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  عواقب زیست محیطی و اجتماعی خشکسالی اصفهان به گردن مسئوالن است؛

گرد فراموشی ملی بر بستر خشک زاینده رود
5

اصفهان در محاصره تبلیغات تجاری
تبلیغ مصرف زدگی در شهر درسال حمایت از کاالی ایرانی

8

امیـدهای ذوب آهـن در  تاشکند زنده مـی شود

باخت غیر منتظره در فوالد شهر کار دست سبزپوشان داد؛

10

تنها 5 درصد صنایع دستی اصفهان خارجی است
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان:

3

کاهش 21 درصدی پرونده های طالق در اصفهان
معاون اجتماعی دادگستری استان اصفهان اعالم کرد:

عضو شورای اسالمی شهر:8

11
فساد اداری با کوتاهی دست دالالن  

از مدیریت شهری از بین می رود

کجای دنیا 2 نوع مالیات 
دریافت می شود؟

4

3

 بازدید مدیر کل میراث فرهنگی
 از کاخ سرهنگ آباد 

6

 گالیه های رییس اتحادیه
 چاپخانه داران اصفهان:

11

    اختصاص کمتر از 10 درصد ظرفیت بازارهای کوثر
 به کاالهای خارجی؛

 بازارهای کوثر
 نمونه ای موفق از حمایت کاالی ایرانی

به گفته مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری اصفهان با وجود مشکالت زیاد  هم اکنون بازارهای 

کوثر توانسته اند اعتماد شهروندان را به خود جلب کنند...

ارسال 512 میلیون لیتر فرآورده 
نفتی در ایام نوروز از اصفهان

حمیدرضا فدائی- شهردار دولت آباد

مزایده )نوبت اول(
شــهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی به 

اشخاص واجد شرایط واگذار نماید:

1- مزایده بهره برداری از کیوسک مواد غذایی واقع در پارک معلم به مدت یکسال بصورت اجاره 

بها ماهیانه

2- مزایده بهره برداری از سالن های مجموعه ورزشی رسالت شهرداری دولت آباد واقع در پارک 

معلم به مدت یکسال بصورت اجاره بها ماهیانه 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز شنبه مورخ 1397/2/1 

گشایش پاکات: روز یک شنبه مورخ 1397/2/2

محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانی- تلفن: 031-45822010 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شــرکت عمران شــهر جدید فوالدشــهر در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور حمل و نقل، مأموریتهای 

اداری و ایاب و ذهاب کارکنان شــرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به شــماره 97/78/ص مورخ 97/1/14 

را از طریق ســامانه تدارک الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشــنهاد 

 مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارک الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/1/15 می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: یکصد و نود و یک میلیون و سیصد هزار )191/300/000( ریال

نوع سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات 

اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند در وجه شرکت 

عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزی به حساب 

شماره 2173690205004 سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شرایط مناقصه گران: داشتن گواهینامه صالحیت معتبر از مراجع ذیصالح جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز پنج شنبه مورخ 97/1/16 تا روز یکشنبه مورخ 97/1/19

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخ 97/1/29

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز پنج شنبه مورخ 97/1/30

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:

فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کدپستی 8491741111 صندوق پستی 84915-167

تلفن: 5-03152630161 دورنویس: 03152124181 

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 

88969737 و 85193768 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

م الف: 158970

شهرداری دولت آباد
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حل معضل ســوریه و بازگردانــدن آرامش به این 
کشــور می تواند یکی از بزرگ ترین دستاوردهای 
دولت روحانی باشــد. مثلث ترکیه، روسیه و ایران 
به عنوان اصلی ترین کشــورهای بــازی کننده در 
معادالت ســوریه در حالی دومین دور نشست در 
مورد ســوریه را برگزار کردند که هــر کدام برای 
ماندن و خاتمه دادن به بحران و درگیری در سوریه 
نیازهای استراتژیک زیادی دارند.موفقیت آمیز بودن 
نشست های آستانه در بازگرداندن آرامش نسبی به 
سوریه کاهش چشمگیر درگیری ها و خسارت های 
انسانی و مقابله بهتر با داعش و گروه های تروریستی 
در این منطقه موجب شــد تا سلسله نشست های 
دیپلماتیک برای حل بحران در سوریه در باالترین 

سطح سران سه کشور پیگیری شود. 
دومیــن دور اجالس حل بحران روســیه در حالی 
برگزار می شــود که در دور پیشین این اجالس که 
در سوچی روسیه و با شرکت ۱۵۰۰ معارض سوریه 
و در باالترین ســطح ملی برگزار شد قانون اساسی 
جدید برای سوریه با توجه به آرامش نسبتی بحران 
در این کشــور تنظیم شــد  که بخش زیادی از آن 
حاصل نشست های آستانه و توافق کشورهای ایران، 

ترکیه و روسیه بود.
 در دور کنونی نشست سران درگیر در مسئله سوریه 
اما قرار است مناقشــات در این کشور و ایجاد چهار 
منطقه کاهــش تنش عملیاتی مورد بررســی قرار 
بگیرد ضمن اینکه با حضور فعال تر نیروهای سوریه 
در حلب، ادلب، حماه، حمص و در مناطق جنوبی 

سوریه مداخالت نظامی سایر کشورها در سوریه به 
حداقل برسد.

 اگر چه هر سه کشور شرکت کننده در این اجالس 
در ســوریه حضور نظامی و مستشــاری دارند اما 
همچنان تاکید این نشســت بر ایجاد راه حل ها از 
طرق غیر نظامی اســت. آنگونه که ایــران پیش از 
شــروع این اجالس تاکید کرده بازسازی سوریه و 
اصالح قانون اساسی موجود برای آینده اصلی ترین 
دســتورالعمل این اجالس خواهد بود.هر چند سه 
کشــور ایران، روســیه و ترکیه آنگونه که سرگئی 
الوروف، وزیر امور خارجه روسیه طی سخنانی در 

جمع اعضای شورای فدراسیون این کشور در مسکو 
گفته اســت منافع و اهداف صددرصد مشترک در 
سوریه ندارند ولی در خصوص مبارزه با تروریسم و 
حفاظت از تمامیت ارضی ســوریه کامال هم عقیده 
هستند. علی رغم اینکه در سال های ابتدایی ایجاد 
بحران در سوریه، ترکیه از معادالت این کشور کنار 
گذاشته شــد؛ اما با تغییر مواضع آنکارا و نزدیکی 
به روســیه و ایران بار دیگر این کشور توانست وارد 
معادالت امنیتی سوریه شود و بخشی از نگرانی های 
امنیتی و خود در این کشور را با حضور نظامی و سراغ 

سبز ایران و روسیه برای این حضور مرتفع کند.

 در دور جدید این نشســت ترکیه به عنوان میزبان 
این اجالس نیاز دارد تا با ســرکوب کردن کردهای 
مســلح در مرزهای خود با ســوریه و ایجاد منطقه 
امن خطر تجزیه طلبــی در این کشــور را مرتفع 
ســازد از ســوی دیگر روس ها نیز برای جلوگیری 
از نفوذ آمریکا و اعراب در ســوریه نیــاز دارد تا هر 
چه زودتر آشــتی ملــی میان نیروهــای داخلی و 
معترضان بر قرار شــود  هر چند بخــش زیادی از 
معارضان ســوریه و همچنین کشورهای غربی، در 
 مقاصد و تالش  های این کشــور در ســوریه تردید 

دارند.

داعش تنها ۴ درصد از خاک 
سوریه را تحت کنترل دارد

معاون وزیر دفاع ســوریه تاکید کــرد که گروه 
تروریســتی داعش تنها ۴ درصد از خاک سوریه 
را تحت کنترل خود دارد. این مقام ســوری در 
سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مسکو عنوان 
داشت: گروه تروریســتی داعش در حال حاضر 
تنها ۴ درصد از خاک سوریه را تحت کنترل دارد. 
وی در ادامه افزود: حضور داعش در سوریه تنها 
منحصر به چند نقطه تحت محاصره شده که در 

کل ۴ درصد از خاک سوریه را شامل می شود. 

خروجازبنبست؛
 آغاز تالش برای تشکیل 
دولت جدید در ایتالیا 

احزاب ایتالیایی تالش برای تشکیل دولت جدید 
را آغاز کردند تا راه حلی برای برون رفت از بحران 
این کشور بیابند.. احزاب پیروز در این انتخابات 
بر سر ائتالف با حزب ســیلویو برلوسکنی برای 
تشــکیل دولت اختالفات جدی دارند. حزب او 
دومین حزب بزرگ در ائتالف جناح راست است 
که رقیب سرسخت جنبش پنج ستاره به حساب 

می آید.  

روسیه تاریخ تحویل سامانه اس  
۴۰۰ به ترکیه را جلو انداخت

 رییس جمهوری روســیه از تحویل زود هنگام 
ســامانه موشــکی اس ۴۰۰ به ترکیه خبر داد. 
روسیه و ترکیه ماه دسامبر گذشته قراردادی برای 
خرید این سامانه ها از ســوی آنکارا امضا کردند 
که با اعتراضات هم پیمانان ترکیه در ناتو مواجه 
شــدند. علی رغم این اعتراضات اما روسیه اعالم 
کرده است بنا به درخواست ترکیه زمان تحویل 

این سالح ها را کوتاه تر کرده است.

نشست آمریکا با شورای همکاری 
خلیج فارس به تعویق افتاد 

مقام های آمریکایی اعالم کردند که کاخ ســفید 
نشست برنامه ریزی شــده رییس جمهوری این 
کشور با ســران شــورای همکاری خلیج فارس 
که قرار بود بهار در واشــنگتن برگزار شود را به 
تاخیر انداخته اســت. اگر چه برنامه دیپلماتیک 
شلوغ علت این امر عنوان شده اما به نظر می رسد 
ترامپ تا زمانی که مجلس سنای آمریکا »مایک 
پمپئو« را تایید نکند، به دلیل نداشتن وزیر امور 
خارجه رسمی نمی تواند این نشست بین المللی 
را برگزار کند. همچنین اختالفات اعراب با قطر و 
بهتر شدن این روابط را دلیل دیگری بر این تاخیر 

دانسته اند.

اعالم آمادگی ازبکستان برای 
گشایش دفتر سیاسی طالبان

نماینده ویژه ازبکستان اعالم کرد که در صورت 
تمایل دولت کابل، کشورش برای گشایش دفتر 
سیاســی طالبان آمادگی دارد. پس از اندونزی و 
ترکمنستان ازبکســتان نیز برای گشایش دفتر 
سیاسی طالبان در این کشور اعالم آمادگی کرده 
اســت.اگر چه تا کنون دولت افغانســتان به این 
موضوع واکنشی نشــان نداده ؛ اما شورای عالی 
صلح افغانستان از این مســئله استقبال کرده و 
آن را حرکتی در جهت ایجاد صلح در افغانستان 

دانسته است.
این در حالی اســت که در چند مــاه اخیر دولت 
افغانستان بارها بحث بستن دفتر سیاسی طالبان 
در قطر و یا انتقال آن به کشــور دیگری را مطرح 
کرده اســت. ازبکســتان به دلیل مرز مشترک 
با افغانســتان و پروژه های اقتصادی مشــترک 

خواستار برقراری صلح در این کشور است.

اجالس ترکیه؛ تیر خالص مناقشات در سوریه
نشست فوق العاده درباره 

تهدیدات تلگرام
ســید حســین نقوی حسینی ســخنگوی 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســالمی از برگزاری جلسه 
فوق العاده کمیسیون متبوعش با مسئوالن 
فضای مجازی درباره بررسی تهدیدات تلگرام 
برای امنیت کشور خبر داد و گفت: بر اساس 
هماهنگی های انجام شــده با کمیســیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی مقرر شده 
است تا اعضای دو کمیســیون امنیت ملی و 
اقتصادی مجلس ، صبح روز دوشنبه بیستم 
فروردین ماه، جلسه مشــترکی را با حضور  
محمدجــواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات و ابوالحســن فیروز  آبادی 
 دبیر شــورای عالی فضای مجــازی برگزار 

کنند. 
وی هدف از برگزاری این نشست مشترک را 
بررســی تهدیدهای اقتصادی شبکه تلگرام 
و ضرورت تامین امنیت اطالعات شــخصی 
 افراد در شبکه های پیام رسان داخلی عنوان

 کرد.

جلسه بررسی سوال از رییس 
جمهور برگزار می شود

محمدرضــا پورابراهیمي با اشــاره به ارجاع 
ســوال پنج محوري نماینــدگان از رییس 
جمهور به کمیســیون اقتصــادي مجلس 
شــوراي اســالمي، گفت: پیــش از پایان 
ســال 96 نامه اي به دولت ارســال شــد تا 
نمایندگان رییــس جمهور براي بررســي 
سوال به کمیسیون معرفي شوند، که با توجه 
 به تعطیالت نــوروز بررســي آن امکانپذیر

 نبود. 

رییس کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي افزود: روز سه شــنبه بار دیگر پیرو 
نامه قبلي مکاتباتــي با دولت صورت گرفت، 
تا نمایندگان رییس جمهور براي بررســي 
 ســوال به کمیســیون اقتصــادي معرفي

 شوند.
 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي 
اســالمي با بیان اینکه اگر اسامي تا امروز به 
کمیســیون اقتصادي معرفي شــود، جلسه 
کمیسیون روز دوشنبه آینده درباره سوال از 
رییس جمهور برگزار مي شود، تصریح کرد: 
در غیر این صورت کمیسیون ممکن است که 
هفته آینده جلســه اي برگزار کند و یا به دو 

هفته بعد موکول شود.

وزیرخارجهاعالمکرد:
خواسته های مشروع ملت 
فلسطین پی گیری می شود

محمدجــواد ظریف در گفتگویــي تلفني با 
اســماعیل هنیه، رییــس دفتر سیاســي 
جنبش حماس با اشــاره به لــزوم اقدامات 
جامع جهان اســالم و ســازمان ملل متحد 
در حمایت از خواســته هاي مشــروع مردم 
فلســطین و محکومیــت جنایــات رژیــم 
صهیونیســتي، از برنامه ریــزي جمهوري 
اســالمي ایران براي پیگیري این موضوع در 
مجمع عمومي ســازمان ملل متحد، جنبش 
 غیرمتعهدها و سازمان همکاري اسالمي خبر 

داد.
اســماعیل هنیــه نیــز ضمــن قدرداني از 
سیاســت هاي اصولي جمهوري اســالمي 
ایــران در حمایــت از مقاومــت و مــردم 
فلســطین، گزارشــي از حادثه روز جمعه را 
که طي آن بیســت نفر از مردم بي دفاع غزه 
به دســت رژیم صهیونیســتي به شــهادت 
 رســیدند و صدها نفر نیز زخمي شدند ارائه 

کرد.

سردار اسماعیل کوثری 
جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه :

سپاه

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، 
گفت: عرضه کاالهــای ایرانی به مــردم، نیازمند 
زیرســاخت هایی از جمله کیفیت و قیمت مناسب 
اســت. کیفیت و قیمت دو فاکتــور تعیین کننده 
بازار مصرفی هســتند و صرف شعار، مشکل را حل 
نمی کند. حمایت از کاالی ایرانی شعار زیربنایی و 
اساسی اســت و تحقق آن نیاز به زیرساخت و ابزار 
خود را دارد. هاشــم زایی در ادامه با بیان اینکه در 
کشــور ما ســاخت خودرو همزمان با کره جنوبی 
آغاز شــد اما امروز از صنعت خــودرو کره جنوبی 
بسیار عقب هســتیم، تصریح کرد: باید ببینیم که 
کیفیت خودروی ما نیز در این ۵۰ سال چه میزان 
افزایش یافته است؛ چرا که خودرو ویترین کاالهای 
ساخت داخل اســت.نماینده مردم تهران افزود: از 
نظر من تا زمانی که کیفیت خــودروی ما اینگونه 
باشد عدم تمایل مردم به استفاده از کاالهای ایرانی 
دیده خواهد شــد. با ممنوعیت و تعرفه های باالی 
کاالی خارجی مشکل حمایت از کاالی داخلی حل 
نمی شود باید کیفیت محصوالت خود را باال ببریم.

 ویترین کاالی ایرانی 
وضعیت خوبی ندارد

عبدالرضاهاشمزایی:

تولید

کافه سیاست

عکس  روز 

جلسههیئتدولت
سواپ نفتی عراق و ایران دوباره جان می گیرد

پیشنهاد سردبیر:

جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه گفت: عربستان 
عددی نیست که بخواهد در برابر جمهوری 

اسالمی ایران عرض اندام کند.
سردار اسماعیل کوثری با اشاره به اظهارات 
»محمــد بن ســلمان« ولیعهد عربســتان 
ســعودی در خصوص جنــگ احتمالی با 
جمهوری اســالمی ایران در ۱۰ تا ۱۵ سال 
آینده، اظهار کرد: عربســتان عددی نیست 
کــه بخواهــد در برابر جمهوری اســالمی 
ایران عرض اندام کند؛ اگر آمریکا دســتش 
را از پشت عربستان بردارد، عمر این ها یک 
روزه به ســر می آید و سقوط می کنند. رژیم 
جنایتکار آل ســعود که می خواســت یک 
هفته ای در جنگ یمن پیروز شود، امروز وارد 
چهارمین سال تهاجم به یمن شده و کاری از 

پیش نبرده است.

عربستان در برابر ایران 
عددی نیست

حمید رضا فوالدگر
 رییس کمیسیون ویژه حمایت از 

تولید ملی:

پارلمان

عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفت: شهردار 
تهران با هدف سالم سازی و شفاف سازی درفعالیت 
ها وارد شهرداری شد؛ بنابراین باید پیش بینی می 
کرد که درطول مســیر با موانعی روبــه رو خواهد 
شــد. محمود صادقی با اشــاره به اینکــه برخی 
اعضای شورای شهر نسبت به شرایط حاد بیماری 
شهردارتهران مسائلی را مطرح کردند، گفت: برخی 
معتقدند که شــهردارتهران به دلیل وجود بیماری 
باید از شرایط استرس زا به دور باشد،؛ اما احتماالتی 
وجود دارد مبنــی براینکه به دلیــل وجود برخی 
فشارها طرح استعفا مطرح شده است. این نماینده 
مجلس افزود: طبق شنیده ها برخورد دادستانی با 
شهردار تهران درخصوص مسائل جشن برج میالد 
برخورد تند و نامناسبی بوده و شــاید این مسئله 
دلیلی برطرح استعفا باشــد.صادقی تاکید کرد: به 
احتمال بسیار در طرح اســتعفای نجفی مسائلی 
وجود دارد که حداقــل نماینــدگان از آن اطالع 
ندارند، ممکن است فشــارها به گونه ای بوده باشد 

که شهردار تهران وادار به کناره گیری شده باشد.

 شاید نجفی وادار به استعفا 
شده باشد

صادقی:

دیدگاه

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
از گــزارش این کمیســیون در مورد تخلف 
دولت در عدم اجرای قانون پیگیری تحقق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی خبر داد. این 
نماینده مجلس با اشــاره به قانون تصویب 
شــده در این زمینه گفت: در بحث اقتصاد 
مقاومتی  قرار بود شورای سه نفره ای با حضور 
معاون اول رییس جمهــور، معاون اول قوه 
قضائیه و نایب رییس اول مجلس تشــکیل 
شود اما هنوز بســیاری از بند های ۲۴ گانه 
سیاست های اقتصاد مقاومتی محقق نشده 
و حتی معتقدیم سیاست های کلی نیز اجرا 
نشده اســت در همین راستا گزارشی از این 
تخلف دولت طبق تبصره یک ماده ۴9 آئین 
نامه داخلی تدوین شده است که در مجلس 

قرائت خواهد شد . 

تخلف دولت در اجرای 
قانون اقتصاد مقاومتی

پیشخوان

بین الملل

د باربرینی، رییس پلیس سن برونو، گفت جسد یک زن که تصور 
می شود عامل تیراندازی بوده در داخل ســاختمان پیدا شد. به 
گفته او این زن »خودکشی« کرده اســت. رسانه های خبری نام 
زن مهاجم را نسیم اقدم، ٣۱ ســاله و ایرانی تبار گزارش کرده و 

برخی رسانه های اجتماعی گفته اند که او متولد ایران بوده است.
تقریبا حوالی ظهر روز سه شــنبه بود که یک زن در دفتر شبکه 

اجتماعی یوتیوب واقع در شهر ســن برونوی ایالت کالیفرنیای 
آمریکا شروع به تیراندازی کرد و موجب ترس و وحشت کارکنان 
و شهروندان عادی حاضر در حوالی محل تیراندازی شد. بر اساس 
گفته های سخنگوی پلیس سانفرانسیسکو تعداد مجروحان این 
حادثه تاکنون حداقل ۴ نفر اعالم شده است که حال یک نفر آنها 

وخیم گزارش شده است. خود فرد مهاجم نیز کشته شده است.

گزارش ها حاکی از آن اســت که این حمله تیراندازی در داخل 
ساختمان مقر یوتیوب صورت گرفته است و فرد مهاجم نیز یک 
زن بوده است. بســیاری از کارشناسان و خبرنگاران آمریکایی بر 
این باورند که انگیزه فرد مهاجم سیاســت های نادرست شبکه 
اجتماعی یوتیوب بوده است، برخی دیگر معتقدند که که این تنها 

یک خصومت شخصی بوده است.

دلیل حمله »زن ایرانی« به دفتر یوتیوب چه بود؟ 

نجفینمــیخواهد
بماند

قرارداد سواپ نفت خام از طریق نفتکش های جاده پیما 
که بین ایران و عراق منعقد شــده بود به دالیل امنیتی 
منتفی شد؛ اما گزینه ساخت خط لوله کرکوک به ایران 
هنوز روی میز قرار دارد. بر اســاس خبرها نگرانی های 
امنیتی در خصوص وجود مین  یا سایر مواد منفجره از 

جنگ ایران و عراق باقی مانده در سال گذشته و نبود ایکس ری موجب شد تا عملیات انتقال نفت عراق از 
طریق ایران منتفی شود اما  بعد از در اختیار گرفتن میدان های نفتی کرکوک توسط دولت مرکزی عراق  و 
نیز کاهش صادرات نفت خام از این منطقه بحث استفاده مجدد از مسیر ایران برای انتقال نفت مطرح شده 
است دولت عراق تالش دارد با توسل به راه های جدید، صادرات نفت خام از شمال عراق را افزایش دهد 
و ایران یکی از مسیرهایی است که می تواند در کنار مســتحکم  کردن روابط سیاسی دو کشور، صادرات 

بخشی از نفت خام این کشور را نیز تضمین کند.

بستن قرارداد پر ســر و صدای ایران و شرکت نفتی توتال 
با جدی شدن تحریم های مجدد آمریکا و نقض برجام باز 
هم جنجالی شده است. با توجه به جدی شدن زمزمه های 
تحریم مجدد  از جانب اروپا و آمریکا و ارتباطات گسترده 
این کشــورها با شــرکت توتال امکان نقض قرار داد این 

شرکت با ایران افزایش یافته است. در همین رابطه حسنوند، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
درباره راهکار مقابله ای پیش بینی شده در صورت نقض عهد شرکت توتال گفت: در قرارداد توتال به دلیل آنکه 
ما هنوز در مراحل ابتدایی قرارداد هستیم در صورت نقض قرار داد از جانب این شرکت، متاسفانه جریمه ها و 
مجازات هایی که برای این مرحله پیش بینی شده، متناسب با خسارت های از دست رفتن زمان و نیز خسارات 
مربوط به اطالعات میادین گازی و نفتی نیست و ما نیز این مشکل را قبول و اعتقاد داریم که باید سختگیرانه تر 

از این عمل می شد.

سواپ نفتی عراق و 
ایران دوباره جان 
می گیرد

 تیغ تیز تحریم 
 زیر گلوی
 توتال

رفعانحصــاربهجای
فیلترینگ

تحصیلکرده زنــان
موتوررشداقتصاد

کشدالرچشمبازار

مرضیهمحبرسول
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شعار حمایت از کاالی ایرانی با واردات فرش 
دستباف منافات دارد

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

ذره بین

منتظر گرانی به بهانه دالر باشید
 نرخ دالر که چند روزی است وارد کانال 5000 
تومان شــده و از 5100 تومان هم عبور کرده 
واکنش های مختلفی را از سوی مردم به همراه 

داشته است.

مردم و بعضــا چهره هــای مطــرح هنری و 
اقتصادی با ورود دالر بــه کانال 5000 تومان 
این نقد را به دولت وارد کرده اند که چرا باید هر 
روز از ارزش پول ملی کاســته و در مقابل دالر 

گران شود؟!
طبعــا گرانــی دالر در بخش هــای مختلف 
اقتصادی اثرات منفی را به همراه خواهد داشت 
که مهم ترین این اثرات، جنبه روانی اســت که 
بر بازارهای مختلف حاکم می شود. از چند ماه 
قبل و همزمان با آغاز سیر صعودی دالر در بازار 
آزاد، فعاالن اقتصــادی در بخش های مختلف، 
به دلیل ارتباط مستقیم و غیرمستقیم کسب و 
کارشان با دالر، خواسته و ناخواسته تغییرات 
قیمتی دالر را در فعالیت های اقتصادی شــان 

اعمال کردند.
همــه می دانیم که هــر وقت دالر گران شــد 
به دنبالش باید منتظر گرانی کاالهای اساسی، 
پوشــاک و اجناس مختلف داخلی و خارجی 
باشیم! شــاید موز اولین کاالیی بود که جلوتر 
از گرانی دالر گران شــد و همچنــان ترجیح 
می دهد در اوج باشــد. از حــاال زمزمه گرانی 
در ســایر بخش هایی کــه بــا کاال و خدمات 
 ارتبــاط دارنــد به بهانه گرانــی دالر به گوش

 می رسد.

بازار

کیف لپ تاپ

    

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:
واحدهای تولیدی پیگیر 

ممنوعیت واردات کاالهای 
مشابه باشند

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان از واحدهای تولیدی خواست اگر کاالیی 
با کیفیت مناسب و در حد کافی متناسب با سالیق 
مختلف مردم تولید می کنند، پیگیر ممنوعیت 

واردات کاالهای مشابه باشند.
» اســرافیل احمدیه« اضافه کرد: مــا از تولید 
کاالهایی با کیفیت مناسب و در حد کافی همراه 
با رقابت پذیری در داخل کشور حمایت می کنیم.

وی با بیان اینکه با واردات کاالهایی که با کیفیت 
در داخل تولید می شــود مخالفیم، اظهار کرد: 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت در ســال های 
گذشــته از واردات برخی کاالها که امکان تولید 
کیفی آنها در داخل وجــود دارد، جلوگیری کرد 
که در راستای تحقق شعار امســال ) حمایت از 
کاالی ایرانی ( این رویه در گستره بیشتری ادامه 

می یابد.
احمدیه همچنین از بنگاه های تولیدی خواست 
تا به نوسازی تجهیزات و صنایع توجه کنند و برای 
رقابت پذیری و صادرات کاالها و محصوالت خود، 
جامعه هدفی فراتر از مصــرف داخلی را مدنظر 

قرار دهند.

کمک 2میلیاردتومانی 
صنعتگران اصفهانی برای 

حمایت از نیازمندان
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان گفت: 1۸0 واحد صنعتی در سال گذشته 
یک میلیارد و ۹50 میلیون تومان برای حمایت از 

نیازمندان اصفهانی پرداخت کردند.
حمیدرضا شــیران بابیان اینکه در سال گذشته 
برای جذب کمک های صنعتگــران اصفهانی به 
1۸0 واحد صنعتی و تولیدی در استان اصفهان 
مراجعه شده است، اظهار داشت: این واحدهای 
تولیدی با اســتقبال از طرح هــای حمایتی این 
نهاد بیش از یک میلیــارد و ۹50 میلیون تومان 
به صورت نقد، کاال و خدمات در اختیار نیازمندان 

اصفهانی قرار دادند.
وی بابیان اینکه ۹0 نوعــروس مددجو از محل 
کمک های صنعتگران و صاحبان صنایع اصفهان 
کمک هزینه جهیزیه دریافت کردند، افزود: 223 
میلیون تومان توســط این خیران نیکوکار برای 
تامین جهیزیــه به صورت نقــد و کاال در اختیار 

کمیته امداد قرار گرفت.

 پرداخت وام ازدواج
 تا 2 ماه دیگر

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
مسئوالن اگر بخواهند طی یک هفته وام پرداخت 
می شــود؛ اما طبق تجربه های قبلی و در بهترین 

حالت این روند دو ماه طول می کشد.
 محمد حسینی با اشاره به تعیین وام 15 میلیون 
تومانی در قانون بودجه سال ۹۷، روند اجرای آن 
را توضیح داد و گفت: با تصویب قانون در مجلس، 
تایید آن از سوی شورای نگهبان و ابالغ به دولت، 
قانون بودجه توســط رییس جمهور به سازمان 
برنامه و بودجه ابالغ می شود، سازمان به وزارت 
اقتصاد و دارایی دســتور و وزیر اقتصاد به عنوان 
رییس مجامع بانک ها موضــوع وام ازدواج را به 

بانک مرکزی ابالغ می کند.
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلس شورای اســالمی ادامه داد: رییس بانک 
مرکــزی نیز دســتورالعمل اجــرای وام ازدواج 
15 میلیون تومانی را به شــعب بانک ها ارسال 
خواهد کرد تا شعب نســبت به پرداخت این وام 

اقدام کنند.

مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان 
با بیان اینکه کمتر از پنج درصد صنایع دســتی 
موجود در اصفهان خارجی است، گفت: در پیک 
بازرســی نوروزی اصناف تا 11 فروردین امسال، 
۷۹۹ پرونده تخلف به ارزش بیــش از ۷ میلیارد 
و ۹۸4 میلیون ریال برای ارســال بــه تعزیرات 

تشکیل شد.
جواد محمدی فشــارکی ، با اشاره به آخرین آمار 
بازرســی اصناف در ایام تعطیالت نــوروز، اظهار 
کرد: از 2۸ بهمن ماه ۹6 تا 11 فروردین امســال، 
50 هزار و 405 بازرسی در سطح اصفهان صورت 
گرفت که منجر به ۷۹۹ پرونده برای ارســال به 

تعزیرات حکومتی شد.
مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان با 
بیان اینکه 23 درصد از 402 شکایت مردمی در 
این مدت، منجر به تشکیل پرونده شد، اظهار کرد: 
بیشتر این شــکایات مربوط به صنوف مختلف از 
جمله پارچه فروشــان، ســوپرمارکت ها، میوه و 

سبزی و ... بوده است.

وی همچنین در خصوص وضعیت نظارت بر بازار 
صنایع دســتی در میدان امام )ره( در ایام نوروز، 
گفت: چهار سال گذشته، بیش از ۹5 درصد صنایع 
دستی میدان امام )ره( خارجی بود؛ اما با پیگیری 
بازرســی اصناف در حال حاضر باالی ۹5 درصد 
صنایع دســتی موجود در میدان امام )ره( تولید 
داخل اســت و کمتر از پنج درصد صنایع دستی 

موجود در اصفهان خارجی است. 

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان:

تنها 5 درصد صنایع دستی اصفهان خارجی است
رییس صنــف تولیدکنندگان مصنوعــات چوبی 
گفت: اداره های دولتی و سازمان های که قصد تغییر 
دکوراسیون دارند، می توانند در راستای تحقق این 
شعار از محصوالت ایرانی استفاده کنند و انجام این 

امور را به تولیدکنندگان ایرانی بسپارند.
محمد شادمند در رابطه بانام گذاری سال ۹۷ اظهار 
داشــت: حمایت از کاالی ایرانی در شــرایطی که 
بازارهای داخلی بــا ورود بی رویه کاالهای خارجی 
مسموم شده اند؛ شــعاری بجا بود و امید است که با 

برنامه ریزی دقیق این شعار محقق شود.
وی در همیــن رابطه افزود: در حــال حاضر الگوی 
مصرف به ســمتی رفته اســت که اگر اسم کاالی 
خارجی روی محصولی که برای فروش ارائه می شود، 
نباشد، از این کاال استقبال خوبی صورت نمی گیرد.

وی بیان داشــت: اجناس مصنوعات چوبی وارداتی 
از نظر کیفیت تفاوت چندانی با نمونه های تولیدی 
داخلی ندارد، چه بسا برخی از کارخانه های تولیدی 
اصفهــان محصــوالت باکیفیت تری را نســبت به 

نمونه های وارداتی ارائه می دهند.

شــادمند تصریح کرد: درصورتی که الگوی مصرف 
در ســال جاری با انتخاب شــعار حمایت از کاالی 
ایرانی تغییر کنــد و دید مصرف کننده نســبت به 
کاالهای ایرانی تغییر کند، تاثیر بسزایی بر عملکرد 
کارخانه هایی که محصوالت پایــه تولید می کنند 
خواهد داشــت. به همین منظور اداره های دولتی 
در راســتای تحقق این شــعار از محصوالت ایرانی 

استفاده کنند . 

رییس صنف تولیدکنندگان مصنوعات چوبی اصفهان:

ادارات دولتی در استفاده از کاالی ایرانی پیشتاز شوند

سکه طال در میانه هفته کاری جاری به ارزش یک میلیون و ۷2۹ هزار تومان رسید و بار دیگر تغییر قیمت مثبت 
4 هزارتومانی در این بخش حاصل شد. سکه طرح قدیم و نیم ســکه جهش های قیمتی بیشتری را نسبت به 
سایر بخش ها به ثبت رساندند و به ترتیب 25 هزار تومان و 1۹ هزار تومان گران تر شدند. هر قطعه نیم سکه در 
بازار در قیمت ۸3۸ هزار تومان معامله شد و ربع سکه نیز با ثبت رشد 2 هزارتومانی، به ارزش 52۸ هزار تومان 
رسید. این در حالی است که دالر 4 تومان کاهش قیمت را تجربه کرد تا به مرز پنج هزار و 50 تومانی برسد و 

سکه تمام بهار آزادی )امامی( یک میلیون و ۷2۹ هزار تومان مبادله شد. 

 خروش بهاری
 در بازار سکه

بازارهای مالی شهر در چه حالی 
هستند؟

که
س

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،671،000
تومان

841،000نیم سکه
تومان

528،000ربع سکه
تومان

340،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

160،590
تومان

      قیمت سکه و طال

ME کیف لپ تاپ مارشال مدل

 45,000
تومان

کوله پشتي مارشال

 78,000
تومان

VG 352- کیف لپ تاپ گارد مدل

 100,000
تومان

تظاهرات معلمان آمریکایی 
در اعتراض به مشکالت معیشتی

عکس روز

اصناف

همزمان با آغاز سفرهای نوروزی تا پایان تعطیالت نوروز 
سال جاری حدود 512 میلیون لیتر فرآورده های مختلف 
نفتی از طریق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 

اصفهان رسید و ارسال شد.
 مجتبی بشارتیان، مدیر شــرکت خطوط لوله و مخابرات 

نفت ایرانـ  منطقه اصفهان ، اظهار کرد: در ایام تعطیالت نوروز با حضور فعال همکاران منطقه و پشــتیباني 
مخابرات، بدون هیچ وقفه ای عملیات انتقال نفت خام ازمارون به پاالیشگاه اصفهان انجام شد که در آن، بیش 
از 4 میلیون و 300 هزار بشکه نفت خام به پاالیشگاه اصفهان و بیش از 2 میلیون و 500 هزار بشکه به منطقه 
تهران ارسال شــد.وی افزود: عالوه بر این در طول ایام نوروز حدود 5۸ میلیون لیتر بنزین موتور، بیش از 61 
میلیون لیتر بنزین ســوپر، بیش از 115 میلیون و 500 هزار لیتر بنزین یورو 4  و بیش از 10۷ میلیون لیتر 
نفت گاز از انبارهای شهید محمد منتظری اصفهان دریافت و از طریق خط لوله 1۸ اینچ به تهران ارسال شد.

ارسال 512 میلیون لیتر 
فرآورده نفتی در ایام 
نوروز از اصفهان

عبدالوهاب سهل آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  
اگر می خواهیم استفاده از کاالی ایرانی در جامعه به یک فرهنگ 
تبدیل شــود باید کیفیت این کاالها افزایــش یابد و به کاالهای 

خارجی نزدیک شود.
وی بیان داشــت: در جنگ اقتصادی امروز تولید کنندگان نقش 
مهمی را بر عهده دارند و امیدوارم مردم و مسئوالن دست در دست 

هم دهند تا در این جنگ نیز به پیروزی دست یابیم.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: فریز شــدن معوقات 
بانکی، اصالح شــیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده و تغییر نگرش 
ســازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی از الزامات حمایت 

از کاالی ایرانی و خاموش نشدن چراغ واحدهای تولیدی است.
وی ادامه داد: شرایط سال گذشــته به نحوی بود که برنامه ها و 

اهداف اقتصاد مقاومتی به صورت کامل محقق نشده است.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: جهادگران عرصه کار و تولید 
به حمایت و پشتیبانی مناسب نیاز دارند و انتظار ما از دولت این 
است که با واردات کاالهای غیر ضروری و کاالهای مشابه داخلی 
به شدت مقابله کند. وی بیان داشت: مگر می شود شعار حمایت 

از کاالی ایرانی داد و شاهد واردات فرش دستباف بود؟

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
شعار حمایت از کاالی ایرانی با واردات فرش دستباف منافات دارد

رییس هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: در هر نقطه کشــور که دســت بگذاریم 
یک دنیا پتانســیل وجود دارد در حالی که رتبه کسب 
و کار ایران در میان 1۹0 کشــور 124 است؛ زیرا از ده 
پارامتر تعریف شده یکی سادگی کسب و کار است که در 

کشور روند ایجاد کسب و کار را نتوانسته ایم آسان کنیم.محمد رضا برکتین، اظهار کرد: ایران رتبه اول 
در صادرات مواد خام را دارد. تمام عناصر جدول مندلیف در ایران وجود دارد و آنها را اســتخراج و صادر 
می کنیم؛ اما تراز تجاری تنها واردات و صادرات نیست. در هر نقطه کشــور که دست بگذاریم یک دنیا 
پتانسیل وجود دارد در حالی که رتبه کسب و کار ایران در میان 1۹0 کشور 124 است. زیرا از ده پارامتر 
 تعریف شده یکی سادگی کســب و کار است که در کشور روند ایجاد کســب و کار را نتوانسته ایم آسان 

کنیم.

رییس هیئت مدیره خانه صنعت استان: 

تراز تجاری صادرات 
مواد خام نیست

حســین عبدلی با اشاره به شــعار حمایت از کاالی 
ایرانی در خصوص کیفیت محصوالت لوازم خانگی 
تولید داخلی، اظهار کرد: در دو ســال اخیر کیفیت 
کاالی ایرانی واقعا تغییر کرده است و از آنجایی که 
به عنوان یک فروشــنده لوازم خانگی با محصوالت 
مختلف ایرانی و خارجی سر و کار دارم می توانم اعالم 

کنم که کیفیت کاالی ایرانی واقعا بهتر شده است.
وی با بیان اینکه تا حدودی اعتمــاد مردم به لوازم 
خانگی ایرانی جلب شده است، بیان کرد: البته هنوز 
هم برخی از کاالهای ایرانی بی کیفیت وجود دارند 
که البته انتظار می رود این تعداد محصوالت اندک 
نیز کیفیت خود را افزایش دهند، هر چند اکثر لوازم 

خانگی ایرانی کیفیت خوبی دارد.
نایــب رییــس اول اتحادیــه صنف فروشــندگان 
و تعمیرکننــدگان لــوازم خانگــی با بیــان اینکه 
تولیدکننــدگان داخلــی لــوازم خانگی نیــز باید 
محصــوالت خــود را باکیفیت تــر در اختیــار 
مصرف کننده داخلی قرار دهند، عنوان کرد: درست 
اســت که هزینه های تولید بســیار باالست؛ اما اگر 
تولیدکننده محصول باکیفیت در اختیار مردم قرار 

دهد می تواند سهمی از بازار داشته باشد.
وی با بیــان اینکه امــروز درک مــردم از کیفیت 
محصوالت بسیار باالست، تصریح کرد: مردم محصول 
باکیفیت را می شناسند و به همین دلیل لوازم خانگی 
تولید داخل فرق کرده است و کیفیت آن بسیار زیاد 
شده است و برای اینکه بتوانند سهمی از بازار داخلی 

داشته باشند یک رقابت بسیار خوبی هم بین لوازم 
خانگی ایرانی و خارجی به وجــود آمده و به همین 
دلیل تولیدکننده داخلی مجبور اســت تا کاالی با 

کیفیت داخلی تهیه کند.
فروشنده لوازم خانگی ادامه داد: فروشندگان لوازم 
خانگی نقش زیادی در فروش تولیدات ملی دارند، 
اگر فروشــندگان بپذیرند که از منافع زیاد خود در 

فروش محصوالت خارجی چشم پوشــی کرده و با 
فروش محصوالت ایرانی سود کمتری را کسب کنند 
اما موجب اشتغال پایدار جوانان ایرانی شوند تا حد 
زیادی در تحقق شعار ســال در حوزه لوازم خانگی 

موفق هستیم.
وی ادامه داد: یــک کاالی چینی یا تــرک به علت 
ناشناخته بودن ســود بیشــتری را عاید فروشنده 

می کند در حالی کــه کاالی ایرانی بــه علت برند 
بودن و مشخص بودن قیمت، ســود کمتری برای 
فروشــنده دارد، 20 درصد خریداران لوازم خانگی 
الزاما می خواهند نوعی برند خاص را خریداری کنند 
و فروشنده تاثیری در تغییر نگرش او ندارد؛ اما بقیه 
خریداران با توجه به اطالعاتی که یک فروشنده ارائه 

می دهد به خرید یک کاال ترغیب می شوند.
عبدلی با بیان اینکه اگر فروشنده بتواند خریداران را 
نسبت به خرید کاالی ایرانی ترغیب کند، خریدار نیز 
به خرید کاالی ایرانی اقدام می کند، خاطرنشان کرد: 
مردم جوانان بیکار زیادی در اطراف خود دارند و همه 
به این نتیجه رسیده اند که اگر از کاالی ایرانی حمایت 
کنند، زمینه ساز اشــتغال جوانان خود می شوند.وی 
با بیان اینکه امروز برندهای موفقــی در ایران تولید 
می شود، تاکید کرد: ناگفته نماند محصوالتی هم که با 
نام برند خارجی در ایران به فروش می رسد در داخل 
ایران تولید شده است، بســیاری از تولیدکنندگان 
داخلی با وارد کردن تکنولوژی، خــود را به کیفیت 
نمونه های خارجی رســانده اند و رقابت شــدیدی با 
برندهای معــروف خارجی دارند.نایــب رییس اول 
اتحادیه صنف فروشــندگان و تعمیرکنندگان لوازم 
خانگی در پایان گفت: امروز در تولید لوازم خانگی با 
برند خارجی می توان گفت نیمی از قطعات آن ساخت 
داخل اســت و در همین ایران هم مونتاژ می شود اما 
جرأت ندارند روی آن ساخت ایران را ثبت کند، باید به 

مصرف کاالی ایرانی افتخار کنیم.

لوازم خانگی ایرانی با برندهای خارجی رقابت می کند

نایب رییس صنف لوازم خانگی استان اصفهان گفت: بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با وارد 
کردن تکنولوژی، خود را به کیفیت نمونه های خارجی رسانده اند و رقابت شدیدی با برندهای 

معروف خارجی دارند.

  نایب رییس صنف لوازم خانگی  استان اصفهان:  
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مدیرکل ارشاد استان اصفهان مطرح کرد:
تاثیر دو جانبه فرهنگ و اقتصاد 

بر یکدیگر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
گفت: فرهنگ در حوزه های اقتصادی مهم است 
و بسیاری از مسائل اقتصادی به مسائل فرهنگی 

باز می گردد و این دو بریکدیگر تاثیر می گذارند.

حجت االسالم محمدعلی انصاری ، ضمن اشاره 
به انتخاب شعار ســال 97 با عنوان »حمایت از 
کاالی ایرانی« اظهار کرد: مقــام معظم رهبری 
همیشه همه تصمیماتشــان حکیمانه است و با 
توجه به اینکه امروز اصلی ترین دغدغه کشــور 
مسائل اقتصادی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی است، 

بهترین شعار برای امسال انتخاب شده است.
وی افزود: باید از کاالهای داخلی حمایت شود و 
ما بتوانیم در حوزه اقتصاد آنچه که در شأن مردم 
ایران است انجام دهیم؛ فرهنگ هم در حوزه های 
اقتصادی مهم است و بسیاری از مسائل اقتصادی 
به مسائل فرهنگ باز می گردد و این دو بر یکدیگر 

تاثیر می گذارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
گفت: شعاری که برای سال 97 انتخاب شده است 
می تواند در حوزه فرهنگ نیز تاثیرگذار باشــد و 
از آنجایی که افتخــار می کنیم که اثر هنرمندان 
ایرانی در دنیا بی نظیر است خیلی خوب می توان 
از این شعار سال در اقتصاد فرهنگ استفاده کرد.

وی با بیان لزوم حمایت از کاالی فرهنگی ایرانی 
ابراز داشت: هم استفاده مردم از کاالی فرهنگی 
ایرانی مهم است و هم اهالی فرهنگ باید در صدد 
باشند تا تولیداتشان با ذائقه مردم ایران هم خوانی 
داشته باشد و تولیدات فرهنگی شان در شأن مردم 
ایران باشــد تا مردم نیز با رغبت بیشتری از این 

کاالها استفاده کنند.

با »سپاه« مشکل دارند
روزنامه اصولگرا نوشت: انتقادات به »پایتخت« 
به این دلیل است که حامی مالی اش موسسه اوج 

وابسته به سپاه است.
روزنامه سیاســت روز نوشــت: آنچه این روزها 
»پایتخت« را سر زبان ها انداخته، نه خود سریال 
که حاشیه ها و انتقاداتی است که به شکل عجیب 

و غریبی هر روز بیشتر و بیشتر می شود.
 شبکه های مختلف تلویزیون در ایام نوروز انواع 
و اقسام ویژه برنامه ها و مجموعه های تلویزیونی 
را روی آنتن برده اند، اما آیا اصــال خبری از نقد 
و انتقاد به آنها هســت؟ اصال آنها به کنار، همین 
سریال پایتخت در سال ها و فصل های قبلی اش با 
این حجم از انتقادات ریزبینانه و جست وجوهای 
موشکافانه رو به رو بوده است؟ قطعا پاسخ منفی 
است. اما چرا امسال پس از پخش هر قسمت آن، 
یک حاشیه و انتقاد و حتی جنجال به پا می شود؟ 
پاسخ روشن است. چون اول تیتراژ آن لوگوی یک 

موسسه ثبت می شود: »اوج«
اگــر نگوییم همه، اغلــب دعواهــا و انتقادات و 
حاشیه ســازی ها به همین نام برمی گردد و اگر 
این موسسه مسئولیت حمایت مالی این سریال را 
برعهده نگرفته بود و می گذاشت پرونده پایتخت 
بعد از فصل چهارم برای همیشه بسته شود  یا یک 
شوینده اسپانسر می شــد و مدام محصوالتش را 

توی چشم و حلق مردم می کرد، مشکلی نبود.
مشــکل با عوامــل پایتخت نیست.مشــکالت 
برخاســتن دوباره و »اوج« گرفتن یک ســریال 
با موضوع ســبک زندگی ایرانی-اسالمی است 
که نباید با نام یک موسســه فرهنگی وابسته به 

»سپاه« باشد.

هومن حاجی عبداللهی با انتشار عکسی از یک 
صحنه قسمت سیزدهم ســریال »پایتخت« 
در اینستاگرام نوشــت: »من و کمال الملک و 

داوینچی و داماد سابق محمود نقاش.«

اینستاگردی

کجایدنیا2نوعمالیاتدریافتمیشود؟

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

پخش سریال های نوروزی »پایتخت ۵ «، »تعطیالت رویایی«، »هیات مدیره« و »دیوار به دیوار ۲« با وجود اتمام تعطیالت نوروزی همچنان ادامه دارند.پخش سریال 
»پایتخت ۵« تا یکشنبه )۱9 فرودین ماه( ادامه دارد.سریال نوروزی »پایتخت ۵« به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری در ۱۸ قسمت تهیه  و تولید 
شده است.همچنین پخش سریال ۱۸ قسمتی »دیوار به دیوار ۲« که تاکنون نیمی از آن راهی آنتن شبکه سه سیما شده است، پیش بینی می شود که ۸ قسمت باقی مانده 
تا ۲۲ فرودین ماه به پایان برسد.سریال »دیوار به دیوار ۲« به کارگردانی سامان مقدم و تهیه کنندگی حمید رحیمی  نادی در خانه ای واقع در خیابان دولت تصویربرداری 
شده است.»دیوار به دیوار« به نویسندگی خشایار الوند در ۲۰ قسمت ادامه داســتان پنج خانواده  را روایت می کند که در فصل گذشته به خانه جدید نقل مکان کرده  و 
پس از مستقر شدن با ماجراهای مختلفی روبه رو شده بودند. پخش سریال »هیات مدیره« نیز که در ۱۰۰ قسمت تولید شده و از اول فرودین ماه آغاز شده است، پس از 

چهار روز وقفه، از شنبه )۱۸ فرودین ماه( در ساعت ۱9 ادامه پیدا می کند.

 سریال های نوروزی
ای کی تمام می شوند؟

شه 
شی

ب 
قا

با شروع سال جدید و افزایش قیمت دالر، نگرانی در 
بین اهالی فرهنگ و هنر قوت گرفت.

فرهنگ امــروز به عنوان عاملی تعییــن کننده در 
رشــد و تعالی جوامع مطرح بــوده و توجه به آن از 
دید هیچ کس پوشــیده نیســت؛ اما متاسفانه در 
شرایط کنونی نادیده گرفته می شود، حضور فعال 
اندیشــمندان و هنرمندان در عرصه های مختلف 
سبب به حرکت درآمدن چرخه های مختلف می شود 
و این حضور نیازمند بســتری مناسب برای به ثمر 

رسیدن اندیشه هاست.
امــروز دوران حضــور متخصصیــن فرهنگــی و 

هنرمندان تحصیلکرده ای اســت که برنامه ریزی 
و دوراندیشی را سرلوحه امور قرار داده و 

پیشبرد اهداف را باری به هر جهت 
نمی دانند و دیگر دوران تقابل 

تخصص و تعهد گذشــته و 
ثمره سال ها کوشش و خطا 
تکیه بر دانــش و مدیریت 
بــوده و ایــن درک مهم به 

قیمت انرژی هــا و تالش های 
بسیار به دست آمده که بار آن بر 

دوش جامعه بوده و هست.
فعاالن فرهنگی و هنرمندان در 

ســال های اخیر توانسته اند جایی 
برای اقتصاد مســتقل پیدا کنند و این امر ریشه در 
حمایت های دولتی دارد که استان را در سال های 
اخیر درگیر خود کرد. موسسات دولتی در سال های 
اخیر تمام تالش خود را برای جهت دهی به جریان 
فرهنگی بــه کار گرفتند و نتیجــه آن چیزی جز 
وابستگی اهالی هنر به بودجه های دولتی نبود؛اما 
ســال گذشــته نقطه عطفی برای حضــور بخش 

خصوصی در عرصه فرهنگ و هنر بود.
از سینما گرفته تا مطبوعات درک این موضوع پدید 
آمد که رونق حقیقی در گروی غیر حمایتی بودن 
فرهنگ و هنر است و نمی توان مسیر اندیشه را در 
جهت صحیــح پیش برد مگر آنکــه رود پرخروش 
فرهنگ و هنر بر پایه حضور فعال کسانی باشد که به  

دور از مناسبات سیاسی 
به اندیشه ورزی 

بپردازند.
سوی  از 
یگــر  د

افرادی که ســال 
گذشته به دعوت برخی 

مراکز مدعی فرهنگ، گام در عرصه تولید محصوالت 
فرهنگی گذاشتند با مشــکالت متعدد در دریافت 
هزینه توافقی روبه رو شــده و کارگردانان هنری و 
فرهنگی در برابر همکاران خود سر شرمندگی برای 

پرداخت حق الزحمه فرود آوردند.

نیمه اول سال گذشته برای بخش خصوصی دوران 
درخشانی بود و انتخابات ریاست جمهوری و شورای 
شهر توانســت بار بزرگی را از دوش هزینه های این 
بخش بــردارد. کاندیداهای مختلف دســت یاری 
به ســوی اهل هنر دراز کردند و ایــن امر برخی از 
مشــکالت مالی 
بخش  این 
را جبران 
کــرد؛ اما 

نیمــه 

بخــش  ســال  دوم 
خصوصی با رکــودی بزرگ 
کار خود را ادامه داد و در جنگ قدرتی که شــهر را 
فرا گرفته بود این بخش خصوصی بود که احساس 

انزوای حقیقی را درک کرد.

شروع ســال ۱397 با امید و اراده ای که از روزهای 
سخت گذشته در بخش خصوصی به وجود آمده بود 
آغاز شد؛ اما با رشــد قیمت دالر این کاخ آرزوها به 
ناگاه فرو ریخت. افزایش قیمت دالر و ترس از بحران 
اقتصادی ســال آینده خاطرات روزهای سخت را 
برای هنرمندان بازگو کرد، دورانی که پیام آور این 
موضوع بود که در بحران های اقتصادی، فرهنگ و 

هنر مظلوم ترین بخش خواهند بود.
این امر سبب شــد تا تهیه کنندگان بیشتر از پیش 
دســت به عصا، راه را ادامه دهنــد و باوجود آنکه 
چندیــن روز از آغــاز روزهای کاری ســال جدید 
گذشته اما کمتر خبری از برنامه های آتی به گوش 
می خورد. در عرصه هنرهای نمایشی 
برنامه ای جدیــد مورد حمایت 
بخــش خصوصی مشــاهده 
نمی شود و بازار صنایع دستی 
نیز خود را آماده اســتراحتی 
چند هفته ای کــرده و این در 
حالی اســت هر ســال پس از 
پایان نوروز این بازار به خوابی 

کوتاه فرو می رود.
نویســندگان و روزنامه نگاران نیز با 
نگرانی هــای مختلف دســت وپنجه 
نــرم می کننــد و ثابــت مانــدن حق 
التحریرها در دو سال گذشته بر این نگرانی ها 
دامــن زده؛ نگرانی هایی که مترجمــان نیز آن را 
احســاس کرده و مراکز نشر اســتان چه در بخش 
 تخصصــی و چه در بخــش عمومــی از آن هراس

 دارند.
دنیای فرهنــگ و هنر بــا وجود ترس بســیار از 
ناکامی مالی همچنان به راه خــود ادامه می دهد؛ 
 حرکتــی آرام کــه در انتظــار روزنــه ای امید به 

سر می برد.

فوبیایناکامیمالیاهالیفرهنگ

در آستانه هفته هنر انقالب، رییس حوزه هنری استان 
اصفهان به تشــریح فعالیت های نمایشی در این هفته 

پرداخت.
مهدی احمدی فر اذعان داشت: در این هفته، ۲۱ تئاتر 
خیابانــی در مراکز پرتردد شــهر اصفهــان، ۱۲ تئاتر 

»بچه های مسجد« در ۱۲ مســجد اســتان و تئاتر صحنه ای »این ره که می روی« به کارگردانی محمد 
هاشم زاده اجرا می شود. وی ادامه داد: نمایش »این ره که می روی«، برای اولین بار در اصفهان بر اساس 
طرح »سدید« بلیت فروشی و اجرا خواهد شد. در طرح سدید، نیاز به خرید بلیت نیست و مخاطب پس از 

تماشای نمایش، مبلغی را که در توان دارد، برای حمایت از اثر، هدیه خواهد داد.

جلسه بررسی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت های 
موجود جهت برگزاری »سی ویکمین جشنواره بین المللی 

فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان« برگزار شد.
 این نشســت با حضور علیرضا رضاداد، دبیر جشــنواره و 
عزت ا... علیزاده، قائم مقام دبیر جشنواره در جمع فعاالن 

سینمایی اصفهان در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد.
در این نشست، جمعی از سینماگران ژانر کودک و مســئوالن مربوط گرد هم آمدند تا با بررسی آرا و نظرات 
به بهبود وضعیت این جشــنواره بین المللی کمک کنند. رضاداد در این جلسه گفت که شهر اصفهان با قبول 

میزبانی این جشنواره، طی سی سال برگزاری آن، وظیفه ای ملی را به گردن گرفته است.

اجرای ۲۱ تئاتر 
خیابانی در هفته هنر 
انقالب

اصفهان با قبول 
میزبانی، وظیفه ملی 
برعهده گرفت

رییس اتحادیه صنف چاپخانه داران اصفهان 
با بیان اینکه کجای دنیا 2 نوع مالیات از فعال 
اقتصادی دریافت می شود، گفت: در ایران و 
به خصوص در اصفهان مشکالت عدیده ای در 

زمینه مالیات وجود دارد.
محمدعلی انصاری پور، رییس اتحادیه صنف 
چاپخانه داران اصفهان در خصوص وضعیت 
صنعت چاپ و چاپخانه داران در ســال 96 
اظهار کرد: من فکر می کنــم اگر مصاحبه 
نکنم خیلی بهتر باشد؛ چرا که تا به امروز هر 
چه از مشکالت گفتیم، فایده نداشته است 
و مشــکالت و درد دل های صنعت چاپ به 

صورت یک کلیشه درآمده است.
در ادامه گزیده ای از گالیه های انصاری پور 

را می خوانید: 
 وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی هــر دو متولــی امر 
چاپخانه داران شــده اند. دو بخشی شدن متولیان 
صنعت چاپ به جای آنکه موجب بهتر شدن اوضاع 
شود منجر به بدتر شدن شرایط شده است، وقتی 
یک مجموعه متولی خاص نداشــته باشد موجب 

عدم پیگیری مشکالت آن مجموعه خواهد شد.
 وقتی خدمات می خواهند، سریعا متولی امور 

چاپخانه داران می شــوند؛ اما زمانی که الزم شد از 
آنها خدمات بگیریم هیــچ کجا قبول نمی کند که 
متولی چاپخانه داران است. مهم ترین مشکلی که 
امروز بــر ســر راه چاپخانه داران و بــه طور کلی 
تولیدکنندگان کشــور قرار دارد مسئله مالیات و 

مالیات بر ارزش افزوده است.
کجای دنیــا ۲ نوع مالیــات از فعال اقتصادی 
دریافت می شود؟ هر چه می شنویم این است که از 

فعاالن اقتصادی حمایت می شــود و طرح های 
تشویقی برای آنها در نظر گرفته می شود؛ 

اما در ایران و به خصوص در اصفهان 
که همیشه بدعت گذار هستند و 

طرح های آزمایشی خود را 
از اصفهان آغــاز می کنند 

مشکالت عدیده ای در زمینه 
مالیات وجود دارد.

