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بیشترین صادرات سال گذشته از اصفهان به مقصد عراق بود
مدیرکل گمرک اصفهان:

3

اصفهان نیازمند ایجاد مدیریت یکپارچه پسماند
رییس سازمان شهرداری ها  و دهیاری های کشور:

11

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان 
مطرح کرد:

5
کیفیت آب آشامیدنی اصفهان 

مطابق با استاندارد

در خاموشی گاوخونی 
آسمان به داد اصفهان رسید
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  قطبی یا منصوریان 
در راه اصفهان

10

 تاالب گاوخونی در انتظار انتقام؛

2

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی:

حمله به سوریه جنایت است
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز 
در دیدار جمعی از مسئوالن نظام، سفرای کشورهای اسالمی و 
قشرهای مختلف مردم، حمله  آمریکا و دو کشور غربی به سوریه را جنایت 
دانستند و با دروغ خواندن ادعای آن ها مبنی بر مخالفت با استفاده از 

سالح شیمیایی، ...

 اهدا ۲۰ هزار شاخه گل
 در روز بعثت پیامبر خوبی ها

تقالی بیماران
آشفته بازار قیمت دارو به کجا می رسد؟

  نماینده ولی فقیه در استان اصفهان خطاب به کشاورزان شرق: 

حق شرکت در تظاهرات را ندارید

 عقب ماندگی کارگران از شتاب تورم
همه طرف ها، ناراضی هستند؛

 زیر چرخ دالر
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در ایــن دیدار که به مناســبت خجســته عید مبعث 
برگزار شد، حضرت آیت ا...خامنه ای مهم ترین وظیفه 
امت اسالمی را بازگشــت به پیام بعثت یعنی توحید، 
برشمردند و خاطرنشــان کردند: اگر به توحید اعتقاد 
داشته باشیم زیر بار ظلم نمی رویم و از مظلوم حمایت 
می کنیم و به همین دلیل اســت که هــر جا مظلومی 
نیازمند یاری باشــد، جمهوری اسالمی در آنجا حاضر 
خواهد بود. ایشان فلسفه  اصرار جمهوری اسالمی ایران 
در حمایت از موضوع فلســطین را در همین چارچوب 
ارزیابی کردند و افزودند: ایســتادگی در مقابل ظالم، 
قطعا منجر به پیشرفت خواهد شــد که نمونه  بارز آن، 
ملت فلسطین است که در ابتدا ملتی ضعیف بودند اما 
بر اثر ایستادگی، اکنون آن ملت ضعیف به یک فلسطین 
قدرتمند تبدیل شده اســت که رژیم صهیونیستی را 
تهدید می کنــد و این رژیم در مقابل ملت فلســطین 

احساس ضعف و عجز می کند.
رهبر انقالب اســالمی تاکید کردند: در این رویارویی، 
بدون تردید، فلســطینی ها بر صهیونیســت ها غالب 
خواهند شد و سرزمین فلسطین به ملت آن بازخواهد 
گشــت. حضرت آیت ا... خامنــه ای، حضور جمهوری 
اسالمی ایران در منطقه  غرب آسیا و در کنار گروه های 
مقاومت و در ســوریه را در چارچوب حمایت از مظلوم 
دانستند و گفتند: اینکه گفته می شود جمهوری اسالمی 
ایران توسعه طلب است، سخنی دروغ و خالف واقع است 
و ایران بزرگ و آباد و یکپارچه، قصد توســعه طلبی در 

منطقه و هیچ نقطه ای از دنیا را ندارد.
ایشان افزودند: علت حضور ایران در سوریه و در منطقه  
غرب آسیا، یاری رساندن به مقاومتی بود که در مقابل 
ظلم وجود داشــت و جبهه  مقاومت به برکت یاری و 
کمک هایی که شد و با شجاعت نیروهای سوری توانست 
بر تروریســت هایی که به وســیله  آمریکا و غربی ها و 
مزدوران آن ها همچون سعودی به وجود آمده بود، غلبه 

کند و آن ها را شکست دهد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سخنان رییس جمهور 
آمریکا که مدعــی مقابله با داعش و شکســت آن در 
سوریه شده بود، گفتند: این سخنان یک دروغ آشکار 
و فضاحت بار اســت زیرا آمریکایی ها با پول سعودی و 
امثال آن، این موجودات خبیث را در عراق و سوریه به 
وجود آوردند و هر جا که الزم بود از تروریست ها حمایت 
کردند و هنگامی هم که عناصر اصلی داعش در محاصره 

بودند، آن ها را نجات دادند.
حضــرت آیت ا...خامنــه ای تاکیــد کردنــد: به رغم 
حمایت های آمریکا و عوامــل آن ها، اما جبهه  مقاومت 

توانست سوریه و عراق را نجات دهد.
ایشــان حمله به ســوریه را یک جنایــت خواندند و 
افزودند: بنــده صریحا اعالم می کنــم رییس جمهور 
آمریکا، رییس جمهور فرانســه و نخست وزیر انگلیس 
جنایتکار هســتند. رهبر انقالب اســالمی با تاکید بر 
اینکه آمریکایی ها همچون سرنوشت عراق و افغانستان، 
از این گونه جنایات در سوریه، ســودی نخواهند برد، 
گفتند: رییس جمهور آمریکا چندی پیش اعالم کرد که 
در منطقه  غرب آسیا، هفت تریلیون دالر هزینه کرده اند 
و چیزی عاید آن ها نشده است. این سخن، صحیح است و 
از این پس هم آمریکا هرقدر تالش و هزینه کند، چیزی 

عاید آن در منطقه نخواهد شد.
حضرت آیــت ... خامنه ای، لزوم هوشــیاری و بیداری 
ملت ها، کشورها و دولت های اسالمی را در مقابل این 
حوادث گوشــزد کردند و افزودند: هدف آمریکایی ها، 
فقط ســوریه و عراق و افغانستان نیســت بلکه آن ها، 
به دنبال ضربه زدن به امت اســالمی و اسالم هستند، 

بنابراین دولت های اســالمی نباید خود را در خدمت 
اهداف آمریکا و برخی کشــورهای متجاوز غربی قرار 

دهند.
ایشــان خاطرنشــان کردند: برای یک کشور اسالمی 
همچون سعودی افتخار نیست که رییس جمهور کنونی 
آمریکا در تبلیغات انتخاباتی اش علنا در مورد آن ها بگوید 
»گاو شیرده«. ذلت از این باالتر نمی شود که پول یک 

کشور را بگیرند و با چنین تعبیری آن را خطاب کنند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای با اشــاره بــه دروغ گویی 
رییس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه حمله به ســوریه 
برای مقابله با بکارگیری سالح های شیمیایی بوده است، 
افزودند: آن ها با بکارگیری سالح شیمیایی و یا هر سالح 
دیگر ضد ملت های اسالمی و ملت های مظلوم مخالفتی 
ندارند، همچنان که از بمبــاران روزانه علیه مردم یمن 
حمایت می کنند و در دوران جنگ تحمیلی نیز از صدام 
جنایتکار که با استفاده از سالح شیمیایی هزاران نفر از 
مردم ایران و عراق را به شهادت رساند و یا مصدوم کرد، 

حمایت کردند. رهبر انقالب اسالمی، رفتارهای آمریکا 
و برخی کشورهای غربی را ناشی از اهداف استعماری و 
»دیکتاتوری بین المللی« آن ها دانستند و خاطرنشان 
کردند: البته دیکتاتورها در هیــچ کجای دنیا کامیاب 
نخواهند شد و آمریکا نیز قطعا در اهداف خود در منطقه، 

شکست خواهد خورد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به ایستادگی ملت 
ایران و پایدارتر شــدن آن به دلیل تجربه  ۴۰ ســاله  
مقاومت و ایستادگی، گفتند: این تجربه به ما آموخته 
است که عقب نشینی، مشوق دشمن است و ایستادگی، 

موجب عقب رفت آن خواهد شد.
ایشان در پایان با تاکید بر اینکه عقب نشینی استکبار و 
زورگویان عالم به دلیل ایستادگی و مقاومت در مقابل 
آن ها، یک »سنت الهی« اســت، ابراز امیدواری کردند 
ملت های عراق، افغانستان، سوریه، فلسطین مظلوم، 
میانمار و مردم کشــمیر در آینده  نه چنــدان دور، با 

مقاومت خود، دشمنان را به عقب برانند.

وزارت دفاع روسیه:
پایگاه های روسیه در حمالت 

آمریکا آسیب ندیدند
وزارت دفاع روســیه اعالم کرد در حمله نظامی 
اخیر آمریکا به ســوریه، هیچ یک از پایگاه های 
هوایی و دریایی روســیه آسیب ندیده اند. وزارت 
دفاع روســیه در بیانیه ای اعالم کرد که حمالت 
نظامی اخیر آمریکا به ســوریه بــه هیچ یک از 
پایگاه های هوایی و دریایی روسیه در این کشور 
آســیبی وارد نکرده اســت.وزارت دفاع روسیه  
همچنین با اعــالم اینکه بیــش از ۱۰۰ فروند 
موشک به طرف سوریه شلیک شده است، تاکید 
کرد اکثر موشــک هایی که در حملــه آمریکا، 
انگلیس و فرانسه به سمت ســوریه شلیک شد 
از سوی سامانه های پدافند هوایی دولت سوریه 
رهگیری شده اســت.این وزارتخانه افزود: حمله 
هوایی آمریکا و متحدانش به سوریه از دو کشتی 
جنگی در دریای سرخ و هواپیما هایی که از دریای 

مدیترانه به پرواز درآمده بودند، صورت گرفت.

دبیرکل حزب ا... لبنان: 
اسرائیلی ها خودشان را وارد 

جنگ با ایران کردند
دبیرکل حزب ا... لبنان طی ســخنانی در تجمع 
انتخاباتی حزب ا... در حومه جنوبی بیروت گفت: 
منطقه، مرحله حساس و بسیار مهمی را پشت سر 
می گذارد.سیدحسن نصرا... طی سخنانی گفت: 
منطقه در این روزها مرحله حساس و بسیار مهمی 
را پشت سر می گذارد و ما شاهد حوادث و تحوالتی 
هستیم که ســوریه را هدف قرار گرفته و می تواند 
برای کل منطقه پیامد داشته باشد.دبیرکل حزب 
ا... در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: حمله 
اسراییل به فرودگاه تیفور در حومه حمص، اقدامی 
عمدی این رژیم برای قتل بود که از هفت سال قبل 
تاکنون بی سابقه بوده اســت.نصرا... با بیان اینکه 
اسرائیلی ها خودشان را وارد جنگ با ایران کردند، 
افزود: اسراییلی ها باید بدانند که اشتباهی تاریخی 
مرتکب شدند و با حمله به فرودگاه تیفور، مرتکب 

حماقت بزرگی شدند.

انگلیس:
 مسکو از اهرم تاثیر بر اسد 

استفاده کند
 وزیر دفاع انگلیــس با موفقیت آمیــز خواندن 
حمله علیه ســوریه، از مســکو خواســت برای 
پایان دادن به جنــگ از تاثیر خود بر دمشــق، 
استفاده کند.»گاوین ویلیامســون« وزیر دفاع 
انگلیس، در مصاحبه با رادیو »ال بی ســی« این 
کشور مدعی شــد حمالت موشکی علیه سوریه 
تاثیر بســیاری بر عملکرد آینده دولت بشار اسد 
خواهد داشــت!این ادعا درحالی مطرح می شود 
که روزنامه صهیونیســتی »یدیعوت آحارانوت« 
اعتراف کرد تاثیر این به اصطالح موشــک های 
هوشمند و زیبای شلیک شــده به سوریه تقریبا 

صفر بوده است.

قطر به جمع حامیان تجاوز 
نظامی به سوریه پیوست

 دولت قطر ضمن پیوســتن به جمــع حامیان 
تجاوز نظامی آمریکا و غرب به سوریه اعالم کرد: 
حمالت نظامی به اهــداف و مواضع نظامی رژیم 
سوریه مورد حمایت ماست، قطر در موضع خود 
در قبال این حمله به جمع حامیان آن پیوست.
دولت قطر اعالم کرده اســت: حمالت نظامی به 
اهداف و مواضع نظامی رژیم سوریه مورد حمایت 
ماست!دوحه همچنین مدعی شده است: تداوم 
استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط رژیم سوریه 
ضرورت واکنش فوری بین المللی است را نشان 
می دهد!گفتنی اســت، آمریکا و غرب با شلیک 
بیش از ۱۰۰ موشک مواضع نظامی و غیرنظامی 

سوریه را هدف قرار دادند.   

حمله به سوریه جنایت است

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار جمعی از مسئوالن نظام، سفرای کشورهای اسالمی و قشرهای مختلف 
مردم، حمله  آمریکا و دو کشور غربی به سوریه را جنایت دانستند و با دروغ خواندن ادعای آن ها مبنی بر مخالفت با استفاده از سالح شیمیایی، تأکید 
کردند: جمهوری اسالمی همچون گذشته در کنار گروه های مقاومت حاضر خواهد بود و آمریکا نیز قطعا در اهداف خود در منطقه، شکست خواهد خورد.

استفاده از آسمان ایران 
توسط روس ها تکذیب شد

یک منبع آگاه در ســتاد کل نیروهای مسلح 
اســتفاده از خاک جمهوری اســالمی ایران 

توسط روسیه را تکذیب کرد.
یــک مقــام آگاه در ســتاد کل نیروهــای 
مســلح در گفت وگو با ایســنا، درباره خبر 
اســتقرار هواپیماهای اســتراتژیک روسی 
در خاک جمهوری اســالمی ایــران اظهار 
کرد: ضمن آنکــه همکاری های مشــترک 
ایران و روســیه در جهت مقابله با تروریسم 
در حال گســترش و تعمیق است، لکن خبر 
اســتقرار هواپیماهای اســتراتژیک روسیه 
 در خاک جمهوری اســالمی ایران تکذیب 

می  شود.
در چنــد روز اخیــر برخــی رســانه ها از 
توافــق تهران و مســکو در خصــوص پرواز 
هواپیماهای اســتراتژیک روســی بــر فراز 
آسمان ایران و اســتقرار هواپیماهای روسی 
 در یکــی از پایگاه های نظامی ایــران خبر 

داده بودند.

وزارت امور خارجه:
حمالت موشکی به سوریه 

نقض قوانین بین المللی است
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
حمالت موشکی آمریکا و متحدانش به خاک 
سوریه را به شــدت محکوم کرد و نسبت به 
آثار و تبعات منطقــه ای و فرامنطقه ای آن 

هشدار داد.

وزارت امــور خارجه اعالم کــرد: جمهوری 
 اســالمی ایران بر اســاس موازین شــرعی،

 قانونــی و اخالقــی مخالف کاربرد ســالح 
 های شــیمیایی اســت و در عین حال بهانه 
 تراشــی برای تجاوز به کشــوری مستقل را

 به شــدت غیر قابل قبول و محکوم می داند. 
بی شک آمریکا و متحدانش، که بدون وجود 
هیچگونه سند و مدرک اثبات شده ای و قبل 
از اعالم نظر نهایی ســازمان منع و گسترش 
سالح های شیمیایی علیه سوریه اقدام نظامی 
کرده اند و خود را در جایــگاه قاضی و پلیس 
جهانی فرض کرده اند، مسئول تبعات و عواقب 
منطقه ای و فرامنطقه ای ایــن ماجراجویی 
 هســتند و باید پاســخگوی پیامدهای آن 

باشند.

بخشنامه وزارت کشور برای 
افزایش رضایتمندی مردم 

سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور 
با بیان اینکه افزایــش رضایتمندی مردم در 
پاسخگویی در ادارات یکی از اولویت های مهم 
وزارت کشور و سازمان های تابعه آن در سال 
۹۷ به شمار می رود از ابالغ بخشنامه مرتبط 
با تکریم اربــاب رجوع به مدیران حراســت 
اســتانداری ها و ســازمان های تابعه وزارت 

کشور خبر داد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: به منظور 
افزایش رضایتمندی مردم در پاســخگویی 
در ادارات و تکریم ارباب رجــوع به مدیران 
حراســت های تمامی ســازمان هــای تابع 
وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداری ها 
و ...ماموریت داده شده که با همکاری دفاتر 
بازرسی و هیئت های رســیدگی به تخلفات 
اداری، نظارت محســوس و نامحســوس از 
حوزه هــای مدیریــت اســتانداری ها و 
فرمانداری ها و بخشــداری ها و دهیاری ها 
 و ســازمان های تابعه در این زمینه داشــته 

باشند.

علی اکبر والیتی 
مشاور مقام معظم رهبری: 

دیدگاه

وزیر خارجه کشــورمان تاکید کرد: ورشکســتگی 
اخالقی ایــاالت متحده در اعتراف رییس ســیا، به 
خوبی نمایان اســت؛ ایران مورد تحریم قرار گرفت 
 تنها به این بهانه دروغین که به دنبال سالح هسته ای 

است.
 محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان 
درتوئیتر خود نوشت: »ورشکستگی اخالقی ایاالت 
متحده در اعتراف رییس سیا به خوبی نمایان است.

در گذشته ایران مورد تحریم قرار گرفت به این بهانه  
دروغین که به دنبال سالح هسته ای است. اکنون نیز 
باید تحریم ها برگردند چون ایران به دنبال ســالح 

هسته ای نیست!؟
ترجمه اظهارات مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشنهادی 
ترامپ:» ایران قبل از برجام هم به ســمت ســالح 
هسته ای نمی رفت. اکنون هم تا آنجا که من می دانم 
هیچ نشــانه ای وجود ندارد که اگر برجام نباشــد 
آنها فورا به ســمت حرکت به سوی سالح هسته ای 

خواهند چرخید.«

ورشکستگی اخالقی آمریکا 
نمایان است 

ظریف:

سیاست خارجی

کافه سیاست

عکس  روز 

پس از تجاوز ائتالف سه گانه آمریکا، انگلیس و 
فرانسه به سوریه، صدها سوری در بزرگ ترین 
میدان دمشق تجمع کرده و با به صدا درآوردن 
بوق خودروهای خود، دســت های خود را به 

نشانه پیروزی باال بردند.

حمله به سوریه جنایت است

پیشنهاد سردبیر:

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل 
گفت: آمریکایی ها به فکر افتــاده اند که از 
طریق هوا یا موشــک، کاری انجام دهند اما 
تکلیف جنــگ روی زمین معلوم می شــود 
نه آســمان. علــی اکبــر والیتــی درباره 
تحوالت ســوریه اظهار کرد: تــا جایی که 
بنده اطــالع دارم قدم بعــدی آزادی ادلب 
اســت، ادلب اگر آزاد شــود بنده بــه آنجا 
هم خواهــم رفت همــان طور کــه بعد از 
آزادی حلب بــه حلب رفتم بــرای این که 
از نزدیک بــه مقاومت و مــردم آن منطقه 
 از ســوی جمهوری اســالمی ایران تبریک 
بگویم.وی افزود: ان شاءا... قدم بعدی شرق 
فرات اســت،  آمریکایی ها سســت تر از آن 
هستند بتوانند در شرق فرات بمانند. و حتما 
آنها شکست خواهند خورد امکان ماندنشان 

نیست.

تکلیف جنگ روی زمین 
معلوم می شود، نه آسمان

شهیندخت موالوردی
دستیار رییس جمهور :

واکنش

سخنگوی دولت با اشــاره به بحران ارزی اخیر در 
کشور گفت: چیزی که باعث شد این منابع داخلی 
نتواند پاســخ گوی بازار باشد سلســله تقاضا های 
جدید غیرواقعی بوده چه آنهایی که فکر می کردند 
هر چه ریال دارند را به دالر تبدیل کنند و ســفته 
بازی صورت گیرد، چه عــده ای که فکر می کنند 
 این منابع را به صورت خروج ســرمایه اســتفاده 

کنند.
نوبخت با انتقــاد از این دو دیــدگاه گفت: ما حق 
نداریم منابع مردم را کــه از نفت و صادرات حاصل 
می شود به آسانی در اختیار عده ای قرار دهیم تا در 
کشورهای همسایه خانه و ویال بخرند، ما حق نداریم 
منابع را در شــرایط که فشــار جهانی بر جمهوی 
اسالمی است از دست بدهیم بلکه باید مدیریت بر 

عرضه و تقاضا داشته باشیم.
ســخنگوی دولت تاکید کرد:  دولــت بیان خود را 
در زمینه ارز تغییر نداده اســت، همــواره گفته ام 
دولت با افزایش غیرطبیعی و غیر متعارف نرخ ارز 

مخالف است.

 عده ای با منابع ارز 
خانه و ویال خریده اند

سخنگوی دولت:

دولت

دســتیار رییس جمهــور در امــور حقوق 
شــهروندی گفــت: در دولت قائــل به این 
هســتیم که انحصار اســتفاده از پیام رسان 
خارجی شکسته شود؛ اما این حق را نیز برای 
شهروندان باید قائل باشیم که بتوانند از میان 
گزینه های مختلف داخلی و خارجی انتخاب 

داشته باشند.
شهیندخت موالوردی اظهار کرد: مردم باید 
بتوانند از میان گزینه هــای متعدد داخلی و 
خارجی انتخاب داشته باشند.وی همچنین 
درباره ورود دادســتانی به موضوع استعفای 
مجدد شــهردار تهران گفت: اگر اســتعفای 
مجدد آقای نجفی را نتیجه تذکر و اظهارنظر 
دادستانی بدانیم، ضایع شدن حق شهروندی 
ایشان صحیح است اما تا جایی که من بررسی 
کردم اســتعفای مجدد ایشــان بــه خاطر 

اظهارنظر دادستانی نبوده است.

مردم باید حق انتخاب 
داشته باشند

پیشخوان

بین الملل

محکومیت محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک 
ملی که از متهمان پرونده موســوم به اختالس سه هزار 
میلیاردی به شمار می رود و از کشور متواری شده، قطعی 
شد. غالمحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان 

تهران با اعالم این خبر گفت:  به دلیل اینکه  مهلت واخواهی به پایان رسید و درخواستی برای واخواهی صورت 
نگرفت، حکم قطعی شده است.این مقام مسئول در دادگستری اضافه کرد: پرونده برای اجرای حکم به دادسرا 
ارسال شده تا از طریق شناســایی و توقیف اموال وی در داخل ایران، بخشی از حکم که مربوط به رد مال و 
جزای نقدی است، اجرا شود. از سوی دادگاه انقالب به اتهام اخالل در نظام اقتصادی به 2۰ سال حبس، بابت 
دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ رشوه دریافتی، رد مال و  انفصال دائم از خدمات 
دولتی محکوم شده است.اسماعیلی پیش تر گفته بود در صورت قطعیت یافتن حکم صادره، دادسرا با جدیت 

بیشتری، استرداد خاوری را از طریق اینترپل پیگیری می کند.

تولیت آســتان حضرت امامــزاده صالح)ع( با اشــاره به 
بست نشــینی و ایجاد اخالل توسط هواداران احمدی نژاد 
گفت: تا امروز تحمل کرده ایم ولــی از این به بعد تحمل 
نخواهیم کرد و اینطور افــراد را راه نمی دهیم.گواهی، در 

بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه از زمان تحویل سال تا کنون، متاسفانه چهار جلسه مهمانان غیرمنتظره 
داریم، خاطرنشان کرد: همه ما برای دعا به اینجا می آییم و بعد از اینکه دعا کردیم و حاجت خود را طلب کردیم، 
اینجا را ترک می کنیم. تولیت آستان حضرت امام زاده صالح)ع( ادامه داد: من امروز مسئول هستم؛ بنا نیست 
وقتی فردا کسی آمد و مسئول اینجا شد، من بیایم اینجا بست نشینی کنم بگویم این آقا دارد خراب می کند. 

گواهی ادامه داد: کسی که هشت سال مسئول بوده باید پاسخگو باشد. اینکه بیاید چنین رفتاری را انجام دهد 
نامطلوب است. وی با بیان اینکه ما تا امروز تحمل کرده ایم ولی از این به بعد تحمل نخواهیم کرد، تصریح کرد: 

از امروز به بعد، اینطور افراد را راه نمی دهیم تا امنیت و آرامش زائران تأمین شود.

محکومیت خاوری 
قطعی شد

 احمدی نژاد را
 راه نمی دهیم

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی:

اگر روزنامه ها بمیرند...

