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کاهش تعداد مسافران نوروزی اصفهان، چراغ خطر را برای مسئوالن روشن کرده است؛

اصفهان هشتم هم نشد!
11

چالش زباله ها
انباشت پسماند در شهری که رتبه اول مدیریت پسماند را کسب کرده است؛

5

سپاهان نگران سقوط، ذوب آهن به دنبال سهمیه
ایستگاه بیست وهفتم، حساس برای فوتبال نصف جهان

10

انتقال طرح سه شنبه های بدون خودرو به محله های قدیمی
معاون شهردار اصفهان خبر داد:

8

مشکالت بندر خشک به زودی حل می شود
  رییس اتاق بازرگانی اصفهان:  

مدیرعامل فوالد مبارکه:3

3
 رکوردهای تولید در گروه
 فوالد مبارکه شکسته شد

وزارت نیرو به چه حقی آب 
زاینده رود را فروخته است

3

3

حرکت کاروان وسایل نقلیه 
پاک در شهر اصفهان

11

نماینده مردم شهر اصفهان:

6

  مدیرکل آب و فاضالب استان اصفهان:  

 نباید اجازه دهیم بحران آب
 شرق اصفهان تکرار شود

مدیرکل آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در حال حاضر در 
منطقه شرق اصفهان بحران آب وجود دارد و نباید اجازه دهیم 

این مسئله در سایر مناطق هم تکرار شود...

ارسال هزار و 100 کانکس از 
اصفهان به مناطق زلزله زده

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: 03152624181 

- 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  دوم(

م الف: 158970
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مرضیه محب رسول

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در 
حالی روز گذشته وارد جمهوری نخجوان در مرزهای 
شمالی شــد که به نظر می رســد دولت ایران سال 
جدید را با باز کردن درهای دیپلماســی سیاسی و 
اقتصادی با همسایگان  شمالی خود در دستور کار 
قرار داده است. پس از ســفر نوروزی روحانی به سه 
کشور  ارمنســتان، قزاقســتان و قرقیزستان که بر 
اساس گسترش و تحکیم روابط نزدیک با همسایگان 
بویژه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و تسهیل در 
صدور ویزا ، لغو روادید و افزایش مناسبات اقتصادی 
انجام گرفت حاال وزیر امور خارجــه با هدف ایجاد 
ارتباطات گسترده فرهنگی و همکاری های اقتصادی 
به یکی از حســاس ترین مناطق آسیای میانه سفر 
کرده است. ایران در ســال های گذشته نه تنها این 
منطقه خودمختــار را از خطر فروپاشــی به دلیل 
مناقشات سیاسی با کشورهای هم مرزش نجات داد 
بلکه راه را برای گســترش روابط این منطقه با سایر 
کشورها مانند ترکیه را هموار ساخت. انرژی از جمله 
عواملی است که همواره ایران را به کشورهای حوزه 
قفقاز پیوند داده اســت ظریف در حالــی دیروز از 
آذربایجان وارد نخجوان شد که این دو کشور از زمان 
فروپاشی تا کنون  همواره در زمینه های اقتصادی و 
سیاسی با یکدیگر مناقشه داشته اند. نخجوان از نظر 
جغرافیایی با خاک اصلی آذربایجان ارتباط زمینی 
ندارد و این ارتباط تنهــا از طریق ایران امکان پذیر 

اســت. ضمن اینکه اصلی ترین طریق دسترســی 
نخجوان به کشورهای خارج ،هم تنها  ایران است و به 
همین دلیل این منطقــه از نظر تامیــن مایحتاج 
ضروری و امکانات فنی و ترانزیت کاال به ایران وابسته 
است؛ اگر چه در یک دهه گذشته و با کمرنگ شدن 
روابط ایران و آذربایجان این کشــور کوشــیده تا 
نخجوان را از ایــران دور کند اما بــه دلیل برخی از 
مالحظــات ژئوپولتیکی ایــران همچنــان روابط 
مستحکم با این منطقه را حفظ کرده است؛ چرا که به 
وسیله آن می تواند مانع از نزدیکی آذربایجان با رژیم 
صهیونیستی شود. احیا و گســترش روابط ایران با 

کشورهای آسیای میانه در حالی صورت می گیرد که 
دولت روحانی نیاز دارد تا مانع از نفوذ و گســترش 
روابط کشــورهای این حوزه با رژیم اسراییل شود. 
اسراییل به منظور مقابله با نزدیکی ایران و روسیه و 
یافتن بازارهای اقتصادی جدید کوشــیده است تا 
روابط سیاســی و اقتصادی خود با کشورهای حوزه 
قفقاز را گســترش دهد. این استراتژی در سال های 
گذشــته موجب دوری و ســردی روابط برخی از 
همسایگان شمالی مانند آذربایجان از ایران شد.  از 
ســوی دیگر ایران در سایه دوری روســیه از اروپا و 
آمریکا و نیز چراغ سبز این کشور به ایران برای حضور 

پر رنگ در کشــور های خارج نزدیک این کشــور، 
می کوشد تا اتحادیه های انرژی با کشورهایی مانند 
ترکمنستان را دوباره احیا کند. این نزدیکی می تواند 
بازارهای از دست رفته انرژی ایران در آسیای میانه را 
مجددا بازگردانــد به همین دلیل در حاشــیه این 
دیدارهای دیپلماتیک ایران برخالف مخالفت مبادله 
گاز ترکمنســتان با عراق و ترکیه اما با انتقال گاز به 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان موافقت کرد و این 
در حالی است که تالش می کند تا بازارهای فرانفتی 
در این کشــور را به دســت بگیرد و در این حوزه به 

رقابت با چینی ها بپردازد.

رییس جمهور فرانسه:
سیاستخودراتغییرنمیدهیم!

رییس جمهور فرانســه گفــت: تظاهرات امری 
مشروع اســت اما در سیاســت ما تغییری ایجاد 
نمی کند. »امانوئل ماکرون«در جریان سفرش به 
منطقه ای واقع در شــمال غرب این کشور گفت:  
تظاهرات در فرانســه کامال مشروع هستند.او در 
ادامه تاکید کرد: این جنبش محلی نباید کاری 
کند که جلوی حکمرانی و زمامداری کشــور و 
تداوم تصمیم گیری گرفته شــود. گفتنی است، 
اتحادیه های کارگری در سراسر فرانسه تظاهرات 
و اعتصاب های سراسری را در خط آهن این کشور 

به راه انداختند.

پنتاگون: 
درسوریهمیمانیم

وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( اعالم کرد، سیاست 
نظامی ایــاالت متحده در نبــرد علیه داعش در 
سوریه مانند قبل است و ارتش چارچوب زمانی 
برای خروج نیروهایش از این کشور اعالم نکرده 
اســت. دونالد ترامپ، رییس جمهــوری آمریکا 
در نشست اخیر شــورای امنیت ملی این کشور 
موافقت کرد تا نیروهــای آمریکایی برای مدتی 
محدود در سوریه بمانند و با داعش در این کشور 
به مبارزه بپردازند.»کنت مک کنزی«، مدیر ستاد 
مشترک ارتش آمریکا به پنتاگون گفت:  ما همواره 
فکر کرده ایم که همزمان با شکست نهایی داعش 
در سوریه، ما باید سطح حضور خود در این کشور 
را تنظیم کنیم و در این زمینــه هیچ چیز تغییر 
نکرده و ترامپ هیچ چارچوب زمانی در این باره 

ارائه نکرده است.

رییسجمهورسابقکرهجنوبی
به24سالحبسمحکومشد

دادگاه کره جنوبی رییس جمهور سابق این کشور 
را به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت به 24 
ســال حبس محکوم کرد.پارک گئون هی اولین 
رییس جمهور این کشور است که توسط دادگاه 
قانون اساسی از قدرت برکنار شده است. دادگاه 
کره جنوبی در توضیح این حکم سنگین گفته  که 
این حکم نیاز بود تا یک پیام آشــکار به رهبران 
آینده این کشور ارســال کند. پارک گئون هی 
در مارس 2017 مدت کوتاهی بعد از استیضاح 

توسط پارلمان کره جنوبی بازداشت شد.
 

حضورانگلیسدربحرین
رسمیشد

دولت انگلیس نخستین تاسیســات پشتیبانی 
نیروی دریایی این کشور را در بحرین راه اندازی 
کرد. دولت انگلیس طی یک مراســم رســمی 
تاسیسات پشتیبانی نیروی دریایی این کشور را 
در بحرین راه اندازی کرد.این نخستین تاسیسات 
نیروی دریایی ســلطنتی انگلیس طی نیم قرن 
گذشــته اســت.وزیر دفاع انگلیــس اعالم کرد 
که هدف از گشــایش این تاسیســات، افزایش 
امکانات و مقدورات ]نظامی[ موجود در بحرین 
است. این تاسیسات همچنین امکان پشتیبانی 
بهتر از ناوگان دریایــی انگلیس از جمله ناوهای 
هواپیمابر جدید این کشــور- »اچ ام اس کوئین 
 الیزابــت و اچ ام اس پرنس آو ولــز«- را فراهم

 خواهد ساخت.

ایران در آسیای میانه به دنبال چیست؟ نشریه دفتر رهبری پیش بینی کرد:
احتمالفروپاشیآلسعود

هفته نامه خط حزب ا...، نشــریه دفتر حفظ 
و نشــر آثار آیت ا... خامنه ای در جدیدترین 
 شــماره خــود فروپاشــی آل ســعود را

 پیش بینی کرده است. 
در این گــزارش که با عنوان »بن ســلمان، 
مزدوری برای آمریکا« منتشــر شده، آمده 
اســت: با توجه به تحرکات اخیر بن سلمان، 
به نظر می رسد ســعودی ها پس از شکست 
طرح هایشــان در منطقــه چــاره را فقط 
در نزدیک شــدن هرچه بیشــتر بــا رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا می دانند اما به نظر 
می رســد دولت ترامپ به دنبــال مزدوری 
برای تغییــر در منطقه  خاورمیانه اســت و 
تصمیم گرفته از محمد بن ســلمان، ولیعهد 
عربستان سعودی، حمایت کند از سوی دیگر 
سعودی ها با وجود کسری بودجه مجبورند 
صدها میلیارد دالر تسلیحات از آمریکا بخرند 
اما حتی اجازه  یا توانایی استفاده از برخی از 
این تجهیزات را نیز نداشته باشند. این مسئله 
می تواند سبب پایین آمدن سهم بودجه های 
عمومی و نارضایتی های داخلی شده و پایانی 

برای حکومت آل سعود رقم بخورد.

اولین جلسه مجلس در سال 97:
مجلسباالیحهصنایع

دریاییشروعبهکارمیکند
نخستین دســتور جلســات علنی مجلس 
در سال ۹7 الیحه تشــکیل سازمان صنایع 
دریایی نیروهای مســلح و تفحص از ســرخ 

آبی ها خواهد بود. 
بر این اســاس، گــزارش کمیســیون ویژه 
حمایت از تولیــد ملی و نظــارت بر اجرای 
اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصالح 
قانون اجرای سیاســت هــای کلی اصل 44 
قانون اساسی، گزارش کمیســیون برنامه و 
بودجه در مورد رد طرح یک فوریتی تنظیم 
برخی از مقررات مالی، اداری و پشــتیبانی 

وزارت آموزش و پرورش، گزارش کمیسیون 
مشترک در مورد طرح یک فوریتی تشکیل 
وزارت میــراث فرهنگــی و گردشــگری و 
صنایع دســتی و همچنین گزارش شور دوم 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در 
مورد الیحه تشکیل ســازمان صنایع دریایی 

نیروهای مسلح قرائت و بررسی می شود.

کنایههایصریحخاتمی
بهرژیممتزلزل

حجت   االســالم ســید احمــد خاتمــی در 
خطبه   هــای نماز جمعه این هفتــه تهران با 
اشــاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه 
گفت: خونخواری در ذات صهیونیســت های 
جنایتکار اســت. گویا تا خونخــواری نکنند 
نشــئه نمی شــوند؛ جواب این رژیم جز زور 

چیزی نیست.
خاتمی با بیــان اینکه خنده  دار اســت این 
رژیمی که متزلزل اســت حرف   های گنده   تر 
از دهانش می زند و ایران اســالمی را تهدید 
می کند، گفت: ایران جایی اســت که ارباب 
شما آمریکا را مســتاصل کرده و نشان داده 
ارباب شــما هیچ غلطی نمی تواند بکند چه 

برسد به شما.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه اگر شعر 
حافظ یک مصداق بارز داشته باشد آن رژیم 
عربستان است، اظهار داشــت: حافظ گفته 
»ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست، 

عرض خود میبری و زحمت ما میداری«.

علی اکبر صالحی
رییس سازمان انرژی اتمی:

برجام

رییس هیئت امنا و هیئت موســس دانشــگاه آزاد 
اسالمی، درباره صحبت های ضدایرانی ترامپ درباره 
حضور نظامی این کشور در سوریه، گفت: امروز تمام 
مردم دنیا به حرف های نامربــوط و توخالی ترامپ 
عادت دارند و ســخنان رییس جمهور آن کشور به 
واسطه تناقض گویی ها دیگر معنایی ندارد. والیتی 
تصریح کرد: ایران مقتدرانــه به راه خود که حمایت 
 از استقالل و تمامیت ارضی اســت،ادامه می دهد.

 وی با تاکید بر اینکه حوزه دفاعی ما پیشرفت های 
بسیاری داشــته و ما برای دفاع از خودمان، از کسی 
اجازه نمی گیریم، افزود: بیش از 7 ســال اســت که 
آمریــکا و متعهدانش مانند رژیم صهیونیســتی و 
عربســتان به دنبال این هستند که حکومت قانونی 

سوریه را اشغال کنند، اما نتوانسته اند.
 آمریــکا و کشــورهای دیگر جهــان، جنگی علیه 
ســوریه راه انداخته اند، اما امروز با سرشکســتگی 
 مواجــه و مجبــور بــه خــارج شــدن از ایــن

 کشور شده اند. 

دنیابهسخناننامربوط
ترامپعادتدارد

والیتی: 

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

بر افراشته شدن پرچم 
ایران در غزه

بیخود گفتید دستتان روی دکمه فیلتر نمی رود

پیشنهاد سردبیر:

رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه سال 
۹7، سال پرچالشی برای کشورمان در عرصه 
بین المللی خواهد بود، افزود: ما در این سال 
در گردنه ترامپ قرار داریم که با تصمیمات 
غیرقابل پیش بینی سعی بر این دارد تا آرای 
خویش را در عرصه بین الملل به پیش ببرد. 
از جمله همین مسئله مذاکره با کره شمالی 
است که با وجود اینکه به ظاهر کره شمالی در 
یک توازن بازدارندگی قرار دارد، اما دورنمای 
مذاکرات این دو کشــور در فضایی مبهم و 
پیچیده قرار گرفته که نتایج آن برای کشور 
ما بیداری مضاعفی را می طلبد. وی در ادامه 
گفت: ولیعهد عربستان با ســفر اخیر خود 
به ایــاالت متحده ســعی در امتیازگیری و 
برخورداری از حق غنی ســازی داشت که 
تاکنون با مخالفت جدی البی صهیونیست ها 

روبه رو شده است. 

سال۹۷برایکشورمان
پرچالشخواهدبود

حبیب ا... سیاری 
معاون هماهنگ کننده ارتش:

ارتش

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در خطبه های 
نماز جمعه روز گذشته به موضوع فیلترینگ تلگرام 
اشــاره کرد و گفت: از چهار ســال پیش در همین 
مکان مقدس و از همیــن تریبون مســئله فیلتر 
شــبکه های خارجی را مطرح کردم اما شما فحش 
دادید و جنجال کردید و حاال خودتان به این نتیجه 
رسیدید که تمام مشکالت کشور و مفاسد اخالقی 

ناشی از همین است.
علم الهدی اضافه کرد: حــاال خودتان می خواهید 
فیلتر کنید و می خواهید به گردن رهبری بیندازید. 
بیخود کردید روزی گفتید دســت ما روی دکمه 
فیلتر نخواهد رفت و حاال می خواهید فیلتر کنید، 

به گردن رهبری نیندازید.
 وی تاکید کرد: هنوز هم چهار شبکه خارجی سنگ 
این شبکه ها را به سینه می زنند، به خاطر رضایت 
آنها مشکل را گردن رهبری نیندازید. خدایا به همه 
مسئوالن که دلشان می خواهد کار کنند، بصیرت 

رهبرشناسی عنایت بفرما.

بیخودگفتیددستتانروی
دکمهفیلترنمیرود

امام جمعه مشهد:

واکنش

معــاون هماهنگ کننده ارتــش جمهوری 
اســالمی ایران  گفت : برای قدرت ســازی و 
باال بردن توان دفاعی کشــور از کسی اجازه 
نمی گیری چرا که ما برای حفــظ و ارتقای 
جایگاه خــود در ســطح جهان بایــد توان 
 دفاعی مــان را بــاال ببریم و قدرت ســازی

 کنیم.  
ســیاری اظهار داشــت: برای اینکــه توان 
بازدارندگی کشور باال برود باید توجه داشت 
که  ما نیاز به تجهیزات روز داریم که امروز به 
برکت توانمندی جوانان این کشور با نگاه به 
درون به لطف خدا و همــت جوانان در حال 
تامین است. امروز تجهیزات عمده در داخل 
کشور ساخته می شــود اما مهمتر از ساختن 
تجهیزات نیروی انســانی الهی محوری است 
که باید داشته باشــیم. بزرگ ترین سرمایه 
هر سازمانی انسان ها هســتند که می توانند 

تجهیزات مورد نیاز را بسازند و به کار گیرند.

ازکسیاجازهنمیگیریم

پیشخوان

بین الملل

در حاشــیه خبرهایی مبنی بر اعالم مبلغ افزایش دســتمزدها 
در وزارتخانه های مختلف، ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه 1۳۹7 در مجلس، توضیحاتی درباره میزان افزایش حقوق 
کارکنان در ســال جاری ارائه کرد. علي اصغر یوسف نژاد در این 
زمینه گفت: حقوق کارکنان اگر بر اساس وسع و توان مالي دولت 
افزایش یابد، از آن استقبال مي شود چراکه مي دانیم وضع حقوقي 

کارکنان اداري به صورت رسمي، پیماني و شرکتي مناسب نیست. 
سخنگوي کمیسیون تلفیق افزود: اگر بخواهیم قدرت اقتصادي 
کارکنان را در حد سال گذشته نگه داریم، حداقل باید به میزان 
تورم که ازجانب مراجع رسمي 11 درصد اعالم شده است حقوق 
آنها افزایش یابد. وي ادامه داد: آنچه درباره افزایش حقوق عملیاتي 
شده است باید براساس قانون و توسط ســازمان برنامه و بودجه 

انجام شود. یوسف نژاد با اشاره به تعیین سقف افزایش حقوق ها 
در سال ۹7، یادآور شد: سیاســت مجلس این است که افزایش 
حقوق ها براي کســاني که حقوق آنها پایین بوده به ویژه حقوق 
بگیران زیر 2 میلیون تومان اعمال شود که به آن افزایش پلکاني 
نزولي گفته مي شود و این افزایش براي قشرهاي پایین و متوسط 

جامعه بیشتر باشد.

جزئیاتافزایشحقوقکارکناندرسال۹۷اعالمشد
 قابلیت های پوشاک، 

چالش خودرو

 معماران آتش بس

 گردشــگری علیــه 
گردشگران

حسن مصلح،امام جمعه برازجان می گوید در احادیث 
و روایات ما ضررهای متعددی برای موسیقی ذکر شده 
اســت که ازجمله مهم ترین آنها می توان به ایجاد عدم 
تعادل و توازن بیــن اعصاب، بیمــاری امانی که نوعی 
جنون با درجات متعدد اســت، کوتاهــی عمر، ضعف 
اعصاب، بیماری فشــار خون، افســردگی و خمودگی، 

عامل فحشاء و جنایت، تضعیف و تضییع حس شنوایی، ضعف بینایی در حد نابینایی، از دست دادن نیروی 
فکر، بی ارادگی، ســلب غیرت، مرگ ناگهانی، نفاق و دو رویی، بی برکتی در زندگی، قساوت قلب و اتالف 
وقت اشاره کرد. این مسائل در واکنش به اجرای کنسرت یک گروه موسیقی در بوشهر عنوان شده است 
که در زمان اجرای این کنســرت نیز قطعی مکرر برق و اینترنت در شهر کلمه بوشهر منجر به نیمه تمام 

ماندن این برنامه شد. 

شــیرین عبادی که با عنوان فعال حقوق بشــر فعالیت 
می کند، با درخواست از آمریکا برای اعمال تحریم های تازه 
علیه ایران، به شــرکت های اروپایی توصیه کرد در ایران 
سرمایه گذاری نکنند. »شیرین عبادی« که با عنوان فعال 
حقوق بشر و برنده صلح نوبل شــناخته می شود، اعمال 

تحریم های بیشتر علیه ایران را خواستار شد و به شرکت های اروپایی توصیه کرد در ایران سرمایه گذاری نکنند. 
وی در گفت وگو با نشریه »بلومبرگ«، »اصالح« نظام سیاسی ایران را ناممکن خواند و مدعی شد مردم ایران  
به نقطه ای رسیده اند که دریافته اند این نظام اصالح پذیر نیست.وی همچنین با تمجید از شرکت های اروپایی 
به دلیل بی میلی برای ســرمایه گذاری در ایران، به آمریکا توصیه کرده صدا و سیما و چند نهاد دیگر ایرانی را 
تحریم کند.عبادی از دولت آمریکا خواسته یک کانال ارتباطی با گروه های برانداز ایجاد و از آن ها برای فشار 

به نظام ایران و برگزاری همه پرسی جهت تغییر نظام، حمایت کند.

اظهارات عجیب یک امام جمعه: 
جنونونابیناییاز
عوارضگوشدادنبه
موسیقیاست

فعال حقوق بشر: 
تحریمهایایرانرابیشتر
ونظامایرانرامنحل
کنید!

عالج مساله فلسطین 
تشــدید مبارزه با رژیم 

غاصب است

 افشــای یک دروغ 
دربــاره  ای  رســانه 

فیلترینک
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مشکالتبندرخشکبهزودیحلمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

رییس خانه صنعت،معدن و تجارت 
ایران مطرح کرد:

 ارائه بسته پیشنهادی
 به وزیر صنعت 

رییس خانه صنعت،معدن و تجــارت ایران با 
تشریح الزامات تحقق حمایت از کاالی ایرانی، 
از تهیه پیشنهاداتی برای ایجاد موج کارآفرینی 
خبــر داد و گفت: ایــن پیشــنهادات به وزیر 
صنعت ارائه خواهد شد.ســهل آبادی با اشاره 
به نامگذاری امسال با عنوان »حمایت از کاالی 
ایرانی« اظهار داشــت: اولین اقدام در راستای 
تحقق این مســئله، توجــه تولیدکنندگان به 
تولید کاالیی باکیفیت و در شأن مصرف کننده 
ایرانی است.  وی افزود: در صنایع لوازم خانگی، 
پوشاک، شــیمیایی و ســلولزی نیز تولیدات 
قابل دفاعی در کشــور داریم کــه از کیفیت 
مناســبی برخوردار هســتند.وی با اشاره به 
اهمیت نقش شبکه توزیع کاال در کشور گفت: 
توزیع کنندگان باید طوری عمل کنند که شاهد 
ترغیب مصرف کنندگان ایرانی به خرید کاالی 
داخلی باشــیم، نه  اینکه مردم به سمت خرید 
کاالی خارجی تشــویق شــوند. در این زمینه 
جلسه ای با اتحادیه های صنفی خواهیم داشت 
تا تولید و توزیع کاالهای ایرانی را تقویت کنیم.
به گفته رییس خانه صنعــت؛ حمایت صدا و 
سیما از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد شرایط 
مناســب برای تبلیغ کاالهای داخلی نیز نقش 
مهمی در حمایــت از کاالی ایرانی دارد و مانع 
از ترغیب تولیدکنندگان به ســمت تبلیغ در 

شبکه های خارجی خواهد شد.
وی ادامه داد: دولت نیز با جلوگیری از قاچاق 
بی رویه کاال به کشور می تواند نقش مهمی در 
تقویت تولیدات داخلی داشــته باشد. این در 
حالی است که هم اکنون شــاهد قاچاق لوازم 

خانگی، پتو و پوشاک در حجم زیاد هستیم.

بازار

دفتر يادداشت های خاص

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح 
کرد:

اصالح مالیات بر ارزش افزوده 
تا پایان سال

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه الیحه 
اصالح مالیات ارزش افزوده تا یک ماه دیگر خبر 
داد محمد رضا پور ابراهیمی گفت: این الیحه ۳۰ 
محور اصلی دارد که با مشــورت سه اتاق بخش 
خصوصی تعریف شده است و قول می دهیم یکی 
از اقدامات مهم سال ۱۳۹۷ اصالح مالیات ارزش 
افزوده باشد.وی افزود: ایران جزو کشورهایی است 
که مالیات بر ارزش افزوده در آن باالست و ما وعده 
می دهیم اواسط اردیبهشــت ماه الیحه اصالح 
مالیات برارزش افزوده را هیئت رییســه مجلس 

ارائه و با فوریت آن را بررسی کنیم.
پورابراهیمی همچنین در خصوص شــعار سال 
شعار نیز گفت: یکی از مهم ترین راه های حمایت 

از کاالی ایرانی، مدیریت واردات است.  

دبیر کل بانک مرکزی:
سکه از امروز حراج می شود

دبیر کل بانک مرکزی از آغاز حراج سکه در بانک 
کارگشایی از روز شنبه ۱۸ فروردین ماه خبر داد.

محمــود احمدی بــا اشــاره به  شــروع مجدد 
حراج ســکه در بانــک کارگشــایی، اظهارکرد: 
 حــراج ســکه ســه روز در هفتــه انجــام

 می شود. وی تاکید کرد: حراج سکه تا پایان سال 
۹۶ انجام شد و عدم حراج در روزهای اولیه سال 

به معنای توقف حراج سکه نبود.

رقابت نفتی با عربستان
منابع آگاه گفتند، پاالیشــگاه های دولتی هند 
تحت تاثیر مشــوق های پیشنهادی تهران قصد 
دارند خرید نفت از ایران را در ســال 2۰۱۸-۱۹ 
تقریبــا دو برابر افزایش دهنــد و این احتماال به 
افزایش سهم ایران از بازار ســومین وارد کننده 
بزرگ نفت جهان کمک خواهد کرد. در حالی که 
ترامپ تهدید کرده که با خروج از برجام مجددا 
تحریم هایی را علیه ایران به اجرا بگذارد، تهران 
در تالش است تا مشتریان نفتی خود در آسیا را 
حفظ کند و بدین منظور شرایط قراردادی بهتری 
نسبت به سایر عرضه کنندگان از جمله عربستان 

به مشتریانش ارائه می کند.

نماینده مردم شهر اصفهان:
وزارت نیرو به چه حقی آب 
زاینده رود را فروخته است؟

نماینده مردم شــهر اصفهان در مجلس شورای 
اســالمی با بیان این که چــرا وزارت نیرو بالغ بر 
یک میلیارد متر مکعب آب زاینده رود را فروخته 
است، گفت: باید بررسی شود که این حجم از آب 
با چه مجوزی توســط وزارت نیرو فروخته شده 
و وزارت نیرو باید پاســخ گوی این مسئله باشد. 
حجت االسالم احمد ســالک کاشانی اظهار کرد: 
نمایندگان مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی روز چهارشــنبه مورخ ۱5 فروردین ماه 
۹۷ به دعوت صنف کشاورزان استان اصفهان در 
جلسه ای پیرامون تجمع ۱۸ فروردین ۹۷ شرکت 
کردند. وی با بیان اینکه در این جلســه مباحث 
متنوعی در ارتباط با تامین آب مطرح شد، افزود: 
مسئله خشکسالی تنها مربوط به استان اصفهان 
نیست و در سطح کل کشور گرفتار خشکسالی، 

کمبود آب و کاهش بارندگی هستیم.
نماینده مردم شــهر اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: باید در بخش مدیریت و انتقال آب 
تدبیر کرد و برای انتقال آب به فالت مرکزی تالش 
کرد؛ باید از خداوند متعال هم خواست که ما را از 

نعمت بارش خود بهره مند کند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان اصفهان گفت:2 هزار و 42۶ واحد 
مســکونی در دست احداث اســت و پیش بینی 
می شود که تعداد هزار واحد نیمه ساخت در سال 

۹۷ تکمیل و به بهره برداری برسد.
حجت االسالم قاسم هاشمی در سخنرانی قبل از 
خطبه های نماز جمعــه اصفهان با بیان اینکه در 
استان اصفهان تا پایان سال ۹۶ در حوزه مسکن 
شهری ۶۰۰ واحد مســکن آغاز به ساخت شده 
است، ادامه داد: 2 هزار و 42۶ واحدهای مسکونی 
در دست احداث اســت و پیش بینی می شود که 

تعداد هزار واحد نیمه ساخت در سال ۹۷ تکمیل 
و به بهره برداری برسد.

هاشمی همچنین افزود: ۶ هزار و ۷۳۰ واحد تعداد 
کل واحدهای مسکونی اســت که باید در سرپل 
ذهاب به طور کامل تخریب شــدند و آواربرداری 
این حجم از تخریب ها، خود کار مشکل و شبیه 

معجزه ای بود که انجام شد.
وی با اشاره به اعطای تسهیالت بالعوض به بیش 
از 4 هزار نفر به عنوان اجاره بها در سر پل ذهاب 
خاطرنشان کرد: حدود هزار و ۱۰۰ کانکس که از 

اصفهان به این مناطق ارسال شد.