مالیات بر ارزش افزوده  گریبان گیر 
صنعت چاپ کشور شده اســت. طی چند 

ســال اخیر حدود ۲۰ واحد صنفی چاپ تعطیل 
شده و به صورت میانگین در هر چاپخانه حدود ۵ 
نفر از کار بیکار شدند در حالی که در اصناف هزینه 
ایجاد اشتغال بسیار پایین است؛ اما آن طور که باید 

از اصناف حمایت نمی شود.

 برای ایجاد اشــتغال به ازای هــر نفر در یک 
کارخانه به چند صد میلیون تومان هزینه احتیاج 
اســت در حالی که در اصناف این هزینه ها بسیار 
کمتر اســت؛ اما به جــای حمایــت و طرح های 
تشویقی از اصناف، مسائل مالیاتی و این اواخر هم 
مشــکالت تامین اجتماعی گریبان گیر صنعت 

چاپ شده است.
اگر شخصی پدربزرگش زمانی در 

چاپخانه فعالیت داشته و پس از 
مدتی هم تســویه حساب 

کــرده و رفته اســت، 

امروز پس از گذشــت 
چندین سال فرزندان او برای 
دریافت بازنشستگی پیش از موعد 
و مشمول قانون ســختی کار شدن از 
کارفرما شــکایت می کنند و پس از شــکایت نیز 
جریمــه را  کارفرمــا  اجتماعــی،   تامیــن 

 می کند.

با وجود همه مشــکالت، چنــد واحد صنفی 
چاپخانه در استان توانسته اند تجهیزات خود را به 
روز کنند و مسئوالن نیز از آنها حمایت کردند اما با 
این وضــع چاپخانه ها مجبور به کــوچ و تعطیلی 
هستند، قیمت کاغذ نیز یکی دیگر از مواردی است 

بر صنعت چاپ تاثیر گذاشته است.
سیاســت های غلط و ســلیقه ای عمل 
کردن در خصــوص کاغــذ نیز خود 
مشکل و معضل اســت. کاغذ از 
پرداخت مالیــات بر ارزش 
افزوده معاف اســت، 
بخــش عمــده 
ینه  هز
ن  یا مشــتر
چاپخانه ها مربوط 
به مواد اولیه آن بوده و 
سود ناشی از خرید کاغذ 3 
درصد است؛ اما مالیات بر ارزش 
افــزوده 9 درصد مقرر شــده و چنین 

معادله ای چگونه قابل حل است؟
تالش شده تا تعرفه کاغذ بیشتر از حد فعلی آن 
نشود، وقتی تولید داخلی کفاف بیش از ۱۵ درصد 
مصرف داخلی را نمی دهد مجبور به واردات کاغذ 
هستیم و باال رفتن تعرفه واردات هم باعث افزایش 
قیمت می شــود، افزایش جهانی نرخ کاغذ و البته 
نوسانات ارزی در ایران موجب افزایش قیمت کاغذ 

شده است.

گالیه های رییس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان:

کجای دنیا ۲ نوع مالیات دریافت می شود؟

سعید امامی ابرقویی

چهره

 بهرام رادان، پیشنهاد 
منوچهر هادی را رد کرد

بهرام رادان که تا به حال در هیچ سریال شبکه 
نمایش خانگی حضور نداشــته 
اســت، پیشــنهاد بــازی در 
ســریال »دل«، تازه ترین اثر 
منوچهر هادی برای شــبکه 
نمایش خانگی را رد کرد. با 
این شــرایط، او تنها 
بازیگری اســت 
کــه همچنان 
در  بازیگری 
را  ســینما 
ادامه می دهد 
و از حضور در 
ســریال ها پرهیز 
کرده است. با گسترش 
تولید سریال های ویژه 
شبکه نمایش خانگی، 
بازیگران ســینما یکی 
بعد از دیگــری جذب 
این عرصه شــدند. در 
این میان بهــرام رادان 
تنها چهره مطرحی است 
کــه تاکنون بــه حضور 
در مجموعه های شــبکه 
نمایش خانگــی رضایت 
نداده است.  باید دید آیا او 
در آینده نیز به پیشنهادات 
گوناگون رســانه خانگی و 
تولیدات صداوسیما جواب 
منفی خواهــد داد یا یکی از 
این تولیدات باالخره این بازیگر سینمای ایران 

را جذب خود خواهد کرد؟

نظرسنجی

 کدام فیلم اکران نوروزی
 مورد قبول واقع شده است؟

 »به وقت شام« و »مصادره« 
در صدر

نــوروز ۱397 فیلم هــا در حــال و هــوای 
مختلفی روی پرده ســینما رفتند، از کمدی 
»مصادره« بــه کارگردانی مهــران احمدی تا 
فیلمی همچون »التــاری«. برخــی فیلم ها 
 بیشــتر با اســتقبال روبه رو شــدند و برخی

 کمتر.

»خبرآنالین« نظرســنجی با موضوع انتخاب 
محبوب ترین فیلم اکران شــده در ایام نوروز 
برگزار کرده و از مخاطبان خود خواست بگویند 
از میــان فیلم های »مصادره« بــه کارگردانی 
مهران احمــدی، »به وقت شــام« ســاخته 
ابراهیم حاتمی کیا، »التــاری« به کارگردانی 
محمدحســین مهدویــان، »خرگیــوش« 
به کارگردانی مانــی باغبانی، »لونــه زنبور« 
بــه کارگردانــی بــرزو نیک نژاد، انیمیشــن 
»فیلشــاه« به کارگردانی هــادی محمدیان و 
 »فراری« علیرضا داودنژاد کدام اثر را بیشــتر

 پسندیده اید؟
بــرآورد نقطــه نظــرات و کامنــت هایی که 
مخاطبان گذاشــته اند، نشــان می دهد »به 
وقت شــام« حاتمی کیا و »مصادره« بیش از 
 ســایر فیلم ها مورد اســتقبال مخاطبان قرار

گرفته اند. 

گیشه
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گرد فراموشی ملی بر بستر خشک زاینده رود 
با مسئوالنپیشنهاد سردبیر:

 آغاز مبارزه با آفت سن
 در مزارع آران و بیدگل

مدیر جهاد کشــاورزی آران و بیــدگل گفت: 
عملیات مبارزه با ِســن مادر در سطح ۴۳۰۰ 
هکتار از مزرعه های جو و گندم آران و بیدگل 

آغاز شد.
حسین فتاحی اظهار کرد: تاکنون ۲۱۵ هکتار 
از مزارع گندم و ۹۸۵ هکتار از مزارع جو تحت 
اجرای عملیات سمپاشی و مبارزه با سن مادر 

قرار گرفته است.
وی ابراز کرد: سن یکی از آفت های مهم کشت 
غالت پاییزه است که ابتدای بهار در مزرعه های 
جو و سپس در مزرعه های گندم ریزش می کند.

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل بیان کرد: 
آفت سن زمستان گذرانی خود را در ارتفاعات 
باالی دو هزار متر ســپری می کند و با شروع 
موج گرمای بهاره به منظور تغذیه به مزرعه ها 

حمله می کند.
فتاحی یادآور شد: تاکنون با مبارزه موفق با آفت 
سن از وارد شدن هر نوع خسارتی به مزارع این 

محصول جلوگیری شده است.
وی اظهار کرد: آفت ســن خطرناک ترین آفت 
محصول گندم و جو به شــمار مــی رود که در 
صورت حمله به مزرعه ها، از درون دانه تغذیه 
می کند و از محصول فقط پوسته ای برجای می 
ماند. مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل گفت: 
در صورت عدم اجرای عملیات مقابله با سن، ۳۰ 

درصد محصول به صورت کلی از بین می رود.

 هشدار هواشناسی اصفهان
 به کشاورزان 

کارشناس پیش بینی هوای اداره کل هواشناسی 
اســتان اصفهان در خصوص ورود یک سامانه 
بارشی به کشور و تاثیرات این سامانه روی استان 
اصفهان اظهار کرد: با توجه به سیستم بارشی 
که در استان خواهیم داشت اطالعیه ای صادر 
شد که بررسی نقشــه های هواشناسی بیانگر 
نفوذ سامانه ناپایداری از سمت غرب به استان 
اصفهان است که بر این اساس  شاهد افزایش ابر 

در اکثر نقاط استان خواهیم بود.
میترا سیدان ادامه داد: برای امروز، اکثر مناطق 
استان شاهد وزش باد نسبتا شدید هستند و این 
شــرایط ناپایدار هم چنان به صورت بارش های 
رگباری بهاره تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد 
داشــت به این معنا که برای روز جمعه و شنبه 
 نیز سیســتم بارشــی رگبارهای بهــاره فعال

 است.
وی با بیان این که تا اواسط هفته آینده به علت 
پشت سرهم بودن سیســتم های بارشی بهاره، 
هم چنان شــاهد رگبارهای پراکنده هستیم، 
تصریح کرد: بیشینه دما برای شهر اصفهان به 
شدت کاهش خواهد داشــت و احتماال دمای 
هوا از ۲۰ درجه بیشــتر نخواهد شــد و در روز 
جمعه نیز بیشــینه دما اصفهــان به ۱7 درجه 
سانتی گراد می رســد و اوایل هفته آینده یک 
تنش هوایی خواهیم داشــت که هوا به شدت 
 خنک می شود و کشاورزان در این خصوص دقت

 داشته باشند.

کشاورزان، نخستین قربانی 
خشکی زرچشمه شهرضا

عضو شورای اسالمی روستای هونجان شهرضا، 
گفت: زرچشــمه بسیار کم آب شــده و میزان 
آبدهی آن از حدود ۲۰۰ اینچ در ثانیه به حدود 

۲۰ اینچ، کاهش یافته است.
وی افزود: اگر امســال بــاران بهــاری نبارد، 
کشــاورزان منطقه مجبور هســتند محصول 
حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی گندم و جو منطقه 

را برداشت نکنند.
رحمت ا... کریملو ادامه داد: کم آبی زرچشمه تا 
این اندازه در حدود ۵۰ سال گذشته بی سابقه 
اســت، اما طبق آنچه ســالخوردگان روســتا 
نقل می کنند در گذشــته های دور و در زمانی 
که آســیاب های آبی منطقه بــا آب رودخانه 
 زرچشمه می چرخیده، چنین وضعیتی ایجاد 

شده است.
این عضو شورا با اشــاره به جایگاه ویژه زراعت 
و کشــاورزی در اقتصاد مــردم هونجان ادامه 
می دهد: اگر مشکل کم آبی این منطقه برطرف 
شود، هیچکس در هونجان بیکار نیست، چون 
همه افراد در حرفه های کشــاورزی و دامداری 
مشغول به کار می شوند. بسیاری از عشایر نیز 
طبق رسم هرساله، در حال کوچ به این منطقه 
هستند و از آنجا که چشمه های بین راه خشک 
شــده و زرچشــمه هم آبدهی الزم را ندارد با 

مشکالت زیادی مواجه می شوند.
کریملو اظهار کرد: الزم اســت ستاد مدیریت 
بحران ویژه معضالت کم آبی این منطقه تشکیل 
شود تا از تشــدید بحران ها و آسیب  بیشتر به 
کشاورزان و دامداران و عشایر منطقه و روستای 

سه هزار نفری هونجان، جلوگیری شود.

اخبار

آخرین برنامه ریزی های ملی 
حوضه آبریز زاینده رود

مدیر دفتر اکوسیستم های تاالبی سازمان حفاظت 
محیط زیست درباره خشک شــدن زاینده رود و 
مشکالت موجود در این حوضه آبریز اظهار کرد: 
مشکالت کنونی زاینده رود به  بارگذاری های غلط 
دهه های قبل )پیش از انقالب( مربوط می شود که 
متاسفانه این اشــتباهات ادامه یافته است و باید 

تدبیر الزم برای آن اندیشیده شود.
مســعود باقرزاده کریمــی  با بیــان اینکه تداوم 
بارگذاری های اشتباه اثرات منفی به دنبال داشته 
است، تصریح کرد: بارگذاری های غلط در صنعت، 
توسعه شهری، کشاورزی وسیع و ...معادله ای چند 

مجهولی به وجود آورده است.
وی تاکید کرد: بیشترین جلسات شورای عالی آب 
برای حوضه زاینده رود بوده و کمیته تخصصی هم 
در این رابطه تشکیل شده و تاکنون هشت جلسه 
نیز در وزارت نیرو در کمیته تخصصی انجام گرفته 
است. مدیر دفتر اکوسیستم های تاالبی سازمان 
حفاظت محیط زیست توضیح داد: مشکالت ایجاد 
شده در حوضه آبریز زاینده رود به صورت اضالع 
یک چند ضلعی اســت که اضالع این چندضلعی 
شامل صنعت، شرب، کشاورزی، محیط زیست و 
... می شود که باید در نهایت نقطه تعادل را بیابیم 
اما طبیعتا هیچ کدام از این اضالع به نقطه آرمانی 
نمی رســند یعنی هر کدام چه بخش کشاورزی ، 
صنعت ، شــرب و محیط زیســت با کمبودهایی 
مواجه می شوند. باقرزاده کریمی تصریح کرد: در 
این کمبودها سیاست ها، اولویت بندی ها، مصلحت 
منطقه و اولویت های کشور تعیین کننده خواهد 
بود؛ یعنی در حقیقت فعالیتی کارشناسی صورت 
نمی گیرد بلکــه ترجیح بندی برای دســت یابی 
به نقطه تعادل مدنظر اســت یعنی اولویت بندی 
خواهد شــد که چه مقدار به چــه ترتیب برای 
کشــاورزی، شــرب، صنعت و ... باید مدنظر قرار 
گیرد.وی اظهار کرد: باید در یــک نقطه، تعادل 
کامل به وجود آید؛ شــاید برنامه باید به صورتی 
پیش رود که در یک نقطه صنعت از آب بازیافتی 
بهره بگیرد یا اینکه الگوی کشت دچار تغییر شود 
که البته همه اینها مستلزم برنامه ریزی های نهایی 
است. مدیر دفتر اکوسیستم های تاالبی سازمان 
حفاظت محیط زیست تاکید کرد: برنامه  ریزی ها 
برای حوضه آبریز زاینده رود به صورت سنگین و 
جدی با حضور همه دست اندرکاران و نمایندگان 
مربوطه بخش های مختلف در حال بررسی است. 

تیمار یک زاغ بورتوسط اهالی 
چوپانان اصفهان 

یــک زاغ بور کــه به دلیــل برخورد بــا خودرو 
در جــاده ای در محدوده پناهــگاه حیات وحش 
عباس آباد دچار آسیب دیدگی شده بود، توسط 
طبیعت دوست اهل روستاي چوپانان اصفهان به 

محیط بانان شهرستان تحویل شد.
پرنده یاد شده پس از تیمار و بهبودی، با توجه به 
فصل جوجه آوری اش، سریعا توسط محیط بان 

محمدرضا حلوانی در منطقه رهاسازی شد.
زاغ بور پرنده ای از راسته گنجشک شکالن و تیره 
کالغ ها و زیســتگاهش مناطق استپی بیابانی با 
گیاهان پراکنده و دشت های پوشیده از گیاه قیچ 
است. گفتني اســت پراکنش این گونه مختص 
ایران اســت و تاکنون از خارج از مرزهاي کشور 

گزارش نشده است.

 شبیه سازی یوزپلنگ ایرانی
 در پژوهشکده رویان اصفهان

رییس پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان 
گفت: این پژوهشــکده درصدد شــبیه ســازی 
گونه های حیوانی مانند یوزپلنگ و ببر ایرانی است 
که به احتمال زیاد از رحم شــیر برای انجام این 

عمل استفاده خواهد شد.
محمد حســین نصر اصفهانی با اشــاره به اینکه 
پژوهشگران این پژوهشکده فناوری شبیه سازی 
ببر و یوز پلنگ ایرانی را به دســت آوردند، افزود: 
برای شبیه ســازی ببر و یوز پلنگ ایرانی نیاز به 

حمایت های مالی و بودجه از سوی دولت است.
وی با بیان اینکه قوچ وحشی مارال در پژوهشکده 
زیســت فناوری رویان اصفهان شبیه سازی شد 
و به طبیعت برگشــت گفت: این قوچ در راستای 
حفظ گونه های حیوانی در خطر انقراض در رحم 

گوسفند متولد شد.
رییس پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان با 
اشاره به اینکه برای شبیه سازی حیوانات تنها یک 
سلول کافی است، افزود: این پژوهشکده آمادگی 
الزم برای نگهداری سلول های حیوانات در حال 

انقراض در بانک ژنتیک خود را دارد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیســت با اشاره به انتشار 
کلیپی با موضوع »ســگ آزاری« در فضای مجازی که در آن یک 
جوان سوار ماشین به سگ ســیلی و مشــت می زند! و از سوی 
دوســتانش که در حال فیلم برداری از این حرکت هستند مورد 
تشویق قرار می گیرد، گفت: مشــخصات فرد سگ آزار به فرمانده 
یگان های محیط زیست استان ها داده شده و در صورت شناسایی 

این فرد به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.
جمشید محبت خانی با اعالم اینکه فیلم کتک زدن را دیده و برای 

شناســایی فیلم و مشخصات این شــخص به فرمانده یگان هایی 
استان های کشــور انتقال داده شده تا با شناســایی این فرد مورد 
برخورد قضایی قرار بگیرد گفت: ممکن است این فیلم قدیمی بوده 

و یا مربوط به ایران نباشد.
وی با اشاره به اینکه مسئله محیط زیست و حیوان آزاری از مباحث 
موردتوجه قضات در کلیه استان هاســت، اظهار داشــت: جریمه 
ســگ آزاری ۱7 تا 6۰۰ هزار تومان تعیین  شده است که به دلیل 

حساسیت حیوان آزاری همیشه حداکثر جریمه اعمال می شود.

این حرکت از ســوی برخی چهره های سرشــناس هم مورد نقد 
قرارگرفته اســت و پرویز پرســتویی با انتشار پســتی در صفحه 
شخصی اینستاگرام خود خواهان شناسایی و مجازات این جوان 

حیوان آزار شده است. 
برخی از کاربران هم برای برخورد قانونی با این فرد نیاز به امضای 
نامه هزار امضایی اقدام کرده اند همچنین شــخصی مژدگانی ده 
میلیون تومانی برای کســی که این شخص را معرفی کند در نظر 

گرفته است.

یگان حفاظت محیط زیست در حال شناسایی فرد »حیوان آزار«

مدیرعامل شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: طی دهه اخیر اندازه گیری آالینده های جوی به صورت 
جدی با استناد به معیارهای متداول جهانی در تهران انجام شده است و برآیند شاخص های کیفیت این دهه 

نشان می دهد نوروز ۹7 آلوده ترین هوا را داشت.
وحید حسینی گفت: در شرایطی که هوای نوروز هر سال شــامل باکیفیت ترین روزهای سال بود و بیشترین 
روزهای پاک سال را در خود جای می داد، امســال هوا روی بد خود را به پایتخت نشــینان نشان داد و تا ۱۱ 

فروردین، ۵ روز ناسالم برای گروه های حساس بود که این رکوردی منفی طی ۱۰ سال اخیر است.

 نوروز آلوده تهران
 در ۱۰ سال اخیر 
بی سابقه بوده است

خبر

محققان مدیریت بحران استان اصفهان خبر از بحرانی 
ملی می دهند بحرانی که شامل حمله ریزگردهای 
فلزات سنگین، فرونشست دشت ها، مهاجرت های 
میلیونی و نوسانات شدید اقتصادی، بروز آسیب های 
اجتماعی و از بین رفتن اتحاد و همبســتگی خواهد 
شد، در واقع اگر خشــکی زاینده رود به صورت ملی 
پیگیری نشود عواقب زیســت محیطی و اجتماعی 

فراوانی را به دنبال دارد.
وعده روحانی برای احیای زاینده رود

برای اولین بار زاینده رود در ســال 7۹ با انتقال آب 
به یزد خشک شــد بعد از آن هر روز به برداشت های 
غیرمجاز آب از زاینده رود افزوده شــد. اردیبهشت 
امســال در هیاهوی تبلیغاتــی دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری در میدان امام اصفهان 
قولی از حسن روحانی اصفهانی ها را کمی دلخوش 
کرد. وی با اشــاره به خطر و تهدیدی که به  واسطه 
خشــکی دریاچه ارومیه جان ۱۴ میلیون انسان را 
تهدید می کرد، گفــت:» اصفهــان زنده بودنش به  

زاینده رود است، حاال نوبت زاینده رود است.«
اما این قول تنها دوماه دوام آورد و حیات دوباره زاینده 
رود را به دلیل دست اندازی های ناصحیح انسانی مبهم 
و محال کرد، دســت اندازی هایی که شامل اجرای 
پروژه انتقــال آب به بن بروجن می شــود، پروژه ای 

غیرمنطقی که صد میلیارد تومان برای آن اختصاص 
داده شده است، بر اساس این طرح آب باید از کوهرنگ 
به سد زاینده بیاید و بعد چند نیروگاه بزرگ پمپاژ زده 

شود تا آب به بن- بروجن منتقل شود.
برداشت های چهارمحال و بختیاری به بهانه 

وضعیت اشتغال  استان
طبق گفته کارشناسان، وزارت نیرو دولت وقت حق 
تخصیص ۳۸۴ میلیون مترمکعــب آب زاینده رود 
را داشــته اما تا کنون ۱۲۹۱ مترمکعــب از آب این 
رودخانه را به اســتان های همجوار تخصیص داده؛ 
یعنی به صورت غیرقانونی ۹۰7 متر مکعب اضافه تر از 
حد مجاز تخصیص داده شده است؛ همچنین با وجود 
توقف طرح بن بروجن تاکنــون ۴۲ طرح غیرمجاز 

در اســتان چهارمحال و بختیاری در حال اجراست، 
پمپاژهایی غیرمجــاز در ارتفاعــات چهارمحال و 
بختیاری که به خاطر وضعیت اشتغال در این استان 

توسط کارشناسان این استان توجیه می شود.
اما نماینده های اصفهان برای احیــای زاینده رود و 
گرفتن حق آبه کشــاورزان اصفهانــی دیگر امیدی 
به پیگیری هــای دولت ندارند و چنــد وقت پیش با 
همبســتگی در کنار پیگیری راه هــای باقی مانده، 
بحث استعفای دسته جمعیشــان را مطرح کرده اند 

استعفایی که انگار میان اهمال کاری ها فراموش شد.
حاال اســتاندار اصفهان در اولین دیدار نوروزی اش با  
کشاورزان خسته شرق اصفهان گفت که آستین همت 
باال زده و در زمان کم آبــی و پیدایش این معضل از 

آسیب پذیرترین قشر جامعه حمایت و برای معیشت 
آنها برنامه ریزی می کند.

نگاه های امیدوار کشــاورزان به استاندار 
اصفهان

مهرعلیزاده در این دیــدار از وظیفه یک حاکمیت و 
دولت خوب سخن به میان آورد و تاکید کرد که نباید 
به مردم مبلغی 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.
حاال نگاه های امیدوار همان مــردم با صورت هایی 
که از شــرم و خشم ســرخ شده به اســتاندار است. 
مهرعلیزاده با اینکه مثل بقیه مســئوالن اســتان، 
اصفهانی نیست اما از شروع فعالیتش تا کنون بهتر 
از همه آنها توانســته اوضــاع را مدیریت کند.مردم 
اصفهان از وعده و وعیدهای تبلیغاتی و سیاسی، قول  
پیگیری و جلسه های متعدد و حضور شخصیت های 
مختلف دولتی در استان و بازدید مداوم آن ها از حوضه 
آبریز این رودخانه خسته هستند. زاینده رود همچون 
بقیه بحران ها و مشــکالت اصفهان دارد گرد اهمال  
مسئوالن را می خورد. خشک شدن زاینده رود و قطع 
امید اصفهانی ها برای احیای آن باید در ردیف اقدامات 
خطایی دانست که مدیران ملی چشم بر آن بسته اند 
و قطعا سال ها بعد آیندگان مدیران کنونی را در مورد 

آثار ویرانگر آن، قضاوت خواهند کرد.

گرد فراموشی ملی بر بستر خشک زاینده رود 
  عواقب زیست محیطی و اجتماعی خشکسالی اصفهان به گردن مسئوالن است؛  

با شــروع فصل بهار، اشــتیاق به صعودهای کوهپیمایــی و متعاقبا 
کوهنوردی بین افراد و عالقه مندان به ارتفاعات نیز بیشــتر می شــود 
و افزایش می یابد و یکی از پرمخاطب تریــن ارتفاعات در ایران مربوط 
به ارتفاعات بام تهران اســت که بیشــتر به عنوان ارتفاعات تفریحی و 
کوهنوردی با نام توچال برای هر پایتخت نشینی آشناست و کمتر فردی 
امکان دارد به ارتفاعات توچال رفته باشد و آدم های با لباس های قرمز و 

رنگی امداد را مشاهده نکرده باشد.
شیرپال از پرحادثه ترین پایگاه های امداد کوهستان ایران است از شروع 
میدان معروف سربند )دربند( با آن مجسمه قدیمی اش و پایگاه امدادی 

هالل احمر حضور نجاتگران که بیشتر در پایان هفته فعال هستند، چشم 
هر رهگذری را به خود مشغول می کند که هم جلوه آسایش هستند و 
هم استرس ، زیرا به قول برخی از افراد وقتی چند امدادگر را با یکدیگر 

می بینیم نشان از وقوع یک حادثه در کوه است.
در فصل بهار صعودها به  لحاظ غیــر قابل پیش بینی بودن وضعیت هوا 
کمی با پیچیدگی مواجه اســت و متعاقبا کوه پیمــا و کوهنوردان باید 
لباس های مناسب و حداقل تجهیزات کوهنوردی همراه داشته باشند 
زیرا هر لحظه امکان تغییر آب وهوا و شاهد بارش خواهند بود، بنابراین 
افــراد در صعودهای بهاری بیــش از همه با ســرمازدگی و همچنین 
گرمازدگی مواجه می شوند، برگشت از ارتفاعات تا قبل از ساعت ۱۴ و یا 

در نهایت قبل از تاریکی هوا باید صورت پذیرد.

پایگاه شیرپال از جمله پرحادثه ترین پایگاه های امداد کوهستان ایران 
است و از جمله بیشترین عملیات های امداد هوایی با بالگردها را نیز به 

خود اختصاص می دهد.
افــراد علی الخصوص کوهنوردان نیــز می توانند به صــورت رایگان از 
آموزش های هــالل احمر در حوزه صعود به ارتفاعات بهره مند شــوند 
و کافی اســت به یکی از شــعب هالل احمر در مناطق مسکونی خود 

مراجعه کنند.
نجاتگران کوهستان به هیچ وجه در مواجهه با مصدومان وظیفه درمانی 
ندارند و باید با اقداماتی مانند کمک های اولیه؛ مصدوم را برای رساندن به 
مراکز درمانی به پایین ارتفاعات برسانند، کما اینکه برای کارهای چون 

تزریق با پزشک ارتباط برقرار می کنند.

پرحادثه ترین ارتفاع ایران کجاست؟

محیط زیست کشــور در نوروز امســال روزهای 
پرتالطمی را گذراند. از وزش باد شــدید در برخی 
مناطق کشور و آسیب رساندن به تاسیسات شهری 
گرفته تا آتش ســوزی های مکرر بــه دلیل رعایت 
نکردن نکات زیست محیطی توسط گردشگران و 
افزایش دما در شمال کشور. گونه های جانوری نیز 
در نوروز امسال از دست گردشگران جان سالم به در 
نبردند و متاسفانه یکی از گونه های رو به انقراض در 

تعطیالت عید جان باخت.
۳ فروردین ماه بود که سازمان هواشناسی با صدور 
دو اخطاریه نســبت به وزش باد شدید و طوفان در 
برخی مناطق کشــور طی روزهای ۴ و ۵ فروردین 
ماه هشدار داد. وزش باد شدید در برخی مناطق از 
جمله غرب کشور روی داد و سرعت باد حتی به ۸۰ 
کیلومتر در ساعت رسید و در روز ۴ فروردین سبب 
وارد آمدن خســاراتی مانند فروریختــن دیوارها، 
جابه جایی داربســت های ســاختمانی، تبلیغاتی 
و کانکس ها، تابلوهای تبلیغاتی و شکســته شدن 

درختان شد.
فرار حیوانات از باغ وحش ارومیه

پس از این تند باد در روز ۵ فروردین پرویز آراسته 
- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان 

غربی   خبر فرار برخی از حیوانات باغ وحش ارومیه 
را تایید کرد و گفت: تمامی حیوانات وحشی درنده 
در باغ وحش تحت کنترل هســتند و هیچ خطری 
شــهروندان ارومیه را تهدید نمی کند،همچنین به 
گفته وی دو قوچ ارمنی، چهــار قالده گرگ، یک 
بال کرکس و یک گربه وحشی از باغ وحش بیرون 

رفته بودند.
افتادن آتش به جان جنگل های شمالی 

کشور
این تند باد خســارات دیگری نیز در پی داشت و 
سبب آتش سوزی گسترده در جنگل های گیالن، 

مازندران و گلستان شد. بامداد ۵ فروردین مهدی 
ولی پــور، مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان 
گیالن اعالم کــرد که متاســفانه مناطق جنگلی 
سه نقطه سیاهکل، الهیجان و شفت دچار حریق 
شده اند. این آتش ســوزی تا عصر همان روز ادامه 
داشت و به مناطق جنگلی الهیجان نیز گسترش 
یافت و حتی سبب تخلیه برخی روستاهای نزدیک 
به محل آتش سوزی شد. آتش سوزی در جنگل های 
گیالن تقریبا مهار شــده بود که این بــار مناطق 
جنگلی گلســتان، چالــوس و مازنــدران درگیر 
آتش سوزی شــدند که خوشــبختانه تا غروب ۵ 

فروردین بیشتر این آتش سوزی ها مهار شد.
مرگ گونــه در حال انقراض به دســت 

گردشگران
یکی دیگــر از اتفاقــات تلخ زیســت محیطی در 
ایام نوروز مرگ یک ســیاهگوش ماده به دســت 
گردشگران منطقه لواسانات بود. سازمان حفاظت 
محیط زیســت روز 7 فروردین با اعــالم این خبر 
اعالم کرد که این سیاهگوش همراه دو توله حدودا 
یک ساله خود در حال عبور از کنار رودخانه بودند 
که توســط گردشگران با ســنگ مورد حمله قرار 
می گیرند. سیاهگوش مادر نیز برای دفاع از توله ها 
حمله کرد. گردشگران نیز با سنگ و چوب به جان 
حیوان افتاده و توله ها نیز فرار کردند. متاسفانه این 
سیاهگوش از جمله گونه های در حال انقراض بود و 

نتوانست از این حادثه جان سالم به در ببرد.
آتش سوزی این بار در جنگل های کهنه ده 

کجور
در روزهای گرم نوروزی و همــراه با وزش باد گرم 
در شمال کشــور، آتش  این بار به جان جنگل های 
کهنه ده کجور واقع در نوشهر افتاد. این آتش سوزی 
متاسفانه حدود سه روز تا روز ۹ فروردین ماه ادامه 

داشت.