تمــام بایــد هــا و 
نبایدهای ارزی

تهدید جهان با جنون 
جنگی جهانخوار

جنگ سرد داغ شد
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سرمایه گذاری ذوب آهن جهت جمع آوری 
پساب ها

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

شرکت غله اصفهان اعالم کرد:  
احتمال خرید تضمینی گندم 

در اردیبهشت
21 فروردین سال ۹۷ بود که دولت اعالم کرد 
به مدت 1۵ روز، دو هــزار و ۵۰۰ تن گندم از 
کشاورزان خریداری شده اســت؛ اما این خبر 
در حالی اعالم شد که این خرید از استان های 
فارس، سیســتان و بلوچســتان و کرمان آغاز 
شده و موج خرید گندم هنوز به استان اصفهان 
نرسیده است.موضوع جایی حساس تر می شود 
که بــرای خرید این محصول نــرخ جدیدی با 
وجود افزایــش قیمت نهاده ها اعالم نشــده و 
دولت در این باره همانند ســال ۹۶ عمل کرده 
اســت؛یعنی نرخ خرید گندم به ازای هر کیلو 
هزار و ۳۰۰ تومان اعالم شده است.مدیر روابط 
عمومی شرکت غله استان اصفهان گفت: هنوز 
زمان دقیقی بــرای خریــد تضمیمنی گندم 
اعالم نشده اســت؛ اما احتماال این موضوع در 
اردیبهشــت ماه کلید بخورد. وی البته این را 
هم گفت که نرخ جدیدی بــرای خرید گندم 

مشخص نشده است.
طبق آمار موجود، بدهی کشــاورزان از فروش 
گندم در ســال ۹۶ هنوز به طور کامل محقق 
نشده و متاســفانه نرخ بهتری نیز برای خرید 
گندم امسال اعالم نشده اســت، این درحالی 
اســت که این نرخ حداقل هماهنــگ با تورم 
باید افزایش یابد تا کشــاورزان موفق به کشت 

مجدد شوند.
اما این شــرایط به نحــوی رقم خــورده که 
کشاورزان در تولید محصول استراتژیک گندم 
بسیار موفق نبودند و آمارها نشان می دهد تولید 
این محصول 2۳ درصد در ســال ۹۶ نسبت به 
ســال ۹۵ کاهش یافته اســت. تا جایی که در 
سال ۹۶، ۸.۸ میلیون تن گندم خریداری شده 
درحالی که این رقم در سال ۹۵، 11.۵ میلیون 

تن)کل کشور( بوده است.

بازار

دستگاه پنکه

افزایش تسهیالت مشاغل خانگی 
در استان اصفهان

بیــش از 11۰میلیارد ریال تســهیالت مشــاغل 
خانگی در اســتان اصفهان پرداخت شــده است. 
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان گفت: این میزان تسهیالت سال 
گذشته به منظور توانمند ســازی زنان سرپرست 
خانوارو رونق مشاغل مربوط به حوزه صنایع دستی 
با سود چهار درصد در اســتان پرداخت شد. سید 
کمال الدین میرهادی افرود: با ارائه این تسهیالت 
زمینه اشتغال دو هزار و 4۰۰نفر به طور مستقیم و 
غیر مستقیم فراهم شده است. وی گفت: پیش بینی 
می شود بر اساس بودجه، مشاغل خانگی استان تا 
پایان امسال ۳2میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان 
پرداخت شــود. در اسفند ماه ســال گذشته  بیش 
از 4۳میلیارد ریال تســهالت مشاغل خانگی برای 

اشتغال کارآفرینان استان اختصاص داده شده بود.

 فروش ارز در صرافی
 ممنوع شد

بانک مرکزی اعالم کرد که فعال فروش مســتقیم 
ارز مستقیم از سوی صرافی ها ممنوع است.محمد 
علی کریمی با اشاره به تامین غیرمستقیم  نیازهای 
ارزی همه گــروه های جامعه در دســتور العمل 
های جدیــد بانک مرکزی  تصریح کــرد: با توجه 
به اینکه بانک مرکزی نیازهــای ارزی همه گروه 
های جامعه را غیر مستقیم و از طریق سامانه ها یا 
اخذ مدارک به صورت سیستمی انجام می دهد؛ 
بنابر این فعال ارزی به بازار صرافی ها تزریق نمی 
شــود.وی افزود: صرافی ها همچنان هستند؛ اما 
دو کارکرد دیگرخواهند داشت؛ در مصوبه جدید 
ما ســامانه نیما یا همان نظام یکپارچه مدیریت 
ارزی را تعریف کردیم که بناست صادرکنندگان 
غیرنفتی کشور ارزشــان را در این سامانه عرضه 
کنند و واردکنندگان این ارزها را از طریق بانک ها و 
یا صرافی های مجاز بخرند. مدیرکل روابط عمومی 
بانک مرکزی همچنین در خصوص قیمت ارز نیز 
گفت: قیمت همه کاالها و نیازهای واقعی کشور که 
از طریق وزارت صنعت و سامانه جامع تجارت ثبت 
سفارش می شوند و مسیر بانکی را طی می کنند؛ 
4 هزار و 2۰۰ تومان خواهد بود.وی یادآور شد: بر 
اســاس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز نگهداری 
بیش از 1۰ هزار دالر ارز غیرقانونی است بنابراین 
 افرادی که بیش از این مقــدار ارز در اختیار دارند 
می توانند در نظام بانکی ســپرده گــذاری ارزی 

داشته باشند .

عضو کمسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت:ما 
باید به سمت ارزهای دیگر حرکت کنیم که االن این 
موضوع در مجلس در حال بررســی اســت تا از دالر 
به سمت ارزهای دیگر ســوئیچ کنیم.علی بختیار  با 
بیان پیشــنهاداتی در خصوص واقعی کردن نرخ ارز 
اظهار کرد: با توجه به بر هم ریختگی هایی که در بازار 
ارز ایجاد شده بود در جلســه رییس بانک مرکزی و 
نمایندگان مجلس و همچنین جلســه کمیسیون 
اقتصــادی مجلس اقداماتی انجام شــد که وضعیت 
بازار ارز کنترل شد.وی افزود: واقعیت این است که ما 
نمی توانیم در کشور موضوع ارز را صرفا با قیمت گذاری 
حل کنیم و حتما باید به ســمت آزادسازی نرخ ارز 
حرکت کنیم و حدود 1۰ ماه گذشته هم که این بحث 
مطرح شد، قرار بود ارز تک نرخی بشود و از این جهت 
که االن ارز تک نرخی شــده کار مثبتی اســت.عضو 
کمسیون انرژی مجلس شورای اسالمی خاطر نشان 
کرد: نکته اینجاست که دالر 4 هزار و 2۰۰ تومان که 
تصویب شده نرخ پایداری نیست چراکه قیمت واقعی 
نیســت و موضوع دیگر این است که ما باید به سمت 

ارزهای دیگر حرکت کنیم که این موضوع در مجلس 
در حال بررسی است تا از دالر به سمت ارزهای دیگر 

سوئیچ کنیم.
بختیار اضافه کرد: به نظرم با این نرخ ارزی که گذاشته 
شده وضعیت پایدار نمی ماند و باید با محاسبه ای که 
انجام شده و یک قیمت  پایه ای برای نرخ ارز درآید که 
این قیمت از ضرب قیمت مبنا در  نرخ تورم سال های 

بعد از آن انجام می شود.

عضو کمسیون انرژی مجلس شورای اسالمی: 

باید به سمت ارزهای دیگر حرکت کنیم

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،731،000
تومان

875،000نیم سکه
تومان

546،000ربع سکه
تومان

351،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

164،514
تومان

      قیمت سکه و طال

MTF_1660 پنکه مگامکس مدل

 265,000
تومان

پنکه روميزي قابل شارژ 
MPF-2500B مگامکس مدل

 255,000
تومان

JS600 پنکه روميزی تایشان مدل

 89,000
تومان

بازار سوت و کور لوازم 
خانگی در انتظار معجزه

عکس روز

پارلمان

رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: تخم مرغ 
تولید داخل هر کیلو گرم 1۳ هزار و۵۰۰ تومان است.رییس 
اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه تخم مرغ 
وارداتی با نرخ 12 هزار و ۶۰۰ تومان عرضه می شود، گفت: 
تخم مرغ داخلی اخیرا گران شده است و هر کیلو گرم این 

کاال 1۳ هزار و ۵۰۰ تومان در خرده فروشی ها به فروش می رســد.مهدی یوسف خانی با اشاره به اینکه اگر 
واردات تخم مرغ متوقف شود در آستانه ماه رمضان با افزایش قیمت چشمگیر این کاال در سطح بازار مواجه 
می شویم، اذعان کرد:بسیاری از مرغداری های کشــور  درگیر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان هستند 
و همین موضوع منجر به کاهش عرضه تخم مرغ داخلی شده اســت.وی در ارتباط با افزایش نرخ مرغ دولتی 
گفت: دو سال پیش سازمان حمایت از مصرف کنندگان، نرخ مرغ دولتی را ۷ هزار و پانصد تومان اعالم کرد که 

در حال حاضر مرغ با قیمت دولتی در بازار وجود ندارد. 

 مرغ با قیمت 
 مصوب وجود
 ندارد

مدیر کل گمرک اصفهان اذعان داشت: ۸۸ هزار و ۳۸۸ تن کاال 
به ارزش ۳۹۳ میلیون و ۹۷۶ هــزار دالر به گمرک اصفهان وارد 
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن یک درصد 
و از حیث ارزش 1۶ درصد افزایش  یافته اســت.وی با اشــاره به 
افزایش 2۰ درصدی درآمد گمرکات استان اصفهان  ،  بیان داشت: 
در ســال1۳۹۶، بالغ بر یک هزار و ۹2۵ میلیارد و ۷۸۸ میلیون 

ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرده است. احمدی ونهری در 
خصوص مهم ترین کاالهای وارداتی گمرک اصفهان طی ســال 
1۳۹۶ گفت: ماشین آالت مکانیکی، ماشین آالت د، اجزا و قطعات 
منصفله ماشین کاغذ و مقوا  بیشترین کاالهای وارداتی بوده است.
وی در ادامه اظهار داشت: عمده ترین کشورهای صادرکننده به 
مقصد گمرک اصفهان چین، آلمان با  ایتالیا و کره جنوبی بوده و 

بیشترین صادرات سال گذشته از اصفهان به مقصد کشور عراق 
بوده اســت وی همچنین  اظهار داشت: در ســال  گذشته واحد 
قضایی گمرک اصفهان، یک هزار و 2۹۷ فقره پرونده مظنون به 
قاچاق کاال و به ارزش ۵۸4 میلیارد و 4۹1 میلیون ریال رسیدگی 
کرده است که در مقایسه با  ســال۹۵، از نظر تعداد ۸ درصد و از 

حیث ارزش ۳۳ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرک اصفهان:
بیشترین صادرات سال گذشته از اصفهان به مقصد عراق بود

محسن کوهکن ،با اشــاره به ضرورت حفظ ارزش پول 
ملی در کشــور اظهار کرد: اولین نهادی که نســبت به 
نوسانات قیمت ارز واکنش نشــان داد، مجلس شورای 
اســالمی بود.وی تاکید کرد: با توجه به حساسیت های 
موضوع برای اولین بار تصمیم گرفته شــد که جلســه 

بررسی نوسانات ارز را به صورت علنی برگزار شود.نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه  دولت مقتدرانه در خصوص حل مشکل نوسانات ارزی ورود پیدا کرد، تصریح کرد: دولت باید به 
تقاضاهای صادق ارز پاسخ بدهد و با مبادالت غیرقانونی و غیرضروری به جد برخورد کند.وی با بیان اینکه 
دولت باید با انجام فرآیندهایی قیمت دالر را کنترل کند، خاطرنشان کرد: ردپاهای حساب شده ای برای 
خرید ارز که  از بیرون کشور هدایت شده است، به چشم می خورد که همین موضوع سبب ایجاد تقاضای 

کاذب در بازار شده است.

دولت باید به 
تقاضاهای صادق ارز 
پاسخ بدهد

مســئله ای که زمینه را برای ناکافی بودن حداقل 
دســتمزد در ایران برای اداره یک زندگی عادی و 
معمول فراهم کرده است؛ هر چند علی ربیعی ، وزیر 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیش از این تاکید کرده 
بود که یکی از مهم ترین سیاست های مد نظر دولت 
ترمیم وضعیت دســتمزدی کارگران است. اما در 
حالی پرونده تعیین تکلیف نهایی حقوق و دستمزد 
کارگران در سال ۹۷ با ابالغ نهایی آن بسته می شود 
که همچنان به رویه ســال های گذشته دستمزدها 
تناسبی با تورم سرکش اقتصاد ایران ندارد. بر اساس 
مصوبه نهایی افزایش دســتمزد1۹.۵ درصد اعالم 
شــد. در این صورت پایه حقوق بیش از ۹2۹ هزار 
و ۹۳1 در ســال ۹۶، به صورت ترکیبی از »درصد« 
و »رقم ثابت ماهیانه« تعیین شــد. بــه این ترتیب 
به دســتمزد پایه ســال ۹۶ کارگران، 1۰.4درصد، 
به اضافه روزانه 2۸۰2۰۸ ریــال )۸4 هزار و ۶24 
تومان رقم ثابــت در ماه( اضافه خواهد شــد. پایه 
ســنوات برای کارگران قرارداد دائم و موقت تحت 
پوشــش قانون کار با بیش از یک ســال سابقه کار، 
همچون سال گذشــته روزانه 1۷ هزار ریال تعیین 
شده است. در سال ۹۷ حق مســکن کارگران 4۰ 
هزار تومــان، حق بن کارگری 11۰ هــزار تومان و 
حق اوالد به ازای هر فرزند زیر 1۸ سال 111 هزار و 
12۶ تومان خواهد بود که به دستمزد کارگران اضافه 

خواهد شد. این افزایش دستمزد در حالی است که 
اتحادیه کارفرمایان با افزایش دستمزد سایر سطوح 
 شــامل افراد متخصص، کارشــناس، سرپرست و... 

موافقت نکردند.
هر چند بر اســاس آنچه جامعه شناسان می گویند 
تعیین دستمزد بر اساس اجماع نظر میان نمایندگان 

کارگران و کارفرمایان به انجام رساندن بزرگ ترین 
تعارض منافع در میان قشر بزرگی از اجتماع ایران 
اســت؛ اما به نظر می آید هیچ یک از طرفین از این 
توافق راضی نیســتند. هر چند در آخرین روزهای 
کاری سال ۹۶ توافق بر سر حقوق کارگران از سوی 
وزارت کار اعالم شد؛ اما ابالغ دستورالعمل این توافق 

تا روزهای اخیر به دلیل مقاومت اتحادیه کارفرمایان 
بر این افزایش دستمزد انجام نشده بود. کارفرمایان و 
فعاالن عرصه های تولیدی در چند سال اخیر به دلیل 
مشکالت صنایع به خصوص معضل واردات بی رویه 
و قاچاق کاال به سختی قادر به پرداخت مابه التفاوت 
افزایش دستمزدها هســتند. از سوی دیگر هر چند 
این رقم نمی تواند ترمیم دستمزد کارگران و افزایش 
قابل توجه قدرت خرید را برای آنان در پی داشــته 
باشد، مقامات مسئول معتقدند تداوم وضعیت کنونی 
به بهبود وضعیت در این حوزه منجر خواهد شد؛ اما 
بر اساس اعالم نماینده اتحادیه کارگران مالک قرار 
دادن تورم برای افزایش دســتمزد کارگری اشتباه 
بوده و باید میزان هزینه های معیشــتی کارگران بر 
اســاس واقعیت های بازار در افزایش قیمت مد نظر 

قرار بگیرد.
 بر اساس اعالم این اتحادیه تعیین دستمزد کارگران 
به این روش موجب شده تا سطح دستمزد کارگران 
همواره از میزان تورم ســال جدید کمتر باشد و هر 
سال قدرت خرید آنها به نسبت سال گذشته کاهش 
یابد. پرونده کشــاکش تعیین دستمزد کارگران در 
حالی با ابالغ نهایی آن بســته می شــود که نگرانی 
ها از نا آرامــی های اقتصادی و عــدم ثبات در بازار 
 به خصوص در میان قشــر ضعیف جامعه احساس 
می شود، مسئله ای که به راحتی می تواند بهره وری 
و میزان رضایت شغلی در صنعت را کاهش داده و در 

نهایت تولید و اقتصاد ایران را فلج کند. 

عقب ماندگی کارگران از شتاب تورم

آنچه هر روز در جامعه ایران کمرنگ تر می شود، سبد کاالیی و توان معیشتی کارگران است. 
با وجود تمام وعده های مسئوالن و برنامه های نه چندان موفقی مانند پرداخت یارانه ها که در 
این سال ها به منظور افزایش سطح رفاهی و معیشتی کارگران انجام شده؛ اما بر اساس آمارها عقب 

افتادگی مزد از تورم در بین سال های 1386 تا 1396 هر ساله روندی صعودی داشته است.

  همه طرف ها، ناراضی هستند؛ 

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان از ســرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد ریالی این مجموعه بزرگ صنعتی برای جمع آوری 
پساب ها خبر داد.احمد صادقی در ادامه اظهار کرد: بیکاری کارکنان ذوب آهن هیچ گاه مورد نظر ما نبوده و نخواهد 
بود.وی با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده در طرح توازن کارخانه ذوب آهن اصفهان متذکر شد: افزایش 
بهره وری تولید و کاهش هزینه ها ، تعریف و اجرای طرح ها و اصالح برخی از ساختارها تنها بخشی از اقدامات ما در 
این زمینه است.مدیر مهندسی صنایع مجموعه ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: باید عنوان کنیم که دیگر از زیان ده 

بودن خارج شده ایم و با توجه به پیش بینی های صورت گرفته بالغ بر ۸2۰ میلیارد ریال سود خواهیم داشت.

سرمایه گذاری 
ذوب آهن جهت 

جمع آوری پساب ها 

عت
صن

اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به نشانی اصفهان میدان الله کدپستی ۹۷۵4۳-۸1۹۸۹ با شماره تماس ۳-۳۵۶۰2421 در نظر دارد پروژه 
» پروژه الیروبی و اصالح مسیر رودخانه زاینده رود از شهر اصفهان تا تاالب بین المللی گاوخونی به طور متناوب و به طول تقریبی ۳۰ کیلومتر«، از طریق 
مناقصه عمومی یک مرحله ای از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به شرکت واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست می گردد 
ضمن مطالعه دقیق شرایط مناقصه و بررسی کامل موارد مورد مناقصه و بازدید از محل اجرای پروژه و برآورد حجم کار، آمادگی و مبلغ پیشنهادی شرکت 
را جهت تامین مصالح و تجهیزات و اجرای پروژه مندرج در اسناد مناقصه، اعالم نماید. الزم به ذکر می باشد اعتبار از محل اسناد خزانه اسالمی با سررسید 
۹۷/۰۷/1۰ می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهدشد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه، به تاریخ ۹۷/۰1/22 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 14 روز شنبه تاریخ ۹۷/۰2/۰1 

مهلت زمانی تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 12 روز پنج شنبه تاریخ ۹۷/۰2/1۳
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ روز شنبه تاریخ ۹۷/۰2/1۵

تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 2۷۰/۰۰۰/۰۰۰ )دویست و هفتاد میلیون ( ریال است، که به یکی از صورتهای زیر می باشد:
الف. ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به نفع کارفرما با اعتبار 2 )دو( ماه

ب. واریز وجه نقدی به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل حفاظت محیط زیست جاری سیبا 21۷۰۶۰۰2۰۸۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه اصفهان  به نام  
اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان

م الف: 161808

مرضیه محب رسول

نوبت دوم
 »پروژه الیروبی و اصالح مسیر رودخانه زاینده رود از شهر اصفهان تا تاالب

 بین المللی گاوخونی به طور متناوب و به طول تقریبی 30 کیلومتر«
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مدیر کل میراث فرهنگی استان: 
محور گردشگری در غرب شهر 

ایجاد می شود
مدیر کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان در 
بازدیــد از منطقه تاریخی رهنان با  برشــمردن 
ویژگی های تاریخــی منطقه رهنــان اصفهان 
تصریح کرد: این منطقه تاریخی از سابقه تمدنی 
کهن برخوردار است؛ لذا با همراهی و مساعدت 
شــهرداری منطقه 11 اصفهان در نظر داریم تا 
محور گردشگری غرب شهر اصفهان را در منطقه 
تاریخی رهنان ایجــاد کنیم.فریدون الهیاری در 
همین راســتا افزود: طی بازدید از حمام تاریخی 
رهنان که بابیش از 1400متر مربع مســاحت، 
یکی از بزرگ ترین حمام هــای تاریخی ایران به 
شمار رفته و مورد استفاده مردم 4 محله رهنان 
در طول تاریخ بشمار رفته، توافق شد تا این حمام 
تاریخی که در بین مردم محلی به نام حمام»صلح 
و دوستی« خوانده می شــود پس از اتمام طرح 
های مرمتــی آن به عنوان اولین حمام ســنتی 
ویژه گردشگران بازگشایی شود.مدیر کل میراث 
فرهنگی اســتان اصفهان همچنین تصریح کرد: 
در بازدید از مســجد جامع رهنان چنین نتیجه 
گیری به عمل آمد که این مسجد کهن 700 ساله 
دارای شاخصه های فرهنگی ارزشمندی است، 
لذا مقرر شد پس از کاوش های باستان شناسی و 
بازیابی آثار اصلی مسجد، این مجموعه تاریخی، 

به ثبت ملی برسد.
الهیاری تصریح کرد: وجود بازارچه تاریخی همراه 
با بستنی سنتی و منحصر به فرد منطفه رهنان، 
مســجد جامع، حمام رهنان،قلعه تاریخی و برج 
های کبوتر در این منطقه شرایطی را فراهم آورده 
که بتوان یک محور گردشگری در غرب اصفهان 
ایجاد کرد و به این ترتیب گردشــگران را از قلب 
بافت تاریخی اصفهان به مناطق پیرامون شــهر 

اصفهان هدایت کنیم.

مسئول امور بناهای میراث فرهنگی 
کاشان:

ترافیک، از مهم ترین معضالت 
ایام گالب گیری است 

مســئول امور بناهای میراث فرهنگی کاشان از 
حضور بیش از ۳0 هزار گردشــگر در روز جمعه 
خبر داد.بــه گفته جواد صدیقیــان: عدم حضور 
ارگان های امدادی و ترافیکی یکی از مهم ترین 
معضالت ایــام گالب گیری در چند ســال اخیر 

بوده است.

 طنین دلربای فرهنگ و هنر
 در نصف جهان

نمایشگاه عکاسی تئاتر »پرده آخر« آثار سید علی 
میرعمادی تا ۳0 فروردین از ساعت 17 تا 21 در 

گالری گمان به روی عالقه مندان باز است. 
نمایشــگاه گروهی نقاشــی و حجم در ساعت 
1۶ تا 20 در گالری دیدار برگزار می شــود و تا 2 

اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
نمایشگاه گروهی نقاشــی »گذرگاه« در گالری 
نگاه نو تا 29 فروردین در ســاعت 17 تا 20.۳0 

عالقه مندان را فرا می خواند.
آثــار شــهرام محمدی در نمایشــگاه نقاشــی 
»شیدایی نقاش« آماده بازدید عالقه مندان است 
و تا 5 اردیبشهت در ساعت 10 تا 1۳ و 17 تا 2۳ 

در مجموعه خانه صفوی ادامه خواهد داشت.
نمایشگاه گروهی اساتید نقاشی اصفهان نیز در 
پژوهشکده هنر، معماری و خالقیت پنج اوهفت 
بازگشایی خواهد شد و تا 4 اردیبهشت در ساعت 

1۶ تا 20 به روی عالقه مندان باز است.
نمایشــگاه آثار هنــری کــودکان مهدکودک و 
پیش دبستانی »قصه من«در ســاعت 10 تا 22 
در نگارخانه سیتی سنتر اصفهان به روی عالقه 
مندان باز اســت و تا 29 فروردین ادامه خواهد 

داشت.

چهره ها

لگدومقطارگردشگرانبهاصفهانواردمیشود

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

 پیام تسلیت معاون شهردار 
در پی درگذشت دکتر کتابی

محمد عیدی، معاون شــهردار اصفهان در پی 
درگذشــت دکتر محمدباقر کتابی، پژوهشگر 
قرآن، نهــج البالغــه و مثنوی مولــوی، پیام 
تسلیتی منتشــر کرد.متن پیام تسلیت به این 

قرار است:
»به دنبــال تو وامانده اســت چشــم خیس 

نرگس ها.
شوربختانه چرخ گردون باری دیگر در تناقض 
با احوال بهاری، رفتاری پاییزی کرد و استادی 
نامی را آسمانی. آوخ به این خزان حسرت آلود 
که عسرت به ارمغان آورد و آهی جانسوز بر دل 

گوهرشناسان این بوم نشاند.
باری، دکتر محمدباقر کتابــی که عمری را به 
دولت همنشینی با مصحف وحیانی و بوستان 
علی )ع( و مثنوی معنوی بختیــار بود، اینک 
به لذت همجواری با حضرت دوســت شادمان 
گشــت و کامکار. الغرض، به حکــم وظیفه و 
دردمندانه، خامه را در سوگ این فرزانه نادره 
می گریانم تا شاید نَمی از یَمی آالم فرونشسته 
بر وجود نازنین دوســتداران و بستگان ایشان 
بکاهد و هم از صورتگر بنــده نواز در دیر باقی، 

سرای مینوی را برای آن عزیز نیاز کند«.

 مریم سعادت
 به اصفهان می آید

اولین مرکز تخصصی نمایش عروسکی و خانه 
عروسک حوزه هنری اســتان اصفهان افتتاح 
می شــود.این مرکز، امروز در خانه هنرمندان 
واقع در پارک آبشــار راه اندازی خواهد شد. در 
این آیین افتتاحیه، مریم سعادت، بازیگر و فعال 

تئاتر عروسکی حضور خواهد داشت. 

وقتی فتومونتاژ قد علم کرد
جلسه این هفته کانون عکس انجمن سینمای 
جوان اصفهان با عنوان »فتومونتاژ، از پیدایش 
تا هنر معاصر« بــا حضور مهران چیت ســاز 

برگزار شد.
مهران چیت ساز از عکاسان و فعاالن فتومونتاژ 
اصفهان اســت که در دوره هــای قبلی کانون 
عکس هم عضو هیئت مدیره کانون بوده است.