ارسال هزار و 100 کانکس از اصفهان به مناطق زلزله زده

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه از شکسته شدن 
رکوردهای تولید در زیرمجموعه های این شــرکت 

خبر داد.
بهرام سبحانی با اشاره به نام گذاری امسال به سال 
حمایت از کاالی ایرانی در رابطــه با اقدامات فوالد 
مبارکه در این سال اظهار کرد: فوالد مبارکه در سال 
جدید تامین نیاز داخل و حرکت در مســیر اقتصاد 

مقاومتــی را در اولویت 
برنامه های خود قرار داده 

است. 
وی در ادامه افزود: صنعت 
فــوالد از جمله صنایع پر 
مزیت کشور است و وجود 
نیروهای جــوان، دانش 
فنی بومــی، بهره مندی 
از منابع غنی معدنی، در 
دســترس بودن آب های 
بین المللی و وجود منابع 
فراوان انرژی باعث شده 

تا توسعه صنعت فوالد به منظور تامین نیاز داخل و 
رشد بازارهای صادراتی، از صرفه اقتصادی برخوردار 
شود. وی با اشــاره به موفقیت های حاصل شده در 
سال ۹۶ و همچنین سال جدید تصریح کرد: با وجود 
گذشت تنها 2 هفته از آغاز سال جدید، موفقیت های 

مهمی در گروه فوالد مبارکه حاصل شده است.
وی ادامه داد: در روزهای ابتدایی سال، رکوردهای 
مهم تولید در شرکت های زیر مجموعه گروه فوالد 

مبارکه از جمله فوالد هرمزگان، فوالد سنگان، واحد 
فوالدسازی مبارکه و فوالد سفید دشت شکسته شد.

سبحانی در تشریح جزئیات این اتفاقات خاطرنشان 
کرد: فوالد هرمزگان در ســال ۹۶ موفق به عبور از 
ظرفیت ۱/4میلیون تن تختال شــد که این اتفاق 
حاصل بــه نتیجه رســیدن ســرمایه گذاری های 
هدفمند فــوالد مبارکــه در این شــرکت و تالش 
مدیــران و کارکنان آن 
است. وی اذعان داشت: 
در فوالد ســفید دشــت 
نیــز برنامه ریزی هــای 
صــورت گرفتــه نتیجه 
داد و ۶۳ درصــد از کل 
پروژه، تکمیل شــد که 
بیشترین میزان پیشرفت 
در پروژه هــای فوالدی 

استانی است.
مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه متذکر شد: دیگر 
موفقیت زیر مجموعه های فــوالد مبارکه در فوالد 
ســنگان و با ثبت رکورد تولید روزانــه ۱۳ هزار تن 
محصول ثبت شد که تولید ساالنه این واحد را برای 
اولین بار به ۱/۱میلیون تن رســاند.وی اضافه کرد: 
همچنین طی مراسمی در شهر پکن، از شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان و ۱۷ سازمان دیگر به عنوان برندگان 
جایزه سازمان های دانشی برتر آسیا در سال 2۰۱۷، 

تقدیر به عمل آمد.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

رکوردهای تولید در گروه فوالد مبارکه شکسته شد

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،685،000
تومان

839،000نیم سکه
تومان

533،000ربع سکه
تومان

343،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

160،636
تومان

      قیمت سکه و طال

 مدل لگو 
سايز 10 × 15 سانتی متر

 15,000
تومان

کالسوری دوکادفتر 
طرح پارچه سنتی

 18,000
تومان

دفتر يادداشت آوای 
تحرير طرح گل

 20,000
تومان

صنعتمسکن

نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان طال و نقره 
اصفهان گفت: قیمت طال با توجه به صعــود دالر و انس جهانی، 

افزایش یافته است.
محسن ضرابی افزود: مشتریان به علت اوج گیری قیمت دالر، با 
ذخیره سازی این ارز، به گرانی آن دامن زده اند؛ البته با توجه به 

وعده دولت، امید به کاهش نرخ ارز طی چند ماه آینده داریم. 
وی با بیــان اینکه فروشــندگان طال با توجه بــه ارتقای قیمت 

طال و کاهش قــدرت خرید مردم در پرداخــت ۹ درصد مالیات 
بر ارزش افزوده دچار مشکل هســتند، اظهار کرد: فروشندگان و 
مسئوالن صنف طال خواستار اصالح قانون اخذ ۹ درصد مالیات 
بر ارزش افزوده از سوی ســازمان امور مالیاتی و مجلس هستند، 
البته این میزان مالیات باید از مصرف کننده گرفته شــود که با 
 توجه به کاهش قدرت خرید مردم، در حــال حاضر امکان پذیر

 نیست. 

ضرابی با بیان اینکه برخی مغازه ها فرار مالیاتی دارند، افزود: در 
حال حاضر مغازه داران در تالش هستند با شفاف سازی فاکتورها، 

مالیات های خود را شفاف کنند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مردم با خرید ســکه و طالی 
خام از پرداخت مالیــات فرار می کنند، اظهار کرد: این مســئله 
موجب کاهش تولید طال و جواهر و تعطیلی ده ها کارگاه و بیکاری 

تعداد زیادی کارگر در بخش طالسازی شده است.

نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طال و نقره اصفهان:
امید به کاهش قیمت ارز در آینده داریم

مدیـر اجرایی کارخانـه پلی اکریـل اصفهان گفـت: در کشـور به ۱5۰ 
هزارتـن محصوالت پلـی اکریل نیاز اسـت، امـا ظرفیـت کارخانه پلی 

اکریـل فقـط 5۰ هزار تن اسـت.
محسـن رجایی، با بیـان اینکه بعـد از راه انـدازی کامـل کارخانه پلی 
اکریل خطـوط توسـعه ایـن مجموعه احـداث می شـود، اظهـار کرد: 

با توجه بـه نیـاز کشـور می تـوان ظرفیـت تولیـد را افزایـش داد. این 
درحالـی اسـت کـه ظرفیـت کشـور ۱5۰ هزارتن اسـت امـا در حال 

حاضر تنهـا 5۰ هـزار تـن محصـول تولیـد می کنیم.
وی با بیـان اینکـه در حـال رایزنی بـرای گشـایش اعتبـار LC جهت 
خریـد محمولـه هـای بعـدی اکریلـو نیتریـل هسـتیم، افـزود: برای 
این مهـم مشـکالتی وجـود دارد اما قرار اسـت در جلسـات آتـی این 
مشـکل رفـع شـود. باتوجـه بـه مشـکالت موجـود کارخانـه بـا بانک 
 در گشـایش LC، درصـدد رایزنـی بـا شـرکت های دیگـر در ایـن باره 

هستیم.
مدیر اجرایی کارخانـه پلی اکریل اصفهـان به اینکه آیا ایـران ظرفیت 

تولید مـواد اولیه را دارد تـا در این حوزه خودکفا شـویم، پاسـخ منفی 
داد و گفـت: قرار اسـت چند پـروژه بـرای تولید مـاده اولیه در کشـور 
اجرایی شـود، اما هنوز ایـن موضوع محقق نشـده، این درحالی اسـت 
که اگر ایـن واحدها راه انـدازی شـود هزینه تولیـد کاهش مـی یابد و 

فرصت های شـغلی مناسـبی هـم ایجاد می شـود.
بـه گـزارش ایمنـا، پلی اکریـل در 42 سـال فعالیـت خـود، به عنـوان 
یکـی از بزرگ ترین تولیدکننـدگان نخ و الیـاف پلی اسـتر و همچنین 
تنهـا تولیدکننـده الیـاف اکریلیـک کشـور معرفـی شـده و تامیـن 
 کننده مـواد اولیه حـدود 4۰۰ واحد کوچک و بزرگ نسـاجی کشـور 

است.

مدیر اجرایی پلی اکریل:

 نیاز 1۵0 هزار تنی کشور
 به محصوالت اکریلیک

ســید عبدالوهاب ســهل آبادی در 
گفت وگو بــا خبرنگار ایســنا، در 
خصوص عملکرد اتاق بازرگانی در ســال ۹۶، اظهار 
کرد: یکی از مهم ترین دســتاوردهای اتاق بازرگانی 
اصفهان در سال گذشته، شورای گفت وگوی بخش 
خصوصی و دولت بود که جلسات آن به طور ماهیانه 
و مستمر به ریاست استاندار اصفهان تشکیل شد و 
مدیران بخش های خصوصی و دولتی عضو این شورا، 

در آن حضور داشتند. 
وی مهم ترین دستاوردهای اتاق بازرگانی در شورای 
گفت وگــو را در ارتباط با تامیــن اجتماعی، جرائم 
مالیاتی، اصالح برخی از آیین نامه ها بعد از بررســی 
در اصفهان و ارجاع به تهران و هم چنین بخشودگی 
جرائم مالیاتی اعالم کرد و افزود: در شورای گفت وگو 
روی مســائل کلی هم چون کشــاورزی و ... بحث 
شد، هم چنین شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی اصفهان ازنظر تعداد جلســات، مصوبات 
و پیگیری مشــکالت، رتبه نخست کشور را به خود 

اختصاص داد. 
رییس اتــاق بازرگانــی اصفهان با تاکیــد بر اینکه 
اســتاندار اصفهان نیز بر اهمیت جلســات شورای 
گفت وگوی دولت با بخش خصوصی واقف اســت، 
اظهار کرد: در این راستا معاونان منصوب شده وی 
نیز، تاکید فراوان بــر همراهی با بخش خصوصی به 

ویژه در بحث های اقتصادی دارند. 
وی با بیان اینکه صادرات، مهم ترین بحثی است که 
استاندار اصفهان و معاونان وی در شورای گفت وگو 

پیگیر آن هستند، تاکید کرد: اگر در صادرات استان 
و کشــور موفق عمل کنیم، بخش تولید نیز موفق 

خواهد بود. 
ســهل آبادی به مصوبات خوب استاندار اصفهان در 
خصوص موضوع تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: 
در جلسه ای بحث بر این بود که زمانی جرائم تامین 
اجتماعی به حساب خزانه می رفت، ولی اکنون کل 

درآمدهای تامین اجتماعی به حســاب خزانه واریز 
می شــود و به صورت متمرکز در ایــن بخش عمل 
می شــود که در جلســه ای اعالم کردیم که تامین 
اجتماعی متعلق به بخش خصوصــی، کارفرمایان 
و کارگران است که خوشــبختانه استاندار اصفهان 
برای حل این موضوع استقبال کرد. وی با بیان اینکه 
کمیته حمایت قضایی اقدام مهم دیگر اتاق بازرگانی 

اصفهان در سال ۹۶ بود، گفت: با دستورالعمل قبلی 
و جدید این کمیته، جلسات منظمی با حضور رییس 
دادگستری و دادســتان در اتاق تشــکیل شد که 
جلســات آن در راستای حل مشــکالت واحدهای 
صنعتی در شــرف تعطیلی و یا کم شدن تعداد این 

واحدها، برگزار می شود.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان افــزود: اتاق بازرگانی 
اصفهــان در ارتباط با جوانان نیز توانســت موضوع 
اســتارتاپ ها را پیگیری کند، هم چنین شــورای 
بانوان اتاق امسال در بحث مســائل اجتماعی فعال 

عمل کرد.
وی با تاکید بر اینکه با پیگیری اســتاندار اصفهان 
مشکالت بندر خشک به زودی حل خواهد شد، اظهار 
کرد: در خصوص کارگوترمینــال نیز باید گفت که 
تمام موانع بر سر راه کارگو برطرف شده، اما این پروژه 
نیازمند مدیریت برای اجراســت و در این خصوص 
چندین بار تا مرحله قرارداد پیشرفته ایم و باید توجه 
 داشــت که این طرح از نظر زیرســاخت کمبودی

 ندارد.
سهل آبادی در ادامه به مزیت های بندر خشک اشاره 
می کند و می گوید: گذشته از آن که مواد اولیه مورد 
نیاز این صنایع از میدان مرکزی تامین می شود در 
مکانی واقع شده که با تاسیساتی چون فروگاه، بندر 
خشک شرق که در حال ســاخت است و همچنین 
ایســتگاه راه آهن فاصله اندکی دارد به همین دلیل 
امکان صادرات با هزینه های کمتری برای آنها مهیا 

خواهد شد. 

مشکالتبندرخشکبهزودیحلمیشود

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه صادرات اولویت مهم استان است، گفت: با پیگیری 
استاندار اصفهان مشکالت بندر خشک به زودی حل خواهد شد.

  رییس اتاق بازرگانی اصفهان:  

فراخوانمناقصهیکمرحلهایعمومی)نوبتدوم(
شرکت آب منطقه ای اصفهان درنظر دارد انجام خدمات عمومی اداره  مرکزی ، اداره  دوم ، مجموعه مسکونی آبشار، دفاتر پشتیبانی 
شهرستانها و مجموعه فضای سبز و ساختمانی سدهای زاینده رود ، خمیران و نکوآباد و همچنین قرائت و گزارش داده های تجهیزات 
اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی تابعه خود را از طریق مناقصه  یک مرحله ای عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا از 
کلیه مناقصه گران واجد شرایط تقاضا می شود حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی، ضمن اعالم آمادگی ، نسبت به ارسال 
سوابق و خالصه اطالعات خود به دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت اقدام نمایند. لطفا جهت دریافت اطالعات بیشتر 

به وبسایت شرکت به نشانی http://www.esrw.ir  و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه فرمایید. 
1( مبلغ برآوردی خدمات نود و هشت میلیارد ریال می باشد.

2( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه سه میلیارد و دویست میلیون ریال می باشد.
3( نوع تضمین مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی خواهدبود.

4( ثبت نام مناقصه گران در سامانه ستاد الزامی است.
نشانی : اصفهان، پل خواجو ، بلوار آئینه خانه ، شرکت آب منطقه ای اصفهان

مالف:157699مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی    تلفن 031-36631490
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 کنسرت موسیقی سیروان خسروی
 در سالن سیتی سنتر برگزار شد

بازگشایی دفتر فرهنگ و 
مطالعات ادبیات پایداری

رییس حوزه هنری اســتان اصفهــان گفت: 
بــه مناســبت هفته هنــر انقاب اســامی، 
دفتر فرهنــگ و مطالعــات پایــداری حوزه 
 هنری اســتان اصفهــان بازگشــایی خواهد

 شد.
مهدی احمدی فر از کتاب هــای جدیدی که 
درزمین ادبیــات پایداری دربــاره زندگینامه 
شــهدای هنرمند اصفهان تهیه و چاپ خواهد 
شــد، نام برد و خاطرنشــان کرد: امســال در 
اصفهان ســعی می کنیم به بخش های کمتر 
پرداخته شده جنگ بپردازیم، به ویژه به خانواده 

شهدا و سرداران.

درشهر

»اقتصاد فرهنگ« را جدی بگیرید

پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

دی
گر

ستا
این

چهره

ژوله ممنوع 
التصویر شد

امیرمهدی ژوله نویســنده، 
کمدین خندوانه و بازیگر 
تلویزیون کشــورمان 
با انتشــار پســتی 
در اینســتاگرام از 
ممنــوع التصویری 
خود در رســانه ملی 
خبر داد. ژوله نوشت: 
ممنوع التصویر شدم، 
خــودم هــم دلیلــش 
را نمی دانــم، آخریــن 
استندآپ کمدی من در 
خندوانه پخش نشد، تهیه 
کننده ســریال دیوار به 
دیوار گفتند شما ممنوع 
التصویرید؛ پست های 
اینستاگرام را مثال 
می زنند که شــاید 

دلیلش باشد و ...

افتتاحیه با »آن سوی ابرها« 
سی و ششــمین جشــنواره جهانی فیلم فجر 
با نمایش »آن ســوی ابرها« تازه ترین ساخته 

مجید مجیدی آغاز می شود.
»آن سوی ابرها« به کارگردانی مجید مجیدی 
30 فروردیــن )19 آوریــل( به عنــوان فیلم 
افتتاحیه این دوره از جشــنواره جهانی فیلم 
فجر روی پرده می رود. اکران بین المللی فیلم 
»آن ســوی ابرها« از 20 آوریل مصادف با 31 
فروردین، یک روز پس از نمایش در افتتاحیه 
جشــنواره جهانی فیلم فجر در 34 منطقه از 

جمله هند آغاز خواهد شد.

»الیِ« پایتخت، ایرانی است

نیلوفر رجایی پور، بازیگری ایرانی است که در 
ســریال »پایتخت۵«، نقش یک زن انگلیسی 
به نام الیزابــت را ایفا می کند. او 2۶ ســاله و 
فارغ التحصیل لیســانس فیزیک از دانشــگاه 
رویال لندن اســت و به زبان انگلیسی تسلط 
کامل دارد. »پایتخت« اولین تجربه بازیگری 
رجایی فر است که ســیروس مقدم او را کشف 
کرده و به عنوان بازیگر نقــش الیزابت جلوی 

دوربین این اثر رفته است.

 تمجید کارگردان معروف
 از »به وقت شام«

رضا میرکریمی کارگــردان فیلم »دختر« در 
یادداشــت کوتاهی، نظر خــود را درباره فیلم 
ســینمایی »به وقت شام« ســاخته ابراهیم 
حاتمی کیا نوشته است: »به وقت شام از خوش 
ســاخت ترین آثار ابراهیم حاتمی کیاست، که 
قصه ای پــر تنش از وقایع اخیر ســوریه را در 
قالبی ســینمایی و با اجرایی جذاب به نمایش 
در می آورد. فیلمی که بهتر اســت روی پرده 
 بزرگ سینما دیده شود. متاسفانه در برخی از 
مخالفت هایی که با این اثر منتشر شده، فیلم 
به شکلی مســتقل مورد ارزیابی قرار نگرفته و 
گرایش به مسائل فرامتنی در اغلب آنها مشهود 

است...«

کنسرت بهنام بانی در ســالن همایش های سیتی سنتر 
اصفهان برگزار می شود.

این کنســرت، امروز برگزار می شــود و موسسه فرهنگی 
هنری نوای مهر سپاهان و موسسه فرهنگی هنری بسته 

نگار سپاهان، برگزارکننده های آن هستند.
بهنام بانی، با اولین کنسرت خود یک رکورد جدید در بازار موسیقی ایران به ثبت رساند، چراکه تمام 4100 

بلیت نخستین کنسرت او در سالن همایش میاد تهران در کمتر از 1۵ دقیقه به فروش رسید.
او پس از تهران در شهرهای جزیره کیش، متل قو سلمان شهر، چالوس، رشت و ساری، کنسرت برگزار و در 
تمام کنسرت ها، آهنگ های »عاقه خاص«، »من یه  دیوونم«، »چی بگم«، »عاشقم کرده«، »همه دنیام«، 
»اخماتو وا کن« و »چه بخوای چه نخوای« را اجرا کرد. بانی با آن مدل خاص سبیل های خود، این روزها به یکی 

از محبوب ترین خوانندگان ایران تبدیل شده و اخیرا نیز کنسرتی خارج از ایران برگزار کرد. 

کنسرت خواننده 
محبوب در سیتی سنتر 
اصفهان

ســئانس 00.30 بامداد در سینما فلســطین اصفهان 
برقرار شد.

به علت اســتقبال مخاطبان از فیلم »التاری«، سئانس 
00.30 بامداد این فیلم از  چهارشنبه، 1۵ فروردین ماه 

در سینما فلسطین اصفهان برقرار شد.
»التاری«، فیلمی به کارگردانی محمدحســین مهدویان، نویســندگی ابراهیم امینی و محمدحسین 
مهدویان، تهیه کنندگی سید محمود رضوی و محصول سال 9۶ است و در بخش جلوه های ویژه بصری 

سی وششمین جشنواره فیلم فجر، کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین جشنواره شد.
این فیلم، ماجرای امیرعلی و نوشین، دو جوان بیست وچندساله است که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند و 
رؤیای مشترک برنده شدن در التاری و دریافت گرین کارت آمریکا را در سر می پرورانند. ساعد سهیلی، 

هادی حجازی فر، حمید فرخ نژاد، نادر سلیمانی و جواد عزتی، در این فیلم بازی می کنند.

اکران »التاری« در 
سانس نیمه شب سینما 
فلسطین

روز پنجشــنبه گروهی از سازمان میراث فرهنگی 
کل کشور به همراه مدیرکل میراث فرهنگی استان 
اصفهان جهت بررسی ابعاد فاجعه آتش سوزی کاخ 
سرهنگ آباد اردســتان یا همان چهل ستون ثانی 
فرهنگی که در نهایت بی مسئولیتی مدیران منطقه 

اتفاق افتاد، به شهر زواره سفر کردند. 
در همین راستا، رییس شورای اسامی شهر زواره 
خطاب به مسئول میراث فرهنگی اردستان گفت: 
کاخ سرهنگ آباد در میان شعله های آتش سوخت 
و از بین رفت امــا اگر این بنا را مجهــز به دوربین 

مداربســته می بود، برای مجرمان ایجاد هشــدار 
نمی کرد تا حساب کار دستشان بیاید؟

این مقام مسئول ادامه داد: حتی مجرمان حرفه ای 
هم می دانند که دوربین های مداربسته عامل اصلی 
شناسایی بسیاری از جرم ها و تخلفات ریز و درشت 
است، میراث فرهنگی اردستان اگر کاخ سرهنگ 
آباد را از خود می دانست، برای محافظت و مراقبت 
از آن به فن آوری روز مجهز نمی کردند؟ وی در ادامه 

صحبت های خود افزود: رییــس میراث فرهنگی 
اردستان باید برای مردم بخش زواره روشن کند که 
بخش و شهری با این  همه آثار تاریخی، فرهنگی، 
معنوی و طبیعی که بســیاری از آنها در فهرست 
آثار ملی ثبت  شده اســت چه مقدار اعتباراتی در 
سال های گذشــته اختصاص داده اند؟ وی افزود: 
اماکن تاریخی فعا به جایگاهی امن برای معتادان 

و یا به زباله دانی ساکنان محل تبدیل شده است!

وقتی نوش دارو پس از مرگ سهراب تجویز می شود؛
دوربین مداربسته کجا بود؟

مدیــرکل اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسامی اصفهان گفت: امروزه یکی 
از اصلی ترین دغدغه های ما مسئله فرهنگ است. 
فرهنگ می تواند با فرهنگسازی خوب، زمینه رشد 
اقتصادی را فراهــم کند و اقتصاد نیــز می تواند از 
فرهنگ به خوبی حمایت کند تا هنرمندان بتوانند با 

کمترین دغدغه به خلق آثار هنری بپردازند.
حجت االسام والمسلمین محمدعلی انصاری، در 
دیدار نوروزی خود با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه که 
در هنرســتان هنرهای زیبا برگزار شد، با اشاره به 
شعار سال 139۷ گفت: شعار امسال چه زیبا و به جا، 
»حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری شــده و فکر 
می کنم بخشی از این شعار، قطعا در حوزه فرهنگ 
و هنر قابل اجراست؛ چراکه نتیجه کار هنرمندان و 
اهالی فرهنگ می تواند تحقق زیبایی در شعار امسال 

داشته باشد.
وی افزود: یکی از دغدغه های هنرمندان ما این است 
که شاید نتیجه هنرنمایی شــان در بعضی از اوقات 
خیلی مورد اســتقبال و توجه قرار نگرفته اســت و 
امسال که سال »حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری 
شــده، مفتخرم بگویم که نتیجه تاش هنرمندان 
همیشه به ثمر می نشیند و امروز در همه جای دنیا، 
کاالی ایرانی پرافتخار است و آثار هنری آن ها، مثل 

خورشید می درخشد.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی استان 
اصفهان یادآور شــد: باید به خاطر شعار امسال در 
این زمینه به خصوص در شــهر اصفهان که دارای 
هنرمندان و فرهیختگان بسیاری در همه شاخه های 

هنری است، بیشتر تاش کنیم؛ چراکه نتیجه کار 
آن ها می تواند در کشور و در جهان قابل توجه باشد.

وی ادامه داد: لــذا در این دیدار نــوروزی به اهالی 
فرهنگ چه در حوزه کتاب و نشر و مطبوعات و رسانه 
و چه در رشته های مختلف هنری و قرآن و مساجد 
اعام می کنم که هر آنچه در حیطه مسئولیت ارشاد 
است، با کمک خود شما هنرمندان انجام خواهد داد 
تا اصفهان، همان طوره تاامروز ســرآمد بوده،بازهم 

سرآمد باشد.
انصاری با اشاره به کلیدواژه »اقتصاد فرهنگ« اظهار 
کرد: امروزه یکی از اصلی ترین دغدغه های ما، مسئله 
فرهنگ اســت. فرهنگ می تواند با فرهنگ سازی 

خوب، زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند و اقتصاد 
نیز می توانــد از فرهنگ به خوبــی حمایت کند تا 
هنرمندان بتوانند با کمتریــن دغدغه به خلق آثار 

هنری بپردازند.
وی ادامه داد: دعا کنیم رحمت خدا در این ســال 
بیشتر نازل شود و مشکل آب کشور و اصفهان حل 
شود، چراکه اگر زاینده رود در این شهر جاری شود، 
در روحیه همه مردم کشــور و اصفهان که پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اســامی اســت، اثر خواهد 

گذاشت.
پس از ایراد این ســخنان از ملک محمد مسعودی، 
خواننده موسیقی محلی ایران که در جمع هنرمندان 

حضور داشــت، دعوت شــد تا هنر خود را به سمع 
همگان برســاند. این هنرمند پیش از آغاز خوانش 
خطاب به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی اصفهان 
گفت: من قبا در هنرســتان موســیقی ارشــاد و 
تلویزیون و رادیو فعــال بودم، امــا حقیقتا دلم از 
یک چیز می سوزد و عاجزانه درخواستی دارم که اگر 
قرار اســت دولت بودجه ای را با توجه به توانمندی 
هر اســتان تخصیص بدهد، به ما اهالی موســیقی 

نیز توجه کند.
وی ادامه داد: یکی از بستگان من در مورچه خورت، 
ســوله ای را اجاره کرده و کارگاهی را با سه کارگر 
راه اندازی کرده، چون بحث حمایت از کارگاه های 
کوچک موردتوجه دولت است، هرسال از ۸0 تا 1۵0 

میلیون تومان به آن ها وام پرداخت می شود.
مسعودی گفت: اگر قرار است هیچ کمکی به بخش 

موسیقی نشود، باید فاتحه آن را خواند.
وی خطاب به مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
اظهار کرد: از شــما تقاضا می کنم اگر می خواهید 
موســیقی ملی زنده بمانــد، با اســتاندار اصفهان 
دراین باره صحبت کنیــد و در تخصیص بودجه ها 
توجه بیشتری به آموزشــگاه های موسیقی داشته 

باشید.
در پایان این دیدار صمیمانه، کتاب »نگارستان نقش 
جهان«، شــامل تاریخچه ای از هنرستان هنرهای 
زیبای اصفهان که با پژوهش و نگارش دکتر مهدی 
نوری تالیف شــده، با امضای مدیــرکل فرهنگ و 
 ارشاد اسامی اســتان اصفهان به تک تک حاضران

 اهدا شد.

»اقتصاد فرهنگ« را جدی بگیرید
  مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان :  

نگاهی به »این ره که می روی«؛
تئاتری که توسط رسانه ها 

سانسور شد
کارگردان تئاتر »این ره که می روی« گفت: این 
نمایش قسمت پنهان مانده از اندیشه های حضرت 
امام)ره( را نشــان می دهد، قسمتی که به خاطر 
حساسیت هایی که دارد و دالیل مختلف رسانه ها 

آن را سانسور کردند.
محمد هاشــم زاده با اشــاره به تئاتــری که به 
مناســبت هفته هنر انقاب روی صحنه می برد، 
اظهار کرد: تئاتر »این ره که می روی« از 19 تا 29 
فروردین به غیر از 23 فروردین هر شــب ساعت 
19 در سالن ســوره حوزه هنری واقع در خیابان 

آمادگاه روی صحنه می رود.
وی افزود: این نمایش جزو آثار برگزیده نخستین 
جشنواره تئاتر روح ا... است.کارگردان تئاتر »این 
ره که می روی« گفت: ماجــرای این نمایش در 
مورد یک روحانی ســنتی است که نماینده ای از 
جریانات زاویه دار با امام خمینی)ره( اســت که 
امام برای این جریانات لفظ »اســام آمریکایی« 
را مطرح می کنــد؛ البته خــرده روایاتی نیز در 
داستان وجود دارد. داستان این تئاتر برگرفته از 
یادداشتی از امام خمینی)ره( در منشور روحانیت 
اســت. وی خاطرنشــان کرد: بازخوردهای این 
نمایش در جشــنواره روح ا... بســیار خوب بود، 
این نمایش قســمت پنهان مانده از اندیشه های 
حضرت امام را نشــان می دهد، قســمتی که به 
خاطر حساســیت هایی که دارد و دالیل مختلف 

رسانه های مختلف آن را سانسور کردند!
وی عنوان کرد: برای نخســتین بــار در دو دهه 
اخیر طرح ســدید را اجرا می کنیم به این شکل 
که به همه تماشاگران پاکت هایی داده می شود 
و پس از اتمام نمایش تماشــاگر هر مبلغی را که 
مورد نظرش بود و عاقه داشت که با آن مبلغ از 
حرکت های فرهنگی این چنینی حمایت کند، در 

پاکت می گذارد و آن را تحویل می دهد!