از فرار حیوانات از یک باغ وحش تا حریق جنگل ها؛

روزهای پر تالطم محیط زیست کشور در تعطیالت نوروز

فاطمه را د
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محفل ادبی نگین سبز ازان 
برگزار می شود

سرپرست اداره اوقاف و امور  شاهین شهر
خیریه شهرســتان شاهین شــهر و میمه گفت: 
محفل ادبی نگین ســبز ازان همزمان با سالروز 
ارتحال امامزاده سیده صالحه خاتون )س( ازان در 
جوار بارگاه ملکوتی این امامزاده عظیم الشــأن 

برگزار می شود.
 حجت االسالم و المسلمین مهدی قربانی اظهار 
داشت: براســاس برنامه ریزی های انجام شده و 
هماهنگی های به عمل آمده همچون سال های 
گذشته  در راستای تکریم و بزرگداشت امامزاده 
سیده صالحه خاتون )س( ازان روز سه شنبه 21 
فروردین 1397 مصادف با 23 رجب از ســاعت 
15 و همزمان با ســالروز ارتحال ایــن امامزاده 
جلیل القدر ویژه برنامه محفل ادبی نگین ســبز 
ازان همراه با برپایی مراســم ختــم قرآن مجید 
در جوار حرم مطهر این امامزاده عظیم الشــأن 

برگزار می شود.

اسکان ۲۰ هزار نفر مسافران 
نوروزی در اردستان

فرماندار اردستان، گفت: بیش  اردستان
از 2۰ هزار نفر به مناسبت ایام نوروز در هتل ها، 
مراکز اقامتی و مراکز اســکان آموزش و پرورش 
شهرستان اردستان اسکان یافتند.علیرضا غیور 
اظهار کرد: حدود 3۰هزار نفــر از آثار تاریخی و 

جاذبه های گردشگری اردستان بازدید کردند.
فرماندار اردستان گفت: بیش از 2۰ هزار نفر در 
شهرستان اردستان به مناسبت ایام نوروز اسکان 
داشــته که این تعداد از افراد در هتل ها و مراکز 
اقامتی، مراکز اســکان آموزش و پرورش و مراکز 
در نظرگرفته شــده برای اســکان موقت حضور 

داشته اند.
 غیورتصریــح کــرد: 2۰ مورد بازدید و گشــت 
مشــترک از مراکز اقامتی و پذیرایی انجام شده 
که 9مورد تذکر شفاهی و یک مورد تذکر کتبی 

داده شده است.

 پلمب ۶ واحد صنفی 
در شهرضا

رییس مرکز بهداشت شهرضا  شهرضا
گفــت: از ابتدای اســفندماه ســال 9۶ تا 13 
فروردین امسال، بازرسان طرح بسیج سالمت 
نوروزی شهرستان، اقدام به پلمب شش واحد 

صنفی متخلف کرده اند.
سید حجت ا... موسوی، با اشاره به آغاز فعالیت 
تیم بســیج ســالمت نوروزی این شهرستان 
از ابتدای اســفندماه 9۶ اظهار کــرد: فعالیت 
بازرســان این تیم، تا 15 فروردین ماه امسال 

ادامه داشت.
وی با بیان اینکه از ابتدای اســفندماه ســال 
گذشــته تا 13 فروردین امسال 1233 مرحله 
بازدید مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن 
عمومی شــهرضا انجام شده اســت، گفت: در 
همین مدت، 253 مرحله بازدید از اماکن بین 

راهی نیز انجام شده است.
رییس مرکز بهداشت شــهرضا با اعالم صدور 
5۸۴ فقره کارت معاینه پزشکی، تصریح کرد: 
انجام ۸3۰ مرحله سنجش با تجهیزات پرتابل، 
1377 مرحله کلرسنجی آب آشامیدنی، 1۰3 
مرحله نمونه برداری میکروبی آب و 5۶ مرحله 
نمونه برداری میکروبی از آب اســتخر در این 

مدت انجام شده است.

بازرسی از ادارات سمیرم با 
هدف  رسیدگی به کار مردم

فرماندار ســمیرم در اولین  سمیرم
جلسه شورای اداری این شهرستان در سال 97 
در جوار آســتان نورانی امامزاده ابراهیم )ع( و 
گلزار شهدا، با اشاره به مشکالت کم آبی و آب 
شرب تصریح کرد: کم آبی و خشکسالی معضل 
و پدیده ای جدی است که باید آن را مدیریت 

کرد.
 محمد جعفــرزاده گفــت: همه مدیــران و 
دســتگاه های مرتبط بایــد در موضوع بحران 
خشکسالی با ســعه صدر و منطقی برخورد و 

مسائل را مدیریت کنند.
 وی اظهار کرد: رضایت و اولویت مردم باید در 
نظر گرفته شــود که به همین منظور بازرسی 
از وضعیــت ادارات بــه صورت محســوس و 
نامحسوس در دستور کار مدیریت شهرستان 

است.

اخبار

پلمب ۶ واحد صنفی  در شهرضا

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

مدیــر میــراث فرهنگــی،  شاهین شهر
صنایع دستی و گردشگری شهرستان شاهین شهر 
و میمــه گفــت: تورهــای گردشــگری دائمی 
درون شهرستانی از ابتدای سال جدید با همکاری 
شهرداری های شهرستان شاهین شهر و میمه فعال  
شده است. جواد چهرراضی با اعالم این خبر اظهار 

داشت: تورهای گردشگری دائمی درون شهرستانی 
از ابتدای ســال جدید با همکاری شهرداری های 

شهرستان شاهین شهر و میمه فعال  شده است.
وی افزود: تورهای گردشــگری یک روزه امســال 
تعــداد بیشــتری از مکان هــای تاریخــی این 
شهرســتان را تحت پوشــش قرار داده اســت به  

طوری که گردشگران عالوه بر بازدید قلعه تاریخی 
مورچه خورت و قنات مزدآباد میمه، از مکان های 
تاریخی شهر گز برخوار و خانه صنایع دستی شهر 
گرگاب نیز دیدن می کنند.وی بــا بیان اینکه این 
شهرســتان برای بیشتر گردشــگران، شهرستان 
عبوری محسوب می شــود، خاطرنشــان کرد: با 
وجود این برخی از گردشــگران به  صورت رایگان 
از مکان هــای تاریخــی مســجد جامــع، موزه و 

فرهنگ سرای ادیب شهر تاریخی گز، مسجد جامع، 
موزه و قنات مزدآباد شــهر میمه بازدید می کنند. 
چهرراضــی، آمــاری از تعــداد بازدیدکنندگان 
تعطیالت نوروز امسال به علت رایگان بودن امکان 
بازدید از مکان های تاریخی و عبــوری بودن این 
شهرســتان ارائه نکرد اما گفت: به صورت تقریبی 
آمار بازدیدکنندگان از آثار تاریخی میمه و شاهین 

شهر 2۰ درصد افزایش داشته است. 

فعال شدن دائمی تورهای گردشگری در شاهین شهر

خسارت هایی جبران ناپذیر که گفته می شود مسببان 
آن افرادی ناآگاه بوده اند. افرادی ناآگاه که حاال به گفته 
مدیر کل اداره میراث فرهنگی تحت پیگرد قانونی قرار 
گرفته اند. به گفته فریدون الهیــاری با کنترل آتش، 
مجموعه اصلی بنا از تعرض صورت گرفته نجات یافته 
و مدیریت میراث فرهنگی و یگان حفاظت شهرستان 
با حضور مسئولین قضائی در محل استقرار یافته و در 
حال پیگیری این پیشامد ناگوار هستند. الهیاری در 
رابطه با چگونگی پیگیری ایــن حادثه می گوید: اگر 
چه این مجموعه دارای مالک خصوصــی بوده، اما با 
توجه به ثبت ملی این اثر و منحصر به فرد بودن آن با 
تمام توان پیگیر این تعرض خواهیم بود و مسببین این 
عمل غیر فرهنگی تحویل قانون خواهند شد.موضوعی 
که محمد رضا صدوقی، رییس اداره میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری اردستان، نیز آن را تایید 
می کند و می گوید آنها نیز د شهرستان پیگیر موضوع 
هستند. صدوقی با بیان اینکه نیروهای یگان حفاظت 
میراث به محض اطالع با نیروهای انتظامی و عوامل 
آتش نشانی زواره به محل حادثه اعزام شده اند،تصریح 
کرد: با کمک آتش نشــانی اردستان در ساعت  شش  
بعدازظهر همان روز آتش به صورت کامل مهار شده 
است.وی تاکید می کند که قسمت هایی از این بنا در 
سال گذشته ۴5۰ میلیون تومان هزینه در بر داشته و 
عمدی بودن یا نبودن این آتش سوزی مشخص نیست 
که کارشناس آتش نشانی علت را اعالم خواهد کرد.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اردستان خاطرنشان می کند: خسارت خیلی زیادی به 
این شاخص فرهنگی وارد شده و با ابراز تاسف این اثر 

به مدت چهار ســاعت در آتش می سوخته که بعد از 
این مدت اطالع رسانی شده است.صدوقی ادامه می 
دهد: کاخ چهل ستون سرهنگ آباد در سال 1355 در 
فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و مصطفی قلی 
خان سهام السلطنه عرب عامری این کاخ را ساخته و 
مربوط به ییالق و شکارگاه بوده و  شبیه چهلستون و 
کاخ عفیف آباد فارس است ومالک خصوصی دارد.به 
گفته صدوقی؛ مدیر کل میراث فرهنگی استان امروز 
از محل حادثه بازدید خواهــد کرد و میراث فرهنگی  
بیش از یک میلیون آثار تاریخی دارد که برای هر کدام 
نمی توان محافظ قرار بدهد؛ لذا مردم با یک عزم ملی 
باید از آنها حفاظت کنند و ورود به این مجموعه با قفل 
و زنجیر از قبل محدود شده بود. به گفته صدوقی؛ سازه 
های چوبی کاخ که در سال 9۶ و جدید مرمت شده، 

انبار و چوب هایی که در انبار بوده خسارت های جبران 
ناپذیری متحمل شده اند.

بازدید مدیر کل میراث فرهنگی از کاخ سرهنگ آباد 

آذر سال گذشته بود که مدیرکل اداره میراث فرهنگی خبر از مرمت کاخ سرهنگ آباد اردستان با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال خبر داد؛ اما حاال با گذشت چند ماه شنیده می شود که این کاخ منحصر 
به فرد دچار آتش سوزی شده و به بخشی از آن، خسارت هایی وارد شده است. 

سال گذشــته با توجه به اینکه این مجموعه 
تاریخی به مدت نزدیک به یکصد سال متروک 
مانده بود، با توافق با مالکین که به سختی نیز 
حاصل می شــود کار مرمت با توجه به صعب 
العبور بودن منطقــه و فاصله ۴۰ کیلومتری 
روستای ســرهنگ آباد از مرکز شهر، صرفا 
بااعتبارات دولت آغاز  می شود. سپس با اتمام 
مرحله اول مرمت در پایان اســفند ماه سال 
گذشــته با نظارت اداره کل میراث فرهنگی، 

مجموعه، تحویل مالکین می شود.
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ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و با توجه به عدم حضور خوانده 
در جلسه دادرسی و اینکه هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی 
مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوی خواهان را محرز و 
ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 307-309 قانون تجارت و مواد 519-515-198-

522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/530/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/8/1 تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و به مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:38360 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان )284 کلمه، 3 کادر(
ابالغ راي

1/6 کالسه پرونده 96/1777 شماره دادنامه: 2530-96/12/16 مرجع رسیدگي: شعبه 
چهارم شوراي حل اختالف خمیني شهر، خواهان: حسینعلي کمالي فرزند اسماعیل باوکالت 
آقاي مجیري به نشــاني اصفهان خ پانزده خرداد )آپادانا دوم( بعد از مسجد کاظمیه دفتر 
وکالت حسین ادیب، خوانده: محمدرضا عیدي وندي به نشاني مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طي تشریفات قانوني و اخذ نظریه مشــورتي اعضا، قاضي شورا ختم رسیدگي را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید: راي قاضي شــورا: در خصوص دعوي 
آقاي حسینعلي کمالي فرزند اســماعیل با وکالت آقاي عباس مجیري  به طرفیت آقاي 
محمدرضا عیدي وندي به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 754555 مورخ 95/8/17 به انضمام خسارت دادرسي و خسارت تاخیر تادیه نظر 
به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با 
توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 96/12/2  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب 
ایشان و با عنایت به نظریه مشورتي اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و با توجه به وصف تجریدي بودن اســناد تجاري، مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 
و 27 قانون شــوراهاي حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقي مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور 
مدني دعوي خواهان را ثابت دانســته و حکم   به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/112/500 ریال بابت خسارات دادرسي 
و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت استهالک کامل دین برمبناي شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي اعالمي از بانک 
مرکزي جمهوري اسالمي ایران در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. راي صادره غیابي 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 
روز پس ازانقضا مدت واخواهي قابل تجدید نظر در محاکم عمومي حقوقي خمیني شهر 
مي باشد. م الف:7222 شعبه چهارم مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف خمیني 

شهر )370 کلمه، 4 کادر(
ابالغ

1/5 شماره نامه: 9610113633201574 شماره پرونده: 9609983633200959 شماره 
بایگاني شعبه: 960965 از دفتر شــعبه دوم محاکم عمومي حقوقي خمیني شهر به آقاي 
مصطفي احمدي فرزند غضنفر که در پرونده کالســه 960965 مجهول المکان اعالم 
گردیده است و خواهان آن آقاي کریمداد آرون فرزند ولي مي باشد به خواسته مطالبه وجه 
چک ابالغ مي گردد با توجه به وصول نظریه کارشناسي در پرونده مذکور جهت مالحظه و 
تحویل نظریه به دفتر شعبه دوم محاکم عمومي حقوقي خمیني شهر مراجعه و در صورتي 
که به نظریه اعتراضي دارند ظرف مهلت یک هفته پس از تاریخ نشر این آگهي اعتراض 

خود را کتبا به دفتر شعبه تحویل نماید. م الف: 7326 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي 
دادگستري شهرستان خمیني شهر )117 کلمه، 2 کادر(

تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت
1/21 شــماره: 97/2027000607-97/1/14 بر اساس تقاضای آقای سید رسول تدین 
فر و عزت حاجی نوروز علی فرزندان سید احمد و ناصر مبنی بر حذف عبارت به استثنا بها 
ثمنیه اعیانی 15 حبه از 72 حبه ششدانگ از سند مالکیت ششدانگ پالک 15190/29676 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق مالک بها ثمنیه اعیانی مزبور خانم اقدس 
سیاوشــان عیال مرحوم محمود طباطبائیان نیم آورد می باشــد و در اجرای تبصره یک 
 ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت، کارشناس رســمی دادگستری به موجب نامه
 13/ ک/96- 96/12/13 بها ثمنیه اعیانی پالک مذکور را دو میلیون و ششصد هزار ریال 
برآورد و متقاضی آن را به حساب سپرده طی فیش شماره 01268-96/12/27 واریز نموده 
است و اعالم داشته از نشــانی مالک و حیات یا ممات وی اطالعی ندارد لذا مراتب فقط 
یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بها تعیین شده به 
 اداره ثبت شمال شرق اصفهان )خوراسگان( مراجعه نماید و در صورت ادعای تضییع حقی
 می تواند از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت یک ماه به مراجــع صالحه قضایی مراجعه 
و گواهی طرح دعــوی را به این اداره تســلیم نماید در صورت عــدم ارائه گواهی طرح 
 دعوی عبارت »به استثنا بها ثمینه اعیانی« از ســند مالکیت متقاضی حذف خواهد شد.
 م الف: 21  شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان )219 کلمه، 2 کادر( 

تحدید حدود اختصاصی
1/23 شــماره صادره : 1396/42/479096-1396/12/27  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 5 فرعی مجزا شــده از  4370 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم فاطمه صفریان دســتجردی فرزند 
اصغر در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1397/2/10 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
 شد. م الف: 20 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه،

 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/24 شــماره صادره : 1397/42/479804-1397/1/6  نظر بــه اینکه به موجب رای 
شماره 10864 مورخ 1396/09/19 صادره ازهیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی  تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4483/3907  واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام الیاس حیدری خراجی فرزند عوضعلی در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک به استناد 
ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده  تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه 
مورخ 1397/2/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 6  قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان)154 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/25 شــماره صادره : 1396/42/478927-1396/12/26  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب خانه و قطعه زمین محصور پالک شــماره 44 فرعی از  4483 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم رضوان مهدی پور 
دستجردی فرزند حسین و شریک در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/2/8 ساعت 9 صبح 
 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطار
 می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد. م الف: 39940 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)152 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/26 شــماره صادره : 1396/42/478954-1396/12/26  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شــماره 1620 فرعی مجزا شده از  پالکهای 82 و 83 

و 84 فرعی از 4485  واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به 
نام آقای حســین علی حالج فرزند مصطفی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1397/2/10 ساعت 9 
 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد. م الف: 39990 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)155 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/27 شــماره صادره : 1396/42/479095-1396/12/27  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب خانه پالک شماره 4483/3901 مجزی شــده از 131 فرعی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فاطمه سادات اسدی اقبالغی 
فرزند جعفرقلی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/2/08 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
م الف: 40018 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، 

1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/28 شــماره صادره : 1396/42/479099-1396/12/27  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب خانه پالک شماره 4348/2756 مجزی شــده از 916 فرعی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نــام بهرامعلی محمدی فرزند 
قربانعلی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/2/08 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 40019 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)145 کلمه، 

1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/29 شماره صادره : 1396/42/479197-1396/12/27  نظر به اینکه به موجب رای 
شماره 10252 مورخ 1396/08/22 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی  تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره 4350/20  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام بهروز وحید دستجردی فرزند یداله و غیره در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک به استناد 
ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
1397/2/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 40025 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)156 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

1/30 اجرای احکام حقوقی شعبه 13  اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961720 ج / 13 له خانم فرزانه موسوی و علیه آقای مجید ماهوش 
محمدی مبنی بر مطالبــه مبلغ 1/307/177/317 ریال بابت محکــوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 1397/2/10 ســاعت 9/5 صبح در محل اجرای 
احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 1/154 حبه مشاع از 
72 حبه شــش دانگ ملکی به پالک ثبتی 2056 فرعی از 411 بخشــی 16 ثبت اصلی 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســی که به انضمام بهای ثمنیه سهم زوجه )همسر 
متوفی ( سهم االرث احتمالی محکوم علیه ذیال درج شده است ملکی مرحوم اکبرماهوش 
محمدی و اکنون در تصرف اســتیجاری مصطفی حاج حیدری تا تاریخ 96/11/30 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 جلسه 

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 بر عهده محکوم 
علیه می باشد.اوصاف ملک مورد مزایده: ارزیابی زمین پالک ثبتی 2056 فرعی از 411 
اصلی بخش 16 اصفهان درخواست مورد بررسی قرار گرفت و ضمن بازدید تخصصی از 
ملک و بر اساس مدارک ارائه شده توسط خواهان خانم فرزانه موسوی شامل گواهی اداره 
ثبت و گواهی حصر وراثت ) مربوط به قاضی شــورای حل اختالف شعبه 7 حصر وراثت 
خمینی شهر( نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد: 1- کارخانه سنگبری گوهر دشت 
نو شماره ثبت فرعی 2056 از اصلی 411 شماره مفروزی 591 به شماره چاپی 045841 
بخش 16 اصفهان به مســاحت 9564/50 متر مربع محلی که مورد معاینه قرار گرفت با 
مختصات جغرافیایی UTM یک نقطه آن ) 3627127 و 552464( و شــامل دو سوله 
سنگبری با سازه ســوله مهندســی ارتفاع تاج حدودا 8 متر، ارتفاع ستون حدود 5/5 متر، 
دیوارها در طرف نما و پنجره فلزی روی دیوارها و درب فلزی 4 متری به مساحت حدوداً 
1800 متر مربع و ساختمان اداری ســمت جنوب یک طبقه، نمای سنگ اسکلت آجری 
به مساحت حدوداً 600 متر مربع و مابقی محوطه تخلیه سنگ دارای انشعابات آب و برق 
و گاز، قیمت کل زمین و ســاختمانهای روی آن برابر 81/500/000/000 ریال )هشتاد 
و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال( آدرس کارخانه اصفهــان- محمودآباد- خیابان 14 
کارخانه سنگبری گوهر دشت نو )بدون در نظر گرفتن ماشین آالت و تجهیزات( 2- سهم 
االرث خوانده: خوانده آقای مجید ماهوش محمدی )فرزند متوفی اکبر ماهوش محمدی 
سدهی( به میزان 2/11 )دو یازدهم( ســهم االرث از ســهم متوفی آقای اکبر ماهوش 
محمدی سدهی )شــامل 9 حبه از 12 حبه ششدانگ بر اساس اســتعالم اداره کل ثبت 
استان اصفهان، کارخانه سنگبری دشت نو) شماره ثبت 2056 فرعی از اصلی 411 شماره 
مفروضی 591 به شماره چاپی 045841 بخش 16 اصفهان( که براساس ردیف یک این 
گزارش به مبلغ 81/500/000/000 ریال ارزیابی گردید سهم متوفی آقای اکبر ماهوش 
محمدی ) پدرخوانده( برابر 10/187/499/100 ریال می باشــد. در نتیجه میزان سهم 
 االرث آقای مجید: ماهوش محمدی از کارخانه فوق الذکر برابر با 1/852/272/727 ریال
) یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و دو میلیون و دویست و هفتاد و دو هزار و هفتصد و بیست 
و هفت ریال( می باشد. در نتیجه ارزش 1/154 حبه مشاع به انضمام سهم زوجه متوفی به 
مبلغ 1/307/557/317 ریالی که مقدار 1/102 حبه آن معادل طلب محکوم لها به مبلغ 
1/248/216/190 ریال معادل 1000/52 ) 0/052( حبه آن معادل حق االجرای دولتی به 
مبلغ 59/361/127 ریال ارزیابی می گردد. م الف: 37578 اجرای احکام حقوقی شعبه 

13 دادگستری اصفهان )625 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

1/42 شماره پرونده: 137/96 حل 11 شــماره دادنامه: 469-96/12/3 خواهان: خسرو 
خشتی به نشانی خمینی شهر سه راه معلم کوچه ش خشــتی پ 59،  خوانده: حجت اله 
کشوری به نشانی مجهول المکان، شورا با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست آقای خسرو خشتی فرزند علی با وکالت سید محسن بنی هاشمی فرزند کریم 
به طرفیت حجت اله کشوری به خواسته مطالبه یک فقره چک به شماره 1/027975  به 
تاریخ 96/5/30 به شماره حساب جاری 917800058002 به مبلغ 38/000/000  ریال 
دادگاه با توجه به دادخواســت تقدیمی- کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهینامه عدم 
پرداخت وجه چک موصوف و اینکه بودن اصول مستندات در ید خواهان داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده دارد و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه شورا و اینکه نامبرده دفاعی به 
عمل نیاورده خواســته خواهان را مقرون به صحت دانسته و با استناد به مواد 198 و 519 
از قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از 
قانون تجارت و با توجه به قانــون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانــون اصالح موادی از 
قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجتمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه شماره 
7/2345-1382/3/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/525/000  ریال بابت 
هزینه دادرســی و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه و 
 مبنای تورم از تاریخ سررســید چک تا زمان پرداخت وجه آن که در زمان اجرا محاســبه 
می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای شورا غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز دیگر قابل 
 تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر می باشد.
 م الف:18 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )328 

کلمه، 3 کادر(

هاجر مرادی
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محصول ایرانی باید بازار مصرف داشته باشد
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری شهرکرد خبر داد:

 افزایش کرایه 
تا اطالع ثانوی ممنوع

رییس ســازمان حمــل و نقل بار و مســافر 
شهرداری شــهرکرد گفت: تا زمان ابالغ نرخ 
جدید از سوی فرمانداری شهرکرد، رانندگان 
وســایل نقلیه اجازه افزایش کرایــه را ندارند.

مهرداد میرزائیان ، با اشــاره به اینکه هرساله 
افزایش قیمــت کرایه وســایل نقلیه عمومی 
روال خاصــی دارد، اظهــار کرد: پیشــنهاد 
افزایش کرایه از ســوی ســازمان حمل و نقل 
بار و مسافر شــهرداری شــهرکرد به شورای 
شــهر اعالم می شــود و پس از بررسی توسط 
اعضای شورای شهر این نرخ جهت اخذ مجوز 
به فرمانــداری اعالم می شــود.وی ادامه داد: 
اگر نرخ مدنظر مورد تایید واقع شــود، نامه ای 
جهت اجرا به سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شــهرداری شهرکرد ابالغ می شــود و تاکنون 
هیچ ابالغیه ای در ایــن خصوص از فرمانداری 
شهرکرد اعالم نشده است. رییس سازمان حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد در پایان با 
تاکید بر اینکه تا زمان ابالغ نرخ جدید از سوی 
فرمانداری شــهرکرد، رانندگان وسایل نقلیه 
اجازه افزایش کرایه را ندارند، گفت: زمانی که 
نرخ جدید کرایه از سوی فرمانداری ابالغ شود، 

نرخ جدید چاپ خواهد شد.

فرماندار شهرستان شهرکرد اعالم کرد:
اقامت 65 هزار مسافر نوروزی 

در اقامتگاه های دولتی
فرماندار شــهرکرد گفــت: 65 هزار مســافر 
نوروزی در اقامتگاه ها و مراکز اقامتی- دولتی 
در شهرستان شــهرکرد اقامت داشتند.حمید 
ملک پور، اظهار کرد: 65 هزار مسافر نوروزی در 
اقامتگاه ها و مراکز اقامتی دولتی در شهرستان 
شهرکرد اقامت داشــتند.وی افزود: این تعداد 
مسافر نوروزی در مراکز و اقامتگاه های مربوط 
به ادارات و دستگاه ها دولتی شهرستان شهرکرد 
اقامت داشــتند.فرماندار شهرستان شهرکرد 
ادامه داد: با توجه به نظارت ها و بازرســی های 
صورت گرفته نحوه خدمت رسانی دستگاه های 
مربوطه در ایام نوروز در این شهرستان مناسب 

بوده است.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه شهرکرد:

 باید به دانشجویان به عنوان 
سرمایه نگاه کرد

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه شهرکرد گفت: تجاری سازی دستاوردهای 
علمی-پژوهشــی دانشــگاه، ماموریت کلیدی ما 
دانشگاهیان است و باید به دانشــجویان به عنوان 
سرمایه نگاه کرد و دانشجویان باید کار آفرین باشند.
دکتر سعید کریمی سرپرســت دانشگاه شهرکرد، 
در دیدار نوروزی دانشگاهیان دانشگاه که با حضور 
حجت االسالم دکترسعید صفی، مسئول دفتر نهاد 
نمایندگی رهبری در دانشگاه، هیئت رییسه، جمعي 
از اســاتید و کارمندان در جوار قبور مطهر شهدای 
گمنام دانشگاه شــهرکرد برگزار شد، گفت: اگر به 
دانشگاه از دهه شــصت تاکنون نگاه کنیم، شاهد 
پیشرفت های چشمگیری هستیم که همه را مرهون 
تالش های بی دریغ رؤسای دانشگاه تاکنون هستیم.

رشد 166 درصدی اقامت 
مسافران در چهارمحال 

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از رشد 
166 درصدی اقامت مســافران در استان نسبت به 

سال گذشته خبر داد.
حیدر صادقی اظهار کرد: 152 هزار مسافر از ابتدای 
طرح نوروزی تا 13 فروردین در استان اقامت کردند 
که بیشــترین اقامــت مربوط به شهرســتان های 
شهرکرد، بروجن، لردگان و سامان بوده است. وی 
افزود: مطلوب بودن آب و هوا، توسعه زیرساخت های 
گردشگری استان و توزیع مناسب سفر نسبت به سال 
گذشته از دالیلی بوده که موجب شده چهارمحال 
و بختیاری در میان استان های کشور رتبه نخست 
را در میزان رشد اقامت کسب کند. صادقی با اشاره 
به فعال بودن هشت هزار و 100 تخت اقامتی برای 
ایام نوروز در استان، تصریح کرد: عمده مسافران از 
استان های اصفهان، تهران، البرز، فارس و خوزستان 
بودند که در مدارس، هتل ها، هتل آپارتمان ها و ... 