چیت ســاز ابتدا بحث را با بیان سرفصل های 
برنامه آغاز کرد که شامل تاریخچه و سیر تحول 
عکاسی فتومونتاژ، بررسی مکاتب هنری که از 
فتومونتاژ به عنوان ابزار اســتفاده کرده اند و 
درنهایت بررسی فتومونتاژ معاصر و خصوصیات 

آن بود.
در ادامــه، ســرفصل هــای بیــان شــده 
 بــه صــورت عمیق تــری مــورد بررســی 
قرار گرفت. چیت ســاز در ابتدا به بررسی واژه 
شناسی فتومونتاژ پرداخت و معنای واژه های 
فتو، مونتــاژ، فتومونتــاژ و کالژ را بیان کرد و 
در رابطه با فوتومنتاژ گفــت: برخی معتقدند 
فتومونتاژ  یک قدم از عکس فراتر اســت، زیرا 
از طریق فتومونتاژ، ایده و عقیده هنرمند وارد 
تصویر می شود و درنتیجه ذره ای خطا و اشتباه 

در کادر قابل قبول نخواهد بود.
این عکاس در ادامــه فتومونتــاژ و کالژ را در 
کنار هم مقایســه و برای بررســی سیر تحول 
فتومونتاژ، تکنیک های ابتدایی تکه چسبانی، 
ظهور متوالی و نوردهی مجدد را بررســی کرد 
و  برای بررســی تاریخچه فتومونتــاژ هم،  اثر 
معروف»500 کشیش کلیســای آزاد نوین« 
 را معرفــی و داســتان پیدایــش آن را بیــان

 کرد.

یک کارشناس رسانه مطرح کرد:
ساخت  مستندی درباره 

همسران داعشی ها
یک کارشــناس رســانه گفت: اکنون بــه انجام 
کارهای جدیــد در حوزه تحلیل رســانه و تولید 
 هدفمند آثار برای هدایــت افکار عمومی جامعه

 نیاز داریم.
احمــد مهرشــاد در نشســت نقد و بررســی 
مســتند »زنانــی بــا گوشــواره های باروتی« 
)رضا فرهمنــد( که به عنوان پنجمین نشســت 
هفته فیلم انقالب اســالمی، در ســالن سعدی 
برگزار شد، اظهار کرد: هنوز ســواالتی در مورد 
اتفاقات منطقــه وجود دارد. افزون بــر آن، زبان 
اقناع، هنر اســت تا نــه تنها مخاطــب همراه، 
 بلکه کســانی را هم کــه همراه نیســتند، قانع 

کند.
وی افزود: الزم اســت در مســائل مطرح، نسبت 
به بازنمایی مســائل، حساس باشــیم تا بتوانیم 
ذهنیت جامعه علمی و رسانه ای را روشن کنیم.

مهرشــاد ادامه داد: فرهمند، سازنده این مستند 
تاکنــون تجربه هــای موفق بســیاری درزمینه 
کارگردانی داشته، اما این اثر، نخستین فیلمش 
 بود که به مسئله عراق، داعش و سوریه پرداخته 

بود.

هاجر مرادی

محمد کریم متقی که روزگاری اتاق پشــت این سه 
پنجره، دفتر کارش بــوده، می گوید اگرچه نزوالت 
جوی در نابودی نقاشی های سردر قیصریه بی تاثیر 
نبوده اند؛ اما به واقع مهم ترین موضوعی که در این 
تخریب نقش بازی کرده، کــوران هوا به همراه گرد 
غبار، هوای گرم و ســرد بین پنجــره میانی و محل 

ســاعت باالســت. به اعتقاد او این جریان هوا باعث 
جذب رطوبت هوای جلوخان ســردر نیز بوده است. 
هم چنین تابش نور به طور مستقیم و غیر مستقیم 
نیز به این نقاشی ها آسیب رسانده است. به گونه ای 
که سطوح نقاشــی در دو طرف چکه قوس به لحاظ 
نزدیکی به کنج ها ) مانند کتــاب نیمه باز( به مثابه 
عطف، نســبت به لبه های کتاب که در اینجا همان 
خط عمودی تخریب شده، بیشتر در معرض آسیب 

بوده اســت.   وی در مورد نصب و برداشتن ساعت 
در دوره قاجاریه نیز می گویــد: تا جایی که من می 
دانم بیشترین آســیب متوجه کارگرانی شد که می 
خواستند ساعت را نصب کنند و ســال ها بعد افراد 
دیگری که همان ســاعت را از باال به پایین با طناب 
کشــیدند باعث خراش روی این بخش از نقاشی ها 
شدند و احتماال زمان این آسیب قبل از تاریخی است 

که روی کتیبه زیر پنجره نصب شده است. 
زیرا زمانی که این کتیبه را برای استادی در دانشگاه 
شــیکاگو ترجمه کردم، متوجه شــدم که احتماال 

متولیان تعمیرات انجام شده اگر ته رنگ هایی مانده 
بود، حتما بازسازی می کردند. 

 متقی در ادامه می گوید در دورانی که مســئولیت 
این محور را به عهده داشــتم، مهم ترین اقدامی که 
انجام دادم تعمیر کاشی معرق قسمت شمال شرقی 
پشت بغل سردر و مهم تر از آن اجرای طرح حفاظتی 
بازار از حریق از طریق نصب دوهزار و پانصد کپسول 
اطفای حریق در داخل بناها و مسیر محور فرهنگی 
تاریخی و نصب بیست و پنج شیر هیدرانت در نقاط 

حساس بازار بود.

علت تخریب قسمت هایی از نقاشی های سر در قیصریه 

با رواج اسالم  ســاخت گرمابه ها به عنوان بناهای 
عمومی، یکی از عناصر مهم هر شهر و محله شد. 

گرمابه ها ســاختمان هایی همگانی و از زیبا ترین، 
پیچیده ترین، متنوع ترین و اجتماعی ترین فضا ها 

در معماری ایران هستند.
در میان تمام عناصری که معماری ایرانی در دوران 
اسالمی مطرح می کند گرمابه ها دارای دو ویژگی 
خاص هستند: ابتدا به لحاظ فنی و تکنیک ساخت 
و دوم از این نظر که روابــط اجتماعی در گرمابه ها 
بسیار بیشــتر بوده و مردم به گپ و گفت در مورد 

مسائل مختلف می پرداخته اند.  
در ادبیات ایرانی نیز می توان اشــعار و روایت هایی 
از رسوم و اعتقادات مردم را درباره اهمیت پاکیزگی 
نزد مردم را مشــاهده کرد، که از آن جمله می توان 
به غزل معروف حافظ شــیرازی اشــاره داشت که 

می گوید:
اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش
 حریف حجره و گرمابه و گلستان باش

گرمابــه ها در محدوده هایی مشــخص در شــهر 
پراکنده شده اند. اول در ابتدای شهر و در نزدیکی 
دروازه ها و دوم در مسیر بازار و پس از آن  در محالت 
واقع شده اند.  در شهر تاریخی اصفهان نیز گرمابه 
های بسیاری از گذشته چه در محالت شهری و چه 

در بازار بزرگ به جای مانده است.
یکی از ایــن بناها گرمابــه تاریخی شــاهزاده ها 
در محــدوده ی بــازار بــزرگ اصفهان در ســه 
راهی فرش فروشــان و رنگرزان اســت که قدمت 

 آن بــه اواخــر حکومــت مقتــدر صفویــان باز
 می گردد. 

این گرمابه به دستور یکی از شاهزاده های صفوی در 
قرن 11 هجری قمری همزمان با مدرسه علمیه ای 
با همین نام در بازار اصفهان ) در تقاطع بازار رنگرزها 

و بازارچه نو( بنا شده است.  
فلسفه پیدایش این بنا تا حد زیادی به زمان احداث 
آن باز می گردد؛ چرا که دوران صفویه با ترویج عقاید 

اسالمی و شیعه گری مصادف است. از این رو تعداد 
قابل توجهی از بنا ها با کاربری های مذهبی و نیمه 
مذهبی و هچنین بناهای عمومی همچون مساجد، 
کاروانسراها، بازارها و گرمابه ها احداث شده  است. 

بنای گرمابه تاریخی شــاهزاده هــا در اصفهان در 
تاریخ 1 آبان 1۳54 با شماره 1115 به عنوان یکی 
 از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این گرمابه از
 بخش های مختلفی نظیر بینــه ) رخت کن های 

 امــروزی( ، گرمخانــه، میــان در) حدفاصل بین 
فضا ها که از راهروهای پــر پیچ خم به جهت خارج 
نشدن رطوبت و گرما از آن ها تشکیل شده است (، 
فضای چال حوض ایجاد شده اســت . در میان سر 
بینه فضایی با قاعده 8 ضلعی قــرار دارد که بر فراز 
آن گنبدی با تزئینات رســمی بندی بنا شده است. 
فضای گرمخانه هم اندازه با فضای میانی ســربینه 
اســت. فضای چال حوض نیز در ضلع غربی حمام 
در شــمال گرمخانه و تون حمام قــرار دارد. برای 
تزئینات فضــای گرمخانه و چال حوض از کاشــی 
 های مربع شکل فیروزه ای، ســبز و سفید استفاده 

شده است.
متاســفانه این گرمابه امروز وضعیت خوبی ندارد و 
نیازمند مرمت و تجدید حیاتــی دوباره در فعالیت 
های شهری است. تا جایی که دکتر هنرفر در کتاب 
گنجینه آثار تاریخی اصفهان به این گرمابه اشــاره 
کرده و می گوید: با توجه به نزدیکی به میدان نقش 
جهان و بودن این بنا در جوار بازار فرش فروشان و 
با توجه به جایگاه و ارتباط فرش ایرانی  با نمادها و 
نشــانه های نهانی معماری ایران مناسب دیده شد 
که فضایی به مثابه مرکز آموزش قالی و فرش ایرانی 
به عنوان طرح باززنده ســازی و احیای این گرمابه 
تاریخی در نظر گرفته شــود تا بتوان هم در جهت 
حفظ و احیــای این بنا و زندگی دوبــاره در عرصه 
زندگی شهری کوشــید و هم کمبود چنین فضایی 
را در کنار این بــازار مهم ایران در شــهر اصفهان 

برآورده کرد.

گرمابهتاریخیشاهزادههانیازمندمرمت

اعتقاد و اهمیت به پاکیزگی  در میان  ایرانیان همیشه وجود داشته و اگر بخواهیم درباره ریشه 
این اعتقاد بگوییم از دوران پیروان آیین مهر و زرتشت شروع و در دوران پس از ورود اسالم 

نیز بیشتر شده است. 

ویژه برنامه »صیاد دلها« با هدف بزرگداشت نوزدهمین سالگرد شهادت شهید صیاد شیرازی در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.
 عصر پنجشنبه 2۳ فروردین ماه، مراسم بزرگداشت نوزدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی در ویژه برنامه ای با عنوان صیاد دلها با حضور خانواده های شهدا و جانبازان، فرماندهان و کارکنان 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در استان اصفهان و جمعی از مسئوالن استانی در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.  این برنامه به همت فرهنگسرای پایداری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و 

ارتش جمهوری اسالمی ایران منطقه اصفهان برگزار شد.

مراسم سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی

 مدیر کل راه آهن اســتان اصفهــان گفت: لگ دوم 
قطار گردشگری به نام »قلب ایران« امروز به اصفهان 

وارد می شود.
سید رضا سادات حسینی اظهار داشت: لگ دوم قطار 
گردشگری حامل گردشگران خارجی از کشورهای 

آمریکا، ایرلند و آفریقای جنوبی است.وی بیان داشت: در این قطار گردشگری 27 مسافر و ۳۳ خدمه روسی 
به اصفهان سفر می کنند.مدیر کل راه آهن اصفهان ادامه داد: این گردشگران به منظور بازدید از اماکن و ابنیه 
تاریخی و مراکز گردشگری شهرهای تهران، مشهد ، کرمان، راین، یزد، اصفهان، سعادتشهر، شیراز، کاشان، 

قم، اراک،  شوشتر، گرمسار، ورسک و پل سفید به ایران سفر کرده اند.
وی با اشاره به اینکه گردشگران امروز  وارد اصفهان می شــوند، گفت: گردشگران در اصفهان از آثار باستانی 

بازدید خواهند کرد.

مدیر کل راه آهن اصفهان:

  لگ دوم قطار گردشگران 
به اصفهان وارد می شود

گروه موســیقی »امیرجاهد« با اجرای قطعاتی از دستگاه 
موسیقی »نوا« و در شبی به نام همین دستگاه، در هنرسرای 

خورشید روی صحنه رفت.
این کنسرت در دو قسمت اجرا شد که در قسمت نخست، 
قطعاتی ساخته »مسعود کبوتری«، سرپرست گروه، به اجرا 
درآمد و در قســمت دوم، ابتدا دونوازی تار و دف و سپس 

قطعاتی معروف همچون »مرغ سحر« نواخته شدند. مسعود کبوتری که حدود 15 سال پیش، گروه موسیقی 
»امیرجاهد« را تاســیس کرده، در گفت وگو با ایمنا درباره این گروه گفت: نــام این گروه به احترام محمدعلی 
امیرجاهد، آهنگساز بزرگ ایرانی، »امیرجاهد« نام گرفت و از آن زمان تاکنون کنسرت های مختلفی را در ایران 
و خارج از ایران اجرا کرده ایم.وی افزود: این کنسرت ها خوانندگان مختلفی داشته، ازجمله عباس کبوتری، علی 

اصغر شاهزیدی و احمدی. همچنین با خوانندگانی در تهران کار کرده ایم، ازجمله علیرضا قربانی.

شبی با »نوا«های 
عارفانه گروه 
»امیرجاهد«

داستان »فرشاد« و »ترالن«
در هفته های اخیر، عکسی از فرشــاد احمدزاده منتشر شده 
بود که وی را با حلقه ای در دست در کنار بازیکنان پرسپولیس 
نشــان می داد . همزمــان با آن شــایعه ازدواج این ســتاره 
پرسپولیســی با ترالن پروانه و خواهر زاده کمال کامیابی نیا 
به گوش می رسد. جالب است بدانید فرشاد احمدزاده قبال در 

مصاحبه ای گفته بود که سال 97 ازدواج خواهد کرد. حال باید 
دید شایعه  ازدواج فرشاد احمدزاده به کجا ختم خواهد شد.

در فضای مجازی این طور نوشــته شــد که فرشاد احمد زاده 
قرار است با خواهر زاده کمال کامیابی نیا ازدواج کند. فرشاد 
احمدزاده بعد از این اتفاقات در کانال تلگرامی اش نوشــت : 

قضاوت کار خداست و من با هیچ کس فامیل نمی شوم.
کمال کامیانی نیا بازیکن پرسپولیس البته در واکنشی شدیدتر 

در کانال تلگرامی اش این خبر را تکذیب کرد و نوشت: خواهشا 
چرت و پرت شایعه نکنید و فرشاد اصال با ما فامیل نمی شود 

و خیالتان راحت!
از سویی در فضای مجازی کلیپی دست به دست می شودکه 
در آن؛  فرشاد احمدزاده با ترالن پروانه دست به دست یکدیگر 

دیده می شوند!
فرشاد احمدزاده متولد 1 مهر 1۳71 در ارومیه است. او سابقه 

بازی در تیم های داماش گیالن، پارســه تهران،پرسپولیس و 
تراکتورســازی تبریز را دارد و اکنون هافبک هجومی شماره 

10 پرسپولیس است.
ترالن پروانه نیز زاده 18 تیر 1۳77 در شــیراز اســت که در 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان به خاطر بازی در فیلم »آهوی 
پیشونی سفید« برنده »پروانه زرین« به عنوان بهترین بازیگر 

دختر شد.

در شهر
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کیفیت آب آشامیدنی اصفهان مطابق با استاندارد

گپپیشنهاد سردبیر:

 یک کشاورز اصفهانی در گفت وگو 
با زاینده رود مطرح کرد: 

کمر به نابودی زاینده رود 
بسته اند

کاهش بارش درســال زراعی جاری در حوضه 
آبریز فــات مرکزی ایــران که زاینــده رود 
بزرگ ترین رودخانه آن به شمار می رود باعث 
شده تا میزان آب ورودی به سد زاینده رود به 

حداقل خود برسد.
حجم کلی ســد زاینده رود حدود 1/4میلیارد 
متر مکعب اســت؛ اما هم اکنون کمتر از 130 
میلیون متر مکعب آب در مخزن ســد ذخیره 

شده است.
بارش در اســتان اصفهان از ابتدای سال آبی 
تا 22 بهمن سال گذشــته، 4/5میلی متر بوده 
است و این رقم در سال 95، 26 میلی متر و در 
 متوســط بلند مدت 60 میلی متر بوده است.

 بر همین اساس طبق مصوبه شورای هماهنگی 
زاینده رود امکان توزیع آب کشاورزی در سال 
زراعی جاری وجود ندارد و عــاوه بر زراعت، 

باغ ها نیز در معرض خطر جدی قرار دارند.
17 سال زندگی مظلومانه کشاورزان 

شرق اصفهان
یکی از کشاورزان شــرق اصفهان که نخواست 
نامش فاش شــود و در تمام جلسات مربوط به 
گرفتن حقابه حضور داشت، می گوید: 17 سال 
کشــاورزان اصفهان مظلومانه زندگی کردند و 
هیچ مســئولی از وضعیت زندگی آنها بازدید 
نکرد حاال که معترض هســتند و می خواهند 
حقابه خود را بگیرنــد، حتی مجوز راهپیمایی 

هم به آنها داده نمی شود.
او ادامه می دهد: بعضی از کشــاورزان به خاطر 
بدهکاریشــان به افراد مختلــف و بانک ها که 
برای دریافت قســط های وام فشار می آوردند 
مجبور به فــروش خانه و اموال خود شــده اند 
حاال این درســت اســت که این قشر نجیب را 

فتنه گر بخوانند.
این کشاورز راجع به برخورد نیروی انتظامی و 
یگان ویژه در تجمعات اظهار می کند: برخوردی 
مسالمت آمیز داشتند؛ اما روز 18 فروردین 2 
ســرباز کنترل خود را از دست دادند و به چند 
کشاورز حمله کردند که نیروی انتظامی آنها را 

از محل خارج کرد.
چهار رییس جمهور، زاینده رود را نابود 

کردند
وی ادامــه می دهــد: در یکی از جلســات با 
کشاورزان که معاون استاندار هم در آن حضور 
داشتند، بیانه ای قرائت شد که از شدت ناراحتی 
و گریه مردم ایشــان هم اشــک می ریختند. 
کشــاورزان اصفهان می دانند که مســئوالن 
اصفهان برای گرفتن حق آنها در تاشند اما از 

دولت و مسئوالن کشور ناراحتند.
این کشــاورز معتقد اســت تصمیمات چهار 
رییس جمهور زاینده رود را خشک کرده است 
قرار نبوده آب زاینده رود به اســتان دیگر برود 
در صورتی که تونل سوم راه اندازی شود اما در 
دولت سازندگی برای اولین بار حقابه کشاورزان 
اصفهان نادیده گرفته شــد بعــد از آن دولت 
اصاحات هم به این اتفاق دامن زد و میزان آب 
دریافتی یزد را بیشتر کرد. بعد دولت عدالت در 
سخنرانی استان چهارمحال و بختیاری به مردم 
آن استان گفت که این رودخانه حق شماست 
هرچه قدر می خواهیــد از آن بردارید حاال هم 
دولت تدبیر و امید بی اعتنا از کنار مشــکات 
کشــاورزان می گذرد و جلوی برداشــت های 

غیرقانونی را نمی گیرد.
او خاطرنشــان می کند: عدالــت باید رعایت 
شود اگر ما نمی توانیم کشــاورزی کنیم بقیه 
استان ها هم حق برداشت از زاینده رود را برای 
کشــاورزی و صنعت ندارند و اگــر این اتفاق 

بیفتد، ما رضایت شرعی نداریم.

اخبار

معرفی واحد آالینده محیط 
زیست به مراجع قضایی شهرضا

به گزارش  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
شــهرضا؛ طی پایش های میدانی  ماموران یگان 
این اداره در دشت مهیار حدود هفتصد عدد ظرف 
بیســت لیتري محتوي لجن اسیدي کشف شد 
که در بررسي هاي به عمل آمده مشخص گردید  
به وسیله دو دســتگاه کامیون در محیط تخلیه 

شده است.
در این راستا شــرکت متخلف شناسایی وضمن 
هماهنگی با دادســتان موضوع جهت برخورد با 
مدیر واحد و توقیــف کامیون ها به دادگاه ارجاع 

شد.
 

 کشف و ضبط ۸ پرنده وحشی
 از باغی در شهرستان گلپایگان

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
گلپایــگان اظهار کرد: این پرندگان وحشــی در 
پی اطاع رسانی دوســتداران محیط زیست با 
هماهنگی مراجع قضایی توسط محیط بانان اداره 
حفاظت محیط زیســت گلپایگان در بازرسی از 
باغي در این شهرستان  کشف و  پرونده اي در این 
زمینه تشکیل و جهت بررسي وسیر مراحل قانوني 

به دادگستري گلپایگان ارجاع شد.
قاسم حســومی گفت: این پرندگان نادر شامل 
دو اردک مرمری،دو اردک ماندارین،دو آنقوت و 
دوقوی سیاه است که توسط یگان حفاظت محیط 

زیست ضبط شد.
پرندگان وحشی مورد حمایت سازمان حفاظت 
محیط زیست می باشند و نگهداری وشکار آنها 

برخاف قانون است.

در دسترس قرا گرفتن سامانه 
پایش کیفیت هوای کشور

سامانه پایش کیفیت هوای کشــور  در راستای  
پایش همگانی  آالینده هاي هوا، شــفاف سازي 
اطاعــات و قــرار دادن آن در اختیــار عمــوم 

عاقه مندان  است.
 این  ســامانه به صورت برخط )آناین( آخرین 
اطاعات ایستگاه های پایش کیفی هواي مراکز 
شهري بزرگ را در دسترس کلیه هموطنان و هم 

استاني هاي عزیز قرار داده است.
عاقه مندان  مــی توانند با مراجعه به ســایت 
aqms.sdra.co.ir  و نصب نرم افزار ســامانه 
یکپارچه ایستگاه های پایش کیفی هواي کشور 
روي گوشي هاي همراه خود اطاعات مربوط به 

شاخص کیفیت هوا را به دست بیاورند.

 انتصابات جدید اداره 
محیط زیست استان اصفهان

از سوی سید رحمان دانیالی، مدیر کل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان؛ حسین شواخي 
و محمد عباســي دشــتکي به ترتیب به عنوان 
سرپرســت ادارات حفاظــت محیــط زیســت 
شهرســتان هاي نایین واردســتان ، میثم سحر 
خیز و  محمد ســلطاني نیز به عنوان مسئوالن 
ادارات»امور مالی« و» برنامه ریزی و منابع« اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان منصوب شدند.

وظیفه سرپرستان تعیین شده راهبري و تدوین 
برنامه هــاي عملیاتي جهت مقابلــه با تخریب 
هــا و آلودگي هاي زیســت محیطــي، برخورد 
قاطعانه بــا متخلفین، نظارت بر اســتقرار انواع 
صنایع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و 
همچنین فرهنگ سازي و اطاع رساني است که 
انتظارمي رود با برنامه ریزي و بهره گیري از توان 
 کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام 

کنند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با ارســال نامه ای به رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست، آمادگی این گروه صنعتی برای 
ارائه محصوالت جدید براساس اســتاندارد آالیندگی یورو 5 را 

اعام کرد.
در بخشــی از این نامه آمده است: خوشــبختانه با حمایت های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموعه زیرساخت های الزم در 
بزرگ ترین خودروساز کشــور به منظور تولید و عرضه گسترده 

خودروهای جدید با سطح آالیندگی یورو 5 ایجاد شده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشــاره به فناوری خاص 
و حساسیت باالی موتورهای یورو 5 نســبت به کیفیت سوخت 
خاطرنشان کرده است: در صورتی که برنامه زمانی توزیع سوخت 
یورو 5 در سطح کشور اعام شود تولید و عرضه خودروهای جدید 

با این استاندارد آغاز خواهد شد.
هاشم یکه زارع  بر عزم جدی ایران خودرو به منظور ارتقای کیفی 

مستمر خودروهای تولیدی این شرکت به عنوان کاالیی ایرانی و 
مورد مصرف عموم هموطنان تاکید کرد.

پیش تــر وزرای بهداشــت و درمان، نفــت و رییس ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت در ســخنانی بــا انتقاد از ســطح 
فنــاوری خودروهــای ســاخت داخل بــر ضــرورت ارتقای 
 کیفی خودروهــا و کاهش اثــرات آالیندگی آنهــا تاکید کرده 

بودند.

محصوالت ایران خودرو به یورو ۵ ارتقا می یابد

فرمانده یگان حفاظت ســازمان محیط زیســت با اعام خبر توزیع جلیقه ضد گلوله میان محیط بانان برای 
نخســتین بار، گفت: این جلیقه ها با هدف افزایش قدرت محیط بانان در زمان رو به رو شــدن با شکارچیان 
متخلف و افراد سودجو و قانون شکن توزیع می شود.جمشــید محبت خانی با اشاره به شهادت 120 شهید 
محیط بان، اظهار کرد: تیراندازی از سوی شکارچیان متخلف، بیشترین تهدید برای این نیروهای خدوم است.
وی به محیط بانان توصیه کرد: به منظور حفظ جان خود و هموطنان به محض مشاهده فرد متخلف سعی نکنند 
از آخرین راهکار یعنی استفاده از ساح استفاده کنند تا شاهد گرفتار شدن محیط بانان و حبس آن ها نباشیم.

