نه فیلتر و بستن فضای مجازی. روحانی ادامه داد: کام مردم را با اینگونه 
حرف ها تلخ نکنید و در فضای بحران بیکاری تیشه به ریشه اشتغال نزنید. 
رئیس جمهور با بیان اینکه خواســت مردم از دولتی که به آن رای داده 
اند، تالش بیشتر برای تقویت رفاه و امنیت است، گام برداشتن در مسیر 
گسترش بیشتر دسترسی به فضای ارتباطی ، اطالعات و قدرت انتخاب 
مردم را ضروری خواند و تاکید کرد: داشــتن پیام رســان های ایرانی،  
توانمند، امن و ارزان که بتوانند مشکل و نیازهای مردم را حل کنند ، بی 
تردید باعث افتخار همگان خواهد بود و هدف از ایجاد و تقویت نرم افزارها 
و پیام رسان های داخلی فیلتر و یا مسدود کردن دسترسی ها نباید باشد 
، بلکه باید با هدف رفع انحصار در پیام رســان ها انجام شود.این سخنان 
روحانی در حالی مطرح شده که ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی 
فضای مجازی با اشاره به انحصار پیام رسان تلگرام در ایران خروج از این 
انحصار را  دستور رئیس جمهور عنوان کرده است. دولت روحانی که در 
تعطیالت عید امسال کوشید تا با فعال کردن دیپلماسی نوروزی دولت با 
سفر رییس جمهور به دو کشور آسیای میانه گام هایی در جهت توسعه 
روابط با همسایگان بردارد در سال جاری عالوه بر دست و پنجه نرم کردن 
با مشــکالت اقتصادی و اجتماعی کشــور مانند بیکاری باید معضالتی 
 مانند نوســانات ارزی و بازارهای راکد تولید و مسکن را نیز سر و سامان

 دهد.

تعلیق کمک های مالی آمریکا 
به سوریه

روزنامه وال اســتریت ژورنــال از تعلیق بیش از 
۲۰۰ میلیون دالر کمک آمریکا برای بازســازی 
بخش هایی از زیرســاخت های سوریه خبر داد. 
بر اســاس ادعای این روزنامــه، ترامپ از وزارت 
خارجه آمریکا خواسته است تا کمک های نقدی 
برای امور عمرانی در ســوریه را به حالت تعلیق 
درآورد. تعلیق این کمک ها در حالی اســت که 
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا اعالم کرده 
است که نظامیان این کشــور به زودی از سوریه 
خارج می شوند. هنوز معلوم نیست که تیم جدید 
امنیت ملی ترامپ چه واکنشی به تمایل رییس 
جمهوری آمریکا برای خروج ســریع از ســوریه 

نشان خواهد داد.

بن سلمان:
 نسبت به حقوق ملت فلسطین 

نگرانیم
ولیعهد عربستان اعتراف کرد که عربستان منافع 
بســیاری با اســرائیل دارد.محمد بن ســلمان، 
ولیعهد عربستان در گفت وگو با مجله آتالنتیک 
آمریکا اظهار داشت، در صورت تحقق صلح منافع 
بسیاری بین اســرائیل و کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس و کشــورهایی نظیر مصر 
و اردن وجود خواهد داشــت.ولیعهد عربستان با 
ادعای اینکه تنها نسبت به حقوق ملت فلسطین 
و مســجداالقصی نگران اســت،  گفت: ما هیچ 
اعتراضی به موجودیت هیچ ملت دیگری نداریم.

 اعتصاب، فرانسه را فلج کرد
نخستین روز از اعتراض ۳ ماهه کارکنان راه آهن 
به اصالحات پیشنهادی رییس جمهوری فرانسه، 
مردم این کشور را سرگردان کرده است. کارکنان 
راه آهن فرانسه سه شنبه نخستین روز از اعتصاب 
سراســری خود را که در اعتــراض به اصالحات 
پیشنهادی »امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری 
جدید این کشور برگزار می شود؛ آغاز کردند.این 
اعتصاب که قرار است برای ۳ ماه آینده به فاصله 
زمانی هر ۵ روز یک بار اتفــاق بیفتد، بزرگترین 
چالش پیش روی ماکرون از آغاز دوره زمامداری 
است. شــرکت راه آهن ملی فرانســه اصالحات 
ماکرون را که به بهانه افزایــش رقابت با خطوط 
ریلی سایر کشورهای اروپایی انجام می گیرد گامی 

در جهت خصوصی سازی تعبیر می کنند.

هشدار روسیه به شهروندانش:
 به انگلیس نروید

سفارت روسیه در لندن به اتباع روسی توصیه کرد 
با توجه به تهدید موجود در انگلیس و سیاســت 
های ضدروســی دولت این کشــور، از ســفر به 
انگلیس خودداری کنند. سفارت روسیه در بیانیه 
ای خاطرنشــان کرد: به دلیــل احتمال افزایش 
روحیه ضدروســی یا تعقیــب و اقدامات نگران 
کننده در مورد اتباع روســی احتمال بازداشت 
روسها به اتهامات و بهانه های واهی و جلب اسناد 
و توقیف و تاخیر پروازها وجــود دارد.نزدیک به 
۳۰ کشور جهان در حمایت از انگلیس تعدادی از 
دیپلمات های روس را اخراج کرده اند. روسیه نیز 
در اقدامی متقابل، به صورت برابر دیپلمات های 

طرف های مقابل را اخراج کرده است.

تلگرام در پیچ و خم فیلترینگ

تعطیالت نوروزی امسال بر خالف سال های گذشته با التهابات خبری و اقتصادی همراه شد که به صورت مستقیم با مردم و سطح توقعات 
عمومی جامعه در ارتباط بود. در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال حمایت از کاال و تولیدات داخلی نامگذاری کردند بحث بر سر 

استفاده از برنامه های پیام رسان داخلی یا خارجی  بسیار داغ بود.

کریمی قدوسی:
مدیران دو تابعیتی
 معرفی می شوند

رییس هیئت تحقیــق و تفحص مجلس در 
مورد افراد دوتابعیتــی و دارای گرین کارت 
در حوزه مدیران و مســئوالن کشور گفت: 
هیئت نامــه ای به وزارت اطالعات نوشــته 
و درخواســت کرده تا اســامی ۲1۰ مدیر ۲ 

تابعیتی را به هیئت اعالم کند. 
جواد کریمی قدوسی با اشــاره به تحقیق و 
تفحص مجلس از وضعیــت افراد دوتابعیتی 
و دارای گریــن کارت در حوزه مســئوالن و 
مدیران ارشد و شناســایی خألهای قانونی 
گفت: گزارش نهایی بــرای قرائت در صحن 
مجلس تحویل هیئت رییســه شــده است. 
وی افزود: در همین راستا طرح اصالح قانون 
تابعیت تهیه و به امضای بیش از 7۰ نماینده 
رسیده که قرار است در دستور کار نمایندگان 

قرار گیرد. 
کریمــی قدوســی با بیــان اینکــه وزارت 
اطالعــات در خصوص مدیــران دو تابعیتی 
و دارای گریــن کارت گــزارش خوبی را به 
هیئــت تحقیــق و تفحــص مجلــس ارائه 
کرده، افزود: در این گــزارش آمده که در ۲ 
ســال گذشــته وزارت اطالعات به استعالم 
دســتگاه های مختلف بــرای انتصاب ۲1۰ 
نفر در پســت های مدیریتی، پاســخ منفی 
داد و صالحیت آنها را تاییــد نکرد؛ چرا که 
 این افــراد دارای تابعیت مضاعــف یا گرین

 کارت بودند. کریمی قدوســی تصریح کرد: 
هیئت تحقیق و تفحــص مجلس در نامه ای 
به وزارت اطالعات ضمن تقدیر و تشــکر از 
همکاری آنها، خواستار ارائه اسامی این ۲1۰ 
نفر شــد. وی افزود: ما منتظر جواب وزارت 
اطالعات به هیئت تحقیق و تفحص مجلس و 

ارسال اسامی هستیم.

 روحانی در آنکارا 
با پوتین دیدار می کند

رییس جمهور ایران به دعوت رسمی همتای 
ترکیه ای خــود و برای حضــور در دور دوم 
مذاکرات ســه جانبه با روسیه، به ترکیه سفر 
کرد. رییس جمهــور دیدارهای دو جانبه ای 
با رجب طیب اردوغــان و والدیمیر پوتین، 
رؤسای جمهوری ترکیه و فدراسیون روسیه 
خواهد داشــت که طی آن مسائل مربوط به 
روابــط فیمابین و همچنیــن همکاری های 
 منطقــه ای و بیــن المللــی مورد بررســی

 قرار خواهد گرفت. اجــالس آنکارا در ادامه 
گفت وگوهایی اســت که رؤسای جمهوری 
اســالمی ایران، ترکیه و روسیه در چارچوب 
مذاکرات آســتانه و برای رایزنی و همکاری 
سه جانبه در خصوص مسائل سوریه  برگزار 

کردند.

رییس سازمان انرژی اتمی خبر داد: 
ساخت بیمارستان هسته ای 

فوق پیشرفته در البرز
رییس ســازمان انرژی اتمی ایران از ساخت 
بیمارستان هسته ای فوق پیشرفته و تخصصی 
در اســتان البرز خبر داد. علی اکبر صالحی 
افزود: این بیمارستان با هدف معالجه امراض 
صعب العالج به خصوص ســرطان ســاخته 
می شود. اسناد اعتباری )ال سی( این پروژه 
بی نظیر در غرب آســیا یک روز قبل از پایان 
سال 1۳۹۶ بازگشایی شــده است. عملیات 
اجرایی این پروژه از امسال بصورت جدی آغاز 
می شود و امید می رود تا چهار سال آینده به 

بهره برداری برسد.
وی با اشــاره به برنامه های روز ملی فناوری 
هسته ای در ۲۰ فروردین افزود: دستاوردهای 
مثال زدنــی جوانان ایرانی در حــوزه مزبور 
 در ایــن روز به معرض دید ملــت ایران قرار

 می گیرد. 

کاظمی قمی 
 عضو تیم مذاکره کننده 

در اجالس آستانه:

سیاست خارجی 

سید مصطفی هاشمی طبا یکی از نامزدهای انتخابات 
ریاســت جمهوری دوازدهم با انتقاد از برنامه های 
اجرایی توســط دولت روحانی گفــت: اولویت های 
کشور را باید به نوعی دیگری نگریست؛ چون خطرات 
شدیدی آینده کشور را تهدید می کند. از قبیل آنکه 
ایران در حال از دســت دادن ماهیت ســرزمینی و 
وجودی خودش اســت.  بنابراین اولویت بندی های 
 حکومــت در چنیــن وضعیتــی بســیار اهمیت

 دارد. 
وی با بیان ایــن مطلب که  روحانی همانی اســت 
که بود؛ یعنی این تصور ایجاد نشــود، من برداشت 
دیگری درباره آقای روحانی داشتم گفت: با توجه به 
شرایط کشور اولویت بندی های حکومت در چنین 
وضعیتی اهمیت زیادی دارد. به نظر من بعضی احکام 
برنامه ششم فقط باید اجرا و بقیه کنار گذاشته شود. 
شــخص آقای رییس جمهور بحث بودجه مملکت 
 و سرمایه گذاری خارجی را باید پیگیرانه و مجدانه

 دنبال کند.

خطرات شدیدی آینده 
کشور را تهدید می کند

هاشمی طبا: 

هشدار

حاشیه ها 

عکس  روز 

دیدار اسحاق جهانگیری با 
برخی وزرا، معاونین رییس 
جمهور، مدیران و مسئولین

 سوء استفاده احمدی نژاد
 از نجابت رهبری

پیشنهاد سردبیر:

کاظمی قمی در رابطه با آینده ایران و روسیه 
در سوریه و چشم انداز روابط این دو کشور 
معتقد است: روابط کشــورها در چارچوب 
منافع ایجاد می شــود؛ امــا تعریف منافع 
جمهوری اسالمی ایران فرق می کند.  تکیه 
جمهوری اسالمی ایران بر اقتدار ملی است 
نه بازیگری و قــدرت دیگران، اما راهبرد آن 
به کارگیری توان دیگران در برابر تهدیدات 
مشترک است. به گفته کاظمی دغدغه افکار 
عمومی نسبت به خیانت روس ها بستگی به 

هوشیاری ایران دارد.
 ایران در ســوریه و در جریــان همکاری با 
روســیه همواره مراقب و هوشــیار است و 
ارکان دفاع و قدرتش بر پایه بومی ســازی و 

داخلی است. 

 دغدغه ملی درباره روس ها 
به هوشیاری ما بستگی دارد

محمدرضا پورابراهیمی
 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

پارلمان

نماینده دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به اینکه 
ایران به تعهداتش عمل کرده، گفت: تداوم و اعتبار 
برجام به اجرای کامل، موثر و بی قید و شــرط آن 
توسط سایر طرف ها بستگی دارد. وی با اعالم اینکه 
1۰ گزارش پیاپی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تایید می کنند که ایران تعهدات هسته ای خود 
تحت برجام را بطور کامل انجام داده اســت، افزود: 
برجام یک مسیر یک طرفه نیســت و بقیه اعضای 
آن نیز باید به تعهدات خود عمل کنند. خوشرو در 
مورد موضوع خلع ســالح هسته ای نیز گفت برای 
جلوگیری از آثار مخرب این روندها بر صلح و امنیت 

بین المللی باید برای جلوگیری از آنها اقدام کرد. 
وی افزود: ما نباید اجازه دهیم که تهدید غول آسای 
این ســالح های غیرانسانی تا همیشــه بر زندگی 
ما ســایه افکند و قبل از اینکه آنها همه ما را نابود 
کنند، ما باید همــه آنها را نابود کنیــم و این یک 
مسئولیت همگانی اســت چون به امنیت همه ما 

مربوط می شود.

 برجام، مسیر یک طرفه 
نیست

نماینده ایران در سازمان ملل: 

برجام

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، نقصان 
در اجرا و عدم وجود زیرســاخت های الزم را 
دو نقطه ضعف مهم قانون آزمایشــی مالیات 
بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: از اشکاالت 
مهم قانون مالیات بــر ارزش افزوده در اجرا، 
دریافت مالیــات از تولیدکنندگان اســت. 
پورابراهیمی همچنین گفت: اگر این الیحه در 
راستای حمایت از تولید، با اولویت در دستور 
کار صحن علنی مجلس قرار گیرد حتما آثار 
آن را در تولید خواهیم دید و  با اصالح و اجرای 
کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه 
مالیاتی از تولیدکننده دریافت نمی شود، گفت: 
فلســفه اجرای این قانون نیز این است که به 
هیچ وجه نباید این نوع مالیات از تولیدکننده 

دریافت شود.

به زودی مالیات تولید 
کنندگان حذف می شود

پیشخوان

بین الملل

وزارت آموزش و پرورش معتقد به ثبت نــام همه دانش آموزان 
مهاجرا افغانستانی اســت؛ اما وزارت کشور می گوید باید هویت 
آنها مشخص باشد. سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش 
درخصوص آخریــن وضعیت دانش آموزان افغــان بدون مدرک 
اقامتی و اینکه در برخی از اســتان ها آموزش و پروش علی  رغم 
تاکید مقــام معظم رهبــری از ثبت نام اتباع افغــان ممانعت به 
عمل می آیــد،  گفت:  خیر! اینگونه نیســت. در ســال تحصیلی 

جدید یکی از دســتاوردهای آموزش و پــرورش  پیرو تاکیدات 
مقام معظم رهبری و همچنین ریاســت جمهور موفقیت خوبی 
در تحت پوشــش قرار دادن اتباع خارجی کســب کرده ایم. وی 
افزود: بر همین اساس برای سال تحصلی آینده همین سیستم را 
با جدیت بیشتری دنبال می کنیم،  به اعتقاد ما هیچ دانش آموزی 
به هر دلیل نباید از تحصیل باز بماند ولو نداشتن مدارک اقامتی. 
وزیر آموزش و پروش در پاسخ به این سوال که آموزش و پروش 

برخی از اســتانها اعتقادی به این سیســتم ندارند و مشخصا از 
ثبت نام دانش آموزان فاقد مــدارک اقامتی به بهانه های مختلف 
از جمله گرفتن شــهریه  ممانعت به عمل می آورد گفت: اینگونه 
نیست، به هر حال وزارت کشور معتقد است که هویت تحصیلی 
دانش آموزان باید مشــخص باشــد. بنابراین در حــال حل این 
 مسئله هســتیم، برخی از این مسائل حل شــده و برخی دیگر

 حل خواهد شد. 

نظر متفاوت ۲ وزارتخانه درباره ثبت نام دانش آموزان مهاجر افغانستانی بدون هویت
 رکورد شکنی نوروزی 

دالر

 مشکلی با تحقیق  و 
تفحص نداریم

 نقشه راه دولت برای 
حمایت از کاالی ایرانی

جلسه غیرعلنی شــورای شــهر تهران در حالی پشت 
درهای بسته آغاز شد که نجفی، شهردار مستعفی تهران 
در میانه این جلسه آن را ترک کرد. از ساختمان شورای 
شهر تهران در خیابان بهشت به گوش می رسد که این 
جلسه بیشتر برای منصرف کردن نجفی از استعفا ترتیب 

داده شده بود. در حالی که جلسه غیررسمی اعضای شورای شــهر برای بررسی استعفای شهردار تهران 
ادامه داشت اما نجفی این جلسه را ترک کرد. طبق شنیده ها نجفی حاضر به پس گرفتن استعفا خود نشده 
است. در حالی که برخی رسانه ها از انتخاب مصطفی سلیمی، به عنوان سرپرست شهرداری تهران خبر 
داده اند، مرتضی الویری، عضو شــورا در جمع خبرنگاران گفت: هنوز هیچ سرپرست یا جایگزینی برای 
نجفی در شهرداری تهران مشخص نشده است. وی افزود: نجفی اصرار به استعفا و اعضای شورا اصرار به 

پس گرفتن استعفا داشتند. 

تاجر نیــا در مصاحبه ای با روزنامه شــرق عنــوان کرد: 
احمدی نژاد توانست خودش را با زیرکی از البه الی برخی 
دعواها و مناقشه ها باال بکشد. این فعال اصالح طلب معتقد 
اســت اگر جریان کارگزاران و برخی اصالح طلبان درایت 
رهبری را می پذیرفتند و به دعوای دو نسل دامن نمی زدند 

احمدی نژاد باال نمی آمد و سرمایه  های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور را منهدم نمی کرد. احمدی نژاد 
از نجابت رهبری و مصلحت اندیشی دستگاه قضایی سوءاستفاده می کند. احمدی نژاد تصورش این بود که اگر رد 
صالحیت شوم مردم فرودست قیام می کنند و... اما چرا نشد؟ چون مردم پذیرفتند که دو جریان سیاسی اصلی 
داریم که قدرت بین این دو جریان است اما امسال صداهایی دال بر عبور مردم از این دو جریان شنیدیم. احمدی 
نژاد هم سال ۹۶ از جریان اصولگرایی عبور کرد. در حالی که سال 88 وقتی جلوی مهندس موسوی نشست و 

آن برگه را درآورد، آن کار زشت و خطایی بود که اصولگرایان با او برخورد نکردند، نژاد بار دیگر شکل بگیرند.

 بهشت 
همچنان بدون 
سرپرست

سوء استفاده 
 احمدی نژاد
 از نجابت رهبری

مرضیه محب رسول

 در صورت استفاده از 
ظرفیت های داخلی جزو 
12 اقتصــاد اول دنیــا 

می شویم

 رونــق ایرانگــردی
 در تعطیالت
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چرخ های پوسیده صنعت نساجی در اصفهان 
نیازمند روغن کاری

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

یادداشت

بگذارید صنعت نساجی دوباره 
نفس بکشد

ما زمانی یکــی از قطب های نســاجی جهان 
بودیم؛ اما دالرهای نفتــی که اغلب بخش های 
مولد اقتصادی کشــور را از بین برده است، به 
صنعت نساجی هم رحمی نکرد و مانند هیوالیی 
کارخانه های تولیدی پارچــه و نخ را از بین برد. 
ما به جــای این که درآمدهــای نفتی را صرف 
تقویت پایه های این صنعت مادر کنیم، به واردات 
گسترده پارچه از چین و ترکیه اختصاص دادیم 

و نساجی را به اوضاع وخیم کنونی رساندیم.
همه آن چیــزی که برای تولیــد مرغوب ترین 
پارچه ها نیاز است، در ایران وجود دارد؛ از نیروی 
متخصص گرفتــه تا مواد اولیه و ماشــین های 
پیشــرفته. ولی چیزی که برای رقابت با دیگر 
کشــورها از آن محــروم هســتیم، عقالنیت 
اســت. وقتی بهره وری در تولید پائین آمد ما به 
عقالنیت بی توجه بودیم، وقتی درآمدهای نفتی 
به شدت افزایش یافت، آن را صرف واردات نخ و 
پارچه هایی کردیم که در ایران در حال تولید بود. 
این مسئله یعنی ما بازهم عقالنیت را فراموش 

کرده بودیم.
بگذارید بخش تولید و به ویژه صنعت نســاجی 
دوباره نفس بکشد و آن هزاران نفری را که اخراج 
کرده است دوباره به سرکار بازگرداند. دولت اگر 
دلسوز تولید اســت باید، در نظام مالیاتی خود 
تجدیدنظر کند و فشارها را کاهش دهد. ایران 
در شــاخص قیمت تولیدکننده یا PPI جایگاه 
خوبی ندارد؛ این یعنی قیمت تمام شده کاالها باال 
است؛ بنابراین دولت باید این مسئله را حل کند 
و کمک کند بهره وری در صنعت نساجی افزایش 
یابد. فعاالن صنعت نساجی قطعاً چیز زیادی از 
دولت نمی خواهند. همین که اندکی از فشارهای 
مالیاتی کاسته شود و واردات بی رویه پارچه و نخ 

کنترل شوند برای آن ها کافی است.

بازار

هدست واقعیت مجازي

حمایت از كاالي ایراني با 
مشاركت و همکاري توليد 
كنندگان،دولت و مردم 

رییس اتاق بازرگاني اصفهان گفت:فریز شــدن 
معوقات بانکي،اصالح شیوه اخذ مالیات بر ارزش 
افزوده و تغییر نگرش سازمان هاي امور مالیاتي و 
تامین اجتماعي از الزامات حمایت از کاالي ایراني 

و خاموش نشدن چراغ واحدهاي تولیدي است.
ســید عبدالوهاب ســهل آبادي، رییــس خانه 
صنعت،معدن و تجارت ایــران گفت: در جنگ 
اقتصادي امروز تولید کننــدگان نقش مهمي را 
بر عهده دارند و امیدوارم مردم و مسئوالن دست 
در دست هم دهند تا در این جنگ نیز به پیروزي 

دست یابیم.
وي تاکید کرد: شرایط سال گذشته به نحوي بود 
که برنامه ها و اهداف اقتصاد مقاومتي به صورت 
کامل محقق نگردید و اگر مي خواهیم اســتفاده 
از کاالي ایراني در جامعه به یک فرهنگ تبدیل 
شود بایستي کیفیت این کاالها افزایش یابد و به 

کاالهاي خارجي نزدیک شود.
سهل آبادي افزود: جهادگران عرصه کار و تولید 
به حمایت و پشتیباني مناسب نیاز دارند و انتظار 
ما از دولت این اســت که با واردات کاالهاي غیر 
ضروري و کاالهاي مشابه داخلي به شدت مقابله 
کند.مگر مي شود شعار حمایت از کاالي ایراني 

داد و شاهد واردات فرش دستباف بود؟
رییس اتاق بازرگاني اصفهان صنایع لوازم خانگي، 
مواد غذایي، نساجي ، پتروشــیمي و فوالد را از 
مزایاي تولیدي کشور برشمرد و گفت: امیدوارم 
در سال جدید نگاه قواي سه گانه به مقوله اقتصاد 
و تولید تغییر کند و این تغییر به بهبود معیشت 

مردم منجر شود.
ســهل آبــادي افــزود: فریــز شــدن معوقات 
بانکي،اصالح شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده، 
تغییر نگرش سازمان هاي امور مالیاتي و تامین 
اجتماعي از الزامات حمایــت از کاالي ایراني و 

خاموش نشدن چراغ واحدهاي تولیدي است.

 اخبار خوش مالياتی
 برای توليدكنندگان

رییس کمیســیون اقتصادی مجلــس دریافت 
مالیات بــر ارزش افــزوده از تولیدکننده را مانع 
جدی پیش روی بخش تولیــد اعالم کرد و از دو 
گام جدی مالیاتی برای حمایت از تولید در سال 

۹۷ خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار 
مهر، درباره آخرین اقدامات کمیسیون اقتصادی 
مجلس برای اصالح قانون آزمایشــی مالیات بر 
ارزش افزوده به منظــور حمایت از کارفرمایان و 
تولیدکنندگان در سال »حمایت از کاالی ایرانی« 
گفت: در ایران نیز همچون سایر کشورها، دو نوع 
مالیات بر تولید تحت عنوان مالیات بر عملکرد و 
مالیات بر مصرف تحت عنــوان مالیات بر ارزش 

افزوده، جاری است.
وی با بیان اینکه مالیات بر عملکرد، ســال ها و 
از زمان تدوین قانون تجــارت از تولیدکنندگان 
دریافــت می شــده و شــرایط آن متناســب با 
مقتضیات زمانی طی شــده، افــزود: اما مالیات 
بر ارزش افــزوده، مالیات جدیــدی در اقتصاد 
ایران است که طی یک دهه اخیر با تدوین قانون 
مربوطه، اجرایی شــده و در نهایــت به صورت 

آزمایشی، تاکنون ادامه دارد.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس، نقصان در 
اجرا و عدم وجود زیرساخت های اجرایی الزم را ۲ 
نقطه ضعف مهم قانون آزمایشی مالیات بر ارزش 

افزوده عنوان کرد.
پورابراهیمــی گفــت: در همیــن راســتا بــا 
پیگیری های انجام شــده، الیحــه اصالح قانون 
مالیات بر ارزش افزوده اوایل ســال ۹۶ از طرف 

دولت به مجلس ارائه شد. 

رییس حوزه هنری استان اصفهان گفت: امسال باید در اقتصاد هنر فعالیت جدی داشته باشیم؛ چرا که حمایت 
از کاالی ایرانی در زمینه هنر یکی از مشخص ترین جنبه های حمایت از کاالی داخلی است. مهدی احمدی فر 
با اشاره به انتخاب شعار سال  اظهار کرد: اولویت قطعی همین دیدگاه مقام معظم رهبری است و اگر تولید ملی 
و استفاده از کاالی ملی در کشور رایج شود بسیاری از مشکالت اقتصادی برطرف می شود.وی افزود: با توجه به 
فرمایشات مقام معظم رهبری این مسیر را از سال قبل آغاز کرده بودیم و بر اساس ابزاری که در دست داریم و 

رسالت هایی که بر عهده داریم در راستای حمایت از کاالی ایرانی چند کار هنری انجام داده بودیم.  

رییس حوزه هنری استان مطرح کرد:

اقتصاد هنر در دستور 
كار 97

خبر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،722،000
تومان

838،000نیم سکه
تومان

531،000ربع سکه
تومان

341،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

161،570
تومان

      قیمت سکه و طال

VR Box 2 وی آر باکس مدل

 57,000
تومان

TVR 568 تسکو مدل

 120,000
تومان

Oculus سامسونگ مدل

 243,000
تومان

 صرافی ها دالر ندارند: 
دالالن می فروشند!

عکس روز

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برجام بر ورود و جذب 
سرمایه و تکنولوژی در صنعت اثرات قابل توجهی داشت.

محمــد شــریعتمداری اظهــار کــرد: برجام بــر ورود 
و جــذب ســرمایه و تکنولــوژی در صنعــت اثــرات 
قابــل توجهــی داشــت. یکــی از تاثیــرات آن کاهش 

ریســک ســرمایه گذاری در کشــور به تبع کاهش ریســک اعتباری کشــور از رتبــه ۶ به رتبه ۵ اســت.
وی افــزود: هــدف وزارت صنعت، افزایــش تولیــد کاالی کیفــی، رقابت پذیــر و صادراتی اســت،  اگر 
بتــوان کاالهایــی را تولید کــرد که مــورد اســتقبال بازارهــای جهانــی قرارگیــرد، می تــوان مردم 
را به خریــد کاالی ایرانی تشــویق کرد و ایــن امر باعث رشــد صنعت و افزایش نرخ اشــتغال می شــود.

شریعتمداری با اشــاره به نقشــه راه دولت گفت: قرار اســت کمپین حمایت از کاالی ایرانی شکل گیرد تا 
به واســطه آن بتوان کاالهای ایرانی را معرفی کــرد و گفت کاالهای تولید داخل را نباید دســت کم گرفت.

تاثير مثبت برجام 
بر ورود سرمایه و 
تکنولوژی

امام جمعه موقت اصفهان گفت: روشن است که برای به کار افتادن 
چرخ اقتصاد و راه افتادن کارخانه ها باید دولت و ملت با یکدیگر 

همکاری کنند تا فرهنگ خرید کاالی ایرانی ترویج شود.
محمدتقی رهبر در خصوص سال حمایت از کاالی ایرانی، اظهار 
کرد: اگر بخواهیم کشــور روی پای خود بایســتد و بیگانگان به 
کشور فشار نیاورند، وضع اشــتغال و بیکاری حل شود و با رکود 
مبارزه کنیم باید کاالی داخلی مصرف کنیم تا چرخ اقتصاد کشور 

بچرخد. بنابراین شعار ســال مبنی بر »حمایت از کاالی ایرانی« 
یک موضوع اساسی برای کشور است.

وی با بیان اینکه تحریم کاالی بیگانه از یکصد ســال پیش مورد 
توجه علما در صدر مشروطیت بوده اســت، گفت: خیلی روشن 
است که برای به کار افتادن چرخ اقتصاد و راه افتادن کارخانه ها 
باید دولت و ملت با یکدیگر همکاری کنند تا فرهنگ خرید کاالی 

ایرانی ترویج شود.