تئاتر

افتخارآفرینی هایش تمامی ندارد. این بار خبر رسید که 
تازه ترین ســاخته کارگردان خمینی شهری سینمای 
کشورمان قرار است در افتتاحیه کن به نمایش دربیاید 
و این برای ایرانی ها افتخار بسیار بزرگی است که فیلم 
سینمایی اســپانیایی زبان »همه می دانند« آخرین 
ساخته اصغر فرهادی که تاکنون دو بار موفق به دریافت 
جایزه اســکار بهترین فیلم خارجی بــرای فیلم های 
جدایی نادر از سیمین و فروشنده شده است، قرار است 
آغازگر هفتاد و یکمین جشنواره کن 201۸  باشدکه 1۸ 

تا 30 اردیبهشت ماه در فرانسه برگزار می شود. 
شاید میزان این خوشحالی بیشتر شود وقتی بدانیم این 
اولین باری است که فیلمی از یک فیلمساز خارج از اروپا 
و آمریکا افتتاح کننده این جشنواره است و باز این را هم 
بدانیم که در سال های گذشته فیلم افتتاحیه در بخش 
مسابقه کن حضور نداشته اما امسال این سنت شکسته 
شده و فیلم فرهادی در بخش مسابقه هم حضور دارد. 

اولین تیزرهای »همه می دانند« هم تازگی منتشر 
شد. از پوستر این فیلم نیز رونمایی شده است. تیزر 

پخش شده که در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد، نشان 
می دهد با فیلم خوبی روبه رو هستیم . فیلمی که دو بازیگر سرشناس 
هالیوودی یعنی »پنه لوپه کروز« و »خاویر باردم« را به عنوان بازیگران 
نقش های اصلی خود به همراه دارد و کاندیدا شــدن این دوبازیگر در 
بخش بهترین ها دور از انتظار نیست. تجربه نشان داده معموال فیلم های 
فرهادی بدون جایزه جشنواره های معتبر را ترک نمی کنند. »کروز« 
پیش از این گفته بود که از همکاری با »فرهادی« خوشحال است و آثار 
قبلی او را دنبال کرده و البته به نظر می رســد هــردو نیز از نتیجه این 

همکاری خوشحال هستند. 
این فیلم ، هشتمین اثر بلند فرهادی است و یک درام خانوادگی است. 
خوزه لوییس الکین، فیلم بردار مطرح اســپانیایی تصویر برداری این 
پروژه را بر عهده دارد. اصغر فرهادی به همراه شــرکت های فرانسوی، 
ایتالیایی و اسپانیایی تهیه کنندگی این را برعهده دارند و این بار دیگر 
از اسپانسرهای قطری و حامیان داعشی)!( هم خبری نیست! ابتدا قرار 
بود پدرو آلمادوار، کارگردان مطرح اســپانیایی یکی از تهیه کنندگان 
فیلم باشد اما او اعام کرد که آبش با فرهادی در یک جوی نمی رود و 
همدیگر را درک نمی کنند و پیش از این که کار باال بگیرد، ترجیح دادند 
از این کار دست بکشند. آلمادوار البته تاکید کرد که حتما به تماشای 

این فیلم خواهد رفت. 
تنها عضو ایرانی گروه »همه می دانند«  هایده صفی یاری است و قرار 

بود »آلبرتو ایگلسیاس« آهنگساز اسپانیایی موسیقی فیلم جدید 
فرهادی را بسازد. 

»همه می دانند«در فهرست 100 فیلم مورد انتظار سال 
201۸ قرار دارد. امســال »کن« برای ایرانی ها بازهم 
جذاب تر از همیشه دنبال خواهدشد. فرهادی از کن 
به عنوان مکانی برای دیالوگ مردم از طریق ســینما 
یاد کرده است. کیت بانشت، بازیگر استرالیایی برنده 

 دو جایزه اســکار رییس داوران این دوره جشنواره کن 
است. 

»همه می دانند« در تریلر روان شــناختی ساخته شده و 
در خاصه داســتان این فیلم آمده: کارولینا برای دیدار با 
خانواده اش از آرژانتین به زادگاهش اســپانیا بازمی گردد. 

در این سفر که پیش بینی می شد به تجدید دیدار از اعضای 
خانواده خاصه شــود، رویدادهای غیرمنتظــره ای به وقوع 

می پیوندد که بر روند زندگی کارولینا تأثیر می گذارد...
باید منتظر ماند و دید فیلمی که سنت ها را شکسته و امسال هم 

در افتتاحیه هست و هم در بخش مسابقه حضور دارد، می تواند تا 
پایان ماراتن در »کن« باقی بماند یا فرهادی دست خالی به ایران 
بازمی گردد ولی حتی اگر فیلم فرهادی شانسی برای کسب نخل 

نداشته باشد، باز هم همه می دانند او یکی از بهترین هاست! 

فیلم جدید فرهادی در افتتاحیه جشنواره کن؛

» همه می دانند« ...

عکس ۲۳ سال پیش محسن تنابنده کنار زاینده رود 
را مشاهده می کنید.

 فالمــک جنیدی با اشــتراک گذاشــتن ایــن عکس خبــر از تولد 
نوزادهایش داد.

سمیه پارسا
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آلودگی آب های زیرزمینی  با دفع فاضالب

با مسئوالنپیشنهاد سردبیر:

جست وجو در کویر مرنجاب 
با ۱۵ سورتی پرواز ادامه دارد

مدیر عامل جمعیت هالل  احمر استان اصفهان 
گفت: عملیات نجات ســومین گمشــده کویر 
مرنجاب با استفاده از بالگرد، پاراگالیدر و پهپاد 
ادامه دارد. محســن مومنی با بیان اینکه ســه 
گردشــگر روز یکشــنبه)۱۲ فروردین( بدون 
راهنما وارد کویر شده و پس از عبور از رمل ها وارد 
مکانی باتالقی شده اند، اظهار کرد: دو نفر از سه 
گمشده پیدا شده و در سالمت کامل به سر می 
برند و جست وجو برای یافتن نفر سوم همچنان 
ادامه دارد.وی با اشاره به بســیج تمام امکانات 
هوایی و زمینی و  اســتفاده از افراد بومی که به 
کویر شناخت کافی دارند، افزود: طی این مدت 
، عملیات جست وجو با حضور ۱۸۱ نجاتگر  در 
قالب ۴۰ تیم امداد و نجات، ۴۰ دستگاه خودروی 
کمک دار، ۲۱ دســتگاه موتور سیکلت در حال 
پیگیری است.مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهان گفت: تاکنون ۳ سورتی پرواز 
توســط بالگرد این جمعیت و ۱۰ سورتی پرواز 
با پاراگالیدر  و ۲ ســورتی پرواز با پهپاد برایپیدا 

کردن گردشگر مفقودی انجام شده است.
مومنی به گردشگران و کویر نوردان توصیه کرد 
برای ورود به فضاهایی که شناخت کافی ندارند از 

افراد زبده و آشنا به منطقه استفاده کنند.

ثبت بیشترین میزان بارندگی 
در میمه 

کارشــناس مســئول پیــش بینــی اداره کل 
هواشناســی اصفهان گفت: شــهر میمه با ۱.7 
میلی متر بیشترین میزان بارندگی در استان  را به 

خود اختصاص داد.
حجت ا... علی عســگریان افزود: بارش باران از 
بامداد پنجشنبه در بیشتر نقاط استان اصفهان 
آغاز شــد.  وی خاطرنشــان کرد: پس از میمه 
بیشترین میزان بارش در فریدونشهر و سمیرم 

با یک میلیمتر به ثبت رسید.
وی گفت: بارش بــاران تا یک هفتــه آینده در 
اســتان اصفهــان ادامــه خواهد داشــت که 
 اوج آن امروز  همــراه با رعد و بــرق و وزش باد 
خواهد بود.علی عســگریان افزود: دمای هوا نیز 
در بیشتر مناطق استان در روزهای آینده حدود 

چهار تا پنج درجه سانتیگراد کاهش می یابد.
مدیرکل شبکه پایش سازمان هواشناسی کشور 
نیز اعالم کرده که با ورود ســامانه بارشی جدید 
به کشور هفته آینده هفته خوش بارشی است و 

بارش ها تقویت می شود.

نیاز ۱3۵ میلیاردی پروژه 
فاضالب شهرضا

نماینده مردم شــهرضا و دهاقــان در مجلس 
شــورای اســالمی با اشــاره به عــدم تکمیل 
پروژه فاضالب شــهرضا بعد از گذشت بیش از 
۳۰ سال، اظهار کرد: بوی بد ناشــی از استقرار 
تصفیه خانــه فاضالب در نزدیکــی محله های 
جرم افشــار و منوچهرآباد باعث نارضایتی مردم 
این مناطق شــده اســت که در این راستا طرح 
 بهسازی تصفیه خانه شهری در قالب این پروژه
 اجرا می شود.ســمیه محمودی با بیان این که 
براســاس برآوردهای انجام شــده تکمیل این 
پروژه نیازمند تخصیص اعتبــاری بالغ بر ۱۳۵ 
میلیارد تومان اســت، افــزود: ۱۶ میلیارد ریال 
اعتبــار در بودجه بــرای برای تکمیــل پروژه 
فاضالب شــهرضا اختصاص پیدا کــرده اما با 
 اختصاص این اعتبارات نمی تــوان این پروژه را 

تکمیل کرد.
وی ادامه داد: بر اســاس تبصره ۳ مــاده واحد 
واحده قانون ایجاد تســهیالت تأسیسات آب و 
فاضالب، ۳۴ میلیارد از اعتبارات الزم برای اجرای 
طرح از محل منابع دولتی و ۱۰۰ میلیارد تومان 
 مابقی آن نیز از محل مشارکت مردم و شهرداری

 تامین می شود.
محمــودی اضافه کــرد: ۲.۵ میلیــارد تومان 
اعتبــار در بودجــه 97 بــرای تکمیــل پروژه 
فاضالب شــهرضا، اختصاص یافتــه و با رایزنی 
انجام شــده این مبلغ بــه ۵ میلیــارد و ۵۰۰ 
میلیون تومــان افزایش پیدا کــرد و ۵ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیــون تومان نیز از ســهم نمایندگان 
 اســتان برای تکمیل پروژه فاضالب شــهرضا 

اختصاص یافته است.

کشف بیش از یک تن چوب 
تاغ قاچاق در آران و بیدگل

رییــس اداره منابــع طبیعــي و آبخیــزداري 
شهرستان آران و بیدگل از کشف و ضبط افزون 
بر یک تن چوب تاغ قاچاق در ۲ عملیات جداگانه 

در این شهرستان خبر داد.
رضا شــفیعي گفت: ماموران یــگان حفاظت 
منابع طبیعي به دنبال گشت زني در تاغزارهاي 
منطقه قاشمقاري ابوزیدآباد یک دستگاه وانت 
نیســان حامل نزدیک به ۸۰۰ کیلوگرم چوب 
تاغ را متوقــف کردند.وي همچنین از کشــف 
و ضبط ۳۰۰ کیلوگــرم چوب تــاغ قاچاق در 
جنگل هاي منطقه ریجــن ابوزیدآباد خبر داد 
و بیان کــرد: فرد متخلف که چوب هــا را آماده 
 بارگیري کرده بودکه با  اطالع از حضور ماموران 

متواري شد.

اخبار

اولین باران بهاری اصفهان

هشدار هواشناسی اصفهان 
درباره آبگرفتگی معابر

اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور اخطاریه ای 
در باره رگبار بهاری، باران، رعــد و برق و تگرگ 
و آبگرفتگی معابــر در برخی از مناطق اســتان 

هشدار داد.
در اخطاریه روز پنجشــنبه هواشناسی اصفهان 
آمده است: با توجه به شرایط تشدید ناپایداری ها 
از اواخر وقت روز جمعه و روز شــنبه در برخی از 
مناطق اســتان، رگبار بهاری و آبگرفتگی معابر 

عمومی پیش بینی می شود. 
در ایــن اخطاریــه از احتمال بــارش تگرگ در 
 برخی ســاعات همراه با رعدوبرق خبرداده شده

 است.
در ایــن اطالعیــه افزوده شــده اســت: دمای 
هــوا در روزهــای شــنبه و یکشــنبه در اکثر 
 نواحی اســتان چهار تــا ۶ درجه ســانتی گراد

 کاهش می یابد.

 سالمت هوای اصفهان
 در نوروز  امسال

مدیــر کل دفتر پایش فراگیر ســازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: کیفیت هــوا در ایام نوروز 
در مقایسه با سال گذشــته در بیشتر کالنشهرها 
تا حدودی کاهش داشــت که می تواند متاثر از 
 رخداد گرد و غبار و کم بارشی انباشته در کشور 

باشد.
شینا انصاری با  اشــاره به وضعیت کیفی هوای 
کشــور در ایام نوروز اظهار کرد: در این ایام هوای 
شهرهای رشت، یاسوج، ساری و شهرکرد معموال 
در وضعیت پاک و شــهرهای قــم، بندرعباس و 
اصفهان ) به غیر از چهارم فروردین( در وضعیت 

سالم قرار داشتند.
وی افزود: البته سایر شــهرها نیز دارای وضعیت 
سالم و یا پاک بودند ولی طی این مدت ۱۳ روز دو 
تا سه روز شرایط ناسالم برای گروه های حساس 
یعنی کودکان، سالمندان و بیماران قلبی ریوی را 

تجربه کرده اند.

 عقب ماندگی فاحش 
از برنامه احیای دریاچه ارومیه

طبق نموداری که در گزارش رسمی ستاد احیای 
دریاچه ارومیه به عنوان برنامه ۱۰ ســاله احیای 
این دریاچه منتشــر شــده، در حــال حاضر که 
حدود یک ســوم دوره احیای دریاچه را سپری 
کرده ایم، می بایست تراز آب دریاچه در محدوده 
۱۲7۲ متر باشــد، اما اینگونه نیســت و در حال 
حاضر )طبق آخرین آمار ثبت شده در تاریخ ۱۴ 
فروردین 97( تراز سطح آب دریاچه ۱۲7۰.7۴ 
متر است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 
۲  ســانتی متر و نسبت به رقم مشــخص شده ، 
 بیش از یک متر و ۲۰ ســانتی متر کاهش داشته

 است.
عقب ماندگی فاحش از برنامه احیای این دریاچه 
در حالی است که میزان بارش ها در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه )از ابتدای سال آبی جاری تا عصر 
روز پانزدهم فروردین 97( نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشــدی ۲۵/9 درصدی داشته است. 
ازاین رو نمی توان عقب ماندگی در برنامه احیای 
دریاچه ارومیه را به کاهش بارش ها نســبت داد. 
حال سوال اینجاست که این عقب ماندگی فاحش 

ناشی از چیست؟
 آیا ســتاد احیای دریاچــه ارومیه به ریاســت 
معاون اول رییس جمهوری نتوانسته برنامه های 
مربوطه را به موقع و به درســتی مدیریت و اجرا 
کند و یا عوامل دیگری در این خصوص دســت 
به دســت هم داده تــا وضعیت فعلــی دریاچه 
 ارومیه از چشــم انداز احیای آن، فاصله بسیاری 

داشته باشد؟

سرپرســت مرکز ملی هــوا و تغییــر اقلیم ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت گفــت: ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
آالیندگــی نیــروگاه هــا را پیگیــری کــرده کــه نتیجه آن 
 کاهش 9 درصدی اســتفاده ازســوخت مازوت در نیــروگاه ها

 بوده است.
مسعود زندی در رابطه با کارخانه های فوالد و نیروگاه های اطراف 
شــهرها که باعث آلودگی هوا می شــوند، اظهار کــرد: موضوع 

آالیندگی کارخانه ها از سال 7۰ در برنامه سازمان حفاظت محیط 
زیســت قرار گرفته بود که صنایع هر ســه ماه یک بار اگر منبع 
آالیندگی دارند نمونه برداری آالینده را از طریق آزمایشگاه ها در 

اختیار سازمان محیط زیست قرار دهند.
وی افزود: اگر آالیندگی واحد و یا کارخانه ای بعد از نمونه برداری 
سازمان حفاظت محیط زیست اثبات شود، به عنوان یک صنعت 
آالینده معرفی می شود و آن کارخانه و یا واحد تولیدی باید یک 

درصد درآمد فروش تولیدی خود را به عنوان عوارض آالیندگی به 
حساب خزانه و شهرداری پرداخت کند.

سرپرســت مرکز ملی هــوا و تغییــر اقلیم ســازمان حفاظت 
محیط زیســت بیان کرد: اگر نیروگاه های کشــور از ســوخت 
گاز اســتفاده کننــد آلودگی آنها بــه حداقل می رســد و اگر از 
 ســوخت مازوت اســتفاده کنند به عنوان یک واحــد آالینده به

 حساب می آیند. 

کاهش 9 درصدی استفاده از مازوت در نیروگاه ها

مدیر کل دفترحفاظت و مدیریت شکار سازمان حفاظت محیط زیست گفت:کسانی که اقدام به آتش سوزی در جنگل 
ها کنند به ۳ سال زندان می محکوم می شوند.تیموری در خصوص آتش سوزی در اماکن تفریحی اظهار کرد: امسال 
با وجود بارندگی ها هنوز با خشکسالی روبه رو هستیم که براساس گزارش وزارت نیرو در ۵۰ سال گذشته این حجم از 
کم بارشی بی سابقه بوده است که  باعث می شود پوشش گیاهی در منطقه چهارگانه محیط زیست آن حالت رطوبت 
را نداشته و زمینه برای آتش سوزی در جنگل ها فراهم شود. وی گفت: کسانی که برای گردشگری و رفتن به کوه اقدام 
و در آن محل برای طبخ غذا و کباب، آتش روشن می کنند حتما زمان ترک محل از خاموش شدن آتش اطمینان 

حاصل کنند چراکه یکی از عوامل آتش سوزی ها در جنگل ها خاموش نکردن آتش است.

زندان، مجازات آتش 
زدن جنگل ها

خبر

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 
دفع فاضالب از طریق چاه های جذبــی مانع بازچرخانی 
آب می شود که بر همین اساس شبکه فاضالب در مناطق 
فاقد شــبکه فاضالب، باید راه اندازی شــود. هاشم امینی 
اظهار داشت: دفع فاضالب از طریق چاه های جذبی نه تنها 

آلودگی آب های زیرزمینی را به همراه دارد بلکه مانع از بازچرخانی آب می شود.
وی بیان داشت: در شرایط کنونی که در دسترس بودن هر قطره آب از اهمیت بسزایی برخوردار است باید تدبیری 
برای بازچرخانی آب در دستور کار قرار گیرد که در این میان می توان به اجرای شبکه فاضالب در مناطقی که 
فاقد شبکه فاضالب است، اشاره کرد.  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: با تحت پوشش 
گرفتن مردم از خدمات شبکه فاضالب، آب خاکستری مجددا در چرخه توزیع قرار می گیرد و می توان از پساب 

در مصارف صنعتی احیای  محیط زیست بهره مند شد.

آلودگی آب های 
 زیرزمینی
 با دفع فاضالب

بنابر تازه ترین تصمیم دولت چیــن، تمام افرادی که در 
ایجاد آلودگی نقش دارند و نســبت به پاکیزگی شــهر 
و محیط زیســت اطراف خود بی تفــاوت اند، موظف به 
پرداخت مالیات هستند.شنیده ها حاکی از  آن است که 
دفاتر اخذ مالیات از شروع ماه آوریل مملو از افرادی است 

که برای پرداخت مالیات خود مراجعه کرده اند.براساس این قانون که »قانون مالیات بر حفاظت از محیط 
زیست« نام گرفته اســت، تمام افرادی که در ایجاد انواع آلودگی نقش دارند، باید مالیات پرداخت کنند؛ 
آلودگی های آب، صوتی، زباله های جامد و دیگر آلودگی های محیط زیست در این دسته قرار دارند.سخنگوی 
وزارت محیط زیست چین در گفت و گو با رسانه ها اظهار کرد: این قانون جدید افراد و شرکت ها را مجبور به 
کاهش انتشار آلودگی و موظف به ارتقای تکنولوژی می کند. وزارت محیط زیست چین باور دارد، این قانون 

به میزان قابل توجهی به کنترل آلودگی های محیط زیستی کمک می کند. 

 پرداخت مالیات
 به ازای آلودگی 
محیط زیست 

هاجر مرادی

طبق آمار اعالم شــده از ســوی مسئوالن شهری 
7۰ درصد از آلودگی شهر اصفهان مربوط به تردد 
خودروها می شود و مابقی مربوط به صنایع است. 
آماری که با توجــه به فعالیت چشــمگیر صنایع 
آالینده در شهر همواره به نوعی مورد تردید واقع 
شــده اســت. در این باره گفت و گویی داشتیم با 
محمد کوشــافر، کارشــناس و فعال آزاد محیط 
زیســت و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

که در ادامه می خوانید. 
 نظرشــما در مورد تاثیر صنایع آالینده بر 

افزایش آلودگی هوای اصفهان چیست؟ 
ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که آلودگی هوای 
اصفهان چهار منبع اصلی دارد. بارگذاری بیش از 
حد صنایع، خودروها، مصرف های خانگی و تجاری 
و تشــدید فرسایش خاک ناشــی از بحران آب در 
اصفهان که  منشأ آن طبیعی است. یعنی به واسطه 
تنش های غرب آستانه فرسایش پذیری خاک باال 

رفته و از نواحی مختلف از حدود تاالب تا به خصوص 
سگزی شاهد کانون های فرسایشــی و در نتیجه 
ریزگرد و گرد و غبار هستیم. از طرفی ترکیب این 
چهار عامل را داریم  می توانند باهم مواد ثانویه را به 
وجود آورند. اما آن چه امروز روی آن بحث می شود 
آلودگی انسان ساز است و گفته می شود منشأ 7۰ 
درصد از آلودگی های اصفهان ناشی از خودرو است 
و مابقی مربوط به صنعت است. اول این که نسبت 
به این آمار یکســری تردیدها وجود دارد  و نیاز به 
بازنگری در سهم آالیندگی ها در اصفهان به شدت 

احساس می شود.

 اما اگــر فــرض را بر صحــت این آمــار بگذاریم 
و بگوییم  تــردد خودروهــا و موتورســیکلت ها 
دلیل مهــم آلودگی هســتند چند نکتــه را باید 
مــورد توجه قــرار داد که همگی بــا فعالیت های 
 صنعتــی در شــهر و اطــراف آن ارتباطــی

 مستقیم پیدا می کنند.
این چند نکته را بیان کنید؟ 

 اول این که بخش قابل توجهی از ترافیک اصفهان 
و تردد خودروها وابسته به صنعت و ناشی از صنایع 
اطراف آن اســت، حمل و نقل پرســنل به ویژه در 
صنایع بزرگ که در چند شــیفت آنها را در شــهر 

جابه جا می کنند، فروش محصول و خرید مواد اولیه 
و نیازهای روزمره آنها نیز اضافه می شود.

 همین طور کــه می بینید این خــود ترافیک قابل 
توجهی را به شهر وارد خواهد کرد. نکته دیگر این 
که خوردورهایی که از آنها بحث می شــود حاصل 
همین صنعت هســتند. قاعدتا صنعت می تواند با 
توجه به فناوری های موجود در کشــور و خارج از 
آن، خودروهای خود را به گونــه ای تولید کند که 
بار آلودگی کمتری داشته باشند. در حقیقت  این 
صنعت هــا تبدیل به کانون های جمعیت ســاز در 

شهر شده اند. 
با توجه به این که سال هاست شهر با چنین 
معضلی روبه رو شده، فکر می کنید راهکار 

این موضوع در چیست؟ 
این موضوع که زمان زیادی اســت شــاهد بهبود 
آلودگی هوا در اصفهان نیستیم بیانگر آن است که 
برنامه های اجرا شده متناسب با آلودگی ها نبوده و 
در واقع این برنامه نیاز به تجدید نظر و شــناخت و 

مدیریت بهتر دارد.

صنایع؛ مهم ترین کانون های جمعیت ساز در اصفهان 

گپ

سعیدبا قریان 

بهداشت و سالمت دو نقطه حساس و مهم در حفظ و 
مدیریت شهر بوده و شــهرداری ها از گذشته های دور 
توجه به این موضوع را در صدر امور خود قرار می دادند 
و خدمات شهری همیشه برای رسیدن به شهری پاک 

در جریان بوده است.
پســماندها و یا به عبارتــی زباله ها تنهــا محصول 
زندگی شهری نیستند اما شهرها یکی از بزرگ ترین 
تولیدکننده های پسماندهایی هســتند که با مدرن 
شدن زندگی ها خطر بیشتری از تولید آن ها انسان را 
تهدید می کند؛ هر چه زندگی بشر پیچیده تر می شود 
زباله هایی که تولیــد می کند پیچیده تر و خطرناک تر 

می شود.
مدیریت پسماند شهری یکی از مهم ترین بخش های 
شهرداری است که از زمانی که به عنوان بلدیه شناخته 
می شد تا امروز که شهرداری دارای سازمان های مختلف 
بوده و این بخش نیز به عنوان یک سازمان فعال است 
نقشی مهم را بر عهده داشته است، ســازمانی که نه 
تنها بهداشت شهر به آن وابسته است بلکه با توجه به 
جمع آوری پسماندهای مختلف محیط زیست اطراف 
شهر نیز تحت تاثیر فعالیت این مرکز قرار دارد.سازمان 
مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان از موفق ترین 
بخش های شــهرداری اصفهان کــه مدیرعامل این 
سازمان چندی پیش و در ایام نوروز سکوی رهبری این 
سازمان بزرگ را بر عهده گرفت، اما بر خالف اهمیت 
این ســازمان تودیع و معارف مدیرعامــل آن کمی با 

بی توجهی همراه بود و در همهمه شهر گم شد.

علی دهنــوی، مدیرعامل جدید ســازمان پســماند 
شهرداری اصفهان عضو هیئت علمی گروه مهندسی 
عمران دانشــگاه اصفهان با تخصص مهندسی محیط 
زیست است. او در گذشته معاون محیط زیست انسانی 
اداره کل حفاظت از محیط  زیســت استان اصفهان، 
مجری طرح کاهش آلودگی هوای اصفهان، عضو کمیته 
تخصصی محیط زیست شــهرک علمی- تحقیقاتی 
اصفهان، سرپرست و مسئول بخش طراحی و کنترل 
شــبکه های فاضالب تهران بوده است.سابقه دهنوی 
خبری خوبی برای فعاالن محیط زیست بود و این امر 
سبب شد تا برخی نگرانی هایی که درگذشته در مورد 

این سازمان وجود داشت کمی فراموش شود. سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در سال های گذشته 
توانست رتبه اول حوزه پسماند را در بین شهرداری های 
کشور به دست آورد اما این در حالی است که اصفهان 
هنوز سایتی برای دفع زباله های خطرناک ندارد واین 
تنها یکــی از نگرانی های موجود در مــورد مدیریت 
پسماند شــهری اســت، موضوعی که حتی در اولین 
سمپوزیوم بین المللی بیوتکنولوژی محیط زیست که 
دی ماه گذشته برگزار شد نیز مطرح شد.خبر خوش 
برای مدیریت پســماند در اصفهان در ســال گذشته 
توجه به تفکیک زباله از مبدأ بود که فرهنگ ســازی و 

اطالع رسانی در مورد آن توسط شهرداری اصفهان مورد 
توجه قرار گرفت اما متاسفانه بار دیگر با سطحی نگری و 
انجام برنامه های کم بازخورد آن گونه که باید شهروندان 
با این کار مهم آشنا نشدند. برگزاری مانور تفکیک زباله 
از مبدأ در چهارراه ها و نصب بنر در ســطح شهر برای 

فرهنگ سازی در این مورد کافی نبود.
از سوی دیگر اصفهان در روزهای پایانی سال گذشته 
رکورد تولید زباله شکست و بنا به گزارش ها روزانه در 
اصفهان هزار تن پسماند  تر و بین 7۰ تا 9۰ تن پسماند 
خشک جمع آوری می شود که روزهای نیمه دوم اسفند 
سال گذشته این آمار افزایش نزدیک به  ۱۰۰ درصد 
داشت که نشان از نیاز شهر به فرهنگ سازی در زمینه 

تولید پسماند می دهد.
نکته بسیار مهمی که در اصفهان به عنوان افتخار از آن 
یاد می شود تبدیل زباله های خانگی به کود کمپوست 
است. بیش از ۸۰ درصد پســماند تولید شده خانه ها 
تبدیل به کود کمپوســت شــده و احیا می شود، اما 
نگرانی های بسیاری در مورد کمپوست شهری تولید 
شــده به عنوان برترین راه مفید برای محیط زیست 
مطرح اســت.آنچه دراین بین کامل مشهود می شود 
حضور پررنگ شــهروندان در حفظ محیط زیست و 
همکاری با این ســازمان مهم در دل شهرداری است. 
برای آنکه شــاهد موفقیتی بیشتر بهداشتی و زیست 
محیطی باشــیم نیاز به درک صحیح جامعه از تولید 
پسماند است که به نظر می رسد هنوز اصفهان با آنکه 
یکی از زیباترین و تمیزترین شهرهای کشور است تا 

رسیدن به نقطه طالیی فاصله ای بسیار دارد.

چالش زباله ها

نگاهی کوتاه بر اهمیت و توجه مدیریت پســماند در اصفهان در آستانه شروع سال جدید 
و تغییر مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند اصفهان ضرورت و اهمیت آگاه سازی و 

فرهنگ سازی مردم در مورد تولید پسماند را نشان می دهد.