توزیع جلیقه ضدگلوله 
بین محیط  بانان 

فرمانده یگان حفاظت سازمان 
محیط زیست خبر داد: خبر

رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: 
سامانه بارشی جدیدی به استان اصفهان وارد شده است 
و پیش بینی می کنیم تا اواسط هفته شــرایط ناپایداری 
روی استان فعال باشد؛ اما بیشــترین باران مربوط به روز 

پنجشنبه بوده است.
حسن خدابخش افزود: بر این اساس در اکثر نقاط اســتان بارش های رگباری بهاری، رعدوبرق و گاهی وزش 
باد نسبتا شدید پیش بینی می شود، هم چنین احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد، ضمن اینکه در ارتفاعات 

مناطق سردسیر استان، بارش برف دور از انتظار نیست.
وی گفت: بارش های رگباری بهاری در روزهای پیش رو می تواند آب گرفتگی معابر، ســیابی شدن مسیرها 
و جاری شدن روان آب منجر شود، به همین دلیل شــهروندان ضمن رعایت نکات ایمنی، از توقف در حاشیه 

رودخانه ها به شدت خودداری کنند.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی:

بارش های بهاری 
ادامه دارد

استاندار اصفهان اظهار کرد: کشور ما در فات مرکزی 
و در منطقه ای خشک واقع شده و مســئله کم آبی در 
حوضه زاینده رود بیداد می کند؛ چراکه ورودی زاینده 

رود به یک سوم کاهش یافته است.
محســن مهرعلیزاده افزود: در طول دهه های گذشته 

ورودی زاینده رود از یک میلیارد و 800 میلیون متر مکعب آب به 400 میلیون متر مکعب آب رســیده 
است و این مسئله نشان می دهد سالی سخت را پیش رو خواهیم داشت بر همین اساس مدیریت استان 

فعالیت های شبانه روزی را برای چاره اندیشی تامین آب شرب مردم آغاز کرده است.
وی تصریح کرد:  صنعت فوالد سازی از ابتدای سال ملزم به کاهش 25 درصدی مصرف آب خام در صنعت 
شــده اند که اخیرا این رقم به 40 درصد افزایش یافته است. در اردیبهشت ماه صنایع فوالدسازی استان 

باید 10 درصد از میزان مورد نیاز آب خود را از طریق استفاده از پساب تامین کند.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

لزوم کاهش مصرف 
آب در  فوالدسازی

فرمانده یگان حفاظت سازمان  جنگل ها اظهار کرد:  
در 15 روزه نخست سال 97 شاهد آتش سوزی های 
کــم ســابقه در مناطق شــمالی کشــور بودیم.

بی سابقه ترین آتش ســوزی ها طی 10 سال اخیر 
در استان های شمالی کشور ایجاد و نزدیک به 150 

هکتار از مراتع و جنگل ها طعمه حریق شد.
قاسم سبزعلی گفت: حریق در تمام شهرستان ها 
اعم از آستارا، تالش، صومعه سرا، رودبار، منجیل، 
سیاهکل، نور، چالوس، کجور، آمل، بابل، ساری، نکا، 

شهرستان گرگان و جهان نما ایجاد شد.
وی تصریح کرد: با اقدامات بــه موقعی که صورت 
گرفت و با استفاده از بضاعت مردمی و دستگاه های 
دولتی و همچنین تجهیزاتی که در منابع طبیعی 

وجود داشت، خسارت زیادی صورت نگرفت.
فرمانده یگان حفاظت سازمان  جنگل ها خاطرنشان 
کرد: در حریق هایی که امســال به وقوع پیوست، 
عواملی ماننــد افزایش دمــا، وزش بادهای گرم و 
صعب العبور بودن مناطق جنگلی برای مهار آتش 

نیز تاثیرگذار بوده است.

سبزعلی اظهار کرد: حدودا در ایام تعطیات 150 
هکتار از جنگل ها در آتش سوخت که از این میزان 
نیز تقریبا 10 درصد آســیب جــدی به جنگل ها 

وارد آمد.
وی خاطرنشان کرد: در ایام تعطیات اخیر برخی 
آتش  ســوزی در مراتع و جنگل های اســتان های 
فارس، اصفهان و ... هم به وجود آمد؛ اما آسیب اصلی 

آتش سوزی در شمال کشور ایجاد شد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان  جنگل ها اعالم کرد:

آتش سوزی 1۵0 هکتار جنگل در نوروز امسال
مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان گفت: با 
کاهش بی سابقه حجم ذخیره سد زاینده رود، برای 
تامین آب شرب پایدار مردم از طریق منابع جایگزین 
تاش می شود؛ اما آب شــرب دارای کیفیت الزم و 
استاندارد تعیین شده اســت و منابع آب آشامیدنی 
مورد بازرسی و آزمایش های میکروبی و شیمیایی 
قرار می گیرد. هاشــم امینی افزود: به رغم کاهش 
حجم ســد زاینده رود نظارت کیفی روی منابع آب 
شرب جدی تر دنبال می شود؛ زیرا خط قرمز وزارت 
نیــرو و به تبع آن شــرکت آبفای اســتان اصفهان 

کیفیت آب شرب است.
وی با تایید کیفیت آب شرب شهرها و روستاهای زیر 
پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ افزود: اکنون  
56شهر و 300روستای این استان زیر پوشش طرح 
آبرســانی اصفهان بزرگ اســت که با کاهش حجم 
ذخیره سد زاینده رود برای تامین آب شرب جمعیت 
بیش از چهار میلیون نفری چاره ای جز استفاده از 

منابع جایگزین همچون چاه ها نیست.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: طعم  و 

مزه آب تامین شده از چاه ها دارای تفاوت ناچیزی با 
طعم آب طرح  و ناشی از ذائقه افراد است و مربوط به 
کیفیت آب نیست زیرا شرکت آبفای استان اصفهان 
در هر شرایطی آب شــرب با کیفیت مطلوب را در 

اختیار مردم قرار می دهد.
حجم پشت سد زاینده رود 150میلیون مترمکعب 
 شــامل حــدود 10درصــد از ظرفیت این ســد

 است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان مطرح کرد:

کیفیت آب آشامیدنی اصفهان مطابق با استاندارد

آبفابا مسئوالن

زاینده رود شــاهرگ حیاتی مرکز ایران، سال های 
متمادی عامل اصلی زندگی در این فات خشــک 
بوده است. تا ســال های اخیر بســیاری از برکات 
این رود پنهان بود؛ امــا اکنون که به مدد همکاری 
طبیعت و انسان این رود خشــک شده، چهره ای 
حقیقی از نبود آن رخ نمایی کرده که گاهی در تصور 

هم نمی گنجید.
تاالب گاوخونی پایان زاینده رود و روزگاری یکی از 
زیست بوم های ارزشمند این بخش بود. گاوخونی 
هرســال میزبــان پرندگانی بود که بــه میهمانی 
اصفهان می آمدند. اینجا محیطی امن برای حضور 
گونه های مختلف گیاهی محسوب می شد و خانه  ای 
برای حیوانات مختلف که ظاهرا  امروز برای دانستن 

زیبایی های آن باید داستان ها را مطالعه کرد.
آالینده های شــیمیایی که به آرامی به زاینده رود 
ریخته می شد، در خاک ارزشمند این تاالب ته نشین 
شد و هنگامی که آب دیگر به قلب زیست بوم حیاتی 
مرکز ایران نرســید و این تاالب رو به خشک شدن 
گذاشــت، اهمیت این مکان خــود را به حقیقت 

نمایان کرد.
هنوز تاالب به طور کامل خشک نشده و چند باری 
که کشــت های فصلی آب به این تاالب می رسید، 
جان کمی به آن داده می شــد. هنگامی که گلوی 
زاینده رود بیشــتر از پیش فشرده شــد امیدها به 
یاس بدل شد و دیگر آب برای کشت پاییزی نیز به 

اصفهان نرســید  و تاالب رو به خشک شدن کامل 
گذاشت.

پس از خشک شدن تاالب آنچه بدترین سرنوشت 
برای مردم فــات مرکزی ایران به نظر می رســد، 
بادهایی اســت که خاک تاالب )که دیگر اسمش 
کویر اســت( را به آســمان می برد. آن روز زمین و 
آسمان دست به دست هم خواهند داد تا انسان را به 
دلیل ناشکری و بی لیاقتی تنبیه کنند، خاکی که  از 
گاوخونی به زمین های اطراف می رود، اولین آسیب 
را به زمین های کشاورزی خواهد رساند و آنها را از 

بین خواهد برد.
زنگ خطر جدید

ســید رحمان دانیالی، مدیــرکل حفاظت محیط 

زیست اســتان اصفهان از مطالعات جدید در مورد 
وضعیت خشکسالی اصفهان سخن می گوید و اظهار 
می دارد: جلسه شــورای پژوهشی اداره کل محیط 
زیست به تازگی برگزار شد و اعتبار به نسبت خوبی 
برای مطالعات مربوط به تاالب گرفته شــده  که با 
هماهنگی و حضور اســاتید دانشگاه های مختلف 
اصفهان و مطالعات تکمیلی، جلســه ای پژوهشی 

برپا شد.
وی ادامه می دهد: زنگ های خطر جدیدی در این 
جلســه به صدا در آمد از آن جمله می توان به این 
موضوع اشاره کرد که اگر حقابه تاالب گاوخونی به 
فراموش سپرده شد تبعات آن چندین برابر از آنچه 
اکنون تصور می شود نه تنها برای اصفهان بلکه برای 

همه استان های هم جوار به همراه داشته باشد.
خاک گاوخونی در آسمان

گاوخونی اگر خشک تر از این شود تنها اصفهان و یزد 
را با خود نابود نخواهد کرد، بلکه استان های دیگر 
که امروز با شادی در حال استفاده از آب زاینده رود 
هستند نیز با مشکاتی روبه رو خواهند شد. بخشی 
از خاک که سنگین تر است باد به زمین های اطراف 
می برد و ذرات کوچک تر تا کیلومترها حمل خواهد 
شد و این زنگ خطری است که برای نه تنها اصفهان 
و حتی ایران، بلکه برای جهان به صدا درآمده است.

این چنــد روز بارش هایی در ایــن منطقه رخ داد 
که سبب شــد تا ســطح خاک گاوخونی مرطوب 
شده و این امر ســبب می شــود تا چندهفته ای و 
شاید هم کمی بیشتر از این فاجعه زیست محیطی 
دور شویم؛ اما به راســتی تا کی می توان در انتظار 
این موضوع نشســت که طبیعت اشــتباه انسان 
را جبــران کند، آیا بــا وجود پیشــرفت و افزایش 
 دانایی بشــر نمی شــود جلوی این فاجعه بزرگ را 
گرفت؟ همان گونه که کارشناســان و متخصصان 
در مورد این موضوع ســخن می گوینــد مطالعه و 
برنامه ریزی می تواند این نابســامانی را پایان دهد، 
حال که مطالعات و برنامه ریزی به ایســتگاه پایانی 
نزدیک اســت تنها کافی اســت اراده ای ملی برای 
نجات کشــور در مقابل بحرانی که به زودی ایران 
را در آغوش می کشد، به وجود آید وگرنه به زودی 
طبیعت به انسانی که پا را از حد خود فراتر گذاشته 

پاسخی سخت خواهد داد.

در خاموشی گاوخونی، آسمان به داد اصفهان رسید
 تاالب گاوخونی در انتظار انتقام؛

سعید باقریان

دیدار استاندار اصفهان 
با کشاورزان غرب

عکس روز

اینستاگردی

پست اینستاگرامی حامد کمیلی 
بازیگر سینما و تلویزیون

جناب رییس جمهور این حــق مردم اصفهان 
نیست.
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محیط زیست
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نماینده شاهین شهر و میمه در مجلس 
خبر داد:

تامین بودجه احداث شبکه 
تصفیه فاضالب

نماینــده مــردم برخــوار،  شاهین شهر
شاهین شــهر و میمه در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: بخشی از بودجه احداث شبکه تصفیه 
فاضالب شهرهای میمه و وزوان که نقش بسزایی 
در تامین آب بخش های خدمات شهری خواهد 

داشت، در بودجه امسال دیده شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: ردیفی در بودجه 
کشور آورده ایم که تمامی شهرهای دو شهرستان 
شاهین شــهر و میمه و برخوار در آینده، ازجمله 
شــهرهای میمه و وزوان دارای تصفیه خانه های 
فاضالب خواهند شد.نماینده مردم شاهین شهر 
و میمه و برخوار در مجلس شــورای اســالمی 
خاطرنشان کرد: شهرداری های میمه و وزوان باید 
تالش کنند تا سرمایه گذار یا سرمایه گذارانی برای 
احداث بخشی از این تصفیه خانه را پس از ردوبدل 
شدن موافقت نامه با شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان جذب و عملیات اجرایی را شروع کنند.

رییس اداره بهزیستی نطنز خبر داد:
پرداخت تسهیالت به 

مددجویان نطنزی
رییس اداره بهزیستی نطنز گفت:  نطنز
شش میلیارد و 800 میلیون ریال تسهیالت در 
قالب مشــاغل خانگــی و خــود اشــتغالی به 
مددجویان تحت پوشش بهزیستی این شهرستان 

در سال 96 پرداخت شد.
مهــدی محبــی در جلســه کارگروه اشــتغال 
شهرســتان نطنز در محــل فرمانــداری اظهار 
کرد: مجموع پرونده های موجود در بهزیســتی 
شهرســتان نطنز یک هزار و 400 فقره است که 
تعداد 600 پرونده ویژه مستمری بگیران حوزه 
توانبخشــی، 310 پرونده حمایتی و اجتماعی 
)شــامل زنان سرپرســت خانوار( و 112 پرونده 
پیشگیری )شــامل حمایت از آســیب دیدگان 

اعتیاد( است.

سومین قطار گردشگری کشور 
وارد زواره شد

سوت سومین قطار گردشگری  اردستان
کشور در شهر زواره به صدا درآمد.گردشگران و 
توریست های خارجی با حضور در شهر زواره از 
مکان های تاریخی شــهر، رمپ های شــنی و 
سازه های هزارساله بازدید کردند. سید احمد 
محیط طباطبایــی اظهار کــرد: اولین قطار 
گردشگری در یک برنامه نمادین وارد شهر زواره 
شد.وی افزود: ورود این قطار در جهت معرفی 
شهرستان زواره به عموم مردم و اهالی شهرهای 
کشور است.مســئول ایکوم کشــور گفت: با 
هماهنگی راه آهن کشور در یک برنامه به شهر 
زواره آمدند تا با جاذبه های تاریخی شهر آشنا 
شــوند.وی افزود: بایــد با همــکاری نماینده 
شهرستان و مســئوالن محلی قطار  ترن ست 
حتما در ایستگاه زواره توقف داشته باشد که این 
امر تغییر مهمی در سطح شهر و مسافرت ایجاد 
می کند.در حاشــیه این مراسم جالل گلخنی، 
شهردار زواره اظهار داشت: مفتخریم که میزبان 
گردشگران و توریســت های خارجی هستیم، 
این آغــازی برای رونق بخشــی بــه صنعت 
گردشگری و توریستی شهر گنجینه سازه های 

هزارساله است.

عکس روز

پرداخت تسهیالت به مددجویان نطنزی

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

شهردار نوش آباد در همایش روز  نوش آباد
نوش آباد در سالن اجتماعات این شهر اظهار کرد: 
این وســعت از بافت تاریخی نوش آباد در شورای 
عالی معماری کشور تصویب شده است که نیاز به 

برنامه ریزی در زمینه های مختلف دارد.

مرتضی اشرفی ادامه داد: اشــتباه است که بافت 
تاریخی را بافت فرسوده بنامیم و به دنبال تخریب 
و بازسازی آن باشیم. امروز می بینیم در این شهر 
هم بافت تاریخی به حال خود رها شده و یا در اجاره 

اتباع بیگانه قرار می گیرد.

وی بیان کــرد: ما به دنبال طرح بازآفرینی شــهر 
نوش آباد هستیم تا اعتبارات الزم را کسب کنیم و 

موجبات توسعه همه جانبه را فراهم کنیم.
اشــرفی تصریح کرد: شــهر زیر زمینی نوش آباد 
نمادی از نیاکان ماست و دارای پتانسیل های زیاد 
است و در حال حاضر هم می بینیم که از استقبال 
 خوبــی در بین آثار تاریخی کشــور قــرار گرفته

 است.

وی مــردم و خصوصا جوانان نوش آباد را عاشــق 
میــراث فرهنگی دانســت و گفــت: در این بین 
انجمن ها و جوانان پیشتاز در پیشرفت و حفظ آثار 

تاریخی این شهر هستند.
دبیر همایش روز نوش آباد هم در ادامه این مراسم 
اظهار کرد: ایجاد فاضالب شهری امسال در ردیف 
بودجه قرار گرفته اســت که امیدواریم با انتخاب 
پیمانکار هر چه زودتر مراحل اجرای آن آغاز شود.

شهردار نوش آباد:
نباید بافت تاریخی را بافت فرسوده بنامیم

مزایده اموال غیر منقول
1/202 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 961609 ج / 2 له خانم فاطمه گرامی و علیه آقایان 1- محسن 
کرمانی 2- مهدی سلیمی نژاد 3- حسین کرمانی مبنی بر مطالبه مبلغ 245/860/000 
ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/2/22 ساعت 
10/5 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقــه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش 6/322 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ ملکی 8458 فرعی از 151820 اصلی 
بخش 5 که شخص ثالث خانم شــهال کرمانی ملک خود را بابت وثیقه اعسار از محکوم 
به محکوم علیهم در اجرای تبصره مــاده 3 ق محکومیتهای مالی معرفی نموده و پس  از 
قطعیت برعلت عدم معرفی از محل ملک نامبرده مطالبات وصول می گردد با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی خانم شهال کرمانی و اکنون در 
تصرف مالکانه نامبرده می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی 
شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های 
اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل به آدرس اصفهان 
خیابان کاوه بعد از پل چمران خیابان شهید رجائی مجتمع مسکونی سایه بازدید و معاینه 
بعمل آورده ارزیابی به شرح ذیل به استحضار می رســاند. مشخصات ثبتی ملک: طبق 
تصویر سوابق موجود در پرونده ملک شش دانگ اعیانی آپارتمانی در طبقه ششم جنوبی، 
پالک ثبتی 8458 فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش پنج اصفهان به مساحت 141/38 
متر مربع که مقدار پنج متر و پنجاه سانتیمتر مربع مساحت آن تراس است با قدر الحصه از 
عرصه مشاعی و مشاعات مربوطه به انضمام شش دانگ اعیانی پارکینگ واقع در طبقه 
همکف و پالک ثبتی )8466( می باشد ششــدانگ آپارتمان پالک مذکر در صفحه 363 
دفتر 280 و به شماره ثبت 54240 / س دارای سابقه و سند مالکیت می باشد. مشخصات 
ملک  آپارتمان: آپارتمان با مشخصات ثبتی فوق الذکر واقع است در طبقه ششم مسکونی 
و جنوبی می باشد. سه خوابه، دارای آشــپزخانه اپن و با کابینت mdf ، دیوارها با کاغذ 
دیواری، دیوار کوب از جنس pvc پوشش داده شده است درب اطاقها چوبی و پنجره ها 
از جنس آلومینیوم کار شده است آپارتمان دارای انشــعابات و مشترکات گاز برق و آب و 
فاضالب بوده مجموعه مسکونی فوق دارای آسانســور بوده نمای داخلی و خارجی آن از 
جنس سنگ و آجر و در ضلع جنوب گذر )اصطالحاً( واقع و اسکلت آن بتنی و با سقف تیرچه 
و بلوک می باشد. نظریه کارشناسی: با عنایت به مراتب فوق و بادر نظر داشتن موقعیت، 
کیفیت، قدمت بنا، امکانات، انشعابات بررســی و تحقیق محلی بعمل آمده و عوامل موثر 
ارزیابی: ارزش ششدانگ آپارتمان مذکور جمعا به مبلغ 2/800/000/000 ریال )دو میلیارد 
و هشتصد میلیون ریال ( برآورد و اعالم نظر می گردد. در نتیجه ارزش 6/322 حبه مشاع 
آن بر مبلغ 245/860/000 ریال ارزیابی می گردد.  م الف:38875 اجرای احکام حقوقی 

شعبه دوم دادگستری اصفهان )548 کلمه، 6 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

1/203 اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 960240 ج / 6 له خانم فاطمه فرج پور و علیه آقای ناصر آشوری 
قهجاورستانی مبنی بر مطالبه مبلغ 30 عدد سکه بهار آزادی و چهل مثقال طالی ساخته 
شده به مبلغ 981/819/012 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای 
دولتی در تاریخ 1397/02/22 ســاعت 11/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش دو ســهم مشاع از 11/62 سهم از 15/74 
سهم مشاع از 260/74 سهم از چهار حبه و دوازده چهل و پنجم حبه مشاع به استثناء ربعیه 
اعیانی آن از سه دانگ از کل ششــدانگ پالک ثبتی شماره 46 اصلی بخش 18 اصفهان 
ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی آقای ناصر 
آشوری قهجاورستانی و اکنون در تصرف مالکانه / محکوم علیه و خانواده اش می باشد 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. 

اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابی قســمتی از پــالک 46 اصلی بخش 18 
 ثبت اصفهان از خانم فاطمه فرج پور علیه آقای ناصر آشوری قهجاورستانی با استحضار 
می رساند: باتفاق خانم فاطمه فرج پور و در معیت پدر نامبرده به محل زمین مورد نظر واقع 
در شرق اتوبان فرودگاه اصفهان در اراضی قهجاورستان بخش 18 ثبت اصفهان رفته و 
با حضور و معرفی نامبرده از زمین مورد ارزیابی بازدید گردید. موضوع مورد خواسته مقام 
محترم قضایی ارزیابی زمین تحت سند قطعی غیرمنقول شماره 101568 مورخ 87/06/04 
دفترخانه شماره 30 حوزه ثبتی اصفهان به میزان دو سهم مشاع از 11/62 سهم از 15/74 
سهم مشاع از 260/74 ســهم چهار حبه و دوازده چهل و پنجم حبه مشاع باستثناء ربعیه 
اعیانی آن از سه دانگ از کل ششدانگ آب و امالک پالک ثبتی شماره 46 اصلی واقع در 
بلوک قهاب بخش 18 ثبت اصفهان با کلیه توابع و متعلقات آن می باشد که بنام آقای ناصر 
آشوری قهجاورستانی فرزند براتعلی به شناسنامه شماره 101 اصفهان ثبت سند گردیده 
و حدود و مشخصات آن طبق یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی 460419 سری الف 
و ثبت شــماره 1115 صفحه 89 دفتر 8 و به موجب ســند امتناعی شماره 79327 مورخ 
80/05/27 دفترخانه به نام فروشنده آقای براتعلی آشوری قهجاورستانی فرزند رمضان 
صادر گردیده مورد ارزیابی بر اســاس گزارش مورخ 96/03/05 آقای سید کاظم داوری 
کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی به میزان دو جریب معادل دو هزار ) 2000( متر 
مربع است که این متراژ قسمتی از شــمال قطعه زمین محصور فروشنده ) آقای براتعلی 
آشوری قهجاورستانی( پدر خریدار می باشــد. از این دو جریب زمین قسمتی به مساحت 
یک هزار متر مربع به وسیله دیوار بلوکی 5/1 متری از بقیه زمین مجزا و با احداث سالمی 
به مساحت 85 متر مربع به صورت کارگاه p.v.c تبدیل و طبق قرارداد مورخ 96/10/10 
از طرف محکوم علیه ) آقای ناصر آشوری قهجاورستانی( به صورت اجاره واگذار گردیده و 
بقیه زمین )یک جریب( به صورت باغ محصور در ید زارعانه فروشنده آقای براتعلی آشوری) 
پدر محکوم علیه( قرار دارد بررسی های انجام شده در اداره ثبت نشانی می دهد که تمامت 
ملک موضوع سند شماره 101568 مورخ 87/06/04 دفترخانه شماره 30 اصفهان همچنان 
در مالکیت آقای ناصر آشوری قهجاورستانی )محکوم علیه( است و طبق دستور قضائی 
شــماره 930136 ج 19 مورخ 93/04/17 تمامت مورد ثبت سند شماره 101568 مورخ 
87/06/04 دفترخانه شــماره 30 اصفهان به نفع محکوم له فاطمه فرج پور بازداشت می 
باشد. با شرح مطالب فوق و با در نظر گرفتن دستور قضائی مبنی بر ارزیابی ملک مذکور 
به شرح مطالب پیش گفته و با توجه به توضیحات و ارزیابی کارشناس امور ساختمانی در 
محدوده کارگاهی یک جریبی p.v.c و با لحاظ داشتن کلیه عوامل موثر در ارزیابی اراضی 
کشاورزی منطقه و تحقیقات اراضی منطقه طی سال جاری به نظر اینجانب ارزش ملک 
موضوع سند شماره 101568 مورخ 87/06/04 دفتر اسناد رسمی شماره 30 حوزه ثبتی 
اصفهان به مساحت دو جریب ) 2000 متر مربع( ملکی آقای ناصر آشوری قهجاورستانی 
به مبلغ 1/200/000/000  ریال ) یک میلیارد و دویســت میلیون ریال ( معادل یکصد و 
بیست میلیون تومان برآورد و ارزیابی می گردد. م الف:38876 اجرای احکام حقوقی 