امام جمعه موقت اصفهان تصریح کرد: حمایت از کاالی ایرانی یک 
غیرت و ِعرق ملی را طلب می کند. باید بازاری برای سرمایه گذاران 
داخلی خود فراهم کنیم، چرا که هر کشــوری که بخواهد آزاد و 

سربلند باشد باید این سیاست را در امور خود داشته باشد.
 رهبر گفــت: حکومت بایــد از کارگاه ها و صنعتگــران حمایت 
همه جانبه کند و در ادارات نباید شاهد استفاده از کاالی خارجی 

باشیم. هم چنین حکومت باید گمرکات را محدود کنند.

امام جمعه موقت اصفهان:
حمایت از كاالی ایرانی نياز به غيرت و ِعرق ملی دارد

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
اصالح وضعیت مالیات ارزش افزوده و به طور کلی اصالح 
امور مالیاتی باید انجام شود که این کار نیز در حال انجام 
است و فکر می کنم در اردیبهشت ماه یا اواخر فصل بهار، 
اصالح قانون مالیاتی کشور به صحن علنی مجلس بیاید.

حجت االسالم سیدصادق طباطبایی نژاد با اشاره به شعار سال اظهار کرد: خطاب شعار سال همان طور که 
رهبر انقالب نیز فرمودند هم به مسئوالن و هم به مردم است و نمایندگان مجلس نیز بنا به مسئولیتی که 

دارند ابزارهای الزم خود را برای تحقق آن دارند.
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اســالمی، اصالح امور مالیاتی کشور را به نفع تولیدکنندگان 
دانست و گفت: در خصوص مبارزه با قاچاق کاال نیز الزم است تا قوانین محکم تر و الزامات بهتری از سوی 
قانون گذاران تأمین شود؛ اگر قوانین اصالح شود کمک شایانی به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران می شود.

 اصالح امور مالياتی
  در صحن علنی
 مجلس

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان اعالم کرد: 

صدور قبوض مخصوص برای مشتركين باالی الگوی مصرف

فعالیتی که فعاالن اقتصــادی این عرصه امید چندانــی به آن ندارند. 
 به طوری که حبیب اهلل شــاه کرمی یکی از فعاالن اقتصادی این حوزه 
می گوید: در ســال جدید نه تنها واحد جدیدی راه اندازی نخواهد شد 

بلکه حفظ اشتغال موجود نیز امکان پذیر نخواهد بود. 
موضوعی که البته مظفر چلمغانی نیز با آن موافق است و دلیل عمده آن 
را واردات بی رویه عنوان می کند. واردات بی رویه ای که سال ها است 
دولت بر آن نظارتی ندارد. چرا که اگر نظارت ها دقیق تر شــوند قطعا 

مشکالت این صنعت و کارفرمایان آن حل خواهد شد. 
به گفته چلمغانی آغاز فراز و نشیب های صنعت نساجی به پیش از سال 
1383 باز می گردد. سالی که صنعت نساجی برای اولین بار افول را تجربه 
کرد. اگر چه تمهیداتی به صورت موقــت از این افول جلوگیری کرد اما 

نهایتا باز هم در سال 13۹0 این افول با شدت بیشتری آغاز شد. 
از یک طرف واردات بی رویه و از طرف دیگر تولید کنندگانی که عالوه 
بر واردات بی رویه مشــکالتی چــون وعده های عملی نشــده، کمبود 

مواداولیه، کمبود نقدینگی، باال بودن نرخ بهره بانکی و افزایش مالیات 
نیز بر مشکالتشان دامن زده و کمر آن ها را خم کرده بود. 

مشکالتی که به گفته چلمغانی انگیزه کارفرمایان را از بین برده و اجازه 
فعالیت به آن ها نداده است. وی کارخانه پلی اکریل را با آن همه سابقه، 
از نمونه های بارز افول صنعت نساجی معرفی می کند و می گوید هیچ 
وقت انتظار نمی رفت کارخانه ای با این همه عظمت دچار ورشکستگی و 
تعطیلی شود. تعطیلی که نهایتا باعث بیکار شدن تعداد زیادی نیرو شد. 
به عقیده دبیر انجمن کارفرمایان نســاجی اصفهان تنها راه بازگشــت 
اصفهان به قطب نساجی کشور جلوگیری از واردات است و دولت باید به 

این موضوع توجه ویژه داشته باشد. 
البته این صحبت به آن معنا نیست که جلوی واردات به طو کامل گرفته شود 
چرا که واردات خود عاملی برای ایجاد رقابت و تولید کاالیی با کیفیت تر برای 
مشتریان است. در واقع دولت باید از ورود کاالهای قاچاق جلوگیری کرده 
و و میزان ورود آن ها را محدودتر کند. هر چند هم اکنون زمان آن است که 
نه تنها دولت بلکه تمامی مسئوالن و ارگان های دولتی و خصوصی از جمله 
بانک ها به میدان آیند و با حمایت و همکاری یکدیگر از افول هر چه بیشتر 

این صنعت جلوگیری کنند. 

فعالیت صنایع نساجی استان با کمتر از 50 درصد ظرفیت تولیدی

چرخ های پوسیده صنعت نساجی در اصفهان نیازمند روغن کاری 

صنعت نساجی اصفهان این روزها حال و روز خوشی ندارد. در سالی گذشته تعداد زیادی از کارگاه های آن به تعطیلی کشیده شد و به گفته دبیر 
انجمن کارفرمایان نساجی اصفهان کارگاه های باقی مانده نیز با کمتر از 50 دصد از ظرفیت خود در حال فعالیت هستند. 

شرکت آبفا اســتان اصفهان برای اولین بار در کشور اقدام به 
طراحی و توزیع قبوض آب بها مخصوص مشترکین پرمصرف نمود 
تا مشترکین با اطالع از میزان مصرف آب در طول سال ،سعی در 

مصرف بهینه آب  کنند .
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان  پیرامون چاپ 
قبوض آب بها  مخصوص مشــترکین پر مصرف گفت: از ابتدای 
سال ۹۷ شرکت آبفا اســتان اصفهان برای مشترکین پر مصرف 
 ، A4 قبوض مخصوص چاپ و ارسال می کند این قبوض در ابعاد
نمودار ستونی مصرف آب مشترکین را در ۷ تا 8 دوره گذشته به 

نمایش می گذارد .
مهندس هاشم امینی افزود: نمودار ستونی میزان مصرف آب  در 
سه رنگ اســت که رنگ سبز بیانگر متوســط مصرف آب ماهانه 
منطقی برای هرمشــترک ، رنگ زرد به معنای هشدار و نزدیک 
شدن به مرز الگوی مصرف  آب و رنگ قرمز  نشانگر گذر از الگوی 
مصرف آب است به طوری که می توان گفت: مشترک آب را بیش 

از الگو در ماه مصرف نموده است.
وی هدف از اجرای این پروژه را مطلع نمودن مشــترک از میزان 

مصرف آب در ماه های مختلف سال دانست و خاطرنشان ساخت: 
با توجه به اینکه استان اصفهان سال های متوالی است که به دلیل 
کاهش بارندگی ها با کمبود شدید منابع آبی مواجه است نیاز است 

که مشترکین با مصرف صحیح آب، مسئوالن امر را در تامین پایدار 
آب شرب یاری کنند، ما معتقدیم اگر مشــترکین آگاه به میزان 
مصرف خود درطول ماه باشند با توجه به کمبود محسوس منابع 

آبی در اصفهان، مصرف صحیح آب را در پیش می گیرند.

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان 
اعالم کرد: در قبوض آب بها مخصوص مشــترکین پرمصرف ،راه 
های مصرف صحیح آب درج شده و از مشترک خواسته شده که 
با استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و با در پیش گرفتن مصرف 
بهینه آب و پرهیز از مصرف بی رویه آب ،الگوی مصرف رارعایت 
 کنند چرا که با توجه به کمبود شــدید و بی سابقه منابع آب تنها 

راه دسترسی پایدار به آب شرب مصرف اصولی آن است.
مهندس هاشم امینی گفت : درحال حاضر 8۶ درصد مشترکین 
آب را مطابق با الگوی مصرف رعایت مــی کنند و تالش ها براین 
است که 14درصد مشترکین پرمصرف هم از طریق اطالع رسانی 
از چگونگی مصرف آب در طی یک دوره، ترغیب به مصرف صحیح 

آب شوند.
وی با بیان اینکه کمبود شدید منابع آبی در اصفهان واقعیتی غیر 
قابل انکار است اظهار داشت: مردم استان باید بدانند که با توجه 
به کاهش شدید بارندگی ها در سال آبی جاری،منابع تامین آب 
بسیار محدود اســت پس باید در مصرف آب تجدید نظر کنند و 

سرانه مصرف خود را هماهنگ با منابع آبی موجود نمایند.

مجتبی نیک اقبال

هاجر مرادی

صنعت نساجی یکی از ۷ صنعت استراتژیک کشور است که تنها ۵ 
درصد هزینه سرمایه گذاری صنعتی در این بخش صرف می شود، 
اما 1۲ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. صنعت 
نساجی از نظر اشتغال زایی در رده برترین صنایع قرار داشته و کمتر 
صنعتی نظیر نساجی ایجاد اشتغال می کند. امروز این صنف با انواع 
و اقسام مشکالت دست و پنجه نرم می کند و با وجودی که جلسات 
متعددی با سران اقتصادی کشور و استان درباره رفع این مشکالت 

مطرح کردیم، اما هنوز بر سرجای خود مانده است.
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 فقط »پایتخت« می تواند تمام خط قرمزهای چهل ســاله رســانه ملی را یکجا 
جا به جا کرده و زیرپا بگذارد و همچنان در صدر بتازاند و راستی و چپی، مخاطب 
این مجموعه باشند و با لذتی انکارناپذیر آن را دنبال کنند. »پایتخت 5« در نوروز 
امسال و از شبکه اول سیما روی آنتن رفت . مجموعه ای که پخش آن همچنان 
ادامه دارد. سری 5 سریال ســیروس مقدم این بار پرحاشیه تر از همیشه شد. از 
همان قسمت های ابتدایی حواشــی آغاز و تاکنون ادامه داشته است. حاشیه ها 
با سکانس مربوط به »ختنه کردن« پســر کوچک فهمیه آغاز شد. گریم پزشک 
شبیه »ترامپ« بود و او را »عمو تِراب« صدا می زدند. این سکانس به شدت مورد 

استقبال رسانه های اصولگرا قرار 
گرفت. صحنه ای که »بهتاش« 
به همراهی برادران رحمت، ترانه 
ای می خواننــد و جمعیت فریاد 
»مرگ بر آمریکا« سرمی دهند. 
در ادامــه  مســئولین برگزاری 
جشــن، بهروز را با یک ماشین 
شارژی از باالی درخت به پایین 
می کشانند! همه در حال رقص و 
پایکوبی هستند و کسی نمی داند 
پشــت صحنه چه خبر اســت؛ 
مســئولین برگزاری می خواهند 
که خواننده بهتر بخواند و مجلس 
را گرم تر کند.  از طرفی ارسطو و 
رحمت، میهما نان را با نقشــه ای 
جالب، ســرگرم رفتــن مجانی 
به ترکیــه می کنند. بچــه وارد 
اتاق می شــود و در از پشت قفل 
می شــود، حاال یک بچه  بی دفاع 

داریم و یک ترامپ! )تراب(ترامپ آب نبات نشان می دهد و بچه را می برد سمت 
خودش. بچه با »آب نبات« گول می خــورد و نزدیک ترامپ می رود، حاال قیچی 
بیرون می آید تا بچه ختنه شود. میهمانان ســرگرم هستند و کسی صدای داد و 

فریاد بچه را نمی شنود و ...
موضوع بعدی کــه در پایتخت 5 مطــرح و جنجالی شــد، ازدواج دو دختر کم 
سن و ســال نقی معمولی بود که با اعتراض گســترده فعاالن در زمینه حقوق 
زنان روبه رو شــد و برخی ماجرای خواســتگاری از دو دختر کم ســن و سال و 
نحوه واکنش پدر به این موضــوع را مورد انتقاد قراردادند. هرچند در قســمت 
های بعدی مشــخص شــد  نقی و هما به شــدت با این موضوع مخالف هستند 
و تاکید کردند که دخترهــا هنوز بچه اند و عروســک بازی مــی کنند. تبلیغ 
غیرمستقیم و حتی مســتقیم گردشــگری ترکیه و به ویژه شــهر آدانای این 
 کشــور آن هم در ســال حمایت از کاالی ایرانی قابل توجه بود و بــا انتقاداتی 
روبه رو شد. جالب اینکه بسیاری از ســکانس ها از جمله سکانس سقوط بالن به 

داخل دریا در ســاحل نمک آبرود خودمان فیلمبرداری شد؛ اما در نهایت به نام 
ترکیه تمام شد. 

یکی از جالب ترین حاشــیه ها اما مربوط به پخش کامل یکی از مشــهورترین 
ترانه های »ابراهیم تاتلیس« خواننده بســیار معروف ترکیه ای بود که  البته در 

بازپخش از شبکه افق حذف شد! 
در قسمت دهم ســریال پایتخت، شــگفتی بعدی رقم خورد و مشخص شد که 
بازیگر بی حجاِب سریال پایتخت که عنوان شــد ارمنی است و در ترکیه بزرگ 
شده، در واقع یک ایرانی به نام نگین میرزایی است که پیش از این منشی سعید 
کریمیان، موسس شــبکه های جم و خود از افراد موثر این شبکه بوده و هست! 
واکنش رسانه ملی به این افشاگری هم این بود که در قسمت بعدی، نام »نگین 
میرزایی« حذف شــد!پخش 
رقص، کاربرد واژه هایی مثل 
دوســت دختر، چشــمک به 
زن متاهــل و ... ازدیگر خط 
شــکنی هایی »پایتخت5« 
بوده است. سکانس مربوط به 
رقص ارسطو در همان قسمت 
های ابتدایی هم در بازپخش 
حذف شد که انتقاد بازیگران 
مجموعه از جمله »محســن 
تنابنده« را به دنبال داشــت. 
این اولین سانسور بود! اما گویا 
این ســریال در ادامه بازهم 
زیر تیغ سانســور رفته که از 
البه الی پست های اعتراضی 
بازیگران می توان این موضوع 
را فهمید. »ســرمایه گذار« 
پایتخت 5 موسســه »اوج« 
اســت که در یکی دو ســال 
گذشته هم حســابی اوج گرفته و سرمایه گذار»به وقت شــام« حاتمی کیا هم 
بوده است. سازمانی سینمایی متعلق به »سپاه« که ورود خوبی به حوزه سینما و 
تلویزیون داشته و خروجی های حمایت این سازمان از آثار سینمایی و تلویزیونی 
با استقبال مخاطبان روبه رو شده است. شاید هیچ سازمانی مثل »اوج« این قدرت 
را نداشت تا سریالی با این همه ورود به خطوط قرمز و ساختارشکنی را روی آنتن 
رسانه ملی ببرد و هیچکس هم چیزی نگوید! محمدعلی ابطحی از نزدیکان رییس 
دولت اصالحات در واکنش به این موضوع، پیشنهاد داده مدیریت صدا و سیما رابه 
سپاه بدهند! و در عوض »کیهان« از سازمان اوج انتقاد کرده که چرا وارد چنین 
حوزه ای شده و سریالی ساخته که در آن ترانه تاتلیس پخش می شود و منشی 

رییس مقتول جم ، به عنوان بازیگر مقابل دوربین می رود!
»پایتخت« با خط قرمز و بی خط قرمز محبوب مردم ایران است و همه دوستش 
دارند و حاشیه ها نمی تواند محبوبیت را از پایتختی ها بگیرد. پایتختی که همیشه 

در »اوج« بوده است. 

مروری بر حاشیه های محبوب ترین سریال یک دهه گذشته؛ 

به وقت اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

یک طرح غیرمجاز
مسعود ده نمکی به مناســبت پخش »رسوایی ۱« از 
تلویزیون، پوســتر این فیلم را که اجازه انتشار پیدا 

نکرده بود، به اشتراک گذاشت.
این کارگردان در این پست نوشت:

»پس از شــش ســال برای اولین بــار فیلم 
سینمایی رســوایی ۱ از سیمای جمهوری 
اسالمی پخش شــد. به همین مناسبت 
پوستری پر مفهوم طراحی شده توسط 
آقای حیدر رضایی که اجازه چاپ پیدا 
نکــرد را در صفحه قــرار دادم .گرچه 
دیگر در دوران رسانه های جدید چیزی 
مخفی نمی ماند؛ اما برای قضاوت درباره 
کج سلیقگی دیگران هنوز دیر نیست.«

مگه میشه؟ مگه داریم؟!
مهراب قاسم خانی در پستی در صفحه شخصی خود نسبت به 

خبر تصمیم به فیلترینگ تلگرام واکنش نشان داد.
مهراب قاســم خانی نوشت:»باورم نمیشــه. یعنی واقعا هیچ 
درسی از گشت های ارشاد و دیش ها رو با لگد از پشت بوم پرت 
کردن و صد تا تجربه مشابه قبلی نگرفتین؟ هیچی؟ مگه میشه 
آخه؟! بابا دو تا مستند راز بقا ببینید، توش موجوداتی هستن 
با پایین ترین سطح بهره هوشــی که وقتی یه چیزی رو تجربه 
میکنن و نمیشه، دوباره انجامش نمیدن، اون وقت شما هر دفعه 
شمع ببینید، بازم دستتون رو میگیرید روش تا بفهمید داغه؟«

تقدیر وزیر از »به وقت شام«
»عباس صالحی«، وزیر ارشاد درباره »به وقت شام«، آخرین اثر ابراهیم 
حاتمی کیا توئیتی منتشر کرد. صالحی در این پست نوشت:» فیلم به 
وقت شام را دیدم، تصویری جذاب و دلنشــین از پسرانی که در سایه 
سارپدران شان قد کشیده اند و نسل دیروزشان را در رشادت و انسانیت، 

به تماشا و شگفتی واداشته اند. ایران همچنان خاک دلیران است«. 

ردی
گ

ستا
این

عصر چهارشــنبه ۸ فروردین مــاه، اکران 
فیلم »به وقت شــام« با حضور ابراهیم 
حاتمی کیــا، کارگــردان ایــن اثر در 
سینماهای سپاهان، فلسطین و پردیس 

سینمایی چهارباغ اصفهان برگزار شد.
حاتمی کیــا در ایــن برنامــه در جمع 

هنردوستان اصفهانی با اشــاره به استقبال 
باشــکوه آنها برای دیدن این فیلم، اظهار کرد: هر 

فیلمسازی آرزو دارد چنین گرمایی را برای دیدن فیلمش شاهد باشد و 
من خدا را به همین واسطه شکرگزارم.

این کارگردان ســینما با بیان اینکه »به وقت شــام«، نوزدهمین فیلم 
سینمایی اش  است، گفت: نزدیک به چهار دهه است که در این فضا در 
حال نفس کشیدن هستم و هیچ وقت باالی ســن نیامده ام؛ اما در دهه 
اخیر تصمیم گرفتم همراه فیلم روی سن بیایم و واکنش ها و برخوردها 

را ببینم.
وی با اظهار اینکه »به  وقت شــام« می تواند به  وقــت  تهران، اصفهان یا 
شیراز هم باشد، تاکید کرد: مدافعان حرمی همچون شهید حججی  نشان 
دادند نسل دهه شصتی ها، قابل اتکا هستند، حرف دارند و نشان داده اند 
در میدان عمل از پدرانشان جلو می زنند، چیزی که قبال وجود نداشت و 

قصه فیلم »به  وقت شام«، چنین قصه ای است.
حاتمی کیا گفت: امیدوارم این فیلم را بپسندید و اگر مورد پسندتان واقع 
شد، زکات آن، تبلیغ فیلم است تا این جنس سینما در ماراتون موجود، 

بقا داشته باشد.
وی افزود: من به نمایندگی از کســانی که جریان جهــاد و جنگ را در 
گذشــته و امروز دنبال کرده و کم فروشــی نکرده اند، می گویم که آنها 
در جایگاهی که می باید، ایستادگی خود را نشــان داده اند و به همین 
دلیل، مخاطب مطالبه گری مردم، کسانی هســتند که در این زمینه، 

باید پاسخ گو باشند.
حاتمی کیا ابراز امیدواری کرد که در ســال جدید، مشکالت اقتصادی، 

سیاسی و تنش های روحی که برای همه وجود دارد، کمتر شود.
وی از مخاطبان فیلم خود به دلیل خنده دار نبودن آن، عذرخواهی کرد 

و گفت که اثرش، حقایق را بازمی گوید.
به گزارش خبرنگار ایمنا؛ هنگام حضور حاتمی کیا در سینما فلسطین، 

خانواده شهدای مدافع حرم از او تقدیر کردند.
 خانواده های شــهدای مدافع حرم همچون شهید شــیروانیان، شهید 
قربانی، شهید اسحاقیان، شــهید خیزاب، شهید براتی و شهید حججی 
در این آیین، لوح یادبودی به حاتمی کیا تقدیم کردند و همســر شهید 

محسن حججی هم تسبیح این شهید را به حاتمی کیا هدیه داد.
اســتقبال از حاتمی کیا در پردیس سینمایی چهارباغ هم به حدی زیاد 
بود که برای گرفتن عکس یادگاری طرفدارانش با او، یک صف طوالنی 

تشکیل شد.
فیلم سینمایی »به وقت شام« با بازی بابک حمیدیان و هادی حجازی فر 
به ماجراهایی پیرامون گروهک تروریستی داعش می پردازد و اکران آن 
همچنان در سینماهای سپاهان و فلسطین و پردیس سینمایی چهارباغ 

اصفهان ادامه دارد.

کارگردان محبوب در نوروز 
میهمان  نصف جهان شد

به وقت اصفهان

از 19 تا 25 فروردین ماه برگزار می شود؛
هفته فیلم انقالب اسالمی با اکران 8 اثر برگزیده در اصفهان

همزمان با سالروز شهادت شهید آوینی و هفته هنر انقالب اسالمی در 20 فروردین هر سال، خانه انقالب اسالمی و والیت 
اصفهان، دفتر تخصصی سینمای معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و حوزه هنری استان اصفهان قرار است 
ویژه برنامه ای را برای اکران فیلم های برگزیده انقالب اســالمی برگزار کنند. در این برنامه که با عنوان »هفته فیلم انقالب 
اسالمی« از ۱9 فروردین ماه تا 25 این ماه از ساعت ۱7 تدارک دیده شده، فیلم هایی به صورت اختصاصی در سالن سعدی 

حوزه هنری واقع در خیابان استانداری گذر سعدی اکران می شود که در ادامه  به 5 مورد آنها اشاره شده است:
۱- »رزم آرا، یک  دوسیه  مسکوت« دومین همکاری احسان عمادی و حسام اسالمی در گونه  مستندهای تاریخی- آرشیوی  

که روایتگر دوران نخست وزیری سپهبد حاج  علی رزم آرا در ۱329 است.
2-»ترور سرچشمه« جدیدترین فیلم محمدحسین مهدویان، کارگردان سینمای داستانی و مستند است که راوی روزها و 
ساعت های سخت هفتم تیرماه سال ۱360 است؛ روزی که انفجار در دفتر حزب جمهوری اسالمی واقع در خیابان سرچشمه 

تهران باعث می شود تا دکتر بهشتی همراه با 72 تن از مسئوالن درجه اول کشور و وزرای دولت به شهادت برسد.
3-»ادوارد« نام مســتندی  به کارگردانی محمد باقر شاهین است که روایت زندگی  شــخصی به نام »ادوارد« است که از 

سال های جنگ و اسارت و غربت می گوید. 
4-»زنانی با گوشواره های باروتی« به کارگردانی رضا فرهمند داستان یک روزنامه نگار زن عراقی است که در جریان جنگ، 
با زنان و کودکان آواره داعشی آشنا می شود و همراه آنها وارد کمپ خانواده های داعشی خارجی و داخلی )عراقی( می شود.

5- »به وقت شام« ابراهیم حاتمی کیا هم قرار است در این هفته فیلم انقالب اسالمی اکران شود.

اکران فیلم های کوتاه برگزیده سال 96 در اصفهان 
سالن سینما سوره اصفهان، پنجشــنبه نهم فروردین ماه، میزبان فیلم های کوتاه »روتوش« )کاوه مظاهری(، »هنوز نه« 
)آرین وزیردفتری(، »شب تولد« )امید شــمس(، »وقت نهار« )علیرضا قاسمی( و »حیوان« )بهمن و بهرام ارک( بود. قبل 
از نمایش این فیلم ها، کاوه مظاهری، کارگردان فیلم »روتوش« که به رســم اینگونه اکران ها، میهمان اصفهان شده بود، 
در کنار همراهان اصفهانی اش، وارد سالن انتظار سینما سوره شد. در این سالن، عالقه مندان مشغول خرید بلیت بودند و 
صفی طوالنی تشکیل شده بود. اکران فیلم ها قرار بود ساعت 5 عصر شروع شود ولی به دلیل اینکه روند پر شدن سالن، به 
خاطر استقبال عالقه مندان اصفهانی به فیلم و حضور 235 تماشاگر، زمان برد، اکران این فیلم، رأس ساعت 5:30 آغاز شد.

اندکی قبل از نمایش فیلم ها، کاوه مظاهری روی سن ســالن نمایش فیلم رفت و ضمن تشکر فراوان از حاضران به خاطر 
حضور بی نظیر آنها، با خوشحالی گفت: استرس زیادی داشتم، چون پس از چک کردن پالن اینترنتی سالن نمایش فیلم ها، 
متوجه شدم فقط نیمی از بلیت ها به فروش رفته ولی اکنون که با ســالن پر مواجه شدم، خیلی خوشحالم و امیدوارم این 
استقبال، شروعی باشد برای اکران فیلم های کوتاه خوب دیگر. برای بعد از نمایش فیلم ها، جلسه نقد و بررسی آثار در نظر 
گرفته نشده بود ولی افراد مشتاق، یکی یکی یا گروه گروه با کاوه مظاهری به بحث و گفت وگو پرداختند و این گفت وگوها تا 
ساعت ۸ شب، طول کشید. یک روحانی که یکی از تماشاچیان این فیلم ها بود، با بیان اینکه از فیلم های کوتاه خوشش آمده، 

گفت:» بهترین فیلم این مجموعه، به نظرم فیلم کوتاه »هنوز نه« بود و باقی فیلم ها نیز از سطح توقعم خیلی باالتر بود«.
ازنکات مثبت بلیت فروشی این اکران، حضور متولی هنر و تجربه اصفهان در آن و از نکات منفی اش، خراب بودن کارت خوان 
باجه فروش بلیت و قطع و وصل شدن چندباره پروژکتور ســالن نمایش فیلم به دلیل گرمای ناشی از ازدحام جمعیت بود. 

اتفاقی که می توانست با روشن بودن دستگاه تهویه هوای سالن، از آن جلوگیری شود

انتقاد امام جمعه تبریز از برنامه های رسانه ملی: 
 برخی برنامه های صداوسیما
 ترویج بی بندوباری است!

حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم در 
جمع معتکفین مسجد جامع تبریز از برنامه های نوروزی 

رادیو و تلویزیون انتقاد کرد.
امام جمعه تبریز گفت: برنامه سازان صدا و سیما هرچند 
برای سرگرم کردن مردم در ایام عید فعالیت می کردند؛ 
اما الزم است بیایند  و چنین مراسمی )اعتکاف( را ببینند 

بلکه در برنامه هایشان کمی تجدید نظر کنند.
 وی با لحنی انتقادی ادامــه داد: بعضی از برنامه هایی که 
از صدا و سیمای کشور پخش می شود، فرهنگ بی بند و 

باری و فرهنگ غرب را در جامعه ترویج می کند.
حجت االسالم آل هاشم در ادامه با اشاره به اینکه ممکن 
است چنین برنامه هایی تعمدی نباشد، اعالم کرد: آیا الزم 
است به بهانه نوروز و جشن های نوروزی تمام اعتقاداتمان 

را زیر پا بگذاریم؟

سمیه پارسا

همیشه در »اوج«
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 نوروز بدون حادثه در کوه صفه
خـبرپیشنهاد سردبیر:

استاندار اصفهان:
 سهم آب شرب اصفهان 

و یزد کاهش می یابد
استاندار اصفهان نوروز امسال به منظور بررسی 
خسارت های ناشی از خشکسالی به بخش ها و 
شهرهای منطقه شرق اصفهان از جمله بن رود، 
جلگه، ورزنه، هرند، اژیه و زیار سفر کرد و با مردم 

و کشاورزان این خطه گفت وگو کرد.
خشکی زاینده رود در سال های اخیر سبب شده 
تا کشاورزان منطقه شــرق اصفهان که متکی 
به منابع آبی این رودخانه هســتند با مشکالت 

معیشتی و اقتصادی روبه رو شوند.
کشاورزان شرق اصفهان در روزهای پایانی سال 
گذشــته با حضور و اجتمــاع در نقاط مختلف 
اصفهان خواهــان بازگردانــدن حقابه خود از 
زاینده رود شده و مسئوالن را به حل مشکالت 

خود فراخوانده بودند. 
استاندار اصفهان در جمع مردم شهر ورزنه )در 
فاصله 110 کیلومتری اصفهــان (گفت: مقرر 
است که امسال، سهم صنعت از آب حوضه آبریز 

زاینده رود نیز به میزان 25 درصد کاهش یابد.
محســن مهرعلیزاده با بیان اینکه میزان بارش 
ها در سال گذشته افزون بر 65 درصد در حوضه 
آبریز زاینده رود کاهش داشــته اســت، افزود: 
بنابراین تخصیص آب برای کشــت کشاورزان 
شرق اصفهان میسر نشد و همین امر می طلبد 
که تمهیدات ویژه ای برای مردم و کشاورزان این 

خطه اندیشیده شود. 
وی ادامه داد: فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان 
به دلیل اســتفاده از منابع آبی مکلف شدند که 
شــبکه فاضالب شــهرهای اطراف این صنایع 
را با هزینه خود احداث کنند تــا آب مورد نیاز 
این صنایع از طریق پساب فاضالب این شهرها 

تامین شود. 
استاندار اصفهان همچنین با اشاره به اینکه برای 
احداث یک تصفیه خانه مجهز در شرق اصفهان 
برنامه ریزی شده است، گفت: با استفاده از پساب 
این تصفیه خانه می توان بخشی از آب مورد نیاز 

کشاورزی این منطقه را تامین کرد. 
مهرعلیزاده اضافه کرد: جهاد کشاورزی استان 
اصفهان نیز مکلف شــده اســت تا امکانات و 
تجهیزات مورد نیاز برای استفاده از شیوه های 

نوین آبیاری در شرق اصفهان را تامین کند. 
وی افزود: با استفاده از این امکانات و تجهیزات، 
بهره وری در کشــاورزی این منطقه افزایش و 

مصرف آب نیز کاهش خواهد یافت. 
اســتاندار اصفهان در ادامه با اشــاره به اینکه 
صنعت نقش مهمی در این استان و کشور ایفا 
می کند و اشتغال هزاران نفر را تامین می کند ، 
افزود: بنابراین نمی توان از صنعت چشم پوشی 
کرد اما این بخش می تواند با پرداخت بخشی از 
درآمد خود، خسارت ناشی از کم آبی و کم کردن 

مصرف آب در بخش کشاورزی را جبران کند.
مهرعلیزاده گفت: در زمــان کم آبی و پیدایش 
این معضل باید آســیب پذیرترین قشر جامعه 
شناســایی و برای معیشــت آنها برنامه ریزی 

می شد.
وی افزود: هم اکنون نیز اولویت در برنامه ریزی 
برای حل مســئله آب برای این قشــر صورت 

می گیرد.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: وظیفه یک 
حاکمیت و دولت خوب این نیست که به مردم 
مبلغی را بپردازند تا امرار معاش کنند، مردم ما 
مستحق نیستند که پولی به آنها پرداخت شود 
زیرا آنها مناعت طبع دارند و حتی مردم اصفهان 

با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند.
مهرعلیزاده با اشاره به اینکه در استان اصفهان 
ســاالنه 300 هزار متر مکعــب آب به صورت 
غرقابی صــرف تولید گندم می شــود، گفت: 
حتی اگر گندم با بهترین کیفیت تولید شــود، 
نباید در شــرایط کم آبی، آن را با شیوه غرقابی 

تولید کنیم. 
 وی خاطرنشــان کرد: این درحالی اســت که
 می توانیم از ایــن میزان آب بــرای تولیدات 
کشاورزی دیگر که حداقل میزان مصرف آب را 
دارد مانند تولید گیاهان دارویی و گلخانه ای، 

استفاده کنیم.
استاندار اصفهان در ادامه خواستار توجه ویژه 
مدیران مربوطه به این مسئله شد و افزود: ایجاد 
گلخانه ها، لوله کشــی های جدید، ساماندهی 
مســیر زاینده رود، آبیاری با روش های نوین و 
غیره از جمله اقدام هایی اســت که باید انجام 

شود.
وی افزود:  20 سال است که مسئله کمبود آب، 
محیط زیست و اشتغال در استان اصفهان مطرح 
اما حل این مشکل به مرحله عمل نرسیده است. 
اکنون زمان آن رسیده که یک نفر محور تبدیل 
این گفتارها به عمل شده و با تمام وجود پای این 
کار بایستد. همه تالش مدیریت استان اصفهان 
این اســت که قول ها را جامه عمل بپوشاند و 
برای برطرف شــدن معضالت کم آبی و زیست 
محیطی، اشــتغال و خانه دار شدن جوانان این 

استان گام بردارد.

اخبار

50 درخت پارک جنگلی 
گلپایگان دچار حریق شد

سرپرســت آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
روز  در  گفــت:  گلپایــگان  شــهرداری 
طبیعــت به علــت ســهل انگاری حــدود 50 
 درخــت در پــارک جنگلــی گلپایــگان دچار

 حریق شد.
مهدی خلجی با اشاره به اینکه این حریق توسط 
20 نیرو با اســتفاده از ســه خودروی ســنگین 
آتش نشانی مهار شــد، افزود: با کمک به موقع 
نیروهای آتش نشــانی و فضای ســبز شهرداری 
گلپایگان از ســرایت حریق به دیگــر درختان 
 و محوطــه پــارک جنگلی جلوگیــری به عمل

 آمد.
به گفته شــاهدان عینی؛ 2 هزار مترمربع زمین 
پارک جنگلی که در آن گل کاری شده بود، دچار 

حریق شد.

نارضایتی مسافران نوروزی 
اصفهان از خشکی زاینده رود

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
اصفهان گفــت: بیش از ۹0 درصد از مســافران 
از ســفر به شــهر اصفهان رضایت داشــتند و 
 علــت نارضایتــی 10 درصد افراد نیز خشــکی 

زاینده رود بوده است. 
محمدرضا قنبری در آخرین جلســه هماهنگی 
خدمات سفر شهر اصفهان با اشاره به اینکه بخش 
مهمی از این موضوع در نتیجه همدلی دســتگاه 
های اجرایی محقق شده است، اظهار داشت: تمام 
دستگاه های اجرایی با همدلی در راستای تامین 
ایمنی و رفاه مسافران تالش کرده و اصفهان در 
زمینه شــاخص های ارائه خدمات سفر به خوبی 
عمل کرد که از این لحاظ در کشــور مثال زدنی 

است.

 آخر هفته بارانی
 برای بخش هایی از کشور

سازمان هواشناسی کشــور با صدور اطالعیه ای 
از ورود ســامانه بارشــی از امــروز خبــرداد و 
گفت: طی روزهــای آخر هفته بــارش  پراکنده 
بــاران و کاهــش دمــا بخش هایی از شــمال 
 غرب، شــمال، نیمه غربی و شــمال شــرق را

 در برمی گیرد.
امروز با ورود یک ســامانه بارشی، بارش پراکنده 
باران ابتدا در استان های آذربایجان های شرقی 
و غربی و اردبیل و ســپس بارش بــاران همراه 
با کاهــش قابل مالحظــه دما در اســتان های 
گیــالن و مازنــدران روی می دهــد. در روز 
پنجشــنبه بارش پراکنده  گاهی با رعدوبرق در 
 غرب، جنوب غرب، مرکز و شــمال شرق کشور 

انتظار می رود.
 با تقویت ایــن ســامانه در روز جمعــه  بارش 
مناطــق  غــرب، جنــوب غــرب و مرکــز را 
فــرا مــی گیــرد کــه بیشــترین بــارش در 
 اســتان هــای واقــع در غــرب کشــور روی

 خواهد داد.

خرید تجهیزات 30 ایستگاه 
پایش ذرات گرد و غبار

مدیرکل دفتــر پایش فراگیر ســازمان حفاظت 
محیط زیست با اشاره به برنامه های دفتر پایش 
ســازمان حفاظت محیط زیســت در سال ۹7 
گفت: یکــی از برنامه هایی که در ســال جاری 
دنبال می شــود، توســعه و تجهیز ایستگاه های 
پایش در اســتان های مختلف کشــور است که 
قرار اســت تجهیزات کامل برای ایســتگاه های 
جدیــد پایــش خریــداری شــود و همچنین 
آناالیزرهایــی کــه معیــوب یــا از کار افتاده 
 هســتند، بــا آناالیزرهــای جدیــد جایگزین

 خواهد شد.
شــینا انصاری با بیــان اینکه هــم اکنون 1۹7 
ایستگاه پایش در سطح کشور فعال است، گفت: 
در برنامه  ریزی که برای سال ۹7 انجام شده قرار 
است تجهیزات 30 ایستگاه جدید خریداری شود 
که بیشتر آن برای استان هایی است که متاثر از 
گرد و غبار هستند یا تعداد ایستگاه های پایش در 

آنها کمتر است.
 وی خاطرنشان کرد: همچنین یکی از برنامه هایی 
که در سال جاری دنبال می شود، موضوع اطالع 
رســانی ســامانه ملی پایش کیفی هواست. این 
سامانه از ســال گذشته راه اندازی شــد؛ اما باید 
تکمیل شــود؛ بنابراین تکمیــل و نحوه اطالع 
 رســانی این ســامانه نیــز در دســتور کار قرار

 دارد.

سـال جدید با شـروع بهار معمـوال بـا خبرهای خـوش آغاز می شـود، 
ایـن در حالی اسـت که شـهر اصفهـان سـال جدید را بـا نگرانـی برای 
آینده شـهر آغاز کرد. باوجود تمـام پیام های فرهنگی برای دور شـدن 
از خودروهـای شـخصی و نگرانی هایـی که بیـن مردم وجود داشـت و 
با وجود تجربـه روزهای ناسـالمی کـه هـوای اصفهان بـا آلودگی های 
مختلـف ازجمله آلودگی هـای ترافیکـی، صنعتی و زیرگردها در سـال 
گذشته نفس مردم این شـهر را به شـماره انداخت و چندین روز باعث 
تعطیلی شـهر شـد، شـاهد افزایش مصرف بنزین در روزهـای ابتدایی 
سـال بودیم به گونـه ای کـه بعضـی از خبرگزاری ها بـا اعـالم این خبر 
که رکورد مصرف بنزین در روزهای ابتدایی سـال شکسـته شـد، زنگ 

خطر را بـرای شـهرهایی مثل اصفهـان به صـدا درآوردند.
مـردم باوجـود تمـام آنچـه در روزهـای ناسـالم، نقـل محافل بـود به 
سـفر بـا خودروهـای شـخصی ادامـه داده و  بـر ایـن موضـوع دامـن 

زدند و نشـان دادنـد کـه اراده ای از جانب آنها بـرای مبارزه بـا آلودگی 
وجود نـدارد. از سـوی دیگـر نیز شـهرداری اصفهـان با تعطیـل کردن 
مترو در ایـام تعطیالت نـوروز نشـان داد کـه نگرانی هایی که از سـوی 
فعـاالن محیـط زیسـت بـرای خـواب شـهرداری در مـورد حمل ونقل 
پاک وجـود دارد بیهـوده نبوده و ایـن خواب سـنگین تر ازآنچـه تصور 

می شد،اسـت.
شترسواری در بستر زاینده رود

نگرانـی ادامه داشـت کـه خبر تجـاوز بـه حریم زاینـده رود به سـرعت 
در شـبکه های اجتماعی منتشـر شـد، برنامه ای که از سـوی سـازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشـی شـهرداری اصفهـان در کنار پـل خواجو 
برگزار شـد و ورود شـترها به بسـتر زاینـده رود که مرکز توجـه فعاالن 
محیط زیسـت قرار گرفـت موجـی از نگرانی را برای شـهر رقـم زد؛ اما 
بدتر از آن برگزاری نشسـت خبری مسـئوالن شـهر در ایـن رابطه بود 
که نشـان داد، دید صحیح و مناسـبی در ایـن مورد وجود نـدارد، چند 
روز بعـد خودرویی در کنـار زاینده رود آن هـم در مرکز شـهر نه تنها  به 

حریم زاینـده رود تجاوز  کـرد بلکه وارد منطقه ای شـد کـه حتی عبور 
موتورسـیکلت هم بایـد در آن ممنوع باشـد. 

مسـئوالن شـهری در همین ابتدای سـال چهره ای جدید از خود نشان 
دادند چهـره ای که خبـر از کم توجهـی و بی تدبیری در مورد شـاهرگ 
حیاتی اصفهان دارد، گویا دیگر خشـکی زاینده رود بـرای آنها پذیرفته 
شـده و حتی فوتبال بـازی کـردن در بسـتر رودخانـه ای کـه حتی در 
زمان خشـک بودن بخشـی از زیسـت بوم شـهر اسـت نگرانی آنها را به 

همراه نخواهد داشـت.
بعـد از آن بـا نزدیـک شـدن روز طبیعـت و سـیزدهم فروردیـن 
نگرانی هایـی قـوت گرفـت و کمپین هـای مختلفـی بـرای احتـرام بـه 
زاینده رود و محیط زیسـت تشـکیل شـد؛ اما بـار دیگر مانند سـال های 
گذشـته بی مباالتی هـا ادامـه پیـدا کـرد و  شکسـتن درختـان، ورود 
 بـه مناطـق بکـر گرفتـه و حضـور خودروهـا در حریم هـای ممنـوع 

اتفاق افتاد.
طناب نادانی مسئوالن بر گردن درختان

نـوروز امسـال از یک سـو بـرای دوسـتداران و محافظـان طبیعـت 
خوش خبـر بـود و نشـان داد کـه حساسـیت اجتماعـی مردم نسـبت 
به مشـکالت زیسـت محیطی بسـیار اسـت و از طـرف دیگـر خبرهای 
نگـران کننـده ای از بـی توجهـی مسـئوالن شـهری نسـبت بـه حـل 
مشـکالت زیسـت بوم اصفهـان مـی داد خبرهایـی کـه نشـان دهنـده 

ایـن اسـت کـه مسـئوالن شـهرداری 
اصفهـان در پـس تمـام ژسـت های 
روشـنفکرانه برای دوسـتی با طبیعت، 
توانایـی و دانـش کافـی بـرای ورود به 
ایـن موضوعـات را ندارنـد تاجایـی که 
اگـر بتواننـد طنـاب نادانـی خویش را 
بـر گـردن درختـان حلقـه می کننـد 
و بـا دود خودروهـای شـخصی خـود 
 نفس باقی مانده شـهر را هم از شـماره

 می اندازند.
دیـد سـطحی  بـا  نبایـد  رسـانه ها 
و گاهـی منفعت آمیـز بـا مشـکالت 
برخـورد  کننـد؛  زیسـت  محیـط 
عـده ای  روشـنگری  مـوج  امـا 

کـه چشـمان بیـدار جامعـه هسـتند و ایـن روزهـا در شـبکه های 
اجتماعـی  و زیـر سـایه رسـانه های حرفـه ای بـه وجـود آمـد توانایـی 
خبرنـگاران را در آگاه سـازی افـکار عمومـی بـه نمایـش گذاشـت 
 و  کورسـویی از امیـد را در ایـن دوران تیـره شـهر اصفهـان نمایـان 

کرد.

با شروع سال جدید، نگرانی های زیست محیطی در اصفهان قوت گرفت

سالی که نکوست از بهارش پیداست 

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هویت شهر اصفهان به آب وابسته است؛ اما متاسفانه 
به دلیل بی توجهی به برخی از مسائل زاینده رود اکنون مرده رود است. کاوه مدنی افزود: اصفهان افتخارات تاریخي 
زیادي کسب کرده اســت و به طور حتم مي تواند افتخارات دیگري نیز کسب کند، پس این شهر بزرگ باید محل 
آموزش باشد به گونه اي که توریست نتواند به خود اجازه بدهد تا به حریم محیط زیست تجاوز کند. اصفهان بي زباله 
شعار نباشد، همان گونه که برخي از قوانین رانندگي مانند بستن کمربند خودرو در بین افراد نهادینه شد به طور حتم 

پاکیزگي محیط زیست و اصفهان بدون زباله در بین افراد نهادینه مي شود.

معاون آموزش و پژوهش سازمان 
حفاظت محیط زیست:

 اصفهان بی زباله
 شعار نیست

گاه
ید
د

مســئول کمیته ایمنــی و حوادث ســتاد خدمات 
ســفر شــهر اصفهان گفت: با توجه به آموزش ها و 
تذکرات لسانی نیروهای آتش نشان مستقر در کوه 
صفه به مســافران و شهروندان خوشــبختانه هیچ 
 حادثه ای در این تفرجــگاه طی ایام نــوروز اتفاق

 نیفتاد.
بهزاد بزرگزاد با اشــاره به ادامه آماده باش نیروهای 
آتش نشــان در باغ فدک اظهار کرد: کمیته ایمنی و 
حوادث ستاد خدمات سفر شــهر اصفهان همچنان 
در باغ فدک مشــغول فعالیت بودند، زیرا در شامگاه 
ســیزدهمین روز فروردین ماه امســال نســبت به 

ســیزدهم نوروز ۹6 با افزایش شــش برابری اقامت 
مسافر در این کمپینگ مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه در شــامگاه دوشنبه در سطح شهر 
اصفهان هفت دستگاه موتورســیکلت،  2۴دستگاه 
خودروی مســتقر و تعداد 5۸ نیرو آماده باش بودند، 
افزود: 21 حریق و 11حادثه در شهر اصفهان اتفاق 
افتاد که همگی رفع خطر شد و در جریان این حوادث 
و حریق هــا 13 نفر مجــروح و توســط اورژانس به 

بیمارستان منتقل شدند.

مســئول کمیته ایمنی و حوادث ستاد خدمات سفر 
شهر اصفهان گفت: در روز طبیعت با توجه به آماده 
باش آتش نشانان دوچرخه سوار، گشت های موتوری 
و استقرار خودرو ها در مبادی ورودی و خروجی شهر، 

شاهد حریق های کوچکی بودیم.
بزرگزاد بــا بیان اینکــه در روز طبیعــت نیروهای 
بیشــتری در حاشــیه زاینده رود مســتقر بودند، 
افزود: 23 خودرو و موتورســیکلت در میادین اصلی 

و مکان های تفریحی مستقر بودند.

وی با اشــاره به وقوع هفت حریق در ســیزدهمین 
روز از فروردین ماه ۹7، اظهارکرد: حریق ســیلندر 
پیک نیک و ضایعات در بوســتان ســعدی، حریق 
ســیلندر گاز جنب کانکــس فضای ســبز ناژوان، 
حریق نیزارهای خشــک در پل تاریخی شهرستان، 
حریق ســیلندر گاز در کوه صفه،  حریق ســلیندر 
گاز در بــاغ غدیر، حریق بوته های خشــک بســتر 
زاینده رود حدفاصــل پل غدیر و خیابــان مهرآباد 
 و حریق علوفه های خشــک بســتر رودخانه جنب 
 سی و سه پل به سازمان آتش نشانی اعالم و رفع خطر 

شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان تهران 
گفت: شــهروندان به هیچ عنوان ماهی قرمز سفره 
هفت سین را در آب های جاری و آبگیرهای طبیعی 
رها نکنند؛ رهاسازی اینگونه از آبزیان در استخرهای 
بسته محیط های شــهری آسیب کمتری به محیط 
زیست وارد می کند. نقی میرزا کریمی تصریح کرد: 
مردم در فصل بهار به همراه ســایر وسایل ضروری، 
کیســه زباله همراه ببرند، زباله هــای خود و اطراف 
را جمع آوری کرده و به ســطل های زباله شهری و 
روســتایی منتقل کنند.وی متذکر شد: شهروندان 
از غذای آماده استفاده کرده و برای گرم کردن غذا از 
گازهای پیک نیک و اجاق های سیار و در صورت نیاز 
به آتش  از زغال آماده استفاده کنند و از روشن کردن 
آتش در مکانها و محل هایی با گیاهان و درختان سبز 
یا قابل اشتعال خودداری کرده و قبل از ترک محیط، 
از خاموش بودن آتش مطمئن شوند. فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست اســتان تهران در توصیه ای 
دیگر تاکید کرد: شهروندان با خودرو وارد رودخانه ها  
نشده و با خودرو گیاهان و طبیعت را تخریب نکنند، 

از شست وشــوی خودرو و ظروف با مواد شوینده در 
رودخانه ها و آب های طبیعی نیز  خودداری کنند.

میرزاکریمــی با بیــان اینکه خانواده هــا در فصل 
بهار از اهمیــت حفظ طبیعت و محیط زیســت با 
یکدیگر سخن بگویند، یادآور شــد: مردم از ورود به 
زیستگاه های حساس حیات وحش و از هرگونه شکار 
و تیراندازی یا ایجاد صداهــای ناهنجار در طبیعت 
خودداری کرده  و مراقب النه حیوانات وحشی باشند. 

ماهی قرمز را در آب جاری رها نکنید
همه ساله بی دقتی گردشــگران در روزهای گرم و 
خشک منجر به آتش سوزی می شود. نگذاریم اندک 
بازمانده طبیعت این مرز و بــوم از روی بی توجهی، 

بسوزد و خاکستر شود؛.
 با توجه به بهار بدون بارش در اغلب نقاط کشور، باید 

به توصیه های زیر توجه کرد:
ـ هرگز سیگار روشن را خصوصا در حین رانندگی در 

طبیعت پرتاب و رها نکنید.
ـ با همراه داشتن و پوشیدن لباس اضافی گیاهان را 

بی مورد آتش نزنیم.
ـ در صورت لــزوم برای بر پا کــردن آتش جایی را 
انتخاب کنید که به گیاهان حتی پوشــش کوتاه و 
تنک علف ها ارتباطی نداشــته باشد؛ بستر خشک 
کف جنگل و مرتع مانند یک فیتیله و با سرعت باور 
نکردنی در انتقال آتش به اطــراف عمل می کند و 
چند دقیقه غفلت برای شروع آتش سوزی خارج از 

کنترل کافی است.
ـ از روشــن کردن آتــش در کنار درختــان جدا 
خودداری و در صورت نیاز به آتش، حتما از منقل و 

گاز پیک نیکی استفاده کنید.
ـ هنگام ترک محل از خاموش بودن آتش اطمینان 
کامل حاصل و خاکستر آتش را با آب و خاک کامال 

خاموش کنید.
ـ شیشــه رهــا شــده در طبیعــت بــا متمرکــز 
کردن نور آفتــاب ماننــد ذره بین، ریســک بروز 
 آتش ســوزی حتی در ماه هــای آینــده را افزایش

 می دهد.

آتش سوزی با شیشه های رها شده در طبیعت

هشدار

 نوروز بدون حادثه در کوه صفه

بی مباالتی ها سعید باقریان
ادامه پیدا کرد و  

شکستن درختان، 
ورود به مناطق 

بکر گرفته و 
حضور خودروها 

در حریم های 
ممنوع اتفاق افتاد
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محیط زیست
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نماینده سمیرم مطرح کرد:
ضرورت حل و فصل مشکالت 

شهرک های صنعتی سمیرم
نماینده سمیرم در مجلس دهم،  سمیرم
بر ضــرورت حل و فصل مشــکالت و مســائل 

شهرک های صنعتی این شهرستان تاکید کرد.
اصغر سلیمی اظهار کرد: از جمله این مشکالت 
نبود یا نقص در امکانات زیرساختی همچون برق، 
گاز و آب است که همچنان در مواردی پابرجاست 

و حل نشده است.
به گفته ایــن نماینده مجلس، محوطه ســازی 
 شــهرک و ناحیه صنعتی نیز با وجود گذشــت 
ســال های متمادی از بهره بــرداری، همچنان 
همان وضعیت نامناســب ســابق را دارد که این 
موارد در نشســت با نجفی، معاون وزیر صنعت، 

معدن و تجارت نیز عنوان شد.
وی پیگیــری ایجــاد ناحیه صنعتــی در بخش 
های پادنا، پادنا علیا و وردشت را از دیگر مسائل 
مطرح شده در نشســت با معاون وزیر صنعت و 
معدن عنوان کرد و گفت: برای مشاهده وضعیت 
شهرک های صنعتی سمیرم از این مقام مسئول 
درخواســت کردیم از مناطــق و نواحی صنعتی 
سمیرم بازدید کنند تا شــرایط رفع مشکالت از 

نزدیک را بهتر شاهد باشیم.

 خرید کاالی ایرانی
 حمایت از جوانان

نماینده مــردم گلپایــگان و  گلپایگان
خوانسار در مجلس شورای اســالمی گفت: اگر 
تعصب و عرق ملی در بین آحاد ملت وجود داشته 
باشد باید کاالی ایرانی که جوانان ایرانی با دانش 

خود تولید می کند را خریداری کنیم.
علی بختیار با اشاره به نام گذاری سال ۹۷ از سوی 
مقام معظم رهبری به »حمایت از کاالی ایرانی«، 
اظهار کرد: تحقق شعار ســال که از سوی مقام 
معظم رهبری حمایــت از کاالی ایرانی تعیین 
شده، باید در بین آحاد مختلف مردم و مسئوالن 

به یک فرهنگ تبدیل شود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:
بازدید بیش از 31 هزار 

گردشگر از  باغ فین کاشان 
فریــدون الهیــاری، مدیر کل  کاشان
میراث فرهنگی و دبیر ســتاد خدمات ســفر 
اســتان اصفهان اظهار کرد: بررسی آمارهای 
موجود ارائه شــده از ســوی دبیرخانه ستاد 
اجرایی خدمات سفر اســتان اصفهان حاکی 
است که 10 فروردین، اوج بازدید گردشگران از 
بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری استان 
اصفهان، همزمان با دور دوم سفرهای نوروزی 
رقم خورد، به گونه ای که مجموعه جهانی باغ 
فین کاشــان با 31 هزار نفر بازدید بیشترین 
تعداد بازدید از بناهای تاریخی استان اصفهان 

را به خود اختصاص داد.

کاروانسرای میرابوالمعالی 
نطنز، گوهری پنهان از تاریخ 

کاروانسرای میرابوالمعالی نطنز  نطنز
یا همان قلعه کوهاب یکی از کاروانســراهای 
عصر صفوی و یکی از بناهای تاریخی شهرستان 

نطنز است.
موقعیت فوق العاده جغرافیایی این کاروانســرا 
از جمله قرارگرفتن در کنار باغات و چشــمه 
آبی بزرگ در جلوی آن و قرار گرفتن در عرض 
جغرافیایی گنبد بــاز از ویژگی های منحصر به 

فرد آن است.
 در همین زمینه حســین یزدانمهر، سرپرست 
سازمان میراث فرهنگی نطنز، اظهار کرد: این 
بنا در دوره شاه عباس اول توسط میرابوالمعالی 
برزرودی از امرای مقرب دربار، مشــهور به آقا 
میر که سمت وزیر حضور و مجلس نویسی شاه 

را داشته، بنا شده است.
وی افزود: این بنا مســتطیلی شــکل و دارای 
مساحتی حدود 3 هزار و ۹62 متر مربع و دارای  

23 اتاق بوده که در 4 سمت حیاط قرار دارند.
وی گفت: ایــن بنای زیبــا اخیــرا به بخش 
خصوصی واگذار شده تا عالوه بر تعمیرات زیر 
نظر کارشناسان میراث فرهنگی، به یک مکان 

اقامتی و تفریحی مبدل شود.
 این کاروانســرای عصر صفوی کــه در طول 
سالیان گذشــته بارها مورد مرمت قرار گرفته 
به شــماره 148۹ در تاریخ 20 دی 1355 در 

فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

اســتاندار اصفهان در مراســم تکریم و تودیع فرماندار لنجان در سالن 
اجتماعات فرمانداری لنجان با اشاره به مســئله کمبود آب در استان 
اصفهان گفت: در طول این مدت که مســئولیت استانداری را بر عهده 

دارم بیشترین زمان خود را صرف مسئله کمبود آب کرده ام.
محسن مهر علیزاده تصریح کرد: در دو دهه اخیر باید به مسئله کمبود 
آب در اســتان اصفهان توجه و برای امروز برنامه ریزی می شد؛ چرا که 

گزارش ها چند دهه اخیر از وضعیت آب بیانگر این موضوع بوده است.
وی با بیان اینکه باید خود را باشــرایط کمبود آب سازگار کنیم، گفت: 
ما باید به جای مدیریت عرضه آب، مصــرف آن  را مدیریت کنیم و به 
همین جهت طرحی آماده شده و در حال پیگیری برای عملیاتی شدن 

آن هستیم.
استاندار اصفهان خاطر نشان کرد: کشــاورزان باید دقت داشته باشند 
با تجمع مشکلی حل نمی شــود، اگر با تجمع می خواهید به شما آب 
بدهند، خوب آب نیســت که بدهند و اگر می خواهید پولی بدهند که 
این هم در شأن کشاورزان نیســت که در خانه بنشینند و کاری انجام 

ندهند و پول بگیرند.
 مهر علیزاده با اشاره به موضوع شعار امسال  و حمایت از کاالی ایرانی 
یادآور شد: از این جهت که یک توصیه اعتقادی و یک رهنمود محسوب 
می شود، مبارک است و باید دنبال شود و انگیزه ایجاد می کند ولی تا 
زمانی که چرخه تولید به شــکل مثبت راه نیفتد و کارخانه با ظرفیت 

کامل تولید نکند قیمت تمام شده نمی تواند پایین بیاید.
وی افزود : بــرای اینکه کارخانه های ما بتوانند بــا تمام ظرفیت تولید 
داشته باشــند ، باید راه صادرات را باز کنیم و عمده این مسئله به نرخ 

ارز بر می گردد .
در ادامه امام جمعه زرین شهر با اشــاره به نام گذاری سال ۹۷ با عنوان 
سال »حمایت از کاالی ایرانی« گفت: با شعار دادن و نصب بنر نمی شود 

مشکالت را حل کرد.
حجت االسالم قاســم باقریان تاکید کرد: مســئولین به جای اجرای 
بخشنامه ها در ادارات بهتر است به تحقق آرمان ها و ارزش ها بپردازند؛ 
چرا که واقعیت پیچیده تر از آن است که  با یک شعار خودمان را فریب 

دهیم.
وی با بیان اینکه باید برای رفع بســیاری از مسائل و مشکالت از تفاهم 
و گفت وگوی صمیمانه اســتفاده کرد، گفــت: از تفاهم و گفت وگوی 
صمیمانه نباید غافل شد؛ چرا که بســیاری از مشکالت و مسائل از این 

طریق برطرف می شوند.
 فرماندار اسبق شهرستان لنجان هم در این مراسم اظهار کرد: هر اقدامی 
برای خدمت در جمهوری اسالمی به پای نظام مقدس جمهوری اسالمی 
نوشته می شود. سید محسن سجاد در تشریح فعالیت های انجام شده  در 
دوره مسئولیت خود تصریح کرد: از ابتدای فعالیت در لنجان تمام تالش 
خود را به کار گرفتم تا اقتدار و نمایندگی دولــت را به جایگاه مطلوب 
خود برســانم. وی تاکید کرد: اولین وظیفه هر حکومتی تامین امنیت 
است و با هماهنگی خوبی که بین اعضای شورای تامین شهرستان ایجاد 
شده ،چهار انتخابات را در شهرستان بدون هیچ مشکلی برگزار کردیم.