 انباشت پسماند در شهری که رتبه اول مدیریت پسماند را کسب کرده است؛ 

عکس  روز 

وی تاکید کرد: براساس ماده ۶ تبصره ۵ قانون مجازات 
اسالمی کسانی که اقدام به آتش سوزی در جنگل ها 
چه عمدی وچه سهوی کنند به ۳ سال زندان و جرایم 

نقدی محکوم می شوند.
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محیط زیست
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بازدید بیش از ۲۱۷ هزار 
گردشگر نوروزی از مبارکه

مبارکه رییس ســتاد تســهیالت سفر 
شهرستان مبارکه گفت: بیش از ۲۱۷ هزار نفر از 
مســافران در ایام نوروز امســال از جاذبه های 
طبیعی و تفریحی شهرســتان مبارکــه بازدید 
کردند.جواد ســلطانی ، اظهار کرد: هفت هزار و 
۸۸۱ نفر از مســافران نــوروزی در این مدت در 
اقامتگاه های پیش بینی شده شهرستان مبارکه 
اقامت داشتند.  وی با بیان اینکه ۲۹ هزار و ۸۲۴ 
نفر هم در طول ایام نوروز از جاذبه های تاریخی 
شهرستان بازدید کردند، گفت: هفت هزار و ۶۸۰ 
نفر از مســافران نوروزی نیز در ایام نوروز از ۱۱ 

بقعه متبرکه شهرستان بازدید و زیارت کردند.

ورود ۲۵۰ هزار گردشگر به 
آقاعلی عباس در نوروز ۹۷

رییس هیئــت امنای آســتان  کاشان
مقدس آقا علی عباس و شاهزاده محمد )ع( گفت: 
بیشترین آمار گردشگران نوروزی امسال با ۲۵۰ 
هزار نفر به آســتان مقدس آقا علــی عباس )ع( 
اختصاص دارد. حسین سپهری اظهار کرد: در ایام 

تعطیالت نوروز ۹۷ نزدیک به ۳۰۰ هزار مسافر 
نوروزی از مبادی ورودی به آســتان مقدس آقا 
علی عباس )ع( و شــهر بادرود ســفر کردند که 
بیشترین آمار گردشگران نوروزی امسال با ۲۵۰ 
هزار نفر به آســتان مقدس آقا علــی عباس )ع( 
اختصاص دارد. وی گفــت: در این ایام تعداد ۵۰ 
هزار مســافر نــوروزی در تفرجگاه هــا، کمپ 
گردشــگری متین آباد، مدارس، خانه مسافر و 
پارک شــهر بادرود به صورت مــکان های غیر 

اقامتی، اسکان یافتند.

اولیــن جلســه مدیریــت  کاشان
بحــران و ســازگاري بــا کــم آبــي در ســال ۹۷ 
ــا  ــي ۹۶-۹۷ ب و ششــمین جلســه در ســال آب
حضــور مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان  ، 
مدیرعامــل آبفــای کاشــان و مدیــران 
ــزرگ  ــان ب ــاني اصفه ــرح آبرس ــهرهاي ط ش

برگزار شد.

عکس روز

نباید اجازه دهیم بحران آب شرق اصفهان تکرار شود

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

تحدید حدود عمومی
1/49 شــماره صــادره: 1397/31/480486-1397/1/14 پیرو آگهــی نوبتی مورخ 
96/11/01 و به موجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود رقبات زیر واقع در شهرســتان 

سمیرم سفلی دهاقان به شرح ذیل انجام می گردد
اول- شماره های فرعی از 127- اصلی اراضی خلف دزجا دهاقان

1894- خانم طوبی  ابراهیم پور عطاآبادی فرزند حسینقلی ششدانگ محل جوی متروکه 
که بانضمام پالک 339 فرعی تشکیل یک درب باغ را داده است.

روز شنبه 97/02/15
به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 
14 قانون ثبت بصاحبان امالک و مجاورین اعالم می شــود که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین 
حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر 
در محل حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تعیین حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض باین 
اداره بایستی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 

و به این اداره تسلیم نماید. 
م الف:97/2 اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان 

تحدید حدود اختصاصی
1/43 شماره صادره : 1396/42/478978 - 1396/12/26 چون آقای محمد علی دهقانی 
دستجردی فرزند محمد تقی در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
دو طبقه واقع در محدوده پالک 376 فرعی از 4348 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
رانموده و رای شماره 10390 مورخ 96/08/29 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور 
نسبت به آن صادر شــده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره 
ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره 2762 فرعی از 4348 اصلی مفروز 
و مجزی از 376 فرعــی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نــام آقای محمد علی دهقانی 
دستجردی فرزند محمدتقی در روز شنبه 1397/02/15 از ساعت 9 صبح در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در ســاعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابنــد. اعتراضات مالکین مجاور 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ 
 تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. 
م الف: 39999 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)217 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

1/44 شــماره صــادره: 1396/42/474047- 96/12/13 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 1792 فرعی از 4789 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان در 
صفحه 402 دفتر امالک جلد 888 به نام آقای فریدون بیدرام فرزند هوشنگ تحت شماره 
چاپی مسلسل 626116  ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس بالواسطه به موجب 
سند انتقال شماره 90397 مورخ 1377/04/25 دفترخانه شماره 31 اصفهان به خانم زهرا 
سلطانیان فرزند حسین انتقال یافته،سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
28778 مورخ 1396/08/02 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل 
شماره 113473 و رمز تصدیق 545888 مورخ 1396/07/25 که به گواهی دفترخانه 31 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 

سند مالکیت به ارائه کننده سند 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: 17 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان )257 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

1/45 اجرای احکام حقوقی شــعبه 6 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 960237 ج/6 له خانم فروغ سیفی و علیه عباس ضرغام فرد مبنی 
بر مطالبه مبلغ 676/360/000 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای 
دولتی در تاریخ 97/2/16 ساعت 9/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 11/067 حبه مشــاع از 72  حبه شش دانگ ملکی 
به پالک ثبتی شــماره 33 فرعی از 3361 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان به شــرح مندرج 
در نظریه کارشناسی که ذیال درج گردیده اســت ملکی مرحوم سیاوش ضرغام فرد که 
اکنون در تصرف مالکانه ورثه آن مرحوم می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
 شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها بصورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه 
اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت 
 برنده مزایده خواهد بود. تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت
 خواهــد گرفت. هزینه هــای اجرایی بر عهده محکــوم علیه می باشــد. اوصاف ملک 
مــورد مزایــده: ارزیابی شــش دانــگ پــالک ثبتــی شــماره 33/3369 بخش 5 
ثبت اصفهــان واقع در خیابان بــاغ دریاچه خیابان رســتگار مجتمع مســکونی غنچه 
پالک آبی 62 مــورد مالکیت مرحوم ســیاوش ضرغام فرد و تعیین ســهم االرث آقای 
عباس ضرغام فرد به اســتحضار می رســاند: پس از اطــالع و آگاهی از دســتور مقام 
محترم قضایــی در معیت خواهان به محل وقــوع ملک متنازع فیــه مراجعه نمودیم از 
ورود به محل جلوگیری شــد مجددا تماس گرفته شــد و اجازه بازدیــد محل از طرف 
خوانده داده شــد علی ایحال روز بعــد از محل که بــه صورت یک دســتگاه آپارتمان 
 مســکونی به مســاحت 123/13 متر مربع در طبقــه اول مجموعه 4 طبقــه 6 واحدی
 به انضمام یک باب انباری و پارکینگ مشاعی با قدرالحصه از عرصه مشاعی و مشاعات 
قدیمی ساز دارای امکانات خدماتی الزم قابل سکونت است بازدید و معاینه به عمل آمد: 
 لذا ارزش ششــدانگ آپارتمان مذکور با توجه به موقعیت و بافــت منطقه و نوع و میزان 
ساخت و نیز لحاظ نمودن امتیازات به مبلغ 4/400/000/000 ریال چهار میلیارد و چهارصد 
میلیون ریال برآورد اعالم می گردد. فلذا ارزش 11/067 حبه مشــاع آن )ســهم االرث 
محکوم علیه( به مبلغ 000360667 ریال ارزیابی می گردد و مقدار 10/920 حبه آن معادل 
مبلغ 667/360/000 ریال طلب محکوم له بوده و مقــدار 0/147 حبه آن 9/000/000 
 ریال بابت حق االجرای دولتــی ارزیابی می گردد. م الــف: 38041 اجرای احکام

 حقوقی شعبه 6 دادگستری اصفهان )438 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

1/46 آقای مهدی جابر انصاری دارای شناســنامه شماره 217 به شــرح دادخواست به 
کالسه 49/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خدیجه سعیدی دهاقانی به شناسنامه 203 در تاریخ 96/12/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مهدی جابر انصاری فرزند 
منصور، ش.ش 217 متولد 1354 صادره از دهاقان )پســر متوفــی( 2- محمدرضا جابر 
انصاری فرزند منصور، ش.ش 8 متولد 1363 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 3- جعفر 
جابر انصاری فرزند منصور، ش.ش 5120005454 متولد 1368 صادره از دهاقان )پسر 
متوفی( 4- زهره جابر انصاری فرزند منصــور، ش.ش 90 متولد 1358 صادره از دهاقان 
)دختر متوفی( 5- شــهین جابر انصاری فرزند منصور، ش.ش 150 متولد 1353 صادره 
از دهاقان) دختر متوفی(. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامــه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. م الف: 97/4 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )182 کلمه،

2 کادر(  

اجراییه
1/47 به موجب دادنامه غیابی شماره 434 مورخ 96/9/27 شورای حل اختالف نطنز شعبه 
اول که طی دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته است محکوم علیه حسن دلجو 
فرزند علی اصغر به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ شصت میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته در حق محکوم له آذر خطیری فرزند محمد به نشانی نطنز بلوار 
طالقانی خیابان فارابی پالک 143 و 2- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
94/8/30 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له 3- پرداخت مبلغ 895/000 ریال به عنوان 
خسارات دادرسی در حق محکوم له 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 شرح 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 قسمت 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 حسب جنجه ای 
از شصت 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 موادی 
از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی 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: 1 شــعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان نطنز)337 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/48 شماره ابالغنامه: 9610103749111910 شماره پرونده: 9109983749100186 
شماره بایگانی شعبه: 910349 خواهان محمود معنوی، فاطمه جابری، محمد علی باقرزاده، 
محمد علی حقیقی، یعقوب برازنده، حسین جابری، محمد علی صادقزاده، علیرضا برازنده، 
مهدی باقرزاده، حسن فالحی دادخواســتی  به طرفیت خوانده خانم اشرف جانقربان به 
خواسته الزام به تنظیم سند رســمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دهاقان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان واقع در دهاقان 
ارجاع و به کالســه 910349 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/02/30 و ساعت 
10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آ گهی می شود تا خوانده 
فوق الذکر پس ازنشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:97/1 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دهاقان )174 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
1/51 کالسه پرونده 96/2092 شماره دادنامه: 2573-96/12/21 مرجع رسیدگی: شعبه 4 
شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: ابراهیم شاهین فرزند حسین به نشانی اصفهان 
شهرک صنعتی محمودآباد خ شماره 18 سنگبری فروردین 9، خوانده: سعید عسگری فرزند 
قدرت اله به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای ابراهیم شاهین فرزند حسین به طرفیت آقای سعید عسگری فرزند 
قدرت اله به خواســته مطالبه مبلغ 101/844/000 ریال بابت خرید سنگ وجه دو فقره 
فاکتور مورخ 96/9/4 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، نظر به مفاد دادخواست 
تقدیمی و رونوشت مصدق فاکتورها و با توجه به مؤدای گواهی گواهان تعرفه شده از سوی 
خواهان که مؤید مدیونیت خوانده می باشد و با عنایت به عدم حضور خوانده در جلسه شورا 
و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شــورا و احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین مستندا به مواد 9، 18، 19، 25 و 27 قانون شوراهای 

حل اختالف مصوب 94/8/10 و مــواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 1315 و 1316 و 1317 قانون مدنی خواسته 
خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و یک میلیون 
و هشتصد و چهل و چهار هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/323/050 ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/10/5 لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی 
اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس 
ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف:26 شعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف خمینی شهر )350 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

1/52 کالسه پرونده 96/1580 شماره دادنامه: 2236-96/11/7 مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: مسعود عباسی با وکالت سید محسن 
بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم کوچه 136 پ 
2 طبقه سوم، خوانده: سید احسان موسوی زاده  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی مسعود عباسی 
فرزند حسن با وکالت ســید محسن بنی هاشــمی به طرفیت آقای سید احسان موسوی 
زاده فرزند سید حسین به خواســته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه دو فقره چک به 
شماره های 243477 و 243476 مورخ 90/4/20 و 89/11/25 عهده بانک صادرات به 
انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت 
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 
96/10/27  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا 
شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد 
تجاری، مســتندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 
94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم   به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/840/000 ریال بابت خسارات دادرســی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای 
شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد. م الف:10 شعبه چهارم 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )388 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/76 شماره ابالغنامه: 9610100353008605 شماره پرونده: 9609980362200857 
شــماره بایگانی شــعبه: 961311  مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست. محاکم 
کیفری دو دادگستری شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه 
961311 برای نادر عابدی پور به اتهام توهین تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این شعبه )اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 307( ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/2/22 ساعت 
10 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم 
و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی 
به عمل خواهد آمد. م الف:229 شــعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 104 جزایی 

سابق( )152 کلمه، 2 کادر(

خبر

آران و بیدگل به 4 قرق بان 
نیاز دارد

رییــس اداره منابــع  آران و بیدگل
طبیعــی آران و بیــدگل گفــت: از موثرترین 
روش ها برای جلوگیــری از تخریب و تصرف 
اراضی ملی، صدور سند تک برگی برای بیش از 
 ۸۰ هــزار هکتــار زمیــن ملــی بــوده

 است.
رضا شــفیعی در آران و بیــدگل در خصوص 
عملکــرد اداره منابع طبیعی در ســال ۹۶ و 
برنامه های ســال جاری اظهار کرد: با عملکرد 
خوبی که در مقابله با افزایــش قاچاق چوب، 
حفاظــت از اراضی ملی و حفــظ و مراقبت از 
جنگل های دست کاشت و تاغ زارها داشته ایم 
در سال ۹۶ مقام نخست کشور را در حفاظت از 

اراضی ملی به دست آورده ایم.
وی افزود: البتــه در این راه همــکاری مردم 
آران و بیدگل انکار ناپذیر اســت و موثرترین 
مسئله بعد از آن اجرای ســندهای تک برگ 
برای اراضی ملی بوده کــه از حدود ۴۰۰ هزار 
هکتار اراضی ملــی بیش از ۸۰ هــزار هکتار 
 ســند تک برگ صــادر و تحویل مردم شــده 

است.

فرماندار شهرستان لنجان گفت: حفاظت از ذخایر آب وظیفه عموم مردم  لنجان
است؛ چراکه اگر مصرف آب توسط همه مدیریت شود در بخش های دیگر دچار مشکل 
نخواهیم شد. مهدی صفرخانلو در نشست با کشاورزان شهرستان لنجان اظهار کرد: با 
شرایط فعلی و تغییر شــرایط جمعیتی و مصرف آب در اســتان اصفهان و همچنین 
شهرستان لنجان ما باید از الگوهای جدید مصرف بهره مند شویم و روش های قدیمی 
مصرف آب در حوزه های مختلف را به سمت روش های نوین سوق دهیم،  از این رو در 
فرمانداری شهرستان لنجان به سمت استفاده از سیستم آبیاری قطره ای برای کاهش 
مصرف آب و حفظ درختان حرکت کرده ایم. فرماندار شهرستان لنجان خاطرنشان کرد: 
شهرداری ها نیز می توانند با جایگزین کردن گونه های سازگار با کم آبی به جای چمن، 
آبیاری شبانه، استفاده از روش های نوین آب رسانی و کاشت گونه های گیاهی مقاوم 
و...  به سمت کاهش مصرف آب حرکت کرده و با استفاده از روش های جدید به جای 
کاشــت چمن به حفظ منظر شــهر بپردازند. فرماندار شهرســتان لنجان گفت: در 
شهرستانی همچون لنجان کشــاورزان به دلیل کمبود منابع آب با مشکالت بسیاری 
روبه رو هستند و شاید تاکنون آن گونه که باید کشت جایگزینی که بتواند معیشت این 

قشر زحمت کش را تامین کند به آنها معرفی نشده است.
وی ادامه داد: همانطور کــه می دانیم این روزها نبض زاینــده رود به کندی می زند و 
متاســفانه به دلیل کاهش بارندگی شاهد کاهش بی ســابقه ذخیره سد زاینده رود 
هستیم از این رو امروز وضعیت این سد در حدی نیست که بتوان آب را به راحتی برای 

کشاورزی رها کرد و  باید به سمت کشت جایگزین حرکت کرد.
صفرخانلو اضافه کرد: البته زمانی که به طور مثال به کشــاورز گفته می شود به جای 
کشت برنج به سمت کاشت درختان مثمر حرکت کند، نباید این موضوع را فراموش 
کرد که برای به ثمر نشست این درخت مدت زمانی باید طی شود و به کشاورزان کمک 

کرد تا دغدغه های آنها به صورت کارشناسی مرتفع شود.

هاشم امینی در جلسه بررسی مسائل و معضالت 
فاضالب شهرضا، اظهار کرد: نماینده مردم در مجلس 
تالش و پیگیری زیادی برای حل مشکالت شهرستان های 
حوزه انتخابیه داشــته که حاصل آن، برگزاری جلسات 

مختلفی در سطوح ملی و استانی بوده است.
وی با بیان اینکه تنها راهکار حل معضل فاضالب شهرضا 
استفاده از تسهیالت قانونی تبصره )۳( است، تصریح کرد: 
دولت در شرایط مالی فعلی، هیچ پروژه عمرانی جدید را 

آغاز نمی کند.
مدیرکل آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: استفاده 
از تســهیالت تبصره )۳( ماده واحد واحده قانون ایجاد 
تســهیالت تاسیســات آب و فاضالب جهت شهرها در 
شهرســتان های نجف آباد و خمینی شــهر و درچه نیز 

اجرایی شد که نتایج بسیار خوبی به همراه داشت.
امینی اظهار کرد: طرح درازمدت تامین آب شــهرضا که 
توســط نماینده مردم در مجلس پیگیری شده، راهکار 
مناسبی برای مقابله با بحران کم آبی است؛ اما به عنوان 
راهکار کوتاه مدت الزم اســت از پســاب تصیفه شده 

فاضالب استفاده شود.
وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم پســاب تصفیه شده 

فاضالب شهرضا از این شهرستان خارج شود، تاکید کرد: 
در حال حاضر در منطقه شرق اصفهان بحران آب وجود 
دارد و نباید اجازه دهیم این مســئله در سایر مناطق هم 

تکرار شود.
مدیرکل آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه در 
مردادماه امسال شــرایط در زاینده رود به حالت بحرانی 
می رسد، تصریح کرد: امسال به دلیل شرایط خشکسالی و 
بحران کم آبی، تابستان سختی را پیش رو داریم به همین 

دلیل باید از هم اکنون به فکر راهکار مناسب باشیم.
امینی گفــت: در صورت اجرایی شــدن طرح بلندمدت 
انتقال آب به این منطقه با ظرفیت ۴۹.۵ لیتر برثانیه که 
توسط نماینده مردم شهرضا در مجلس پیگیری می شود، 

حیات دوباره را به منطقه باز می گرداند.
وی اضافه کرد: برای اصالح فاضالب شهرضا ۵۰۰ میلیون 
اختصاص اعتبار وجود داشت که با تالش نماینده مردم در 

مجلس، ۲.۲ میلیارد تومان به آن افزوده شد.

 نباید اجازه دهیم بحران آب
 شرق اصفهان تکرار شود

  مدیرکل آب و فاضالب استان اصفهان:  

مدیرکل آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در حال حاضر در منطقه شرق اصفهان   شهرضا
بحران آب وجود دارد و نباید اجازه دهیم این مسئله در سایر مناطق هم تکرار شود.

 فرماندار لنجان: 

آب نیست، کشت جایگزین 
معرفی کنید
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به وقت شام؛ پرفروش ترین فیلم اکران نوروزی
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

شهرستان ها

 طرح ملی پتروشیمی لردگان 
به پیشرفت 87 درصدی رسید

مدیرعامل مجتمع پتروشــیمی لردگان گفت: 
طرح ملی پتروشــیمی لردگان بــا 87 درصد 

پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.

محســن محمــودی اظهــار کــرد: مجتمع 
پتروشــیمی لردگان با به کارگیری یک هزار و 
950 نفر نیروی انسانی در زمینی به مساحت 
300 هکتار در منطقه فالرد شهرستان لردگان 

در حال ساخت است.
وی افزود: این طرح با حــدود 3000میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری ارزی و ریالی مهم ترین 
پروژه صنعتی استان به شمار می رود که توان 
تولید677 هزار تــن آمونیاک خالص و بیش از 

یک میلیون تن اوره را خواهد داشت.
محمودی ادامه داد: با بهره برداری از این طرح 
زمینه اشتغال مستقیم 500 نفر فراهم می شود 
و یک هزار نفر هم به صورت غیر مستقیم در این 

طرح فعالیت می کنند.

600هزار گردشگر به شهرستان 
سامان سفر کردند

فرماندار سامان گفت: در تعطیالت نوروز امسال 
بیش از 600 هزار گردشگر به شهرستان سامان 

سفر کردند.
 کمال اکبریــان با اعالم این خبــر، اظهار داد: 
از این تعــداد بیش از 110 هــزار نفر از اماکن 
گردشگری، تاریخی و زیارتی شهرستان بازدید 

به عمل آوردند.
وی با بیان اینکه ســامان دومین شهرســتان 
اســتان در خصوص بیشــترین آمار اقامت در 
محل های اسکان بود، تصریح کرد: حدود 21 
هزار و 450 نفــر نیز در محل های اســکان از 
جمله، هتل، خانه مســافر و مراکز خانه معلم 
اقامت داشتند. اکبریان افزود: این میزان نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل 25 درصد افزایش 

داشته است.

آغاز مبارزه با آفت جوانه خوار 
جنگل های بلوط در چهارمحال

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال 
و بختیاری گفت: مبــارزه با آفــت جوانه خوار 
جنگل های بلوط در سطح استان آغاز شده است.

علی محمدی مقدم اظهار کرد: آفت جوانه خوار 
جنگل های بلوط یکی از آفات مهم برگ خوار در 

حال شیوع در استان است.
وی افزود: در اســتان ســطحی معادل 15 هزار 
هکتار به این آفت آلوده شــده اســت که بیشتر 
جنگل های دو شهرســتان لردگان و کیار را در 
برگرفته و اکنون کار مبارزه با آن از دوم فروردین 
ماه جاری در سطح دو هزار هکتار با اعتباری بالغ 

بر پنج میلیارد ریال آغاز شده است.
محمدی مقدم با اشاره به اینکه این اقدام در کوتاه 
مدت منجر به کاهش این آفت خواهد شد، تصریح 
کرد: باید قبــل از اینکه الروها به حشــره کامل 

تبدیل شوند، مبارزه صورت گیرد.

هشدار هواشناسی نسبت به 
آبگرفتگی معابر عمومی 

مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: با توجه به شــدت فعالیت سامانه بارشی، 
احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و سیالبی شدن 

مسیل ها و رودخانه ها وجود دارد.
شاهرخ پارسا اظهار داشت: تا فردا بارش رگباری 
باران گاهی همراه با رعد و برق، وزش تندبادهای 
شدید لحظه ای و در مناطق مستعد بارش تگرگ 
پیش بینی می شود. وی افزود: شدت فعالیت این 

سامانه بارشی تا بعد از ظهر امروز ادامه دارد. 
مدیــرکل هواشناســی اســتان چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: در برخی نقاط استان احتمال 
آبگرفتگی معابر عمومی و سیالبی شدن مسیل ها 
و رودخانه ها وجود دارد. پارسا خاطرنشان کرد: 
توصیه ما به هم اســتانی ها و عشایر محترم این 
است که از چادر زدن و توقف در کنار رودخانه ها و 
مسیل ها و استقرار در ارتفاعات به سبب رعد وبرق 

خودداری کنند.

 حجت االســالم  محمدعلی  نکونام  در دیدار نــوروزی با اصحاب 
رسانه استان، اظهار کرد: استمرار این نشست ها مطلوب است و 
باید روی موردی که به عنوان ضرورت در این نشســت ها مطرح 

می شود، کار شود.
وی با بیان اینکه باید به وحدت و به مسائل کالن استان اندیشید، 
افزود: مشکالت استان کم نیست و وحدت از ضرورت های استان 

به شمار می رود.

حجت االســالم نکونام  با اشــاره به اینکه مســئوالن باید روی 
مشــکالت اقتصادی و کاری مردم متمرکز شــوند، تصریح کرد: 
عمران و آبادانی، رفع مشــکالت مردم و گرفتار سیاسی بازی ها 

نشدن، جزو اصول اولیه این استان محسوب می شود.
وی ادامه داد: اخالق محوری، اخالق مداری و بر اساس تعهد واقعی 
حرکت کردن از ویژگی های یک رســانه است و اگر رسانه ها این 
گونه حرکت کنند، قطعا موثر هستند و می توانند با اثرات اساسی 

و کلیدی، بسیاری از مشکالت استان را حل کنند .
حجت االســالم نکونام با تاکید بر همدلی، همراهی و هم افزایی 
و گفت و گو به صورت منطقی برای حل مســائل اســتان، گفت: 

رسانه ها ظرفیت عظیم و اثرگذاری در جامعه دارند.
وی رسانه های اســتان را دغدغه مند خواند و خاطرنشان کرد: به 
مجموعه رسانه های استان می بالم و امیدوارم روز به روز موثرتر و 

زیباتر و اثرگذارتر در سطح استان باشند.

دیدار نوروزی اصحاب رسانه با نماینده ولی فقیه در استان

مدیر امور ســینمایی حوزه هنــری چهارمحال و 
بختیاری گفت: به وقت شام تاکنون پرفروش ترین 
فیلم اکران نوروزی سینما بهمن شهرکرد بوده است.

مهدی حسن زاده در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
شهرکرد با اشــاره به اینکه در سال جدید سه فیلم 
مصادره، به وقت شــام و لونه زنبور در سینما بهمن 
شهرکرد اکران شــد، اظهار کرد: به علت استقبال 
مردم از اکران نوروزی دو ســانس ویژه در ساعات 
13 و 22:30 به ســانس های اکران ســینما بهمن 
شهرکرد اضافه شد. وی با اشــاره به اینکه به وقت 

شــام تاکنون پرفروش ترین فیلم در اکران نوروزی 
بوده اســت، گفت: فیلم مصادره نیز هفته ابتدایی 
نوروز پرفروش ترین فیلم در سینما بهمن شهرکرد 

بوده است.
مدیر امور ســینمایی حوزه هنــری چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه در ایام تعطیالت نوروزی 
حدود 7 هزار نفر فیلم های اکران شــده در سینما 
بهمن شــهرکرد را تماشــا کردند، عنوان کرد: در 
سال گذشته نیز دو فیلم گشت ارشاد 2 و خوب، بد، 
جلف پرمخاطب ترین فیلم های اکران شده در ایام 

تعطیالت بود که آمار فــروش این دو فیلم تقریبا با 
اکران های نوروزی سال جاری برابر بود.

حســن زاده افزود: روز 14 فروردین 800 نفر برای 
تماشای فیلم به وقت شــام، 300 نفر برای مصادره 
و 200 نفر برای لونه زنبور بلیــت تهیه کردند و به 

سینما آمدند.
وی ادامه داد: متاســفانه در ایام تعطیالت در شهر 
شهرکرد تعداد مخاطبان سینما کاهش پیدا می کند 
و فیلم هایی که در سینما بهمن شهرکرد در اکران 
نوروزی به نمایش گذاشته شد، تا زمانی که مخاطب 

کاهش پیدا نکند روی پرده باقی می ماند.
مدیر ســینما بهمن شــهرکرد با بیان اینکه فیلم  
التاری و انیمیشن فیلشــاه در برنامه اکران آینده 
سینما بهمن شــهرکرد قرار دارد، خاطرنشان کرد: 
برای نمایش انیمیشن فیلشاه که مختص کودک و 
نوجوان است سانس ویژه صبح برای مدارس درنظر 

گرفته شده است.
حســن زاده با بیان اینکه شــهرداری شــهرکرد و 
زیرمجموعه های آن حمایت های خوبی از ســینما 
بهمن شهرکرد داشته اند، بیان کرد: درصدد هستیم 
در آینده یک سالن جدید به مجموعه سینما بهمن 
اضافه کنیم که متاسفانه برخالف وعده های استاندار 
سابق این موضوع تاکنون محقق نشده است و اکنون 
نیازمند همکاری ارگان های فرهنگی و مســئوالن 
ارشد چهارمحال و بختیاری برای راه اندازی سالن 

دوم هستیم.