شعبه ششم دادگستری اصفهان )765 کلمه، 8 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

1/204 اجرای احکام حقوقی شعبه 11 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 960948 ج / 11 له خانم فاطمه کوردونی فرد با وکالت مرتضی 
رحمتیان و علیه آقای امیر محمد فتوحی مبنی بر مطالبــه مبلغ 3/248/418/805 ریال 
بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/02/22 ساعت 
8/30 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقــه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش )0/6( شش دهم دانگ مشاع به استثنای ثمنیه اعیانی به شماره 12 فرعی از 2770 
اصلی بخش 5 اصفهان، ششدانگ ملکی با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که 
ذیال درج شده اســت ملکی آقای امیر محمد فتوحی و اکنون در تصرف مالکانه محکوم 
علیه و خانواده اش می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده 
و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقــع 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 به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های 
اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابی 
ملک مذکور، گزارش کارشناسی تکمیلی با توجه به معاینات انجام شده و مالحظه فتوکپی 
اسناد و مدارک ارائه شده به شــرح ذیل می باشد: الف: مشخصات پالک ثبتی 2770/12 
و به مساحت 209 مترمربع. ششدانگ یک باب خانه )وضعیت خاص طلق( به شماره 12 

فرعی از 2770 اصلی بخش 5 حوزه ثبتی منطقه جنوبی اصفهان به مساحت 209 مترمربع 
به آدرس خیابان توحید- کوچه توحید- بن بست نیلوفر- کدپستی 8173836891 ملک 
مذکور فاقد هر گونه حقوق ارتفاقی می باشد. بنابر مشــخصات و حدود ربعه آپارتمان در 
سند رسمی ارائه شده اســت. ب: وضعیت مالکیت پالک ثبتی: ششدانگ مالکیت ثبتی 
فوق به استثنای ثمنیه اعیانی به شرح ذیل می باشــد:  هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه و اعیان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی در اختیار خانم شهناز فتوحی به 
شماره ملی 1288734360 بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد سند رسمی 
شماره 207640 مورخ 1394/12/25 منطقه ثبت جنوب اصفهان- سه دهم دانگ مشاع 
از ششدانگ عرصه و اعیان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی در اختیار خانم آزیتا فتوحی به 
شماره ملی 1288927223 بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد سند رسمی 
شماره 20770 مورخ 1394/12/25 منطقه ثبت جنوب اصفهان- شش دهم دانگ مشاع 
از ششدانگ عرصه و اعیان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی در اختیار آقای علیرضا فتوحی 
به شماره ملی 1270601458 بر اســاس قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد سند 
رسمی شماره 20769 مورخ 1394/12/25 منطقه ثبت جنوب اصفهان - شش دهم دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی در اختیار آقای امیرمحمد 
فتوحی به شماره ملی 1289030200 بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد 
سند رسمی شماره 20765 مورخ 1394/12/25 منطقه ثبت جنوب اصفهان - یک ممیز 
پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی در اختیار 
آقای سعید فتوحی به شماره ملی 1288694970 بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی و 
امالک فاقد سند رسمی شماره 20768 مورخ 1394/12/25 منطقه ثبت جنوب اصفهان 
- یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی در اختیار آقای حمید فتوحی به شماره ملی 1288657129  بر اساس قانون تعیین 
تکلیف اراضی و امالک فاقد سند رسمی شماره 20767 مورخ 1394/12/25 منطقه ثبت 
جنوب اصفهان - هفتاد و پنج صدم دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعیان به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی در اختیار زهرا فتوحی به شماره ملی 1288823207  بر اساس قانون 
تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد سند رسمی شماره 20766 مورخ 1394/12/25 منطقه 
ثبت جنوب اصفهان. ج - وضعیت موجود پالک ثبتی: بر اساس بررسی های انجام شده 
پالک فوق فاقد گواهی پایان کار است همچنین بر اســاس گزارش کارشناسی پیوست 
ملک مورد نظر به مســاحت عرصه 209 متر مربع دارای اعیانی 140 متر مربع همکف و 
80 متر زیرزمین با قدمت 30 ساله می باشد. با توجه به دستور نقشه شماره 5/95/12265 
مورخ 1395/6/20 کاربری مسکونی و مســاحت پالک پس از اعمال اصالحی به مقدار 
دویســت و پانزده صدم متر مربع کاهش می یابد مقدار اصالحی بر اساس دستور نقشه 
منقضی شده فوق و همچنین پرینت نقشه هوائی اخذ شده از شهرداری منطقه 5 اصفهان 
در مورخ 96/10/11 اعالم شده اســت. نظریه کارشناسی: ارزش روز ششدانگ عرصه و 
اعیان پالک به شماره ثبتی 2770/12 به مساحت 209 متر مربع قبل و 200/15 متر مربع  
پس از اصالحی با توجه به جمیع جهات موثر در قیمت مبلغ بیست و دو میلیارد و شانزده 
میلیون و پانصد هزار ریال اعالم می گردد. بیست و یک میلیارد و دویست و پنجاه و شش 
میلیون و پانصد هزار ریال از مبلغ فوق مربوط به ارزش عرصه  و مبلغ هفتصد و شــصت 
میلیون ریال از مبلغ فــوق مربوط به ارزش اعیانی پالک ثبتی می باشــد. تذکر: ارزیابی 
انجام گرفته بر اساس مستندات پیوست و وضعیت موجود صورت گرفته است در صورت 
هر گونه تغییر در وضعیت موجود کاربری، میزان اصالحی  و ... پالک ثبتی فوق ارزیابی 
مجدد الزم است. نظریه تکمیلی: پیرو ابالغ الکترونیک انجام شده سهم آقای امیر محمد 
فتوحی از پالک ثبتی فوق میزان شش دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مبلغ دو میلیارد و دویست و شصت و هشت میلیون و یکصد 
هزار ریال اعالم می گردد. م الف:38874 اجرای احکام حقوقی شعبه 11 دادگستری 

اصفهان )918 کلمه، 9 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/206 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3348 فرعی از 7897  اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمدرضا احمدی پزوه فرزند حسن 
به ش.ش 37 در جریان ثبت اســت و رای شماره 13966030202027009850 مورخه 
1396/09/09 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق 
تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/02/23 روز یک شنبه 

ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این 
صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:611 شــبان رئیس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)270 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/207 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  7897/3349 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رحیم ابوالحسنی خوراسگانی فرزند سیف اله 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای  مفروز 
گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل 
ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 97/2/23 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:603 شبان رئیس ثبت اسناد 

و امالک منطقه شرق اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/208 شــماره: 96/2027010374- 97/1/18 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
خانه پالک 3365 فرعی از 10393 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام اقدس رنجبر فرزند عباس به ش.ش 21 در جریان ثبت اســت و رای شماره 
139660302027010374 مورخه 1396/09/23 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 
13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1397/02/22 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 
 داد.  م الف:957 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)271 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/227 در خصوص پرونده کالســه 970011 خواهان زهره قاری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه نفقه به طرفیت فیروز حســینعلی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 
97/2/31 ســاعت 15/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 19 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
 1025 شعبه 19 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )113 کلمه،

 1 کادر(

امام جمعه باغبادران در جمع مردم  باغبادران
باغبادران با اشاره به نام گذاری سال جاری از سوی 
مقام معظم رهبری اظهار کرد: مقام معظم رهبری 
همه ساله در نخستین لحظات سال نو با نام گذاری 
سال جدید، مسیر حرکت یکساله  کشور را مشخص 
و تبیین می کنند و امســال نیز همانند ســال های 
گذشــته رهبر معظم انقالب ســال 139۷ را سال 

»حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری کردند.
حجت االســالم علیرضا فرهنگ افزود: نکته مهم و 
حائز اهمیت در شعار سال جاری مخاطب قرار دادن 
مردم و مسئوالن است از این رو همه ما باید خود را 
در معرض این دســتور رهبر انقالب قرار دهیم و با 
شعار سال شعاری برخورد نکنیم، بلکه شعار سال را 

در عمل و رفتار خود نشان دهیم.
امام جمعه باغبادران تصریح کرد: نباید فراموش کرد 
رهبر معظم انقالب در مناسبت های مختلف بارها 
مصرف کاالهای داخلی را مورد تاکید قرار داده اند از 
این جهت باید توجه داشت مردم در خصوص شعار 
سال جاری نیاز به آگاه ســازی و شناخت نسبت به 
این مطلب دارند.وی با بیان اینکه حمایت از کاالی 
ایرانی، اقتصــاد را بیمه می کند، ادامــه داد: از این 
جهت مسئوالن در رده های مختلف باید تمام تالش 
خود را در آگاه سازی مردم بگذارند؛ چراکه تا مردم 
ندانند جایگاه استفاده از کاالی ایرانی و نقش آن در 
اشتغال و حل مشکالت مردم چه جایگاهی دارد به 

این شعار عمل نمی کنند تا به خود باوری برسند.
فرهنــگ اضافه کــرد: ملت ایــران در صحنه های 
مختلف به خوبی نشــان داده اند در هــر جایی که 

به خودباوری رســیده اند، بزرگ ترین موانع را کنار 
گذاشــته و گام های بلند و اســتواری را در جهت 
پیشرفت کشــور برداشــته اند از این جهت اگر به 
درستی مردم را آگاه  ســازیم که با حمایت و خرید 
کاالی ایرانی در برابر آسیب های بزرگ بیمه خواهیم 
شد، قطعا مردم با تمام وجود به صحنه خواهند آمد.
وی عنوان کــرد: البته تولیدکننــدگان نیز باید با 
ارتقای کیفیت و کاهش قیمــت کاالهای تولیدی 
خود، مصــرف کنندگان را به خریــد کاالی ایرانی 
تشــویق کنند و اگر کاالهای داخلی از نظر کیفیت 
قابل رقابت با نوع خارجی خود باشد قطعا به فرهنگ 

استفاده از تولید داخلی کمک خواهد کرد.
امام جمعه باغبادران با اشاره به لزوم ایجاد زنجیره 
حمایــت از تولیدات داخلی با نظــارت و کنترل بر 
تولید، خاطرنشــان کرد: نام گذاری امسال با عنوان 
حمایــت از کاالی ایرانــی نباید بــه فرصتی برای 
برخی سودجویان تبدیل شــود تا کاالی نامرغوب 
ایرانی را روانه بازار کنند بلکــه باید نظارت الزم از 
سوی دستگاه های نظارتی انجام بپذیرد تا کیفیت 
تولیدات کاهش پیدا نکند و افراد سودجو نتوانند به 
کاال و برند ایرانی ضربه وارد کنند و این مهم نیازمند 

نظارت کامل است.

حمایت از کاالی ایرانی، اقتصاد را بیمه می کند
  امام جمعه باغبادران: 

مراســم غبــار روبی و  شهرضا
گلباران گلزار شــهدا آســتان مقدس 
امامزاده شاهرضا)ع( با حضور فرماندار 
شهرســتان، نظامیان گروه ۲۲ توپخانه، 
تاحیه مقاومت شهرستان، نیروی انتظامی 
و مسئوالن شهرســتان در آستانه روز 

ارتش برگزار شد.

خبر

رییس مرکز بهداشت شهرضا خبر داد:
آغاز اجرای طرح 

ماپینگ آپ در شهرضا
رییس مرکز بهداشــت   شهرضا
شــهرضا گفت: اجرای طرح ماپینگ آپ، 
باهدف ایمن سازی تکمیلی خانه به خانه فلج 
اطفال، ویژه اتباع بیگانه و مهاجران خارجی 

و عشایر در شهرضا آغاز شد.
سید حجت ا... موســوی اظهار کرد: حفظ 
دستاوردهای برنامه ریشه کنی فلج اطفال 
در کشور ایران، از حساسیت ویژه برخوردار 

است.
وی با اشاره به هم جواری ایران با دو کشور 
پاکستان و افغانستان، تصریح کرد: باتوجه 
به ترددهای بســیار بین المللــی از این دو 
کشــور پولیوآندمیــک، در هرزمان خطر 

بازگشت این بیماری به کشور وجود دارد.
رییس مرکز بهداشت شهرضا گفت: تداوم 
وضعیــت عــاری از پولیو طی ســال های 
201۷ - 2001 میــالدی، نشــان دهنده 
تالش کارشناسان معاونت بهداشتی و مرکز 
بهداشــت شهرســتان در جهت دستیابی 
به پوشــش باالی واکسیناســیون و انجام 
باکیفیــت عملیات ایمن ســازی تکمیلی 

سالیانه بوده است.
وی اظهار کرد: طبق توصیه های ســازمان 
بهداشت جهانی، الزم است برای به حداقل 
رساندن خطر ورود و چرخش مجدد ویروس 
وحشی پولیو، عملیات ساالنه ایمن سازی 
تکمیلی در دو نوبت به صورت فعال و خانه 

به خانه انجام شود.
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مفاد آراء
1/211 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز 
گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم مردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاينده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضی دارند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی بمدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند و گواهی طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
شماره 312 فرعي از100 اصلي فيض آباد و 1563 فرعي از 2 اصلي فضل آباد

1. رای شــماره 139660302008006927 –  22 / 12 / 96 - مجيدمنصــف فرزنــد 
جمشيد سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1563 فرعي 
از 2 اصلي فضل آباد به مســاحت 40 / 252 مترمربع درازاء انتقال عادي مع الواســطه و 
بيواسطه 4 حبه وسه – دهم حبه مشاع ازطرف زهراجانقربان وهمچنين درازاء انتقال عادي 
يكهزارودويست ونودشش – يكهزارونهصدوســيزدهم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ 

پالک 1563. 2 ازطرف فتح اله منصف 
2. رای شــماره 139660302008006928 –  22 / 12 / 96 – فرزانــه جنتــي فرزند 
محمدمهدي سه دانگ مشاع ازششــدانگ يكباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1563 
فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 40 / 252 مترمربع درازاء انتقال عادي مع الواسطه و 
بيواسطه 4 حبه وسه – دهم حبه مشاع ازطرف زهراجانقربان وهمچنين درازاء انتقال عادي 
يكهزارودويست ونودشش – يكهزارونهصدوســيزدهم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ 

پالک 1563. 2 ازطرف فتح اله منصف 
3. رای شماره 139660302008006932 –  23 / 12 / 96 - مجيدمنصف فرزند جمشيد 
سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب مغازه مفروزي ازپالک 312 فرعي از 100 اصلي فيض 

آباد به مساحت 95 / 78 مترمربع.
4. رای شــماره 139660302008006933 –  23 / 12 / 96 – ابوطالب مصلحي فرزند 
ذبيح اله سه دانگ مشاع ازششــدانگ يكباب مغازه مفروزي ازپالک 312 فرعي از 100 

اصلي فيض آباد به مساحت 95 / 78 مترمربع.
5. رای شماره 139660302008006934 –  23 / 12 / 96 - مجيدمنصف فرزند جمشيد 
ششــدانگ يک واحدکارواش مفروزي ازپالک 312 فرعــي از 100 اصلي فيض آباد به 

مساحت 60 / 803 مترمربع.
6. رای شــماره 139660302008006935 –  23 / 12 / 96 - حميدرضامرداني فرزند 
رحمت اله ششدانگ يک قطعه زمين محصورباســاختمان موجوددرآن مفروزي ازپالک 

312 فرعي از 100 اصلي فيض آباد به مساحت 41 / 363 مترمربع.
7. رای شماره 139660302008006941 –  23 / 12 / 96 - مجيدمنصف فرزند جمشيد 
50 حبه وسي وهشت – سيصدوبيست ونهم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يک باب 
انباري مفروزي ازپالک 312 فرعي از 100 اصلي فيض آباد به مساحت 40 / 197 مترمربع.

8. رای شــماره 139660302008006942 –  23 / 12 / 96 – ابوطالــب مصلحــي 
فرزند ذبيح اله 21 حبه ودويســت ونودويک – سيصدوبيست ونهم حبه مشاع از72 حبه 
 ششدانگ يک باب انباري مفروزي ازپالک 312 فرعي از 100 اصلي فيض آباد به مساحت

 40 / 197 مترمربع.
تاريخ انتشار نوبت اول : 26 / 1 / 97 
تاريخ انتشار نوبت دوم:  10 / 2 / 97

م الف: 13 سيد اسداله موسوی  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
مفاد آراء

1/212 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هيأت موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبيدگل تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز 
گرديده است لذامشــخصات متقاضيان وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف 

مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
1- رأی شــماره 3521 و 3522-96/12/24 هيأت : آقای جــواد ناظمی بيدگلی فرزند 
مصطفی شماره شناســنامه 185 و خانم اعظم ذاکر فرزند محمد شماره شناسنامه 1725  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 93 مترمربع شماره پالک 916 فرعی از 
پالک 6 اصلی واقع در حسين آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی ازاحمد 

ناظمی بيدگلی 
2- رأی شماره 3520 – 96/12/24  هيأت : آقای پرويز قاســمی فرزند محمود شماره 
شناسنامه 746 ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 360 مترمربع شماره پالک 221 فرعی 
مجزا از شــماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخــش 3 حوزه ثبتی آران و 

بيدگل.ابتياعی از ورثه مرحومين آقای يداله ايمانيان و بانو جميله نيكروش
3- رأی شماره 3523 و 3525و3529و3531 -96/12/24 و رای شماره 3533و3534 
-96/12/26 هيأت : آقای احمد رضاحاجی بيدگلی فرزند حســنعلی شــماره شناسنامه 
8080 نسبت به سه دانگ مشاع و آقای ناصر رضاحاجی  بيدگلی فرزند حسن علی شماره 
شناسنامه 7339 نسبت به شش هفتم دانگ مشاع و خانم بتول رضاحاجی بيدگلی فرزند 
حسن علی شماره شناسنامه 6698نسبت به سه هفتم دانگ مشاع و خانم فاطمه رضاحاجی 
بيدگلی فرزند حسن علی شماره شناسنامه7340 نسبت به سه هفتم دانگ مشاع  و آقای 
جواد رضاحاجی بيدگلی فرزند حسن علی شماره شناسنامه 216نسبت به شش هفتم دانگ 
مشــاع و خانم کبری رضاحاجی بيدگلی فرزند حسن علی شماره شناسنامه 7523 نسبت 
به سه هفتم مشاع از ششدانگ يكبابخانه به مساحت 416/92 مترمربع شماره پالک 10 
فرعی مجزا از شماره 1و2و3و4و6و7و8و9فرعی وقسمتی از مشاعات مفروز از 350 اصلی 

و350 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل.مالكيت مشاعی
 4- رأی شماره 2129 – 96/07/15 هيأت : خانم فاطمه مقنی موخر بيدگلی  فرزند عباس 
شماره شناسنامه 9597 ششدانگ يكبابخانه به مساحت 348/86 مترمربع شماره پالک 
12 فرعی مجزا از شــماره 1و2و3و4و5و6و7و10 فرعی و 873 اصلی و شاعات از پالک 
873 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی از فاطمه علی آبادی 
5- رأی شماره 3515- 96/12/24 هيأت : آقای روح اله خورشيدی بيدگلی فرزند اصغر 
شماره شناسنامه 9192 ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 192/75 مترمربع شماره پالک 
12 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 1338 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بيدگل.ابتياعی از محمد حسين رام
6- رأی شماره 3519 -96/12/24 هيأت : آقای داود داروغه آرانی  فرزند نعمت اله شماره 
شناســنامه 1250045134 ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 142/46 مترمربع شماره 
پالک 19 فرعی مجزا از شــماره 12 فرعی از 1809 اصلی و 5 فرعــی از 1796 اصلی و 
قسمتی از مشاعات از پالک 1809 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل.

مالک مشاعی
7- رأی شماره 3518 -96/12/24 هيأت : آقای حسين عالمی آرانی فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 60 ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 230/80 مترمربع شماره پالک 11 فرعی 
مجزا از شماره 1و3و4و5و6فرعی و باقيمانده 2092 اصلی و مشاعات از پالک 2092 اصلی 
واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل.مالكيت مشــاعی حسين عالمی آرانی و 

ابتياعی از محمد و علی عالمی آرانی
8- رأی شــماره 3516 و3517 – 96/12/24 هيــأت : آقای داود ســياری آرانی فرزند 
رمضانعلی شماره شناســنامه 45 و خانم زهرا به زارع فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 
150  )بالمناصفه( ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 137/02 مترمربع شماره پالک 3170 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بيدگل.

ابتياعی از محمد خلعت بری
9- رأی شماره 3222و3223و3224 -96/11/23 هيأت : آقای حسن عصار مفرد آرانی 
فرزند محمد شــماره شناسنامه 295 نسبت به 2 دانگ مشــاع و آقای محمد عصار مفرد 
آرانی فرزند سلطانعلی شماره شناســنامه 7521نسبت به 2 دانگ مشــاع و خانم ستاره 
سلطان تقوايی آرانی فرزند تقی شماره شناسنامه 86 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
يكبابخانه به مساحت 147/25 مترمربع شماره پالک 1903 فرعی مجزا از شماره 8 فرعی 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. مالكيت مشاعی

10- رأی شــماره 3539 و3540 – 96/12/26 هيأت : آقای حسن کريمی باريكرسفی 
فرزند ابراهيم شماره شناسنامه 18 و خانم فاطمه حداد آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
7813  )بالمناصفه( ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 301 مترمربع شماره پالک 1908 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بيدگل. مالكيت مشاعی
11- رأی شماره 3538 -96/12/26 هيأت : آقای مجتبی بانِوئی آرانی فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 97 ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 118 مترمربع شماره پالک 1909 فرعی 

مجزا از شماره 126 و1735 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی از آقای سيد محمد عباس زاده

12- رأی شماره 3535 و 3536 و3537  - 96/12/26هيأت : آقای عباس صميمی نژاد 
فرزند قدرت اله شماره شناسنامه 412 نسبت به 2/5 دانگ مشاع  و خانم سميه بوجاريان 
آرانی فرزند رحمت اله شــماره شناسنامه 1269 نســبت به 2 دانگ مشاع و خانم طاهره 
سادات عباس زاده آرانی فرزند سيد يحيی شماره شناسنامه 483 نسبت به 1/5دانگ مشاع 
از ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 236 مترمربع شماره پالک 1181 فرعی مجزا از شماره 
813 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی 

از قدرت اله صميمی نژاد و خانم طاهره سادات عباس زاده
13- رأی شــماره 2707 – 96/09/27 هيأت : شــهر داری نوش آباد شــماره شناسه 
14002005826  ششدانگ  يكباب ساختمان به مســاحت 144 مترمربع شماره پالک 
3913 فرعی مجزا از شــماره 3040 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 

حوزه ثبتی آران و بيدگل. مالكيت مشاعی
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/01/26
تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/02/11

م الف: 21 عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبيدگل
ابالغ وقت رسيدگي

1/18 شماره ابالغنامه:9610100370104378 شماره پرونده: 9409983733200962 
شماره بايگاني شعبه: 950024 شــكايت اولياء دم مرحوم حميد تحسيري عليه عليرضا 
صفري و ... دائر بر قتل عمدي تقديم دادگاه شعبه اول کيفري يک استان اصفهان نموده 
که به کالسه 950024 ثبت گرديده که وقت رسيدگي براي مورخ 1397/03/22 ساعت 9 
صبح تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسي به متهم و در 
اجراي مقررات ماده 349 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کيفري 
مراتب دو نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابي در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بديهي است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگي غيابي به عمل خواهد 
آمد. )آدرس: اصفهان چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ســاختمان دادگستري کل استان 
اصفهان ط 4 اتاق 454( م الف: 38017 شعبه اول دادگاه کيفري يک استان اصفهان 

) 17 کيفري استان سابق( )141 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/200 شماره ابالغنامه: 9710100370300075 شماره پرونده: 9509983655600452 
شماره بايگانی شــعبه: 960303  محاکم کيفری يک دادگستری شهرستان اصفهان به 
موجب کيفرخواست در پرونده کالســه 960303 برای متهمان مجيد هاشمی و عليرضا 
رمضانی به اتهام مشارکت در ايراد ضرب و جرح عمدی نسبت به احمدرضا توکلی و شرکت 
در نزاع دسته جمعی منجر به قتل عمدی نظر به متواری بودن متهم تقاضای کيفرخواست 
نموده که رسيدگی موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 97/3/12 
ساعت 9 صبح تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسی به 
متهمين و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کيفری مراتب آگهی دو بار به فاصله 10 روز به گونه ای که از تاريخ آخرين انتشار تا 
وقت رسيدگی بيش از يک ماه نگذشته باشد انتشار يابد. تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بديهی است در صورت عدم حضور،  مطابق مقررات 
رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف:257 شعبه 5 دادگاه کيفری يک ) ويژه اطفال 

و نوجوانان( استان اصفهان )177 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال منقول

1/201 اجرای احكام حقوقی شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزايده ای در 
خصوص پرونده اجرايی کالسه 962387 ج / 4 له آقای محمد جواد عليزاده و عليه شرکت 
لوازم خانگی پرشــينال مبنی بر مطالبه مبلغ 35008791 ريال بابت محكوم به و هزينه 
های اجرايی و حق االجرای دولتی در تاريخ 1397/2/23 ســاعت 8/30 صبح در محل 
اجرای احكام دادگستری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 15 جهت فروش اموال توقيفی که 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی شده و نظريه وی مصون از تعرض 
طرفين واقع گرديده برگزار نمايد طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به 
نشانی اصفهان شهرک صنعتی جی خ سوم شرکت پرشينال نزد حافظ اموال سعيد رحمانی 
مراجعه و از اموال بازديد و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده 
بانک ملی در وجه اجرای احكام حقوقی در جلســه مزايده شرکت نمايند پيشنهاد دهنده 
باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود تسليم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت 
خواهد گرفت و هزينه های اجرايی برعهده محكوم عليه می باشــد. ليســت اموال مورد 