سجاد خاطر نشــان کرد: در طول این مدت تالش شد تا تمامی مسائل 
شهرستان به صورت علمی حل شود و زیر ساخت های اداری شهرستان 
بر همین اساس شکل بگیرد. فرماندار اسبق لنجان تاکید کرد: اقدامات 
خوبی در زمینه های مختلف از جمله موضــوع آب منطقه ای، میراث 
فرهنگی، اشتغال و ارتباط با ســرمایه گذار، سالمت و امنیت غذایی در 

سطح شهرستان لنجان شکل گرفته است.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

جایگزینی مدیریت مصرف آب به جای مدیریت عرضه

استاندار اصفهان گفت:در دو دهه اخیر باید به مسئله کمبود آب در استان اصفهان توجه می شد و به جای مدیریت عرضه  لنجان
آب، مصرف آن را مدیریت می کردیم.

با مسئوالن

60 درصد معتکفان گلپایگانی جوانان بوده اند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

گلپایگان رییس اداره تبلیغات اســالمی 
گلپایگان گفت: امســال 361 نفــر گلپایگانی در 
مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند که 60 درصد 

آنان جوانان بوده اند.
حجت االسالم حسن بت شکن اظهار کرد: با توجه به 

تقارن نوروز با مراسم معنوی اعتکاف، هفت مسجد 
شهرستان میزبان معتکفان بود.

وی افزود: معتکفــان از ســحرگاه روز 13 رجب 
مصــادف بــا 11 فروردیــن  تا مغــرب 16 رجب 
مصادف با 13 فروردین  ماه در مساجد برای انجام 

 فرایض دینی در مراســم معنوی اعتکاف شرکت 
کردند.

رییــس اداره تبلیغات اســالمی گلپایگان گفت: 
امســال 361 نفر گلپایگانی در مراســم معنوی 
اعتکاف شــرکت کردند که 60 درصد آنان جوانان 

بودند.
وی افــزود: امســال  مســجد جامع و مســجد 

حجت االسالم شــهر گلپایگان، مســجد جامع و 
مســجد آیت ا... وحید شــهر گوگد، مسجد جامع 
و مسجد حاج  علی شهر گلشــهر  و مسجد جامع 

روستای سعیدآباد میزبان معتکفان بود.
بت شکن یادآور شــد: سال گذشــته یک هزار و 
458 نفر در ۹ مسجد شهرستان در مراسم معنوی 

اعتکاف شرکت داشته اند.

60 درصد معتکفان گلپایگانی جوانان بوده اند

مزایده  اموال غیر منقول
1/10 اجرای احکام حقوقی شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 962483 ج / 5 له آقای کورش احمدی و علیه آقای مســعود پور 
محرابی مبنی بر مطالبه مبلــغ 1/287/628/910 ریال بابت محکوم بــه و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 1397/2/3 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 5/829 حبه مشاع از 72 حبه شش 
دانگ ملکی به پالک ثبتی 12 متری از 12203 اصلی بخش 5 اصفهان با مشخصات  مندرج 
در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده اســت ملکی آقای مسعود پور محرابی و اکنون در 
تصرف مالکانه محکوم علیه و خانواده اش می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید 
طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه 
اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. اوصــاف ملک مورد مزایده: 
ارزیابی پالک ثبتی 12 فرعی 12203 اصلی بخش 05 ثبتی اصفهان در تاریخ 96/11/17 
در معیت آقای کورش احمدی از محل ملک واقع در اصفهان خیابان مشــتاق دوم خیابان 
بازارچه بعد از مخابرات نبش بن بســت ملکه قرض الحسنه فجر بازدید که گزارش آن به 
شرح ذیل تقدیم می گردد: ملک مذکور عبارت است از یک واحد تجاری که فعال به صورت 
موسسه قرض الحسنه مورد بهره برداری قرار گرفته، مســاحت آن حدود 131 متر مربع، 
طبقه زیر آن تجاری و طبقه باالی آن دفتر کار می باشــد، اسکلت ساخت آن بتن آرمه کد 
ارتفاعی آن نسبت به پیاده رو  حدود مثبت 110 سانتی متر و ارتفاع آن حدود 3متر می باشد 
کف آن سرامیک بدنه ترکیبی از سنگ، کاشی و سنگ مصنوعی، نمای آن به خیابان شیشه 
سکوریت، قسمتهایی از سقف کنافکاری ونورپردازی، سیستم گرمایشی آن پکیج و رادیاتور 
و سیستم برودت آن کولر گازی) اسپلیت( بوده محل دارای انشعابات برق سه فاز، آب و گاز 
می باشد. لهذا با عنایت به موقعیت ملک موصوف، مساحت، کیفیت بنا و کلیه عوامل موثر در 
قیمت گذاری مانند عرضه و تقاضا، شش دانگ پالک مذکور شامل مالکیت و سرقفلی بالغ 
بر 15/904/400/000 )پانزده میلیارد و نهصد و چهار میلیون و چهارصد هزار ریال( برآورد 
می گردد که در این صورت ارزش ســه دانگ آن بالغ بر 7/952/200/000 )هفت میلیارد 
و نهصد و پنجاه و دو میلیون و دویســت هزار ریال( می باشد. در نتیجه ارزش 5/829 حبه 
مشاع آن به مبلغ 1/287/628/910 ریال ارزیابی که مقدار 5/551 حبه مشاع آن به مبلغ 
1/226/313/248 ریال بابت طلب محکوم له و مبلغ 61/315/662 ریال آن معادل مقدار 
278/1000 ) 0/278( حبه بابت حق االجرای دولتی ارزیابی می گردد. م الف: 38878 

اجرای احکام حقوقی شعبه 5 دادگستری اصفهان)499 کلمه، 5 کادر(
مزایده  اموال غیر منقول

1/11 اجرای احکام حقوقی شعبه 6 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
اجرایی کالســه 960092 ج/ 6 له آقای مرتضی یوسفی با وکالت آقای محسن نریمانی و 
علیه آقای محمد علی شفیعی مبنی بر مطالبه مبلغ 772/585/128 ریال بابت محکوم به 
و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 1397/2/1 ساعت 11 صبح در محل 
اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 5/830 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ ملکی با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده 
است ملکی آقای محمد علی شفیعی و اکنون در تصرف استیجاری طبقه زیرزمین مستاجر 
اسماعیل ملک دوســت با وجه الرهانه 20 میلیون تومان وماهیانه 250 هزار تومان اجاره 
تا تاریخ 96/10/8  وتاپایان سال توافق شده اســت و طبقه اول در تصرف محکوم علیه و 
خانواده اش و طبقه سوم دارای مستاجر به نام آقای جبارنیا می باشد توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از 
ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در 
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: از 
محل مورد نظر به آدرس اصفهان، خیابان گلزار، باغ مراد، کوچه خاتون آبادی) 22(، نبش 
کوچه احمدی، بازدید بعمل آمد و پس از معاینه فنی محل نظریه کارشناسی ارزیابی ذیل 
تهیه و بحضورتان ایفاد می گردد. وضعیت ثبتی: 1( طبق برگ بازداشــت ملک به شماره 
رایانه 139605802023000925 مراتب بازداشت پالک ثبتی شماره B 7 فرعی از 5475 
اصلی بخش 4 شــمال اصفهان اداره ثبت اســناد و امالک مرکزی اصفهان به مساحت 
عرصه 172/75 متر مربع با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 139605802023001108 

مورد ثبت شماره 20604 در صفحه 10 دفتر 134 مالک آقای محمد علی شفیعی مالک 3 
دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 322049 
به مبلــغ 721/166/789 ریال به نفع آقای مرتضی یوســفی دهنوی بازداشــت گردیده 
است. محدودیت مالکین آقای محمد علی شفیعی 3 مورد بازداشت دائم به موجب دستور 
شماره 950042 مورخ 95/2/11 صادره از شــعبه 28 به مبلغ 230/000/000 و به موجب 
دستور شماره 2120/95 مورخ 95/6/11 صادره از شــعبه 1 شورای حل اختالف به مبلغ 
159/727/810 ریال و به موجب دستور شماره 95/3538 ش ح 4 مورخ 95/8/26 صادره 
از اجرای احکام شــورای حل اختالف در تاریخ 95/8/27 به مبلغ 163/328/268 هر سه 
مورد به نفع آقای محمد علی سلیمانی بازداشت می باشد. سابقه پالک قبال پالک 5475/7 
باقیمانده بوده که طی استاندارد سازی به 5475/91 اصالح شده است 2- طبق سند مالکیت 
به شماره سریال اصلی 343674 الف 96، 8/15 ســهم از 72 سهم عرصه و اعیان خانه به 
شماره 91 فرعی از 5475 اصلی بخش 4 اداره ثبت اسناد  و امالک مرکزی اصفهان با حدود 
اربعه شــماال دیوار به دیوار به طول 9/25 به پالک، شرقا دیوار به دیوار 18/15 به قطعه 1 
تفکیکی، جنوبا درب و دیوار به طول 9/45 به شــارع و غربًا دیواریست به طول 18/80 به 
کوچه، وضعیت بنای ملک: دارای پروانه ســاختمان به شماره 13/4225 مورخ 81/3/7 و 
گواهی پایان ساختمان به شماره 13/12428  مورخ 82/4/21 صادره ازشهرداری منطقه 
3 اصفهان با زیربنایی به مســاحت 425 متر مربع در 3 طبقه شامل انباری در زیرزمین به 
مساحت مترمربع، مســکونی طبقه 0/60- به مساحت 79 مترمربع، طبقات همکف و اول 
هر یک به مساحت 104 مترمربع و دوم به مساحت 73 مترمربع و پارکینگ به مساحت 25 
متر مربع و حیاط می باشد. طبقات شامل سالن، سرویس بهداشتی و حمام، آشپزخانه اپن 
با کابینت mdf طبقات اول و همکف 2 اتاق خواب و دیگر طبقات 1 اتاق خواب، کف ها 
سرامیک، بدنه رنگ روغنی، کف پارکینگ و حیاط موزاییک و بدنه آجر 3 سانتی، دستگاه 
پله  کف سنگ و بدنه سرامیک و نرده فلزی، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری 
گازی و با انشعابات کامل شهری می باشــد. نظریه کارشناسی:با عنایت به مطالب فوق و 
بررســی جمیع جهات دخیل و با لحاظ نمودن کلیه اوضاع و احــوال و مولفه های موثر در 
قضیه منجمله، متراژ، وضعیت ثبتی، کاربری، قدمت ساخت، وضعیت ساخت و نوع مصالح 
مصرفی، موقعیت محلی و دسترسی به شبکه شــوارع و معابر، و انشعابات دایر، ارزش کل 
6 دانگ پالک ثبتی ملک موصوف به مبلغ 9/540/000/000 ریال معادل نهصد و پنجاه 
و چهار میلیون تومان و ارزش 27 حبه و هفده بیســتم حبه ) 27/85 حبه مشاع از 72حبه( 
به مبلغ 3/690/125/000 ریال معادل سیصد و شصت و نه میلیون و دوازده هزار و پانصد 
تومان ارزیابی می گردد. در نتیجه ارزش 5/830 حبه مشاع آن به مبلغ 772/585/128 ریال 
که مقدار 5/558 آن  مبلغ 736/526/789 ریال معادل طلب محکوم له و مقدار 272/100 
) 0/272( حبه آن مبلغ 36/058/339 ریال معادل حق االجرای دولتی ارزیابی می گردد. 

م الف: 37175 اجرای احکام حقوقی شعبه 6 دادگستری اصفهان)832 کلمه، 8 کادر(
مزایده  اموال منقول و غیرمنقول

1/12 اجرای احکام حقوقی شــعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 962498 له مسلم هاشم امینی و علیه شرکت نسیم صبح سپاهان 
مبنی بر مطالبه مبلــغ 54/160/000 ریال بابت محکوم به و هزینــه های اجرایی و حق 
االجرای دولتی درتاریخ 97/2/2 ســاعت 8/5 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی 
شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین خرید می 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان جاده انرژی اتمی، شهرک صنعتی 
سروش بادران، شرکت نسیم صبح نزد حافظ اموال آقای علیرضا موالیی مراجعه و از اموال 
بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در 
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و 
هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. نظریه کارشناسی: از دستگاه شیر پاکتی 
مدل آ 3-11 سریال 125 ساخت کارخانه تولیدی عباسی در تبریز تلفن 2891053-0411  
بازدید به عمل آمد. با توجه به قیمت خرید در سال 85 به مبلغ 150/000/000 ریال یکصد 
و پنجاه میلیون ریال و با عنایت به مذاکرات با آقای عباســی سازنده که اظهار نمودند این 
سری دستگاه از رده خارج و در بازار موجود نمی باشد و قیمت حدود 100/000/000 ریال 
می باشد. خواهشمند است دستور مقتضی صادر فرمایند.  م الف: 36550 اجرای احکام 

حقوقی شعبه 2 دادگستری اصفهان)256 کلمه، 4 کادر(
مزایده  

1/13 اجرای احکام حقوقی شعبه 5 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
اجرایی کالسه 960988 ج/5 له طاهره رهبر و علیه رضا علیمرادی جزی مبنی بر دستور 
فروش درتاریخ 97/02/01 ساعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 

طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش شــش دانگ ملکی با مشــخصات مندرج در نظریه 
کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی طرفین پرونده و اکنون در تصرف مالکانه مالکین 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانی فوق مراجعه و ازملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام 

بهای آن صورت خواهد گرفت هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه 
می باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: آدرس: اصفهان خ هشت بهشت روبروی آموزش و 
پرورش کوی شهید  عقیلی بن بست شــهید عقیلی پ 45، ملک مورد نظر عبارت است از 
یک باب ساختمان 3/5 طبقه، شــامل زیرزمین با کاربری انباری به تعداد 3 عدد، همکف 
شامل پارکینگ و طبقه 60- بصورت یک واحد مسکونی و طبقه اول و دوم هر کدام یک 
واحد مسکونی دارا می باشد. هر آپارتمان به صورت مستقل دارای اتاق های خواب، سالن 
پذیرایی و سرویس های بهداشتی و آشــپزخانه اپن با کابینت های ام دی اف و فلزی می 
باشــد مجموعه فاقد آسانســور بوده و نوع دربهای داخلی چوبی و پنجره ها از آلومینیوم و 
شیشه تک جداره بکار برده شده است سیستم سرمایش از نوع کولرآبی، گرمایش بخاری 
گازی تامین شده و پوشش کف طبقات از سرامیک و دیوارها از گچ پرداخته و رنگ آمیزی 
پوشیده  گردیده اســت نمای ملک فوق از نوع آجر 3 ســانتی بوده و در حال حاضر ضمن 
داشــتن مشــترکات الزم از قبیل آب، برق، گاز قابل بهره برداری می باشد الزم به ذکر 
می باشد طبقه اول مورد بازسازی قرار گرفته اســت. ارزیابی: واحد آپارتمانی طبقه اول به 
شماره چاپی سند 104734 به شــماره پالک ثبتی 33/25 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
به مالکیت خانم طاهره و شریک به میزان ســهم هر کدام سه دانگ مشاع از شش دانگ 
به مساحت 83/78 متر مربع، ارزش شــش دانگ آپارتمان فوق مبلغ 2/900/000/000 
ریال معادل دویست و نود میلیون تومان تعیین و اعالم می گردد. موضوع: دستور فروش 
 صرفًا واحد طبقه اول به پــالک ثبتی 32/25 بخش 4 به مبلــغ 2/900/000/000 ریال 
 می باشد.  م الف: 36551 اجرای احکام حقوقی شعبه 5 دادگستری اصفهان)434 کلمه، 

4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/17 شماره صادره : 1396/42/478147-1396/12/23 چون آقای محمد واهب حسین 
آبادی فرزند جواد در اجرای مقررات قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان واقع 
در محدوده پالک 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و رای 
شماره 10774 مورخ 96/9/18 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر 
شــده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق 
الذکر تحدید حدود پالک شماره 3903 فرعی از 4483 اصلی مفروز ومجزی از 131 فرعی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای محمد واهب حسین آبادی فرزند جواد در روز شنبه 
97/2/8 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط 
معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف: 39695 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان)212 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/18 شماره ابالغنامه:9610100370104378 شماره پرونده: 9409983733200962 
شماره بایگانی شــعبه: 950024 شــکایت اولیاء دم مرحوم حمید تحسیری علیه علیرضا 
صفری و ... دائر بر قتل عمدی تقدیم دادگاه شعبه اول کیفری یک استان اصفهان نموده 
که به کالسه 950024 ثبت گردیده که وقت رسیدگی برای مورخ 1397/03/22 ساعت 9 
صبح تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در 
اجرای مقررات ماده 349 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب دو نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بدیهی اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 
آمد. )آدرس: اصفهان چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان 
 اصفهان ط 4 اتاق 454( م الف: 38017 شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان

) 17 کیفری استان سابق( )141 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

1/19 شماره ابالغنامه: 9610103624001868 شماره پرونده: 9609983624000891 

شــماره بایگانی شــعبه: 961000 مهلت حضور: 30 روز، نوع علت حضور: دفاع از اتهام 
انتسابی، در خصوص شــکایت محمد حســین حیدری و زهرا غالمی علیه احمد حسینی 
معروف به احمد موسوی فرزند سید موســی دایر بر قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی 
در امر رانندگی با وصف نداشــتن گواهینامه رســمی با توجه به علت حضــور مندرج در 
این ابالغیه به شــما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقــدام، در غیر این صورت مطابق 
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد. ضمنا وفــق ماده 190 ق.آ.د.ک مــی توانید یک نفر 
وکیل دادگســتری همراه خود داشــته باشــید. عدم حضور جلب است. )نشــانی: استان 
 اصفهان شهرستان اردستان خیابان قیام دادگستری اردستان کدپستی 88381756478(
 م الف: 514 شعبه اول دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اردستان )127 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/3 خانم فلک ناز آقایاری خویگانی دارای شناسنامه شــماره 16 به شرح دادخواست به 
کالسه  1142/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بختیار آقایاری خویگانی به شناسنامه 12 در تاریخ 1396/6/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فلکناز آقا یاری خویگانی 
فرزند میرزاقا، ش.ش 16 )همسر( 2- هادی آقایاری خویگانی فرزند بختیار، ش.ش 354 
)فرزند( 3- مهدی آقایــاری خویگانی فرزند بختیــار، ش.ش 110 )فرزند( 4- عبدالرضا 
آقایاری خویگانی فرزند بختیار، ش.ش 67 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7330 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/4 آقای رمضان پناهی درچه دارای شناســنامه شــماره 7246 به شــرح دادخواست به 
کالسه  1045/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد جواد پناهی درچه به شناسنامه 1130497836 در تاریخ 1396/10/29 
اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- رمضان پناهی درچه فرزند مرتضی، ش.ش 7246 )پدر( 2- زهرا شــاه نظری فرزند 
رمضان، ش.ش 8253 )مادر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 7328 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )132 کلمه، 2 کادر(
مزایده  اموال غیر منقول

1/8 اجرای احکام حقوقی شــعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961140 ج / 12 له خانم الهام دهنوی و علیه آقای فرهاد محمودی 
قلعه بهمنی مبنی بر مطالبه مبلغ 350 عدد سکه بهار آزادی و 30 مثقال طالی ساخته شده 
18 عیار بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و در تاریخ 1397/02/01 ســاعت 12 صبح 
در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 25 متر 
مربع )سهم( مشاع از 75 متر مربع سهم یکباب منزل مسکونی بانضمام اعیانی احداث شده 
روی آن از حبه شش دانگ ملکی با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج 
شده است ملکی آقای محمودی و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه و خانواده اش می 
باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل ازجلسه 
مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس 
ازپرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می 
باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ارزیابی ملک: با توجه به اینکه ملک مورد نظر فاقد سند 
مالکیت است و فقط دارای یک فقره قولنامه دستی )مبایعه نامه( می باشد که مقدار 4 دانگ 
آن مطابق با مبایعه نامه دستی به خانم الهام دهنوی تعلق دارد و 2 دانگ آن طبق اظهارات 
خانم دهنوی به نام آقای فرهاد محمودی است. با در نظر گرفتن موقعیت مکانی، امتیاز وکلیه 
جهات در تاریخ بازدید ارزش کل ملک برابر با 650/000/000 ریال اعالم می گردد که سهم 
خانم الهام دهنوی ) 4 دانگ( به مبلغ 433/340/000 ریال و سهم آقای فرهاد محمودی )2 
دانگ( به مبلغ 216/660/000 ریال معادل بیست و یک میلیون و ششصد و شصت و شش 
 هزار تومان اعالم می گردد مراتب جهت هرگونه دســتور مقتضی تقدیم حضور می گردد. 
م الف: 39441 اجرای احکام حقوقی شعبه 12 دادگستری اصفهان)355 کلمه، 4 کادر(
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آبان مــاه 95 مدیرکل اســتاندارد و تحقیقات صنعتــی چهارمحال و 
بختیاری در همایش روز استاندارد گفت: از مجموع ۸۰ دستگاه اجرایی 
دارنده آسانسور، تجهیزات ۶۸ دستگاه فاقد استاندارد است و تنها 12 
اداره گواهی استاندارد آسانســور را دریافت نمودند و تعدادی در حال 

انجام فرآیندهای الزم برای اخذ گواهینامه هستند. 
وی با اشــاره به رایزنی ها با مدیران دســتگاه های اجرایــی به منظور 
استانداردسازی و اخذ گواهی استاندارد آسانسور تصریح کرد: نداشتن 
گواهی اســتاندارد به معنای مشــکل صددرصد آسانسور نیست بلکه 

داشتن گواهی استاندارد اطمینانی برای مردم و افرادی است که از این 
دستگاه ها استفاده می کنند.

حاال بعــد از گذشــت تقریبا دوســال از ایــن اتفاق معلوم نیســت 
ادارات و ارگان هــای اســتان چهار و محــال و بختیاری نســبت به 
 استانداردســازی آسانســورها اقدامــات الزم را انجــام داده انــد یا

 نه!
به گزارش روابط عمومی اداره اســتاندار استان چهارمحال و بختیاری 
مقررات ســاختار و نصب آسانســورهای برقی مشــمول اســتاندارد 
اجباری اســت و مالکان و مدیران ساختمان های مســکونی، اداری و 
تجاری بعد از نصب کامل آسانســور و قبل از دریافت گواهی پایان کار 

ســاختمان الزاما باید از طریق اداره کل اســتاندارد اســتان نسبت به 
تاییدیه ایمنی و عملکرد آسانســور نصب شــده اقدام نمایند و صدور 
 گواهی پایانکار منوط بــه دریافت تاییده ایمنی و ارائه به شــهرداری

 است.
طبق دســتورالعمل های جاری اداره استاندارد اســتان چهارمحال و 
بختیاری، تاییدیه ایمنی و عملکرد توســط این اداره با اعتبار یکساله 
و برمبنای گواهی نامه های صادره از شــرکت های بازرسی فنی تایید 

صالحیت شده و صادر می گردد.
لذا ضروری است آسانســورهای دارای گواهینامه بازرسی فنی، حین 
بهره برداری تحت سرویس و نگهداری مستمر قرار گرفته و به عالوه به 
منظور حصول اطمینان از برقراری شرایط استاندارد به صورت سالیانه 
توسط شرکت های بازرسی فنی مورد تایید اداره کل استاندارد استان 

قرار گیرند.
مســئولیت مســتقیم حوادث و ســوانح احتمالی عدم انجام سرویس 
و نگهداری مســتمر و بازرســی ادواری سالیانه آسانســورهای دارای 
گواهینامه بازرسی فنی، بر عهده مالکین و مدیران ساختمان های دارای 

آسانسور می باشد.
الزم به ذکر اســت در زمان نصب و تنظیم قرار دادهای نصب، سرویس 
و نگهداری، اســتفاده از شــرکت های دارای پروانه طراحــی و مونتاژ 
معتبر در زمینه آسانســور که مــورد تایید ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان چهارمحــال و بختیاری هســتند، الزامی اســت، 
همچنین مهندســین طراح باید بر اســاس مبحــث 15 مقررات ملی 
ســاختمان تعداد، ظرفیت و نوع) مســافربر، باربرو...(آسانســورهای 
ســاختمان را در مراحل اولیه طراحی، تعیین کنند و آن ها را بر اساس 
اطالعات به دســت آمده و مقــررات این مبحث جانمایــی نمایند که 
 پیش بینی تمهیدات الزم متناســب با شــرایط اقلیمی به عهده طراح 

است.

از سال 95 اعالم نشده است

آیا آسانسورهای ادارات چهارمحال و بختیاری استاندارد است؟

حضور بیش ازیک و نیم میلیون زائر در بقاع 
متبرکه

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

۲ وقف جدید در چهارمحال و 
بختیاری به ثبت رسید

مدیــرکل اوقاف و امــور خیریــه چهارمحال و 
بختیاری گفــت: در چند روز گذشــته 2 وقف 
جدید به ارزش 9 میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال در 
شهرستان فارسان به ثبت رسید. مرتضی عزیزی 
اظهار کرد: اولین وقف مربوط به یک قطعه زمین 
با متراژ 15۰۰ متر و به ارزش 2 میلیارد ریال است 
که در شــهر جونقان توسط آقای فرامرز فوالدی 
وقف شده است و دیگری زمینی دیگر به مساحت 
2 هزار و 9۰۰ متر و بــه ارزش 7 میلیارد و 2۰۰ 
میلیون ریال در شهر بابا حیدر از توابع شهرستان 
فارسان توسط آقای سید حسین میراحدی وقف 

شده است.

13 مصدوم در سوانح جاده ای 
روز 13 فروردین ماه

رییس مرکز مدیریــت حــوادث و فوریت های 
پزشــکی چهارمحال و بختیاری گفت: دو حادثه 
رانندگی روز 13 فروردین ماه در محورهای استان 
13 مصدوم برجای گذاشت. فرامرز شاهین اظهار 
کرد: در برخورد دو دستگاه ســواری پژو 2۰۶ و 
پراید در محور شهرکرد به شلمزار حوالی گردنه 
شلمزار ســه نفر مصدوم و به بیمارستان آیت ا...

کاشانی شهرکرد منتقل شدند.وی اضافه کرد: در 
حادثه دیگر، برخورد دو دستگاه پراید در محور 
لردگان به مالخلیفه 1۰ مصدوم در پی داشــت 
که مصدومان به بیمارســتان شــهدای لردگان 

منتقل شدند. 

ثبت بیش از 133 هزار اقامت در 
چهارمحال    و بختیاري

بهمــن عسگري ســوادجاني مدیــرکل میراث 
فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري چهارمحال 
و بختیاري اظهار کرد: از ابتداي نوروز تا آخر وقت 
11 فروردین امسال، 133 هزار و ۶71 اقامت در 
اقامتگاه هاي مختلف چهارمحال  و بختیاري ثبت 

شده است. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری 
گفت: طرح ضربتی کنترل تردد و ترافیک محورهای استان ویژه 
دور دوم ســفرهای نوروزی در روزهــای 12 و 13 فروردین ماه 
جاری اجرا شــد. احمد جمشــیدی هدف از اجرای این طرح را 
افزایش ضریب ایمنی و سالمت سفر مسافران عنوان کرد و افزود: 
خدمت رسانی و راهنمایی مســافران، کنترل ترافیک، بازگشایی 
معابر و همکاری با پلیس راه استان از جمله اقدامات انجام گرفته 

در قالب این طرح بود.وی با اشاره به آماده باش تمامی اکیپ های 
راهداری در روز 13 فرودین و روز طبیعــت، اضافه کرد: با توجه 
به وجود ترافیک پرحجم و ســنگین طی این روز در محورهای 
مواصالتی کنترل و بازدید مســتمر از وضعیت جاده های استان 

توسط راهداران صورت گرفت.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری از 
اجرای مانور اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال 

و بختیاری در روز طبیعت خبر و ادامــه داد: در اجرای این مانور 
۶۰ نیروی راهدار در قالب 2۰ اکیپ در محورهای استان حضور 

داشتند.
جمشــیدی افزود: این مانور با هدف خدمات رسانی به مسافران 
نوروزی، کنترل وضعیت محورهای استان و نظارت برمحورهای 
پرتردد خصوصاً محور شهرکرد به بروجن و لردگان به خوزستان 

اجرا شد.