به وقت شام؛ پرفروش ترین فیلم اکران نوروزی
   مدیر امور سینمایی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری خبر داد:  

ابالغ رای
1/53 کالسه پرونده 96/1817 شماره دادنامه: 2520-96/12/16 مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: مسعود عباسی فرزند حسن با وکالت 
سید محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم 
کوچه 136 پ 2 طبقه سوم، خوانده: رشید پزشکی افشــرد  به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
مسعود عباسی فرزند حسن با وکالت سید محسن بنی هاشــمی به طرفیت آقای رشید 
پزشکی افشرد به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
02429458 مورخ 90/6/25 به انضمام خســارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به 
مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه 
به عدم حضور خوانده در  جلســه مورخ 96/12/12  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب 
ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 
و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم   به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال بابت خسارات 
دادرســی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات 
مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:9 شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف خمینی شهر )376 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالكيت

1/55 نظر بــه اینکــه ســندمالکیت تمامــت دو و یــک – پنجــم حبه مشــاع از 
72 حبــه ششــدانگ پــالک ثبتــي شــماره: 10 – فرعــي از 21 - اصلــي واقــع 
دربخش یــک ثبتــي شــهرضا کــه درصفحــه 461 دفتــر 545 دفترامــالک به 
نــام رجبعلــي ابراهیمــي حبیــب آبــادي ثبــت وســندصادرگردیده اســت اینک 
 نامبــرده باارائــه درخواســت کتبــي بــه شــماره وارده 950903741008853 –

 25 / 05 / 95  به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلي که امضاء شــهودآن ذیل شماره 
12026 – 25 / 05 / 95 به گواهي دفترخانه 292 - شهرضارسیده است مدعي است که 
سندمالکیت به علت جابجائي / سرقت / ســهل انگاري مفقودگردیده است ودرخواست 
صدورالمثناي ســندمالکیت ملک فوق رانموده اســت لذامراتب به اســتنادتبصره یک 
اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي 
مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ 
انتشــاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت 
یاسندمعامله به این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سندمستردگردد بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت 
اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالکیت المثني طبق 
مقررات خواهدشد. م الف: 2 موســوي رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا  )187 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

1/56 کالسه پرونده 494/96 شــماره دادنامه 1144 تاریخ رسیدگی96/12/20 مرجع 
رسیدگی : شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف – شهرستان آران و بیدگل، خواهان 
: مجید گواهی بیدگلی فرزند حســین با وکالت ایت ســنجر ارانی-کاشان چهارراه ایت 
اله کاشانی-خ بهشــتی-جنب بانک انصار-پالک 50،  خواندگان: 1-فخری محسنی 
کمسری-فرزند عیسی-مجهول المکان 2-محمد متولی-فرزند داود-اران وبیدگل-خ 

امام-کوچه والیت ســوم-منزل داود متولی، خواســته : مطالبه وجه چک، رای قاضی 
شورا:در خصوص دادخواست مجید گواهی بیدگلی با وکالت ایت سنجر ارانی به طرفیت 
1-فخری محسنی کمسری 2-محمد متولی به خواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال 
وجه دو فقره چک به شــماره 27/953613- 95/11/30 و 27/953614 – 95/12/20 
عهده بانک انصار شــعبه شهید محمدنژاد رشت بانضمام خســارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه بــه محتویات پرونده و گواهینامه عــدم پرداخت وجه چک از ناحیه 
بانک محل علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رسیدگی مورخه 96/12/20 
و نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایــت از مدیونیت صادر کننده 
و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانــدگان دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده،فلذا باتوجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به 
شرح صورتجلســه مورخه 96/12/20 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین 
و مســتندا به ماده 11 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310 ،311، 313 از قانون 
تجارت و تبصــره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به مــاده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198 ،522،519 از قانون ایین دادرســی مدنی، حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان و به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرســی و حــق الوکاله وکیل در حق 
خواهان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از ان ظرف مدت بیســت روز قابل تجدید 
 نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرســتان اران و بیدگل می باشد. 
م الف: 5/2/96/876 محمدرضا کرمانی نصرآبادی قاضی شورای حل اختالف شعبه 

دوم حقوقی حوزه قضایی شهرستان آران و بیدگل  )350 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

1/57 شماره دادنامه: 9409973633800562 شماره پرونده: 9209983634701021 
شماره بایگانی شــعبه: 930087 شاکی: آقای حســینعلی اعالئی ورنوسفادرانی فرزند 
رجبعلی به نشانی خمینی شهر قائمیه خ حافظ ک حمام بن بست سعدی پ 7، متهمین: 
1- خانم نرگس عادلی 2- آقای عباس لری هر دو متهم متواری هســتند. اتهام: خیانت 
در امانت، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای عباس لری و خانم نرگس 
عادلی دایر بر خیانت در امانت دو فقره چک به شــماره های 504647 و 504646 عهده 
بانک ملی موضوع شکایت آقای حسینعلی اعالیی با توجه به شکایت شاکی و با توجه به 
سوابق محکومیت متهمین به جرائم مشابه جرم موضوع پرونده و با توجه به متواری شدن 
متهمین و عدم حضور جهت دفاع علی هذا اتهام نامبردگان محرز بوده دادگاه مستندا به 
ماده 674 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 75 هر یک از متهمین را به تحمل دو سال 
حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف:30 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر خمینی 

شهر) 101 جزایی سابق( )206 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكيت

1/58 شماره صادره: 97072067164349 - 97/1/15 آقای امراله عموشاهی خوزانی 
فرزند مرتضی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک شماره 114/1272 واقع در خمینی 
شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 90 دفتر 563 امالک ذیل ثبت  120745  به 
نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی به او انتقال قطعی یافته 
و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند 6614-6615-1394/01/28 دفتر 281 
اصفهان نزد بانک مهر اقتصاد رهن است  نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین 
رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مربوز نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 

صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 28 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر )230 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

1/59 شماره دادنامه: 9609973633601623 شماره پرونده: 9609983633600860 
شماره بایگانی شعبه: 960871 خواهان: آقای ناصر هاشــمیان فرزند نصرا... به نشانی 
استان اصفهان شهر خمینی شهر خ جانبازان نبش معلم 17، خواندگان: 1- هیوا عبداله 
زاده فرزند عثمان به نشــانی مجهول المکان 2- ابراهیم اخالقی فرزند کریم به نشانی 
خمینی شهر میدان قدس بلوار ش بهشتی بن بســت ش عباسی منزل اول سمت چپ، 
خواسته: مطالبه وجه چک، دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دادخواست خواهان آقای ناصر هاشــمیان فرزند نصراله به طرفیت آقایان 
1- هیوا عبداله زاده فرزند عثمان  2- ابراهیم اخالقی فرزند کریم به خواسته مطالبه وجه 
دو فقره چک به شماره های 1- 551/566488 مورخ 1395/8/8 به مبلغ دویست و پنجاه 
میلیون ریال عهده بانک مسکن و 2- 149/299636 مورخ 1395/9/9 به مبلغ دویست 
و پنجاه میلیون ریال عهده بانک صادرات ایران به انضمام خسارات و هزینه های دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصول چک 
های موضوع دعوا و گواهی عدم پرداخت در ید وی که ظهور در مدیونیت خواندگان دارد و 
اینکه خواندگان علیرغم ابالغ وقت رسیدگی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی 
بر برائت ذمه خود و بی حقی خواهان بعمل نیــاورده و مدارک تقدیمی از هرگونه ایراد و 
انکاری در امان مانده است دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا مواد 198، 515 
و 519 قانون آئین دادرســی مدنی ماده 2 قانون اصالح قانون صدور چک و تبصره آن و 
مواد 310 و 313 قانون تجارت خواندگان را به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ جمعًا پانصد 
میلیون ریال وجه چک به عنوان اصل خواسته و مبلغ شانزده میلیون و پانصد و بیست هزار 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان 
پرداخت طبق نرخ تورم کاال و خدمات اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می 
نماید. رای صادره نســبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. رای 
صادره نســبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد.  م الف:33 
شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )398 کلمه، 4 کادر(

فقدان سند مالكيت
1/61 شماره صادره: 1396/42/469939- 1396/12/2 نظر به اینکه سند مالکیت یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 3736 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
ذیل ثبت 115779 در صفحــه 256 دفتر 623 امالک به نام خانــم مهین قندی تحت 
شماره چاپی مسلسل 450959 طی سند انتقال 93500  مورخ 50/11/19 دفتر 14  ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده است  ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده به 
شماره 139621702024038603 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود 
آن ذیل شماره 9017 مورخ 96/12/18 و رمز تصدیق 792032 به گواهی دفترخانه 29 
اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد 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: 468 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )244 کلمه، 2 کادر(

احضار متهم
1/62 شماره ابالغنامه: 9710103635500015 شماره پرونده: 9609983635501091 
شماره بایگانی شعبه: 961145 در پرونده کالسه 961145 ب/ 1 آقای بهزاد هوایی فرزند 
حسین به اتهام کالهبرداری تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر واقع در منظریه بلوار دانشجو حاضر و 
از اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده 
می نماید.  م الف:52 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی 

شهر )111 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

1/60 شماره ابالغنامه: 9610103635601797 شماره پرونده: 9609983635600920 
شــماره بایگانی شــعبه: 960955 در پرونده کالســه 951392 ب/ 2 این شعبه آقای 
علیرضا فنونی فرزند ابوالفضل و خانم فاطمه شــعاعی فرزند کریم به اتهام مشارکت در 
کالهبرداری به میزان 1/027/000/000 میلیون ریال تحت تعقیب بوده و به لحاظ معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه زاینده رود آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ 
نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت 
معین رسیدگی و اظهار نظر می گردد.  م الف:32 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب شهرستان خمینی شهر )117 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

1/54 شــماره: 1108/96 حل 4 به موجب رای شــماره 1561 تاریخ 96/8/22 حوزه 
4 شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه  
نادرعلی میرزایی فرزند امراله به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ 2/050/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له مسعود عباســی فرزند حسن با وکالت سید 
محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شــمالی نرسیده به سه راه معلم 
کوچه 136 پ 2 ط ســوم و پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی است. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 اســتیفاء 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، صریحًا اعالم نماید. م الف:8 شعبه 
 4 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )205 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

1/50 شماره نامه: 9610113633201569 شــماره پرونده: 9609983633200921 
شماره بایگانی شعبه: 960927 از دفتر شعبه دوم محاکم حقوقی دادگستری شهرستان 
خمینی شهر به آقایان و بانوان هوشنگ پاکروان و اقدس پاکروان فرزندان یداله و حسین، 
مهدی، ابراهیــم، اقدس، زهره، فرحناز، فرزانه، مریم، ســکینه و رعنا شــهرت همگی 
پاکروان فرزندان رحمان و عزت علی اکبری و محمد، علیرضا، اســماعیل، شهین، زهرا 
، ناهید، مهناز و زینت شــهرت همگی پاکروان فرزندان عبــاس مجهول المکان اعالم 
شــده اند ابالغ می گردد.با توجه به تجدید  نظرخواهی آقای محمد علی تمنایی فرزند 
عباس و محمود کمالی فرزند رجبعلی با وکالت آقای محمد صرامی از دادنامه شــماره 
9609973633201918 در پرونده کالســه 960927 چنانچه الیحه ای در پاســخ به 
تجدیدنظرخواهی مذکور دارید ظرف مهلت ده روز پس از نشر این آگهی الیحه خود را 
به دفتر شعبه تحویل نمایید ضمنا نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمائم در 
دفتر دادگاه موجود می باشد جهت تحویل آن به دفتر شعبه مراجعه نمایید. م الف:24  
 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان خمینی شــهر )161 کلمه، 

2 کادر(

سرپرســت شــرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه چهارمحــال و بختیاري از افزایش 
13/3درصدي مصرف بنزین )معمولي و سوپر( 
در ایام نوروز سال جاري در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته خبر داد.
ساسان تیموري اظهار کرد: درجایگاه هاي عرضه 
فرآورده هاي نفتي اســتان از 25 اسفند ماه 96 
لغایت 14 فروردین ماه سال97 مقدار17میلیون 
و 890 هزار و 987 لیتر بنزین به خودروها عرضه 
شده است که این موضوع نشان دهنده افزایش 
تردد خودروها و رشد موج مسافرت هاي نوروزي 
به استان است. وی افزود: بیشترین بنزین در 12 
فروردین ماه به مقدار یــک میلیون و 850 هزار 
لیتر در مجاری عرضه ســوخت سطح استان به 
فروش رسیده است . تیموری ادامه داد: در همین 
مدت در سطح استان بیش از 5 میلیون و 922 
هزار و 809 لیتر نفت گاز به فروش رسیده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15/4درصد 
افزایش داشته است . تیموری در خصوص مقدار 
مصرف طبیعي فشردهCNG نفتی عنوان کرد: از 
25  اســفندماه 96 لغایت 13 فروردین ماه سال 
به میزان 975 میلیــون و 123 هزار و 798 متر 
مکعب گاز طبیعي فشرده CNG در جایگاه هاي 
عرضه CNG در سطح استان به خودروهاي سي 
ان جي سوز عرضه شدهکه نسبت به مدت مشابه 
 در ســال قبل افزایش 5/8 درصدي داشــته 

است.

افزایش 13/3 درصدی 
مصرف بنزین در ایام نوروز 
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 مرگ یک کوهنورد 
درحوض ماهی مبارکه

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان 
گفت: پنج کوهنورد هنگام صعــود به کوه های 
اطراف حوض ماهــی مبارکه به پایین ســقوط 
کردند که متاســفانه یکی از کوهنــوردان جان 
 خود را از دســت داد و چهارنفــر دیگر مصدوم 

شدند.
داریوش کریمی افزود: به دنبال وقوع این حادثه، 
تیم امداد و نجات اضطراری مبارکه به همراه تیم 
کوهستان شهرستان های شــهرضا و مبارکه به 
محل حادثه اعزام شــدند کــه مطابق اظهارنظر 
کوهنوردان مصــدوم، یکی از کوهنــوردان بعد 
از ســقوط دارای عالئم حیاتی نبوده و فوت وی 

تایید شد.
وی گفت: با توجه به مصدومیت چهار کوهنورد 
دیگر و به علت اینکه شــرایط بــه گونه ای نبود 
که کوهنوردان بتوانند جســد فرد فوت شده را 
به پایین قلــه منتقل کنند، تیم هــای امدادی 
هالل احمر به محل اعزام شدند و بعد از عملیاتی 
چند ساعته جســد این کوهنورد به همراه چهار 
کوهنورد مصدوم را به دامنه ارتفاعات منتقل و به 

مراجع قضایی تحویل دادند.

 حادثه رانندگی در شهرضا 
۱۰ مصدوم بر جا گذاشت

رییس مرکز اورژانس اصفهان  اظهار کرد: صبح 
پنجشنبه واژگونی خودروی ام.وی.ام در کیلومتر 
۳۵ جاده شهرضا- آباده اتفاق افتاد و به اورژانس 

۱۱۵ گزارش داده شد.
غفور راستین افزود: ســه کد از نیروهای امدادی 
اورژانس ۱۱۵ به همــراه یک کــد از نیروهای 
امدادی جمعیت هالل احمر به محل این تصادف 

رانندگی اعزام شدند.
وی گفت: نیروهای امدادی در محل این حادثه 
رانندگی با مصدومیت ۱۰ سرنشین روبه رو شده 

که این مصدومان تبعه پاکستانی بودند.
رییس مرکــز اورژانس اصفهان ادامــه داد: ۱۰ 
مصدوم این حادثه شامل هفت کودک، دو زن و 
یک مرد بودند که بعد از دریافت خدمات درمانی 
ســرپایی در صحنه تصادف برای تکمیل درمان 
 به بیمارســتان امیرالمومنین شــهرضا منتقل

 شدند.

مرگ یک کارگر به دلیل 
سقوط از ارتفاع در کاشان

مدیــر روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری کاشان از فوت کارگر 
جوانی در این شــهر بــه دلیل ســقوط از یک 

ساختمان در حال ساخت خبر داد.
روح ا... فدایــی افــزود: کارگر جوان ۳۰ ســاله 
در حین جوشــکاری ســازه فلزی از طبقه سوم 
ساختمانی با نزدیک به ۱2 متر ارتفاع در خیابان 
امیرکبیر کاشان ســقوط کرد و به رغم اعزام تیم 
امداد و نجات ایستگاه 2 آتش نشانی، وی در محل 

حادثه فوت کرده بود.
بنابر اعالم روابط عمومی اورژانس کاشــان، این 
جوان فوت شده از اهالی شهرستان الیگودرز بود. 
این نخستین حادثه غیر ترافیکی با تلفات جانی 

در شهرستان کاشان در سال جاری است.

 دستگیری ۳ سوداگر مرگ
 در اصفهان

معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: در پی دریافت اخباری 
مبنی بــر اینکه اعضــای یک بانــد حرفه ای از 
قاچاقچیان مواد افیونی قصد انتقال یک محموله 
مواد مخدر از شرق کشــور به یکی از استان های 
مرکزی را دارند، بررســی موضوع در دستور کار 
ماموران پلیــس مبارزه با مواد مخــدر اصفهان 

قرار گرفت .
جهانگیر کریمی افزود: ماموران سواری هیوندای 
متعلق بــه قاچاقچیان را در یکــی از محورهای 

فرعی استان اصفهان شناسایی و متوقف کردند.
وی بیان کرد: در بازرسی ازاین خودرو 24۰ کیلو 
و 47۰ گرم هروئین کشــف شد. در این عملیات 
۳ سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده 
برای اقدامات قانونی به مراجــع قضائی تحویل 

داده شدند.
معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان خاطر نشــان کرد: نیــروی انتظامی با 
سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد افیونی برخورد 
قاطع و قانونی می کند و اجازه جوالن و سرکشی 

به آنان نخواهد داد.

عکس  روز 

کسیبهدادآشفتگیفرهنگیازدواجنمیرسد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

فرسودگی 6۰ درصدی مدارس تیران و کرون 

 ادامه جست وجو 
در  کویر مرنجاب

مدیر آموزش و پرورش شهرستان تیران و کرون گفت: 6۰ درصد مدارس این شهرستان فرسوده و ۱۰درصد تخریبی هستند که نوسازی و 
مقاوم سازی این مدارس نیازمند افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مالی است.

علیرضا مرزبان افزود: پرداخت به موقع سهم نیم درصدی آموزش و پرورش از درآمدی شهرداری ها، روند بازسازی مدارس فرسوده تیران و 
کرون را تسهیل می کند.وی بیان کرد: در سال 96 شهرداری تیران و کرون ۱4۰ میلیون ریال بابت سهم نیم درصدی آموزش وپرورش از درآمد شهرداری ها 

به حساب این اداره واریز کرد که این سهم باید به روز رسانی شود.
مرزبان با اشاره به اینکه برخی از کالس های مدارس فرسوده شهرستان تیران و کرون در کانکس تشکیل می شود، اظهارکرد: عالوه بر مدارس فرسوده و تخریبی 

با کمبود مدرسه در شهرک های مسکن مهر نیز روبه رو هستیم.

خبر

4۰ درصد تخفیف ویژه در 
طرح ترافیک جدید

مدیــر کل واحد صــدور آرم طــرح ترافیک 
شــهرداری تهران از ارائه 4۰ درصدی تخفیف 

ویژه در طرح ترافیکی جدید خبر داد.
مصطفی قنبرنژاد با اشــاره به اجــرای طرح 
ترافیکی جدید از اول اردیبهشــت ماه ســال 
جاری گفت:  با توجه به مصوبه شــورای شهر 
تهران و تاییدیه فرمانداری تهران، شــهرداری 
تهران ملزم بــه اجرای طــرح ترافیکی جدید  
که برپایه پرداخت عوارض است شده و بر این 
اساس عوارض اخذ شده از شــهروندان برپایه 
ساعت ورود و خروج شــان در محدوده طرح 

ترافیک تعیین خواهد شد.
وی با بیان اینکه ســاعت طرح ترافیک جدید 
از ســاعت 6:۳۰ صبح تا ساعت ۱9 خواهد بود 
و پنجشــنبه ها و تعطیالت رســمی نیز  طرح 
ترافیــک اجــرا نمی شــود، ادامــه داد: برابر 
مصوبه در این طرح، دو آیتــم دارای تخفیف 
برای شــهروندان در نظر گرفته شــده است 
به گونه ای که افــرادی که معاینــه فنی برتر 
را اخذ کننــد از 2۰ درصد تخفیــف بهره مند 
 می شــوند و همچنین اگــر افــراد از قبل نیز
  حساب شهروندیشــان دارای شــارژ باشد از
  2۰ درصــد تخفیف برخوردار می شــوند که
4۰ درصــد تخفیــف خواهنــد   جمعــا 

 داشت.

جذب ۱۰ میلیارد ریال کمک 
مردمی به بهزیستی 

رییس اداره بهزیستی آران و بیدگل بیان کرد: 
یک میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال سال گذشته 
در بخش دولتی کمک جمع آوری شد که 4۵۰ 
میلیون ریال آن کمک های نقدی، یک میلیارد 
 ریال غیرنقــدی و ۱۵۰ میلیون ریــال از این 

کمک ها خدماتی بود.
حیدرایمانیان افزود: 9 میلیارد ریال کمک های 
مردم و نیکوکاران نیز در بخــش غیردولتی و 
هیئت امنایی جذب شــد که 6 میلیارد و 2۵۰ 
میلیون ریال نقدی، 2 میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال غیرنقــدی و 2۰۰ میلیــون ریال کمک 

خدماتی داشتیم.
وی اضافه کرد: کمک های مردمی سال گذشته 
در قالب های مختلف به مجموعه بهزیســتی 
2۰ درصد نســبت بــه ســال ۱۳9۵ افزایش 
یافت و این ســازمان از همه ایــن ظرفیت ها 
 در راســتای توانمندســازی جامعــه هدف

 بهره می برد.
رییس اداره بهزیستی آران و بیدگل همچنین 
گفت: 2 هزار و ۱۰۰ نفر در حوزه توانبخشــی 
و ۱8۰ نفر در حــوزه اجتماعی زیر پوشــش 
بهزیستی آران و بیدگل قرار دارند؛ اما برنامه ها 
تنها با اعتبارهای دولــت تحقق پیدا نمی کند 
و نیازمند مشــارکت های مردمــی به عنوان 
ســرمایه های اجتماعــی در این شهرســتان 

هستیم.

 جزئیات اعزام معلمان
 به مدارس خارج از کشور

رییس مرکز بیــن الملل و مــدارس خارج از 
کشــور وزارت آموزش وپــرورش با اشــاره به 
اینکه آزمون اعزام معلمان بــه مدارس خارج 
از کشــور در تاریخ 2۱ اردیبهشت ماه امسال 
برگزار می شــود، اظهار کــرد: معلمان دارای 
شــرایط از تاریخ ۵ اردیبهشــت برای تکمیل 
 فرم درخواســت شــرکت در آزمون به سامانه
 Www.eazam.medu.ir مراجعه کنند.

غالمرضــا کریمــی افــزود: معلمــان دارای 
 مدرک لیســانس با حداقل ۱۰ سال و حداکثر
  2۵ سال ســابقه کار و معلمان دارای مدرک

  فــوق لیســانس و باالتــر تــا 27 ســال 
 ســابقه کار می توانند در این آزمون شــرکت 
کنند. زوج های فرهنگی چنانچه زوج یا زوجه 
ســابقه بیش از 6 ماه ماموریت ثابت در خارج 
از کشور داشته باشــند حق شرکت در آزمون 

را ندارند.

اخبار

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
گفت: بــا تکمیل پــروژه پیاده راه ســازی خیابان 
چهارباغ، این مســیر به یک گذر فرهنگی تاریخی 
در شهر اصفهان تبدیل خواهد شد که برنامه های 

مختلف فرهنگی در این گذر اجرا می شود.
علیرضا صلواتی اظهار کرد: ایستگاه های دوچرخه 
در محــدوده رودخانــه زاینــده رود و محــدوده 
مرکزی شــهر اصفهان در ایام نــوروز فعال بوده و 

 به شهروندان و گردشگران نوروزی خدمت رسانی
 می کردند.

وی با بیــان این که ســعی شــده کــه فعالیت 
ایستگاه های دوچرخه با استفاده از بخش خصوصی 
صورت گیرد، افزود: با تکمیل پروژه پیاده راه سازی 
خیابان چهارباغ، این مســیر به یک گذر فرهنگی 
تاریخی در شــهر اصفهان تبدیل خواهد شــد که 

برنامه های مختلــف فرهنگی در ایــن گذر اجرا 
می شود.

وی با بیان این که طرح سه شنبه های بدون خودرو 
در سال 97 در محله های تاریخی شهر اصفهان اجرا 
خواهد شد افزود: برای اجرای طرح سه شنبه های 
بدون خودرو در پارک ترافیک رسالت اصفهان، این 

محدوده برای تردد خودروها بسته شد. 

معاون شهردار اصفهان خبر داد:
انتقال طرح سه شنبه های بدون خودرو به محله های قدیمی

پدر یلدا کارگر و مادرش خانه دار است. آنها زندگی 
ســاده ای دارند. مادر می گوید یلدا خواستگارهای 
زیادی دارد که همه هم ســطح خانواده خودشــان 

هستند اما او حاضر به این ازدواج نیست.
یلــدا کم کــم وارد ۳۳ ســالگی می شــود و تعداد 
خواســتگارهای هم کفوش کم خواهد شد و او هنوز 
منتظر رسیدن مردی با اسب سفید برای رسیدن به 

آرزوهای دست نیافتنی اش است.
چشمان منتظر یلدا، پسرهایی از طبقه خانوادگی این 
دختر که ازدواجشان به تعویق می افتد و آرزوهای او 
که شاید هیچ وقت به آن ها جامه عمل پوشانده نشود 
خبر از فاجعه ای دردناک می دهد. فاجعه ای که البه 
الی شعارهای مسئوالن اجتماعی و متولیان ازدواج 
به وجود آمد و همه جامعه بدون هیچ فکری از کنار 

آن رد شدند.
عدم رعایت تشابهات در ازدواج های کنونی

یک روانشــناس می گوید: در گذشته اصفهانی ها به 
ســخت گیر بودن برای ازدواج معروف بودند اما در 

حال حاضر این اتفاق برای کل کشور رخ داده است.
علی راکی معتقد است: اگر در گذشته خانواده های 
اصفهانــی تجمالتــی بودنــد ســعی می کردند با 
خانواده های هم سطح خودشــان وصلت کنند که 
مشکالت کمتر شــود اما حاال این اتفاق نمی افتد و 
افراد تمایل دارند با خانواده ها طبقه باالتر از خودشان 

ازدواج کنند.
وی با انتقاد از رعایت نکردن تشابهات در ازدواج های 

کنونی اظهار می کنــد: در حال حاضــر خانواده ها 
فرزندان خود را پرتوقع تربیت می کنند مثال با اینکه 
پایین شهر ساکن هستند اما اصرار دارند فرزند خود 
را در مدارس باالی شهر ثبت نام کنند. همین موضوع 
باعث می شود با توقعات آن  طرف شهر بزرگ شوند در 
صورتی که خانواده اش وضعیت مالی مناسبی ندارند. 
همین اتفاق توقع او از ازدواج را باال می برد و آن را به 

تعویق می اندازد.
رشــد قارچ وار تکنولوژی و اقتصاد بدون 

فرهنگ سازی

این روانشناس پیشرفت تکنولوژی و تغییر نوع نگاه 
افراد به ازدواج را دلیل اصال تشــریفاتی شــدن و به 
تعویق افتــادن آن در اصفهان می دانــد و می گوید: 
حاال جامعه با آشفتگی شدید فرهنگی رو به رو است. 
دخترها و پسرها سطح توقعشان بســیار باال رفته و 

خانواده ها هم به این موضوع دامن می زنند.
راکی، کم کاری مســئوالن فرهنگی، روانشناســان 
و متولیان ازدواج را مســئول این اتفــاق می داند و 
خاطرنشان می کند: در ۱۰ ســال گذشته جامعه با 
رشــد اقتصادی و تکنولوژی همراه بــود در صورتی 

که این رشــد قارچ وار بدون فرهنگ سازی های الزم 
صورت گرفت. 

وی ادامه می دهد: ما می توانستیم آدم ها را به سمت 
خودمان تغییــر دهیم و جذب کنیم امــا این کار را 
نکردیم و این شکاف بزرگ آشــفتگی هایی را ایجاد 
می کند که این آشــفتگی منجر به رشد آسیب های 

اجتماعی می شود.
ضرورت اجباری کردن مشــاوره پیش از 

ازدواج
این محقق حوزه ازدواج معتقد است دخترها و پسرها 
نگران آرامش داشتن در زندگی مشترکشان نیستند و 
برای ازدواج مالک هایی دارند که اولویت اول نیست.

راکی می گوید: در حال حاضر نیاز بــه برنامه ریزی 
برای همه اقشار بیشــتر از قبل حس می شود و باید 
برنامه های مشاوره ای پیش از ازدواج برای همه الزامی 
شود چون این مهم نیازمند کار علمی است و فقط در 
حد شعار به جامعه نگوییم ازدواج کنید همچنین نیاز 
است همه بدانند تفاوت های مالی، فرهنگی در ازدواج 

نباید زیاد باشد.
وی با اشــاره به این کــه تغییر نگاه نســل جوان به 
ازدواج بایــد عــوض شــود، خاطرنشــان می کند: 
آدم هــا را از هم جدا نکنیم اتفاقــا جامعه هدف باید 
افرادی باشند که مشکالت بیشــتری دارند نه آنها 
که همفکر و هم هدف هســتند همچنین ضروری 
اســت خوبی های زندگی بدون آســیب و سالم به 
همه نشــان داده شــود و اگر این اتفاق نیفتد شاهد 
 تشــریفاتی شــدن و به تعویــق افتــادن ازدواج ها

 خواهیم بود.