مزايده: محل شرکت پرشينال مراجعه و با حضور امين اموال  آقای سعيد رحمانی از ا موال 
توقيفی بازديد و گزارش کارشناســی و تعيين قيمت اموال به شرح ذيل تقديم می گردد. 
1- جارو برقی پرشينال مدل 3200 هر دســتگاه به مبلغ يک ميليون و پانصد هزار ريال 
جمعا به مبلغ پانزده ميليون ريال 2- پنكه روميزی جنرال پرشينال دو موتوره با توجه به نوع 
پنكه و همچنين خارج از فصل بودن هر دستگاه به مبلغ هشتصد و پنجاه هزار ريال جمعا 
به مبلغ هشت ميليون و پانصد هزار ريال جمع مبلغ کارشناسی بابت اقالم فوق مبلغ بيست 
و سه ميليون و پانصد هزار ريال ) 23/500/000 ريال( می باشد. م الف:38873  اجرای 

احكام حقوقی شعبه چهارم دادگستری اصفهان )296 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکيت

1/205 چون آقای حميدرضا اورعی فرزند يوسف ششــدانگ با تسليم 2 برگ استشهاد 
محلی که هويت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تاييد دفتر 60 اصفهان رسيده مدعی 
است که سند مالكيت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 15190/9699 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 482529- د /91 که در صفحه 56 دفتر 578 به نام 
نامبرده سابقه  ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و طبق گواهی دفتر امالک معامله ديگری 
انجام نشده و در رهن وثيقه نمی باشد. به علت اسباب کشی سند مالكيت مفقود گرديده 
است و تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده است طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه 
در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و 
سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند 
مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 1104 شبان رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )217 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/213 آقای محمد علی هاشمی نژاد دارای شناسنامه شماره  2470 به شرح دادخواست 
به کالسه  17/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان عزت حاجی کرمی خوزانی به شناسنامه 1157 در تاريخ 1396/8/27 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد علی 
هاشمی نژاد فرزند حاجی بابا، ش.ش 2470 )همســر( 2- محمدرضا هاشمی نژاد فرزند 
محمد علی، ش.ش 182 )فرزند( 3- بابک هاشــمی نژاد فرزند محمد علی، ش.ش 93 
)فرزند( 4- سعيد هاشمی نژاد فرزند محمد علی، ش.ش 50635 )فرزند( 5- ليال هاشمی 
نژاد فرزند محمد علــی، ش.ش 53 )فرزند( و الغير. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 48 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )166 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

1/228 شماره صادره: 1397/31/481862- 1397/1/19 نظر به اينكه آقای علی اکبر 
جانقربانی پوده فرزند خسرو با ارائه 2 برگ  استشهاد محلی که هويت و امضا شهود رسما 
توسط دفترخانه شماره 59 به شماره 34990 مورخ 96/10/13 گواهی شده مدعی مفقود 
شدن سند مالكيت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 350 فرعی از 78 اصلی واقع 
در دهاقان روستای پوده بخش ثبتی دهاقان که در صفحه 300 دفتر 34 ذيل ثبت 5441 
به ميزان سه دانگ مشاع از ششدانگ بنام خســرو جانقربانی پوده فرزند رضا ثبت و سند 
مالكيت صادر سپس به موجب سند انتقال شــماره 11430 مورخ 1385/5/14 دفترخانه 
59 دهاقان تمامت سه دانگ سند فوق به خانم فاطمه کاظمی اسفه نسبت به يک دانگ 
و آقای علی اکبر جانقربانی پوده نسبت به دو دانگ مشاع که مالكيت علی اکبر جانقربانی 
ذيل همين صفحه ثبت گرديده اســت انتقال قطعی گرديده است.  اينک آقای علی اکبر 
جانقربانی پوده درخواست سند مالكيت المثنی نســبت به دو دا نگ مشاع از ششدانگ از 
پالک فوق را نموده که طبق تبصره يک ماده 120- اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب 
يک بار آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور )غير از آنچه 
در اين آگهی ذکر شده( و يا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی به مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه سند مالكيت 
يا سند معامله تســليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه دهنده مسترد 
گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشود برابر مقررات  نسبت به صدور ســند مالكيت المثنی اقدام و به متقاضی 
 تســليم خواهد شــد. م الف: 97/12 اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان )291 کلمه، 

3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
1/209 چون تحديد حدود ششــدانگ يكبابخانه پالک شــماره  7897/3350 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام امير حسين عابدينی پزوه فرزند بمانعلی 
در جريان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده طبق رای شماره  
139660302027010126- 96/9/15 مفروز گرديده با توجه به اينكه اصل ملک تحديد 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذيل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  
بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 97/2/18 ساعت 
9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مالكين و مجاورين 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد اعتراضيات مجاورين و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا 
30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم 
دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم 
نمايد.  م الف:39170 شبان رئيس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)194 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/210 چون تحديد حدود ششــدانگ يكبابخانه پالک شماره  11543/1 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نام اصغر زارعی گيشــيری فرزند حســين در 
جريان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده طبق رای شــماره  
139660302027009845- 96/9/9 مفروز گرديده با توجه به اينكه اصل ملک تحديد 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذيل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و  بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز چهار شــنبه مورخ 97/2/19 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مالكين 
و مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور يابند اعتراضيات 
مجاورين و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورتمجلس 
تحديد حدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره 
بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و 
به اين اداره تسليم نمايد.  م الف:39422 شبان رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/214 مرجع رسيدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 42/97 حل 4 ، وقت رسيدگی ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 1397/4/6، 
مشخصات خواهان: رضا گودرزی راد فرزند خيرعلی به نشانی خمينی شهر خ کهندژ محله 
اتحاد اسالمی ک گلشن 5 پالک 4، مشخصات خوانده: سردار باقری گله فرزند ديدارقلی،  
خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 21/000/000 ريال چک شماره 621308-91/9/15 به 
انضمام کليه خسارات دادرسی و تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک ، داليل خواهان: کپی 
مصدق چک و عدم برگشت چک، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يكی از روزنامه 
های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف: 140 شعبه 4 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/215 مرجع رسيدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 40/97 حل 4 ، وقت رسيدگی ســاعت 9/30 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1397/4/6، مشخصات خواهان: رضا گودرزی راد فرزند خيرعلی به نشانی خمينی شهر 
خ کهندژ محله اتحاد اســالمی ک گلشن پالک 48، مشــخصات خوانده: جعفر هدايتی 
سبزوار فرزند يوسفعلی،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال چک شماره 
295644-91/1/30 به انضمام کليه خسارات وارد و تاخير تاديه و هزينه دادرسی تا اجرای 
حكم ، داليل خواهان: کپی چک و عدم برگشــت چک، گــردش کار: خواهان خوانده را 

مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر 
آگهی در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد.

م الف: 141 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره 
يک( )196 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
216/ شماره نامه: 9710113635200010 شماره پرونده: 9709983635200019 شماره 
بايگانی شعبه: 970019 در پرونده کالسه 970019 اين شعبه آقای ولی ا... و ميالد مهدور 
به اتهام تخريب خودرو تحت تعقيب بوده و بــه لحاظ مجهول المكان بودن محل اقامت 
نامبرده به تجويز ماده 15 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری 
مراتب را در روزنامه زاينده رود آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهی در اين شعبه 
حاضر و از اتهام وارده دفاع نمايد و در صورت عدم حضور در وقت معين رسيدگی و اظهار 
نظر می گردد. م الف: 139 شــعبه 5 دادياری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 

خمينی شهر )107 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

1/217 کالسه پرونده 1128/96 شماره دادنامه: 1661 تاريخ رسيدگی: 96/11/24 مرجع 
رسيدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف خمينی شهر، خواهان: شنبه حسين پور فرزند جمعه 
به نشانی لردگان سردشت، خوانده: حسين پرند به نشانی خمينی شهر خ سعدی بن بست 
شهيد احمد کوتانی پ 185، سيد غياث موسوی فرزند سيد ابراهيم به نشانی انديمشک خ 
الله 8 کدپستی 6484144117،  گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شــورا: در خصوص 
اعتراض ثالث آقای شنبه حسين پور به طرفيت آقايان غياث موسوی و آقای حسين پرند 
نسبت به توقيف خودرو کاميون به شماره پالک 13-769 ع 32 از سوی محكوم له آقای 
سيد غياث موسوی بعنوان مال آقای حسين پرند با توجه به اينكه خودرو از يد طرف توقيف 
شده است و وکالت در تعويض پالک در سال 1387 به طرف رای شده است و با توجه به 
اينكه بيمه نامه خودرو موصوف از چند سال پيش به نام طرف بوده فلذا اعتراض نامبرده 
وارد بوده شورا مستندا به ماده 147 قانون اجرای احكام مدنی حكم به رفع توقيف خودرو به 
نفع طرف آقای شنبه حسين پور صادر می نمايد رای صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر است. م الف:138 شعبه 8 شورای 

حل اختالف خمينی شهر )228 کلمه، 3 کادر(
مزایده

1/218 در پرونــده 960093 اجرا محكوم عليه محمد علــی رضايی محكوم به پرداخت 
629/442/381 ريال در حق محكوم له روزبه فرهادی منش و مبلغ 25/830/000 ريال 
بابت نيم عشر گرديده که محكوم لها اقدام به توقيف اموال خوانده نموده اند که مشخصات 
مال مذکور که توسط کارشناس برآورد شده است بدين شرح است. مشخصات مال توقيفی: 
دو عدد دستگاه 1- دستگاه جدا کننده مغناطيسی )سپريتور مگنت ماشين( مدل خشک 
ساخت گروه صنعتی فن آوران سپاه به ابعاد 150 در 190 دارای سيستم ويبره ميل لنگی 
بونكر 15 تن- شاسی 6 پايه آهنی صنعتی که بخشی از اسكلت فلزی بصورت مونتاژ نشده 
در داخل بونكر مشاهده می گردد دارای رنگ آميزی نارنجی 2-  دستگاه درام آهنی گردنده 
به قطر 90 ســانتی متر و طول 2 متر که از داخل با مجموعه ای تيغه آهنربای مغناطيسی 
دائم تحت چيدمان 200 درجه از 360 درجه و با قدرت اسمی آهنربايی 1500 گوس روی 
يک بستر بطور ثابت مونتاژ شده که دســتگاه های مذکور دارای کسريهايی می باشد که 
شرح آن در کارشناسی ذکر شده است و با اين وصف ارزش دستگاه ها 1/150/000/000 
ريال برآورد شده اســت نظريه طبق قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده است اين اجرا 
قصد فروش اموال مذکور به ميزان سهم محكوم عليه از طريق مزايده به ميزان محكوم 
به که در روز انجام مزايده محاســبه می گردد را دارد. محل برگزاری مزايده: دادگستری 
شهرستان خمينی شهر، تاريخ مزايده: سه شنبه 97/02/18 ساعت 9 صبح، محل بازديد: 
1- اصفهان سه راه نجف آباد خمينی شهر بلوار الغدير خيابان نشاط جنب کانال آب مقابل 
سه راهی اول 2-  اصفهان ســه راه نجف آباد خمينی شهر بلوار الغدير کوچه ريخته گران 
جنب هتل 8 ستاره جنب کانال کارگاه فن آوران سپاه، کسانی که مايل به شرکت در مزايده 
می باشند می بايست درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزايده به اجرای احكام 

مدنی تحويل تا ترتيب بازديد از ملک مذکور داده شود و کســانی که مايل به شرکت در 
مزايده می باشند می بايست در روز انجام مزايده ده درصد از مبلغ مزايده را همراه داشته 
باشند تا در صورت برنده شدن در مزايده به حساب سپرده واريز و ظرف مهلت يک ماه از 
تاريخ مزايده می بايست مابقی وجه را به حســاب واريز نمايند و اال ده درصد اوليه پس از 
کسر هزينه های مزايده ضبط می گردد. م الف: 136 اجرای احكام حقوقی دادگستری 

خمينی شهر )390 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

1/219 آقای عبدالعلی پناهی درچه دارای شناسنامه شــماره  35 به شرح دادخواست به 
کالسه  22/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان عبدالرحيم پناهی درچه به شناســنامه 187 در تاريخ 1396/3/18 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عبدالعلی 
پناهی درچه فرزند محمد، ش.ش 35 )برادر ابوينی( 2- سرور مداح درچه فرزند مرتضی، 
ش.ش 65 )همسر( و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک 
مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 169 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره 

يک( )132 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/220 شماره نامه: 9610113633601367 شــماره پرونده: 9609983633601174 
شماره بايگانی شــعبه: 961187 از دفتر شــعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمينی 
شهر در پرونده مطروحه کالسه 961187 به آقای بهمن مراديان فرزند علی اصغر خوانده 
پرونده فوق الذکر که مجهول المكان اعالم شده است و خواهان آن آقای مرتضی مهديان 
فروشانی فرزند عباس به خواسته الزام به تنظيم سند خودرو و در جريان رسيدگی می باشد 
اخطار می نمايد که برای روز سه شنبه مورخ 97/03/02 ساعت 11 صبح در دادگاه شعبه 
پنجم محاکم عمومی خمينی شهر مراجعه نمايد و يا چنانچه جهات ردی داريد به صورت 
کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال داريد واال تصميم مقتضی اتخاذ و 
دادگاه غيابا رای صادر خواهد نمود جهت دريافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نمايد. اين آگهی وفق ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی يک نوبت در يكی از رونامه های کثيراالنتشار درج 
می شود. م الف: 7334 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمينی 

شهر )173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/221 مرجع رسيدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1395/96 ، وقت رسيدگی ساعت 5/20 عصر روز يک شنبه مورخه 1397/3/6، 
مشخصات خواهان: محمدرضا قنبرپور فرزند براتعلی به نشانی خمينی شهر بلوار آزادگان 
کوی جانبازان معلم 16، مشــخصات خوانده: اکرم جوزيان ايران شــاهی فرزند عباس،  
خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 25/000/000 ريال به احتساب هزينه دادرسی و خسارت 
تاخيريه، داليل خواهان: تصوير مصدق چک و گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسيدگی به وی از 
طريق نشر آگهی در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 
گردد.م الف: 168 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 

شماره يک( )182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/222 مرجع رسيدگی: شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2924/96 حل 2 ، وقت رسيدگی ساعت 5 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/3/21، مشخصات خواهان: رحمان حاج هاشــمی فرزند فتح اله به نشانی خمينی 
شهر خ امير کبير نبش خ باغبان پ 336 با وکالت راضيه يزدان پناه و علی شيخ،  مشخصات 
خوانده: سميه کهنســال فرزند عباس،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ يكصد و چهل 
ميليون ريال بابت وجه دو فقره چــک، داليل خواهان: کپی مصدق چک و ظهر چک ها، 

گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسيدگی به وی از طريق نشــر آگهی در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگی حاضر گردد.م الف: 171 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی 

شهر )مجتمع شماره يک( )196 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/252 خانم مرضيه منتظر ظهوری دارای شناسنامه شماره  14194 به شرح دادخواست 
به کالسه  19/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان حميدرضا بهرامی به شناسنامه 536 در تاريخ 1396/12/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حسن بهرامی 
قلعه سفيدی فرزند ابوالقاسم، ش.ش 123 )پدر( 2- رباب رحيميان فروشانی فرزند علی، 
ش.ش 10358 )مادر( 3- مرضيه منتظر ظهوری فرزند محمد، ش.ش 14194 )همسر( 
4- عليرضا بهرامی فرزند حميدرضــا، ش.ش 1130401510 )فرزند( و الغير. اينک با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 173 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )148 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/224 شماره ابالغنامه: 9710106805100162 شماره پرونده: 9609986805101474 
شماره بايگانی شعبه: 961474   خواهان آقای سيد مسعود اميری با وکالت جمال صلواتی، 
فرشته ترکيان دادخواستی به طرفيت خوانده منعم مسجدی اصفهانی  به خواسته مطالبه 
مطرح که به اين شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهيد خرازی- حد فاصل خيابان آتشگاه 
و ميرزا طاهر- مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986805101474 شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 3( ثبت و 
وقت رسيدگی مورخ 1397/03/02 ساعت 8 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يک نوبت در يكی ازجرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف: 1015 شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( 

)165 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسيدگی

1/225 در خصــوص پرونده کالســه 961691 خواهــان يزدان عابدی حســن آبادی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال خودرو به طرفيت 1- حسين ايزدی 2- حميد ابراهيمی 
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 97/3/1 ساعت 10 تعيين گرديده است با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان ســجاد- اول خيابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نيلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 1005 شعبه 32 مجتمع شماره يک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )123 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/226 در خصوص پرونده کالسه 970027 خواهان مسعود ابوطالبی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفيت يحيی احمدی کافشانی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
مورخ 97/3/1 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان سجاد- اول خيابان ارباب-  روبروی مدرسه نيلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 4 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 971 

شعبه 4 مجتمع شماره يک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2393 | یکشنبه 26 فروردین 1397 | 28 رجب 1439

استفاده 70 درصد مردم اصفهان از 
شبکه های مجازی؛

زنگ خطر برای شهر

امروزه فضای مجازی یکی از اصلی ترین وسایل 
ارتباط جمعی اســت؛ به همین علت نمی توان 
نقش آن را در روابط انسانی، اجتماعی، سیاسی 
و حتی شــغلی نادیده گرفت؛ امــا معضل اصلی 
مسئله اســتفاده بیش از اندازه از فضای مجازی 
اســت. به گونه ای که این فضــا کنترل زندگی 
بسیاری از افراد را به دست گرفته است. اینجاست 
که استفاده از فضای مجازی به اعتیاد به فضای 
مجازی تبدیل می شود. اعتیاد به فضای مجازی 
سبب ایجاد اختالل در سبک زندگی افراد شده 
است. در تعاریف روانشناسی اختصاص بیش از 
۲۰ ســاعت در هفته به فضای مجازی، اعتیاد به 
فضای مجازی نامیده می شــود؛ البته باید میان 
افرادی که به علت شغل خود با اینترنت و فضای 
مجازی در ارتباط هســتند با معتادان به فضای 
مجازی تمایز قائل شد. تفاوت آنها در عدم وسوسه 
مداوم برای حضور در فضای مجازی است. رییس 
مرکز آسیب شناسی و ســالمت فضای تولید و 
تبادل اطالعات استان اصفهان، 7۰درصد مردم 
اصفهان از شبکه های مجازی استفاده می کنند. 
وی افزود: ۶۰ درصد از مردم اصفهان از ساعت ۲۰ 
الی ۲۴ و ۳۴ درصد از ساعت ۱۶ الی ۲۰ از شبکه 
اینترنت اســتفاده می کنند. ۸۰ درصد مردم از 
اینترنت در خانه اســتفاده می کنند. 7۲ درصد 
فقط بیننــده مطالب هســتند و تنها ۱۶ درصد 
تولید کننده محتوا هستند. پیامدهای اعتیاد به 
فضای مجازی بر همه آشکار است: کاهش روابط 
اجتماعی واقعی، کاهش میزان مطالعه، کاهش 
انگیزه پیشرفت تحصیلی در میان قشر نوجوان و 
جوان، اقدام به فعالیت های خطرناک به منظور 
جلب نظر افراد مجازی، تغییر در سبک زندگی، 
از بین رفتن ارزش ها، روابط جنســی آزادانه و 
... از جمله پیامدهاست که این پیامدها، آسیب 
های بیشتری را در قشر نوجوان و جوان برجای 
گذاشته است؛ به طوری که تحقیقات اخیر اعتیاد 
به فضای مجازی را با عدم مســئولیت پذیری و 
هدفمندی زندگی در این قشر مرتبط دانسته اند. 
دالیل بســیاری برای اعتیاد بــه فضای مجازی 
وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر 
اشاره کرد: نداشتن روش های سرگرمی مناسب؛ 
فضای مجازی به مکانی تبدیل شده است که در 
آن می توان هیجان های مختلفی را تجربه کرد. 
بنابرایــن افرادی که روش های مناســبی برای 
گذران اوقات فراغت خود ندارند از فضای مجازی 
به عنوان آسانترین روش تفریح استفاده می کنند. 
چنانکه طبق آمار بیشــترین مطالب مورد توجه 

مردم اصفهان لطیفه )۳۸ درصد( بوده است.
 فرار از مشکالت؛ سرگرم شدن در فضای مجازی 
می تواند فرد را از مشغله های فراوان نجات داده 
و او را با مســائل بهتری درگیر کنــد. بنابراین 
می توان انتظار داشت با افزایش مشکالت، افراد 
بیشــتری درگیر اعتیاد به فضای مجازی شوند. 
مشــکالت خانوادگی؛ با توجه به بررسی هایی 
که اخیرا صورت گرفته است، نوع روابط اعضای 
خانواده با یکدیگــر می توانــد در تعیین تعداد 
ساعات ســپری شــده در فضای مجازی نقش 
موثری داشته باشد. روابط تیره و تار در خانواده 
به ویژه بــرای نوجوان و جــوان می تواند زمینه 
حضور آنان در فضای مجــازی را افزایش دهد. 
دالیل مطرح شــده می تواند علت حضور درصد 
باالی مردم شهر اصفهان در فضای مجازی را با 
توجه به اینکه مردم این شهر نسبت به بسیاری 
از شهرهای دیگر سنتی تر هستند، توجیه کند. 

همزمان با مبعث پیامبر مهربانی ها؛
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد 

اصفهان
با مشــارکت نیک اندیشــان، ۱۵زندانی جرایم 
غیرعمد اســتان به آغوش خانواده بازگشــتند. 
رییس ستاد دیه استان اصفهان گفت: همزمان با 
مبعث پیامبراکرم)ص( ۱۵زندانی جرایم غیرعمد 
اســتان که به علت بدهی مالی، دیــه تصادف و 
حوادث کارگاهی  در زندان به ســر می برند، از 
بند رهایی یافتند.   ایرج نحوی میزان بدهی این 
زندانیان را شش میلیارد ریال دانست و افزود: این 
زندانیان با گذشت شاکیان و پرداخت سه میلیارد 
ریال از محل اعتبارات دو لتی و کمک خیران آزاد 
شدند. سال گذشــته بیش از ۵۵۰زندانی جرایم 

غیرعمد استان اصفهان  از زندان آزاد شدند.

عکس  روز 

آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

خبر

سخنگوی سازمان انتقال خون اظهار کرد: نیمی از 
جمعیت کشور را خانم ها تشکیل می دهند،  با این 
حال خانم ها درصد کمی از اهداکنندگان خون در 

کل کشور را به خود اختصاص می دهد.
بشیر حاجی بیگی تصریح کرد: مطالعات گسترده در 
ایران و سایر کشورهای جهان نشان می دهد به دلیل 
گرایش کمتر بانوان بــه رفتارهای پرخطر و توجه 
بیشتر به داشتن زندگی سالم، خون اهدایی بانوان 

از سالم ترین منابع خونی است.
وی ادامه داد: نزدیک به ۲۰ میلیــون نفر از بانوان 
کشورمان واجد شرایط اهدای خون هستند، ولی 
آمارها نشان می دهد که تمایل خانم ها برای اهدای 

خون کم است. 
سخنگوی ســازمان انتقال خون تصریح کرد: در 
حال حاضر انجام تســت هموگلوبین برای بررسی 
کم خونی و غلظت خــون در اهداکنندگان پیش 
از اهدای خون و در اختیار قــرار دادن مکمل های 

حاوی آهن برای اصالح کم خونی به صورت رایگان 
به مراجعان برای اهدای خون در تمام مراکز انتقال 

خون انجام می شود.
حاجی بیگی افزود: هر واحــد خون اهدایی حدود 
۴۵۰ میلی لیتــر و معادل فقــط ۱۰درصد حجم 
کل خون بدن است، پالســما و گلبول های سفید 
و پالکت ها، ظرف مدت چنــد روز به طور طبیعی 
توسط سیستم خون ساز بدن جایگزین می شوند. 