مدیرکل راهداری استان خبر داد:
اجرای دومین طرح ضربتی کنترل ترافیک محورهای چهارمحال و بختیاری

مفاد آراء
12/1224 شماره: 1631862-96/12/21 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

زواره
آگهي مفاد آرا قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي که در 
اجراي ماده يک قانون مذکور توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره 
صادر گرديده و در اجراي ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت بــه فاصله 15 روز از طريق روزنامه 
هاي کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود و در روســتاها عالوه بر انتشار آگهي، راي هيئت با 
حضور نماينده شوراي اسالمي روســتا در محل الصاق مي گردد تا شخص يا اشخاصي که به 
آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاريخ انتشار اولين آگهي  و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک زواره تسليم و رسيد اخذ 
نمايند و از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يک ماه مبادرت به تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومي محل نموده و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند، 
در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که اعتراض در 
مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه 
نکند، اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکيت مي نمايد. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نيست: 
1- راي شــماره 139660302021000190 مورخ 96/11/25- آقاي سيد احمد طباطبائي 
فرزند سيد علي به شماره ملي 1189571218 تمامت چهار حبه و چهار- پنجم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يک قطعه ملک تحت پالک ثبتي 1510 فرعي واقع در زواره 16 اصلي دهستان 
گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 2364/08 مترمربع خريداري عادي مع 

الواسطه از کمينه بيگم ساالري سيانکي.
2- راي شــماره 139660302021000206 مورخ 96/12/19- آقاي سيد امير حسين صهبا 
فرزند سيد عبدالمجيد به شماره ملي 1270049496 تمامت هفت حبه و يک- پنجم  حبه مشاع 
از 72 حبه ششــدانگ يک قطعه ملک تحت پالک ثبتي 1483 فرعي واقع در زواره 16 اصلي 
دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 1158/53 مترمربع خريداري 

عادي مع الواسطه از کمينه بيگم ساالري سيانکي.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/12/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/01/14 

م الف:513 ذبيح اله فدائي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
مفاد آراء

12/845 شماره: 139660302016000363هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139660302016000342 مورخ 96/11/15 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک تيران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اسدا... محمدي فارساني فرزند يدا... به 
شماره شناسنامه 120 و شــماره ملي 4679358106 صادره از حوزه يک فارسان در يک واحد 
پرورش ماهي به مساحت 5961/49 متر مربع مجزي شده از پالک 12 فرعي از 39 اصلي واقع 
در شهر عســگران بخش دوازده ثبت اصفهان خريداري از مالک رسمي آقاي  اميرآقا کاظمي 
عسگراني و غيره  محرز گرديده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/12/28 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/1/14 

م الف: 543 سيد محمد حسن مصطفوي فروشاني رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران
مزایده

1/7 در پرونده 951232 اجرا محکوم عليهم ورثه مرحوم قدمعلی حاجيان فروشانی محکوم به 
پرداخت 1/039/187/000 ريال بابت اصل خواســته در حق محکوم له فرزاد خسروی و مبلغ 
51/959/350 ريال بابت نيم عشــر اجرا در حق صندوق دولت گرديده که يک سری اموال از 
محکوم عليه توقيف گرديده است که مشخصات اموال مذکور که توسط کارشناس برآورد شده 
است بدين شرح اســت: مشــخصات مال توقيفی: پالکهای 71/87  و4203/87 که بصورت 
زمين باير به مســاحت125 متر مربع می باشــد فاقد اعيانی و دارای کاربری مسکونی- سهم 
ورثه مرحوم 80/57 متر به ميزان 80/46 متر مربع از پالک 87/71 معادل يک نيم دانگ و سه 
دانگ مشاع از پالک 87/4203 معادل 11 متر جمعا 57/80 متر مربع که ارزش کل ششدانگ 
4/125/000/000 ريال و ســهم ورثه 1/907/400/000 ريال برآورد شده است نظريه طبق 
قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده است اين اجرا قصد فروش اموال مذکور از طريق مزايده 
به ميزان محکوم به که در روز انجام مزايده محاسبه می گردد را دارد، محل مزايده: دادگستری 
شهرستان خمينی شهر، تاريخ مزايده: دوشنبه 97/02/03 ساعت 10 صبح، محل بازديد: محل 
وقوع ملک، کسانی که مايل به شرکت در مزايده می باشند می بايست درخواست کتبی خود را 

ظرف 5 روز قبل از مزايده به اجرای احکام مدنی تحويل تا ترتيب بازديد از ملک مذکور داده شود 
و کسانی که مايل به شرکت در مزايده می باشند می بايست در روز انجام مزايده ده درصد از مبلغ 
مزايده را همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن در مزايده به حساب سپرده واريز و ظرف 
مهلت يک ماه از تاريخ مزايده می بايســت مابقی وجه را به حساب واريز نمايند و اال ده درصد 
اوليه پس از کســر هزينه های مزايده ضبط می گردد. م الف: 7240 اجرای احکام حقوقی 

دادگستری خمينی شهر )290 کلمه، 3 کادر(
مزایده

1/9 در پرونــده 961582 اجرا محکــوم عليه محمود رضايی فرزند ســيف الــه محکوم به 
پرداخت 2/096/272/339 ريال بابت اصل خواســته )مهريه که به نرخ روز محاســبه شده 
اســت( در حق محکوم لها اکرم قمی فرزند حيــدر و مبلغ 104/813/616 ريــال بابت نيم 
عشر اجرا در حق صندوق دولت گرديده که يک ســری اموال از محکوم عليه توقيف گرديده 
است که مشــخصات اموال مذکور که توسط کارشناس برآورد شده اســت بدين شرح است: 
مشخصات مال توقيفی: پالک واقع در خمينی شــهر خيابان 17 شهريور کوچه شهيد حبيبی 
کدپســتی 8419917681 که به ميزان يک دانگ ســهم محکوم لها و محکوم عليه دارای 
چهار دانگ از ملک مذکور بوده و يک دانگ ديگر ســهم ولی اله رضايی که دارای مســاحت 
20/186 متر مربع و 36 متر عقب نشــينی کــه باقيمانده خالــص آن 10/150 متر و اعيانی 
140 متر و دارای قدمت ســاخت باالی 25 ســال – ســقف ضربی- که ارزش ششــدانگ 
750/000/000 ريال و ارزش ســهم محکوم عليه 500/000/000 ريال برآورد شــده است 
نظريه طبق قانون ابالغ و مصون ازاعتراض مانده اســت اين اجــرا قصد فروش اموال مذکور 
از طريق مزايده به ميزان محکوم به که در روز انجام مزايده محاســبه می گردد را دارد. محل 
مزايده: دادگستری شهرســتان خمينی شــهر، تاريخ مزايده: سه شــنبه 97/02/04 ساعت 
 10 صبح، محل بازديد: محل وقوع ملک، کســانی که مايل به شــرکت در مزايده می باشند 
می بايست درخواســت کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزايده به اجرای احکام مدنی تحويل 
تا ترتيب بازديد از ملک مذکور داده شود و کسانی که مايل به شرکت در مزايده می باشند می 
بايست در روز انجام مزايده ده درصد از مبلغ مزايده را همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن 
در مزايده به حساب سپرده واريز و ظرف مهلت يک ماه از تاريخ مزايده می بايست مابقی وجه 
 را به حساب واريز نمايند و اال ده درصد اوليه پس از کســر هزينه های مزايده ضبط می گردد. 

م الف: 7220 اجرای احکام حقوقی دادگستری خمينی شهر )320 کلمه، 3 کادر(
مزایده

12/1205 در پرونده 960345 اجرا محکوم عليه مهدی عباســی محکــوم به پرداخت 400 
عدد ســکه تمام بهار آزادی و 100 مثقال طال و مبلغ 3/196/000 ريال  بابت هزينه دادرسی 
در حق محکوم لها خانم زيبــا صالح پور و مبلغ 167/540/000 ريــال در حق صندوق دولت 
گرديده که يک سری اموال از محکوم عليه توقيف گرديده  است که مشخصات اموال مذکور 
که توسط کارشناس برآورد شده است بدين شرح اســت. مشخصات مال توقيفی: پالک واقع 
در خمينی شهر خ کهندژ خ شــهيد فهميده فرعی چهارم بن بست سمت راست که فاقد پالک 
ثبتی می باشد و فاقد پروانه ســاختمانی می باشد که در دو طبقه می باشــد که طبقه فوقانی 
800/000/000 ريال و طبقه همکف 960/000/000 ريال برآورد شــده اســت نظريه طبق 
قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده اســت ايــن اجرا قصد فروش امــوال مذکور از طريق 
مزايده به ميزان محکوم به که در روز انجام مزايده محاســبه می گــردد را دارد. محل مزايده: 
دادگستری شهرســتان خمينی شهر، تاريخ مزايده: چهارشــنبه 97/02/05 ساعت 10 صبح، 
محل بازديد: محل وقوع ملک، کســانی که مايل به شــرکت در مزايده می باشند می بايست 
درخواســت کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزايده به اجرای احکام مدنــی تحويل تا ترتيب 
بازديد از ملک مذکور داده شود و کسانی که مايل به شــرکت در مزايده می باشند می بايست 
در روز انجام مزايده ده درصد از مبلغ مزايده را همراه داشــته باشــند تا در صورت برنده شدن 
در مزايده به حســاب ســپرده واريز و ظرف مهلت يک ماه از تاريخ مزايده می بايست مابقی 
 وجه را به حســاب واريز نمايند و اال ده درصد اوليه پس از کســر هزينه هــای مزايده ضبط 
می گردد. م الف: 7305 اجرای احکام حقوقی دادگستری خمينی شهر )281 کلمه، 3 کادر(

مزایده 
1/14 اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص پرونده 
اجرايی کالسه 963061 ج/ اول له عليرضا منصوری- زهرا هاديان وعليه الهه حيدری مبنی بر 
دستور فروش در تاريخ 97/1/29 ساعت 9/5 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زيرزمين اتاق 15 جهت فروش شش دانگ ملکی آقای اصحاب پرونده و اکنون در تصرف 
مالکانه عليرضا منصوری می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی شده 
و نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد می توانند ظرف 5 
روز قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازديد و با همراه داشتن 10 درصد بها به 
صورت نقد يا چک تضمين شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزايده شرکت 
نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود تسليم ملک مورد مزايده پس از 
پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزينه های اجرايی بر عهده محکوم عليه می باشد. 
اوصاف ملک مورد مزايده: محل مورد نظر به صورت يک باب منزل مسکونی دو طبقه واقع در 
اصفهان خيابان جی شرقی کوچه شهيد مهتری) کوچه 32( کوچه شهيد حسن دهقانی پالک 
47 کدپستی 8159873597 می باشد. محل فوق الذکر دارای پالک ثبتی 8 فرعی از 6268 و 
6269 اصلی مجزی شده از 6268 اصلی و 5 فرعی از 6269 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
طبق سند دارای يکصد و نود و هشت متر مربع و چهل و شش صدم متر مربع عرصه می باشد 
و دارای پروانه ساختمانی به شماره 282-8423 مورخ 82/4/25 و اعيانی دو طبقه به مساحت 

حدود 230 متر مربع می باشد ساختمان فوق الذکر با سقف تيرچه بلوک و ديوارهای آجر، پوشش 
ديوارها در طبقه اول کاغذ ديواری و طبقه دوم گچ، پنجره های خارجی آلومينيوم، کف موزاييک، 
چهارچوبهای داخلی فلزی، دربهای داخلی چوبی، آشــپزخانه اپن، نمای جنوبی ساختمان آجر 
ولی حياط فاقد نما می باشد و دارای اشتراک شهری می باشد. لهذا با توجه به موقعيت محل، 
کاربری و کليه عوامل موثر در ارزيابی ارزش شش دانگ پالک فوق اعم از عرصه و اعيانی برابر 
4/011/900/000 ريال و ارزش يک دانگ آن برابر 668/650/000 ريال معادل )ششــصد و 
شصت و هشت ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال( برآورد و اعالم می گردد. م الف: 36534 

اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگستری اصفهان)379 کلمه، 4 کادر(
مزایده  اموال غیرمنقول

1/16 اجرای احکام حقوقی شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالسه 963816 ج / اول له سيد ناصر حسينی  با وکالت مهرداد قربانی و عليه 
خانمها غزال و گلناز شهرت هردو نفر غياثی اصفهانی ورثه مرحوم رضا غياثی اصفهانی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 1/497/840/697 ريال بابــت محکوم به و هزينه های اجرايی و حق االجرای 
دولتی در تاريخ 97/1/28 ســاعت 11/30  صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زيرزمين اتاق 15 جهت فروش 5/925 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی 1 فرعی از 
2104 اصلی بخش 4 اصفهان با مشخصات مندرج در نظريه کارشناسی که ذيال درج شده است 
ملکی آقای مرحوم برات غياثی و اکنون در تصرف مالکانه / ورثه می باشــد توسط کارشناس 
رسمی دادگستری  به شرح ذيل ارزيابی شده نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده 
برگزار نمايد طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه و 
از ملک بازديد و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده بانک ملی در 
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده 
مزايده خواهد بود تسليم ملک مورد مزايده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. 
هزينه های اجرايی برعهده محکوم عليه می باشــد.  اوصاف ملک مورد مزايده: در خصوص 
ارزيابی ملک به پالک ثبتی 1 فرعی 2104 اصلی بخش 4 اصفهان به آدرس چهار راه نقاشی، 
ابتدای خيابان شريف واقفی، ابتدای کوچه علی اکبر بيک، اينجانب کارشناس منتخب به اتفاق 
خواهان سيد ناصر حسينی از محل ارائه شده توسط ايشان به آدرس فوق بازديد نموده و ضمن 
مطابقت مشخصات ثبتی با ملک ارائه شــده و مطالعه پرونده در اداره ثبت، بررسی های الزم 
در مورد وضعيت و کيفيت ملک مذکور انجام و نتيجه بررســی و نظريه کارشناسی طبق قرار 
صادره دادگاه محترم به شــرح ذيل تقديم می گردد نظريه کارشناسی: ملک مذکور به صورت 
يک باب خانه قديمی به مساحت 521/09 مترمربع عرصه و دو طبقه اعيانی به مساحت حدود 
650 مترمربع با اسکلت فلزی و سقف آهن و آجر و يک باب زيرزمين انباری به مساحت حدود 
15 متر مربع، آشپزخانه کابينت فلزی، آبگرمکن، کولرآبی و کف حياط موزاييک و قابل سکونت 
می باشد. بهای شــش دانگ آن با توجه به جميع عوامل هجده ميليارد و دويست ميليون ريال 
18/200/000/000 تعيين می گردد. در نتيجه ارزش 5/925 حبه مشاع از سهم االرث مرحوم 
رضا غياثی به انضمام بهای ثمنيه ســهم زوجه ) برات غياثی( به مبلغ 1/497/840/697 ريال 
می باشد که مقدار 5/643 حبه مشاع آن به مبلغ 1/426/524/950 ريال بابت طلب محکوم له 
و مقدار )282 درصد( حبه آن معادل مبلغ 71/325/747 ريال بابت حق االجرای دولتی ارزيابی 
می گردد.  م الف: 37136 اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگستری اصفهان)458 کلمه، 

5 کادر(
مزایده  اموال غیرمنقول

1/15 اجرای احکام حقوقی شعبه بيســتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالســه 961256 ج/20 له آقای دکتر سيد محمد قريشی با وکالت آقايان سيد 
صالح عاملی و ســيد کاظم مرتضوی احمدآبادی عليه آقای دکتر سيد جمال موسوی اصل با 
وکالت آقای امير حســين دهقان نژاد مجموعًا به ميزان 117/521/509/433 ريال تا تاريخ آ 
گهی مزايده و همچنين پرداخت مبلغ 5/876/075/471 ريال به عنوان نيم عشر اجرايی موضوع 
اجرائيه شماره 9410420352400289 مورخ 1394/6/25 در پرونده کالسه 910021 شعبه 
24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان برگزار نمايد در همين راستا و از  آنجا که مطابق 
ماده 99 به بعد قانون اجرای احکام مدنی و مطابق نظريات هيات هفت نفره کارشناســی که 
مصون ازاعتراض موجه و مدلل طرفين قرار گرفته تمامت و همگی سه دانگ مشاع ) 36 حبه( 
از ششدانگ زمين به پالک ثبتی شــماره 5000/413 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در اصفهان 
خيابان آبشار سوم نبش خيابان )سپهر( رحيم آباد به مســاحت ششدانگ 3030/75 متر مربع 
که مساحت ســه دانگ مشــاع آن 1515/37 مترمربع بوده و )مطابق مفاد مبايعه نامه شماره 
12229 مورخ 88/10/24 به محکوم عليه آقای سيد جمال موسوی اصل انتقال داده شده است 
و حسب اسناد رسمی موجود مالکيت اين سه دانگ در اختيار وراث مرحوم حاج محمد بحرينيان 
و وراث مرحوم هرندی زاده به شرح دو حبه مشاع مربوط به خانم مريم السادات بحرينيان و دو 
حبه مشاع مربوط به آقای حميد بحرينيان و دو حبه مشاع مربوط به خانم توران تابش دو حبه 
مشاع مربوط به آقای حسن بحرينيان دو حبه مشاع مربوط به آقای محمد علی بحرينيان يک 
دانگ مشــاع مربوط به آقای محمد بحرينيان يک دانگ مشاع مربوط به آقای محمد هرندی 
زاده و دو حبه مشــاع مربوط به خانم طاهره بحرينيان می باشــد و پس از صدور حکم دال بر 
فسخ صلح نامه مورخ 1389/1/30 فی مابين محکوم له و محکوم عليه حسب دادنامه شماره 
1330-89 مورخ 1389/9/30 شــعبه 24 حقوقی اصفهان در پرونده کالسه 890707 و تاييد 
اين دادنامه حسب رای شماره 90/623 مورخ 1390/8/28 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان 
اصفهان تحت مالکيت قانونی محکوم عليه آقای سيد جمال موسوی اصل به عنوان قايم مقام 
مالکين دارای سند رسمی قرار دارد( و طی پاسخ استعالم از شهرداری منطقه 6 اصفهان مربوط 

در پرونده مساحت موجود پالک مذکور 1388/55 مترمربع اعالم گرديده که در هنگام احداث 
بنا حدوداً مقدار 580 مترمربع از عرصه در مسير تعريض خيابان قرار می گيرد و مطابق دستور 
تهيه نقشه مورخ 1396/4/10 و پاسخ استعالم مورخ 1396/9/1 شهرداری مساحت زمين پس 
از رعايت بر اصالحی 951 مترمربع بوده و طبق صورت جلسه مورخ 1391/2/14 شهرداری در 
پاسخ استعالم ماخوذه به شماره 6/96/10305 مورخ 1396/7/17 مقدار 580 مترمربع از سه 
دانگ مشاع پالک در طرح تعريض گذر قرار داشــته که به ازای هر متر مربع آن 3/2 مترمربع 
تراکم جمعًا 13/940/000/000 ريال به صورت امتياز تراکم برابر ضوابط شهرســازی اعمال 
می شود و ارزش روز تراکم جهت ســال 1396 در صورت صدور پروانه و واگذاری مقدار مانده 
در مسير معادل 25/900/104/192 ريال می باشــد و قيمت تعيين و پايه کارشناسان بر اين 
اســاس جهت انجام مزايده مبلغ 132/112/000/000 در نظر گرفته شده است و له محکوم 
له توقيف می باشد )که بر اســاس ميزان محکوم به مقدار 33/625 حبه آن به مزايده گذاشته 
می شــود( که مقدار 32/024 حبه آن به مبلغ 117/521/509/433 ريال بابت طلب محکوم 
له و مقدار 1/601 حبه آن به مبلغ 5/876/075/471 ريــال بابت حق االجرای دولتی ارزيابی 
می گردد. در مورخ 1397/1/29 راس ســاعت 11 صبح در دفتر اين اجــرای احکام واقع در 
اصفهان خيابان نيکبخت زيرزمين اول دادگستری نيکبخت اجرای احکام حقوقی اطاق 015 
برگزار نمايد طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده از محــل ملک به آدرس فوق الذکر 
ديدن کرده و در صورت تمايل به شــرکت در مزايده 10 درصد مبلغ کارشناســی را به صورت 
چک تضمين شــده در وجه اجرای احکام حقوقی دادگســتری اصفهان همراه داشته و هرگاه 
توديع کننده ســپرده ظرف مدت يکماه از تاريخ انجام مزايده بقيه قيمت را نپردازد ســپرده او 
پس از کســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبــط و مزايده تجديد می گــردد. مزايده از قيمت 
پايه کارشناسی شروع می شــود و برنده مزايده شخصی اســت که باالترين قيمت را يشنهاد 
 نماد.  م الف: 37568 اجرای احکام حقوقی شــعبه 20 دادگســتری اصفهان)694 کلمه،

 7 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/20 شماره ابالغنامه: 9610103734106367 شماره پرونده: 9609983734100734 شماره 
بايگانی شعبه: 960752 آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدرضا 
سليمانی ميالجردی، خواهان آقای عليرضا صالحی دادخواستی به طرفيت خوانده آقايان علی 
ذالفقار بيک و غيره به خواسته الزام به تنظيم سند مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609983734100734 شعبه دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان نطنز ثبت 
و وقت رسيدگی مورخ 1397/02/15 ساعت 11 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه از تاريخ 
انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 665 شعبه 

دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز )150 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/2  آقای علی اکبر مظاهری تهرانی دارای شناسنامه شــماره 2273 به شرح دادخواست به 
کالسه 1009/96 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان معصومه مظاهری تيرانی به شناسنامه 777 در تاريخ 1395/12/23 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسن مظاهری تهرانی، 
ش.ش 148، 2- عبدالــه مظاهری تهرانی، ش.ش  1038، 3- علــی اکبر مظاهری تهرانی، 
ش.ش 2273، 4- مصطفی مظاهری تهرانی، ش.ش 3599، 5- محمد مظاهری، ش.ش 29 
)فرزندان مذکور( 6- فاطمه مظاهری تهرانی، ش.ش 418، 7- زهرا مظاهری تيرانی، ش.ش 
750 ،8- طيبه مظاهری تهرانی، ش.ش 215 ، 9- طاهره مظاهری تهرانی 216 )فرزندان اناث( 
و به غير از نامبردگان فوق ورثه ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 563 

شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف تيران )179 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

1/1 شــماره: 188/96 به موجب رای شــماره 386 تاريخ 96/6/20 حوزه چهارم شورای حل 
اختالف شهرســتان تيران که قطعيت يافته است محکوم عليه 1- مســعود نصراللهی فرزند 
محمود به نشانی ســنندج نايسر شهرک اوان سنگ فروشــی نصراللهی 2- فرزاد رحمانی به 
نشانی سنندج شهرک سعدی ساختمان مونتاژ 10 محکوم است به پرداخت مبلغ 35/000/000 
ريال اصل خواسته و مبلغ 638/000 ريال بابت هزينه دادرسی و ابطال تمبر و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک 96/3/15 تا يام الوصول در حق خواهان غالمرضا دادخواه 
فرزند حسن شغل راننده به نشانی تيران شهرک الغدير از سمت فلکه نشاط خ هاتف پالک 40 
همچنين محکوم عليه محکوم اســت به پرداخت نيم عشر حق االجرا که توسط اجرای احکام 
حقوقی احتساب و اخذ می گردد رای صادره برای خواندگان غيابی است. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:561 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

تيران )217 کلمه، 2 کادر(

حضور بیش ازیک و نیم 
میلیون زائر در بقاع متبرکه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال 
و بختیاری از استقبال بیش از یک و نیم میلیون 
زائر و گردشــگر از لحظه تحویل ســال تا روز 

گذشته در بقاع متبرکه استان خبر داد.
حجت االســالم مرتضی عزیزی اظهار کرد: از 

ابتدای ســال 1397 و لحظه تحویل سال در 
قالب طــرح آرامش بهاری بیــش از یک و نیم 
میلیون زائر و گردشگر در بقاع متبرکه استان 
حضور یافتند. وی افــزود: اقامه نماز جماعت، 
برپایــی غرفه های کودک و نوجــوان، عفاف و 
حجاب، روانشناســی و پاسخگویی به سواالت 
و شبهات دینی، ارائه خدمات اسکان موقت به 
زائران وگردشگران و آموزش های سبک زندگی 

اسالمی از برنامه های این طرح بوده است.

کاهش 66 درصدی بارندگی 
در چهارمحال و بختیاری

معــاون توســعه و پیش بینــی هواشناســی 
چهارمحال و بختیــاری از کاهش ۶۶ درصدی 
میــزان بارندگی در اســتان نســبت به مدت 
مشــابه خبر داد.مهراد قطره اظهــار کرد: از 
ابتدای ســال زراعی تا صبح دیروزمتوســط 
بارش 1۶3 میلی متر بوده که نســبت به دوره 
مشابه ســال گذشــته ۶۶ درصد و نسبت به 
 میانگین بلند مدت ۶9 درصد کاهش داشــته

 است.
 وی افزود: در ایام نوروز، میــزان بارندگی در 
شهرســتان کوهرنگ تنها در 11 فروردین ماه 
1۰ میلی متــر بوده و در ســایر نقاط اســتان 
بارشی گزارش نشده اســت. قطره خاطرنشان 
کــرد: از ابتــدای مهرماه تــا 14 فروردین ماه 
میــزان بارش در مرکــز اســتان 72 ملی متر 
بوده که نســبت به بــارش 24۶ میلی متری 
 ســال گذشــته 74 درصــد کاهش داشــته 

است. 

فاطمه  راد
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همین االن یهویی!

سلفی گرفتن پدیده ای است که اخیرا میان اقشار 
مختلف جامعه محبوبیت باالیی پیدا کرده و در 
حال شیوع می باشد؛ به طوری که می توان گفت 
کمتر کسی را می توان پیدا کرد که تجربه ای از 
عکس سلفی نداشته باشد. طبق آمار ارائه شده 
توســط مرکز آسیب شناســی و سالمت فضای 
تولید و تبادل اطالعات اصفهان، 70 درصد مردم 
اصفهان از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده 

می کنند.
 این آمار باال مــی تواند علت شــیوع روز افزون 
ســلفی گرفتن به عنوان روش مطرح شدن در 
رســانه های مجازی را توجیه کند. همچنین از 
جمله آســیب های روانی و مشکالت جسمانی 
ناشــی از اســتفاده نادرســت از فضای مجازی 
با عنوان اضطراب ناشــی از نبود گوشــی تلفن 
همــراه، ســلفیتیس )عکــس ســلفی گرفتن 
 زیــاد( و اعتیــاد از طریــق گوش بیان شــده

 است.
اخیرا سلفی گرفتن به عنوان یک اختالل روانی 
توسط انجمن روان شناســی آمریکا تایید شده 
اســت. اختالل ســلفی گرفتن مفرط با عنوان 
سلفیتیس به صورت میل وسواس گونه و اجباری 
به عکس گرفتن از خود به میزان حداقل 3 بار در 
روز و ارسال آن ها در رسانه های اجتماعی تعریف 
شده است. این انجمن سلفیتیس را در سه سطح 

مطرح کرده است.
ســطح مرزی؛گرفتن عکس از خود، حداقل 3 
بار در روز و عدم ارســال آن ها در رســانه های 
اجتماعی. ســطح حاد؛گرفتن عکــس از خود 
حداقل 3 بار در روز و ارسال هر یک از عکس ها در 
رسانه های اجتماعی. سطح مزمن؛ میل غیرقابل 
کنترل به گرفتن عکــس از خود و پیرامون خود 
در محدوده ای از ســاعات و ارسال عکس ها بر 
روی رســانه های اجتماعی بیش از شش بار در 

روز است.
در موضــوع ســلفی گرفتــن اگر چــه نوعی 
خودشــیفتگی و رفتار نمایشــی و جلب توجه 
دیده می شود اما آنچه که سلفی گرفتن را به یک 
اختالل روانی تبدیل می کند، آسیب زدن به خود 
یا دیگران و یا بروز اختالل در کارکرد اجتماعی 
است. چنانکه تاکنون چندین مورد فوت ناشی از 
سلفی گرفتن در موقعیت های خطرناک)مانند 
سقوط از سی وسه پل به علت سلفی گرفتن در 
نوروز 96( و یا بروز آسیب جدی مانند شکستگی 
ها به همین علت دیده می شود. مورد دیگری که 
ســلفی گرفتن را به صورت یک اختالل به طور 
جدی تر مطرح میکند حادثه پالســکو و ایجاد 
اختالل در روند امدادرسانی و ازدحام بیش از حد 
به منظور سلفی گرفتن بود. همین مسائل سبب 
شد تا سلفی گرفتن از روشــی برای سرگرمی و 
ثبت خاطرات به یک اختالل تبدیل شود که در 
بســیاری از موارد پیامدهای نامناسبی بر جای 

گذاشته است.
از جمله دالیلی که برای سلفیتیس مطرح شده 
است می توان به این موارد اشاره کرد؛ اعتیاد به 
رسانه های مجازی به عنوان نوعی سرگرمی، قرار 
گرفتن در جو رقابت جویانه با دوســتان، فرار از 
بیکاری، پاســخ به نیاز به توجه و تایید، اقدام به 
هنرنمایی، غرور و اعتماد بــه نفس بیش از حد، 
ناتوانی در کنترل هیجانی و انگیزشــی، رقابت 
جویی، شــریک یابی، دوســت یابی با گرایش 

جنسی و ...
سلفی گرفتن و کاهش اعتمادبه نفس دور باطلی 
را با یکدیگر تشــکیل می دهند. سلفی گرفتن 
سبب می شود تا اعتماد به نفس فرد کاهش یابد. 
به صورتی که با بررسی تصویر خود در سلفی ها 
نقاط ضعف خود را پررنگ تر دیده و بر آنها تمرکز 
می کند. همین امر سبب گرایش دوباره به سلفی 
گرفتن به منظور برطرف کردن نقاط ضعف قبلی 
و ایجاد تصویر جذاب تر و بهتر از خود می شود. 
بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که اعتماد 
به نفس پایین در فرد سبب تمایل باال برای سلفی 
گرفتن می شود و سلفی گرفتن نیز به نوبه خود 
اعتماد به نفس فــرد را کاهش می دهد. در واقع 
سلفی گرفتن راهی اشــتباه برای ارضای نیاز به 
توجه و تایید اجتماعی اســت. راهی آسان و در 
دسترس که به صورت همه گیر در حال گسترش 
می باشــد. اگرچه هنوز درمان مشخصی برای 
اختالل سلفیتیس در انجمن روانشناسی آمریکا 
مطرح نشده است؛ اما با فرهنگ سازی و آموزش 
 روش صحیــح جلب توجــه و تاییــد اجتماعی 
می توان تــا حد زیادی مانع از بــروز پیامدهای 

ویران کننده این پدیده شد.

پیدایـش جامعـه مصرفـی به واسـطه افزایـش کاالهــاي اقتصــادي 
از یــک طــرف و عمومیـت یافتـن آن از طـرف دیگـر بـه انتخابـی 
شـدن زندگـی روزمره مـی انجامــد. رشـد و گسـترش و توسـعه انواع 
فروشـگاه هاي بـزرگ مـواد غذایـی، پوشـاک و اسباب بــازي ، صنایع 
دسـتی و گردشـگري و ... ر زیـر یـک سـقف تحـت عناوینـی مثـل 
فروشـگاه های زنجیره ای، پاسـاژ و مـال در اصفهان، مــردم این شـهر 
را بـه مصرف گرایـی انبـوه عـادت داده اسـت. مصرف گرایی کـه تغییر 
سـبک زندگـی مـردم را بـه همـراه دارد و همیـن مهـم باعـث بـروز 

آسـیب های اجتماعـی جـدی می شـود.
 اصفهانی هـا بـا حضـور در مراکـز بزرگـی چـون سـیتی سـنتر، 
هایپراسـتارها، فروشـگاه های خانـه و کاشـانه و ... در محیطـی قـرار 
می گیرنـد کـه کاالهـاي متنـوع را یـک جـا جلـوي چشـمان خـود 
می یابنـد و همیـن امـر روي ترجیحـات و رفتارهـاي آنهـا تاثیـر مـی 
گذارد کـه نتیجه آن ایجـاد مدگرایــی و هدایت مردم به اسـتفاده هم  

زمـان از کاالهـا در زمانـی محـدود اسـت.