اقامت کردند.

دشت الله های واژگون کوهرنگ به عنوان مشهورترین 
دشــت الله ایــران و یکــی از دیدنی تریــن مناطق 
گردشگری کشور در فصل بهار، چند روزی است که 
به ُگل نشســته و پذیرای گردشــگران و دوستداران 
طبیعت است؛ اما متاسفانه برخی از بازدیدکنندگان، 
توجه الزم به حفاظت از این گونه گیاهی نادر و زیبا به 
عنوان میهمان یک ماهه طبیعت استان چهارمحال و 
بختیاری را ندارند و با چیدن و شکستن گل ها و یا خارج 
کردن پیاز آن از دل خاک، باعث تخریب و نابودی دشت 

الله های واژگون می شوند. 
تصاویری از این کم لطفی به الله های واژگون در روز 
طبیعت امسال )13 فروردین ۹۷( و روز های آغازین 

شکوفایی آن ها را مشاهده کنید:

به ِگل نشستن ُگل های زیبا

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
گفت: برای مقابله جدی بــا ابرچالش اقتصادی که 
اکنون کشــور با آن مواجه اســت راهی جز تقویت 

ظرفیت های اقتصادی نیست.
اردشیر نوریان عدم اتکا به کشورهای خارجی برای 
حل مسائل کشور، حصول رونق اقتصادی که نیازمند 
چرخش اقتصادی کارخانجات و تولیدات داخلی به 
صورت روان است و بازار گسترده ایران با حدود 80 
میلیون مصرف کننده که بایــد در خدمت اقتصاد 
کشور باشــد و برای تحقق این امر بایستی از ورود 
کاالی خارجی به داخل جلوگیری کرد را از دالیلی 
برشمرد که الزم است برای رسیدن به رونق اقتصادی 
از کاالی ایرانی اســتفاده کرد. نوریان تصریح کرد: 
رونق اقتصادی زمانی ممکن می شــود که محصول 

تولید داخل، بازار مصرف خود را پیدا کند.
وی با بیان اینکه بایســتی تولید کننــده کاالیی با 
کیفیت بر اساس اســتاندارد تولید کند و روز به روز 
بر ارتقــای کیفی کاال بیفزایــد، اضافه کرد: مصرف 
کننده نیز باید با مصرف کاالی داخلی زمینه گردش 
اقتصادی را برای کارخانجات و تولیدات فراهم کند 
و بر اساس یک راهبرد ملی نســبت به تولید داخل 

رغبت نشان دهد. 
نوریان با اشاره به اینکه قوه مجریه الزم است منطق 

و اصولی را پیش گیرد که تولیدات داخل رونق گیرند 
و کیفیت کاال ارتقایابد، گفت: با اعمال سیاست های 

تشویقی، مصرف کننده به استفاده از کاالی ایرانی 
تشویق شــود و شرایط اقتصادی تســهیل گردد تا 
با اعطای تســهیالت و چرخانــدن کارخانجات به 
منظور کمک بــه تولید داخل، بــرای تولید کننده 
رونق اقتصادی و از ســوی مصرف کننده استقبال 

حاصل شود.
وی ادامه داد: قوه مقننه با ایجاد ریل گذاری جدید، 
قانون گــذاری مناســب و تاکید بر سیاســت های 
تشویقی، نظارت بر اجرای قوانینی همانند رفع موانع 
تولید و قانون گذاری های مورد نیاز برای تســهیل 
فضای کســب و کار، رونق اقتصادی و اعطای منابع 

مالی به تولید کنندگان، شرایط الزم را فراهم کند.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شــورای اســالمی گفت: قوه قضائیه نیز به 
شکل جدی با مفاسد اقتصادی، رانت خواری و کاالی 
قاچاق برخورد کرده و امنیت اقتصادی را ایجاد کند.

وی خاطرنشــان کرد: با این سیاست چند جانبه از 
ســوی مصرف کننده و تولید کننده و حاکمیت که 
وظیفه قانون گذاری و ایجاد بســترهای الزم را به 
عهده دارد، می توان رونق اســتفاده از کاالی ایرانی 

را شاهد بود.

محصول ایرانی باید بازار مصرف داشته باشد

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی گفت: رونق اقتصادی زمانی 
ممکن می شود که محصول تولید داخل، بازار مصرف خود را پیدا کند.

  نماینده شهرکرد در مجلس:  

مزایده اموال غیرمنقول
1/31 اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجر ایی کالســه 961671 ج/ اول له مهدی ســازش و علیه آقای مهدی هارون 
رشــیدی مبنی بر مطالبه مبلغ 1/175/796/034 ریال بابت محکــوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 1397/02/10 ساعت 10/30 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 42/766 سهم مشاع از 
162 سهم از 1073 سهم مشاع پالک ثبتی 12491 بخش 5 اصفهان ملکی با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده اســت و اکنون در تصرف مالکانه شخص 
ثالث و خانواده اش که آقای حسن قاسمی ابری فرزند احمد بعنوان شخص ثالث در اجرای 
تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی جزایی مال جهت پرداخت دین ســهم محکوم 
علیه معرفی نموده است توسط کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شده 
نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل ازجلسه 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. پیشــنهاد 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 باشد . اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد نظر به آدرس 
اصفهان: خیابان جی، خیابان ا... اکبر، کوی وحدت، پالک 8، کدپستی 81596-54778 
بازدید به عمل آمد و پس از معاینه فنی محل نظریه کارشناســی ارزیابی ذیل تهیه و به 
حضورتان ایفاد می گردد. مشخصات ثبتی: طبق ســند ابرازی به شماره دفترچه مالکیت 
148855 ب 83-162 سهم مشاع از 1073 سهم و یک دوم سهم مشاع ) یک دوم از 30 
سهم مشاع( از 10 سهم 6 دانگ قطعه ملک پالک 12491 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
انتقالی طبق سند قطعی 23003 مورخ 84/04/01 دفتر 107 اصفهان با حدود و مشخصات 
6 دانگ مطابق صورت مجلس و نقشه شمااًل و جنوبًا و غربًا به جوی صحرائی، شرقًا مرز 
اشتراکی با ملک نامبرده 12940 باقی و ذیل شماره 59345 صفحه 164 دفتر 329 خ و بنام 
آقای احمد کیانی ابری سابقه ثبتی داشته که معامله قطعی غیر منقول مورخ 86/04/21 به 
شماره ثبت 1001 دفترخانه 200 اصفهان به نام آقای حسن قاسمی ابری انتقال یافته است.

وضعیت بنای ملک: ســاختمان ملک مذکور با زیربنایی به مساحت حدود 190 متر مربع 
در 2 طبقه 0/60 و اول احداث شده طبقات شامل سالن، 2 اتاق خواب در طبقه اول و یک 
اتاق خواب در طبقه 0/60 آشپزخانه open با کابینت فلزی و سنگی، حمام و سرویس 
بهداشتی دیوارها تا 1 متر سرامیک و الباقی رنگ روغنی، کف موزائیک، سقف گچبری و با 
سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و آبگرمکن مخزنی و با انشعابات آب 
و برق و گاز مشترک می باشد. با توجه به مفروض بودن پالک عرصه ملک مورد معرفی به 
مساحت حدود 150 متر مربع می باشد و با عنایت به اینکه ملک بصورت مشاعی است و 6 
دانگ آن فاقد ابعاد و مساحت می باشد و سهم مالکیت مالک تعداد جزئی از سهام 6 دانگ 
می باشد و امکان انطباق حدود اربعه به هیچ عنوان میسر نمی باشد حسب صالحدید آن 
مقام محترم قضایی عالوه بر بازداشت سند ملک توسط اداره ثبت اسناد و امالک، توقیف 
محلی ملک توسط مراجع انتظامی الزامی اســت. نظریه کارشناسی: با عنایت به مطالب 
فوق و بررسی جمیع جهات دخیل و با لحاظ نمودن کلیه اوضاع و احوال و مولفه های موثر 
در قضیه منجمله  متراژ وضعیت ثبتی، کاربردی، وضعیت ساخت و نوع مصالح مصرفی، 
موقعیت محلی و دسترسی به شبکه شوارع و معابر و انشعابات دایر، ارزش کل ملک مورد 
بازدید به مبلغ 4/450/000/000 ریال معادل چهارصد و چهل و پنج میلیون تومان ارزیابی 
می گردد. در نتیجه ارزش 42/804 سهم مشاع آن به مبلغ 1/175/796/034 ارزیابی که 
مقدار 40/766 سهم آن به مبلغ 1/119/821/080 ریال بابت طلب محکوم له و نیز مقدار 
 2/038 ســهم به مبلغ 55/974/954 ریال بابت حق االجرای دولتی ارزیابی می گردد.  
م الف: 37576 اجرای احکام حقوقی شــعبه اول دادگســتری اصفهان )679 کلمه، 

7 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/32 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3307  فرعی از 11548 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام احمدرضا مرتاض فیل آبادی 
فرزند ســیف اله در جریان ثبت است و رای شــماره 139660302027009290 مورخ 
1396/8/14 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق 
قانونی نبوده است اینک بنا به دســتور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/2/15 روز شنبه ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 

اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضیات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی مــی تواند به دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:40048 شــبان رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
موضوع ماده 149 قانون ثبت

1/33 بدینوسیله به اطالع می رساند نظر به اینکه ششــدانگ پالک 15201/705 واقع 
در بخش 5 اصفهان به موجب سند انتقال شماره 85211 مورخه 2537/06/02 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 64 اصفهان از طرف رضا مجیدی نژاد فرزند قاسمعلی نسبت به چهار 
دانگ مشــاع و حاج مصطفی حق شناس نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ پالک 
مزبور را بنام عباس ملک محمد منتقل نموده اند که ششدانگ ذیل ثبت شماره 29784، 
15616، 15615، 15614 دفتر 95، 170 در صفحــه 23، 26، 29، 311 به نام وی ثبت و 
ســند مالکیت صادر گردیده نامبرده تقاضای اصالح مساحت را نموده اند که پس از تهیه 
نقشه مشخص گردید بدون تغییر در طول و ابعاد مقدار 3/5 مترمربع اضافه مساحت دارد 
و در اجرای ماده 149 قانون ثبت مبلغ 4/200/000 ریال طی فیش 01264 و کد شماره 
28315190006364480 مورخه 1396/12/27 ارزیابی شــده است و توسط مالک به 
حساب سپرده ثبت تودیع شده است لذا جهت دریافت آن اقدام فرمایید.   م الف:40097 

شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شمال شرق اصفهان)167 کلمه، 2 کادر(
تبصره 1 ماده 105 آئین نامه قانون ثبت 

1/34 بر اساس تقاضای 960720671630173-96/12/19 مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه 
اعیانی چهل و نه شصت و چهارم سهم مشاع باستثنای بهای ثمینه اعیانی از بیست و شش 
سهم ششدانگ پالک 84/94 واقع در خمینی شهر بخش چهارده ثبت اصفهان مورد ثبت 
در دفتر الکترونیکی 139620302006012607 که طبق سوابق متعلق است به ماهرخ 
سلطان مومنی خوزانی فرزند محمدرضا که در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آئین 
نامه قانون ثبت طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری بهاء ثمنیه اعیانی مورد ثبت بدون 
مبلغ تقویم و در حساب سپرده اشخاص ثبت تودیع گردیده است لذا با توجه به مفاد تبصره 
یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود  آگهی می شــود تا 
ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر مراجعه نماید 
و یا در صورتی که مدعی تضییع حقی باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 30 
روز به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره مذکور تسلیم نماید 
بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون استثناء 
ثمینه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. م الف:17 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر )198 کلمه، 2 کادر(
مزایده

1/35 در پرونده 960679-961098-960875 محکوم علیهم ســید علی میرشفیعیان 
محکوم به پرداخت مبلــغ 1/803/064/000 ریال در حق محکــوم له حجت طاهری و 
مبلغ 289/043/514 ریال در حق مهدی باقری و مبلغ 28/520/000 ریال در حق شیدا 
خان احمدی و جمعا مبلغ 108/280/175 ریال  بابت نیم عشــرگردیده که محکوم لهم 
اقدام به توقیف پالک 2195 فرعی از 159 اصلی نموده اند که مشخصات ملک مذکور که 
توسط کارشناس برآورد شده است بدین شرح است. مشخصات مال توقیفی: پالک واقع 
در خمینی شهر- خ سلمان فارسی- خ سعیدی- در ضلع شرقی آن ساختمانی با دو طبقه 
نماکاری سنگ سفید دارای سقف تیرچه بلوک- پوشش ایزوگام- دارای دو واحد مجزا با 
کف موزاییک و سرامیک- دربهای داخلی چوب- دربهای خارجی فلزی- سیستم پکیج 
و کولر- با قدمت 8 سال که کل قیمت ملک سه واحد 4/945/500/000 ریال برآورد شده 
اســت در قبال مبلغ 900/000/000 ریال در رهن بانک سپه می باشد مشخصات دقیقتر 
ملک در پرونده منعکس می باشد نظریه طبق قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده است 
این اجرا قصد فروش اموال مذکور از طریق مزایــده به میزان محکوم به که در روز انجام 
مزایده محاسبه می گردد را دارد. محل مزایده: دادگستری شهرستان خمینی شهر، تاریخ 
مزایده: چهارشنبه 97/02/05 ساعت 10 صبح، محل بازدید: محل وقوع ملک، کسانی که 
مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل 
از مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی 
که مایل به شرکت در مزایده می باشــند می بایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ 
مزایده را همراه داشته باشــند تا در صورت برنده شدن در مزایده به حساب سپرده واریز و 

ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به حساب واریز نمایند و اال ده 
درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد. م الف: 7 اجرای احکام حقوقی 

دادگستری خمینی شهر )317 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

1/36 شماره: 493/96 به موجب رای شــماره 1119 تاریخ 96/08/22 حوزه 3 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد زاهدی 
به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 2/300/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک 94/9/30 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی 
در حق محکوم له مجتبی شهبازی فرد فرزند مرتضی به نشانی خمینی شهر منظریه فاز 
2 کوچه دانش 4 پ 125، رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:7294 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )187 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/37 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1796/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/30 بعد از ظهر روز سه شنبه 
مورخه 1397/2/25، مشخصات خواهان: ابوالفضل حاجی حیدری فرزند یدا...  با وکالت 
خانم مریم مشتاقی،  مشخصات خوانده: ســمیه کهنسالی فرزند عباس،  خواسته و بهای 
آن:  الزام به خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال و پرداخت کلیه خسارت، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 7122 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )172 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/38  آقای ماشــاله مرتضی نجاریان دارای شناسنامه شــماره 1 به شرح دادخواست به 
کالسه  656/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه رمضانی فریزهندی به شناسنامه 9 در تاریخ 1390/1/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 - ماشااله مرتضی 
نجاریان فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه 1 همسر متوفی 2- لیال مرتضی نجاریان 
فرزند ماشاءاله به شماره شناسنامه 6066 دختر متوفی 3- نسرین مرتضی نجاریان فرزند 
ماشااله به شماره شناسنامه 2047 دختر متوفی 4- محمد مرتضی نجاریان فرزند ماشاءاله 
به شماره شناسنامه 5042 پسر متوفی 5- عباســعلی مرتضی نجاریان فرزند ماشااله به 
شماره شناسنامه 728 پسر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد 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 شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 663 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )178 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

1/39 شــماره: 323/96/1018-96/12/14 به موجب دادنامه غیابی شماره 439 مورخ 
96/9/29 شورای حل اختالف نطنز شــعبه اول که طی دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان 
قطعیت یافته است محکوم علیه محمود سنچولی فرزند میرعلی به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به 1- پرداخت مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق 
محکوم له علی پور شفیع انارکی فرزند ناصر به نشــانی نطنز خ کارگر کوچه همت دو و 
2- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواســت لغایت اجرای حکم در حق 
محکوم له )96/7/19( و 3- پرداخت 377/500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم 
له و 4- پرداخت هزینه اجرایی معادل نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت )رعایت تبصره 
2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی است(. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه به استناد 
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به شــرح ذیل اقدام نماید:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد 2-یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- یا مالی معرفی کند که اجرا 

حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید. هر گه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم شود 
که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال 
خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع ازدارائی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی 
از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنجه ای از شــصت و یک روز تا شش ماه 
محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای 
محکوم به مالی معرفی کند عالوه بر موارد باال به مــوادی از قانون اجرای احکام مدنی 
و قانون آئین دادرســی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 
 مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. 
م الف: 666 شعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان نطنز)340 

کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

1/40  آقای سید نظام موسوی تکیه دارای شناسنامه شــماره 11 به شرح دادخواست به 
کالسه  612/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید عباس موسوی تکیه در تاریخ 96/10/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- ســید نظام موسوی تکیه، ش.ش 
11 نســبت با متوفی برادر 2- طیبه موســوی تکیه، ش.ش 220 نسبت با متوفی خواهر 
3- معصومه موسوی تکیه، ش.ش 275 نسبت با متوفی خواهر 4- سید مهدی موسوی 
تکیه، ش. ش1 نسبت با متوفی برادر 5- زهرا بیگم موســوی تکیه، ش.ش 7 نسبت با 
متوفی خواهر 6- سید مصطفی موســوی تکیه، ش.ش 2 نسبت با متوفی برادر 7- سید 
هاشم موسوی تکیه، ش.ش 6 نســبت با متوفی برادر. 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: 664 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز )مجتمع شماره یک( )186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/41 شماره ابالغنامه: 9710103633100122 شماره پرونده: 9609983633100691 
شماره بایگانی شعبه: 960701 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
محمد رضائی، خواهان آقای مجید علیزاده دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای محمد 
 رضائی به خواسته فک پالک از ماشــین به شــماره 58 ن 114 مطرح که به این شعبه 
) اصفهان شهرستان خمینی شهر بلوار دانشجو دادگستری شهرستان خمینی شهر اتاق 26(  
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983633100691 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان خمینی شهر ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/4/1 ساعت 8/30 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م الف: 19 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر )167 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

1/22 شــماره: 96/2027039899-96/12/21  نظر به اینکه خانم مریم صادقی شاپور 
آبادی فرزند احمد با تســلیم دو برگ استشهاد شهود شــماره 96/2022738857 مورخ 
1396/12/14 دفترخانه اسناد رسمی شماره 336 اصفهان، مدعی مفقود شدن یک جلد 
سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 1/32 تحت شماره چاپی 246735 به شماره ثبت 
815 مورد ثبت در صفحه 383 دفتر شــش امالک بخش 18 ثبت اصفهان که به موجب 
رای هیات شماره یک مستقر در اداره ثبت اصفهان به شماره 475 مورخ 74/9/11 منجر 
به صدور سند ششدانگ به نام خانم مریم صادقی شاپورآبادی فرزند احمد گردیده است و 
سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی از بین رفته و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است لذا مراتب به استناد  تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ  انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله  به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید  تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 18 شبان رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )231 کلمه، 2 کادر(
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قطع حق  عائله مندی زنان 
مجرد فرهنگی

مدیرکل امور زنــان و خانــواده وزارت آموزش 
و پرورش با اشــاره به توضیحاتــی درباره قطع 
عائله مندی زنان مجرد گفــت: طبق قانون، حق 
عائله مندی صرفا شــامل حال زنان سرپرســت 
خانــوار می شــود.مینایی پوردرباره ســرانجام 
پرداخت حق عائله مندی به زنان مجرد در وزارت 
آموزش و پرورش اظهار کرد: در سال 86 که قانون 
مدیریت خدمات کشوری مصوب شد براساس آن 
زنان سرپرست خانوار، حق عائله مندی دریافت 
می کردند.وی افزود: در ســال 90 استفساریه ای 
از رییس مجلس انجام شد مبنی بر اینکه آیا حق 
عائله مندی شــامل حال زنان مجرد هم می شود 
که در پاسخ عنوان شــد حق عائله مندی به این 
زنان نیز تعلق می گیرد و بر این اساس زنان مجرد 
نیز مشمول دریافت شــدند.مدیرکل امور زنان و 
خانواده وزارت آموزش و پــرورش ادامه داد: در 
سال های گذشــته نیز به اشتباه حق عائله مندی 
به زنان مجرد پرداخت می شد که در حال حاضر 
امکان اصالح قانون وجود ندارد و بعید اســت که 
دیگر به زنــان مجرد حــق عائله مندی پرداخت 
شود، هرچند که معاونت زنان و خانواده ریاست 
جمهوری و فراکســیون زنان مجلس در تالش 

برای حمایت از زنان هستند.
مینایی پوردر پاسخ به این پرسش که آیا با قطع 
حق عائله مندی زنان مجرد، مبلغ باالیی از حقوق 
آنها کسر می شود، بیان کرد: ماهانه حدود یکصد 
هزار تومان از حقوق این افراد کسر می شود که از 
بهمن سال گذشــته حق عائله مندی زنان مجرد 
قطع شد و از آنجایی که تعداد زیادی از کارمندان 
زن در وزارت آموزش و پرورش فعالیت دارند این 

مسئله موجب اعتراض زیادی شده است.

 حمایت بهزیستی از معلوالن 
در مناطق روستایی

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
ضمن تاکیــد بر ارائه خدمات تخصصی توســط 
بهزیســتی به جامعه هدف،گفت: در حال حاضر 
تمامی معلوالن در مناطق روستایی تحت پوشش 

طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه قرار گرفته اند.
 حسین نحوی نژاد گفت: سازمان بهزیستی یکی 
از ســازمان های موثر و قوی در حوزه توانبخشی 
در کشور محسوب می شــود که  طی این سال ها 

اقدامات بسیاری را انجام داده است.
وی افزود: در حال حاضر 450 هــزار معلول در 
روستاها در طرح توانبخشــی مبتنی بر جامعه 
مشــارکت داشــته اند ضمن اینکه بالــغ بر یک 
میلیون و 450 هزار معلول شناســایی شده اند  
عالوه بر اینکه کمیســیون های پزشکی شدت و 
نوع معلولیت را مشــخص می کنند که بالغ بر 2 
هزار 500 نفر از متخصصان در این کمیســیون 
حضور دارند.معاون امور توانبخشــی ســازمان 
بهزیســتی کشــور بیان کرد: بالغ بر 110 هزار 
ســالمند و بیمار روانی مزمن نیز از خدمات در 
نظر گرفته شده در بیش از 2 هزار مرکز استفاده 

می کنند.

اسکان 4 میلیون مسافر فرهنگی 
در نوروز 97

وزارت  پشــتیبانی  و  تعــاون  مدیــرکل 
آموزش وپرورش با اشاره به پذیرش 4 میلیون و 
9۳ هزار نفر در پایگاه های اسکان نوروزی گفت: 

نظرسنجی صورت گرفته حکایت از رضایت نسبی 
فرهنگیان از شرایط اسکان نوروزی دارد.

گودرز کریمی فر آمار قطعی و نهایی مســافران 
فرهنگی در پایــگاه ها و مراکز اســکان آموزش 
و پرورش در نــوروز 1۳97 اظهار کرد: اســکان 
نــوروزی فرهنگیان بــا پذیــرش 11 میلیون و 
411 هزار و 544 نفر روز  با رضایتمندی نســبی 
فرهنگیان به خط پایان رسید.وی افزود: اسکان 
آموزش و پرورش تا پایان روز سیزدهم فروردین 
1۳97 به تعداد 1 میلیون 1۳7 هزار و 2۳ خانوار 
در قالب 4 میلیون 9۳ هزار و 281 نفر با پوشش 
11میلیون و 411 هــزار و 544 نفر روز در 707 
پایگاه پذیرش بــه فرهنگیان خدمــات رفاهی 

مطلوبی ارائه کرد.

عکس  روز 

رشد 126 درصدی فرزندخواندگی در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

تعریف بامزه ای از سینما و تلویزیون وجود دارد که این دو را »فاصله 
بین دو آگهی تجاری« تعریف می کنــد. در این نگاه همه محصوالت 
نمایشی تولید می شوند تا در نهایت بهانه دیدن آگهی های تجاری و 
چرخیدن چرخ های جامعه سرمایه محور را فراهم کنند. زمانی تماشای 
آگهی های میان برنامه ای برای مخاطبان ناخوشایند بود، اما به مرور 
با دراماتیزه شدن تبلیغات تجاری و به کارگیری روش های خالقانه در 

آنها به رقیبی جدی برای تولیدات نمایشی بدل شدند.
 مرزهای نمایش و آگهی هر روز کمرنگ تر شــد؛ از یکسو آگهی های 
تجاری نمایشی تر شدند و از سوی دیگر تبلیغات غیرمستقیم تجاری 
وارد متن تولیدات تلویزیونی و سینمایی شــد و این مسئله تا جایی 
پیش رفت که فهمیدن تمایز این دو برای مخاطبان معمولی در برخی 
اوقات دشوار گردید. پدیده حضور ســتاره های سینما و تلویزیون در 
آگهی های تجاری اتفاق دیگری در دنیای رســانه بود که به کاهش 

بیشتر این فاصله منجر شد.
 البته حضور چهره های مشــهور در آگهی های تجاری در سطح دنیا 

مسئله ای سابقه دار است تا جایی که بیشتر ما تصویر دیوید بکهام را با 
تبلیغ روغن موتور، کریس رونالدو را با شامپو و لیونل مسی را با نوشابه 
و البسه ورزشی به یاد می آوریم. در ایران اما محدودیت قانونی حضور 
ستاره ها در تبلیغات مانع از آن شد که ستاره های ایرانی را در تبلیغات 

تجاری شاهد باشیم.
 این محدودیت که همواره با اعتراض ستاره های سینمایی و ورزشی 
همراه بود منجر به گســترش همکاری غیرقانونی برخــی از آنان با 
شبکه های ماهواره ای شــد. از طرفی گسترش شبکه های اجتماعی 
باعث شد تا ستاره های یکشبه و شــاخ های اینستاگرامی به تبلیغات 
تجاری روی بیاورند و پول های کالنی به جیب بزنند و در عمل کنترل 
و نظارت بر حضور ستاره ها در تبلیغات تجاری غیرممکن شود. همه 
این عوامل دست به دست هم داد تا این مانع قانونی برداشته شود و پای 
ستاره های ایرانی به طور رسمی به آگهی های تلویزیونی و بیلبوردهای 
تبلیغاتی باز شود. شــاید جنبه خوب این ماجرا این است که حضور 
ستاره های ایرانی به تبلیغات و گسترش فرهنگ استفاده از کاالهای 
ایرانی منجر شــود و از حضور در آگهی های هنجارشکن و زیرزمینی 
کاسته شود، اما جنبه بد آن این است که شأن هنر و مقام بازیگری به 
مرور مخدوش می شود و جنبه زشت آن اینکه کاالشدگی انسان ها 

رسمیت می یابد.
حاال همه شهرهای کشور پر شده از تبلیغات و بیلبوردهایی بازیکنان 

فوتبال و بازیگران که  مصــرف زدگی را در ســال حمایت از کاالی 
ایرانی تبلیغ می کنند و همه این تبلیغات برگرفته از رسانه ملی است، 
شــهری مثل اصفهان که مهد تمدن و پایتخت فرهنگی جهان اسالم 
است و باید نماد شهر تولیدات ســنتی و کارهای ماندگار دست باشد 
انگار زودتر از شهرهای دیگر تن به چنین کاری داده است و این مهم 
در غفلت مسئوالن شهر و با تبلیغات چهره های شاخص  رنگ و بوی 
جدیدی به اصفهان داده است. رنگ و بویی که اگر فکری برای برطرف 
شدن آن نشــود و این تبلیغات در و دیوار تابلوهای پاساژها و پل های 
عابر پیاده را پر کنند این شــهر خیلی زود مدرنیزه و پر از ناهنجاری 

اجتماعی خواهد شد.

تبلیغ مصرف زدگی در شهر درسال حمایت از کاالی ایرانی

اصفهان در محاصره سلبریتی های تجاری!

هنوز به حکم قصاص اعتراض نکرده ایم

کارتن خواب نا امید

 
وکیل مدافع فرد متهم قتل سه مامور نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران گفت که هنوز به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران مبنی بر قصاص موکلش اعتراض نکرده است.سعید اشــرف زاده در پاسخ به این سوال که آیا به حکم دادگاه کیفری یک استان تهران 

مبنی بر قصاص فرد متهم به قتل سه مامور نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران، اعتراض کرده اســت یا خیر اظهار کرد: هنوز به پایان مهلت 20 روزه 
قانونی برای اعتراض به حکم مهلت داریم و فعال اعتراض خود را به دادگاه ارائه نکرده ایم.وی افزود: تا دوشنبه و سه شنبه هفته آینده مهلت داریم و قطعا تا آن 
زمان، اعتراض خود را به حکم صادره، تقدیم شعبه صادر کننده رأی می کنیم. متهم این پرونده در سه جلسه محاکمه شد که آخرین جلسه، 27 اسفند 96 بود، 

به گفته این وکیل دادگستری، حکم دادگاه همان روز صدور رأی به وی ابالغ شده است.