سخنگوی سازمان انتقال خون:

۲۰ میلیون زن ایرانی، واجد شرایط اهدای خون هستند
رییس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 
با بیان اینکه آمــوزش و پرورش بایــد ضمن توجه 
به تفاوت ها، ســاختار و محتوای نظام را بر اســاس 
مشــترکات مخاطبانش تنظیم کند، درباره اشتراک 
فرد تیزهوش با فردی که نرم هوش پایین دارد، گفت: 
اولین نقطه مشترک این است که هر دو انسان هستند؛ 
دوم آنکه حق زندگی دارند و این حق چه برای افرادی 
که پایین این طیف هوشــی قرار دارند و چه آنها که 

باالی این طیف هستند، وجود دارد.
مجید قدمی با بیان اینکــه ۱۴۰ هزار دانش آموز زیر 
پوشش داریم،  اظهار کرد: ما باید صبر کنیم تا کودک 
به سن ۶ سالگی برسد؛ البته در ســازمان آموزش و 
پرورش استثنایی مصوبه داریم که طبق آن کودک از 
سن پنج سالگی هم می تواند تحت غربال قرار بگیرد؛ 
کودکان مورد ارزیابی و ســنجش شنوایی، بینایی و 
آمادگی تحصیلی قرار می گیرند و اگر در نرم هوشی 
۵۰ تا 7۰ قرار بگیرند به ســمت مدارس اســتثنایی 

هدایت می شوند.
وی افزود: افراد با بهره هوشــی ۵۰ تا 7۰ تا سن پنج 
سالگی در مراکز بهزیستی تحت پوشش قرار می گیرند 
و به سن مدرســه که برســند به آموزش و پرورش 
اســتثنایی هدایت می شــوند؛ ما زمینه تحصیل را 
برای بچه های با نمره هوشی ۵۰ تا 7۰ تا مقطع دیپلم 
فراهم کرده ایم و جالب است بدانید امسال تعدادی از 

دانش آموزان ما در کنکور قبول شدند.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور:

14۰ هزار دانش آموز زیر پوشش داریم

 سی و سه چشمه 
در سی و سه پل

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: جمعیت هالل احمر اصفهان در اصفهان تیم آماده به کار داشته و سمت پادنا و سمیرم هم تیم 
فرستاده است که در این منطقه پایگاه داریم و حتی به سمت یاسوج هم تیم فرستادیم که در قالب تیم های ۵ نفره در حال رفت و آمد هستند.

محسن مؤمنی اظهار کرد: در بیشتر عملیات ها تیم های ما فرستاده می شود و این طرف هم به صورت آماده باش هستند، اما در کل تیم های امدادی بیشتر از 
منطقه سی سخت در محل حاضر می شوند. آمار مربوط به اجساد پیدا شده توسط پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویر احمد اعالم می شود.

وی  با بیان این که این تیم های امدادی تیم های کوهستان هستند، گفت: با توجه به طوالنی شدن عملیات و احتمال ادامه داشتن آن از استان های مختلف که 
تیم های آماده دارند درخواست شده و از توان این تیم ها استفاده می کنند. 

هالل احمر

 واژگونی خودروی پژو
 در محور کاشان - نطنز 

رییــس پلیــس راه اســتان اصفهــان گفت: 
درواژگونی خودروی پژو در محور کاشــان - 
نطنز، دوسرنشــین افعانی این خودرو به دلیل 
شــدت جراحات وارده در دم جــان باختند و 
دو نفر دیگراز مصدومان نیز راهی بیمارستان 

شدند. 
حســین پورقیصری افزود: ناتوانی در کنترل 
وســیله نقلیه و بــی توجهی به جلو ناشــی از 
خســتگی و خواب آلودگی علــت این حادثه 

گزارش شده است.

کشف محموله میلیاردی لباس 
قاچاق در لنجان 

فرمانده انتظامی شهرســتان لنجــان اظهار 
کرد: ماموران انتظامی شهرستان لنجان حین 
گشت زنی کنترل تردد خودروهای عبوری به 
یک دستگاه کامیونت مشکوک و آن را متوقف 

کردند.
غالمرضا افشــاری تصریح کرد: در بازرسی از 
این کامونت ۱۲ هزار ثوب لباس خارجی فاقد 
هر گونه مجوز گمرگی کشف شد، کارشناسان 
مربوطه ارزش محموله کشف شده را ۳ میلیارد 

و ۵۰۰ میلیون  ریال اعالم کرده اند.
وی بیان کرد:  در این ارتبــاط راننده همراه با 
پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضایی شد.

دستگیری سارق 14 ساله 
اینترنتی 

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: در پی 
شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه مبلغ 
۴ میلیون ریال به صورت اینترنتی از حساب وی 
برداشت شده بررسی موضوع در دستور کار این 
پلیس قرار گرفت. با انجام اقدامات تخصصی در 
فضای مجازی متهم که پسری ۱۴ ساله و خارج 
از استان اصفهان ســکونت داشت شناسایی و 

دستگیر شد.
مصطفــی مرتضــوی تصریح کــرد: متهم که 
چاره ای جز بیان حقیقت نداشت در اعترافات 
خود گفت در فضای مجازی مشــغول گشت و 
گذار بودم که با جوانی که خود را سهیل معرفی 

می کرد آشنا شدم. 
وی افزود: یک روز ســهیل اطالعــات کارت 
بانکی فردی را به نوجوان ۱۴ ســاله می دهد و 
از او می خواهد حساب او را تخلیه و با یکدیگر 

تقسیم کنند.

 انهدام باند مواد مخدر
 در نایین

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در تشــریح 
عملیات انهدام باند قاچاق مواد مخدر توســط 
پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان اظهار کرد: مامــوران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری ماموران 
پلیس شهرســتان نایین از ورود یک محموله 
مواد مخدر به وسیله خودروی کامیون کشنده 
 حامل ســوخت مطلع و بالفاصلــه وارد عمل 

شدند.
مهدی معصوم بیگی افــزود: ماموران طی یک 
اقدام علمی و تخصصی پیچیده خودروی مذکور 
را هنگام عبور از منطقه شرق استان شناسایی 
و متوقف کرده و در بازرســی از آن مقدار یک 
تن و ۶۴ کیلو و ۶۵۵ گرم انواع مواد مخدر که 
به شــکلی ماهرانه در داخــل تانکر مخصوص 
 حمل سوخت جاســازی شــده بود را کشف

 کردند.
وی با بیان اینکه در ایــن عملیات ۴ قاچاقچی 
مواد مخدر دستگیر شــدند، گفت: ۲7۰ کیلو 
از این مواد حشیش، ۲۴۲ کیلو تریاک و ۵۵۲ 

کیلو و ۶۵۵ گرم هروئین است.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان خاطر نشان 
کرد: سوداگران مرگ این محموله را در مرزهای 
شرقی کشور بارگیری کرده و قصد انتقال آن به 
استان های مرکزی را داشتند که با هوشمندی 

ماموران زمین گیر شدند.

اخبار

آموزش و پرورش انتقال خون

معاون دفتر ســالمت روانی، اجتماعــی و اعتیاد وزارت 
بهداشت اظهار کرد: درحال حاضر ۲۳ درصد از جمعیت 
۱۵ تا ۶۴ ســال کشــور از یک اختالل روان پزشکی رنج 
می برند؛ یعنی از هر چهار نفر در این گروه ســنی یک نفر 
دچار یکی از اختالالت روانپزشکی است؛ اما این به معنای 

آن نیست که نسبت به کشورهای دیگر در وضعیت نامناســبی قرار داریم، بلکه درحال حاضر همین آمار در 
آمریکا ۲۶ درصد است و در برخی کشورها بیشتر است.

علی اسدی عنوان کرد: در بسیاری از مواقع نیز مردم به دلیل انگ بیماری روانی مشکالت خود را پنهان کرده و 
به روان پزشک مراجعه نمی کنند. رسانه های جمعی، مراکز علمی و دانشگاه ها باید روی این موضوع کار کنند، 
زیرا تا زمانی که سطح سواد سالمت روان مردم به حد مطلوب نرسد، با مشکالتی از قبیل عدم مراجعه مردم به 

روانپزشک و روانشناس و همچنین ترس از انگ روانی مواجه هستیم.

 از هر چهار ایرانی 
یک نفر دچار اختالل 
روان است

با ورود شــورای عالی انقالب فرهنگی به موضوع بحث 
حذف مدارس سمپاد در دوره متوسط اول، این موضوع 
وارد فاز جدیدی شد.عزت ا... ضرغامی در کانال شخصی 
خود در تلگرام مطرح کر د:عواقب و مســئولیت هرگونه 
تاخیر در اجرای رهنمودهای جلســه اخیر شورای عالی 

انقالب فرهنگی در مورد جذب دانش آموزان تیزهوش دوره اول متوسطه در سال 97 برعهده وزارت آموزش 
و پرورش است. وی ادامه داد: ارائه گزارش اصالحات در سمپاد به ویژه در نحوه جذب برای اعمال از سال 9۸ 
به بعد به اعضای شورا، شناسایی و برخورد با مافیای مدارس غیرانتفاعی و مبارزه جدی با جریان هایی که به 
دنبال تکمیل حلقه ثروت و قدرت در فرآیند تعلیم و تعلم هستند از اولویت های وزیر محترم وزیر آموزش و 
پرورش است. اجازه ندهید که نخبگان و اولیای پرتالش آنان به ویژه در مناطق محروم اسیر منازعات صاحبان 

منافع شوند، زمان بارگذاری بیشتر برمردم نیست.

عزت ا...ضرغامی:

زمان بارگذاری بیشتر 
بر مردم نیست

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( سمیرم گفت: 
افراد تحت پوشش این نهاد در سمیرم شامل شش 
هزار و ۸۵۳ نفر در قالب ۱۶۱ خانوار عشایری، یک 
هزار و ۵۳۰ خانوار شهری و یکهزار و ۴۴۸ خانوار 

روستایی هستند. افشــاری حمایت های جمعیت 
تحت پوشش این نهاد را در دو دسته معیشت بگیر 
و چند خدمتی یا غیر معیشتی تقسیم بندی کرد 
و گفت: ۵۸۴ خانوار غیرمعیشت بگیر در یک سال 

گذشته کمک های موردی از کمیته امداد دریافت 
کرده اند. وی افزود: ماهانه مبالغــی از ۱9۳ هزار 
تومان بــرای خانوار یک نفره تــا 77۰هزار تومان 
برای یک خانوار پنج نفره پرداخت می شــود. این 
مســئول در ادامه به طرح های خودکفایی کمیته 
امداد و اعطای تسهیالت اشــتغال به مددجویان 
اشــاره کرد و گفت: ۱9۸ فقره تسهیالت اشتغال 

که ۱۴۵ مورد آنها از کمک هــای دولتی به مبلغ 
۲۴ میلیــارد و ۳۰۰ میلیون ریال بوده در ســال 
9۶ پرداخت شده است. وی خاطر نشان کرد: ۵۳ 
فقره وام اشــتغال نیز از منابع کمیته امداد مانند 
صدقات از ۵۰ میلیون ریــال تا ۵۰۰ میلیون ریال 
 به صورت قرض الحسنه به متقاضیان واجد شرایط 

پرداخت کرده ایم. 

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( سمیرم اعالم کرد:
اعطای تسهیالت به مددجویان کمیته امداد

حاال ســارا یکی از معروف ترین مادران اینستاگرام 
است، به کشــورهای دیگر ســفر می کند و از این 
طریق توانســته کارهــای تبلیغاتی آنهــا را هم از 
طریق فرزندانش انجام دهد. او از اصفهان به تهران 
مهاجرت کرده تا بتواند در آمد بیشتری کسب کند.

اشتراک عکس های فرزندان سارا و استفاده از آنها 
برای آگهی های تبلیغاتی و تجــاری خبر از تغییر 
سبک زندگی مردم می دهد، سبک زندگی که حاال 

الکچری خوانده می شود.
الکچری، واژه ای اســت کــه ابتدا نمــودش را از 
شــبکه های مجازی آغاز کرد و کم کــم وارد متن 
زندگی مردم شــد. »ســبک زندگی لوکس« که 
خیلی از افراد نوکیســه را مجبور می کند خودروی 
زیرپایشان را بفروشند تا بتوانند یک کفش معمولی 
گران قیمت بخرند تا برای کسب منزلت اجتماعی 
آن را با دیگران به اشــتراک بگذارنــد، این یعنی 
طبقه ای که میــل به نمایش ثروت خــود را دارند 

معموال از طبقه ثروتمند جامعه نیستند.
الکچری بودن برای کسب منزلت اجتماعی
این ســبک ابتدا از صفحه تهرانی ها آغاز شد. حاال 
دیگر دیدن جلوه های ثروت و تجمل در شــهرهای 
ایران عادی شــده، عکس هــا و فیلم های صفحات 
اینســتاگرام ایرانی ها این روزهــا دور دور کردن 
ماشین های آخرین سیستم را نشان می دهد و کافی 
شاپ هایی که منوی آنها از کافه های دیگر کشورها 

گران تر است.
ثروتمند بودن یک مسئله، به تصویر کشیدن و ارائه 
کردن ثروت به دیگران مسئله دیگر است. در گذشته 
مردم ثروتمند، داراییشان را به رخ هم نمی کشیدند 
و با آن جلوه گری نمی کردند که با اقوام وهمســایه 
شان فاصله پیدا نکنند. نگاه دینی هم جلوه گری با 
ثروت را به خاطر ایجاد تفاوت با دیگران نمی پسندد؛ 

اما سبک زندگی مدرن، به عکس این مسئله معتقد 
اســت در واقع افراد را مجبور می کند برای کسب 

منزلت اجتماعی به آن نزدیک شوند.
در چنین جامعه ای هنر، میــزان تحصیالت، ادب، 
شعور و اخالق تشــخص نمی آورد اما سوپراستار، 
الکچری بودن و زندگی نوکیســه داشتن تشخص 
می آورد در واقع ســبک زندگی این افراد بر اساس 
نمایــش تجمل اســت. در شــبکه های اجتماعی 
مخصوصــا اینســتاگرام حتــی ســبک برگزاری 

میهمانی ها هم معــرف زندگی الکچری اســت و 
افرادی بیشــترین طرفدار را دارند که خودشان را 
بیشتر به سبک زندگی الکچری نزدیک می کنند.

زندگی مبتنی بر نمایش تجمالت برای فخرفروشی 
به دیگران تایید نمی شــود و افــرادی که زندگی 
الکچری شــان را به دیگران نشــان می دهند نیاز 
به تایید شــدن دارند که باید این نیــاز را از طریق 
 هنر، دانــش و فضیلت هــای اخالقی بــه دیگران 

نشان دهند.

میل بی پایان کسب ثروت برای الکچری ها
معموال افرادی که به شــدت دنبال مادیات و مانور 
آن به دیگران هســتند، هنر و دانش خاصی ندارند 
همچنین به لحاظ داشته های انســانی و فرهنگی 
دســت خالی هســتند؛ به همین خاطر گرایش به 
زندگی الکچری دارند و ســعی دارنــد بین خود و 
 مردم دیوار الکچری بکشــند و حسرت دیگران را

 برانگیزند.
طبقه نوکیســه ثروتمند به خاطر به رخ کشــیدن 
زندگی الکچریشــان، میل بی پایانی برای کســب 
ثروت از هر طریقی دارند؛ به همین خاطر شغل های 
کاذب و آسیب زا رشد می کند، فساد اقتصادی زیاد 
می شود، سرقت های محترمانه و فساد یقه سفیدها 
افزایش می یابد.در چنین جامعه ای شکاف طبقاتی 

عمیقی حاکم خواهد شد. 
چون نوکیســه های مرفه تازه به دوران رسیده که 
زمانی زندگی متوســطی داشــتند و با اختالس و 
کاله برداری به طبقــه اقتصادی باالیی رســیدند 
چون آداب ثروتمندی را بلد نیســتند، می خواهند 
این ثــروت را بــه رخ بکشــند در واقع ایــن افراد 
 همان قدر که نوکیســه هســتند، نوخواســته هم 

هستند.
این جامعه دچار فراموشــی فضیلت های اخالقی، 
ایثار، گذشت و رعایت حال مستمندان خواهد شد 
و همانطور که امام علی )ع( فرمودند »اگر جامعه ای 
دچــار ثروت اندوزی برای به رخ کشــیدن دیگران 

شود، حتما سقوط می کند«.
شاید غم انگیزترین قســمت رویای الکچری بودن 
آنجایی اســت که در خیابان هــای اصفهان آدم ها 
کلیه شان را با قیمت ۱۵ میلیون تومان روی دیوارها 
حراج می کنند؛ اما ۱۰۰ هــزار نفر عضو صفحه ای 
در اینســتاگرام هســتند که بی پروا سبک زندگی 
الکچری را با خریدهای ســاده بــاالی ۵۰ میلیون 

تومان ترویج می کند.

جوالن الکچری ها در اینستاگرام

سارا 45 ساله اهل اصفهان و مادر است. او عادت دارد از فرزندانش با لباس های مختلف عکس 
بگیرد و با دیگران به اشتراک بگذارد، کم کم ســارا برای شرکت های مختلف لباس ، گلسر، 

اسباب بازی  و ... فرزندانش را وسیله تبلیغاتی کرد تا از این طریق درآمدزایی کند.

  اصفهانی ها هم سبک زندگی لوکس خود را تبلیغ می کنند؛

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان مطرح کرد:

ادامه تالش ها برای جست وجوی پیکر جان باختگان هواپیمای آسمان

نرجس تقی زاده

فاطمه راد
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تقالی بیماران زیر چرخ دالر
پیشنهاد سردبیر:

منزل
کافه 

مواد الزم
چای سیاه: یک قاشق مرباخوری

  شیر: نصف لیوان  
شربت توت فرنگی: دو قاشق غذاخوری

چای سیاه را به مدت ۵ دقیقه بگذارید دم بکشد، سپس شیر را تا ۷۰ درجه سانتیگراد 
داغ کنید. شــربت توت فرنگی را به ته لیوان ریخته و توســط یک قاشق شیر را روی شربت 

بریزید، در انتها چای سیاه را به آرامی روی شــیر ریخته و کف شیر را به آن اضافه کنید. شما با 
یک نوشیدنی داغ و خوشمزه ۳ الیه مواجه می شوید.نکته: توت فرنگی از ظریف ترین میوه هاست، 

مقوی، خنک، تسویه کننده خون است و اگر پیش از غذا بخورید اشتهاآورهم هست.

چای توت فرنگی

قائم مقام مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران در امور اســتان ها  گفت: بودجه سازمان بیمه سالمت پیش از آغاز طرح 
تحول ســالمت 4۵ هزار میلیارد ریال بود که این رقم پس از اجرای طرح به بیش از ســه برابر و رقــم14۰ هزار میلیارد 
ریال رســید.عزت ا... گل علیزاده اظهار کرد: هم اکنون 42میلیون نفر از جمعیت کشــور زیرپوشــش ســازمان بیمه 

ســالمت هســتند که با این میزان افزایش، 
11 میلیون نفر به طور رایگان تحت پوشــش 
قرار گرفته و تعرفه های پرداختی به پزشکان 
مقیم در بیمارســتان ها افزایش پیدا کرد.وی 
تصریح کرد: ارتقای کیفیت خدمات در کنار 
مدیریت منابع و مصارف از جمله اهداف مهم 
و استراتژیک سازمان بیمه سالمت  است که 
باید بر اجرای صحیــح آن تاکید کرد تا بتوان 
بیمه درمانی را به ویژه در مناطق و روستایی 
کشور ادامه داد. قائم مقام مدیرعامل سازمان 

بیمه ســالمت ایران در امور اســتان ها تاکید کرد: دولت بنا ندارد ســطح و بســته خدمات درمانی را برای روســتاییان 
 و مناطــق محروم کشــور با وجود مشــکالت مالــی کاهش دهــد. چون ایــن خدمات تعطیــل بردار یا کم شــدنی

 نیستند.

پریسا سعادت

با 19۰ تماس می گیرم تا اطالع دهم دارویی که یک سال است 
مصرف می کنم در یک ماه اخیر دو بار افزایش قیمت داشــته 
است. 19۰ بعد از سه بار شماره گیری داخلی های مختلف من 
را با یک شماره 8 رقمی به واحد شــکایات ارجاع می دهد. نام 
شــرکت دارویی و آدرس داروخانه را می گویم اپراتور در حین 
جست وجو برای یافتن نام شــرکت دارویی و قیمت اصلی دارو 
می گوید که اغلب قیمت ها در یک ماه اخیر افزایش داشــته و 
شکایت ها در این زمینه زیاد بوده اســت. در جواب سوال من 
که می گویم پس وزارت بهداشــت اعالم کــرده هیچ افزایش 
 قیمت دارویی نداشته ایم می گوید: اصوال مسئوالن زیاد حرف 

می زنند!
بیماران نگرانند

به دلیــل افزایش قیمــت دالر در چنــد هفته اخیــر در کنار 
نگرانی های تولید و فروش و عرضه، بیماران به دلیلنوســانات 
قیمت دارویی و تبعات پــس از آن روزهــای پرالتهابی را می 
گذرانند. عدم کیفیــت داروهای تولید داخل و وابســتگی به 
بازارهــای بین المللی بــه خصوص در زمینــه داروی بیماری 
های صعب العــالج موجب نگرانــی ازباال رفتــن قیمت دالر و 
عدم عرضه دارو توســط شــرکت های وارد کننده شده است. 
اگر چه وزیر بهداشــت در روزهای گذشــته اعــالم کرده که 
دولت اجــازه نمی دهد نوســانات بازار ارز بر حوزه ســالمت و 
محصوالت آن اثرگذار باشــد؛ اما  آقای وزیــر در ادامه همین 
سخنان شیرین عنوان کرد که در عمل نمی توان با فشار قیمت 
 داروها را ثابت نگه داشت؛ چرا که شــرکت های دارویی زیر بار 

نخواهند رفت.
توزیع کنندگان دارو نمی فروشند، داروخانه ها گران 

می فروشند
سال گذشته داروهای ساخته شــده برای بیماری های خاص، 
مزمــن و صعب العالج و داروهای مشــمول یارانه از فهرســت 
پرداخت یارانه ها حذف شد و هنوز یک ماه از سال جدید نگذشته 
شــاهد تجمع خانواده های بیماران »ام پی اس« و نقص ایمنی 
به دلیل افزایش ناگهانی و چند برابر شدن قیمت داروهای این 

بیماران در مقابل سازمان غذا و دارو بودیم. عالوه بر این مشتریان 
معمولی داروخانه ها نیز در مراجعات خود معموال با قیمت هایی 
باال تر از روزهای پیش مواجه می شــدند این در حالی است که 
تلفن های ارائه شــده برای ثبت تخلفات و شکایات مانند 19۰ 
اصال گزینه ای برای ارائه شــکایات دارویی ندارد. زهرا شــکور، 
فروشــنده یکی از داروخانه های سطح شــهر در مورد وضعیت 
 چند روز گذشــته توزیــع دارو می گوید: ســایت فروش اغلب

شــرکت هــای توزیــع دارویــی بســته اســت و مدیــران 
فــروش این شــرکت هــا ثبــت ســفارش خریــد را منوط 
بــه مشــخص شــدن وضعیــت دالر در بــازار ایــران کرده 
 انــد، مســئله ای کــه اگــر بــه زودی بــر طــرف نشــود

 می توانــد وضعیت داروهــای کمیاب در بــازار را به خصوص 
در زمینه داروهــای بیماران خاص با مشــکل مواجه ســازد.

علی صدر، یکی دیگر از فروشــندگان دارو نیز با اشاره به چک 
کردن قیمت روزانه داروها در ســایت شــرکت هــای دارویی 
توســط داروخانــه داران و افزایــش روزانه قیمت هــا را یکی 

ازدالیل گران فروشی دارو در چند روز گذشته دانست و گفت: 
معموال قیمت ها بر اســاس نوســانات بازار در سایت ها باال می 
رود و داروخانــه ها نیز بر همین اســاس قیمت هــا را افزایش 
 می دهند. صدر با اشــاره بــه عدم نظارت در ایــن حوزه گفت: 
تا کنون هیچ موردی از بازرســی و نظارت بــر قیمت ها ازمحل 
کار من صورت نگرفته است و مشــتریان معموالدراعتراض به 
قیمت گران برخی از اقالم ترجیح می دهند به جای شــکایت 
به ســامانه هایی ماننــد 19۰ از داروخانه های دیگــر اقدام به 
خرید کنند. دکتر زهرافکــور، صاحب یکــی از داروخانه های 
فعال اصفهان یکی از دالیل گران فروشــی دارو در داروخانه ها 
 را افزایــش قیمت در فاکتور شــرکت های دارویی دانســته و 
می گوید: در زمان هایی که در بازار نوســان قیمت وجود دارد 
معموال  شرکت های دارویی در فاکتور های فروش خود قیمتی 
باال تر از قیمت های مصرف کننده درج می کنند و ما به عنوان 
فروشــنده چاره ای نداریم به جز اینکه قیمت هــا را باال تر به 

مشتریان عرضه کنیم.

محدودیتی که نتوانست کیفیت را باال ببرد
اگر چه امســال به عنوان ســال حمایت از تولید ملــی نام گرفته 
اســت و همه باید برای تحقق این شــعار ســالیق و بخشی از رویه 
خرید نادرســت کاالهای خارجی خــود را  در جهــت حمایت از 
تولید داخلــی تغییــر دهیم؛ اما ســالمت مســئله ای نیســت 
 کــه بتــوان بــا اغمــاض از آن رد شــد تا تولیــد داخلــی قوت

 بگیرد. علی رغم محدودیت واردات برخی از داروها در ســال های 
گذشته بسیاری از بیماران ترجیح می دهند برای رسیدن به نتیجه 
بهتر و سریع تر بیماری ها از داروهای خارجی استفاده  کنند. نمونه 
بارز این ادعا داروهای ناباروری تولید ایران اســت که در مقایســه 
با داروهای خارجی اثر گذاری بســیار کمتــری دارد. چندی پیش 

رییس چهارمیــن کنگره بین المللی 
تولید مثل، داروهــای ناباروری را در 
 زمینه نازایــی یکــی از اصلی ترین
 چالش هــا عنوان کــرده  و گفت: با 
توجه به اینکه برخی اقالم دارویی در 
زمینه درمان ناباروری در کشور تولید 
می شود، شاهد محدودیت هایی در 
واردات داروهای مورد نیاز هســتیم 

که می بایست مورد توجه قرار گیرد.
بیماری شــوخی نیست به 

فریاد برسید 
قصه بازی دالر و ریال وقتی دردناک 
می شــود که عده ای بــا همه رنج و 
دردشان چشم به صفرهایی بدوزند 
که هر لحظه باال مــی رود و دردی بر 

دردهایشــان می افزاید. آن وقت بین همه واکنش هایی که در این 
چند روز اخیر نســبت به ســیر صعودی قیمت دالر شــده است، 
آدم هایی هم پیدا می شــوند که چشم شــان با نگرانی، قیمت دالر 
و دستشــان با اضطراب حساب هایشــان را چک می کند. باید دید 
اظهار نظر قاطعانه مســئوالن بهداشتی کشــور در مورد تحمیل 
نشــدن هزینه های جدید به هزینه دارویی ســبد خانوار در سال 
 جدیدی کــه بهارش با این التهاب شــروع شــده به کجــا خواهد

 رسید.