کسبتفاخرومنزلتبامصرفگرایی
یـک جامعه شـناس در گفت وگـو با زاینـده رود یکـی از شـاخصه های 
سـبک زندگـی سـالم را مقابلـه بـا مصرف گرایـی عنـوان می کنـد و 
می گویـد: مصرف گرایـی بعـد از گـذر از دوران هـای مختلـف حیـات 
خویـش یعنـی دوران  مصـرف بـرای تفاخـر و کسـب منزلـت، دوران 
مصـرف بـرای هم خوانـی بـا طبقـه اجتماعـی خـاص، دوران مصـرف 
بـرای تمایـز از طبقـات اجتماعـی دیگـر و دوران مصـرف بـرای 
 سـاخت هویـت، امـروز بـه دوران مصـرف بـه عنـوان سـبک زندگـی

 رسیده است. 
احمد قاسـمیان بـا انتقـاد از مصرف گرایی به جـای تولیدگرایـی ادامه 
می دهـد: در سـال های اخیـر بـا ورود بی رویـه اجنـاس و کاالهـای 
خارجی اعـم از چینی و ترک و بعضـا برندهای اروپایـی مواجه بوده ایم. 
کاالهایی که همزمان با رشـد و توسـعه مراکز فروش لوکـس روزبه روز 
بر تعـداد و تنـوع آن ها افزوده شـده اسـت و ایـن موضوع که با گشـت 
و گـذار یـک روزه در چند مرکز فـروش اصفهان کامال مشـهود اسـت.

وی معتقد اسـت: درفروشـگاه هـای زنجیره ای خانه و کاشـانه بیشـتر 
از صدهـا قلم جنـس چینـی با ظاهـری نسـبتا زیبا امـا کیفیتـی نازل 

موجود اسـت که شـاید شـهروندان نیاز چندانی به آنها نداشـته باشند 
اما بـه علت قـرار گرفتـن این حجـم جنـس در معـرض دیـد و تنها در 
پاسـخ به یک احسـاس نیاز کاذب خریـد آن را بر خود الزم مـی بینند.

کیفیتکاالهایایرانیازچینیبهتراست
ایـن اسـتاد دانشـگاه می گوید: اجنـاس چینی کـه در این فروشـگاه ها 
فروخته می شـود تولیدات داخلـی آنها کیفیتـی به مراتب بهتـر دارند. 
حتـی لـوازم التحریـر هایـی کـه مشـابه ایرانـی آن باکیفیت ترنـد اما 
به علـت تصاویـر قهرمان هـای کارتونی مـورد عالقـه کـودکان و بعضا 
قیمتی پایین تـر از خرید آنها اسـتقبال بیشـتری می شـود. تخفیف ها 
و آف هـای متعـدد در فروشـگاه های زنجیـره ای و نمایندگـی برندهـا 
درمناسـبت های مختلـف نیز به اقبـال عمومی مـردم به خرید بیشـتر  
کمـک  می کنـد. تخفیـف هایـی کـه حتـی معلـوم نیسـت تاچـه حد 

واقعی باشـند!
قاسـمیان بـا اشـاره بـه دسـت های پنهـان و پشـت صحنـه این گونـه 
فروش هـا اظهار می کنـد:  این فروشـگاه ها کـه تعدادشـان در اصفهان 
کم هم نیسـت به خاطر سـود بیشـتر حاضر هسـتند تـا به هـر اقدامی 
بـرای مصـرف بیش تـر مـردم و در نتیجـه سـود باالتـر شـرکت ها و 

برندهـا دسـت بزنـد بـدون اینکـه بـه 
عواقـب سـوی آن کم تریـن توجهـی 

داشـته  باشـد.
وی مصـرف گرایـی بـا عرضـه فـراوان 
و انبـوه را مختـص افـراد فقیـر جامعه 
می گوید:طـرح  و  نـد  می دا هـم 
مفهـوم سـبک زندگـی بـدون ارجـاع 
بــه مفــاهیمی چــون »مصـرف« و  
»فرهنـگ مصرفـی « بـی معناسـت. 
نگاه بـه مصــرف،  نـه صرفا یـک روند 
اقتصـادي منفعت گرایانـه بلکــه بــه 
مثابــه رونـدي اجتمــاعی- فرهنگی 
کـه شـامل نشـانه هـا و نمادهـاي 
فرهنگـی نیـز هسـت، در نظـر گرفته 

. د می شـو
در چند سـال اخیـر بیشـترین توجـه  و تاکید رهبـر معظـم انقالب در 
بیانـات و نامیـدن سـال ها  بـر مباحثـی چون اصـالح الگـوی مصرف، 
اقتصـاد مقاومتـی و حمایـت از کار و تولیـد ایرانـی بـوده اسـت. در 
پیـام نـوروزی امسـال  نیـز ایشـان بـه طـور مسـتقیم مـردم ایـران و 
سـپس مسـئوالن را بر حمایـت از کاالهـای ایرانـی مورد خطـاب قرار 
دادنـد. شـاید ایـن تقـدم بخشـیدن به مـردم بـر هوشـیاری بیشـتر و 
 شـروع  این جریـان فرهنگـی- اجتماعی از قشـرهای مختلـف جامعه

 تاکید دارد.  

ضرورتمقابلهبامصرفگراییدراصفهانحسمیشود؛

اصالح سبک زندگی با حمایت از کاالی ایرانی 

طرحمفهوم
سبکزندگی
بدونارجاع

بـهمفـاهیمی
چـون»مصرف«

و»فرهنگ
مصرفی«

بیمعناست

عکس  روز 

 دوربین های زوج و فرد اصفهان 
فعال می شوند

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

سرپرسـت آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان 
گفت: تـا روز سـیزدهم فروردین ماه حـدود ۱33 
خانـوار و بیـش از ۴7۸ هـزار نفـر در سـتادهای 
اسـکان فرهنگیـان اسـتان اصفهـان اقامـت 

ند. داشـته ا
محمـد جـواد احمـدی اظهـار کـرد: آمـار اقامت 
در سـتادهای اسـکان فرهنگیان اسـتان اصفهان 
 ۱3۲96۸ تـا روز سـیزدهم فروردین مـاه  
 خانـوار و در مجمـوع ۴7۸6۸7 نفـر بـوده

 اسـت.وی با بیـان اینکه در نوروز امسـال اسـتان 
اصفهـان رتبـه دوم را در پذیـرش و اسـکان 
مسـافران به دسـت آورد، افـزود: در ایـام نـوروز 
بازدیـد از سـتادهای اسـکان بـه صـورت مـداوم 
انجـام شـد، کیفیـت نحـوه پذیـرش هـا مـورد 
بررسـی قرارگرفت و تالش شـد تا میزان رضایت 

مهمانـان افزایـش یابـد.
سرپرسـت آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان 

گفـت: مباحثی شـامل تکریم میهمانـان، هدایت 
مسـافرین در مبـادی شـهرها، رعایـت اصـول 
ایمنـی و بهداشـتی مـدارس، تقویـت کشـیک 
هـای شـبانه روزی و هم چنین انتشـار ویـژه نامه 
طـرح سـاماندهی، ازجمله مـوارد مهمـی بود که 
در سـتادهای اسـکان فرهنگیـان مـورد توجـه 

قرارگرفـت.

سرپرستآموزشوپرورشاستان:

استان اصفهان رتبه دوم اسکان مسافران را به دست آورد
فرمانده انتظامی استان اصفهان از کاهش 9 درصدی 
آمار جانباختگان ناشی از سوانح و حوادث رانندگی 
در جاده های این اســتان از آغاز تا پایان سفرهای 
نوروزی امسال ) از ۲7 اسفند ســال گذشته تا ۱3 
فروردین امسال ( در مقایســه با مدت مشابه سال 

گذشته خبر داد.
سردارمهدی معصوم بیگی  افزود: طی این مدت 33۲ 
فقره تصادف فوتی، جرحی و خسارتی در جاده های 
درونشهری و برونشهری استان اصفهان اتفاق افتاده 
اســت. وی با اشــاره به اینکه در مدت یاد شده ۲3 
فقره تصادف در جاده های این استان منجر به فوت 
سرنشینان شده است، افزود: در نوروز امسال در پی 
وقوع ۲06 فقره تصادف در جاده های استان اصفهان 
۴0۴ نفــر از هموطنــان مجروح شــدند.  فرمانده 
انتظامی اســتان اصفهان اضافه کرد: همچنین در 
این مدت ۱03 فقره تصادف و ســوانح رانندگی که 
تنها خسارت مالی در پی داشت در جاده های استان 

اصفهان به  وقوع پیوست. 
معصوم بیگی بیشــترین علت این تصادفات را عدم 
توجه راننده به جلو اعالم کرد و افزود: در 5۱ درصد 
از این سوانح و تصادفات، وسیله نقلیه واژگون شده 
و برخالف سال قبل بیشتر این ســوانح رانندگی و 
تصادفات بین ساعت ۱۴ تا ۱6 عصر بوقوع پیوسته 

است.

فرماندهانتظامیاستانخبرداد:

کاهش 9 درصدی قربانیان جاده در اصفهان

انجام 12 هزار ماموریت توسط پایگاه های اورژانس اصفهان

 13 به در خانوادگی
 در کوه صفه اصفهان

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: از ۲۴ اسفند تا پایان روز ۱3 فروردین 97 تعداد ۱۲ هزار و 367 ماموریت از 
سوی پایگاه های اورژانس در سطح استان اصفهان انجام شده است.

غفور راستین در خصوص آمار ماموریت های اورژانس ۱۱5 اظهار کرد: امدادگران اورژانس در این مدت دو هزار و 396 ماموریت به منظور 
امدادرسانی تصادفات شهری صورت گرفته است. 

وی با بیان اینکه امدادگران در این مدت نهایت تالش شان را برای سامان بخشیدن به وضعیت مجروحان و آسیب دیدگان کردند ادامه داد: همچنین به هزار 
و ۱۱ مورد تصادفات جاده ای و ۴ مورد ماموریت های اورژانس هوایی امدادرسانی شده است.

خبر

یک کشته و 7 مجروح تصادف 
تریلر با دو خودرو در کاشان

ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان 
کاشان از تصادف 3 خودرو قبل از عوارضی »باغ 
فین« کاشان مطلع و جهت بررسی موضوع به 

محل اعزام شدند.
در این حادثــه رانندگی یک دســتگاه تریلر 
با یک ســواری پراید و یک پــژو ۴05 برخورد 
کرد که یکی از سرنشــینان پراید جان خود را 

از دست داد.
همچنین در اثر این حادثه ۲ سرنشین سواری 
پــژو ۴05 و راننده و 3 سرنشــین پراید نیز به 

شدت مجروح شدند.

10 کشته و 14 مصدوم در آتش 
سوزی قهوه خانه ای در اهواز

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: ساعت 
۱:0۸ بامــداد روز ۱۴ فروردین ماه یک مورد 
آتش ســوزی در قهوه خانه ای واقع در خیابان 

کیان و نبش خیابان مدرس اعالم شد.
مجتبی خالدی افزود: آتش نشــانان موفق به 
نجات شش نفر از شعله های گسترده این حریق 
شدند؛ ضمن اینکه در عملیات اطفای حریق سه 

نفر از آتش نشانان نیز مصدوم شدند.
وی گفت: آتش به طور کامل مهار شــد ضمن 
اینکه در ایــن حادثه ۱0 نفر کشــته و ۱۴ تن 

مصدوم شده اند.
شواهد و آثار اولیه آتش ســوزی در این قهوه 
خانه گویای عمدی بودن آن اســت. برخی از 
شاهدان عینی، علت آتش سوزی را اقدام جنون 
آمیز یک مرد با هویت نامشخص که در شرایط 
نامتعادل با ریختن بنزین قهوه خانه را به آتش 

کشیده است، عنوان می  کنند.
براســاس گزارش ها متهم دســتگیر شده وی 
کارگر اخراجی این قهوه خانه و از اقوام نزدیک 
مالک قهوه خانه بوده که با انگیزه انتقام جویی 

دست به جنایت زده است.

توقیف سواری پاترول با 202 
کیلوگرم حشیش در اتوبان 

اصفهان- تهران
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان اظهارکرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر اســتان تهران و شهرستان کاشان، یک 
دستگاه ســواری پاترول را در اتوبان اصفهان- 
تهران متوقف کردند که پــس از هماهنگی با 
مقام قضائی و انجام بازرسی، از این خودرو ۲0۲ 

کیلو گرم حشیش کشف شد.
جهانگیر کریمی افزود: در این رابطه 3 سوداگر 
مرگ دستگیر و پس از تشــکیل پرونده برای 
اقدامات قانونی بــه مراجع قضائی تحویل داده 

شدند.
وی خاطر نشــان کــرد: نیــروی انتظامی در 
راســتای اجرای وظایف خود و مبارزه با مواد 
مخدر با تمام توان با قاچاقچیان و ســوداگران 
مرگ برخورد قانونی می کند و اجازه جوالن به 

آنان نخواهد داد.

 افزایش 100 هزار ترددی 
در ایام نوروز

جانشین رییس پلیس راه اســتان اصفهان با 
اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی راه های استان 
اصفهان اظهار داشت: تردد در تمام جاده های 
اســتان اصفهان بــه حالت عادی برگشــته و 

ترافیک در محورهای استان روان است.
وی گفت: در ایام نوروز به ویــژه روزهای ۲9 
اسفند و 7 فروردین بیشــترین میزان تردد به 
960 هزار خودرو هم می رســید، این در حالی 
است که سال گذشته حداکثر ترددها از ۸60 
هزار بیشتر نشد. زارع خاطرنشان کرد: روز ۱3 
فروردین قطعا یک از پرترددترین روزهاســت 
اما به دلیل وجود ۱۱0 دوربین تردد شمار در 
محورهای اصلی و از آنجا که این دوربین ها در 
مسیرهای فرعی نصب نشده اند حتما میزانی از 

جابه جایی ها در آمار نمی آید.

اخبار

ناجاآموزش و پرورش

معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: 
دوربین های زوج و فرد شــهر اصفهــان از امروز  همچون 

گذشته فعال شده و تخلفات را ثبت می کنند.
علیرضا صلواتی درباره طرح ترافیک در سال جدید اظهار 
کرد: بنا بر مصوبه شورای ترافیک استان اصفهان از امروز 

از طریق دوربین های زوج و فرد از ساعت ۸ تا ۱3 و از ســاعت ۱6 تا ۲0 دوربین های محدوده زوج و فرد فعال 
می شوند و اعمال قانون صورت می گیرد.

وی افزود: ارائه مجوزهای روزانه، هفتگی و سالیانه از طریق ســامانه های اینترنتی بر اساس مصوبه های بعد 
شورای اسالمی شهر، صورت می پذیرد که در حال بررسی است و پس از تصویب شورا طرح ترافیک به شیوه 
نوین اجرا خواهد شد.معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان تصریح کرد: مجوزهای صادر شده برای 

عبور خودروها در محدوده زوج و فرد در گذشته تنها تا پایان اردیبهشت ماه اعتبار دارد.

دوربین های زوج و 
 فرد اصفهان 
فعال می شوند

رییس مرکز مدیریت راهه ای اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان اصفهان گفــت: از ابتدای طرح 
نوروزی تاکنون بیش از ۱۸ میلیون تردد از تعداد ۱۱۴ 
دستگاه تردد شمار برخط در جاده های استان اصفهان 

ثبت شده است.
محمدعلی اسماعیل زاده اظهار کرد: بر اساس اطالعات اخذ شده از تعداد ۱۱۴ دستگاه تردد شمار برخط 
در سطح استان از ابتدای طرح نوروزی تاکنون ۱۸ میلیون و ۲۱ هزار و 570 تردد به ثبت رسیده است که 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: محورهای اصفهان-فوالدشهر با 733 هزار و 795 تردد، فوالدشهر-اصفهان با 650 هزار و 37۴ 
تردد و مورچه خورت-اصفهان با 55۸ هزار و 39۴ تردد بیشترین حجم تردد را در جاده های اصفهان به 

خود اختصاص داده اند.

افزایش 9 درصدی 
تردد در جاده های 
استان اصفهان

فروغیزدخواستی

نرجستقیزاده
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زنجبیل؛ بمب انرژی
پیشنهاد سردبیر:

 خطر فلج صورت
 در کمین مبتالیان به میگرن

اگر دچار ميگرن هستيد، مراقب اين خطر جدي باشيد! محققان تايواني مي گويند احتمال اينكه شما 
به فلج صورت دچار شويد، دو برابر ديگران اســت. رويترز نوشته اين اختالل موقتي سيستم 

عصبي، در ميان ميگرني ها شايع تر است و گذشته از اين، شما بيشتر از ديگران در معرض 
دچار شدن به پاركينسون، مشكالت شنوايي و بينايي، كمردرد، فشارخون و مشكالت 

گوارشي هستيد. بله! متاسفانه بيماري كه هنوز علتش كشف نشده، مي تواند شما 
را با اين همه مشكل دست به گريبان كند.

بيماری آلرژی از جمله مشكالتی است كه بيماران به طور مداوم و به خصوص 
در فصل بهار با آن دست به گريبان هستند؛ اين بيماری به دليل نداشتن دارو 
و درمان كامل در برخی از فصول و شــرايط عود كرده و به خصوص در ميان 
كودكان و نوجوانان عوارض زيادی را ايجاد می كند. در كنار راه های جديد 
درمان آلرژی در علم پزشكی كه معموال قطعی و دائمی نيست، هوميوپاتی 
به عنوان يک راه درمانی اخيرا بسيار مورد توجه قرار گرفته است. اين روش 
بر خالف راه حل های پزشــكی، مدعی درمان قطعــی و بدون عوارض انواع 

آلرژی هاست.
هومیوپاتی چیست؟ 

هوميوپاتــی در حال حاضــر دومين طب از نظر وســعت بيمــاران تحت 
پوشــش در جهان اســت و ميليون ها نفر در سراســر جهان برای درمان 
بــه هوميوپات هــا مراجعه می كننــد. در انگلســتان بيــش از ۵۰ درصد 
پزشــكان بيماران خود را در صورت لــزوم نزد پزشــكان هوميوپات ارجاع 
می دهند و در فرانســه بيشــترين فــروش داروها برای ســرماخوردگی و 

ين آلــرژی مربــوط بــه داروهــای هوميوپاتــی اســت.  ا
روش درمانی توسط دكتر ساموئل هانمان، پزشک 

آلماني )1843-17۵۵( كشــف و طي 2۰۰ 
ســال اخير طرفداران زيــادی پيدا 

كــرده اســت. هوميوپاتی در 
درمــان بيمــاری هــای 

مختلفــی می توانــد به 
عنوان درمــان اصلی يا 
درمان كمكــی مفيد 
واقع شــود. درمانگران 
اين شــيوه درمانی می 

تواننــد از متدهــای آن 
بــرای درمان بســياری از 

اختالل های اضطرابی، عصبی 
و انواع افســردگی ها و استرس 

بهره بگيرنــد. ضمــن آن كه اين 
شيوه می تواند بسياری از اختالل های 

عملكردی دســتگاه گوارش، كليه ها و اختالالت قاعدگی را نيز درمان كند. 
عالوه بر اين، هوميوپاتی يكی از موفق ترين شــيوه های درمانی برای بهبود 
و درمان انواع آلرژی هاســت.طب هوميوپاتي روش درماني خاصي است كه 
در آن با تحريک دقيق سيستم ايمني و حياتي بيمار توسط داروهاي خاص 
هوميوپاتي، عوارض بيماری برطرف می شود. اساس اصول اوليه هوميوپاتي 
اين اســت كه هر ماده اي )يا عاملي( كه بتواند در بدن سالم ايجاد يک سري 
عالئم بيماري كند مي تواند در صورت تجويــز به فردي بيمار با همان عالئم 
بيماري، او را درمان كند به شرط آن كه عالئم موجود در بيمار و عالئمي كه 

آن ماده دارويي مي تواند ايجاد كند تا حد ممكن مشابه باشند. 
هومیوپاتی با آلرژی چه می کند؟

از نظر طب رايج، درمان قطعی برای آلرژی وجود ندارد و داروها اكثرا عالئم 
بيماری را كمتر می كننــد و نه درمان؛  حال آنكه طــب هوميوپاتی مدعی 
است آلرژی به عنوان يک بيماری، كامال قابل درمان است. بر اساس اين ادعا 

درمان در هميوپاتی آنچه 

می شود نام بيماری نيست بلكه وضعيت بيمارگونه بيمار است. به همين دليل 
يک هوميوپات به صرف دانستن نام بيماری )مثال سرماخوردگی( نمی تواند 
داروی آن را پيدا كند. در هر مورد بيماری، پزشــک هوميوپات بايد كليت 
عالئم بيمار را در نظر بگيرد و داروی مناسب با آن را تجويز كند. به اين ترتيب 
چند بيمار با مشكل سرماخوردگی ممكن است چند داروی متفاوت دريافت 
و بالعكس برای چند نفر با مشكالت مختلف يک دارو تجويز شود. نكته قابل 
توجه اينكه اين روش در همه موارد نمــی تواند به تنهايی بيماری را به طور 

كامل درمان كند و تنها نقش يک كمک درمانگر را بر عهده دارد.
آیا کودکان مبتال به آلرژی درمان می شوند؟

آلرژی يكی از شايع ترين بيماری ها در كودكان است كه سبب عفونت های 
مكرر گوش و ســينوزيت و سرماخوردگی می شــود. راه های درمانی مانند 
مصرف مكــرر آنتی بيوتيک ها و فرآورده های آنتی هيســتامين نيز تنها به 
صورت مقطعی قادر به كاهش عالئم بيماری می شــود. يكی از مزيت های 
درمان به روش های هوميوپاتی ميزان مصرف كم دارو در اين روش درمانی 
است. در طب هوميوپاتی، بيمار هر سه هفته يک بار، يک دوز پايين از دارو را 
مصرف می كند و مانند داروهای شيميايی الزم نيست تا هر روز حجم 
بســياری از داروها را برای كاهش عالئم بيماری استفاده كند، 
زيرا همين مقدار كم دارو عالوه بر تسكين عالئم، به درمان 

ريشه ای بيماری نيز كمک می كند.

 »آلرژی«
 کابوس بهاری 

بیماران

وزیر بهداشت در دیدار نوروزی:
 اجازه نمی دهیم محصوالت سالمت

 به سرنوشت صنعت خودرو دچار شود
 وزير بهداشت گفت: هيچ بخشی در كشور در حد و اندازه جامعه پزشكی 
و داروسازی و نظام ســالمت، در دهه های اخير در جهت خودكفايی و 
حمايت از توليد ملی و كاالی ايرانی گام برنداشته است و هيچ بخشی در 
كشور در حد و اندازه جامعه پزشكی و داروسازی و نظام سالمت، در دهه 
های اخير در جهت خودكفايی و حمايــت از توليد ملی و كاالی ايرانی 

گام برنداشته است. 
وی افزود: كيفيت و قيمت كاال بســيار مهم اســت و به نام حمايت از 
توليد داخل، رانــت ايجاد نخواهيم كــرد، دارو و تجهيزات پزشــكی 
ايرانی بايد بتواند در بازار جهانی حضور داشــته باشد. وی تاكيد كرد: 
بارها اعالم كرده ام به هيچ وجه اجازه نمی دهيــم كاری كه در صنعت 
خودرو در كشور انجام شد در حوزه پزشكی هم رخ دهد، چون خيانت 
اســت كه دارو و تجهيزات پزشــكی بــی كيفيــت را در اختيار مردم 
 قرار دهيم و به اســم حمايت از توليد داخل برای عــده ای رانت ايجاد 

كنيم.

 اضافه شدن خدمات »ام اس« و »ای بی«
 به مراکز جامع بیماران خاص

مشاور معاون درمان وزارت بهداشــت در امور بيماری ها از اضافه شدن 
خدمات دو بيماری ام اس و ای بی به مراكز جامع بيماران خاص خبر داد 
و گفت: بسياری از خدماتی كه در اين مراكز ارائه می شود، برای اين چهار 
گروه بيماران يعنی بيماران تاالسمی، هموفيلی، ام اس و ای بی مشترک 
است. جمشيد كرمانچی، با اشاره به برنامه راه اندازی مراكز جامع بيماران 
خاص كه سال های طوالنی در انتظار اجرايی شدن مانده است،اظهاركرد: 
بعد از 1۰ ســال در اين دوره بحث تاسيس مراكز جامع هموفيلی مورد 
تاييد وزير بهداشــت قرار گرفت كه فرآيند آن در حال اجرا و آيين نامه 
آن نيز در حال تدوين است. وی ادامه داد: راه اندازی اين مراكز برای 2۰ 
مركز در دانشگاه های سطح كشور در نظر گرفته شده است. در گذشته 
قرار بود كه مراكز جامع برای بيماران تاالســمی و هموفيلی راه اندازی 
شوند اما با كمک وزير بهداشت دستور داده شد كه به دو گروه ای بی و 
ام اس هم بتوانيم در اين مراكز خدمت ارائه دهيم. كرمانچی با بيان اينكه 
البته بسياری از خدماتی كه در اين مراكز ارائه می شود برای اين بيماران 
مشترک است، گفت: بر اين اســاس اگر هر مركز جامع يک آزمايشگاه 
تخصصی داشته باشد می تواند برای هر چهار گروه اين بيماری ها خدمات 
ارائه كند. خدماتی كه در حوزه توانبخشی، فيزيوتراپی، شنوايی سنجی، 
گفتاردرمانی و... ارائه می شــود نيز می تواند به هر چهار گروه به صورت 
مشترک داده شود؛ بنابراين چون خدمات مشترک در ميان اين بيماران 
زياد است، قرار شــد تا بيماران پراكنده نشوند و همه آنان در يک مركز 
جامع خدمات مورد نيازشــان را دريافت كنند. مشاور معاون درمان در 
امور بيماری ها درباره نحوه ارائه خدمات دندانپزشكی به بيماران خاص 
بويژه بيماران ای بی گفت: ارائه خدمات دندان پزشــكی برای بيماران 
تاالســمی و هموفيلی در مراكز جامع بيماران خاص ديده می شود؛ اما 
از آنجايی كه اعمال دندان پزشــكی برای بيماران ای بــی غالبا بايد زير 
بيهوشی انجام شود، دانشگاه ها و دانشكده های دندان پزشكی به صورت 
تخصصی اين اقدام را برعهده می گيرند. در اين زمينه مراكزی مشخص 
شده و قرار است در سال جاری در راستای ارائه خدمت به بيماران ای بی 

فعاليت كنند.

پزشکیان :
 مکانیسم پرداخت ها در نظام سالمت

 غیر عادالنه است
نايب رييس مجلس شورای اســالمی، گفت: مكانيسم پرداخت ها در 
سيستم بهداشت و درمان كشور غيرمنصفانه و غير عادالنه است؛ بنابراين 
افزايش تعرفه ها مشكلی را حل نمی كند. نماينده مردم تبريز، آذرشهر 
و اسكو در مجلس شورای اسالمی، با انتقاد از اينكه مكانيسم پرداخت 
ها عادالنه نيست، تصريح كرد: متاســفانه امروزه كارانه يک پزشک ۵ 
ميليون تومان و پزشک ديگری 1۰۰ ميليون تومان است در حالی كه هر 
دو داری مدرک فوق تخصص هستند و در هيچ كجای دنيا اين موضوع 
مرسوم نيست. پزشكيان راهكار پيشــگيری از پرداخت های كالن در 
حوزه ســالمت را اجرای قانون دانست و گفت: بر اســاس قانون خريد 
راهبردی، پرداخت عملكردی، سطح بندی خدمات و تجميع صندوق 
ها برای پيشگيری از پرداخت های كالن بايد در دستور كار قرار گيرد.

نايب رييس مجلس شورای اسالمی، با بيان اينكه نيازی به تغيير تركيب 
شورای عالی بيمه نيســت، تصريح كرد: مشكل تعداد افراد نيست بلكه 

افراد بايد در جايگاه خودشان قرار گيرند.

خواب آلودگی در بهار را دور بزنید
خواب آلودگی كه معموال در فصل بهار گريبانگير بسياری از مردم می شود نيازی به درمان 
ندارد و خودبه خود خوب می شــود. خواب آلودگی های قابل توجه در اثر نوسانات فصلی 

بسيار رايج هستند. واقعيت اين اســت كه بدن ما برای تنظيم چرخه خواب و بيداری و برای 
مطابقت با الگوهای فصلی نياز به زمان دارد. تغييرات بيولوژيكی و تغييرات رفتاری ناخودآگاه 

با تغييرات فصلی منجر بــه محروميت از خواب در 
برخی و افزايش زمان خــواب در برخی ديگر می 
شــود. رييس جامعه متخصصان داخلــی درباره 
خواب آلودگی در فصل بهار اظهار داشــت:با تغيير 
آب و هوا و افزايش رطوبت و همچنين افزايش ذرات 

گياهی موجود در هوا، رخوت و سســتی در بدن افراد 
ايجاد می شودكه اين مشكل را می توان با انجام توصيه های زير بر طرف كرد. 

ورزش كردن در طول روز حتی نرمش های ماليم مانند پياده روی می تواند به شــما 
كمک كند كه شب ها خواب بهتری داشته باشيد. 

از مواد تحريک كننده مانند الكل، كافئين، چای، شكالت و برخی از داروهای ضد درد 
كه با خواب تداخل می كنند، دوری كنيد. الكل و كافئين خود می توانند خواب شما را 

4 تا 6 ساعت دچار اختالل كنند. 
روزهای آفتابی با تابش نور خورشيد بيدار شــويد. پياده روی كردن در صبح زود و يا 
خوردن صبحانه در هوای آزاد، باعث بهتر شــدن خلق و خو و بهتر خوابيدن در شب 

خواهد شد.
سوء هاضمه در نتيجه استفاده از غذاهای تند و چرب می تواند منجر به بی خوابی 

شود. برای راحت تر خوابيدن، هنگام عصر غذاهای سبک را انتخاب كنيد.