کسیبهدادآشفتگیفرهنگیازدواجنمیرسد

با نگاهی به تیپش متوجه ظاهرسازی اش می شوم، یلدا از همان ابتدای صحبتش می گوید که 
هدفش از ازدواج دست یافتن به آرزو های دور و درازی است که در خانه پدری به آن نرسیده و 
حاال سعی می کند با تغییر ظاهر و نشان دادن آن چه که نیست خود را به پسرهای پولدار نزدیک کند.

  در ازدواج دچار شعارزدگی شده ایم؛  

فاطمه راد

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ماموریت های 
اورژانس پیش بیمارستانی این استان در ایام تعطیالت نوروز 97 نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته حدود 2۵ درصد افزایش یافت.
کیانوش جهانپور با اشــاره به گزارش عملکرد 2۰ روزه ستاد نوروزی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در ســال 97، افزود: مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از 24 اسفند سال گذشته 
تا ۱4 فروردین امســال نزدیک به ۱۳ هــزار ماموریت اورژانس پیش 

بیمارستانی انجام داد.
وی ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان در مدت 

مشابه سال گذشته را حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ مورد اعالم کرد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان خاطرنشان کرد: 
در تعطیالت نوروز امســال حدود ســه هزار و 6۰۰ ماموریت حوادث 
ترافیکی و 9 هــزار و 4۰۰ ماموریت حوادث غیرترافیکی در اســتان 

اصفهان انجام شد .
جهانپور آمار جان باختگان ناشی از حوادث ترافیکی در استان اصفهان 

در نوروز امسال را ۳2 نفر اعالم کرد.
وی با اشــاره به آماده باش و خدمات رســانی ۵4 بیمارستان و مرکز 
درمانی و ۱4۱پایگاه اورژانس پیش بیمارســتانی زیر پوشش دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان در این استان، گفت: از 24 اسفند گذشته تا ۱4 
فروردین امسال، تعداد کل مراجعان به اورژانس مراکز درمانی حدود ۵۳ 
هزار نفر، خدمات دیالیز ویژه میهمانان استان 668 مورد و پیگیری مادر 

باردار و پس از زایمان پرخطر یکهزار و ۳87 مورد بوده است.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به 2۱ هزار 
مورد بازرسی میدانی از اماکن عمومی، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 
و اماکن بین راهی اســتان اصفهان در مدت یاد شده، گفت: یک هزار 
و ۵۳ مورد مداخالت نظارتی اعم از معرفی به مراجع قضایی، پلمب و 
برخورد با دستفروشان و معدوم ســازی نزدیک به ۵۰ تن مواد غذایی 
فاسد و غیر قابل مصرف نیز در این مدت توسط مرکز بهداشت استان 

اصفهان انجام شده است.

در نوروز 97 صورت گرفت؛

افزایش 25 درصدی ماموریت های 
اورژانس اصفهان 

با یک حقوق بخور و نمیر کارمندی، خرج خانواد ه 
چهار نفری شان را می داد. دو دخترش کم کم بزرگ 
می شدند و مثل هر خانواده  دخترداری خواستگارها 
رفت و آمد می کردند. در این بین دختر بزرگش به 
یکی از خواســتگارانش بله گفت و بساط ازدواج و 
شادی برپا شد. اما عمر این شادی چندان هم دراز 
نبود. در سراشیبی خرید جهیزیه دخترش، مجبور 
شد خانه  بزرگ حیاط  دارش را با یک خانه  جمع و 
جور، در یکی از محله های پایین عوض کند تا با آن 
پول، یک جهیزیه  اشــرافی به دختر بزرگش دهد. 
زندگی سه نفری در آن خانه  نقلی تازه شکل گرفته 
بود که دختر کوچک هم ازدواج کرد و برای خرج 
و مخارج جهاز این دختر مجبور به اجاره نشــینی 
شــدند. خانه و زندگی دو دختــر را که می دیدی 
گمان می کردی وارد زندگی یکی از اشراف زاده ها 

شده ای. فرش های دســتباف آن چنانی، مبل های 
ســلطنتی بزرگ، چندین دســت ظروف چینی 
خارجی، روتختی  های ترمه، آشــپزخانه  کوچکی 
که با همه نوع وسیله  برقی پر شده، ویترینی پر از 

ظروف نقره و ... .
فکــر می کنــم مــا تنها 
جماعتــی هســتیم که 
گمــان می کنیــم هرچه 
جهیزیــه  ســنگین تر و 
بیشتر باشد، خوشبختی 
آن زوج تضمینی  اســت. 
هرچه ظاهر زندگی خوب 
باشد، باطنش هم خود به 
خود خوب و عالی می شود. 
دســت زیر چانه هایمان 

گذاشــته ایم تا ببینیم چه کســی زندگی پرزرق 
و برقی دارد تا مــا هم به خودمــان بیاییم و با هر 

ترفندی توی چشم بقیه باشیم. وقتی می توانیم یک 
جشن ساده، یک ازدواج بدون ریخت و پاش برگزار 
کنیم یا یــک زندگی را بدون ادا و اطوار تشــکیل 
دهیم، چرا یک مراســم عریض و طویل و مسخره 
و پر از بریز و بپاش درست 
می کنیم؟ خواستگاه این 
تجمل گرایی از چه موقع 
ما را اســیر خود کرد و از 
کجا پیدا شد؟ اینکه دادن 
جهیزیه ساده و در حد یک 
زندگی اولیه نشدنی ا ست 

را چه کسی نوشته؟ 
ازدواج بــا این رســومات 
خودساخته، چیزی نبود 
که باید باشــد. قــرار بود 
دختر و پســر در حد یک زندگی ساده  اولیه از پدر 
و مادرشان کمک بگیرند و بعد با تالش خودشان 

آرام آرام هرچه نیاز دارند را فراهم کنند. قرار نبود 
از همان ب بسم ا...، زندگی تبدیل به میدان جنگ 
شــود و عروس و خانواده اش مــورد هجوم زخم 
زبان هــای اطرافیان قرار بگیرند کــه چرا ویترین 
نقره نداری، چرا مبل هایــت را ارزان خریده ای و 
از این دســت ایراداتی که حتی در عهد جاهلیت 
هم وجود نداشته است. قرار بود خانواده ها در حد 
وسع خودشــان ملزومات یک زندگی را به دختر 
و پسرشــان بدهند و برای تنها چیــزی که مایه 
می گذارند آرامش و خوشبختی فرزندان شان باشد. 
این رسومات نانوشته از هرکجا  سر باز کرد، مریضی 

و خشم و ناآرامی را هم با خود آورد.
 بــه زندگــی خــرده نگیریــم کــه ســخت 
می گیــرد. ایــن مــا هســتیم کــه بــا توقعات 
بیــش از حــد و چشــم و هم چشــمی ها یمان 
 زندگــی را هــم ســخت گرفته ایــم و هــم تلخ 

کرده ایم. 

عطیه میرزا امیری

ازدواج قرار بود مایه  خوشی باشد نه عزا!
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مصرف بلندمدت قهوه موجب تشدید عالئم آلزایمر می شود
پیشنهاد سردبیر:

منزل
کافه 

اسموتی از نوشیدنی های خنک و  دلچسبی است 
که با شروع فصل گرما می تواند جایگزین مناسبی برای 

نوشیدنی هایی مانند چای باشد. مصرف اسموتی ها 
عالوه بر تامین آب مورد نیاز بدن در فصول گرم به دلیل 

نداشتن شکر می تواند یک نوشیدنی رژیمی مناسب نیز باشد. اکثر 
اسموتی ها پایه مشترکی دارند و می توان بسته به نوع و سلیقه هر 

فرد میوه ها و یا سبزیجات را به آن اضافه کرد.
برای تهیه اسموتی هندوانه مواد زیر را الزیم داریم:

هندوانه، آب لیمو، عسل آب یا شیر، نعنا
هندوانه را به قطعات کوچک تقســیم و در فریزر قرار دهید تا یخ 

بزند. پس از یخ زدن کامل آن را  با آب لیمو و عسل و آب و نعنا 
داخل مخلوط کن بریزید تا کامال مخلوط و هندوانه کامال 

پوره شود. در نهایت شما نوشیدنی با بافت یخ 
در بهشت خواهید داشت.

اسموتی هندوانه

روز جهانی ســالمت امسال با شعار »پوشــش همگانی سالمت: برای 
همه، در همه جا« تالش می کند تا توجه مجامع بین المللی و سیستم 
بهداشت و سالمت کشــورها را به لزوم نیاز به در دسترس قرار گرفتن 
خدمات سالمت برای همه اقشار جامعه جلب کند. 7 آوریل که هر ساله 
از سوی سازمان بهداشت جهانی تاریخی برای توجه به سالمت همگانی 
در نظر گرفته شده فرصتی است که هر ساله سازمان بهداشت جهانی 

تالش می کند تا خطرهای سالمت همگانی و جهانی را گوشزد و 
راهکارهایی برای رفع آنها ارائه دهد. پوشش همگانی سالمت که 
امسال از سوی این سازمان به عنوان یک اولویت مطرح شده به 
این معنی است که  همه افراد جامعه، خدمات مورد نیاز سالمت 

را بی هیچ فشار مالی دریافت کنند. این شعار در حالی امسال به 
عنوان محور سالمت جهانی تعیین شده که در اغلب مناطق جهان 

حتی در کشــورهای پیشــرفته ای مانند آمریکا مقدار و نوع دریافت 
خدمات بهداشتی رایگان همواره محل مناقشه بوده و تا آنجا در میان 
افکار عمومی جهانی مورد توجه اســت که در برخی از کشورها مانند 
آمریکا نامزدهای انتخاباتی با شــعار توجه بیشتر به خدمات سالمتی 

و رایگان کردن آن می تواند در آینده انتخابات سیاســی بسیار 
تاثیر گذار باشد.

وضعیت خدمات ســامتی در دنیا 
چگونه است؟

در حالی که کشورهایی مانند کانادا، 
قطر ، فرانســه و هنگ کنگ جزو 

بهترین کشورها از لحاظ ارائه 
خدمات همگانی سالمت 

هســتند بیمارشدن در 
این کشورها مصیبت 

نیست و بیماران می 
توانند به راحتی به 

بیمارستان بروند، بدون آنکه استرس هزینه های آن را داشته باشند اما 
اوضاع ارائه این گونه خدمات در کشورهای آفریقایی ، آسیا و حتی برخی 
از کشورهای اروپایی چندان خوب نیســت. به عنوان مثال در روسیه 
خدمات بهداشت درمانی روی کاغذ رایگان است، اما در عمل سیستم 
پیچیده بیمه های خدمات درمانی شرایط را به گونه ای تغییر داده تا 
مبلغ درخور توجهی »زیرمیزی« به پرستاران و پزشکان پرداخت نشود، 

امکان استفاده از خدمات مناسب نیز وجود نداشته باشد. در کشورهای 
آفریقایی نیز بیمار شدن مانند یک تراژدی است و تقریبا کمتر کسی 
می تواند و یا قادر است مراحل درمان و دارو را رایگان و به صورت کامل 

در اغلب کشورهای آفریقایی دریافت کند.
طرحی که قرار بود سامت را متحول کند

در ایران از سال 1393 کلید اجرای طرح تحول نظام سالمت کشور به 
منظور ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سالمت و ارتقای کیفیت 
آن و در دســترس قرار دادن رایگان برای اقشــار کم درآمد، افزایش 
پاسخگویی بیمارســتان ها به مردم، تعریف بسته ویژه خدماتی برای 
بیماران اورژانســی، افزایش ماندگاری پزشــکان در مناطق محروم، 
حمایت ویژه از بیماران صعب العالج، ترویــج زایمان طبیعی، ارتقای 
کیفیت ویزیت بیمار زده شــد اما این طرح که می توانســت بار مالی 
تامین هزینه های سالمت خانوارها را از سبد هزینه هایشان بکاهد در 
میانه راه عمال با نقص در عملکرد و محدودیت بسیاری از خدمات پیش 
بینی شده در این طرح روبه رو شد. هزینه های گزاف اجرای این طرح 
و عدم تامین اعتبار مالی آن در چند سال اخیر به دلیل تنگناهای ناشی 
از تحریم های بین المللی و دارویی اگر چــه امکان اجرای کامل همه 
بندهای این طرح را نداد اما توانست سهم مردم از هزینه های بستری 
از 37 درصد به ســه درصد برای روستاییان و شش درصد برای 
شهرنشــینان را تا حدودی عملی کند. همچنین تامین 
هزینه هــای درمان ناباروری و ســاخت بیش از 
14000 متــر مربع از فضاهای فرســوده 
بیمارســتانی و تجهیز اورژانس های 
بیمارستان های دولتی و ... را می 
توان دستاوردی دانست که 
امکان در دسترس بودن 
درمان و تامین سالمت 
را تا حدودی فراهم 

ساخته است.

مرضیه محب رسول

سالمتی، یک حق همگانی است
   به مناسبت 18 فروردین روز جهانی سامت؛  

محققان می گویند:
 تاثیر منفی چاقی 
بر کبد کودکان

 به گفتــه محققــان؛ چاقی یــا اضافه 
وزن کــودک تاثیــر منفی بــر کبدش 
دارد.محققان دانشــگاه کلمبیا آمریکا 
دریافتند دورکمر بزرگ تر در ســن 3 
سالگی احتمال ابتال کودک به کبد چرب 
غیرالکلی را در سن ۸ سالگی افزایش می 
دهد.کبد چرب غیرالکلــی زمانی روی 
می دهد که چربی بیش از اندازه زیاد در 
کبد تجمع یافتــه و موجب بروز التهاب 
شده و در نتیجه به کبد آسیب برساند. 
جنیفر وو بایدال، سرپرست تیم تحقیق  
در این بــاره می گوید: بــا افزایش نرخ 
چاقی در دوره کودکی، ما شاهد کودکان 
بیشتری با ابتال به کبدچرب هستیم. به 
گفته وی، »اکثر والدیــن می دانند که 
چاقی می تواند منجر بــه دیابت نوع۲ 
و سایر مشــکالت متابولیکی شود، اما 
آگاهــی کمتری در مــورد این موضوع 
دارند که چاقی حتــی در کودکان هم 
می تواند منجر به بیماری کبدی شود.

در این مطالعه، محققــان میزان آنزیم 
کبد موســوم به ALT را در خون ۶3۵ 
 ALT کودک بررســی کردند؛ افزایش
نشــانه آســیب کبدی بوده و می تواند 
در افراد مبتال به کبــد چرب غیرالکلی 
روی دهد.محققان دریافتند تا ســن ۸ 
سالگی، ۲3 درصد کودکان تحت مطالعه 
دارای میزان بــاال آنزیــم ALT بودند.
 کودکان دارای اندازه دور کمر بیشــتر

 )چاقی شــکمی( در ســن 3 ســالگی 
معیارهــای  دارای  کــودکان  و 
بیشــتر چاقــی بیــن ســنین 3 و ۸ 
 ســالگی، بیشــتر دارای میــزان بــاال 

ALT بودند.

مشکالتی که در اثر خوابیدن 
با آرایش ایجاد می شود

مواد آرایشــی هنگام خواب کل ســطح 
پوســت را می پوشــانند و اجازه تبادل 
حرارتی و تعریق در هنــگام خواب را به 
پوســت نمی دهند و آن را دچار اختالل 
خواهند کرد. در همیــن زمینه مجتبی 
قمری، متخصص پوست و مو در خصوص 
آســیب خوابیدن با مواد آرایشــی روی 
پوســت،  گفت:  معموال این مواد هنگام 
خواب کل سطح پوســت را می پوشاند 
و اجــازه تبــادل حرارتــی و تعریق در 
هنگام خــواب را به پوســت نمی دهند 
که در این هنگام پوســت دچار اختالل 
خواهد شــد. وی در ادامه افزود: با بروز 
اختالل انســدادی انواع مشکالت دیگر 
مانند جوش زدن رخ می دهد که در اکثر 
مواقع این جوش ها چرکی و وابســته به 
ریشه مو هســتند. قمری گفت: با بروز 
تعریق هنگام خواب مواد آرایشــی روی 
پوست حساســیت نیز ایجاد می کند. به 
صورتی کــه حتی ممکن اســت مالیده 
شدن این مواد به پتو آلودگی ایجاد کند 
و ماندگاری آن در طوالنی  مدت خصوصا 
در مواد آرایشــی بدون کیفیت و ارزان 
منبع آلودگی، عفونت و آلرژی باشد.وی 
اظهار داشــت: آلودگی ها و مواد آرایشی 
باعث آسیب به پوست می شوند و با تکرار 
آن الیه های پوســتی در هم می شکنند؛ 
هم چنین چین و چروک  و در نهایت پیری 
زود رس پوست  صورت  ایجاد خواهند کرد. 
متخصص پوست در پایان اظهار داشت: 
خانم ها باید حتما قبــل از خواب صورت  
و پوســت خود را از مواد آرایشی و دیگر 
آلودگی ها پاک کنند. زیرا پاک کننده ها 
منافذ پوســت  را به خوبی باز می کنند و 

به شادابی آن کمک زیادی خواهند کرد.

نمک در غذا اگر چه آن را خوشمزه تر می کند اما عالوه بر از بین بردن برخی از خواص مفید می تواند عامل بسیاری از بیماری ها به خصوص 
در میان سالی و پیری باشــد. برای بسیاری از افراد عادت کردن به طعم غذاهای بی نمک دشــوار است به همین دلیل متخصصان تغذیه 
توصیه می کنند برای کم کردن نمک راه های جایگزین انتخاب شود که افراد بتوانند به راحتی با کاهش میزان نمک در غذاها کنار بیایند.

1.ادویه ها می توانند جایگزین خوبی برای طعم دهی به غذا ها باشــند. افزودن فلفل به جای نمک به غذاها به خصوص برای افراد مسن 
می تواند عالوه بر تامین انرژی بدنی این افراد آنها را در برابر بیماری هایی چون آلزایمر مصون تر کند.

۲.گیاهان معطر به غذا اضافه کنید. زنجبیل و سیر جزو قوی ترین طعم دهندهای غذایی هســتند. افزودن این مواد به غذاهای گوشتی 
برخالف نمک، به دلیل ویژگی های ضد التهابی آن می تواند موجب کاهش احتباس مایع در بدن و پیشگیری از مشکالت قلبی عروقی شود.
3.برنج از جمله موادی است که بیشــترین حجم نمک مصرفی در غذای ایرانیان را به خود اختصاص می دهد. مقدار کمی زیره به عنوان 
یک ماده معطر می تواند جایگزین خوبی برای طعم دهی به پلوهای ایرانی باشد. این ماده حاوی آنتی اکسیدان هایی است که اثرات منفی 

رادیکال های آزاد را از بین می برند. مصرف منظم زیره به کنترل کلسترول خون و کاهش خطر مشکالت قلبی عروقی کمک می کند.
4.لیمو ترش و انواع سرکه ها می توانند جایگزین نمک حذف شده از میوه ها و سبزیجات باشند. خوراکی ها و میوه های اسیدی مانند لیمو 
و سرکه می توانند همان مزه ای را که هنگام صرف نمک دارید برای شما شبیه سازی کنند. مصرف همزمان آب لیمو ترش با غذا به دلیل 

وجود ویتامین cمی تواند در جذب آهن و روی غذا در بدن کمک شایانی بکند.
۵.نمک های رژیمی از جمله موادی است که توسط کارشناســان تغذیه به عنوان یکی از جایگزین های نمک توصیه می شود. تفاوت این 
دو ماده به میزان سدیم موجود در آنها بر می گردد. نمک طعام از کلروسدیم و نمک رژیمی از کلروپتاسیم تشکیل شده است. نمک رژیمی 
به دو صورت  کم سدیم یا به اصطالح نمک »سبک« و بدون ســدیم یا به اصطالح »بدون نمک« در بازار موجود است اما افرادی که دارای 

بیماری قلبی و کلیوی هستند نمی توانند از این مواد استفاده کنند.

چطور یک غذای کم نمک اما خوشمزه داشته باشیم

آشپزی 
سالم

 انتهای ناپیدای 
طرح سالمتی رایگان

اگر چه برخــی معتقدند شــمارش معکوس برای 
نابودی طــرح تحول نظام ســالمت آغاز شــده 
اســت اما با تامین منابع عاقالنه بــرای این طرح و 
حذف برخی از برنامــه های زائــد و هزینه بر این 
 طرح می توان بــه ادامه دادن این طــرح امیدوار

 بود.
 از ســوی دیگر تالش برای به صفر رساندن رخداد 
هزینه های فقرزا در کشور مســتلزم به کارگیری 
ســاز وکارهای مناســب و موثر در مــورد تقویت 
نظام بیمــه و طراحــی سیاســت هایی هدفمند 
برای شناســایی و حمایت از اقشــار آسیب پذیر 
و محروم جامعــه خواهد بــود کــه هماهنگی و 
حرکــت منســجم تمــام ارکان قانون گــذاری، 
 تصمیم ســازی، سیاســتگذاری و اجرایــی را 

می طلبد. 

فقر در کمین بیماران

در ایران رشد امراضی مانند سرطان و بیماری های 
قلب و ریه طی ده سال اخیر موجب شده تا هزینه های 
 کمرشکنی به دهک های پایین جامعه تحمیل و سبب 
شود این خانوارها فقیرتر شوند و در برخی موارد به 
زیر خط فقر بروند. موسسه ملی تحقیقات سالمت 
جمهوری اســالمی ایران به  عنوان متولی دیده بانی 
طرح تحول سالمت، بر اســاس اطالعات مرکز آمار 
ایران در انتهای ســال گذشــته اعالم کرد که اگر 
جمعیت کشور را در سال 1394برابر 79 میلیون نفر 
در نظر بگیریم، کل افرادی که زیر خط فقر بین المللی 
زندگی می کرده اند برابر ۲۲1.۲00 بوده که 31.۶00 
نفر آنها به علت پرداخت هزینه های سالمت به زیر 
خط فقر رفته اند. این در حالی اســت که طبق اعالم 
این موسسه طی بازه زمانی ده ساله اخیر فقر به دلیل 
پرداخت هزینه های سالمت سیر نزولی داشته و این 
به دلیل اجرای طرح هایی مانند تحول ســالمت در 

کشور بوده است.

به گفته دانشمندان؛
مصرف بلندمدت قهوه موجب تشدید عالئم آلزایمر می شود

دانشمندان عنوان می کنند که مصرف بلندمدت قهوه می تواند عالئم عصب شناســی را در افراد مبتال به آلزایمر تشدید 
کند؛ چراکه موجب توقف مولکول های که عامل بروز این بیماری در سن پیری هستند، می شود؛ اما برخی شواهد هم 

نشان می دهند زمانی که مشکل شناختی بروز می کند، ممکن اســت کافئین تاثیرات معکوس داشته باشد. در یک 
مطالعه جدید، محققان دانشگاه بارسلونا اسپانیا همراه با محققان موسسه کارولینسکا سوئد به بررسی موش های 
آزمایشگاهی مبتال به آلزایمر پرداختند. یک محقق  عضو تیم تحقیق از دانشــگاه بارسلونا، در این باره می گوید: 
عالئم بیماری آلزایمر در موش های مبتال به این بیماری بســیار شبیه به 
انسان است. ما موش ها را تحت درمان خوراکی بلندمدت با دوز 
بسیار پایین کافئین )mg/mL 0.3( که معادل سه فنجان 
قهوه برای انسان است قرار دادیم و آنها را با موش 
های سالم مقایسه کردیم. نتایج نشان داد کافئین 

موجب تغییر رفتار موش های ســالم شد و عالئم 
عصب شناســی موش های مبتال به آلزایمر را تشــدید 

کرد و بر اساس مشاهدات ما تاثیرات معکوس کافئین در 
بیماری آلزایمر همراه با مشاهدات بالینی قبلی نشان می دهد 

که تشدید عالئم رفتاری و روانی دمانس عمدتا با تاثیرات سودمند 
شناختی کافئین تداخل می یابند.

مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت:
ویزیت »طب ایرانی« بیمه می شود

مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت از نشســت های متعدد با دبیرخانه شورای 
عالی بیمه به منظور بیمه »ویزیت و خدمات طب ایرانی« خبر داد و گفت: این دبیرخانه 
قول داده است که در اولین جلسه اش ویزیت طب ایرانی تحت پوشش بیمه می رود.  
خدادوست در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که تاکنون در زمینه طب ایرانی 
انجام شده، ایجاد ادارات طب ایرانی در معاونت های درمان، اداره فرآورده های طبیعی 
و پست های کارشناس و کارشناس مســئول در معاونت بهداشت دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور بوده است؛ البته هنوز همه دانشگاه ها این پست را تشکیل نداده اند و با 
توجه به ابالغی که به دانشگاه ها انجام شده، در ماه های اول سال 97 مستقر خواهند 

شد.
مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت همچنین گفت: رشته فرآورده های طبیعی 
در جلسه شورای عالی و برنامه ریزی وزارت بهداشت تصویب شده و امیدواریم در سال 
97 به تدریج برخی از رشته های پشــتیبان دیگر از جمله رشته مراقبت بالینی طب 
ایرانی، ماساژ و تغذیه طب ایرانی به تدریج تصویب شوند. این رشته ها از مقطع دیپلم 
برای مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشجو می گیرند و دانشجویان در دانشکده های 
طب ایرانی تحصیل می کنند و ایجاد رشته های پشتیبان به توسعه منطقی طب ایرانی 

کمک می کند.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2387 | April  07,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL

9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2387 |  شنبه 18 فروردین 1397 | 20 رجب 1439



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2387 | شنبه 18 فروردین 1397 | 20 رجب 1439

هدیه وزیر ورزش به برانکو
از ســوی وزیر ورزش و جوانان لــوح تقدیر و 
هدایایــی بــه پــاس 
خدمــات برانکو در 
تیم پرسپولیس به 

وی اهدا شد.
برانکــو ایوانکوویچ 
سرمربی تیم فوتبال 
پرسپولیس بعدازظهر 
پنجشــنبه به دعوت حمیدرضا گرشاســبی، 
سرپرست این باشگاه راهی ساختمان باشگاه 
پرســپولیس شــد تــا هدایایی که مســعود 
ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانــان برای او در 
نظر گرفته بود را دریافــت کند.وزیر ورزش به 
پاس خدمات برانکو و در راستای نتایج خوب 
تیم پرسپولیس در لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
آســیا لوح تقدیری به ســرمربی پرسپولیس 
داد که این لوح از ســوی گرشاسبی به برانکو 
داده شد.همچنین یک مجلد از کتاب »ایران، 
گهواره تمدن« که به زبان انگلیسی نوشته شده 
از سوی وزیر ورزش به ســرمربی پرسپولیس 

اهدا شد.

 وقتی دل یک خارجی
 برای تیم ملی سوخت

سرمربی تیم ناتینگهام فارســت برایش مهم 
است که اشــکان دژاگه 
در جام جهانی ۲۰۱۸ 
حضــور داشــته 

باشد.
اشــکان دژاگه که 
در لیگ دســته اول 
انگلیــس بــرای تیم 
ناتینگهام فارست بازی می کند در مقطع بدی 
از زمان دچار مصدومیت شــد. حتی شــنیده 
می شد که شــاید به دلیل مصدومیت حضور 
او در جام جهانی هم منتفی شــود، اما ظاهرا 
مشکل اشــکان تا حدودی رفع شــده است؛ 
چراکه ســرمربی تیم ناتینگهــام اعالم کرده 
اشکان آماده بازی شــده اما ترجیح می دهد از 
او مراقبت کند تا یکی از کاپیتان های ایران در 
جام جهانی مشــکلی برای بازی نداشته باشد. 
این نگاه سرمربی ناتینگهام بسیار جالب است 
و اگر نگاه مربیان داخلی هم اینطور بود، شاید 
مشــکالت به وجود آمده برای تیم ملی به این 

حد نمی رسید.

 موفقیت یک برنامه ورزشی
 در جشنواره نوروزی

برنامه نوروز فوتبالی که در ایام عید از شــبکه 
ورزش پخش می شد، 
در جشــنواره سین 
ســیما در رتبــه 
دوم برنامــه های 
ترکیبی قرار دارد.

این برنامه که به تهیه 
مجتبــی  کنندگــی 
پوربخش، ســردبیری افشــین عبداللهیان و 
اجرای فرشــید نوابی روی آنتن رفته شــامل 
نظرسنجی انتخاب تیم سال 96، بازیکن سال 
96، گفت وگو با ســتاره های سرخابی فوتبال 
ایران و... بوده است. عالقه مندان به این برنامه 
می توانند با شماره گیری کد مورد نظر به این 
برنامه رای بدهند.برنامه نوروز فوتبالی، در سال 
های اخیر با عنوان شب های فوتبالی در شبکه 
ورزش پخش می شود و یکی از پرطرفدارترین 
برنامه های فوتبالی به شمار می رود.در روزهای 
عادی، مهدی توتونچی اجرای برنامه را برعهده 
دارد و در شب های مسابقات داخلی فوتبال در 

ایران، روی آنتن می رود.