حادثه

ادامه جست وجو برای یافتن 
گمشدگان کویر

معاون امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان 
گفــت: روز یکشــنبه ۳ گردشــگر وارد کویر 
مرنجاب در آران و بیدگل شدند و خانواده های 
آنان اعالم کردند که نمی توانند ارتباطی با آنها 
بگیرند.داریوش کریمی با اشــاره به اینکه این 
گردشــگران دو زن و یک مرد بوده اند، افزود: 
2 نفر از این گمشدگان توســط معدنچیان و 
افراد بومی مشاهده شد و نجات یافتند که این 
دو نفر سرگردانی و گم شــدن نفر سوم را نیز 

اعالم کردند.
وی تصریــح کرد: تیم هــای امــداد و نجات 
شهرســتان در اســرع وقت به محــل حادثه 
اعزام و اطالعــات الزم از آخرین مکان حضور 
افراد در کویر دریافت شد. همچنین به تعداد 
نفرات جســت وجوگر را اضافه شده و عالوه بر 
 جست وجوی زمینی، درخواست بالگرد بر ای 

جست وجوی هوایی داشته ایم.
معاون امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه جست وجوی تیم های زمینی 
بهتر می تواند گمشدگان در کویر را شناسایی 
کنند، گفت: به دلیل وســعت بسیار زیاد کویر 
و جست وجو با چشم غیرمســلح از باال امکان 

جست وجوی دقیق وجود ندارد.
کریمی در خصوص عدم ورود گردشــگران و 
افراد ناآشنا به مناطق کویری گفت: گردشگران 
بایــد از ورود به فضاهایی که شــناخت کافی 
ندارند به شــدت پرهیز کنند کسانی که اقدام 
به کویرنوردی می کند باید از افراد بسیار زبده 
و آشــنا به منطقه، امکانات خاص و تجهیزات 

کافی استفاده کنند.

دستگیری سه برادر سارق 
فرمانده انتظامی اردســتان گفت: رســیدگی 
ســریع به موضوع پس از اطالع از وقوع چند 
فقره دزدی از واحدهای مسکونی اردستان در 
دستور کار یگان های انتظامی این شهرستان 
قرار گرفت.رحمت ا... مهرانفر افزود: با توجه به 
اطالعات گردآوری شده عامل دزدی ها سه نفر 
غیربومی که برادر هم بودند، شناســایی و در 

کمترین زمان ممکن دستگیر شدند.
وی بیان کرد: این ســه برادر در یکی دیگر از 
شهرستان های اســتان اصفهان بودند که به 

اردستان انتقال یافتند.
وی اضافه کرد: متهمان بــا توجه به اطالعات 
موجود در پرونــده به انجــام 11 فقره دزدی 
)طال، زیورآالت، وجه نقد، اســناد و مدارک( 
از واحدهای مسکونی در شهرستان اردستان 
اعتراف کردند.فرمانده انتظامی اردستان عنوان 
کرد: متهمان پس از انجام تحقیقات و تشکیل 
پرونده جهت تعیین تکلیف به مسئوالن قضایی 

تحویل داده شدند.

 بهره مندی 165 هزار مسافر
 از طرح نوروزی هالل احمر

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: بیش از 20 هزار نفر از مسئوالن و مردم 
با امضای میثاق نامه به کمپین »نه به تصادفات 

جاده ای« پیوستند.
محسن مؤمنی در تشــریح خدمات طرح های 
نوروزی جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
اظهار داشــت: در طرح ملی امــداد و نجات 
نوروزی امســال 289 مورد حادثــه به وقوع 
پیوســت که در این میان حــوادث جاده ای 
رکورددار عملیات هــای امدادی این جمعیت 
بوده است.وی با اشــاره به 19 مورد عملیات 
رهاســازی در طول اجرای طرح ملی امداد و 
نجات نوروزی اضافه کــرد: در این مدت 476 
نفر از مسافرین نوروزی در راه مانده توسط این 

جمعیت اسکان اضطراری داده شدند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از طرح ملی ایمنی و سالمت مسافرین نوروزی 
در اســتان توضیح داد: در این طرح 165 هزار 
مســافر از طرح نوروزی هالل احمر اصفهان 

بهره مند شدند.

اخبار

یادداشت

رییس پلیس فضای تولید و تبــادل اطالعات فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان گفت:در پی شــکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس با نفوذ به ایمیل 
شخصی وی از اطالعات مهم او سوءاستفاده کرده، بررسی 
موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.سید مصطفی 

مرتضوی  افزود: شاکی در شکایت خود عنوان داشت فرد هکر با نفوذ به ایمیل اش به اطالعاتی همچون تصاویر 
ذخیره شده در ایمیل و ایمیل های محرمانه و کاری دسترســی پیدا کرده که این موضوع می تواند تهدیدی 

جدی برای وی محسوب شود.
وی ادامه داد: با انجام اقدامات تخصصی در فضای مجازی  متهم که ســاکن یکی استان های دیگر کشور بود 
شناسایی و دستگیر شد. این مقام انتظامی اظهار داشــت: متهم در مواجه با مستندات پلیس به بزه انتسابی 

اعتراف و انگیزه خود را سودجویی و کسب منفعت اعالم کرد.

دستگیری عامل هک 
ایمیل یکی از شهروندان 
اصفهانی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل اســتان اصفهــان گفــت: پیگیــری و اجرای 
دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده در استان با 
مشاوره به ۳870 زوج متقاضی طالق در سال گذشته 
باعث کاهش 21 درصدی ورود پرونده های طالق به 

دادگاه شده است. محمدرضا قنبری اظهارکرد: واحد مشاوره خانواده به استناد ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی 
قانون حمایت از خانواده، در سال 1۳96 شش جلسه شورای مشورتی تشکیل داده است.

وی افزود: انعقاد قــرارداد با ۳2 مرکز مشــاوره جهت ارجــاع متقاضیان طالق توافقــی و غیر توافقی 
هم چنین برگــزاری شــش کارگاه آموزشــی مشــاوره طالق جهــت مشــاوران منتخــب با هدف 
 ارتقای ســطح کیفی و کمی مشــاوره طالق از جمله اقدامات حــوزه هماهنگی و راهبردی در ســال

 گذشته بوده است.

معاون اجتماعی دادگستری استان 
اصفهان اعالم کرد: 
کاهش 21 درصدی 
پرونده های طالق در اصفهان

معاون امور جوانان جمعیــت هالل احمر اصفهان 
گفت: در ایــام نوروز بالــغ بر 11 هزار نفر فشــار 
 خون رایگان گرفته و مشــاوره ایدز و اعتیاد ارائه

 شد.
حیدرعلــی خانبــازی اظهــار کرد: یــک هزار 
و ۳00 جــوان داوطلــب اصفهانی در ۳۳ پســت 

 ثابــت و هفــت پســت ســیار خدمت رســانی 
کردند.

وی ادامــه داد: همچنین نیروهــای هالل احمر 
اصفهان در ایام نوروز به بیش از 164 هزار و 700 

نفر مسافر خدمت رسانی کردند.
معاون امور جوانان جمعیــت هالل احمر اصفهان 

اعالم کرد: هفت هزار و 800 نفر در خیمه های نماز 
انجام فریضه الهی را به جا آوردند و 16 هزار کودک 

از فضای دوستدار کودک بهره گرفتند.
خانبازی بیــان کرد: نزدیک به 218 هزار نقشــه، 
بروشور و اقالم فرهنگی آموزشی سفر به مسافران 

مراجعه کننده توزیع شد.

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اصفهان:
فشار خون رایگان از 11 هزار مسافر نوروزی در اصفهان گرفته شد

خانواده ای که قرار اســت یکی از این کودکان را به 
فرزندخواندگی قبول کند در حسرت لبخند کودکی 
بی تاب است؛ کودکی که قرار است جیغ بکشد، فریاد 
بزند، اسباب بازی بخواهد، برای بستنی پا بکوبد، اما 
مثل تمام همسن و ساالنش زندگی کند. حاال انگار 
فرزندخواندگی مسیری است که بعضی از این زوج ها 

را به کاخ آرزوهایشان می رساند.
140  فرزندخواندگی در سال 96

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان در 
گفت وگو با زاینده رود می گوید: در سال 96 حدود 
140 کودک به متقاضیــان فرزندخواندگی واگذار 
شــد که از این تعداد 75 نفر فرزندخواندگی دائم و 
65 نفر فرزند خوانده موقت بودند.مجتبی ناجی در 
تعریف فرزند خواندگی موقت اظهار می کند: چون 
تکلیف سرپرســت کودک به دالیلی هنوز مشخص 
نشــده اســت و امکان دارد در آینده برای پذیرش 
فرزندشــان مراجعه کنند مثال به خاطر بیماری یا 
اعتیاد در حال حاضر شــرایط سرپرســتی ندارند 
و این موضــوع از طریق مقامات قضائی مشــخص 
می شــود. به همین دلیل به طور موقت در اختیار 
متقاضی فرزندخواندگی قرار می گیرد که شاید این 
تقاضا دائمی شــود اما قبل از آن تاکید می کنیم که 
فرزندخواندگی شــما موقت اســت و با این شرایط 

می پذیرند.
وی ادامه می دهد: در فرزند خواندگی دائم سرپرست 
کودک مجهول الهویه است و چون کسی را ندارد به 

خانواده دائمی واگذار می شود.

2 هزار زوج در نوبت فرزندخواندگی
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان 
معتقد اســت که این آمار در مقایسه با سال 95 که 
کل واگذاری در آن سال 62 کودک )48 دائمی و 14 

موقتی( بوده 126 درصد رشد داشته است.
ناجی با اشاره به اینکه در حال حاضر 2 هزار زوج در 
نوبت تقاضای فرزندخواندگی هستند، خاطرنشان 
می کند: ایــن خانواده هــا معموال صاحــب فرزند 

نمی شــوند اما شــرایط خاصی برای پذیرش دارند 
مثال حتما شیرخوار یا لزوما فرزند دختر می خواهند 
به همین خاطر باید در نوبت بمانند؛ اما اگر شرایط 
تعیین نکنند کودک برای واگذاری هســت.وی در 
مورد شــرایط روحی بچه هایی که به طور موقت به 
خانواده ها واگذار می شوند، می گوید: این کودکان با 
بقیه همسن و ساالن خود فرق دارند و در هر صورت 
تعادل عاطفی ندارند و دچار نوســان هستند. نباید 

فکر کرد چون به طور موقت بــه خانواده ای واگذار 
می شوند بعد از بازگشــت پیش خانواده هایشان به 

مشکل روحی برمی خورند.
نگهداری 418 نفــر در خانه های کودک و 

نوجوان وابسته به  بهزیستی
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان 
ادامه می دهد: کودکانی که شــرایط فرزند خوانده 
شدن را ندارند و یا به شــرایط افرادی که متقاضی 
هســتند، نمی خورند بعد از مدتی وارد یکی از ۳9 
خانه کودک و نوجوان که زیر نظر بهزیستی و توسط 

خیرین فعالیت می کنند، می شوند.
ناجی می گوید: در سال 96، 418 بچه در این خانه ها 
نگهداری می شوند یعنی به تفکیک سن و جنسیت 
متوســط بین 10 تــا 12 بچه در هر خانــه که این  
بچه ها برای گذران زندگی ماهانه کمک هزینه ای از 
بهزیستی دریافت می کنند و موسسین و خیرین هم 

به آنها کمک می کنند.
وی در مورد مدرســه رفتن این بچه ها، حرف های 
جالبی می زنــد و اظهار می کند: ایــن بچه ها وقتی 
به مدرســه هم می روند بعضــا اولیای مدرســه و 
همکالسی هایشــان هم نمی دانند خانــواده ندارند 
و موسسین به جای والدینشــان در مدرسه حضور 

پیدا می کنند.
آرزوی داشتن فرزند، آرزوی بزرگی است که بسیاری 
از خانواده های محروم از فرزند را درگیر خود کرده 
اســت. خانواده هایی که همه  راه های پیشنهادشده 
را برای رسیدن به آرزویشــان طی کرده اند و حاضر 
 هســتند که همه  زندگی شــان را بــه ازای لبخند

 کودکی ببخشند.

رشد 126 درصدی فرزندخواندگی در اصفهان

لباس های تمیز و مرتب بچه ها را آوردند، خاله بهار از دخترها خواســت تا برای عوض کردن 
لباس به اتاق دیگر بروند. مریم دختر کوچولوی موفرفری که لپ های تپلش همیشه قرمز بود 
خوشحال و شاد از آمدن میهمان ها زودتر از همه بچه ها لباسش را گرفت و دوید اتاق کناری. خاله 
بهار قبال به آنها گفته بود که قبل از آمدن میهمان باید تمیز باشند، مرتب لباس بپوشند، موهایشان 

را شانه کنند و با ادب سالم کنند. 

  معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان خبر داد:  

فاطمه  راد

محسن شهبازی 
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راز صدای لذت بخش شکستن قلنج مفاصل فاش شد
پیشنهاد سردبیر:

 
 

آرام بخش ، ضد ناراحتی هــای عصبی ، 
تشنج ، میگرن های مزمن ، بی خوابی ، سردرد، 

بیمــاری های ریــوی ، زکام ، غلظت خون ، اســتفراغ ، 
رماتیسم ، آرتروز ، نقرس ، سیاتیک  و مصرف زیاد آن موجب 

پایین آمدن فشار خون می شود.
هشدار : مصرف چای زیر فون برای خانم های باردار ممنوع است.
طرز تهیه : 1 قاشــق غذا خوری زیرفون + 2 لیوان آب ســرد 

با شعله مستقیم 10 دقیقه بجوشــانید سپس با شعله غیر 
مستقیم به مدت طوالنی بگذارید دم بکشد تا خوب 

رنگ بیندازد.

چای زیر فون

در دنیای امروز و با هجوم انواع وسایل تفریحی و سرگرمی کودکان 
و نوجوانان، بازی و تفریحات حرکتی جزو اولویت های سرگرمی 
قرار ندارد. این در حالی اســت که اهمیت بازی های حرکتی در 
کودکان به عنوان یکی از اصلی ترین محرک های رشد جسمی 
و ذهنی ، بسیار مهم و حیاتی اســت. در جریان بازی، نیروهای 
روحی و جســمی کودک؛ یعنــی دقت، حافظــه، تخیل، نظم و 
ترتیب، چاالکی و مهارت و ... رشد می یابند و عالوه بر اینها بازی 
برای کودک، محرک و انگیزه ای می شود در جهت کسب تجارب 
اجتماعی. بازی وســیله طبیعی کودک برای بیان »خود« است. 
عالوه بر این شخصیت واقعی کودکان ضمن بازی کردن شکل می 
گیرد و دگرگونی های قابــل توجهی در روحیات او روی می دهد 
که همه اینها گذر به مرحله عالی تر رشد و پیشرفت را برای کودک 
تدارک می بیند و از اینجاســت که امکانات تربیتی بازی، آشکار 

و مسلم می شود.
والدین ، بازی و سالمت کودکان

خانواده نقش اساسی در حفظ ســالمت روانی کودکان دارد. در 
جریان رشــد طبیعی هر کودک یک رشــته تغییرات شناختی، 
عاطفی و اجتماعی را شاهد هســتیم. بازی از جمله راهکارهای 
خوب و موثر در تربیت و انرژی بخشــی به کودکان اســت. بازی 
در واقع شــغل کودک محسوب می شــود و بچه ها در خالل آن 
مهارت های مختلفی را یاد می گیرند. بازی می تواند باعث رشــد 
قوه تخیل کودک شود. شاید در ظاهر از نظر بسیاری از والدین، 
بازی فقط فعالیتی برای تفریح و سرگرم شــدن کودکان باشد؛ 
اما از دیدگاه روان شــناختی در شــکل گیری شخصیت کودک 
نقشی حیاتی دارد تا آنجا که مشکالت بازی در شناخت برخی از 
اختالالت روان پزشکی کودکی اهمیت بسیاری دارد. نکته مهم در 
بازی کودک و والدین این است که پدر و مادر نباید تعیین کننده 
نوع و شیوه بازی باشند بلکه بهتر است شرایط سالم بازی را فراهم 

و خود به عنوان همبازی شــرکت کنند و اجازه دهند کودک با 
قدرت خالقیت خود بازی را اداره کند. والدین با شرکت در بازی 
کودکان آنها را بهتر می شناسند و از فرزندان خود یاد می گیرند و 

یادگیری آنها را تسهیل می کنند.
به وسیله بازی کودکان را تربیت کنید

پیاژه، روان شــناس بزرگ کودک معتقد اســت شرکت مناسب 
والدین در بازی های کودکان موجب مســتحکم تر شدن رابطه 
والد و فرزندی می شــود و در عین حال موقعیت مناسبی پیش 
می آورد که والدین به تربیت کودک بپردازند و نکات تربیتی را در 
خالل بازی به او آموزش دهند. یکی از ابزارهایی که در سه حیطه 
وظیفه نقش مهمی دارد ابزار بازی اســت. پدر و مادر به راحتی و 
با کمترین هزینه می توانند از طریق بازی وظایف ضمن آموزش 

غیر مستقیم به کودکان آنها را وادار به ایفای نقش های مفید 
و پذیرفتن مسئولیت هایشــان بکنند و به کمک بازی و 

سرگرمی کودک را به تبعیت از مقررات سوق دهند. این 
غل مسئله در حالی است که برخی والدین  شــا

ا به دلیــل مشــغله کاری زمان الزم  ر
برای بــازی با کودکانشــان 
اختصاص نمی دهند و یا وقت 
کافی برای بازی با کودک در 

نظر نمی گیرند و در این 
مســئله بــه خصوص 
بــرای کودکانــی که 

والدیــن شــاغل دارنــد و وقت 
زیادی را دور از آنها هستند موجب 
ایجاد پرخاشگری و یا گوشه گیری 

می شود.
در بازی با کودکان صبوری کنید

کودک مثل هر فرد بزرگ تری ، نقاط قدرت 
و ضعف فراوان دارد که در بررســی شخصیت 

اخالقی او باید مد نظر قرار گیــرد .در انتخاب بازی ها باید ضمن 
در نظر گرفتن عالیق کودکان نسبت به اصرار آنها بر یک بازی و 
یا شــرایطی که آنها تایین می کنند، صبور باشید. این مسئله در 
کنار تکرار و مداومت در برخی از رفتارهای کودک نقش مهمی در 
افزایش تمرکز و هوش آنها دارد. مهم نیست که نوع بازی چه باشد، 
مهم نشان دادن اشتیاق و عالقه والدین به بازی کردن و همراهی 
آنها با کودک و گام به گام جلو بردن بازی به انتخاب کودک است. 
حتی ممکن اســت کودک بازی عجیب و یا حتی با مضمون غیر 
متعارفی را انتخاب کند. مثال از پدر یا مادر  بخواهد که نقش دزد 
و یا قاتل را بر عهده بگیرد؛ اما در نهایت این والدین هســتند که 
می توانند در کنار همین بازی های غیر متعارف و 
به صورت غیر مستقیم به کودکان 
مهــارت هــای تربیتی و 
قوانین را آموزش دهند.

مامان، بابا! با من بازی کنید

مرضیه محب رسول
رییس سازمان غذا و دارو مطرح کرد:

تشکیل کمیته بررسی کیفیت محصوالت دارویی تولید داخل
 رییس ســازمان غذا و دارو، هدف نخست این سازمان در ســال ۹۷ را تامین مناسب دارو و تجهیزات 
پزشــکی مورد نیاز مردم عنوان کرد. غالمرضا اصغری گفت: هدف اول ما در سال ۹۷ تامین مناسب 
 GMP دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم است و هدف دیگرمان ارتقای کیفیت دارو و باال بردن
شرکت های تولید کننده دارو در کشور است. در این زمینه کمیته ای تشکیل شده تا تمام شرکت های 
دارویی را از نظر GMP بررسی و آنهایی که برتر هستند را تشویق کرده و به شرکت هایی که از این نظر 
مشکالتی دارند، تذکر دهیم. همچنین تالش می کنیم با ارائه آموزش در جهت ارتقای کیفیت داروی 
تولید داخل حرکت کنیم. اصغری با بیان اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از تولید 
کاالی ایرانی نام گرفته است، گفت: از گذشته هم در حوزه غذا و دارو به این موضوع توجه شده بود؛ به 
طوری که محدودیت هایی برای واردات اعمال شده و بخش اعظم بازار دارو و تجهیزات پزشکی به تولید 
داخل اختصاص داده شده بود؛ بنابراین در سال جدید نیز این سیاست ها ادامه پیدا می کنند. در عین 
حال ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شــده داروی تولید داخل نیز مد نظرمان است؛ به طوری که 

قیمت به گونه ای باشد که برای مردم و بیمه ها قابل تامین باشد.

 تمام گزینه های غذایی 
 که تا به حال اشتباه
 مصرف می کردید!

اگر به سراغ انتخاب سالم ترین گزینه های غذایی بروید، 
بدون در نظر گرفتن نحوه صحیح مصرف آنها، نمی توانید از 

همه فواید و مواد مغذی موجود در آن بهره مند شوید. در 
ادامه با چند نمونه از بزرگ ترین اشتباهات که می توانند مانع 

جذب ویتامین ها و امالح معدنی در غذاها شوند،آشنا می شوید:

غالت کامل و حاوی سبوس مانند انواع لوبیا، حاوی آنتی 
اکســیدان هایی به نام فیتات هستند که به ویتامین ها 
و مواد معدنی در غذاها متصل می شوند و از جذب آنها 
جلوگیری می کنند. پس همیشــه این غالت را قبل از 
مصرف در آب قرار دهید و بگذارید مدتی سپری شود تا 

فیتات موجود در آنها از بین برود.

غالت کامل

ماست حاوی آب است که البته خیلی ها راغب به مصرف 
آن نیســتند. این در حالی اســت که این مایع حاوی 
پروتئین، ویتامین ب 12 و فسفر است. پس ماست را با 
آب موجود در آن مخلوط کرده و از حرارت دادن آن با 
غذاها نیز اجتناب کنید چون باکتری های مفید موجود 

در آن، در اثر حرارت از بین می روند.

ماست

لیکوپن موجــود در گوجه فرنگی ضد ســرطان و ضد 
بیماری های قلبی است؛ اما بهتر است برای بهره بردن از 

این فواید، گوجه فرنگی را بپزید.

گوجه فرنگی

این ســبزی ارزشــمند را آب پز نکنید. این کار باعث 
خارج شــدن ویتامین ث موجود در مارچوبه می شود. 
بهتر است این سبزی را بخارپز و در نهایت کبابی کنید. 
آب مارچوبه را که بخارپز شده، دور نریزید و از آن برای 
تهیه سوپ و سس استفاده کنید تا از ویتامین ها و مواد 

معدنی موجود در آن بهره ببرید.

مارچوبه

این غالف حاوی تعداد زیادی از خواص درمانی و منبع 
غنی از فیبر، امگا ۳ و لیگنان است؛ ماده شیمیایی گیاهی 
نیز محسوب می شود که خاصیت ضد سرطان دارد. بدن 
ما قادر به هضم این دانه نیست بنابراین برای استفاده از 
خواص تغذیه ای آن، این دانه را آسیاب کنید تا بخش 

های ارزشمند آن از بین نرود.

دانه کتان

قبل از اینکه مقادیری شــیر به چای خود بیفزایید، این 
را بدانید که مطالعات نشان داده اضافه کردن لبنیات به 
چای سیاه، خواص آنتی اکسیدانی چای را از بین می برد. 
پروتئین های شــیر به ترکیب موجود در چای سیاه که 
کاتچین نام دارد، می چســبد و ترکیبات مفید چای را 

از بین می برد.

چای سیاه

این نوع کلم سرشــار از ویتامین ث، کلروفیل، 
آنتی اکسیدان ها و ترکیبات ضد سرطانی است. 
بنابراین آن را به شکل بخارپز و یا آب پز مصرف 
کنید و از ســرخ کردن آن بپرهیزید تا باعث از 

دست رفتن مواد مغذی موجود در این سبزی نشوید.

کلم بروکلی

چاقو زدن به توت فرنگی و یا خــرد کردن آن، منجر به 
کاهش جذب ویتامین ث و آنتی اکسیدان های موجود 
در این میوه می شود. ویتامین ث موجود در توت فرنگی 
به نور و اکسیژن حساس اســت و وقتی در معرض آنها 
قرار می گیرد، سیر از بین رفتن دارد. اگر قرار است میوه 
هایی مثل توت فرنگی را خرد کرده و بعد مصرف کنید، 

بهتر است اصال قید خوردن آن را بزنید.

توت فرنگی

برعکس توت فرنگی که حاوی ویتامین ث بوده و در برابر 
نور حساس است، آلیسین موجود در سیر که خواص ضد 
سرطانی دارد، با قرارگیری در معرض نور و هوا، بیشترین 
میزان اثربخشی را دارد. سیر را خرد کرده و بعد آن را به 

مدت 10 دقیقه در معرض هوا قرار دهید.

سیر

آلودگی هوا؛ چهارمین عامل خطر در دنیا
براساس گزارش سال 201۶ سازمان بانک جهانی؛ قرارگرفتن در معرض آلودگی ها چهارمین عامل منجر 
به مرگ درسراسر جهان بعداز چاقی، رژیم غذایی نامناســب و سیگار است. بر اساس گزارش موسسه 
بین المللی تحقیقات سرطان ARC وابسته به سازمان جهانی بهداشت، در سال 201۳ آلودگی هوا و 
ذرات معلق هوا به عنوان ترکیبات ســرطان زای درجه یک برای انسان طبقه بندی شده اند. همچنین 
این گزارش نشان می دهد که آلودگی ها بیش از عواملی چون کم تحرکی، مصرف الکل و مواد مخدر و 

آلودگی آب منجربه مرگ و میر انسان ها می شود.

یک متخصص طب ایرانی:
خواب مناسب باعث رشد قدی کودکان می شود

یک متخصص طب ایرانی با اشاره به تاثیر قابل توجه خواب مناسب بر رشد کودکان، اظهارداشت: در 
حالی که رشد کودکان به ویژه رشد قدی آنها از دغدغه های خانواده هاست؛ اما تاثیر خواب در رشد آنها 
نادیده گرفته می شود. سیدکاظم کاظمینی با اشاره به اهمیت توجه به مسئله خواب مناسب، اظهار کرد: 
هورمون رشد که از ارکان اساسی رشد است، در اوایل شب و در زمان خواب عمیق ترشح می شود و هر چه 
به طرف صبح و روشنایی هوا پیش رویم، غلظت هورمون کورتیزول بیشتر می شود؛ لذا به کاهش ترشح 
هورمون رشد منجر می شود.کاظمینی در مورد شرایط خواب خوب نیز تصریح کرد: یکی از الزمه های 
خواب مناسب ایجاد فاصله زمانی بین صرف شام و هنگام خواب است که حداقل باید 2 تا ۳ ساعت فاصله 

داشته باشد تا در این مدت زمان غذا در معده هضم و از آن خارج شود .

راز صدای لذت بخش شکستن قلنج مفاصل فاش شد
دانشمندان فرانسوی با کمک شبیه سازی کامپیوتری توانسته اند دلیل اصلی شکل گیری صدای عجیب 
شکســتن قلنج مفاصل را بیابند. دانشــمندان تا کنون دلیل اصلی ایجاد این صدا را نمی دانستند؛ اما 
گروهی از محققان فرانسوی توانسته اند با اســتفاده از روش های میدانی و فناوری های کامپیوتری، از 
اسرار شکل گیری این صدا رازگشایی کنند. آنها در تحقیقات خود، ابتدا تصویربرداری کاملی از شکستن 
قلنج مفاصل انجام دادند و سپس با استفاده از شبیه ســازی کامپیوتری، این فرآیند را به دقت بررسی 
کردند. نتایج به دست آمده نشان از آن داشت که این صدا به  واسطه ترکیدن حباب های هوای موجود 
در مایع سینوویال موجود در مفاصل متاکاراپوپاالنژ به وجود می آید.نکته جالب در این میان، آن است 
که دانشمندان ۵0 ســال پیش، تئوری این پدیده را ارائه کرده بودند و صدای یادشده را به این دلیل 
می دانستند. البته تحقیقات اخیر نتوانسته اســت به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا شکستن قلنج 

مفاصل، ضرری برای ما دارد یا خیر.

ام اس را با کباب بوقلمون مهار کنید
گوشت بوقلمون از نظر طب سنتی دارای طبع گرم و  تر است و برای افرادی که طبع سرد دارند، بسیار 
مناسب بوده، همچنین مصرف این نوع گوشت برای مبتالیان به ام اس هم مفید است. گوشت بوقلمون 
چربی بد خون )LDL( را کاهش می دهد؛ این گوشــت بسیار مقوی اســت، بنابراین مصرف آن برای 
کودکان و سالمندان در فصل سرما مفید است. 1۵0 گرم گوشت بوقلمون حدود نیمی از اسید فولیک 
مورد نیاز بدن را تامین می کند. با توجه به خاصیت آرام بخشی و نشاط آوری گوشت بوقلمون و وجود 
اســید آمینه تریپتوفان این ماده غذایی نقش موثری در ساخته شدن ماده ای به نام سروتونین در مغز 
و دستگاه گوارش دارد؛ سروتونین باعث آرام بخشی و نشــاط آوری برای افراد می شود؛ این گوشت به 
علت اینکه حاوی ویتامین A است موجب تقویت سیستم ایمنی بدن هم می شود. در گوشت بوقلمون 
اگزاالت هم موجود اســت، بنابراین افرادی که دچار سنگ کلیه هســتند باید در مصرف آن احتیاط 
 کنند؛ اشخاصی که طبع گرم و خشــک دارند باید گوشــت بوقلمون را همراه با گشنیز و سماق میل
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واکنش سرمربی بارسا به 
مصاحبه جنجالی اومتیتی

 »ارنســتو والورده« ابراز امیــدواری کرد که 
ســاموئل  قــرارداد 
اومتیتــی، مدافع 
فرانسوی بارسلونا 
شــود. تمدیــد 

اومتیتی چند روز 
قبــل در مصاحبه ای 
مدعی شد که همه می دانند 
بند آزادسازی قرارداد او پایین است و به همین 
دلیل ممکن اســت او از بارســلونا جدا شود. 
منچســتریونایتد به شــدت به دنبال جذب 
اومتیتی اســت و با توجه به بند آزادسازی 60 
میلیون یورویی، ممکن است در تابستان بعد 
شــاهد انتقال او به اولدترافورد باشیم.والورده 
گفت:»من مصاحبه اخیر اومتیتی را نخوانده ام 
اما آنچه می دانم این اســت کــه اومتیتی در 
بارسلونا بسیار خوشحال است و ما نیز از حضور 
او بسیار خوشحال هستیم.امیدواریم مذاکرات 
بارســلونا و اومتیتی برای تمدید قــرارداد به 
نتیجه برســد و او برای ســال های متوالی در 

ترکیب بارسلونا حاضر شود.«

ژاوی، در آستانه سرمربیگری 
السد!