زنجبیل؛ بمب انرژی
زنجبیل از جمله گیاهانی اســت که عالوه بر انرژی و گرمای مورد نیاز بدن از عوارض 
آلرژی ها فصلی نیز به طور چشمگیری می کاهد. همچنین اضافه کردن این گیاه به چای 

می تواند موجب بر طرف کردن حالت تهوع و عوارض ناشی از افت فشار شود.
مواد الزم:

ریشه زنجبیل تازه - تقریبا ۳ انس )۸۵ گرم(
آب جوش - تقریبا ۳ فنجان

عسل یا شربت افرا یا شکر قهوه ای ، به عنوان طعم دهنده و شیرین کننده )در صورت 
تمایل(

سیب یا لیمو )در صورت تمایل(
ریشه زنجبیل را شسته و پس از جدا کردن پوست، آن را به قطعات نازک و کوچک برش 

بزنید و به یکی از سه روش زیر آن را آماده و میل کنید:
روش اول: تکه های زنجبیل را درون یک قوری ریخته  و آب جوش را روی آن بریزید. 
سپس درب قوری را بگذارید تا هم از سرد شــدن سریع آن جلوگیری شود و هم عطر 

و بوی چای خارج نشود. حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه منتظر بمانید تا چای زنجبیل دم بکشد.
روش دوم: در این حالت به جای اینکه آب را درون کتری بجوشانید، آن را درون قابلمه 
ریخته و تکه های زنجبیل را به آن اضافه کنید و سپس به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه روی اجاق 
آن را حرارت دهید و بجوشانید. ســپس اجاق را خاموش و ۵ دقیقه صبر کنید تا چای 

زنجبیل دم بکشد.
روش ســوم: در این روش تکه های زنجبیل تهیه شــده را درون یــک صافی چای 
توپی )نوعی صافی چای به شــکی کروی که چای درون آن ریخته می شــود و سپس 

آن بسته می شود تا مواد داخل آن خارج نشــود( بریزد و حدود ۱۵ دقیقه 
را درون یک فنجان آب جوش قــرار دهید مانند چای 

کیسه ای. بهتر است از یک فنجان درب دار برای این 
منظور استفاده کنید تا در مدتی که چای زنجبیل درون 

فنجان دم می کشد، حرارت و عطر و بوی آن خارج نشود 
و گرم باقی بماند.

دمنوش سالمتی

تغذیه نامناسب و ایجاد مشکالت شنوایی
پس از بررسی های مختلف روی كودكان مبتال به مشكالت شنوايی محققان دريافتند دليل 
اصلی ابتالی آنها به اين اختالالت، سوء تغذيه بوده اســت. محققان دريافتند كودكان دچار 
سوءتغذيه در سال های پيش دبستانی بسيار در معرض ابتال به اختالل شنوايی در سنين باالتر 
قرار دارند. به گفته محققان دانشگاه جان هاپكينز آمريكا، ناشنوايی چهارمين عامل معلوليت 
در دنياست و حدود 8۰ درصد افراد دچار اين معلوليت در كشورهای كم درآمد و متوسط درآمد 
زندگی می كنند.در اين مطالعه، محققان رابطه بين شنوايی بيش از 22۰۰ فرد بزرگسال جوان 
را با وضعيت تغذيه شان در كودكی تا اوايل 16 سالگی بررسی كردند.نتايج تست های شنوايی 
نشان می دهد كه افراد بزرگسال جوان كه در دوره كودكی رشد نامناسبی داشتند حدود دو 
برابر بيشــتر با عالئم ناشنوايی مواجه می شوند.رشــد كم در دوره كودكی يک مشكل مزمن 
سوءتغذيه است كه غالبا قبل از تولد شروع می شــود؛ زمان قبل تولد زمانی حياتی برای رشد 

عملكرد شنوايی است.

خواص جادویی میوه های زردرنگ
 رنگ زرد با خود احساسی از شادی، لذت و اميد می آورد و وقتی غذاهای زرد رنگ مصرف می كنيد، 
می توانيد اميدوار باشــيد كه بدن در كنار ذهن و روح در بهترين حالت ممكن قرار خواهد گرفت. 

خوراكی های زرد، ضد ســرطان بوده و سرشار 
از ويتامين C و برای چشم، قلب، دستگاه 

هاضمه و سيســتم ايمنی بدن بسيار 
مفيد هستند. از خواص ديگر اين نوع 
غذاها می توان به حفظ پوست سالم، 

درمان جراحت  هــا و قوی كردن 
استخوان ها و دندان ها اشاره كرد. 

ميوه هايی مانند ليمو ترش، آناناس 
، زردآلو و ... می توانند ضمن تامين 

ويتامين C مورد نيــاز بدن خطرات 
ابتال به بيماری هايــی عفونی و قلب را 

كاهش دهند.
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انتقاد قاسمپور از کی روش:
  ترس از بازی 

با تیم های بزرگ
هر چقدر کارلوس کی روش به این نکته اشاره 
کند که بازی با تیم های 
بــزرگ جــز هزینه 
فایــده  تراشــی 
دیگری برای تیم 
او ندارد، هســتند 
افرادی که هیچ جوره 
با منطق سرمربی تیم 
ملی کنار نمی آیند. نمونه اش ابراهیم قاسمپور 
است که درباره بازی های تدارکاتی تیم ملی به 
روزنامه شهروند گفته:» نمی دانم چرا مربیان 
تیم ملی از بازی با تیم های قدرتمند دنیا ترس 
دارند. ما اگــر واقعا دنبال این هســتیم که در 
جام جهانی نتیجه بگیریم باید با تیم هایی چون 
آلمان، برزیل، آرژانتین، ایتالیــا، انگلیس و... 
بازی کنیم تا از نظر روحــی و روانی هم آماده 
بازی های جام جهانی باشــیم. شاید کی روش 
نمی خواهد به کارنامــه مربیگری اش در ایران 
خدشه ای وارد شــود که این بحثش جداست. 
اگر قرار باشد به همین حریفان دلخوش کنیم، 

پیشرفتی در کارمان نخواهیم داشت.«

 با آغاز سال 97 شمارش معکوس برای شــروع بازی های جام جهانی 
2018  روسیه به صدا در آمد و برنامه های آماده سازی تیم ملی برای 

حضور مقتدرانه در این  رقابت ها وارد دور جدیدی شد. 
 تیم ملــی فوتبال ایــران بــا ارائه یک نمایــش خیره کننــده و ثبت 
 رکورد های حیرت انگیز در فوتبال  قاره آســیا توانســت در حالی که

 دو هفته به پایان  مســابقات مقدماتی جام جهانــی باقی مانده بود به 
عنوان اولین تیم آســیایی جواز حضور در این بازی ها را بدست آورد. 
شــاگردان کی روش بدون باخت و حتی بدون گل خورده در حالی به 
بازی های جام جهانی 2018 راه یافتند که توانستند رکورد اولین تیمی 
که بدون گل خورده به جام جهانی صعود مــی کند را به نام خود ثبت 

کنند و به عنوان دومین تیم مسافر روسیه شوند.
تیم ملی ایران که پس از حضور در جــام جهانی های 1978 آرژانتین، 
1988 فرانسه، 2006 آلمان، 2014 برزیل پنجمین حضور خود را در 
این بازی ها تجربه می کند برنامه آماده سازی خود را هر چند دیر ولی 
پیش از پایان سال 96 شروع کرد و از اواخر سال گذشته اردو های رسمی 
خود  را آغاز کرد و در یک بازی تدارکاتی که با حاشیه های زیادی همراه 
شد در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم آفریقایی سیرالئون رفت و  با چهار 

گل این تیم بدون برنامه و آماتور را شکست داد.

شاگردان کی روش در روزهای پایانی ســال 96 جهت برگزاری دیدار 
دوستانه با تیم تونس راهی شدند و در ســوم فرودین ماه در نخستین 
بازی رسمی سال 97  رودروی این تیم قرار گرفتند که نتوانستند روند 
شکست ناپذیریشان در 371 روز متوالی اش را حفظ کرده و با نتیجه یک 

بر صفر بازی را به تونس واگذار کردند .
تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در سال جدید در اتریش به 
مصاف تیم الجزایر رفت که در این بازی بازیکنان تیم ایران با زدن دو گل 

توانستند اولین پیروزی خود در سال جدید را بدست آورند.
 در ادامه برنامه های آماده ســازی تیم ملی فوتبال ایــران بازی های 
دوستانه ای دیگری نیز در نظر گرفته شده که براساس اعالم فدراسیون 
فوتبال، شاگردان کی روش در 28 اردیبهشت دیدار دوستانه ای مقابل 
ازبکســتان برگزار کرده  و پس از این بازی به مصاف  ترکیه می روند،  
این دیدار 7 خرداد برگزار می شــود و بنابر شنیده ها تهران میزبان این 
رقابت اســت.دیدار با تیم ملی برزیل یکی از دیگر بازی دوســتانه ای 
است که تیم ملی فوتبال پیش از شروع جام جهانی در برنامه های خود 
خواهد داشــت خبری که مهدی تاج در برنامه نود دوشنبه شب پرده 
 از آن برداشــت و بازی ای که همان طور که گفته شــد اگر انجام شود 
 می تواند کمک مناســبی به شــاگردان کــی روش بــرای حضور در
 جام جهانی 2018 روســیه کند.افزون بر برگزاری اردو در کشورهای 
 مختلف برای آمادگی هرچه بیشــتر تیم ملی حضور تمــام بازیکنان 

تیم ملی در این اردو ها از دغدغه های اســت که کارلوس کی روش به 
خاطر حضور تیم های ایرانی در جام باشگاه های آسیا با آن درگیراست و 

به مشکل اصلی تیم ملی ایران در این روز ها تبدیل شده است.   
یکی از مسائلی  که کی روش بر روی آن تاکید زیادی دارد افزایش آمادگی 
جسمانی بازیکنان تیم ملی اســت ، سرمربی تیم ملی ایران معتقد است 
که بازیکنان به فرصت بیشتری برای تمرین نیاز دارند تا بتوانند در جام 
جهانی مقابل تیم های پرتقال، اسپانیا و مراکش بازی های خوبی را از خود 
 به نمایش بگذارند، موضوعی که با صعود تیم هــای ایرانی به دور بعدی 
 رقابــت هــای جــام باشــگاه هــای آســیا عمــال غیرقابــل انجام

 است.
با صعود تیم های پرسپولیس و استقالل و احتماال ذوب آهن بیش از 10 
بازیکن تیم ملی درگیر رقابت های جام باشگاه های آسیا خواهند بود که 
حضور آنها در اردوهای تیم ملی بیش از شروع بازی های جام جهانی را 
با مشکل مواجه کرده است، مشکلی که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
باید چاره ای اساسی برای آن بیندیشید چراکه طبق تقویم فیفا این حق 
طبیعی باشگاه هاست که از بازیکنان خود استفاده کنند و آنها را در اختیار 
تیم ملی قرار ندهند و اگر کی روش بخواهد مانند جام جهانی گذشته قید 
این بازیکنان را بزند پیش از همه تیم ملی  فوتبال ایران ضرر خواهد کرد 
و باید او تعامل اساسی با سرمربیان این تیم ها برقرار کند تا بتواند از این 

بازیکنان که نیمی از ترکیب تیم ملی را تشکیل می دهند استفاده کند.

تجربه تلخ جام جهانی 2014 تکرارمی شود

پیشنهاد سردبیر:
انتقاد روز

جریمه 5 هزار دالری زمانی 
AFC توسط

کمیته انضباطی و اخالق کنفدراسیون فوتبال 
آسیا جدیدترین آرای 
انضباطــی را اعالم 
کــرد که بــر این 
اساس عضو هیئت 
مدیره استقالل نیز 
با جریمه ای از سوی 
باالترین نهاد فوتبالی 
در قاره کهن مواجه شــد.بر این اساس، حسن 
زمانی، عضو هیئت مدیره اســتقالل به دلیل 
زیرسوال بردن صالحیت داور، استفاده از الفاظ 
نامناسب و کشاندن بازی به جنجال در دیدار 
این تیم در خانه العین در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا، به پرداخت پنج هزار دالر آمریکا 
محکوم شــد.AFC به زمانی هشــدار داد در 
صورت تکرار چنین رفتاری با مجازات بیشتری 

جریمه خواهد شد.

خبر روز

واکنش عبداللهی به تمدید 
قرارداد استقاللی ها

نصرا... عبداللهی درباره تمدید قرارداد شــفر 
گفــت: هــواداران از 
شــفر  عملکــرد 
راضــی هســتند 
و خواســته آنهــا 
ادامه حضــور این 
مربی در تیم اســت؛ 
بنابراین مدیران باشگاه هم 
به دنبال توافق با شــفر هســتند تا این مربی 
در تیم اســتقالل بماند.سرپرست تیم فوتبال 
استقالل در مورد تمدید قرارداد بازیکنان تیم 
هم گفت: تمدید قــرارداد تمامی بازیکنان در 
حال انجام است و مشکلی در این زمینه وجود 
ندارد. عبداللهی در مورد بازی استقالل مقابل 
الریان گفت:بازیکنان بازی خوبی را به نمایش 
گذاشــتند و خواســته کادر فنی را در زمین 

پیاده کردند.

واکنش روز

اینستاگرام

تسلیم در برابر علیرضا
»تسلیم در برابر علیرضا«؛ این واکنش صفحه اینستاگرام باشگاه آلکمار به ادامه درخشش 
جهانبخش در لیگ هلند اســت. علیرضا  شنبه شــب و به مانند بازی قبلی آلکمار مقابل 
گرونیخن هم گل زد و هم پاس گل داد تا به آمار فوق العاده 14 گل زده و 11 پاس گل برسد. 
علیرضا در جدول لیگ هلند، بعد از فرن ســول، مهاجم اسپانیایی تیم ویلم که 15 گل به 
ثمر رسانده، در رده دوم قرار دارد. از طرف دیگر او فقط یک پاس تا رسیدن به صدر جدول 
بهترین پاســورهای هلند فاصله دارد. آمار فوق العاده علیرضا باعث شده که او مشتریان 
زیادی داشته باشد و اینطور که به نظر می رسد ســال آینده خبری از حضور او در آلکمار 

نخواهد بود.

محسن مســلمان در بازی با نسف قارشــی هم جایی در ترکیب 
پرسپولیس نداشت تا مشخص شــود که او جایی در پلن تاکتیکی 
برانکو ندارد. مســلمان در تازه ترین اقدامش، پســتی در صفحه 
اینستاگرامش منتشر کرده که اولین برداشتی که می شود از آن کرد 
احتمال جدایی او از پرسپولیس است. »سعی کن آنقدر کامل باشی 

که بزرگ ترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خود ت از آنها باشد.«

پست معنادار مسلمان

77
ایکر کاســیاس، دوشنبه شــب هزارمین بازی رســمی دوران 
بازیگری اش را انجام داد؛ اما این بازی برای او چندان خاطره انگیز 
نشد.کاسیاس و یارانش در لیگ برتر پرتغال میهمان تیم بلنسس 
بودند که در این بازی دروازه ســنگربان اسپانیایی دو بار باز و این 

شکست منجر به سقوط پورتو به رده دوم جدول شد. 

بازگشــت تیم وزنه برداری ذوب آهن به لیگ برتر و حضور »تاالخادزه« گرجی در این تیم شاید دروغ 
سیزده باشد؛ اما مایه تاسف است که بازگشت یک تیم اصفهانی به مسابقات باشگاهی، به ابزاری برای 

تفریح و دورهمی تبدیل شود.
اخیرا خبری در گروه های تلگرامی دست به دست می شــد که از حضور دوباره تیم ذوب آهن در لیگ 
برتر وزنه برداری خبر می داد. اصوال حضور تیم ذوب آهن در لیگ برتر وزنه برداری خبر عجیبی نیست 
که از آن به عنوان دروغ سیزده یاد شود؛ اما ادعای توافق با تاالخادزه، ستاره سنگین وزن وزنه برداری 

دنیا، این خبر را غیرقابل باور کرد.
عصر روز سیزده به در مشخص شد، این خبر یک شوخی بین اهالی وزنه برداری است اما همین شوخی 
را می توان واقعیتی تلخ برای ورزش اصفهان دانست. وزنه برداری در باشگاه ذوب آهن در چند مقطع 
فعالیت داشته که آخرین بار آن به ســال های اخیر باز می گردد که این تیم طی سه فصل متوالی به 
قهرمانی در لیگ برتر دست یافت و سال سوم نیز در جام باشگاه  های آسیا، به مقام سومی رسید.باشگاه 
ذوب آهن در اتفاقی دور از ذهن برای فصل گذشته لیگ برتر، این تیم را منحل کرد تا اصفهان نماینده ای 
در لیگ برتر نداشته باشد.باشگاه اصفهانی هیچ توضیحی برای انحالل تیم وزنه برداری ذوب آهن نداد؛ 

اما برخی نزدیکان به این تیم، اختالف با مسئوالن فدراسیون را دلیل این تصمیم عنوان کردند.
حاال پس از یک فصل که از انحالل این تیم ســپری می شــود، برخی از اهالی این رشته، با بازگشت 
ذوب آهن به لیگ برتر شوخی می کنند و بازگشت این رشته به عنوان دروغ سیزده شناخته می شود که 
البته باید عجیب دانست که حضور یک تیم اصفهانی در لیگ برتر، دروغ سیزده به حساب بیاید و برای 
اینکه دروغ بودن این اتفاق بیشتر به چشم بیاید، خبر از توافق با یکی از مربیان به نام وزنه برداری داده اند 

که در مسابقات جهانی، دو سنگین وزن ایران را در رسیدن به مدال طال ناکام گذاشت.

خاطره تلخ کاسیاس در روز هزار تایی شدن!

01
ماجرای دروغ سیزده ورزش اصفهان چه بود؟

بازگشت وزنه برداری ذوب آهن به لیگ برتر

 وقتی شفر و خانواده اش 
در نوروز پر خبر می شوند

 پدر، پسر و دختر خانواده شفر روزهای پرخبری 
را در نوروز پشــت سر گذاشــتند. از شفر بزرگ 
شروع کنیم که در اولین بازی اش در سال جدید 
توانســت نفت تهران را شکســت دهد تا موفق 
شــود برای اولین بار در لیگ امسال تیمی را در 
دو بازی رفت و برگشــت ببرد و تبدیل به موفق 
ترین مربی آلمانی شــاغل در فوتبال ایران شود 
و کارنامه بهتری به نســبت رولنــد کخ، یورگن 
گده و رانیر سوبل داشته باشد. برویم سراغ ساشا 
شفر، پسر سرمربی اســتقالل و آنالیزور این تیم 
که حاال متهم شــده در آوردن بویــان نایدنوف 
به اســتقالل نقش مهمــی داشــته و از آنجایی 
که پدرش حرفش را می خوانــد، بازیکنانی که 
دوست دارند در ترکیب باشــند سعی می کنند 
با او رابطه خوبی داشته باشــند؛ البته استقاللی 
 ها هنوز به اتهاماتی که به ساشا وارد شده جوابی 

نداده اند.
برسیم به دختر شفر. او که در ایام نوروز از سانسور 
عکس هایش در رســانه های ایرانی انتقاد کرد و 
این موضوع را یکی از دالیل نیامدن به کشورمان 
دانســت دوباره ســر این ماجرا در اینستاگرام 
خبرســاز شــد؛ چرا که یکی از کاربران صحفه 
اینستاگرام دختر ســرمربی اســتقالل،از او به 
خاطر آنکــه در عکس هایــش از لباس هایی باز 
اســتفاده می کند انتقاد کــرده و گفته این کار 
او نوعی بی احترامی محســوب می شود و مثل 
این می ماند که به هندوســتان بــرود و جلوی 
هندوها، گوشــت بخورد. ایــن کامنت واکنش 
دختر شــفر را در پی داشــته و او با اســتفاده از 
 اســتیکر خنده جواب انتقاد این کاربــر را داده

 است.

در حاشیه

جدول لیگ

 هشدار رائول به رئال
 درباره یوونتوس

رئال و یووه فصل گذشــته در فینــال به مصاف 
یکدیگــر رفتند کــه رئال 
موفق شــد 4-1 این 
تیــم را شکســت 
دهد. با این حال در 
دیدارهای حذفی، 4 
بار دو تیم مقابل هم 
قرار گرفتند که هر 4 بار 
با صعود یووه همراه بوده است. حال رائول مدعی 
شد که رئال باید مراقب باشد و بداند که یووه فصل 
گذشته موفق به حذف بارسا شــده است.رائول 
گفته:» ما همگی درباره یووه و رئال، فینال کاردیف 
را به خاطر می آوریم؛ ولی این بازی متفاوت خواهد 
بود. باید متمرکز باشیم و بدانیم که یوونتوس تیم 

بزرگی است«.

هشدار روز

پیشخوان

عملیات صعود تمام شد
خبر بد برای استقالل، 
چشمی الهالل را از دست 

داد

 سیزده به در، آسیا خبر؛ 
جشن صعود

پرسپولیس 13 را به در 
کرد، 14 مبارک

استقالل و پرسپولیس به 
فوتبال ایران عیدی دادند

آبی ها چمن آزادی را 
گره زدند، استقالل به در 

شد

 رامین رضاییان قبــل از اینکه به بلژیک بــرود و لژیونر 
شــود مورد نظر اســتقالل بود و آبی ها با توجــه به آنکه 
وریا غفوری در آن مقطع اصال شــرایط ایده الی نداشت 
عالقه زیادی داشــتند که مدافع جنجالی پرســپولیس 
را به خدمت بگیرند؛ اما رضاییان به پیشــنهاد اســتقالل 

جواب رد داد تا راهی اروپا شــود. البته این ماجرا به همین ســادگی نبوده و گویا یک اســتقاللی سابق مانع 
آبی پوش شدن رضاییان شــده اســت. محمدرضا مهدوی، بازیکن سابق تیم های اســتقالل و پرسپولیس 
که نقش مهمی در انتقال رضاییــان و کاوه رضایی به بلژیک داشــته درخصوص انتقــال رضاییان به لیگ 
بلژیــک گفته: رضاییــان بعد از مشــکلی که در تیم پرســپولیس برایش پیش آمد می خواســت ســاعت 
 دوازده و نیم شــب با اســتقالل قرارداد ببندد که نگذاشــتم این اتفاق بیفتد و ســاعت 6 صبح او را به اروپا 

فرستادیم.

بازیکن سابق استقالل 
مانع آبی شدن 
رضاییان شد

با توجه به پیشنهاد جدی باشگاه دینامو زاگرب کرواسی 
به نظر می رسد جدایی بازیکن جوان تیم پرسپولیس و 
پیوستنش به این تیم در پایان فصل قطعی خواهد بود.
زمانی که صادق محرمی از تیم فوتبال ملوان بندرانزلی 
به پرسپولیس پیوست کمتر کســی فکر می کرد که او 

آنقدر ســریع پیشــرفت کند که در اوج جوانی تیم های اروپایی برای جذب او پیش قدم شده و خواهان 
حضور محرمی در تیم خود شوند.در این بین باشگاه دینامو زاگرب کرواسی که از تیم های مطرح کشور 
کرواسی به حساب می آید و در اروپا هم از تیم های شناخته شده است به صورت جدی برای جذب محرمی 
پیش قدم شد و حاال حتی شنیده می شود که این بازیکن قرارداد خود را با این باشگاه کروات امضا کرده 
و در پایان فصل برای ادامه فوتبالش راهی کشور کرواسی خواهد شد.این اتفاق در صورت رخ دادن باعث 

خواهد شد که باز هم باشگاه پرسپولیس یک بازیکن به اروپا ترانسفر کند .

پیشنهاد جدی دینامو 
زاگرب به بازیکن 
پرسپولیس

امتیازبازی هاتیمردیف
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لیگ برتر جام خلیج فارس

برنامه های آماده سازی تیم ملی ایران وارد دور جدیدی شد؛

تجربه تلخ جام جهانی 2014 تکرارمی شود

سمیه مصور
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سال جاری بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقالب به نام سال »حمایت از 
کاالی ایرانی« نام گرفته اســت. از این رو حمایت از تولیدات داخلی به 
صراحت برای همه مردم و مسئوالن تکلیف شده است و همه باید در هر 
جایگاه و مسئولیتی که هستند برای تحقق این شعار گام بردارند؛ البته 
نباید فراموش کرد که فاصله شعار تا عمل زیاد است و برای تحقق این 

شعار باید این فاصله به حداقل کاهش یابد.
شــورای اســالمی شــهر اصفهان نهــادی سیاســت گذار و ناظر بر 
فعالیــت شــهرداری  اصفهان اســت و از ایــن رو می تواند به ســهم 
 خودش در تحقق شــعار ســال جــاری برنامه ریزی های مناســبی را

 داشته باشد.

کوروش خسروی، عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان در این باره در 
خصوص برنامه های شورای اسالمی شهر اصفهان برای حمایت از کاالی 
ایرانی در گفت وگو با خبرنــگار ایمنا گفت: پس از نام گذاری امســال 
نخستین مصوبه شورای اسالمی شــهر اصفهان راه اندازی ستاد توسعه 
کارآفرینی بود که قرار است در این ستاد حمایت از توسعه کارآفرینی 
ایرانی و ایجاد زیر ساخت هایی برای کمک به بازار و اشخاصی که در این 

عرصه فعالیت  دارند مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه البته در سال های گذشته نیز حمایت از کاالی ایرانی 
مورد توجه مسئوالن مدیریت شهری اصفهان بوده است، تصریح کرد: 
برای مثال در آخرین جلســه علنی شورای اســالمی شهر در سال ۹۶  

مصوبه ای داشتیم که بر مبنای آن معاونت اجتماعی شهرداری اصفهان 
شروع  به انجام یک سلســله فعالیت هایی کرده تا مردم محصوالتی که 
در مناطق مهاجرفرست استان تولید می شــود را در قالب کمپین ها و 
برنامه های تعریف شده، خرید کنند و با این اقدام به اشتغال و درآمدزایی 
مردم این مناطق کمک کرده و از توسعه حاشیه نشینی جلوگیری شود.

عضو شورای شهر اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: اجرای این طرح به 
منظور جلوگیری از مهاجرت های بی رویه در در غرب، شــرق و جنوب 

اصفهان است.
وی با بیان اینکــه حدود۷۰ درصد مهاجرت ها بــه اصفهان در مناطق 
حاشیه ای ســاکن می شــوند، گفت: اغلب این افراد با هدف اشتغال و 
درآمدزایی به اصفهان مهاجرت می کنند و این در حالی است که نه تنها 
مشکالت مالی آنها از بین نمی رود بلکه کرامت انسانی آنها نیز از بین رفته 
و دچار تکدی گری، قاچاق مواد مخدر و دیگر مسایل می شوند.  کمک 
به این افراد با خرید محصوالت آنها، آخرین مصوبه شورای شهر اصفهان 
در سال گذشته بوده است.خســروی با بیان اینکه در بسیاری از منطق 
مهاجر فرست اصفهان کاالهای تولید می شود که به لحاظ کیفی و کمی 
قابلیت رقابت با محصوالت خارجی را دارد، افزود: منطقه سمیرم ساالنه 

ظرفیت تولید حدود ۱۰ هزار تن چای سیب را دارد.
شهرداری اصفهان پیشتاز در استفاده از تولیدات داخلی است

شــیرین طغیانی، رییس کمیســیون عمران و معماری و شهرسازی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان نیز درباره برنامه های شورای اسالمی 
شــهراصفهان برای حمایــت از کاالی ایرانی و پیشــبرد این هدف به 
خبرنگار ایمنا گفت: یقینا شورای شهر هر سال در راستای مباحث کلی 
و اصلی نظام، رویکردهای جدیدی را خواهد داشــت وبه طور مشخص 
شهرداری اصفهان در گذشته به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در استفاده 
از تولیدات و کاالهای داخلی پیش قدم بوده است.وی متمرکز شدن بر 
استفاده از تولیدات کاالهای ایرانی را یکی از اولویت های شورای پنجم 
در سال ۹۷ اعالم کرد و گفت: به طور ویژه و مشخص در بسیاری از موارد 
معتقدیم باید شــهروندان اصفهان از برندهای اصفهانی استفاده کنند. 
 این برندها می تواند هنری، صنعتی  و هر برند کمک کننده در این زمینه

 باشد.

 اعضای شورای اسالمی شهر از حمایت از کاالی ایرانی می گویند؛

برند های اصفهانی به زندگی مردم راه یابد

افزایش سرویس دهی متروی اصفهان تا ساعت ۲۱
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

دیدار نوروزی مدیرکل ارشاد 
اصفهان با اهالی فرهنگ

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
اصفهان با اهالی فرهنگ، هنر و رســانه، دیدار 

نوروزی می کند.

دیــدار نــوروزی حجت االسالم والمســلمین 
محمدعلی انصاری، فردا ســاعت ۱۰ صبح در 
هنرســتان هنرهای زیبای اصفهــان واقع در 
خیابان مطهری برگزار خواهد شــد.انصاری از 
آبان ماه ســال گذشــته، با حکم وزیر ارشاد به 
سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

اصفهان منصوب شد.
وی در کارنامه خود، سوابقی چون مشاور امور 
ایثارگران وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، ریاست 
اداره عقیدتی سیاســی قرارگاه پدافند هوایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران و مســئولیت 
اداره عقیدتی سیاســی نیروی دریایی ارتش 
را دارد و معاونــت فرهنگــی و روابط عمومی 
 سازمان عقیدتی سیاســی ارتش را نیز تجربه 

کرده است.