المپیک به دروس مدارس 
چین اضافه می شود

وزارت آموزش چیــن در نظــر دارد با توجه 
بــه میزبانی بــازی های 
المپیک و پارالمپیک 
زمســتانی پکــن 
۲۰۲۲ ، برنامــه 
معرفی المپیک را 
به برنامــه تحصیلی 
مــدارس ابتدایــی و 
متوسطه این کشور اضافه کند.این برنامه ابتدا 
توســط وزارت آموزش چین، اداره کل ورزش 
این کشــور و کمیته برگزار کننده بازی های 
المپیک و پارالمپیک زمســتانی پکن ۲۰۲۲ 
مطرح شد.براســاس این برنامه که اواخر ماه 
فوریه اعالم شد برنامه آموزشی المپیک شامل 
دوره های ادبیات و تربیت بدنی و فعالیت های 
فرهنگی اســت که در مدارس سرتاسر چین 
اجرایی می شود.هدف این برنامه درگیر شدن 
بیشــتر دانش آموزان با ورزش های زمستانی 

است.

وقتی دل یک خارجی  برای تیم ملی سوخت

پیشنهاد سردبیر:
شنیده ها

 روزنامه الریاضیه عربستان خبر داد که نواف العابد، هافبک الهالل 
با اعالم کادر پزشــکی این تیم به خاطر مصدومیت نیاز به ۲ ماه 
اســتراحت دارد و در نتیجه فصل را از دســت داده است.الهالل 
در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا ۲۷ 
فروردین در کویت میزبان استقالل است که با این خبر العابد رسما 

بازی با شاگردان شفر را از دست داد.

نواف العابد به استقالل نمی رسد

 آیا سروش رفیعی به پرسپولیس برمی گردد؟ این سوالی است که بعد از 24
مصاحبه هافبک ایرانی الخور مطرح شده چرا که سروش در این مصاحبه 
گفته به جز الخــور از تیم های دیگری هم پیشــنهاد دارد. خبرآنالین 
نوشته:» اگر پنجره نقل و انتقاالت برای سرخپوشان باز شود، بدون شک 
شاهد خروج نام مسلمان از لیست این تیم خواهیم بود. در آن زمان شاید 

فضای مذاکره برای بازگرداندن سروش رفیعی نیز باز شود«. 

سروش جانشین مسلمان می شود

07

با اقدام باشگاه ورونای ایتالیا صورت گرفت؛
 والیبالیست اصفهانی 

 باالتر از رونالدو
مرحله یک چهــارم نهایی لیــگ قهرمانان اروپا 
در حالی پیگیری شــد که در یکی از حســاس 
ترین دیدارها تیم فوتبال رئال مادرید توانست با 
درخشش رونالدو و با نتیجه ۳ بر صفر یوونتوس 
را شکســت دهد. اما یکی از صحنــه های جالب 
توجه بازی پرش و ضربه قیچی برگردان رونالدو 
بود که تحســین همگان را در بر داشت. باشگاه 
ورونای ایتالیا در مقایسه ای جالب پرش و شوت 
کریستیانو رونالدو را با یکی از پرش های محمد 
جواد معنوی نژاد بازیکن تیم والیبال این باشگاه 
در کار هم قــرار داده تا اختالف پــرش این دو 
ورزشکار را نشان دهد. در این تصاویر می بینیم 
که ارتفاع پــرش و ضربه معنوی نــژاد با رونالدو 
اختالف فاحشی دارد و بدین ترتیب معنوی نژاد 

باالتر از رونالدو قرار می گیرد.
این والیبالیست ملی پوش اصفهانی که ۲ متر و ۲ 
سانتیمتر قد دارد، در حال حاضر در تیم بلو والی 

ورونای ایتالیا بازی می کند.

از تهران تا رم
  سانسور عجیب لوگوی باشگاه رم در شبکه سه 
باعث شــد که رضا جاودانی تبدیل به یک چهره 
جهانی شود! جدا از این مســئله، اقدام غیرقابل 
توصیف دوستان در شبکه ســه باعث شد که به 
جز رسانه های جهانی، باشگاه رم هم به این اتفاق 
واکنش نشان دهد و  با انتشار تصویر سانسور شده 
 بنویســد: »اگر مرا در این حالت دوست نداری، 

می توانی در این حالت دوست داشته باشی!«
این اتفاق باعث شــد که کاربران ایرانی با حضور 
در صفحات باشــگاه رم در شبکه های اجتماعی 
از اقدام شبکه سه انتقاد کنند تا باشگاه رم پست 
دیگری منتشر و به حمایت طرفداران ایرانی اش 

افتخار کند.

مستند موفق ترین تنیسور زن 
تاریخ پخش می شود

 به زودی مستندی از سرنا ویلیامز پخش خواهد 
شد.سرنا ویلیامز در حال حاضر بهترین تنیسور 
زن تاریخ است و در طول سال های اخیر مدال ها 
و کاپ های بسیار زیادی بدست آورده است. حاال 
شبکه HBO که شروع به ساختن مستند زندگی 
او کرده، قرار اســت این مســتند را پخش کند. 
قسمت اول مســتند ›› Being Serena ‹‹ روز 

دوم ماه می پخش می شود.

 کروات ها در ایران
 »شش تایی« می شوند

تیم پرســپولیس قهرمانی در لیگ هفدهم را تا 
حدی قطعی کرده و این دومین قهرمانی متوالی 

سرخ ها در لیگ برتر خواهد بود.
اما نکته ویژه این قهرمانی، ششمین جام کروات 
ها در لیگ ایران اســت. اولین بار در ســال ۷4 
استانکو پوکله پوویچ با پرســپولیس لیگ ایران 
را فتح کرد و فصل بعد توانســت از قهرمانی اش 
دفاع کند.یک دهه بعد مــالدن فرانچیچ با فوالد 
قهرمان لیگ ایران شد تا کروات ها در ایران هت 
تریک کنند. هفت فصل بعد این زالتکو کرانچار 
بود که با ســپاهان قهرمان لیگ برتر شد و حاال 
برانکو ایوانکوویچ، کار نا تمام بقیه را تمام می کند.
او هم مثل اســتانکو از قهرمانی اش دفاع کرد تا 
ششــمین قهرمانی ســرمربیان کروات در لیگ 

داخلی ایران را رقم بزند.

در حاشیه

پیشخوان

حریف 2 متر در آسمان 
است، ماعلیه کی روش بیانیه 

می نویسیم

ســرمربی پرسپولیس 
سونامی صدر عاملی را کلید 
زد، برانکــو همبازی بهرام 

رادان
ارتفاع ترس، پرتغال و 
رونالدو تا دیــروز هم برای 
ایران ترسناک بودند با این 

قیچی ترسناک تر هم شدند

ماجــرای درگیــری 
اردوی آبی ها بین رحمتی 
و یاورزاده، به خاطر رفافت 

با منصوریان

سرمربی استقالل موضع خود در تمدید قرارداد با این تیم 
را تا حد زیادی مشــخص کرد.وینفرد شفر از زمانی که با 
استقالل قرارداد امضا کرده است این تیم را متحول کرده و 
حاال تمدید قرارداد او با این تیم به مطالبه عمومی هواداران 

تبدیل شده است.
در این بین شایعات زیادی مطرح شــده که اختالف اصلی برای تمدید قرارداد شــفر با استقالل بر سر مبلغ 
قرارداد این مربی است و البته در این مدت رقم های مختلف به عنوان رقم پیشنهادی شفر منتشر شده است.

شفر در نشست خبری قبل از بازی با سیاه جامگان تلویحا تایید کرد که موضوع عدم تمدید قرارداد او به خاطر 
دستمزدش است و گفت: من دستمزد منصفانه می خواهم نه بیشتر. طبیعی است اگر موفق شوم، دستمزد من 

باالتر می رود و اگر موفق نباشم دستمزدم پایین می آید. 

 حرف آخر شفر
 در مورد تمدید 
قرارداد با استقالل

بازیکنان پرســپولیس برای تمدید قرارداد خود با این 
باشگاه به خواسته مشــترکی رسیده اند که از نظر مالی 
چندان به سود باشگاه  نیست. با توجه به اینکه احتمال 
بخشش محرومیت باشگاه پرسپولیس از پنجره نقل و 
انتقاالت تابستانی خیلی کم اســت از این رو مسئوالن 

این باشگاه چاره ای جز حفظ همه نفرات تیم شان ندارند. از این رو فرصت خوبی هم نصیب سرخپوشان 
شده تا خواســته های خود را از باشگاه شان مطرح کنند.خواســته ای که بین همه نفرات پرسپولیسی ها 
مشترک است، تسویه حساب کامل و بخشــش جریمه هایی است که فصل پیش و مدیریت قبلی باشگاه 
پرسپولیس برای آنها در نظر گرفت. سرخپوشــان فصل گذشته با جریمه های مختلفی از سوی مدیریت 
 باشگاه مواجه شدند که باعث شد 5 تا ۱5 درصد قراردادشان کسر شود و این موضوع دلخوری شدید آنها را

 در پی داشت.

شرط مشترک بازیکنان 
پرسپولیس برای 
تمدید قرارداد

نظر دل پیرو در مورد 
بازنشستگی دروازه بان اسطوره ای ایتالیا
الکساندرو دل پیرو، بازیکن افســانه ای تیم یوونتوس، راجع به 
زمان بازنشستگی جان لوئیجی بوفون صحبت کرد.بوفون 4۰ 
ساله از ســال ۲۰۰۱ تا کنون در تیم یوونتوس مشغول به بازی 
بوده است و هنوز آمادگی بازی کردن برای این تیم را دارد .دل 
پیرو، هم بازی سابق او در تیم ملی ایتالیا و یوونتوس ا خیرا  در 
مصاحبه ای درباره زمان بازنشســتگی  بوفون گفته: اینکه چه 
زمانی بوفون بازنشسته خواهد شد را من نمی دانم. واضح است 
که بازیکن بزرگی چون او زمانی باید بازی کردن را کنار بگذارد 
که دیگر عالقه ای به بازی کردنش نداشته باشد؛ زمانی که دیگر 

قابلیت بازی کردن و پیشرفت کردن در کارش را نداشته باشد.

ونگر: 
تماشای اوزیل ،لذت بخش است

 با وجود به اینکه در جریان بازی آرسنال- زسکامسکو، رمزی 
و الکازت، هر کدام دو گل به ثمر رسانده بودند، تمام نگاه ها 
روی اوزیل بود. هافبک آلمانی، یک ضربه پنالتی گرفت که 
الکازت آن را به گل تبدیل کرد و یک پــاس عالی هم برای 
رمزی فرســتاد که گل دومش را بزند. او همچنین گل آخر 
آرسنال را نیز ســاخته و پرداخته کرد و پس از بازی ونگر به 
تمجید از او پرداخت. سرمربی فرانســوی گفت: » اوزیل از 
بازی اش لذت برد و امیدوارم شــما هم لذت ببرید. شما یک 
فوتبالیست بزرگ می بینید و وقتی عاشق فوتبال باشید، این 

عملکردی است که دوست دارید تماشا کنید.« 

 هدیه جالب ستاره ناپولی
 برای دیگو مارادونا

مارک همســیک با گلی که در بازی تیمش در مقابل تورینو 
به ثمر رســاند، به رکــورد ۱۱5 گلی که مارادونــا پیش از او 
برای ناپولی به دســت آورده بود، دســت یافت.  کاپیتان تیم 
ناپولی،مراتب احترام خود را به رکورد دار قبلی در شبکه های 
اجتماعی اعالم کرده است؛ او در ویدئویی که در توییتر منتشر 
کرد، گفت: »ســالم دیگو، من این پیراهن بخصوص را همراه 
خود آورده ام؛ این همان پیراهنی است که من به عنوان بهترین 
گلزن ناپولی، با آن به رکورد تو دست پیدا کردم. برای من افتخار 
بزرگی است که در کنار قهرمان بزرگی چون تو باشم. دوست 

دارم این پیراهن را به عنوان هدیه از من بپذیری.«

  ایستگاه بیست وهفتم، حساس برای فوتبال نصف جهان 

سپاهان نگران سقوط، ذوب آهن به دنبال سهمیه

 در فاصله چهار هفته به پایان هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس در شــرایطی  تیم های اصفهانی ذوب آهن و ســپاهان امروز به مصاف حریفانشان در اصفهان و تبریز
 می روند که با توجه به جایگاه این دو تیم در جدول رده بندی هیجان برای فوتبال نصف جهان به اوج می رسد.

سمیه مصور

سبزپوشان اصفهانی به کمک سپاهان می آیند
تیم فوتبال ذوب آهن در این هفته در شرایطی میزبان تیم پایین جدولی سپید رود است که برای ماندن در 

رتبه دوم جدول رده بندی چاره ای جز شکست شاگردان علی کریمی ندارد.
 سبزپوشان اصفهانی که سال 9۷ را با پیروزی مقابل تیم تراکتورســازی تبریز شروع کردند و با واریز سه 
امتیاز این دیدار 45 امتیازی شــده و جایگاه خود را در رده دوم جدول تثبیت کردند در ادامه رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا مرحله گروهی در هفته پنجم میزبان تیم قطری الدحیل بودند که این بازی را با یک گل 

واگذار کردند تا صعود این تیم به مرحله حذفی به روز آخر کشیده شود.
تیم ذوب آهن به فاصله چند روز از شکست غیرمنتظره در ورزشگاه فوالد شهر در حالی باید در هفته بیست 
و پنجم به مصاف تیم سپیدرود رشت برود که تیم های استقالل، پیکان و سایپا 44 امتیازی را پشت سر خود 
می بیند و هرگونه لغزش در این دیدار می تواند با از دســت رفتن جایگاه این تیــم و همچنین از بین رفتن 

سهمیه آسیایی همراه باشد. 
شــاگردان قلعه نویی که همچنان عنوان بهترین تیم نیم فصل دوم را یدک می کشــند برای پیروزی برابر 
شاگردان علی کریمی کار سختی را پیش رو دارند چرا که تیم سیپد رود رشت که این روزها  که با ۲6 امتیاز 
خطر ســقوط را نزدیک می بیند تالش زیادی خواهد کرد که برای فرار از پایین جدول با دست پر از اصفهان 

به رشت برگردد.
سبزپوشــان اصفهانی اگر این بازی را با برد پشــت ســر بگذارند نه تنها 
همچنان در جایگاه دوم جدول رده بندی باقی می مانند بلکه  می توانند 
کمک زیادی به دیگر تیم همشــهری شان در رقابت های لیگ کنند 
چرا که باشکست تیم سپیدرود رشت خیال سپاهانی ها می تواند 

رهایی بابد.اندکی از خط سقوط 

فرار از کابوس فانوس نشینی
تیم سپاهان که سال 96 را با دو پیروزی پشت سر هم به پایان رسانده بود، نتوانست روند پیروزی های متوالی خود 
در سال جدید خود را ادامه دهد و در  اولین هفته رقابت های لیگ برتر که در سال 9۷ برگزار شد مقابل تیم پیکان 

تهران با یک گل شکست خورد تا   شرایط این تیم دوباره به روزهای بحرانی برگردد. 
شاگردان ابراهیم زاده با نتیجه ای که دراین دیدار کسب کردند، همچنان ۲۷ امتیازی باقی ماندند و با نتایجی که 
در دیدارهای دیگر به دست آمد، حاال آنها سه تیم ۲6 امتیازی و یک تیم ۲4 امتیازی را پشت سر خود می بینند.

سپاهان، پدیده، سپیدرود، استقالل خوزستان و نفت تهران تیم هایی هستند که به احتمال فراوان یکی از آنها 
به همراه تیم سیاه جامگان )که سقوطش تقریبا قطعی شده است(، به دسته پایین تر سقوط خواهند کرد و از 
همین رو شاگردان ابراهیم زاده می دانند که در چهار بازی پیش رو جای هیچ اشتباهی وجود نخواهد داشت.
طالیی پوشان در چهار دیدار انتهایی لیگ هفدهم باید به مصاف چهار تیم صنعت نفت آبادان، تراکتورسازی، 
استقالل خوزستان و در نهایت استقالل تهران بروند و به دلیل رای کمیته انضباطی و محرومیت آنها از میزبانی 
برابر صنعت نفت، تنها در مقابل شاگردان شفر امکان میزبانی برای آنها در نقش جهان وجود دارد؛ موضوعی که 
کار آنها را پیچیده و دشوارتر هم می کند. تیم سپاهان درشرایطی امروز به مصاف تیم تراکتورسازی تبریز می رود 
که بهترین نتیجه این تیم با سرمربیگری زالتکو کرانچار در نیم فصل اول مقابل این تیم بدست آمد و زرد پوشان 
اصفهانی توانستند در آن زمان  سرخپوشان تبریزی را با سه گل متوقف کنند و حاال در بازی برگشت نیز چاره 
ای جز شکست شاگردان ساغالم ندارند.پیروزی سپاهان می تواند به منزله خروج این تیم ۲۷ امتیازی از منطقه 
بحران باشد و در صورتی که این اتفاق رخ دهد و سایر تیم های پایین تر از تراکتورسازی نتایج خوبی کسب کنند، 

آن وقت این تیم تبریزی است که  در منطقه خطر قرار می گیرد و شرایط سختی پیدا می کند.
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افتتاح هفته اصفهان با سخنرانی شهردار در پاریس
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

افتتاح هفته اصفهان با 
سخنرانی شهردار در پاریس

رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان 
گفت: هفته فرهنگی اصفهان در پاریس، از ۱۸ 
تا ۲۵ فروردین ماه سال جاری برگزار می شود و 
شهردار اصفهان به دعوت رییس گروه دوستی 
پارلمانی ایران و فرانســه، ســخنران مراسم 
افتتاحیه ایــن رویداد در محــل مجلس ملی 

فرانسه خواهد بود.

به گفته علیرضا ســاالریان: برنامــه های این 
رویداد به شکلی جامع و کامل پیش بینی شده و 
حوزه های مختلف معماری، ادبیات، هنر، سینما 

و اقتصاد را در بر می گیرد.  
وی با بیان اینکــه رویداد هفتــه اصفهان در 
پاریس با حضور شهردار اصفهان، رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان، جمعی از اساتید دانشگاه و 
متخصصان حوزه های مختلف برگزار خواهد 
شد، افزود: همچنین نماینده پارلمان فرانسه و 
رییس گروه دوستی ایران و فرانسه، جمعی از 
ایرانیان مقیم فرانسه و فرانسویان عالقه مند به 
فرهنگ و هنر ایران در افتتاحیه این رویداد و 

برنامه های آن حضور دارند.  
ساالریان می گوید: این رویداد توسط شورای 
ایرانی-فرانســوی CIF با همــکاری انجمن 
دوســتی ایران و فرانســه، نماینده جمهوری 
اســالمی ایران در یونســکو، رایزن فرهنگی 
سفارت جمهوری اســالمی ایران در فرانسه و 
دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان 

برنامه ریزی و برگزار می شود.

کارگاه نقاشی سی و سه چشمه 
برگزار می شود

فراخوان کارگاه نقاشــی یک روزه »سی وســه 
چشمه« با موضوع آب اعالم شد.

 خانه تجسمی حوزه هنری اســتان اصفهان، 
این کارگاه را برگزار می کند و داوری و انتخاب 
طرح های رسیده به آن، ۲۰ فروردین ماه انجام و 

کارگاه، ۲۴ فروردین ماه برگزار می شود.
این کارگاه، در سی وســه پل اجرا می شــود، 
۳۳ شرکت کننده خواهد داشــت و به سه نفر 
برگزیده هیئــت داوران آن، جوایز ویژه ای اهدا 

خواهد شد.

معاون حمل و نقل شهرداری اصفهان:
طرح توسعه خط یک مترو 

امسال کلید می خورد
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 
گفت: طرح توســعه خط یک مترو از ایستگاه 
قدس به سمت دانشــگاه صنعتی اصفهان به 
طول پنج کیلومتر با پنج ایستگاه امسال کلید 

می خورد.

وی با اشاره به تعریف سه خط برای قطارشهری 
اصفهان، افزود: برای اصفهان ســه خط اصلی 
تعریف شده که شــامل خط شمال به جنوب، 
خط دوم حدفاصل دپوی زینبیه تا خمینی شهر 
و خط سوم  از میدان آزادی به سمت غرب یعنی 

فوالد شهر است.
وی از توسعه خط یک قطار شهری اصفهان خبر 
داد و افزود: طرح توســعه خط یک از ایستگاه 
قدس به سمت دانشــگاه صنعتی اصفهان به 
طول پنج کیلومتر با پنج ایستگاه امسال کلید 
می خورد و تا پایان سال ۹۸ تکمیل و در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.
معــاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردار 
اصفهــان تصریــح کــرد: بــا اجــرای طرح 
توســعه، طول خط یک از ۲۰ کیلومتر به ۲۵ 
کیلومتــر افزایش می یابد کــه در حال حاضر 
 نیــز طرح هــا و پیمانــکار آن انتخاب شــده

 است.
وی با بیان اینکه مســیر خط دو قطار شهری 
اصفهان حدفاصل دپوی زینبیه تا خمینی شهر 
به طول ۲۳ کیلومتر در سال ۱۳۸۵ به تصویب 
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 
رسید، اظهارکرد: مطالعات آن در سال ۱۳۹۰ 
توسط مشارکت مترا، پژوهش، سیسترا انجام 

شده است.

سرپرست سازمان زیباسازی اصفهان 
خبر داد:

 اجرای ۲۰ پروژه زیباسازی
 در نوروز ۹۷

سرپرســت ســازمان زیباسازی شــهر اصفهان 
اقدامات این سازمان در ایام نوروز ۹۷ را تشریح 
کرد و گفت: در این ایام بیش از ۲۰ پروژه اصلی در 

شهر اصفهان اجرا شد.
حســن موذنی اظهارکرد: پروژه هــای نوروزی 
سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان با شعار 
»نگارســتان بهــار« در مناطق ۱۵ گانه شــهر 

اصفهان اجرا شد.
وی به برگزاری کارگاه های نقاشــی در پنج روز 
ایام نوروز اشــاره و افزود: در ایــن کارگاه ها ۵۰ 
دانشجوی رشته نقاشی، بهار و شکوفایی طبیعت 

را بر روی بوم ترسیم کردند.
سرپرســت ســازمان زیباسازی شــهر اصفهان 
نورپردازی هــای شــهر در این ایام را شــامل 
نورپــردازی پل شــهید شــاهمرادی، خیابان 
آتشــگاه، خیابــان کاوه حدفاصــل ۲۵ آبــان 
 تــا میدان شــهدا و ضلع شــمالی میــدان الله 

خواند.
به گفته وی آماده ســازی و نصب نماد ســرو در 
میدان امام حسین)ع( یکی از این پروژه ها بوده 
که این ســروها، تمثیلــی از فرارســیدن بهار و 

شکوفایی طبیعت هستند.
موذنی از نمادهای »شادی« و »رویش« به عنوان 
دو نماد مفهومی یاد کرد و ادامه داد: این نمادها از 
جنس فلز و در رنگ های شاد و متنوع طراحی و در 

خیابان آمادگاه و چهارباغ باال نصب شد.

رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری 
شهرداری مطرح کرد:

جست وجوی راهکارهای موثر 
برای »فضاهای بی دفاع« 

رییس اداره مطالعــات و برنامه ریزی شــهری 
شهرداری اصفهان گفت: شــهرها و کالنشهرها 
اغلب دارای فضاهایی هستند که به آنها »فضای 
بی دفاع« گفته می شود و شهروندان نیز تمایل 
چندانی برای استفاده از چنین فضاهایی ندارند و 
تالش برای جست وجوی راهکارهای موثر کاهش 

این فضاها بسیار جدی است.
فریاد پرهیز در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار 
کرد: یکی از مهم ترین اقدامات پیش روی اداره 
مطالعات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان برای سال ۱۳۹۷ پرداختن به موضوعات 
تاب آوری شهری اســت.رییس اداره مطالعات و 
برنامه ریزی شهری شــهرداری اصفهان گفت: با 
توجه به بالیای طبیعی به ویژه در حوزه خطرات 
زلزله و فرونشســت زمین که در کشور ایران رخ 
داده، توجه جدی به کاهــش خطرپذیری لرزه 
ای به منظور افزایش تاب آوری جامعه شهری در 
برابر اینگونه وقایع برکسی پوشیده نیست. از این 
رو اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری 
اصفهان »طرح جامع ریــز پهنه بندی و مدیریت 
 ریسک لرزه ای شهر اصفهان« را در دست انجام

 دارد.

جابه جایی بیش از ۵۱۳ هزار 
مسافر در پایانه های مسافربری

مدیرعامــل ســازمان پایانه های مســافربری 
شــهرداری اصفهان گفــت: از ۲۵ اســفندماه 
ســال گذشــته تا ۱۵ فروردین ماه، ۵۱۳هزار و 
 ۱۶۷ نفر مســافر از طریق پایانه های مسافربری

 جابه جا شدند.
عباس محبوبی اظهارکرد: در این بازه زمانی ۲۳۴ 
هزار و ۹۹۲ ورود مســافر و ۲۷۸ هزار و ۱۷۵ نفر 
خروج مسافر از پایانه های شــهر اصفهان انجام 

شده است.
وی افزود: در این بازه زمانی جابه جایی مسافران 
از طریق ۲۲ هــزار و ۴۹۱ ســرویس اتوبوس و 

مینی بوس ثبت شده است.
مدیرعامــل ســازمان پایانه های مســافربری 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: از ۲۵ اسفندماه تا 
پانزدهم فروردین سال ۹۷ در مرکز معاینه فنی 
مستقر در پایانه مســافربری جی دو هزار و ۶۳۰ 
دستگاه ماشین سبک معاینه و کارت فنی برای 

آنها صادر شده است.
محبوبی با بیان اینکه در این بازه زمانی یک هزار و 
۸۵۷ نفر در هتل های صفه و کاوه اسکان یافتند، 
گفت: در ایام نوروز نیروهای مددکاری و مشاوره، 
مامور بهداشت برای کنترل موادغذایی غرفه ها 
و رســتوران ها، نیروهای تعزیرات برای کنترل 
قیمت غرفه ها و نیروهای انتظامی برای برقراری 
امنیت بیشــتر در محیط پایانه های مسافربری 

حضور داشتند.

 یک کارشناس حمل و نقل شهری در مورد قانون پنج ساله کردن 
معاینه فنی خودروها گفت: یک ایراد اساسی به قانون پنج ساله 
شدن معاینه فنی خودروهای نو وارد است که آیا همه خودروهای 
جدید در یک سطح کیفیت قرار دارند که پنج سال از معاینه فنی 

معاف شوند.
امیر مهرزاد افزود: ایجاد یک سیاست تشویقی برای خودروهای با 
کیفیت که آالیندگی کمی دارد، طرح خوبی است، اما نباید همه 

تولیدات را به یک شکل ببینیم.
این کارشــناس ارشــد حمــل و نقل شــهری پیشــنهاد داد: 
خودروهــای تولیدی بایــد از نظر کیفیت درجه بندی شــود و 
معافیت معاینه فنی بر مبنای کیفیت خودرو ارائه شــود در این 
صورت هم مردم به ســمت خرید خودروهای بهتــر می روند و 
 هم ســازندگان در جهت ارتقای کیفیت تولیــدات خود حرکت

 می کنند.

مهرزاد خاطرنشان کرد: معافیت معاینه فنی بد نیست، اما اینکه 
همه تولیدات در یک رده قرار بگیرد، بی انصافی است.

وی ادامه داد: در شهرهای دنیا در این راستا فراتر عمل کردند و به 
دلیل مجهز بودن خیابان هایشان به دوربین، اطالعات خودروها 
را دارند و می دانند یک خودرو بیشــتر در چه مســیرهایی تردد 
می کند، بنابراین معافیت معاینه فنی عالوه بر کیفیت بر مبنای 

مسیرهای تردد هم تعیین می شود.

کارشناس حمل و نقل شهری مطرح کرد:
قانون ۵ ساله شدن معاینه فنی خودروها نیازمند تأملی بیشتر 

خشکی زاینده رود حاال دامن گیر صنعت گردشگری 
شده است؛ صنعتی که تازه پا گرفته بود. شهر اصفهان 
در نوروز ۹۷ به لحاظ جذب گردشگر رتبه هشتم را نیز 
کسب نکرد و تمامی مردم از متخصصین گرفته تا مردم 

عادی دلیل آن را خشکی زاینده رود بیان می کنند. 
موضوعی که نایب رییس شورای شهر نیز آن را تایید 
می کند و می گوید: رســیدن به صحت این موضوع 
نه تحقیق می خواهد و نه بررســی؛چرا که شهرهای 
دیگر دارایی های خود را از دست ندادند، اما اصفهان 

مهم ترین دارایی خود را از دست داده است.
به گفته علیرضا نصر اصفهانی، بخش زیادی از شــهر 
اصفهان تحت تاثیر زنده بودن زاینده رود است. به هر 
حال کسانی که می خواهند سفر کنند، مقاصد مورد 
نظر خود را مورد بررسی قرار می دهند. یقینا خشکی 
زاینده رود مهم ترین عاملی است که اصفهان نتوانسته 
در زمینه جذب گردشگر به خوبی سال های گذشته 

عمل کند.
وی ادامه می دهد: به هر حال الزم اســت باز هم آمار 
مسافران در سال جاری و سال گذشته مورد بررسی 
قرار گیرند. زیرا ممکن است تعداد مسافران اصفهان 
کاهش نیافته باشد بلکه آمار شهرهای دیگر افزایش 

یافته باشند و این دو موضوع بسیار متفاوت هستند.
به گفته نصر اصفهانی مدیریت شهری اصفهان امسال 

نیز همانند سال های گذشته تمامی شرایط و امکانات 
الزم را برای گردشگران نوروزی فراهم کرده است. 