روزنامه الشــرق قطر با انتشار خبری به نقل از 
روزنامه مارکا چاپ اسپانیا 
اعالم کــرد که ژاوی 
هرنانــدز به زودی 
سرمربی تیم السد 
خواهد شد. ژاوی 
ستاره مطرح دنیای 
فوتبــال که از ســال 
2015 و بعد از خداحافظی از بارسلونا به السد 
پیوست، چندی قبل قراردادش را به مدت دو 

سال دیگر با این تیم تمدید کرد.
این بازیکن 38 ساله که هنوز نقش اصلی را در 
موفقیت های تیمش ایفا می کند ممکن است 
حتی زودتر از آنچه تصور می شد هدایت السد را 
به عهده بگیرد؛ چرا که این تیم قهرمانی در لیگ 
قطر را از دست داده و تنها شانسش موفقیت در 
لیگ قهرمانان آسیاست. براساس گزارشی که 
الشــرق به نقل از مارکا منتشر کرده، در پایان 
کار الســد در آســیا ، ژاوی به عنوان سرمربی 
الســد معرفی خواهد شــد. آیا ژاوی به عنوان 
مربی-بازیکن در ابتدا فعالیت خواهد کرد؟ این 
هم گمانه ای است که این روزها در رسانه های 

قطری راجع به آن صحبت می شود. 

زیدان: 
به رونالدو حسودی می کنم

رئال مادرید سه شــنبه شــب در مرحله یک 
چهارم نهایی لیــگ قهرمانان اروپا توانســت 
بــا ســه گل یوونتوس 
در تورین شکســت 
دهــد. زین الدین 
زیدان پس از این 
پیروزی مهم گفت : 
لحظات  یوونتــوس 
خوبی در این بازی داشت. 
آنها ما را به دردسر انداختند اما ما توانستیم به 

خوبی از این شرایط عبور کنیم.
سرمربی رئال مادرید به درخشش کریستیانو 
رونالــدو و گل فوق العــاده  او از طریق قیچی 
برگردان اشــاره کرد و گفت : مــن نیز مانند 
دیگران هستم. درست است که اکنون سرمربی 
هستم اما طرفدار فوتبال هستم. به خاطر گلی 
که به ثمر رساند خوشــحال هستم. او بازیکن 
متفاوتی اســت و می تواند چنین کارهایی را 
انجام دهد. ما خوشــحال هســتیم که او را در 
اختیار داریــم. گل رونالــدو می تواند یکی از 
زیباترین گل های تاریخ فوتبال محسوب شود. 
از این اتفاق خوشحال هستم اما کمی به او نیز 

حسادت می کنم.

شرط دخیا برای تمدید قرارداد؛ 
دستمزد ۳۵۰هزار پوندی

منچستریونایتد قصد دارد در ماه جاری قرارداد 
داوید دخیا را تمدید کند .دخیا بعد از تابستان 
پیش رو، یک سال دیگر 
هم بــا مــن یونایتد 
قــرارداد دارد و 
باشگاه یونایتدی 
می  خواهد قرارداد 
او را باز هــم تمدید 
کند. در حالی که گفته 
می شود دروازه بان اسپانیایی کامال از شرایطش 
در اولدترافورد راضی اســت. ظاهرا قرار است 
مدیران باشــگاه در قرارداد جدید دستمزدی 

350هزار پوندی برای دخیا در نظر بگیرند.

جباروف در استقالل می ماند

پیشنهاد سردبیر:

از همان نخستین ایام نوروز 1397 بود که نرخ ارز 
و به خصوص دالر آمریکا در بــازار به صورت قابل 
مالحظه روند افزایشــی در پیش گرفت و حاال کار 
به جایی رسیده که در کمتر از یکماه این واحد پول 
بیشتر از 5100 تومان معامله می شود. اتفاقی که 
نگرانی چشمگیری را در جامعه پدید آورده و باعث 
شده اکثریت مردم به موضوع واکنش نشان بدهند. 
باالرفتن نرخ ارز و به ویــژه دالر جدا از تاثیر روانی 

که روی جامعه می گذارد و بدبینی پدید می آورد، 
همه بخش ها را در بعد اجرایی کردن امور با مشکل 
مواجه می کند و طبیعی است ورزش و به خصوص 

فوتبال هم از این قاعده مستثنی نباشند.
با توجه به اینکــه در فوتبال ایران ســاالنه تعداد 
 زیــادی مربــی و بازیکنــان خارجــی فعالیــت
 مقطعی شــان را شــروع می کنند و قراردادهای 
آنها معموال به دالر یا بعضا یورو بســته می شود، 

از حاال می توان مشــکل جدیدی که به معضالت 
جدی فوتبال اضافه می شــود را پیش بینی کرد.
در همین لیگ هفدهم اکثر تیم های لیگ برتری 
از وجــود بازیکنان خارجــی در ترکیب خود بهره 
بردند و مربیان خارجی مثل برانکــو ایوانکوویچ، 
وینفرد شفر، زالتکو کرانچار و ارطغرول ساغالم در 
لیگ برتر فعالیت کردند. همچنین چند مربی هم 
 مثل اسکوچیچ، بگوویچ و ... در لیگ دسته اول کار 
می کنند که قرارداد همه آنها به دالر امضا شــده 
است. به عبارت بهتر با باال رفتن تدریجی نرخ دالر 

در ایران، میزان قرارداد آنها نیز افزایش می یابد و 
با توجه به مشــکالت اقتصادی که باشگاه ها با آن 
دست و پنجه نرم می کند، پرداختی به این مربیان 

و بازیکنان کار را سخت تر می کند.
در چنین شرایطی پیش بینی می شود برای لیگ 
هجدهم شــاهد حضور خارجی هــای کمتری در 
ایران باشیم. بی تردید باالرفتن نرخ ارز در تصمیم 
 گیری های فوتبالی ســال 97 نیــز تاثیر ویژه ای 
می گذارد و باشــگاه ها در خریــد بازیکن و مربی 

خارجی با مشکل مواجه می شوند.

معضل جدید لیگ برتر ایران؛ نرخ دالر!

فوتبال جهان 

 شکســت  الغرافه مقابل الجزیره در لیگ قهرمانان و از بین رفتن 
شانس این تیم برای صعود به مرحله حذفی یک تقابل جذاب در 
آســیا را از بین می برد. در صورتی که الغرافه از الجزیره شکست 
نمی خورد این شانس را داشت که به دور بعدی صعود کند و ممکن 
بود این تیم در مرحله حذفی به پرسپولیس بخورد تا مهدی طارمی 

روبه روی تیم سابقش قرار بگیرد .

طارمی به پرسپولیس نخورد

17
مهم ترین نگرانی هواداران استقالل بعد از ماندن یا نماندن شفر، تمدید 
قرارداد سرور جباروف است. هافبک ازبکستانی آبی ها هنوز برای فصل 
بعد تصمیم نگرفته و  مسئوالن استقالل در تالشند تا جباروف را نگه 
دارند. یکی از این افراد جواد قراب، عضو هیئت مدیره استقالل است 
که به خبرگزاری ایلنا گفته:ما هم به هواداران قول می دهیم شرایطی را 

فراهم کنیم که این بازیکن خوب در استقالل بماند.

جباروف در استقالل می ماند
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 چاوشی خواننده آهنگ 
تیم ملی می شود

 خبرگزاری میــزان در خبری مدعی شــد علی 
قربانی و ســاالر عقیلی خواننده آهنگ تیم ملی 
در جام جهانی خواهند بــود. دو خواننده ای که 
اگر چه در کار خود جزو بهترین ها هســتند؛ اما 
انتخاب دو خواننده سبک سنتی برای آهنگ تیم 
ملی اتفاق عجیبی به نظر می رســید. در چنین 
شرایطی خبرآنالین از یک شایعه دوست داشتنی 

رونمای کرده؛ اینکه محسن چاوشی که یکی از 
پرطرفدارترین خواننده های کشــورمان است و 
آنقدر کاربلد اســت که می توان با خیال راحت 
منتظر تولید یک آهنگ خــوب از طرف او برای 

تیم ملی بود.

 واکنش پادشاه بسکتبال
 به گل دیدنی رونالدو

رئال  سه شنبه شب با درخشــش رونالدو موفق 
شد یووه را شکست دهد و گل دیدنی سوپراستار 
پرتغالی، حتی ستاره بســکتبال را به وجد آورده 
است.رونالدو توانست با یک ضربه قیچی برگردان 
دیدنی، دروازه یووه را باز کند و گلی اســتثنایی 
به ثبت برساند. او به واسطه این گل به تیتر یک 
مطبوعات اروپا تبدیل شــده و حاال حتی لبران 

جیمز نیز به تمجید از او پرداخت.
جیمز با انتشــار عکسی نوشــت:» هنوز سرگرم 
نشده اید؟ کریســتیانو، این )گل( اصال عادالنه 

نبود!«
مارسلو نیز واکنش جالبی به پست جیمز داشته 
است. او نوشته:» واو! پادشاه این )عکس( را پست 

کرده است؟ « 

در حاشیه

پیشخوان

شگفت انگیز مثل شفر

محســن تنابنــده در 
گفت و گوی اختصاصی با خبر 
ورزشی: استقالل گروه مرگ 

را به شوخی گرفت

 سید رضا افتخاری و اعضای هیئت مدیره استقالل تصمیم 
گرفته اند قرارداد وینفرد شفر را سه ســاله تمدید کنند. 
این یک پیغام برای مربیان ایرانی اســت که عالقه زیادی 
دارند تا دوباره به نیمکت این تیم بازگردند. سال ها بود که 
می گفتند مربی خارجی به درد نیمکت استقالل نمی خورد 

ولی شفر نشان داد این بحث ها پوچ بوده است. حاال تمدید قرارداد سه ساله با شفر، یک پیغام جدی برای آن 
دسته مربیانی است که عالقه دارند بار دیگر به نیمکت استقالل برسند.

  در صورتی که این اتفاق بیفتد شفر تا سن 71 سالگی در استقالل خواهد بود. او به مسئوالن استقالل گفته 
در صورتی که در این تیم بماند، باید برای فصل بعدی و فصل های بعد از آن تیم قدرتمندتری ببندند؛ چراکه 

اهداف بزرگی در این باشگاه دارد.

فاصله  سه ساله مربیان 
ایرانی با نیمکت 
استقالل 

  وضعیت محسن مسلمان در پرسپولیس طوری است 
که احتمال جدایی او از این تیم در پایان فصل بیشتر از 
احتمال تمدید قراردادش است به خصوص آنکه پست 
اینستاگرامی بعد از بازی با نسف قارشی این موضوع را 

قوت می بخشد. 
گفته می شود باشگاه هایی از چین و قطر بهترین پاســور لیگ را می خواهند و شاید مسلمان به خاطر 
طارمی راهی قطر شود؛ اما گویا سپاهان هم رقمی به محسن پیشنهاد داده که شاید او دوباره فوتبالش را 

در اصفهان پیگیری کند. 
به نوشته روزنامه خراسان ورزشی، مبلغ پیشنهادی سپاهان به هافبک نیمکت نشین قرمزها 2.1 میلیارد 

تومان است و باید دید مسلمان حاضر است به طور جدی پای میز مذاکره با اصفهانی ها بنشیند یا نه.

پیشنهاد میلیاردی 
 سپاهانی ها
 به مسلمان

رییس هیئت هندبال استان اصفهان:

چالش ما ورود باشگاه ها به هندبال است

رییس هیئت هندبال اســتان اصفهان در خصوص وضعیت 
هندبال استان اصفهان در ساله گذشته اظهار داشت: هیئت 
هندبال اصفهان در حال ادامه روند برنامه 5 ساله خود است 
و از نظــر برگزاری کارگاه ها و مســابقات و اعــزام تیم ها به 
رقابت های مختلف مشکلی نداشــته است؛ حسن افتخاری   
افزود: چالش ما ورود باشگاه ها به هندبال است، هزینه های 
هندبال به گونه ای اســت که باشــگاه ها راضی خواهند بود؛ 
اصفهان پتانسیل بسیار باالیی در هندبال دارد و تعداد زیادی 

مربی، مدرس و داور در سطح بین المللی داریم.

رییس هیئت اسکواش استان:

نیازمند حمایت متولیان ورزش هستیم

  رییس هیئت اسکواش استان اصفهان در خصوص وضعیت 
اسکواش استان اظهار داشت: از نقاط ضعف ما عدم فعالیت 
مناسب مربیان است و به دلیل نو ظهور بودن این ورزش نیاز 

به حمایت متولیان ورزش داریم.
 محمدی ادامه داد: سال گذشته با حمایت مدیر کل ورزش 
و جوانان استان اصفهان دفتر اداری هیئت ایجاد شد و بعد از 
چندین سال مکان در خور شأنی پیدا کردیم؛ تقویم در نظر 
گرفته شده برای هیئت اسکواش در سال گذشته را به طور 

کامل اجرا کردیم.

سرمربی تیم ملی والیبال:

آرزوهای بزرگی در سر دارم

ایگور کوالکوویچ،سرمربی تیم   ملی والیبال با اشاره به داشتن 
اهداف بزرگ بــرای والیبال ایران، دربــاره ارزیابی هایش از 
حضور یک ساله روی نیمکت ایران گفت : من آرزوهای بزرگی 
را دنبال می کنم و رویاهایی را نیز در ســر دارم. هدف ما ارائه 
والیبالی زیبا در حد و اندازه نام ایران است. تیم   ملی باید برای 
هر امتیاز بجنگد و برای پیروزی وارد زمین شود. خوشبختانه 
زمان خوبی در اختیار داریم تا با آمادگی کامل برسیم و تنها 
میالد عبادی پور و جــواد معنوی نژاد دیرتر بــه اردو اضافه 
می شوند اما مابقی نفرات از فرصت خوبی برخوردار هستند.  

سمیه مصور

تیم ذوب آهن اصفهان که در این دوره از رقابت های 
لیگ قهرمانان آســیا در دور رفــت مرحله گروهی 
عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشــته بود و 
با شکســت تیم های الوحده امــارات و لوکوموتیو 
B   تاشکند و کسب شــش امتیاز در رده دوم گروه

این مســابقات قرار گرفته بود با افــت ویژه ای در 
دور برگشت روبه رو شــد و در اولین بازی  این دور 
در امارات با ســه گل مغلوب الوحده  ای شد که در 
هفته قبل از آن توانســته بود این تیم را با دو گل از 

سر راه بردارد.
 در دومین دیدار از دور برگشت شاگردان قلعه نویی 
در ورزشگاه فوالد شهر میزبان تیم قدرتمند الدحیل 
قطر بودند که توانسته بود با برد در تمام بازی های 
 این دوره از مســابقات لیگ قهرمانان آســیا عنوان 
قوی ترین تیــم مرحله گروهی لیــگ قهرمانان به 
لحاظ آماری را به دست آورده و با کسب 12 امتیاز 
ضمن صدرنشینی در این گروه خیال خود را از بابت 

صعود به مرحله حذفی راحت کند.
سبزپوشــان اصفهانی در حالی عصر ســه شــنبه 
رودروی این تیم قرار گرفتند که تیم های استقالل 
و پرسپولیس در این دوره از مسابقات توانسته بودند 
صعود خــود را از این مرحله در بازی روز دوشــنبه 
 مســجل کنند و پیروزی آنها در این دیدار ســبب 

می شد تا سومین تیم ایرانی صعود کننده به مرحله 
حذفی نیز جشــن بگیرد اما شــاگران قلعه نویی با 
وجود ایجاد موقعیت های فــراوان روی دروازه تیم 

الدحیل نتوانســتند از آنها بهره ای بگیرند وبا گلی 
که در دقایق پایانی پذیرفتند سه امتیاز حساس این 

دیدار را از دست دادند.

تیم ذوب آهن در آخرین بازی مرحله گروهی رقابت 
های لیگ قهرمانان آسیا دو هفته دیگر در تاشکند 
باید به مصــاف تیم لوکوموتیو ازبکســتان برود که 
با پیروزی پــرگل مقابل تیم الوحده بــه این دیدار 

رسیده است.
  کســب تنها یک امتیاز جــواز صعود شــاگردان 
 قلعه نویی بــرای حضور در مرحلــه حذفی را صادر 
می کند چرا اگر این بازی به تساوی کشیده شود هر 
دو تیم هفت امتیازی خواهند شد و به دلیل پیروزی 
آنها در بــازی رفت مقابل تیــم لوکوموتیو، این تیم 

اصفهانی است که راهی مرحله بعدی می شود.
 با وجود اینکه شکست مقابل الدحیل کار ذوب آهن 
 را برای صعود از گروه خود ســخت تر کرد اما امیر

قلعه نویی نقش ویژه ای در این میان برعهده دارد چرا 
که سرمربی سبزپوشان اصفهانی خوب می داند که 
باید آمادگی تیمش را تا آخرین بازی باال نگه دارد تا 
نه تنها به دور یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
صعود کند که در لیگ برتر هم عنوان نایب قهرمانی 

را نگه دارد.
قلعه نویی حاال بایــد برای شــاگردانش تمرینات 
ویژه ای  در نظر بگیــرد تا در مصاف با ســپیدرود 
رشت و فوالد خوزستان در لیگ برتر و سپس دیدار 
با لوکــو موتیو تاشــکند در لیگ قهرمانــان نتایج 
 مطلوبی حاصل شــود و امیدهای قبلی ذوب آهن

 رنگ نبازد.

امیدهای ذوب آهن در تاشکند زنده می شود 

سبزپوشان اصفهانی در شرایطی که می توانستند با کسب پیروزی در بازی خانگی مقابل تیم 
قطری الدحیل خیال خود را از بابت صعود راحت کنند در ورزشگاه فوالد شهر تن به شکست 
یک بر صفر دادند تا صعود این تیم مانند فصل گذشته رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به  هفته آخر 

کشیده شود. 

  باخت غیر منتظره در فوالد شهر کار دست سبزپوشان داد؛  

امــکان بازگشــت به 
پرسپولیس رویایی فعال مهیا 

نیست
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اعزام بیش از 5 هزار متقاضی اصفهانی به حج 97
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 تاکید شهردار بر کاهش
 سر فاصله حرکت در قطار شهری

شــهردار اصفهان به همراه جمعی از مدیران 
شــهری به صورت ســرزده از خط یک مترو 

اصفهان بازدید کرد.
 قدرت ا... نــوروزی در حاشــیه بازدید از خط 
یک مترو اظهار امیــدواری کردکه با حمایت 

مردم، فرهنگ اســتفاده از وسایل حمل و نقل 
 عمومی به خصــوص مترو گســترش یافته و 

تقویت شود. 
وی اظهار کرد: سر فاصله های زمانی مترو باید 
کاهش یابد و تالش مدیریت شــهری رساندن 
این فاصله زمانی به ۲.۵ دقیقه است.  شهردار 
اصفهان با بیان اینکه خط دو مترو نیز در ادامه 
خط یک تکمیل خواهد شد، اضافه کرد: با اتخاذ 
شــیوه های جدید، تکمیل خط دو نباید مانند 

خط یک به طول بینجامد.
 شــهردار اصفهــان ضمــن بازدیــد در کنار 
شهروندان از ایســتگاه میدان امام حسین)ع( 

تا صفه، سوار مترو شد. 
خط یک مترو اصفهان با شش ایستگاه جدید 
از جمله دو ایســتگاه کلیدی میــدان انقالب 
و میدان امام حســین )ع( که پیــش از نوروز 
تکمیل شــد از ۱۴ فروردین از ســاعت ۶:۳۰ 
 صبح تا ۲۱ آماده خدمت رسانی به شهروندان 

است.

 بهار شاعران و ادیبان
 به ساعت اصفهان

خانه ادبیــات حوزه هنری اســتان اصفهان از 
شاعران اصفهانی برای حضور در دوازدهمین 
 شــب شــعر فصلــی بــه ســاعت اصفهان

 دعوت کرد. 
حســین خالقی پور، مدیرخانه ادبیات حوزه 
هنری اســتان اصفهان ضمن بیــان این خبر 
گفت: دوازدهمین شــب شعر فصلی به ساعت 
اصفهان همزمان با هفته هنر انقالب اســالمی 
)۲۰ الی ۲۶فرودین ماه( برگزار خواهد شــد 
 و به همین دلیل بخش ویــژه این همایش که
  شــاعران می توانند بــرای ما با ایــن موضوع 
 شــعر ارســال کنند، شــعر انقالب اسالمی

 است.

برگزاری نمایشگاه کاریکاتور 
»ما می توانیم« 

نمایشــگاه »ما می توانیم« تولید اعضای خانه 
کاریکاتــور حوزه هنــری اصفهان اســت که 
همزمان با هفته هنر انقالب از ۲۰ فروردین ماه 
در گالری خانه هنرمنــدان اصفهان به نمایش 

درخواهد آمد.
این نمایشگاه که به آثاری در خصوص حمایت 
از تولیدات داخلی می پردازد تا روز پنجشنبه 
۳۰ فروردین ماه در ایــن گالری برای عموم به 

نمایش درمی آید.
مهدی احمدی فر، رییس حوزه هنری اصفهان 
خاطرنشــان کرد: ایــن یکــی از برنامه های 
 هفته هنر انقالب اســت و برنامــه های متنوع 
انقــالب  هنــر  هفتــه  بــرای   دیگــری 
 برنامه ریــزی شــده اســت کــه باتوجه به

 فرمایشــات مقام معظم رهبری در خصوص 
حمایــت از تولید کاالی ایرانی ســعی شــد 
موضوعات سایر برنامه ها نیز متمرکز بر تولید 

داخلی باشد. 
وی افــزود: همچنین یک مجموعه موشــن 
کارتون که از تولیدات مشــترک حوزه هنری 
و خانه مشروطیت اصفهان است در هفته هنر 

انقالب رونمایی می شود.
 احمدی فــر بــا توجه بــه رســالت جریان 
 ســازی فرهنگی در حوزه هنری خاطرنشان 
 کــرد: باتوجه به شــعار ســال و پیشــگامی 
حــوزه هنــری اصفهــان در جریان ســازی 
حمایــت از تولیــد ملــی ، اعــالم آمادگــی 
می کنیــم تا بــا هماهنگــی دیگر اســتانها 
مجموعــه کاریکاتــور ما مــی توانیــم را در 
اختیــار آنان قراردهیــم تا همزمــان با هفته 
 هنر انقالب در دیگر اســتانها نیــز به نمایش

 درآید.
گفتنی است، هفته هنر انقالب بیستم تا بیست 
و ششــم فروردین به مناسبت سالروز شهادت 
شهید سید مرتضی آوینی با این نام نامگذاری 

شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
مردم در حمایت از کاالی 
ایرانی قدرت نمایی کنند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
بیان اینکه باید به خاطر قدرت و اقتدار، مدیریت و 
آینده نگری مقام معظم رهبری خدا را شکر کنیم 
اظهار داشت: مقام معظم رهبری امسال را سال 
»حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری کردند که 

این اسم خود شامل پنج محور است.
حجت االســالم احمد ســالک با بیان اینکه در 
فرمایشــات مقام معظم رهبری پیرامون شــعار 
سال هم مردم و هم مسئوالن مورد خطاب قرار 
گرفتند، تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند 
دولتمردان باید سیاســتگذاری های الزم برای 
حمایت از کاالی ایرانی را انجام دهند و از هر گونه 
اقدامی که در تولیدات داخلی ایجاد خلل می کند 

پرهیز کنند.
سالک خاطرنشان کرد: از سویی دیگر در شرایط 
کنونی مثل اوایل انقالب که حضــرت امام)ره( 
مردم را به صــف مقدم دعــوت می کردند مقام 
معظم رهبری مردم را به صحنه سنگین مبارزه 
با استکبار جهانی در بخش رشــد و رونق تولید 
داخلی دعــوت کردند و مــردم نیــز باید مثل 
حضور پرشور در ۲۲ بهمن ها و انتخابات که خود 
بزرگ ترین رفراندوم سیاسی است در این زمینه 

نیز با حضور پرشور قدرت نمایی کنند.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان خبر 
داد:

اعزام بیش از 5 هزار متقاضی 
اصفهانی به حج 97

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان از اعزام بیش 
از ۵ هزار متقاضی اصفهانی به حج تمتع در سال 
97 خبر داد.غالمعلی زاهدی اظهار کرد: ۵ هزار 
و 78۵ نفر از استان اصفهان در قالب ۴۱ کاروان 
برای انجام حج تمتع در ســال 97 به سرزمین 
وحی اعزام می شوند.وی افزود: در صورت اضافه 
شــدن ســهمیه اعزام حج در کل کشور، ممکن 
است سهمیه اعزام از استان اصفهان نیز افزایش 
یابد.مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: 
ثبت نام از کلیــه متقاضیان حج تمتع امســال 
انجام شده و کاروان ها در حال برگزاری جلسات 
مربوطه و معاینات پزشــکی هستند که براساس 
پیش بینی های انجام شده و برنامه  پروازها، اعزام 
به حج تمتع از ۲۶ یا ۲7 تیرماه در کشــور آغاز 
خواهد شد.وی خاطرنشــان کرد: هزینه سفر به 
حج تمتع ســال 97 از ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان تا حداکثر ۱7 میلیــون 8۰۰ هزار تومان 
بســته به کیفیت و هزینه هتل ها متفاوت است؛ 
این تفاوت قیمت فقط به دلیل نوع هتل هاســت 
و هیچ دلیل خاص دیگــری ندارد.زاهدی با بیان 
این که ثبت نام برای حج تمتع امسال از 8 اسفند 
سال 9۶ انجام شــده، یادآور شد: در حال حاضر 
ظرفیت اســتان اصفهان برای اعزام به حج تمتع 

97 شده است.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت 
اصفهان اعالم کرد:

معرفی 59۸ متخلف بهداشتی 
در اصفهان به مراجع قضائی

 مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشــت استان 
اصفهان گفت: در بازرســی های نوروزی، ۵98 
متخلف بهداشتی در اســتان اصفهان به مراجع 

قضایی معرفی شدند.
حسین صفاری اظهار داشــت: در بازرسی های 
نــوروزی از مراکز تهیه و توزیع مــواد غذایی در 
اصفهان، بیش از ۳8 تن مواد غذایی فاسد معدوم 
شد.وی بیان داشت: تعداد کل بازرسی از مراکز 
و اماکن مواد غذایی و ســامانه های آبرســانی و 
محل های دیگر ۳۵ هزار و ۳۳۵ مورد بوده است.
مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشــت استان 
اصفهان اعالم کرد: تعداد بازرســی ها از مراکز و 
اماکن بین راهی هم در اســتان اصفهان در این 
ایام یک هزار و ۴8۲ مورد بوده است.وی با اشاره 
به اینکه 8۰۲ مورد بازرســی مشترک با مراجع 
قضایی، تعزیــرات، صنعت و معــدن و تجارت 
داشتیم، ادامه داد: در این بازرسی ها سه هزار و 

78۳ مورد خطار داده شد.
صفاری با اعالم اینکه ۲۱۱ محل و مرکز متخلف 
نیز در اصفهان تعطیل شد، اضافه کرد: یک هزار 
و ۱79 مورد نمونه بــرداری در این مدت صورت 

گرفته است.
وی گفت: تعداد موارد ســنجش با دســتگاه و 
تجهیزات نیز ۱۱ هزار و ۵۰۵ مورد بوده و تعداد 
واحد کلرســنجی ۲۶ هزار و ۴۰ مورد ثبت شده 

است.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان یکی از رویکردهای مهم شهرداری اصفهان را افزایش مشارکت 
و استفاده از توانمندی های بخش خصوصی خواند و گفت: رشد و توسعه 
هر شهر در گرو تالش دسته جمعی و همت گروهی شهرداری با بخش 
خصوصی است.  شهرام رییسی اظهار کرد: در سال های اخیر شهرداری 
اصفهان برنامه های زیادی را بــرای جلب نظر بخش خصوصی در نظر 
گرفته تا با ســرمایه گذاری این بخش، پروژه های عمرانی با ســرعت 

بیشتری پیش روند.
وی در خصــوص اولویت های ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در 

پروژه های شــهری افزود: اولویت های ســرمایه گذاری در بخش های 
حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری به ویژه مدیریت پسماند، بخش 
مسکن و ساختمان، فناوری های نوین و توسعه فناوری های دانش بنیان 
در مدیریت شهری تعریف شده است. مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری 
و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: شهرداری 
اصفهان اولویت های دیگری را نیز برای سرمایه گذاری  مشخص کرده 

که به زودی عناوین آنها اطالع رسانی می شود.
وی یکی از رویکردهای مهم شهرداری اصفهان را افزایش مشارکت و 
استفاده از توانمندی های بخش خصوصی خواند و گفت: رشد و توسعه 

هر شهر در گرو تالش دسته جمعی و همت گروهی شهرداری با بخش 
خصوصی است. رییسی ادامه داد: نخســتین دغدغه بخش خصوصی 
تسهیل فضای کسب و کار و سودآوری است در حالی که یکی از موانع 
مهم سرمایه گذاری در شهر اصفهان پیچیدگی ها و سخت گیری های 

دستگاه دیوان ساالر اداری است.
وی از دیگر مواردی که باعــث تردید و تاخیر در ســرمایه گذاری ها 
می شود را طوالنی شــدن فرآیندهای ســرمایه گذاری، برخوردهای 
سلیقه ای متولیان با سرمایه گذاران، عدم وجود ساز و کار مدیریت واحد 
سرمایه گذاری به منظورکاهش فرآیندهای دست و پا گیر و نوسانات 
پر دامنه متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ارز و بهره برشمرد و تاکید 
کرد: مسئوالن مربوطه باید برای رفع موانع موجود تالش کنند تا شاهد 

رونق اقتصادی در شهر باشیم.