برگزاری کارگاه »نورسنجی 
در عکاسی« در اصفهان 

رییس هیئت مدیــره کانون عکــس انجمن 
ســینمای جوانان اصفهــان گفــت: کارگاه 
»نورسنجی در عکاسی« این هفته در اصفهان 

برگزار می شود.
وحید مؤمن زاده در خصــوص برگزاری برنامه 
این هفتــه کانون عکــس انجمن ســینمای 
جوانان اصفهان که به کارگاه »نورســنجی در 
عکاسی« اختصاص یافته اســت، اظهار کرد: 
این هفته کارگاه »نورســنجی در عکاسی« با 
 حضور میــالد غربی و امیر کیــان ارثی برگزار 

می شود.
وی افزود: ایــن برنامه کانــون عکس انجمن 
ســینمای جوانان اصفهان امروز، از ســاعت 
۱5:3۰ الی ۱8:3۰ در میدان فیض، نگارستان 

امام خمینی )ره( برگزار می شود.
رییس هیئت مدیــره کانون عکــس انجمن 
ســینمای جوانان اصفهان گفت: این کارگاه با 
معرفی  واحد استاپ و اعداد شاتر و دیافراگم و 
iso شروع می شود و سپس نور سنجی جنرال 
تدریس خواهد شــد، همچنین نورســنج نیز 
معرفی می شــود در ادامه بــا معرفی مدهای 
نورسنجی به تدریس نور سنجی زون سیستم 

پرداخته می شود.

رگبار باران و رعد و برق 
اصفهان را  فرامی گیرد

رییس اداره پیش بینی هواشناســی اســتان 
اصفهان گفت: با ورود تدریجی سامانه ناپایدار از 
مناطق غربی، از عصر امروز رگبار باران و رعد و 
برق و وزش باد شدید بیشتر مناطق این استان 

را در بر می گیرد.
حســن خدابخش افزود: ایــن وضعیت جوی 
در اســتان اصفهان تا اوایل هفته آینده تداوم 

می یابد. 
وی اضافه کرد: بررسی نقشه های هواشناسی 
بیانگر استقرار جو به نسبت ناپایدار برای امروز 

بر روی استان است.
به گفته وی، دمای هوا در بیشتر مناطق استان 
اصفهان یک تا سه درجه ســانتیگراد افزایش 
می یابد و بر این اساس حداکثر دمای کالنشهر 
اصفهان به 2۷ درجه ســانتیگراد و حداقل به 
۱3درجه سانتیگراد خواهد رسید. خدابخش 
امروز برای هوای کالنشهر اصفهان  کمی ابری، 
گاهی افزایش ابر و در بعد از ظهر گاهی وزش باد 
به نسبت شــدید و در روز پنجشنبه، به تدریج 
افزایش ابر و رگبار پراکنده، گاهی وزش باد به 

نسبت شدید پیش بینی کرد. 

مدیرکل تبلیغات استان:
 آمار معتکفین اصفهانی

 به بیش از 44 هزار نفر رسید
مدیرکل تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان آمار 
نهایی معتکفین استان اصفهان را 44 هزار و ۱8۰ 

نفر اعالم کرد.
حجت االســالم رحمت ا... اروجی بــا بیان اینکه 
مراسم اعتکاف امســال در 4۰۹ مسجد استان 
برگزار شد، اظهار کرد: از این تعداد ۱32 مسجد 
ویژه خواهران، ۷۶ مســجد ویژه برادران و 2۰۱ 
مسجد نیز به صورت مشترک برگزار شده است.

وی تعداد کل معتکفین اســتان اصفهان را 44 
هزار و ۱8۰ نفر بیان کرد و افــزود: از این تعداد 
28 هزار و 832 نفر زن و ۱5 هزار و 348 نفر مرد 
معتکف بودند.مدیرکل تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان بیشــترین و کمترین آمار معتکفین را 
به ترتیب مربوط به شهرســتان اصفهان)شامل 
بخش مرکزی، کوهپایه، هرند، ورزنه و جرقویه( 
با ۱3 هزار و 5۷2 نفر در ۱۰2 مسجد و شهرستان 
بوئین میاندشــت با ۱3۰ نفر در 3 مسجد اعالم 
کرد. وی یکی از اقدامات اساســی ستاد اعتکاف 
استان را راه اندازی سامانه جامع ثبت نام اعتکاف 
برشمرد و گفت: امسال نیز مانند سال قبل، ثبت 
نام معتکفین از طریق سامانه و پرداخت وجوه به 
دو طریق آنالین یا در محل انجام گرفت.اروجی 
به برنامه های اعتکاف در مســاجد اشاره کرد و 
اذعان داشت: برپایی مراسم جشن میالد حضرت 
علی)ع( همزمان با نخستین روز اعتکاف، اجرای 
طرح با قرآن در زالل اعتکاف در ۱2۰ مســجد 
برگزارکننده اعتکاف، تشکیل حلقه های معرفتی، 
حضور و ســخنرانی مبلغین در مساجد، برپایی 
مراسم عزاداری وفات حضرت زینب)س(، اعمال 
ام داوود و بدرقه معتکفیــن از جمله برنامه های 
اجرا شــده در این 3 روز بوده اســت. وی با بیان 
اینکه کانال ارتباطی دوسویه توسط ستاد اعتکاف 
اســتان به منظــور تغذیه فکــری و محتوایی و 
همچنین برقراری ارتباط مســتمر با معتکفین 
در طول سال، در پیام رسان ایرانی گپ راه اندازی 
شده است، خاطرنشان کرد: افراد می توانند کانال 
عاکفین با شناسه akefin@ را مشاهده کرده و 

عضو آن شوند.

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان خبر داد:

افزایش سرویس دهی متروی 
اصفهان تا ساعت ۲۱

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
با بیان اینکه از ۱4 فروردین مترو تا ســاعت 2۱ 
خدمات رســانی می کند، گفت: ســرویس دهی 
به مسافران تا ایســتگاه صفه تا ساعت ۱5 انجام 
می شــود.علیرضا صلواتی با توجه بــه راه اندازی 
آزمایشی کامل خط یک مترو اظهار داشت: از ۱4 
فروردین قطار شهری به صورت رسمی از ایستگاه 

قدس تا ایستگاه صفه فعالیت خواهد داشت.
وی با بیان اینکه هر روز قطار شهری با سرفاصله ۱5 
دقیقه حرکت می کند، افزود: البته باید توجه داشت 
که قطار شهری هر روز از ســاعت ۶ و 3۰ دقیقه 
آغاز به کار کرده و تا ســاعت ۱5 تا ایستگاه صفه 
و از ساعت 2۱ تا ایســتگاه آزادی خدمات رسانی 
می کند.معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان با بیان اینکه همه ایستگاه های خط یک 
خدمات الزم را به شهروندان ارائه می دهد، گفت: 
ایستگاه میدان امام حسین )ع( از سمت چهارباغ 
پایین و ایســتگاه میدان انقالب نیز سمت سید 
علی خندان به مسافران ســرویس دهی می کند.

وی با اشاره به اینکه هماهنگی بین انواع سیستم 
حمل و نقل عمومی در دستور کار شهرداری قرار 
دارد، افزود: از این رو در شهرک قدس، تقاطع 25 
آبان، میدان امام حسین )ع( و میدان آزادی ترکیب 
خطوط مترو و اتوبوس دیده شــده است.صلواتی 
اضافه کرد: همچنین ایســتگاه های دوچرخه در 

کنار ایستگاه های مترو نیز راه اندازی خواهد شد.

عکس خبر

اعتکاف در مسجد جامع

دیدار شهردار اصفهان با آیت ا... مستجابی

 پویش هنرمندان اصفهان در کتابت نام حضرت زینب)س(

به وقت فروردین در اصفهان

نماینده شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: 
آســیب های اجتماعی معضلی بزرگ در اصفهان 
است که بخشی از آن مربوط به مهاجرانی است که 
وارد استان می شــوند و باید از طریق استانداری و 

سایر سازمان ها کنترل شوند.
فریده روشن با اشاره به بازدیدی که در نخستین 
روزهای آغاز به کار خود در شورای شهر از سرپناه 
مردان کارتن خواب در اصفهان داشته است، اظهار 
کرد: مــردان کارتن خواب که بیشــتر آنها معتاد 
هستند، بسته به شرایط خود در این مرکز پذیرش 
شده اند و از آنها حمایت می شود. این افراد نیاز به 
پزشک داشته اند و طی بازدیدهای خود به همراه 
کمیســیون فرهنگی بازدیدهایی از این ســرپناه 

داشته و از آن حمایت های الزم را خواهیم کرد.
وی افزود: در اســتان اصفهان زنان کارتن خوابی 
نیز وجود دارنــد و وقتی بحث زنــان به میان می 
آید این موضــوع فاجعه انگیزتر اســت. زیرا زنان 
شرایط خاص خود را دارند و آسیب به آنها آسیب به 

خانواده و جامعه است و این موضوع در مورد زنان 
شدت بیشتری نسبت به مردان دارد. در این راستا 
به دنبال این بوده ایم تا برای زنان نیز ســرپناهی 

ایجاد شود.
این نماینده شورای شهر تصریح کرد: در این راستا 
جلسه ای در شورای شهر برگزار شد تا با همکاری 
قســمت های مختلف همچون نیروی انتظامی و 
بهزیستی سرپناهی برای زنان کارتن خواب ایجاد 
شود و پیرو این جلسه قرار شده است تا بودجه ای 
برای آن اختصاص داده شود.روشــن ادامه داد: تا 
زمانی که مکانی برای اســتقرار زنان آسیب پذیر 
از سوی مدیریت شهری با بودجه اختصاص یافته 
برای سال ۱3۹۷ ایجاد شود، این راه را با همکاری 
بخش خصوصی و خیران پیش برده ایم.وی افزود: 

به دلیل حساس بودن مسائل زنان، مدیریت داخلی 
این مجموعه کامال زنانه در نظر گرفته شده است 
تا زنان کارتن خوابی را کــه در این مجموعه وارد 
خواهند شــد، بتوانند با اطمینــان خاطر در آن 
محل ساکن شوند.این نماینده شورای شهر با بیان 
اینکه تنها نباید به فکر ایجاد مکان و ســرپناهی 
برای این افراد باشیم، گفت: اگر تنها به فکر ایجاد 
کردن این مکان ها باشیم، در آینده افراد مختلف 
و از جمله مهاجــران از شــهرهای گوناگون وارد 
می شوند و این خود باعث آسیب خواهد شد. باید 
این افراد را با بحث کارآفرینی توانمند کنیم.روشن 
اظهار کرد: نباید این مکان ها با نام سرپناه کارتن 
خوابان شناخته شــوند، بلکه باید به عنوان مرکز 
توانمندسازی معرفی شــود. افراد بی سرپناه باید 

پس از گذرانــدن دوره ای، از لحاظ روحی، روانی، 
فکری، اخالقی و همچنین از لحاظ شغلی توانمند 
شوند و بتوانند روی پای خود بایستند.وی با بیان 
اینکه باید آسیب ها را رفع کنیم، افزود: تنها ایجاد 
مکانی برای کارتن خوابــان خود می تواند کانونی 
برای تجمیع و افزایش تعداد این افراد شــود. پس 
نگاه را باید به سوی کارآفرینی ببریم. این نماینده 
شورای شــهر تصریح کرد: سازمان هایی همچون 
ســازمان فنی و حرفه ای که یکــی از اصلی ترین 
وظایف آن ها توانمندسازی افراد و مهارت آموزی 
به آن ها است، باید با یکدیگر هماهنگ شوند و این 
افراد را توانمند کنند. توانمندسازی در زندان نیز 
صورت گرفته اســت و در حال اجرا است.روشــن 
ادامه داد: در سال ۱3۹۷، پنج میلیارد تومان بودجه 
برای آسیب های اجتماعی اختصاص یافته است. 
باید تمام ســازمان ها همچون نیــروی انتظامی، 
بهزیستی و سایر ادارات برای آسیب های اجتماعی 

با یکدیگر همکاری کنند.

عضو  شورای اسالمی شهر اصفهان:

آسیب های اجتماعی، معضلی بزرگ در اصفهان است

مدیر برنامه ریــزی و نظارت بــر خدمات 
شــهری شــهرداری اصفهان اعالم کرد: 
تعداد چهار هزار و 3۰۰ کارگر فضای سبز 
و خدمات شــهری از ساعت ۱2 دوشنبه تا 
شش صبح روز سه شنبه اقدام به پاک سازی 

پارک های سطح شهر کردند. مجید عرفان منش با اعالم این خبر افزود: در روز ۱3 فروردین ماه، پارک ها و 
بوستان های شهر اصفهان بیش از ظرفیت خود میزبان شهروندان و مسافران نوروزی بود.وی افزود: تیم های 
نظارتی خدمات شهری، عوامل و معاونان خدمات شهری و مسئوالن امور شهری فضای سبز مناطق ۱5 گانه 
از ساعت شش صبح روزگذشته تا ساعت 24 در سطح پارک ها و فضای سبز در حال آماده باش و ارایه خدمات 
بودند. وی ادامه داد: ۱۶۰ دستگاه ماشین از ساعت شش صبح روز ۱3 فرودین در مبادی ورودی و خروجی 

شهر برای تحویل سبزه ها مستقر بودند و خوشبختانه شهروندان همکاری مناسبی در این زمینه داشتند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
اصفهان گفت: نوروز امسال، کمترین آمار ورودی 
پرونده به سیســتم قضایی به نســبت ایام نوروز 
سال های گذشته را شاهد بودیم.به گزارش برنا؛ 
محمدرضا قنبری در آخرین جلســه هماهنگی 

خدمات سفر شهر اصفهان با اشاره به این که بخش مهمی از این موضوع در نتیجه همدلی دستگاه های اجرایی 
محقق شده است، اظهار داشــت: در ایام نوروز بیشــتر پرونده ها مربوط به تصادفات یا جرایم غیر عمد بوده و 
خوشبختانه سایر جرایم از جمله سرقت و نزاع های دســته جمعی به نسبت سال های گذشته کاهش داشته 
است.  قنبری اضافه کرد: یکی از دشــواری های ایام نوروز، اقامت میهمانان با فرهنگ ها، ویژگی ها و توقعات 
 متفاوت است اما خوشبختانه آمار و شواهد، از کمترین جرایم و بیشترین تعامل بین دستگاه های اجرایی حکایت

 دارد.

مدیر برنامه ریزی و نظارت بر خدمات شهری 
شهرداری:

4300 پاکبان، پارک های شهر 
را نظافت کردند

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان خبر داد :

کاهش جرایم درنوروز 97 
نسبت به سال های گذشته

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: 
از 25 اسفندماه سال گذشته تا سیزدهم فروردین ماه امسال تعداد 
4۶2 هزار و ۷54نفر مسافر از طریق پایانه های مسافربری جابه جا 
شدند.عباس محبوبی اظهارکرد: در این بازه زمانی 2۰5 هزار و ۹45 
مسافر به شهر اصفهان وارد و 25۶ هزار و 8۰۰ نفر خروج مسافر از 

پایانه های شهر اصفهان انجام شده است.
وی افزود: از 25 اسفندماه تا سیزدهم فروردین سال ۹۷ جابه جایی 

مســافران از طریق 2۰ هزار و 8۱4 سرویس اتوبوس و مینی بوس 
انجام شده است.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان ادامه 
داد: طــی مدت یاد شــده در مرکز معاینه فنی مســتقر در پایانه 
مسافربری جی، دو هزار و 282 دســتگاه ماشین سبک معاینه و 
کارت فنی برای آنها صادر شده است.محبوبی با بیان اینکه سازمان 
پایانه های مســافربری دارای دو هتل مجهز در پایانه های کاوه و 

صفه است که تمامی تمهیدات ویژه برای پذیرایی و خدمت رسانی 
به مسافران در آن اندیشیده شده اســت،  اضافه کرد: در این بازه 
زمانی یک هزار و ۷58 نفر در هتل های صفه و کاوه اسکان یافتند. 
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان عنوان 
کرد: در پایانه هــای کاوه، صفه، جی، زاینده رود برای اســتراحت 
رانندگان شرکت های مســافربری و به منظور کاهش خطرات و 
تصادف در جاده ها، استراحتگاه و خوابگاه در نظر گرفته شده است.

جابه جایی بیش از 4۶0 هزار مسافر از طریق پایانه های مسافربری اصفهان در نوروز 97
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پیامبر اکرم صلی ا... علیه  وآله :
 ثروتمندترین مردم کسی است که اسیر حرص و آز نباشد.
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M
 در روزهایی که هوای بهاری به مشام شهروندان 
می رســد و خبری از روزهای پرترافیک پایان 
سال نیســت، فرصت مناســبی برای مردم و 
شــهروندان ایجاد می شــود تا نفس راحتی 
بکشــند. شــهروندان برای نفس های حبس 
شده ماه های سرد سال که به آلودگی گذشت 
و مســئوالن شــهری هم از اینکــه نیمه اول 
ســال قرار نیســت معضلی به نام آلودگی هوا 
برایشان تشــتت ذهنی ایجاد کند و بار دیگر 
منتقدان یاد آور شــوند که آنــان طرحی زیر 
بنایی برای کاهــش آلودگی هــوا ندارند. در 
 روزهای ابتدایی هر سال، شهر به آرامی نفس 
می کشــد، آن قدر آرام که دوست داری این 
روزها کش بیایند و تمام نشوند. اصفهان شهری 
می شود برای زندگی و دوست داشتن تمامی 
آنچه میان شــلوغی و آلودگی فراموش کرده 
بودیم و البته فراموش کردن آنچه نفس هایمان 
را بند آورده بود، بهار که پایش به این شهر باز 
می شود یادمان می رود بیشتر روزهای پاییز  
و زمســتانمان به آلودگی گذشــت و سهم ما 
از هوای پاک از 365 روز تنهــا چند روز بوده 
اســت. شــاید همین فراموش کاری هرساله 
اســت که نمی گذارد طرحــی زیربنایی ارائه 
شود یا ضرورت آن احساس شود. پاییز به پاییز 
یاد نداشــته هایمان می افتیم و فکر می کنیم 
حیف واقعا حیف که چیــزی به نام هوای پاک 
جایش خالی است و هر سال در مقایسه با سال 
قبل گویا اوضاع بدتر می شــود. آمار ها نشان 
می دهد که در ســال 96 تعداد روزهای سالم 
شهر نسبت به ســال های قبل افزایش یافته 
و کار تا جایــی پیش رفت کــه اصفهان گوی 
سبقت را در آلودگی هوا از تهران نیز ربود ولی 
ما با شروع فصل بهار فراموشکارتر می شویم و 
مسئوالن بیخیال تر . شــاید بهتر باشد با آغاز 
سال نو پیش از آن که درگیر وارونگی هوا شویم 
برنامه ای بــرای مبارزه با آلودگــی هوا  نیز در 
کنار برنامه های دیگر داشته باشیم و با تقویت 
حافظه تاریخی مان  نه تنها مطالبه از مسئوالن 
شــهری را افزایش دهیم بلکه خودمان نیز در 
این زمینه پیش قدم شــویم تا دوباره با شروع 

روزهای سرد درگیر اما و اگر نشویم.

یادداشت

 حافظه تاریخی خود  را 
تقویت کنیم

 اســتاد، مشــغول درس مبحث نواندیشــی و روشــنفکری برای 
شاگردانش بود؛ اما به خوبی می دانست این موضوع  به سادگی برای 
هرکســی جا نمی افتد. چون بحث فرهنگ دیرینه و فاخر بودن آن 
نیز مطرح شــده بود، به همین جهت از یکی از شاگردان خواست تا 
پنجره را ببندد. هوا گرم بود و تعداد شاگردان هم زیاد. پس از مدتی 
شاگردان کالفه شده و خواستار باز شــدن پنجره شدند. پنجره که 
باز شد همگی نفسی راحت کشــیدند و احساس خشنودی کردند. 
استاد پرسید:» نسبت به این هوای مطبوع که همین االن وارد شد 

چه احساسی دارید؟«
شاگردان همگی آن را یک جریان عالی و نجات بخش توصیف کردند. 
استاد گفت: »حاال که اینطور است پنجره را ببندید تا این هوای عالی 

را برای همیشه و در تمامی اوقات داشته باشید.«
تعدادی از شاگردان گفتند فکر بدی نیست؛ اما تعدادی دیگر پس از 
کمی فکر با اعتراض گفتند: »ولی استاد اگر پنجره بسته شود این هوا 

نیز کم کم کهنه می شود و باز نیازمند تهویه می شویم.«
استاد گفت: »خب، حاال شما معنی نواندیشی را فهمیدید! در جوامع 
وقتی یک اندیشه یا ایده یا فلســفه نو پیدا می شود عامه مردم ابتدا 
در برابر آن مقاومت می کنند؛ اما در طول زمان چنان به آن وابسته 
می شوند که بهتر کردن و ارتقای آن را فراموش می کنند و چون با 
فرهنگ شان مخلوط می شود نســبت به آن تعصب پیدا می کنند، 

مگر آنکه مثل بعضی از شما به زیان آن هم فکر کنند.«

باغ 
کاغذی

رمان »خانه مغایرت« اثر محمدعلی جعفری از ســوی نشر               
شهرستان ادب منتشر شــد. رمان »خانه مغایرت«، داستانی 
با حال و هوای جوان پســند، به قلــم محمدعلی جعفری در 
انتشارات شهرستان ادب منتشر شد. این رمان در 152 صفحه، 
ماجرای پســر جوانی به نام ســعید را روایت می کند که تنها 
فرزند خانواده ای ثروتمند، اهل یزد است و از قضا  عاشق سحر، 
دختری از خانواده ای پرجمعیت و سنتی می شود. او حاال باید 
خود را با این شرایط جدید و دشــوار که کامال برایش غریبه 

اســت، وفق بدهد. از دل این تالش گاه موقعیت هایی بسیار 
طنزآمیز خلق می شــود.محمدعلی جعفری متولد 1366 در 
یزد، نویسندگی را از سال 1387 با حضور در دوره های آموزش 
نویسندگی آغاز کرده است. او پیش از این مجموعه داستانی 
با عنوان »شغل شریف« منتشر کرده بود.»خانه مغایرت« را 
انتشارات شهرستان ادب، به قیمت 12500 تومان و با طرح 

جلدی ابتکاری منتشر کرده است.
 این کتاب به زودی در بازار کتاب حضور خواهد یافت.

خانه مغایرت هوای تازه در کالس درس

بیشـتر مواقع گوگل مـی تواند کمـک بزرگی بـرای پیدا 
کردن اطالعات مـورد نیازمان باشـد. با این حـال، گاهی 

هم اسـتفاده از آن مـی تواند بـه ضرر ما تمام شـود.
در ادامـه  به مواردی اشـاره مـی کنیم کـه بایـد از یافتن 

آنهـا در گـوگل بپرهیزید.
۱- عالئم بیماری

وبسـایت های زیادی دربـاره بیمـاری ها وجـود دارد که 
در حقیقـت اغلـب آنهـا توسـط متخصصـان رشـته های 
پزشـکی اداره نمـی شـوند. جسـت وجـو دربـاره معنای 
عالئمـی کـه در خـود مـی بینیـد، قطعا بـه شـما کمکی 
نخواهد کرد. در حقیقت ایـن کار تنها حال تـان را بدتر و 
شـما را وحشـت زده می کند. اگر دچار مشـکلی هستید 
از »دکتـر گـوگل« نپرسـید! بـه یـک پزشـک واقعـی 

مراجعـه کنیـد.
۲- موضوعات مجرمانه

ممکن اسـت تنها از روی کنجـکاوی درباره طرز سـاخت 

یک بمب یـا تهیـه آمفیتامین هـا در گوگل جسـت وجو 
کنیـد. بـا ایـن حـال، بایـد بـه خاطـر داشـته باشـید که 
سـازمان های اطالعاتی همواره چنین جسـت وجوهایی 
را ردیابـی مـی کننـد و آدرس آی پی شـما مـی تواند در 
پایـگاه داده هایـی با ایـن موضـوع قـرار گیرد. اگـر مایل 
نیسـتید تنها به دلیل کنجکاوی دچار دردسـر شـوید، از 

ایـن کار پرهیـز کنید.
۳- سرطان

در مـورد ایـن موضـوع هرچـه کمتـر بدانیـد خـواب 
آسـوده تری خواهیـد داشـت. انـواع بسـیار مختلفـی از 
ایـن بیمـاری وجـود دارد و اغلـب آنهـا عالئمـی دارنـد 
کـه شـباهت زیـادی بـه بسـیاری از حالت هـای طبیعی 
و بی خطـر بـدن دارد. اغلـب مـردم چیزهایـی مثـل 
سـرگیجه، ضعـف، حالـت تهـوع و ماننـد اینهـا را تجربه 
می کننـد؛ بنابرایـن ممکـن اسـت حالـت دیگـری را بـا 

سـرطان اشـتباه بگیریـد و دچـار وحشـت شـوید.

چیزهایی که هرگز نباید در گوگل جست وجو کنید!
دانستنی ها

حرف حساب
 این عمر ماست که سپری می شود

 پادشاه گفت: این ســاعت برج قصر است.ساعت به 
یاد ما می آورد که زمان در حال سپری شدن است. 
سپس دستش را روی سرم گذاشــت و ادامه داد:اما 
پسرم واقعیت این است که این زمان نیست که سپری 
می شود! این عمر ماست که سپری می شود. بدون ما 
انسان ها، زمان هیچ وقت عقربه ای نداشت و نخواهد 
داشــت.پس زمان چه کاری انجام مــی دهد؟زمان 
مرهم همه زخم های کهنه است و البته پدید آورنده 

زخم های تازه!
»قصر قورباغه ها«
یوستین گوردر

 تایلند، مسافران چاق را
 سوار هواپیما نمی کند!

 شــرکت هواپیمایی تایلند، خرید بلیــت پروازهای»بیزینس کالس« 
بوئینگ های جدید خود را برای مسافرانی که اندازه دور کمر آنها بیشتر 
از 56 اینچ  است، ممنوع کرد. از قرار معلوم، شرکت هواپیمایی بین المللی 
)THAI( بــرای هواپیماهای بوئینــگ جدید خود، کمربنــد ایمنی و 
ایربگ های مخصوصی سفارش داده که مسافرانی که دور کمر آنها از ۱۴۲ 
سانتی متر بیشتر است، نمی توانند از آنها استفاده کنند. در حال حاضر، 
شرکت هواپیمایی تایلند به مسافران چاق کمربند ایمنی بزرگ تر می دهد؛ 
اما آنها به دلیل محدودیت فاصله بــا صندلی جلویی نمی توانند ایربگ را 
در جای مناســب قرار 
دهند. به همین دلیل، 
از مسافرانی که اندازه 
دور کمر آنها از میزان 
تعیین شده بیشتر است 
خواست از خرید بلیت 
پروازهــای بیزینس 
کالس خودداری کنند.
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افقی
 ۱- از اســتان هاي ایران که در سال ۱379 رتبه 
8۲ را از ۱00 به لحاظ توســعه یافتگي صنعتي 

کسب کرد - روشندل
۲- خمیازه - ندا دهنده - از فلزات

3- مسابقات اتومبیل راني - کمیاب - بندگي
۴- هم زن بودن - پایان

5- رمق آخر - سائل - اکتیو
6-  نشــانه قرآني - صفت روبــاه - خس خس 

برونش ها - حرف نداري
7- استاني دیگر در ایران که در سال ۱379 رتبه 
۴6 را از ۱00 به لحاظ توســعه یافتگي صنعتي 

کسب کرد - یار ویس
8- یکي دیگر از عوامل موثر بر قیمت دالر

9- مترسک - ساختمان
۱0- همه - پدربزرگ - مالیات فوق العاده - رشد

۱۱- ویرگول، عزا و ماتم - همسر مرد
۱۲- فساد - درستي

۱3- لقمه خوراکي - صنایع - ساز چنگي
۱۴- فرزند - کاغذ به هم فشرده - سالک

۱5- عظیم - بندر استراتژیکي ایران که نام سابق 
آن »بندر گمبرون« بود

عمودی
۱- خبره در ارزشــیابي - یکي از برجسته ترین 

اقتصاددانان پولي جهان
۲- بلیغ - اشاره - میان - دوستي

3- از کشورهایي که به تازگي واحد پولش را به 
یورو تبدیل کرده است - بیزاري - ادب آموخته

۴- از درندگان - حرص و طمع - تیرانداز
5- یار سوزن - اعمال نامشروع - شغال

6- از شاخص هاي بورس معروف دنیا - خفاش 
- از ادات استفهام

7- زینهار - رشوه دادن - خانه کنار دریا
8- از قدرت هاي نوظهور اقتصاد جهان - کاالي 

نفیس - بیماري  هاري
9-  بیمارستاني در تهران - پماد - گرو گذارنده

۱0- عود - درس عبرت آموز - وسایل
۱۱- روزها - محل نگهداري کاال - از اقوام ایراني

۱۲- پایین - اراده - ابزار وجین
۱3- سنگریزه هاي درخشان - کاالیي با قیمت 

باال - اي خدا
۱۴- روشنایي - مایه آباداني - تنگه استراتژیک 

ایران - آزاد
۱5- از قدرت هاي بزرگ اقتصادي اروپا - مسئول 
ارشد بازاریابي ساندویچ فروشي هاي زنجیره اي 

»ساب وي« آمریکا.
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 ابتکار یک سوپرمارکت
 برای مقابله با معضل پالستیک

یک سوپرمارکت در آمســتردام هلند در اقدامی ابتکاری برای اولین بار 
در جهان، بخشی از فروشــگاه را به عرضه محصوالت بدون بسته بندی 
پالستیکی اختصاص داد.گروه محیط زیستی A Plastic Planet  عنوان 
کرد که آغاز به کار اولین فروشگاه عاری از بسته بندی های پالستیکی، 
اقدام حائز اهمیتی در روند مقابله جهانی با آلودگی پالســتیک اســت.

بیش از 700 محصول در یکی از بخش های این فروشگاه بدون هرگونه 
بسته بندی پالستیکی ارائه می شود که شامل گوشــت، برنج، لبنیات، 
شکالت، میوه و سبزی است. این مواد غذایی و سایر کاالها در قفسه های 
این بخش از فروشگاه 
که برچسب مخصوص 
»فاقد پالستیک« دارد، 
در بســته بندی های 
شیشــه ای، مقوایی، 
فلزی یا مواد زیســتی 
تجزیه پذیــر و جدید 

عرضه می شود.

  قاب روز

مراسم »یکشنبه نخل« در کلیسای گریگور تهران

نگاه

سمیه مصور
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