اما به هر حــال این موضوعی اســت کــه فعاالن و 
ســرمایه گذاران بخش گردشــگری را دچار نگرانی 
کرده؛هر چند این اتفاقی نیســت که یک شبه افتاده 
باشد. در واقع این تازه ابتدای راه است. با خشک شدن 
زاینده رود به مرور زمان و با ادامه این خشــکی لطمه 
بزرگ تری به صنعت توریسم و گردشگری اصفهان وارد 
خواهد شد. حتی ممکن است، پل های تاریخی شهر با 
گذشت زمان دچار نشست شوند. به گفته کارشناسان 
این دقیقا همان بالیی است که با سوء مدیریت برای 
دریاچه ارومیه افتاد و حاال حتی گردشگران داخلی نیز 

به این شهر سفر نمی کنند. 
موضوعی که داریوش اشــجع از فعاالن این حوزه آن 
را تایید می کند و می گوید: این روزها ســوء مدیریت 
بالی جان  شــهرهای ما شــده اســت. دیگر هر آدم 
غیرمتخصصی هم می تواند شــرایط وخیم کم آبی و 
آینده نامعلوم آن را درک کند. با انتقال صنایع پرمصرف 
و صنعتي اصفهان به مناطق مستعد و کاهش مهاجرت 
به این شهر مي شود زاینده رودرو احیا کرد، متاسفانه 
گسترش بي حد و اندازه اصفهان هم از لحاظ محیط 
زیستي و هم از لحاظ هویت تاریخي به این شهر آسیب 

وارد کرده است.
به گفته اشجع؛ اصفهان از جمله شهر هایی است که در 

آینده ای نه چندان دور به بحران کم آبی دچار می شود.
در این میان نایب رییس شــورای شهر با اشاره به این 
که کمک به حل بحران خشکی زاینده رود وظیفه ای 
همگانی اســت می گوید: از آن جایی که شورای شهر 
در جایگاه مطالبه گــری قرار دارد مــا وظیفه داریم 
خواسته های مردم را به گوش مســئوالن این حوزه 
برسانیم. وظیفه ای که چه در شــورای قبلی و چه در 
شورای فعلی نسبت به آن کوتاهی نکرده ایم. زیرا شورا 
به عنوان نماینده مردم معتقد است در این زمینه حق 
و حقوق مردم اصفهان ضایع شــده و حق آبه آنها که 
۴۰۰ سال پیش به اسم افراد و محالت شهر اصفهان 
ثبت شده در معرض تهدید قرار گرفته است. اما به هر 
حال، خشکی زاینده رود یک مسئله استانی و کشوری 
است و ما در تصمیم گیری های آن دخالتی نمی توانیم 

داشته باشیم. 
به گفته نصر اصفهانی شورا و مدیریت شهری عالوه بر 
انتقال دغدغه های مردم وظیفه ای دیگری نیز در این 
زمینه داریم که شامل فعالیت هایی می شود که نهایتا 
منجر به کاهش مصرف آب می شود. از این جمله این 
فعالیت ها می توان به تغییر گونه های گیاهی فضاهای 
سبز شهرداری به گونه های کم مصرف، تغییر فضای 
سبز شــهرداری به از حالت افقی به عمودی، استفاده 
نکردن از آب شرب برای آبیاری فضای سبز و استفاده 
از رسانه های شهرداری برای تشویق مردم به مصرف 

بهینه آب اشاره داشت.

اصفهان هشتم هم نشد! 
   کاهش تعداد مسافران نوروزی اصفهان، چراغ خطر را برای مسئوالن روشن کرده است؛  

حرکت کاروان وســایل نقلیه پاک در ســطح شــهر اصفهان، یکی از 
برنامه های جانبی نخستین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل پاک، خودرو، 

موتورسیکلت و انواع پاک روها خواهد بود.
نخستین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل پاک از »چهارم« تا »ششم« 
اردیبهشت ماه امسال در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان 

اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار می شود.
در این نمایشــگاه که با دغدغه های زیســت محیطی برگزار می شود، 
موتورسیکلت های برقی به همراه تجهیزات و قطعات آن ها، دوچرخه های 

برقی حرفه ای و معمولی، دوچرخه ثابت، اسکوتر و اسکیت برای عموم 
مردم نمایش داده می شود.

تولیدکنندگان، واردکنندگان و نمایندگان رسمی موتورسیکلت های 
برقــی و خودروهای هیبریــدی و همچنین فروشــندگان مجاز انواع 
 دوچرخــه و نمایندگان رســمی انــواع پاک روها در این نمایشــگاه 
 حضــور می یابنــد و محصــوالت خــود را بــه نمایــش خواهنــد 

گذاشت.
یکی از اصلی ترین برنامه های جانبی این نمایشگاه، حرکت کاروان وسایل 
نقلیه پاک شامل خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه  در سطح شهر اصفهان 
است که یک روز پس از پایان نمایشــگاه و در روز هفتم اردیبهشت ماه 

اجرا خواهد شد.
این کاروان به منظور معرفی هر چه بیشتر وسایل نقلیه پاک به شهروندان 

از پل شهرســتان تا چهارباغ عباســی به حرکت درخواهد آمد و توجه 
به رویکردهای مختلف فرهنگ ترافیک و معرفــی رویکردهای آینده 
 ترافیکی شــهر اصفهان را در معرض نمایش عمومــی برای مردم قرار 

خواهد داد.
اهداف مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد هم از برگزاری 
این جشــنواره، ترویج و تعمیق هویت دینی، ملــی و انقالبی از طریق 
افزایش آگاهی و شناخت بیشــتر ظرفیت ها، آداب ورسوم اجتماعی و 
مشــاهیر مدفون در تخت فوالد اصفهان، معرفی و جلب توجه ویژه به 
گورستان های شاخص و گنجینه ارزشمند تخت فوالد اصفهان به عنوان 
پتانسیل های کمتر موردتوجه در گردشگری کشور و فرهنگ سازی و 
توســعه افکار عمومی در جهت حفظ میراث ارزشمند و مقدس تخت 

فوالد اصفهان است.

مدیرعامـل سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات 
ایمنـی شـهرداری اصفهـان گفـت: در ایـام 
نوروز ۱۷۰۷ نیـروی آتش نشـان از جمله ۷۲۰ 
نیـروی وظیفـه، ۷۸۴ نفـر نیـروی کادر، تعداد 
۱۱۱ افسـر کشـیک و ۹۲ نفر از مسـئوالن این 
سـازمان در باغ فـدک مراقب ایمنی و سـالمت 

مسـافران بودنـد.
بهـزاد بزرگزاد بـا بیـان اینکه در 

ایام نـوروز ۲۹ هـزار و ۷۹۷ 
تختـه چـادر در کمـپ 
گردشـگری بـاغ فدک 
برپـا شـد، اظهارکـرد: 
بـا هوشـیاری ماموران 
آتش نشـانی و استفاده 

دسـتگاه های  از 
دو  تعـداد  حرارت سـنج 

هـزار و ۲۶۱ سـیلندر گاز از این 
چادرهـا خـارج شـد.

وی تاکیـد کرد: خـروج به موقـع سـیلندرها از 
چادر مسـافران اسـکان یافتـه در کمپینگ باغ 
فـدک اقـدام بسـیار بزرگی بـود، زیرا هـر کدام 
از ایـن سـیلندرها می توانسـت حـوادث تلـخ و 

جبران ناپذیـری را بـه همراه داشـته باشـد.
مدیرعامـل سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات 
ایمنـی شـهرداری اصفهـان بـا بیـان اینکـه در 
ایـام نـوروز ۹۷ تعـداد سـه حریـق جزیـی و 

۲۲ حادثـه در بـاغ فـدک اتفـاق افتـاد، گفـت: 
خوشـبختانه با حضـور به موقـع جان بـر کفان 
سـازمان آتش نشـانی ایـن وقایـع هیـچ گونـه 
خسـارت جانی در بـر نداشـت و خسـارت های 

مالـی آنهـا نیـز جزیـی بود.
بزرگزاد از اسـتقرار تعـداد ۳۲ دسـتگاه خودرو 
آتـش نشـان در بـاغ فـدک طـی ایـام نـوروز 
خبـر داد و افـزود: در سـطح شـهر 
اصفهـان نیـز تعـداد ۱۷۸ 
نشـانی  آتـش  خـودرو 
مسـتقر و ۴۴۳ نفـر از 
نیروهـای ایـن سـازمان 
نیـز آماده بـاش بودنـد.

وی بـا اعالم وقـوع ۲۲۸ 
حادثـه   ۲۵۵ و  حریـق 
در سـطح شـهر اصفهـان در 
نـوروز ۹۷ تصریـح کرد: بـا تالش 
مامـوران آتـش نشـانی ۲۵۹ نفـر از ایـن 

حـوادث نجـات پیـدا کردنـد.
مسـئول کمیته ایمنی و حوادث سـتاد خدمات 
سـفر شـهر اصفهـان اظهـار کـرد: بـا توجـه به 
آموزش هـا و تذکـرات لسـانی نیروهـای آتـش 
نشـان مسـتقر در کـوه صفـه بـه مسـافران و 
شـهروندان خوشـبختانه هیـچ حادثـه ای 
یـام نـوروز اتفـاق  در ایـن تفرجـگاه طـی ا

 نیفتاد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری: 

 ۱۷۰۷ نیروی آتش نشان در ایام نوروز
 آماده باش بودند

هاجر مرادی

امام جمعـه اصفهان در خطبه هـای نماز جمعه 
با اشـاره بـه سـالگرد شـهادت سـید محمدباقر 
صـدر و خواهـرش به دسـت رژیـم بعـث عراق، 
ادامـه داد: در ایـن هفتـه سـالگرد شـهادت 
شـهید آوینی، شـهید صیاد شـیرازی و آیت ا... 

شـمس آبادی را در پیـش داریـم.
آیت ا... سید یوسف طبا طبایی نژاد
بـا بیـان ایـن کـه تـرک گنـاه 

موجـب عشـق و یـاد خـدا 
داد:  ادامـه  می شـود، 
قطـع رابطـه سیاسـی 
آمریـکا و ایـران در 
فروردین مـاه ۵۸ بـه 
دسـتور جیمـی کارتر، 

یکـی دیگـر از اتفاقـات 
ایـن هفتـه اسـت و امـام 

خمینـی)ره( فرمودنـد خبـر 
قطـع رابطـه ایـران و آمریـکا را دریافـت 

کردم و اگر کارتـر در همه عمر خـود یک کاری 
کرده باشـد که به خیـر و صالح مظلومـان بوده 

اسـت، همیـن کار بـوده اسـت.
طباطبایی نژاد افـزود: اگـر آمریکا مـا را تحریم 
کند مـردم مـا مطمئن می شـوند کـه باید روی 
پای خود بایسـتند و می توانند پیشـرفت کنند، 
دشـمن در همـان ابتدا تالش بسـیاری کـرد تا 
جمهـوری اسـالمی و ایـران را از بیـن ببرند اما 

نتوانسـتند و ایـن قطع رابطـه به ایـن دلیل بود 
که امیدشـان از نابـودی ایران، ناامید شـده بود.

وی با کنایه به عدم پیشـرفت کشـورهای عربی 
خاطرنشـان کرد: این کشـورها دالرهـای نفتی 
را می دهنـد و اسـلحه و فنـاوری می گیرنـد اما 
نمی تواننـد چیـزی از خـود بسـازند در حالـی 
کـه پـس از گذشـت ۴۰ سـال از عمـر انقالب، 
ما توانسـتیم پیشـرفت های زیادی 
کسـب کنیـم و رهبـر انقالب 
نیـز در سـخنرانی نوروزی 
خـود، از این پیشـرفت ها 
و البته انتقـادات گفتند.

طباطبایی نـژاد بـا بیـان 
ایـن کـه مسـئوالن باید 
را  کاال  قاچـاق  جلـوی 
بگیرنـد و مردم نیـز از مصرف 
یرانـی حمایـت کننـد،  کاالی ا
یـادآوری کـرد: تولیدکننـدگان نیـز بایـد با 
تولیدات اسـتاندارد، کیفیت محصوالت خود را 
ارتقا دهنـد و دولتمـردان هم تمـام همت خود 

را بـرای نابـودی بیـکاری بـه کار ببندنـد.
وی بـا اشـاره بـه روز ملـی فنـاوری هسـته ای، 
بیان کرد: در ۲۰ فروردین سال ۸۵ متخصصان 
علمـی اعـالم کردنـد کـه زنجیـره غنی سـازی 
اورانیوم در ایران تشـکیل شـده اسـت و توانایی 
غنی سـازی کامـل اورانیـوم را در ایـران داریم.

امام جمعه اصفهان:

 دولتمردان برای نابودی بیکاری 
تمام همت خود را به کار ببندند

در حاشیه نمایشگاه تخصصی حمل و نقل پاک انجام می شود؛

حرکت کاروان وسایل نقلیه پاک در شهر 
اصفهان
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بهمن زین الدین  

هرچند در سال های گذشته وجود اتفاقات تلخی 
همچون زلزله در شــهرهای مختلف، آوارشــدن 
ساختمان پالسکو، غرق شــدن کشتی سانچی، 
تصادف قطار، سقوط هواپیما و افزایش تصادفات 
جاده ای کام مردم را تلخ کرد و همچون همیشــه 
پیکان این رویدادهای تلخ به ســمت مســئوالن 
کشیده شد ولی چیزی که در این میان به فراموشی 
ســپرده می شــود افزایش مرگ هموطنان بر اثر 
بیماری های مختلفی است که در اثر غفلت از نعمت 
 بزرگ سالمتی حاصل شده اســت. آمارها نشان 
 می دهد کــه  ۵۵ درصد ایرانی ها، زیر ۷۰ ســال

 می میرند و ۳۵ درصد ایرانی هایی که بر اثر سکته 
قلبی فوت می کنند، زیر ۵۵ سال هستند! تنها در 
سال ۹۴، ۹۰ هزار ایرانی ،  زیر ۵۵ سال فوت کرده 
اند. این آمار اگر اندک تعمقی در آن صورت گیرد، 
بسیار تکان دهنده اســت. می توان گفت مثال در 
یک سال، معادل کشــته های سه زلزله مهیب در 
حد زلزله بم با ۳۵ هزار فوتی، مرگ بسیار زودرس 
)زیر ۵۵ سال ( بر اثر سکته قلبی داشته ایم!  که باید 
در کنار این آمار افزایــش مرگ بر اثر بیماری های 
مختلفی همچون دیابت، سرطان و... را نیز اشاره کرد 
که این آمارها حاکی از  بی توجهی مردم به سالمتی 
است .گویی ســالمتی در زندگی امروزه ما نقش 
چندانی ندارد، شــیوه زندگي این روزها و استفاده 
از وسایل مختلف ارتباطي مانند تلفن همراه، رایانه 
و... باعث شده اغلب کارها به صورت ساکن و از همان 
محل نشستن ما انجام شود. این در حالي است که 
در گذشته اغلب مشاغل به فعالیت بدني بیشتري 
نیاز داشت و به هیچ وجه ساکن و بي تحرک نبود، 
اما زندگي ماشــیني امروزه از این نظر سبب بروز 
مشکالت متعددي شده و همین نوع زندگی است 
که  افزایش بیماری های مختلف را به دنبال دارد  
و چند سالي اســت متخصصان بهداشت جسم و 
روان، زنگ خطــر ادامه آن را به صــدا درآورده اند 
در این شــرایط اگر ما بخواهیم به حفظ سالمت 
 خود فکر  کنیــم، باید تغییری در شــیوه زندگی

 روزانه مان ایجاد کنیم. هفته بهداشــت جهانی و 
سالمت فرصت مناسبی اســت برای یادآوری این 
مسئله که اگر می خواهیم سال های بیشتری همراه 
با سالمتی زندگی کنیم چاره ای جز فراموشی این 
نوع از سبک  زندگی نداریم و باید تا دیر نشده کاری 

کرده  واز خودمان شروع کنیم.

یادداشت

جای خالی سالمتی

خانمی با لباس کتان راه راه وشوهرش با کت وشلوار نخ نما شده خانه دوز 
در شهر  بوستن از قطار پایین آمدند و بدون هیچ قرار قبلی راهی دفتر 
رییس دانشگاه هاروارد شدند.منشی فورا متوجه شد این زوج روستایی 
هیچ کاری در هاروارد ندارند و احتماال شایسته حضور در کمبریج هم 
نیستند. مرد به آرامی گفت : »مایل هستیم رییس را ببینیم .«منشی با 

بی حوصلگی گفت:» ایشان تمام روز گرفتارند.«
خانم جواب داد : »ما منتظر خواهیم شــد« اما این طور نشد. منشی به 
تنگ آمد و سرانجام تصمیم گرفت مزاحم رییس شود، هرچند این کار 
نامطبوعی بود که همواره از آن اکراه داشت. وی به رییس گفت:شاید اگر 
چند دقیقه ای آنان راببینید، بروند!رییس با اوقات تلخی آهی کشید و 
سرتکان داد. معلوم بود شخصی با اهمیت او وقت بودن با آنها را نداشت 
به عالوه از اینکه لباسی کتان و راه راه وکت وشلواری خانه دوز دفترش 
را به هم بریزد،خوشش نمی آمد.رییس با قیافه ای عبوس و با وقار سالنه 
سالنه به ســوی آن دو رفت.خانم به او گفت: ما پسری داشتیم که یک 
ســال در هاروارد درس خواند. وی اینجا راضی بود اماحدود یک سال 
پیش در حادثه ای کشته شد شوهرم و من دوست داریم بنایی به یادبود 
او دردانشگاه بنا کنیم.رییس تحت تاثیر قرار نگرفته بود اما متعجب شده 
بود. با غیظ گفت خانم محترم! ما نمی توانیم برای هرکسی که به هاروارد 
می آید و می میرد، بنایی برپا کنیم اگر ایــن کار را بکنیم ، اینجا مثل 
قبرستان می شود.خانم به سرعت توضیح داد: آه، نه نمی خواهیم مجسمه 
بسازیم فکر کردیم بهتر باشد ساختمانی به هاروارد بدهیم!«رییس لباس 
کتان راه راه و کت و شــلوار خانه دوز آن دو را برانداز کرد و گفت»:یک 
ساختمان! می دانید هزینه یک ساختمان چقدر است؟ ارزش ساختمان 
های موجود در هاروارد هفت و نیم میلیون دالر است!« خانم یک لحظه 
سکوت کرد. رییس خشنود بود. شاید حاال می توانست از شرشان خالص 
شود. زن رو به شوهرش کرد و آرام گفت: آیا هزینه راه اندازی دانشگاه 
همین قدر است؟ پس چرا خودمان دانشگاه راه نیندازیم ؟شوهرش سر 
تکان داد. قیافه رییس دستخوش ســر درگمی و حیرت بود. آقا و خانم 
»لیالند استنفورد« بلند شدند و راهی پالوآلتو در ایالت کالیفرنیا شدند و 
در آنجا  دانشگاهی ساختند که نام آنها رابرخود دارد.دانشگاه استنفورد؛ 

یادبود پسری که هاروارد به او اهمیت نداد.

باغ 
کاغذی

چاپ پنچم »موقرمز« اثر»اورهان پاموک« با ترجمه »عین له               
غریب« را نشر چشمه چاپ کرده است.

 موقرمز آخرین رمان منتشرشده  ارهان پاموک )1952( است. 
نویسنده  نوبلیسِت ناِم من سرخ و شــوری در سر در این رمان 
قصه ای بی نهایت متفاوت روایت می کند که یک تکه اش برآمده 
از قصه  رستم و سهراب فردوسی است و تکه  دیگرش از ادیپوس 
شهریار سوفوکل. رمان درباره  پســری  است فقیر در سال های 
دهه  هشــتاد میالدی ترکیه که پدرش به خاطر فعالیت های 

چپ گرایانه اش در زندان نظامی ها بــوده و حاال هم آنها را رها 
کرده. او برای تامین پول کالس های کنکورش ناچار است کار 
کند و کاری که به او پیشنهاد می شود وردستی یک چاه کن پیر 
است که قرار اســت در زمینی بایر در اطراف استانبول چاهی 
بزند و با وجود باور همه به آب برسد و این  همان نقطه ای ا ست 
که قهرمان نوجوان پاموک با زنی با موهای قرمز آشنا می شود 
که بازیگر تئاتری ا ست سیار و یکی از نقش هایش مویه بر پیکر 

سهراب و این تازه آغاز داستان است.

»مو قرمز« یادبود پسری که هاروارد به او اهمیت نداد

 موزه ها بخش جدایی ناپذیر سـفر هسـتند و به مسـافران 
فرصـت تجربـه جنبه هـای جدید فرهنـگ، هنـر و تاریخ 
را می دهنـد. اگـر به دنبـال یک تجربـه جدیـد و متفاوت 
هسـتید، ایـن موزه هـای عجیـب شـما را شـگفت زده 

خواهنـد کرد.
مـوزه هنر هـای بد:هنر یـک حـس درونی اسـت، 
بنابرایـن دیـدن مجموعـه ای که بـر انواعی از هنـر تاکید 
دارد کـه در سـایر موزه ها نمی توانیـد پیدا کنید، به شـما 
حـس تازگـی می دهـد. آثـار مـوزه هنر هـای بـد کـه در 
سـال ۱۹۹۴ افتتاح شـده، شـاید به اندازه آثـار مونه زیبا 
نباشـند، امـا دیـدن پرتره هـا و مناظـر هنرمنـدان کمتر 
شـناخته شـده می تواند جالـب باشـد. این مـوزه بیش از 
۶۰۰ اثـر دارد؛ امـا هر بـار تنهـا ۶۰-۷۰ اثر را بـا تاکید بر 
ویژگی هایـی که آنهـا را از بقیـه متمایز می کنـد، نمایش 

می دهد.
مـوزه عجایـب ویکتـور ویند:انجمـن آخریـن 

سه شـنبه این مجموعـه عجایب را در شـرق لنـدن اداره 
می کنـد. ایـن مـوزه همـه چیـز از اسـتخوان های دودو 
گرفتـه تـا اسـباب بازی هـای مـک دونالـد را بـا تاکید بر 
زیبایـی و عجیب بـودن آنها جمـع آوری کـرده و نمایش 
می دهد. نمایشـگاه گـه گاه تغییـر می کنـد و رویداد های 
و گفتگو های زیادی در فضـای آن ارائه می شـود. ورودیه 

موزه شامل یک فنجان چای رایگان هم می شود.
مـوزه فرهنـگ نان:شـاید مـوزه ای بـا محوریـت 
تاریـخ نـان و غالت کسـل کننـده به نظر برسـد، امـا این 
مـوزه در ابتـدا نـگاه جالبی بـه ایـن دارد که نـان چگونه 
تمدن انسـانی را در تاریخ شـکل داده اسـت. در این موزه 
۱۸۰۰۰ شـیء شـامل مجسـمه، نقاشـی و مصنوعـات 
وجـود دارد و موزه هـم چگونگی بـه تصویر کشـیدن نان 
در طـول تاریـخ و هـم چگونگـی ارتباط انسـان بـا آن از 
طریـق فرهنگ و مذهب را بررسـی می کنـد. حتی آثاری 

از پیکاسو و دالی در این مجموعه وجود دارد.

عجیب ترین موزه های دنیا که شما را شگفت زده می کند!
دانستنی ها

حرف حساب

این بیشتر از همه دل آدم را می سوزاند
می دانــی چــه چیــز بیشــتر دل آدم را 
می سوزاند؟اینکه آنها دروغ می گویند مهم نیست.

از آن می سوزم که دروغ می گویند و بعد به دروغ 
خودشان هم تعظیم می کنند

»جنایت و مکافات«
داستایوفسکی

 طراحی روبات های ژاپنی
 برای مراقبت از سالمندان

روبات های ژاپنی برای مراقبت از ســالمندان به بازار آمد.دولت ژاپن در 
پی افزایش استفاده از تکنولوژی روبات ها برای مراقبت از سالمندان این 
کشور است تا به واســطه این روبات ها بر کمبود تعداد پرستاران در این 
کشور غلبه کند.با افزایش جمعیت سالمندان در ژاپن، برآورد می شود که 
این کشور تا سال ۲۰۲۵ میالدی با کمبود ۳۷۰ هزار پرستار برای افراد 
مسن مواجه شــود.به همین منظور دولت ژاپن برنامه ای را آغاز کرده تا 
روبات های پرستار مورد پذیرش مردم قرار گیرند و به این ترتیب شکاف 
پیش رو در حوزه نیروی کار پرستاران را به این وسیله پر شود.پژوهشگرانی 
که روی این روبات ها 
کار می کننــد تالش 
دارنــد روبات هایــی 
طراحــی کننــد که 
کارهای ساده ای مانند 
انتقال افراد سالمند از 
تختخواب به صندلی 
چرخدار یا انتقال این 
افراد به حمام را انجام 

دهند.

جدول شماره 2387

افقی 
۱-  از اســتان هاي ایران که در سال ۱۳۸۱ رتبه 
۶۸ را از ۱۰۰ به لحاظ توســعه یافتگي صنعتي 
کسب کرده اســت - ثبت، طبقه بندي و خالصه 
کردن کلیه معامالت تجارتي و تعبیر و تفسیر آنها

۲- عالمت مفعولي - معــاون هیتلر - پرنده اي 
خوش آواز - سهل

۳- نورگیر - خانه کنار دریا - اتاق درس
۴- گندیدگي - میسور - امر به رفتن - ظلم

۵- از مهم ترین عوامل تجارت - اشاره به نزدیک 
- حرف دهن کجي

۶- نیم صداي قلب - ســوراخ کننده - نمایشگاه 
فرش در هانوور آلمان در سال ۲۰۰۸

۷- سقف خانه - سردار - نوعي درخت
۸- جنگ - حیله گــر - پســوند آلودگي - گله 

گوسفند
۹- سبزي جالیزي - پاینده - جمع »تکیه«

۱۰- نخستین کتابخانه دیجیتال مدارس در این 
استان راه اندازي شد - بي سواد - شماره

۱۱- عضــوي از صورت - پرچــم - بزرگ ترین 
نیروگاه آبي جهان در برزیل

۱۲- بزرگ قبیله - نشانه - بي خطر - امت ها
۱۳- سالم - نابینایي - عروس ترکي

۱۴- کنیز - اهلي - سختي - اریب
۱۵- بدهي هایي که باید در مدتي کوتاه کارساز 
شــود که از یک ســال مالي تجاوز نمي کند – 

طرفدار
عمودی

۱-  شرکت خودروسازي هندي - درخواست - 
خرس آسماني

۲-  استفاده از امکانات دولتي و افراد داراي نفوذ 
در نهادهاي دولتي براي کســب سود شخصي - 

بوستان - ظلم و ستم
۳-  الفت - از پرفروش ترین محصوالت شــرکت 

خودروسازي رنو فرانسه - پودر

۴- سهم - شیوا - پیوند - حرف درد
۵- تصدیق انگلیســي - جانوري شبیه سوسمار 

- باطن دل
۶- بخشنده و از صفات باري تعالي - غذاي نیمروز 

- حرف همراهي
۷-  بزرگ تریــن تولیدکننده مــس در جهان - 

سخنوران - تکرار شونده
۸- چگونگي روحیات - ویراني - کوه زاگرس - 

کلمه افسوس
۹- تشنه فریب - پیشــوند انگلیسي به معناي 

کوچک - دلیري
۱۰-  ضمیر غایب - جوجه تیغي - نوعي انرژي

۱۱- از جمله کشــورهایي که شوراي همکاري 
خلیــج فارس را تشــکیل مي دهنــد و نیمي از 
ذخایر اثبات شده نفت اوپک را در اختیار دارند - 

پوشیده کردن - نمایش تلویزیوني
۱۲- عقاب ســیاه - معین کردن - تنگاتنگ - 

سائل و دریوزه گر
۱۳- پایه - خالص و ناب - پارچه نازک و لطیف

۱۴- درستي - بوي خوش - سنگ تلق
۱۵- پول ژاپن - رغبت - اقتصاددان اتریشــي 
متولد ۱۸۴۰ صاحب کتاب »بنیان هاي اقتصاد 

سیاسي«
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 کوچک ترین اسلحه دنیا 
متناسب با ابعاد کیف پول

ممکن است تاکنون سالح های کوچک و یا به اصطالح مینیاتوری زیادی 
دیده باشــید که البته با وجود اندازه محدود خود، کارایی باالیی نیز دارند! 
Lifecard.22LR که تحت عنوان کوچک ترین اسلحه دنیا متناسب با ابعاد 
یک کیف پول شناخته می شود، می تواند شلیک های مرگباری را از خود 
به نمایش بگذارد ضمن آن که این سالح اندازه ای مشابه یک کارت بانکی 
 Lifecard.22LR .دارد و می توان آن را به راحتی داخل کیف پول جای داد
تنها ۷ اونس وزن دارد.ســالح مورد بحث توسط کمپانی آمریکایی اسلحه 
سازیTrailblazer ساخته شده است. این کمپانی اظهار کرده که مراحل 
توسعه طرح مفهومی 
LifeCard به سالحی 
واقعی، بیــش از هفت 
ســال زمان برده است. 
رییــس کمپانــی می 
گوید: طرح های نوین 
و نوآوری های حقیقی، 
بخش مهمی از روند کار 
در شرکت  ما را به خود 

اختصاص می دهند. 

  قاب روز

رنگ آبی نماد اوتیسم در روسیه

 داستانک
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