مدیر مجموعه تفریحی، آموزشی باغ گلها از افزایش ۴۳ درصدی 
بازدید مسافران نوروزی از باغ گلها در نوروز امسال نسبت به نوروز 
سال گذشته خبر داد.سید محمد رقیب اظهارکرد: در ایام نوروز، 
۱۰۲ هزار نفر از گردشــگران داخلی و خارجــی از این مجموعه 
تفریحی و آموزشــی دیدن کردند.وی استقبال شــهروندان از 
باغ گلها در ســیزدهمین روز از فروردین ماه امســال را بســیار 
خوب ارزیابی کرد و افزود: در روز طبیعت تعداد ســه هزار نفر از 

شهروندان سیزدهمین روز از فروردین ماه را در باغ گلها سپری 
کردند و از طبیعت بکر آن لــذت بردند.مدیر مجموعه تفریحی، 
آموزشی باغ گلها تصریح کرد: نوروز امســال کلکسیون ویژه ای 
از گیاهان دارویی که در گذشته در مساحت ۳۰۰ متر مهیا شده 
بود در فضایی با وسعت یک هزار مترمربع در باغ گلها در معرض 
دید مردم قرار گرفت.وی اظهارکرد: امسال بالغ بر ۱۰ هزار شاخه 
گل الله در کلکســیون های مختلف که تنها هفت هزار شاخه آن 

در کلکسیون الله متمرکز شــده است در معرض دید شهروندان 
و مسافران نوروزی قرار گرفت و با استقبال بازدیدکنندگان روبه 

رو شد.
 رقیب افزود: با توجه به اینکــه اواخر فروردین ماه زمان گل دهی 
درخت و درختچه های بــاغ گلها همچون یاس هــا و اقاقی ها 
 اســت، جلوه های ویژه ای بــرای بازدید شــهروندان به وجود

 می آید.

افزایش ۴۳ درصدی بازدید مسافران نوروزی از باغ گلها

به گفته مدیر عامل ســازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری اصفهان با وجود مشکالت زیاد  هم 
اکنون بازارهای کوثر توانسته اند اعتماد شهروندان را 
به خود جلب کنند. هر چند در ابتدای کار واکنش ها 
حاکی از عملکرد ضعیف بازهای کوثر بوده است؛ چرا 
که از سویی کاالهای خارجی به شهروندان معرفی 
می شده و از سوی دیگر آنها با مراجعه به بازار های 
کوثر بر خالف همیشــه کاالهای مورد نظر خود را 
دریافت نمی کرده اند.  موضوعی که در ابتدا واکنش 

منفی شهروندان را به دنبال داشته است. 
کشــاورز می گوید پس از جایگزینــی کاالهای با 
کیفیت داخلی با کاالهای خارجی مهم ترین اقدامی 
که این سازمان برای جلب مشاکت مردم و تشویق 
آنها به خرید کاالی ایرانی انجــام داده، راه اندازی 
جشنواره خرید کاالی ایرانی بوده است. جشنواره ای 
که به مدت ۴۵ روز در فروشگاه هاي کوثر شهرداري 
اصفهان برگزار شد و مورد استقبال عموم مردم قرار 
گرفت. جشــنواره ای که با هدف حمایت از تولید 
کنندگان داخلي، معرفي تولیدات داخلي و حمایت 
از اشتغال و ســرمایه ملي، عرضه محصوالت بومي 
با حضور تولید کننــدگان و عرضه کنندگان معتبر 
داخلي، حفظ و حمایت از محیط زیســت و افزایش 
آگاهي شهروندان به ظرفیت هاي موجود در زمینه 
کاالهاي با کیفیت ایراني و فرهنگ سازي در زمینه 

مصرف کاالهاي ایراني برگزار شــد. گفته می شود 
امســال نیز برگزاری این جشــنواره در برنامه های 
سازمان میادین قرار دارد و شــهروندان می توانند 
تا تیر ماه سال جاری در آن شــرکت کنند. در سال 
جدید چیدمان تمامی قفسه ها با اولویت بندی کاالها 
ایرانی تغییر کرده و برای آن که شهروندان تشویق 
به شرکت در این جشواره شوند، باز هم بحث قرعه 

کشی و اهدای جوایز )تمامي هزینه هاي مرتبط در 
برگزاري این جشــنواره را بهره بــرداران بازارهاي 
روز کوثر و تولید کننــدگان کاال هاي ایراني تامین 
خواهند کرد( مطرح شده است. طبق آمار اعالم شده 
از سوی سازمان میادین و ســاماندهی مشاغل هم 
اکنون بازارهای کوثر در راســتای حمایت از کاالی 
ایرانی به مرحله ای رسیده که می تواند بگوید کمتر 

از ۱۰ درصد کاالهای ارائه شده در این بازار کاالهای 
خارجی هستند  که به گفته کشاورز این چند درصد 
نیز شــامل کاالهایی است که یا مشــابه آنها ر بازار 
داخل وجود ندارد و یا کاالهایی که به دلیل حجمه 
تبلیغات حذف آنها از قفســه هــای بازارهای کوثر 
امکان پذیر نبوده است. کشاورز با بیان اینکه مشکل 
حمایت از تولید داخلی مربوط بــه نبود حمایت از 
ســوی تصمیم گیران اســت می گوید: اگر چه ما 
توانسته ایم طی این مدت اعتماد شهروندان را جلب 
کنیم و حاال آنها مایحتاج سبد خانوار خود را از این 
بازارها تهیه می کنند، اما نیاز اســت دیگر ارگان ها 
نیز همسو شوند تا فعالیت ها ما نیز بی نتیجه نماند. 
چرا که تنها راه حمایت واقعی از تولید داخلی همسو 
شدن تمامی ســازمان ها و ارگان ها ست. موضوعی 
که نایب رییس شورای شهر نیز بر آن تاکید می کند 
و می گوید به جز بازارهای روز کوثر الزم اســت از 
رسانه ها و تبلیغات شهری شــهرداری نیز حمایت 
از تولید داخلی را در دســتور کار خود قرار دهند و 
عالوه بر آن معاونــت برنامه ریزی و معاونت اداری و 
مالی شهرداری اصفهان نیز باید درسال جاری توجه 
بیشتری نســبت به حمایت از تولید ایرانی داشته 
باشند.زیرا با فرهنگ ســازي مصرف کاالي داخلي 
و تبیین ضرورت آن براي مردم، عالوه بر جلوگیري 
از تعطیلي واحدهاي تولیدي داخلي و رونق اقتصاد 
کشور، موجب اشتغالزایي بسیاري از جوانان جویاي 

کار نیز مي شود.

بازارهای کوثر نمونه ای موفق از حمایت کاالی ایرانی 

اگر چه حمایت از کاالی داخلی شعاری است که امسال انتخاب شده اما در واقع شهرداری اصفهان 
این کار را از سال گذشته و در بازارهای کوثر  آغاز کرده است. آن هم در شرایطی که رسانه ملی و 

تبلیغات شهری همگی تبلیغات کاالهای خارجی را در صدر برنامه های خود قرار داده بودند. 

   اختصاص کمتر از 10 درصد ظرفیت بازارهای کوثر به کاالهای خارجی؛  

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری:

با استفاده از توانمندی های بخش خصوصی شهر رونق می گیرد

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه سال مالی مدیریت شــهری در اردیبهشت 
ماه به پایان می رسد با این حال براساس برآوردها 
و شــواهد آماری، 8۰ درصد از بودجه ســال 9۶ 
شــهرداری اصفهان محقق شــده و امیدواریم در 
فرصت باقی مانده بخش دیگری از دیون و بدهی 
ها نیز پرداخت شــود، اظهار کرد: با وجود شرایط 

نابه سامان اقتصادی، پیش بینی می شد 
که بودجه شهرداری اصفهان برای 

سال 97 کاهش پیدا کند اما از 
آنجایی که به جذب حداکثری 
مشارکت های بخش خصوصی 
و کاهش هزینه ها و مدیریت 

منابع درآمــدی امیدوار بودیم، 
سقف بودجه برای سال جاری سه 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

علیرضا نصراصفهانی با تاکید بــر اینکه کارگران 
شهرداری اصفهان نقش اساسی در ارائه خدمات و 
رفاه برای شهروندان برعهده دارند و باید پرداخت 
حقــوق آنها در اولویت قــرار گیرد، افــزود: البته 
مدیریت شهری در بخش های مختلفی همچون 
رفت و روب، فضای سبز، ســاخت و ساز و مترو با 
پیمانکاران زیادی ارتبــاط دارد که باید دیون آنها 

را نیز پرداخت کند.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اعالم 

اینکه در ســال های گذشــته بیش از 7۰ درصد 
درآمدهای شهرداری از طریق تراکم فروشی تحقق 
پیدا کرده و در ســال گذشــته این درآمد کاهش 
داشته است، گفت: مشــکالت مختلف اقتصادی 
همچون رکود حاکم بر کشــور، فعالیت مدیریت 
شــهری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد؛ بنابراین 
باید به ســمت درآمدهای پایدار شهری مانند 
عوارض، حرکت کــرده و به دنبال 
وصول مطالبات شــهرداری از 
دولت نیز باشــیم.وی شفاف 
سازی عملکرد شهرداری را 
یکــی از اصلی ترین راه های 
مبــارزه بــا فســاد در بدنه 
مدیریت شــهری دانســت و 
افزود: اگر شــهروندان نسبت به 
حقوق خود آگاهی داشته باشند و دست 
واسطه گران و دالالن از سازو کارهای اداری کوتاه 
شود می توان امیدوار بود که بخش عمده مشکالت 
ناشی از فساد اداری حل و فصل شود.نصر اصفهانی با 
تاکید بر اینکه سیستم های مالی و اداری شهرداری 
نیز باید هرچه زودتر مکانیزه شود، عنوان کرد: در 
سال های گذشته تالش های خوبی برای تحقق این 
امر صورت گرفت که نتیجه آن را در تولید و پیاده 
سازی ساز و کارهای اداری توسط نرم افزار »سرای 

هشت« شاهد بودیم.

عضو شورای اسالمی شهر:

 فساد اداری با کوتاهی دست دالالن
 از مدیریت شهری از بین می رود

مســئول مرکز اردویی و گردشــگری ســپاه 
صاحب الزمان)عج( با بیان اینکــه ۲ کاروان از 
شهرداری اصفهان تا فردا از اردوهای راهیان نور 
جنوب کشــور به اصفهان باز می گردند، اظهار 
داشت: ۱7 هزار نفر در قالب کاروان های راهیان 
نور به صورت اتوبوسی و ۵ هزار نفر با خودروی 
شــخصی از اواخر اســفندماه 9۶ تا پایان ایام 

نوروز 97 از مناطق عملیاتی جنوب 
کشور بازدید کردند.

عباس محمــدی  بــا بیان 
اینکــه در مجموع ۲۲ هزار 
زائر اصفهانی از یادمان های 
دوران دفــاع مقــدس در 

جنوب کشور بازدید کرده اند، 
افزود: با توجه به فرارسیدن ماه 

رجب و ایام اعتکاف، در ایام پایانی عید 
نوروز، تعداد کاروان های راهیان نور کاهش یافت 
اما مجموع آمار زائران نســبت به سال گذشته 

تغییری نکرده است.
مســئول مرکز اردویی و گردشــگری ســپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان گفت: امسال 
شاهد حضور چشــمگیر زائران استان اصفهان 
در این مناطــق بودیم که این زائران بیشــتر با 
خودروی شخصی در این مناطق حضور یافتند 
و برای اســکان به اردوگاه های استان اصفهان 

 مراجعــه نکرده اند و مــا آماری از ایــن زائران 
نداریم.

وی تصریــح کرد: زائــران اســتان اصفهان در 
اردوگاه های شــهید باکری خرمشــهر، شهید 
درویشــی شــوش، شــهید کاظمی و شهید 
مســعودیان اهواز اســکان داده شــدند و هر 
کاروان به مــدت ۳ روز از مناطــق عملیاتی و 
یادمان های دفاع مقــدس بازدید 
کرده اســت، همچنین زائران 
اســتان اصفهان امســال، 
از یادمــان بیــت المقدس 
که بــه تازگی بــا امکانات 
نیــروی هوافضای ســپاه 
 تجهیز شــده اســت، بازدید 

کرده اند. 
محمدی با اشاره به برنامه های فرهنگی 
اجرا شــده برای کاروان های راهیان نور عنوان 
کرد: برگــزاری برنامه هــای فرهنگی همچون 
رزمایش، شب خاطره، اعزام روحانی و راوی به 
همراه هر کاروان، برگزاری مسابقات فرهنگی، 
ارائه بســته فرهنگی و کتاب بــا موضوع دفاع 
مقدس، برپایی نمایشگاه کتاب، عفاف و حجاب 
و ملزومات فرهنگی از جمله برنامه هایی اســت 
 که بــرای کاروان هــای راهیان نور اجرا شــده

 است.

مسئول مرکز اردویی و گردشگری سپاه صاحب الزمان)عج( :

 22 هزار زائر اصفهانی نوروز را در یادمان های
 دفاع مقدس سپری کردند

هاجر مرادی 
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اگر شــما هم از آن دســته افرادی هستید که 
صبح ها به سختی و با احساس خستگی از خواب 
بیدار می شوید و این موضوع بعد از تمام شدن 
یک تعطیالت طوالنی سخت تر هم شده است، 
این نکات را برای تنظیم ساعت خواب و داشتن 

خوابی عمیق تر به خاطر بسپارید.
تنظیم ساعت خواب و بیداری کودکان

این باور غلطی است که کودکان زمانی که خیلی 
خسته باشند به خواب می روند و زمانی که خواب 
کافی داشــته باشند، بیدار می شــوند. داشتن 
ســاعت خواب و بیداری منظم، به رشد بدن و 
مغز و داشــتن وزن متناسب در کودکان کمک 
می کند؛ بنابراین بهتریــن توصیه برای تنظیم 
خواب کودکان این اســت که تــا جای ممکن 
ســاعت خواب و بیداری آنها همیشه مشخص 
باشد و در طول تعطیالت به هم نریزد. با این حال 
احتماال خانواده های بسیاری بعد از تعطیالت و 
سفرهای طوالنی با مشکل خواب و بیدار شدن 

کودکان در صبح مواجه می شوند.
بهتر است قبل و بعد از تعطیالت و سفر این نکته 
را به کودکان یادآوری کنید که سفر و تعطیالت 
زمان های خاصی در سال هستند و ما با بازگشت 
به خانه باید بــه روال طبیعی زندگی بازگردیم 
و اکنون ســاعت خواب دوباره اهمیت خود را 
پیدا می کند. گرچه تنظیم ساعت خواب برای 
کودکان کمی سخت تر از بزرگساالن است؛ اما 
اهمیت این کار نیز بیشتر است. این موضوع باید 
بعد از یک تعطیالت طوالنی جدی گرفته شده و 
برای آن به خوبی برنامه ریزی شود. کودکان پیش 
از ساعت خواب نباید سراغ بازی ها و فعالیت های 
هیجانی بروند. همچنین الزم است ساعت کار با 
دستگاه های الکترونیکی حداقل یک ساعت قبل 

از خواب تمام شود.
با روشنایی روز از خواب بیدار شوید

نور تاثیر زیادی در تنظیم ســاعت زیستی بدن 
دارد. هنگام شب نورهای آبی رنگ و به خصوص 
نور دســتگاه های الکترونیکی مثل تلویزیون و 
گوشی موبایل می تواند در ساعت خواب اختالل 
ایجاد کند؛ بنابراین بهتر است حدود یک ساعت 
قبل از خواب در معــرض نورهای مصنوعی که 
چرخه خواب طبیعی را مختــل می کند، قرار 

نگیرید.

مهارت زندگی

 بازگشت به ریتم زندگی 
بعد از تعطیالت

با پسر عمویم مشغول بازی بودیم. فقط مانده بود به قــول امروزی ها 
از دیوار صاف بــاال برویم. ســر و صدایمان تــوی حیاط پیچیده بود. 
دکتر توی اتاقش مشــغول مطالعه بود و یک بار هم توی این دقایق 
پر ســر و صدا سرش را از پنجره بیرون نیاورد تا مثل بقیه بزرگ ترها 
داد بزند: »ساکت... ســرم رفت!« همان طوری که بازی می کردیم 
و می دویدیم، نمی دانم چیزی از دست پســر عمویم پرت شد یا از 
حاصل دویدنمان سنگی، چیزی پرت شد و خورد به شیشه اتاق دکتر 
و شیشه شکست. حال دیگر مطمئن بودیم که دکتر دادش بلند می 
شود و یک تنبیه حسابی انتظارمان را می کشد. بقیه عصبانی آمدند 
توی حیاط تا با دکتر همراهی کنند و ســــرمان داد بزنند و گالیه  
آغاز شود! اما دکتر ســرش را از پنجره اتاق بیرون آورد و با صدای 
رسایش گفت: »بچه ها چیزیشون نشده؟« یکی ازمیان جمع جواب 
داد: »نه آقای دکتر! بچه ها سالم تر از همه ما هستند!« دکتر گفت: 
»خدا رو شکر. حاال یکی بیاد این شیشه های شکسته رو جمع کنه 
که نره توی پای بچه ها!« همه از حوصله زیاد دکتر خشکشــان زده 
بود. او سن و سالش از همه بیشتر و برای بقیه حاضران یا پدر بود یا 
پدربزرگ! اما صبر و حوصله اش از بقیه بیشتر بود. زمان بازی بچه ها 
توی حیاط تنها در یک صورت صدایش را حسابی باال می آورد، وقتی 
که احساس می کرد یکی از بچه ها به حوض وســط حیاط نزدیک 
شده و ممکن است بیفتد توی آن. حوض، عمیق بود و امکان داشت 
بچه ها در آن خفه شــوند؛ اما در زمان های دیگر اگر احساس خطر 
نمی کرد کاری به شلوغی و بازی کردن بچه ها نداشت. االن که دوتا 
بچه دارم تازه می فهمم دکتر چه صبر و حوصله ای به خرج می داد 
و آن همه فرزند و نوه را که دور و برش بودند چه خوب اداره می کرد؛ 
بــــا آن همه گرفتاری و حجم باالی  کاری! اینکه دکتر درهنگام 
خردسالی من ســعی می کرد با همان زبان کودکی ام با من حرف 
بزند. اینکه می گفت:»بهرام چی عــوردی؟!« آن روزها خوردن را 

»عوردن« تلفظ می کردم!
برگرفته از »فریاد در تاکستان زندگی دکتر 
شیخ « نوشته محمد خسروی راد

باغ 
کاغذی

چاپ نخســت »آدم شــویی« اثر»نصرت ا... محمــودزاده« را               
انتشارات »نیستان« چاپ کرده است.  محمود زاده در کتاب تازه 
 خود با عنوان »آدم شویی« به سراغ داستان برگشته است، منتهی 
آنچه او به عنوان داستان بازگو می کند در قالب کلیشه های جاری 
داستانی نمی گنجد. شاید بتوان از آنچه او در »آدم شویی« ساخته 
است به عنوان داستان روایت یاد کرد. داستان  از این منظر که 
شخصیت پردازی و فضاسازی داســتانی در آن مشهود است و 
روایت از این منظر که بســیاری از موقعیت هایی که او در این 

مجموعه بازگو کرده از منظر روایت مســتند، قابل تأمل است. 
جدای از این مسئله این اثر و آنچه در آن از دید مخاطب می گذرد 
بسیار حس برانگیز و انسانی می نماید. توصیف ها و شخصیت هایی 
که محمود زاده در داستان  خود می سازد و نیز حس برانگیزی از 
نوع نگاه انســان باقی مانده از جنگ و وامانده میان ساختارهای 
زندگی پس از جنگ و فشارهایی که از این بابت به او وارد می شود 
از سویی، و دلتنگی و خاطرات و فضایی که در سال های نه چندان 

دور در جنگ آن را حس کرده است از سوی دیگر.

آدم شویی بهرام چی عوردی؟

هجوم ساس های خونخوار
احتماال تا به حـال درباره این هیوالهای کوچک شـنیده 
اید، بـه ویـژه وقتی صحبـت از بهداشـت هتل هاسـت  و 
حتی شـاید تجربه گزش آنها را داشـته باشـید؛ امـا آیا تا 
به حـال به هجـوم این حشـرات فکر کـرده ایـد؟ اگر می 
خواهید شـب ها خواب راحتی داشـته باشـید، هرگز در 

این بـاره جسـت وجو نکنیـد، هرگز!
بیماری های پوستی

بیماری های پوسـتی زیـادی وجـود دارد که اغلـب آنها 
ظاهر بسـیار بـدی ایجـاد مـی کننـد. تصاویر زیـادی از 
اغلب ایـن بیمـاری هـا را مـی تـوان در فضـای اینترنت 
پیدا کـرد. بـا ایـن حـال، بسـیار بهتـر اسـت کـه از این 
کار خـودداری کنیـد؛ چـرا کـه دیـدن ایـن تصاویـر به 
شـدت باعث نگرانـی مـی شـود. از جسـت وجـو درباره 

عفونت هـای تناسـلی هـم پرهیـز کنیـد.

 ریه افراد سیگاری
بسـیاری از افـراد سـیگاری گهـگاه بـه مضـرات مصرف 
سـیگار، به ویژه تاثیر آن بر ریه هایشـان فکـر می کنند. 
در فضـای اینترنـت تصاویـر هولناکـی از ریه هـای افراد 
سـیگاری وجـود دارد که ممکن اسـت شـما را وحشـت 
زده کند؛ البته اگـر به دنبـال انگیزه ای قـوی برای ترک 
سـیگار هسـتید می توانید ایـن کار را امتحـان کنید؛ اما 

بهتر اسـت از چنیـن جسـت وجوهایی پرهیـز کنید.
حیوانات خطرناک  

از ایـن کار خـودداری کنیـد چون ممکن اسـت شـما را 
دچار فوبیـا کنـد. حیوانـات بسـیار ترسـناکی روی کره 
زمین زندگـی مـی کننـد و احتمـال دارد بعضـی از آنها 
در محـل زندگـی شـما وجود داشـته باشـند. بـه عالوه، 
ممکـن اسـت چنیـن فوبیایـی شـما را از رفتن به سـفر 

منصـرف کنـد. 

چیزهایی که هرگز نباید در گوگل جست وجو  کنید)2(

دانستنی ها

حرف حساب

تجربه  رنج دوری از معشوق 
 اون کســی که برای اولین بــار در دنیا جنگ رو 
شروع کرد، بدون شــک رنج دوری از معشوق رو 

هرگز تجربه نکرده بود.

»کتاب جنگ و صلح «
لئو تولستوی

 ازدواج دوباره زوج جداشده 
پس از 50 سال! 

ازدواج دوباره یک زوج ســالخورده اهل کنتاکی آمریکا با هم با وجود 
گذشت 50 ســال از طالق آنها خبرساز شــد. این داماد 83 ساله و 
عروس 78 ســاله در روز 14 آوریل دوباره زندگی خــود در زیر یک 
سقف جشن گرفتند. ازدواج نخست آنها در سال 1955 برگزار شده 
بود و حاصل این ازدواج پنج فرزند بود.در سال 1967 آنها از یکدیگر 
جدا شــدند و دوباره ازدواج کردند؛ اما هر دو شــریک زندگی آنها در 
ســال 2015 از دنیا رفتند. پس از گذشت 50 سال از طالق این زوج، 
سرانجام هوالند و بارنز تصمیم گرفتند دوباره با یکدیگر ازدواج کنند.
هوالند در گفت وگو با یکی از شــبکه های محلی آمریکا در خصوص 
این تصمیم خود گفــت: ما تصمیم گرفتیم این مســیر باقی مانده از 
 زندگی مان را با هم قدم بزنیم. ) زمان باقیمانــده از عمرمان را با هم 

بگذرانیم(.

جدول شماره 2386

افقی        
1- اقتصاددانــي از ایاالت متحده که نوبل اقتصاد 
را دریافت کرد، وي متولد ســال 1916 میالدي 

بود - قرباني
2-  طرف مشورت - از دندان ها - رییس سازمان

3- از القاب اشرافي اروپایي - مسافرخانه فرنگي 
- هویج

4- نوعي بستني - شفاعت کننده - شهر توت
5- عالمت مصدر جعلي - جهالت - دمسازي

6- همچنین - پایتخت ایتالیا - کوهي در مکه - 
شهر بي قانون

7- بوستان - حاصل سوختن - حرف فاصله
8- به اقتصادي که با سطح ثابت قیمت ها و مقادیر 
وسیع منابع بهره برداري نشده مواجه است اطالق 

مي شود - پافشاري
9- صدمه - بخشــي در کاشان - سندي است که 
دارنده آن در حقیقت در بخشــي از مالکیت یک 

موسسه شریک مي شود
10-  جور - میوه تازه به بازار آمده - نوعي باالپوش 

- بچه از خود راضي
11- ورشکستگي - پول کاغذي - تردید

12- راه کوتاه - نانوا - سختي
13-  حقه و نیرنگ - قرار - از سازها

14-دستوري - کله پز - مدارک
15- پسوند پاک کننده - نخست وزیر بریتانیا که با 
رهبران سه کشور آلمان، ایتالیا و فرانسه جلسه اي 
تشکیل داد تا در مورد آشــفتگي ها و بحران هاي 

اقتصاد جهاني گفت و گو کنند.
عمودی

1-  اندوه - از کشــورهاي قدرتمنــد در اقتصاد 
جهاني - این عملیات زماني اتفاق مي افتد که بانک 
مرکزي پایه پولي را با خرید و فروش اوراق بهادار 

)قرضه و خزانه( تغییر دهد
2- حســادت - نمونه فردي از یکي از گروه هاي 

اجتماعي - شهري در عراق - طبق روز

3- بنگاه خرید و فروش پول - الغر - نقش هنري 
- آن طرف و باالتر

4-  روزانه - سواران - آن دنیا
5- مرطوب - جهانگرد ونیزي - شرکتي که براي 
امور تجاري تحت اســم مخصوص بین دو یا چند 
نفر تشکیل مي شود و مسئولیت هر یک از شرکا به 

نسبت سرمایه آنهاست
6- لحظه کوتاه - نوبت بازي - باالي چشم

7-  میل به غذا - مدت ها پیش از این - طرف
8-  سال ترکي - رشد - رود مرزي - خوشحال

9-  تلخ عرب - بخشي از معده نشخوارکنندگان 
- روشنایي اندک

10-  روادید - بخشش - شهر جشنواره
11- از بانک هاي دولتي ایران - شاخه تازه - مایه 

آباداني
12- ادعاکننده - خداوندگار - همه

13- میراث حضرت فاطمه )س( - آخرین یکان - 
ثروت و دارایي - جوان

14-  ماه زمستاني - مقواي نازک ثبت مشخصات 
- دزد خانگي - حیوان مفید

15- از کشــورهایي که ایران 1/5میلیارد دالر در 
آنها سرمایه گذاري کرده است - پول فلزي - رود 
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 ایده عجیب عکاسی برای دختر خردسال 
دردسر ساز شد

زنی که تصمیم گرفته بــود از دختر خردســالش یک عکس هنری 
بیندازد، کودک را با دردسر بزرگی مواجه کرد.

یک زن اردنی هنگامی که با دختر خردسالش در خانه تنها بود، ناگهان 
ایده ای عجیب به ذهنش خطور کــرد و تصمیم گرفت تا با دوربین از 
فرزندش چند عکس هنری بیندازد.شهروند اردنی دختر را درون یک 
زودپز گذاشــت و  پس از انداختن عکس ها خواست که فرزندش را 
بیرون بیاورد؛ اما هرچه تالش کرد بی فایده بود.سرانجام این ایده اشک 
کودک را سرازیر کرد و مادر که دیگر طاقت شنیدن ناله های فرزندش 
را نداشت، مجبور شــد با نیروهای امداد تماس حاصل کند و از آنها 
تقاضا کرد هرچه سریع تر خود را به محل حادثه برسانند .خوشبختانه 
امدادگران با استفاده از تجربه، مهارت و تجهیزات خاص موفق شدند 

که دختر بچه را از درون زودپز خارج کنند.

  قاب روز

دریاچه »کوه گل سی سخت« نگین کهگیلویه و بویراحمد

داستانک
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