 آشفته بازار قیمت دارو به کجا می رسد؟

تقالی بیماران زیر چرخ دالر

اینکه آلومینیوم چگونه به بدن شما آسیب می رساند به عوامل 
بســیاری مانند ســالمت کلی و این که بدن تا چه اندازه می 
تواند تجمع این ماده را در بدن مدیریت کند، بســتگی دارد. 
سال هاســت که مردم برای پخت و پز از فویــل آلومینیومی 
استفاده می کنند؛ اما طی ســال های اخیر خطرات سالمت 
مرتبط با آن هرچه بیشــتر کشــف شــده اند. آلومینیوم در 
ابزار و لوازم پخــت و پز، قوطی های کنســرو و فویل ها یافت 
می شــود. همچنین این فلز در واکســن هــا، دئودورانت ها، 
آسپرین، ضد اسیدها، بکینگ پودر و حتی آرد نیز وجود دارد.

مقدار آلومینیومــی که روزانه در معــرض آن قرار می گیریم 
شگفت انگیز است و بدترین بخش ماجرا این است که برای بقا 
به این ماده نیاز نداریم. در حقیقت، آلومینیوم می تواند بیش از 
آن که مفید باشد، به ضرر شما تمام شود.بنابر گزارش سازمان 
جهانی بهداشــت، بدن انســان توانایی حذف کارآمد مقادیر 
اندک آلومینیوم را دارد، از این رو مصرف حدود 4۰ میلی گرم 
به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن انسان بی خطر در نظر گرفته 
می شود. بر همین اساس، برای فردی که 6۰ کیلو وزن دارد، 
میزان مصرف مجاز برابر با 2/4۰۰میلی گرم است. متاسفانه، 
بیشتر افراد با توجه به سطوح باالی مواجهه با آلومینیوم، بسیار 
بیشــتر از این میزان دریافت می کنند.افراد بسیاری از فویل 
آلومینیومی برای پخت و پز استفاده می کنند. چه برای پختن 
سیب زمینی در فر یا پختن ذرت روی گریل، فویل آلومینیومی 
گزینه ای راحت و ســاده برای کمک به پخت و پز محســوب 
می شود.اینکه آلومینیوم چگونه به بدن شما آسیب می رساند 
به عوامل بسیاری مانند سالمت کلی و این که بدن تا چه اندازه 

می تواند تجمع این ماده را در بدن مدیریت کند، بستگی دارد.با 
این وجود، پژوهشگران سطوح بسیار زیاد و خطرناک آلومینیوم 
در غذاها را پس از پختن، گرم شدن مجدد و حتی سرد شدن در 
فویل آلومینیومی مشاهده کردند.زمانی که برخی انواع ترکیب 
اسید و مایع در فویل آلومینومی وجود داشته باشند، احتمال 
نفوذ آلومینیوم به غذا به طور قابــل توجهی افزایش می یابد.

به گفته پژوهشــگران؛ هرچه دما بیشتر باشــد، میزان نفوذ 
آلومینیوم به غذا نیز بیشتر می شــود. در همین راستا، فویل 
آلومینیومی گزینه خوبی برای پخت و پز نبوده و برای استفاده 
به همراه سبزیجاتی مانند گوجه فرنگی، آب مرکبات یا ادویه ها 
مناسب نیست. در شرایطی که بدن ما توانایی سم زدایی مقادیر 
اندک آلومینیوم را دارد؛ اما آمادگی رســیدگی به میزان زیاد 
آلومینیوم دریافتی روزانه را ندارد. در نتیجه، آلومینیوم اضافی 
جمع شــده و در کلیه ها، مغز، ریه ها، کبد، و تیروئید ذخیره 
می شود. این ماده می تواند در جذب کلســیم اختالل ایجاد 

کرده و کانی سازی اسکلتی را تحت تاثیر قرار دهد.
آلومینیوم و مغز

آلومینیوم تاثیرگذاری باالیی بر بافت های مغز دارد که آن را 
به یک عامل خطرآفرین جدی برای بیمــاری آلزایمر و دیگر 
اختالالت انحطاطی تبدیل می کند. مطالعات نشــان داده اند 
که آلومینیوم توانایی کاهش نرخ رشد سلول های مغز انسان 
را دارد؛ همچنین تراکم باالی آلومینیوم در بافت مغز بیماران 
مبتال به بیماری آلزایمر مشاهده شــده است.مطالعات نشان 
داده اند که آلومینیوم موجب اســترس اکســیداتیو در مغز 
می شــود و آثار آن ممکن اســت تا زمانی که وارد دهه های 

۷۰ و 8۰ زندگی خود شوید، نمایان نشوند. طی یک مطالعه، 
کالبدشکافی مغز افراد پیر نشان داد که سطوح آلومینیوم در 
آنها 2۰ برابر بیشتر از افراد میانســال بوده است.آلومینیوم به 
عنوان یکی از فلزاتی که اثر منفی بر سیستم عصبی انسان دارند 

نیز شناخته می شود.
آلومینیوم و استخوان ها

آلومینیوم تنها در اطراف مغز انسان جمع نمی شود، بلکه می 
تواند در اطراف بافت استخوانی نیز تجمع کند. مطالعات نشان 
داده اند که آلومینیوم در فرآیند کانی سازی دوباره استخوان 
با کلســیم رقابت می کند و ســطوح باالی این فلز در بدن با 

شکنندگی استخوان ها و پوکی استخوان پیوند خورده است.
آلومینیوم و جذب مواد مغذی

زمانی که مغز در معرض سطوح باالی آلومینیوم قرار می گیرد، 
این فلز از مانع خونی-مغزی عبور کرده و اطراف هیپوکامپ، 
کورتکس و دیگر بخش هــای مرتبط با بیماری آلزایمر تجمع 
می کند.با تجمــع آلومینیوم در مغز، این فلــز با مواد مغذی 
ضروری دیگر برای مغز و بدن مانند منیزیم، کلســیم و آهن 

وارد رقابت می شود.
آلومینیوم و کبد و کلیه ها

اگر بیش از اندازه آلومینیوم مصرف کنید، اندام های ســم زدا 
در بدن با افزایش حجم کار خود برای دفــع این ماده مواجه 
می شوند. اگر کلیه ها و کبد انســان به واسطه استرس بیش 
از اندازه ناشــی از اضافه بار ســمی مداوم امکان ارائه عملکرد 
درســت خود را نداشــته باشــند، آلومینیوم به جای آن که 
 دفع شــود، در بدن باقی مانــده و در بافت هــای بدن تجمع 

می کند.
آلومینیوم و تیروئید

در شرایطی که پرسش درباره این که آلومینیوم اثر مستقیم بر 
سالمت تیروئید دارد یا خیر مطرح است، شواهد زیادی وجود 
دارند که نشان می دهند قرار گرفتن در معرض آلومینیوم بر 
غدد پاراتیروئید اثرگذار اســت و ممکن است ترشح هورمون 

پاراتیروئید را سرکوب کند.
به جای آلومینیوم از چه چیزی استفاده کنیم؟

به جای پخت و پز با فویل آلومینیومی می توانید ابزار و لوازم 
شیشه ای را انتخاب کنید و به جای نگهدای غذا در آلومینیوم 
از ظروف شیشه ای با قابلیت اســتفاده مجدد بهره ببرید. اگر 
چاره ای جز استفاده از آلومینیوم ندارید، به همراه آن از ادویه 
ها یا غذاهای اسیدی استفاده نکنید.همچنین، به خاطر داشته 
باشــید که فویل آلومینیومی تنها گزینه ای نیســت که ما را 
در معرض ایــن فلز قرار می دهد. تا حد امــکان از محصوالت 
بهداشــتی حاوی آلومینیوم مانند ضد اســیدها و دئودورانت 
ها پرهیز کنید و غذاهای منجمد و فرآوری شــده را محدود 
 کنید، زیرا ظــروف آنها به طــور معمول حــاوی آلومینیوم

 است.

تلفن های ارائه 
شده برای ثبت 

تخلفات و شکایات 
مانند 190 اصال 
گزینه ای برای 
ارائه شکایات 
دارویی ندارد

خطرات سالمت پخت و پز با فویل آلومینیومی
بودجه سازمان بیمه سالمت، در طرح تحول سالمت سه برابر شد

یک فوق تخصص نفرولوژی با اشــاره به ســن 
مناسب برای انجام تســت غربالگری در مردان 
به ضرورت تشــخیص به موقع سرطان در افراد 
اشــاره کرد. محمد تقی نجفــی، فوق تخصص 
نفرولوژی در خصوص سن مناسب برای انجام 
تست غربالگری در مردان اظهار کرد: اگر شخص 
عالمتی غیرعادی در بدن خود مشــاهده کند 
و یا در خانواده ســابقه بعضی بیماری ها وجود 
دارد باید خیلی سریع برای پیشگیری از ابتال به 
بیماری اقدام کند.این فوق تخصص نفرولوژی 
با اشــاره به اینکه بهترین ســن برای آزمایش 
غربالگری پروستات باالی 4۰ است، بیان کرد: 
سن مناســب برای انجام ماموگرافی باالی 4۵ 
سال و برای تشــخیص ســرطان روده بزرگ 
۵۰ سال است.وی با اشــاره به اینکه فرد برای 
پیشگیری از بیماری ها باید اقداماتی را در زندگی 
خود آغاز کند، عنوان کرد: استرس، سیگار، نمک 
و غذای داغ از جمله مواردی هستند که استفاده 
نکردن از آنان در پیشگیری از ابتال به بیماری ها 
کمک می کند.این فوق تخصص نفرولوژی با بیان 
اینکه آزمایش  غربالگری برای تشخیص سرطان 
پروستات بســیار اهمیت دارد، افزود: آزمایش  
غربالگری برای تشخیص ســرطان پروستات، 
شامل معاینه دیجیتال رکتالو یک آزمایش خون 
برای ســنجش آنتی ژن اختصاصی پروستات 
اســت.وی ادامــه داد: PSA، آزمایشــی برای 
تشخیص سرطان پروســتات و بررسی سالمت 
آقایان اســت و افراد با میزان خطر متفاوت باید 
انجام آزمایش های غربالگری تشخیص سرطان 
پروستات را در ســنین مختلف آغاز کنند؛ ۵۰ 
ســالگی برای مردانی با احتمال خطر متوسط، 
4۵ ســالگی برای مردانی با احتمال خطر باال 
و 4۰ سالگی برای افرادی که  سابقه خانوادگی 
سرطان پروســتات دارند، بهترین زمان ممکن 

است.

آزمایش های الزم و ضروری 
برای آقایان باالی ۴۰ سال
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  قطبی یا منصوریان 
در راه اصفهان

هنوز تکلیف نیمکت ســپاهان برای فصل آینده 
معلوم نیست. سرپرست 
سپاهان شرط ماندن 
ابراهیم زاده در این 
تیم را نتیجه گیری 
بازی هــای  در 
باقی مانده تا پایان فصل 
اعالم کرده؛ اگر چــه بعد از 
دیدار هفته گذشته تابش با قلعه نویی از امیر به 
عنوان گزینه اصلی سپاهان نام برده می شود؛ اما 
حاال شایعه شــده که منصوریان و افشین قطبی 
گزینه های جدید مدیران این باشــگاه هستند. 
باشگاهی که به دلیل باال رفتن قیمت دالر و یورو 
برنامه ای برای همکاری با مربیان خارجی ندارد و 
اگر شایعات را مبنا قرار دهیم گویا منصور ابراهیم 

زاده برای فصل آینده شانسی ندارد.

رونمایی از گزینه جذاب استقالل

پیشنهاد سردبیر:
شایعه روز

 سامی الجابر 
رییس باشگاه الهالل شد

اسطوره و سرمربی ســابق الهالل زمام ریاست 
این باشگاه را به دست 

گرفت.
درحالی کــه تنها 
2 روز بــه بــازی 
برگشــت الهــالل 
عربستان با استقالل 
در آخریــن دیــدار مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آســیا باقی مانده بود، 
باشگاه سعودی دست به تغییراتی اساسی زد و 
نواف بن العابد، رییس باشگاه را کنار گذاشت و 
سامی الجابر، بازیکن و سرمربی اسبق خود را 
به عنوان رییس جدیدش معرفی کرد.ســامی 
الجابر در دوران بازیگری است از سال ۱۹۸۹ تا 
سال 2۰۰۷ برای باشگاه الهالل توپ زده است 
و در فصل 2۰۱۳-2۰۱۴ زمام هدایت این تیم 
پرافتخار عربستانی را به دست گرفته بود.دیدار 
استقالل با الهالل دوشــنبه در کویت ساعت 

2۰:۱۵ برگزار می شود.

اتفاق روز

 سروش از الخور 
جدا می شود؟

روز  جمعه روزنامه الرایه قطر مدعی شــد که 
باشــگاه الخور قطر از 
ســروش  عملکرد 
رفیعــی، هافبک 
ایرانی خود رضایت 
ندارد و این بازیکن 
اولین لژیونری خواهد 
بود که این تیم را ترک می 
کند.در این راستا این روزنامه قطری به سراغ 
حمد دسمال، مدیر باشگاه الخور رفت تا درباره 
این موضوع پرس و جو کند ولی مدیر باشــگاه 
الخور از صحبت کردن دربــاره ماندن یا رفتن 
سروش ســرباز زد و به تمجید از او پرداخت و 
گفت: درباره سروش باید بگویم که او همچنان 
یکی از بازیکنان موثر ماست و در اکثر پیروزی 
هایی که به دســت آوردیم نقش داشته است. 
دربــاره ماندن یا رفتنــش صحبتی نمی کنم. 
اگرچه برخی فکر کنند که او سطح مورد انتظار 
را از خود نشان نداده؛ اما او همچنان بازیکنی 

تاثیرگذار برای تیمش است.

سوال روز

در شرایطی که هنوز مســابقات لیگ برتر به پایان نرسیده شایعات 
درباره برنامه باشگاه ها در فصل نقل و انتقاالت استارت خورده است. 
گویا استقاللی ها هم از همین االن به دنبال جذب بازیکنان مورد نظر 
شفر هســتند و یکی از گزینه های اصلی آنها مرتضی تبریزی است. 
بازیکنی که طی سال های اخیر، همیشه یکی از گزینه های استقالل 
بوده و البته هیچ وقت شانس حضور در این تیم را پیدا نکرده  است.

رونمایی از گزینه جذاب استقالل

روز جمعه  تیم های سپاهان و نفت آبادان در اصفهان به دیدار هم 11
رفتند که با دو تیم با تساوی ۱-۱ به کارشان رضایت دادند، دو گلی 
که از روی ضربات پنالتی به ثمر رسید. کرار جاسم که ۹۰ دقیقه 
برای تیمش بازی کرد در این بازی پنالتی به دست آمده تیمش 
را بر خالف جهت ابراهیم عالمه، گلر سوری سپاهان تبدیل به گل 

کرد تا برنده دوئل لژیونرهای عرب این بازی باشد.

کرار، برنده جدال دوئل لژیونرهای عرب
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شرکت گوشتی؛ اسپانسر جدید 
المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰!

کمیته برگزاری بازی هــای المپیک و پارالمپیک 
2۰2۰ از اسپانســر جدید خود بــرای این بازی ها 
رونمایی کرد.کمیته برگزاری المپیک و پارالمپیک 
2۰2۰ در توکیو از توافق و امضای قرارداد با شرکت 
گوشتی »مارودای« به عنوان یکی دیگر از حامیان 
این دوره از بازی ها خبر داد، البته این اولین بار نیست 
که این شرکت با جنبش المپیک و پارالمپیک درگیر 
می شود، چرا که پیش از این و از سال ۱۹۸6 با کمیته 
المپیک ژاپن همکاری داشــته است.با جذب این 
اسپانســر، تعداد حامیان مالی از کشور ژاپن برای 

المپیک و پارالمپیک 2۰2۰ به عدد ۴۹ رسید.

درآمد نجومی »فرگوسن«! 
آلکــس فرگوســن بــه عنوان ســفیر باشــگاه 
منچستریونایتد در طول سال 2۰ روز کار می کند 
و 2 میلیون پوند نیز دریافت خواهد کرد.دیلی میل 
همچنین نوشت: آلکس فرگوسن عالوه بر دستمزد 
سالیانه 2 میلیون پوندی بابت حضور در هر سمینار 
تجاری یا مکان های عمومی ۱۰۰ هزار پوند دریافت 
می کند. درآمد شرکت خانوادگی آلکس فرگوسن 
در سال 2۰۱۷ میالدی بیشتر از 2/۳ میلیون پونده 

بوده است.

مقاومت تمام قد انگلیسی ها در 
برابر کمک داور ویدئویی!

باشگاه های انگلیسی فعال تن به حضور ویدئوچک در 
لیگ برتر نداده اند. نمایندگان بیست باشگاه حاضر 
در لیگ برتر انگلیس در جلسه ای شرکت کردند تا 
در مورد استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدئویی در 
فصل آینده رقابت های لیگ برتر به بحث و صحبت 
بپردازند. خروجی جلســه در نهایت این بود که با 
اســتفاده از VAR در رقابت های فصل آینده لیگ 
برتر مخالفت شد. با این وجود باشگاه ها با استفاده 
آزمایشی از این فناوری در فصل ۱۹-2۰۱۸ موافقت 
کردند. حاضران در لیگ برتر خواستار این هستند 
تا این فناوری در بازی های جام حذفی و لیگ کاپ 
آزمایش شــود و در واقع فعال اطمینان کاملی برای 
استفاده از VAR در بازی های لیگ برتر وجود ندارد.

شنیده ها

جباروف در  استقالل می ماند
سایت خبر ورزشــی خبر فوق العاده ای برای 
استقاللی ها دارد. اینکه 
جبــاروف  ســرور 
هافبک ازبکستانی 
آبی ها برای تمدید 
قرارداد با این تیم 
به مسئوالن باشگاه 
اوکی داده و قرار است 
به زودی جلسه ای بین طرفین برگزار شود تا 
توافقات مالی هم انجام شــود. جباروف از تیم 
های مختلفی پیشنهاد داشــت و پیش از این 
گفته بود که در انتهای فصل تمام پیشنهاداتش 
را بررسی و به بهترین آفر جواب مثبت خواهد 
داد؛ اما گویا او تصمیم گرفته که سال آینده هم 
برای استقالل بازی کند. حاال باید دید خروجی 
جلسه مالی استقالل و جباروف چه خواهد بود 
و آبی ها می توانند با درخواســت مالی سرور 

کنار بیایند یا نه.

خبر روز

پیشخوان

 سهیال یا الهه ؟ مبارزه 
خواهر نمی شناسد

گســترش فوالد ترمز 
استقالل را کشید

 رم، بارسا را سانسور 
کردو با ایرانی ها رفیق شد!

 بی انگیزگی همچنان با 
قهرمان همراه است، گلی به 

جمال
کمیته اخالق سرپرست 
 معروف را نقــره داغ کرد،
 » الف.پ « پنج سال محروم!

تیم ملی نسبت به چهار سال قبل مدت زمان کمتری بازیکنان 
لیگ برتری را در اختیار دارد. این در حالی است که تیم ملی با 

قرعه دشوارتری نسبت به سال ۲01۴ مواجه است.
لیگ برتر فوتبال ایران در فصل جــاری به خاطر جام جهانی 
زودتر از سال گذشته به پایان می رسد. فصل جاری که در حال 
حاضر ســه هفته از باقی مانده، هفتم اردیبهشت به کار خود 

خاتمه می دهد؛ اما این پایان کار نیست.
جام حذفی 1۳ اردیبهشت و لیگ قهرمانان آسیا در مرحله یک 
هشتم نهایی ۲۵ اردیبهشت به اتمام می رسد و تازه تیم ملی 
می تواند بازیکنان استقالل و پرسپولیس را در اختیار بگیرد. 
تداخل برنامه های AFC با لیگ های خارجی، مهم ترین عامل به 

وجود آمدن مشکل فعلی است؛ چرا که چهار سال قبل کی روش 
توانست با وجود فشردگی زیاد مسابقات، بازیکنان را زودتر از 

این موعد در اختیار بگیرد.
جام جهانی ۲01۴ برزیل، بهار و تابستان سال ۹۳ برگزار شد. 
در آن سال لیگ برتر ۲۲ فروردین یعنی 1۷ روز زودتر از تاریخ 
فعلی به پایان رســید. آن کار برای این که بازیکنان در فاصله 
لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی در اردوی تیم ملی شرکت 
کنند، صورت گرفت. در آن مقطع تیــم ملی راهی آفریقای 
جنوبی شد اما چند باشگاه از جمله سپاهان بازیکنان خود را در 
اختیار تیم ملی نگذاشتند که نتیجه آن خط خوردن نام امید 
ابراهیمی از فهرست بازیکنان حاضر در جام جهانی به خاطر 

لجبازی کی روش و زالتکو کرانچار بود.
این مشکل برای جام جهانی ۲01۸ هم به وجود آمده و کی روش 
خواهان حضور بازیکنان در اردوی تیم ملی در فواصل مسابقات 
باشگاهی شد که این موضوع با مخالفت باشگاه ها مواجه شد 
و در نتیجه تیم ملی به خاطر نبود بازیکنان لیگ برتری بازی 

تدارکاتی خود با سوریه را لغو کرد.

امتیازبازی هاتیمردیف
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۲۸۴۹ذوب آهن۳

۲۸۴۸استقالل۴

۲۸۴۵پیکان۵

۲۸۴۳فوالد6

۲۸۴1پارس جنوبی جم۷

۲۸۳۸صنعت نفت آبادان۸

۲۸۳۵گسترش فوالد۹

۲۸۳0تراکتورسازی10

۲۸۲۹پدیده11

۲۸۲۹سپاهان1۲

۲۸۲۹سپیدرود رشت1۳
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۲۸۲۴نفت تهران1۵

۲۸1۵سیاه جامگان16

لیگ برتر جام خلیج فارس

در ادامه رقابت های لیگ برتــر و در فاصله  ۳ هفته 
مانده به پایان این بازی ها، تیم ذوب آهن در شرایطی 
به مصاف تیم فوالد خوزستان رفت که پیروزی دراین 
دیدار می توانست ضمن تثبیت جایگاه دوم جدول 
رده بندی روحیه این تیم را برای دیدار با لوکوموتیو 

ازبکستان باال برد.
 بازی در شرایطی آغاز شد که آب وهوای  خوزستان 
از همان ابتدا شرایط مسابقه را تحت تاثیر قرار داد 
تا دو تیم به نوعــی غافلگیر شــوند و نتوانند بازی 
همیشــگی خودشــان را ارائه دهند، با این وجود 
باز هم ذوب آهن عملکرد بهتری نســبت به حریف 
خودش داشــت و در چند مرحله فرصت رســیدن 
به گل را پیــدا کرد که با درخشــش حامد لک این 
توپ ها به ثمر نرســید. در ادامه فــوالد بر خالف 
جریــان بازی بــه گل رســید تــا ذوب آهن تحت 

فشــار قرار بگیرد ولی شــاگردان 

قلعه نویــی در ثانیه های پایانی نیمــه اول کار را به 
تساوی کشــاندند تا در نیمه دوم همه چیز از ابتدا 
شــروع شــود.در نیمه دوم با وجود اینکه وضعیت 
آب و هوایی بهتر شــد باز هم دو تیم آنطور که باید 
نتوانســتند در مقابل دروازه حریف موقعیت ایجاد 
 کنند تــا در نهایت این بازی با تســاوی یک بر یک

 به پایان برسد .
تیم ذوب آهن که نیم فصل دوم را خوب شروع کرده 
بود و توانسته بود با کسب حداکثر امتیازات مسابقات 
این نیم فصل ضمن کســب عنوان بهترین تیم نیم 
فصل دوم به جایگاه دوم جــدول رده بندی صعود 
کند، با تساوی در هفته بیســت وهشتم با توجه به 
پیروزی تیم سایپا تهران این جایگاه را از دست داد 
و با ۴۸ امتیاز به رده سوم سقوط کرد تا کار این تیم 

برای رسیدن به رتبه دوم سخت شود.

سبزپوشان اصفهانی برای کسب مقام نایب قهرمانی 
این دوره نه تنها باید دو دیدار باقی مانده را با پیروزی 
به پایان برســاند بلکه باید نیم نگاهی نیز به لغزش 
شاگردان علی دایی داشته باشــد تا بتواند جایگاه 
دومی را پس بگیرد و امیدوار به حضور در دور بعدی 

لیگ قهرمانان آسیا باشد.
فرصت سوزی در نقش جهان

  هفته بیســت و هشــتم ایــن دوره از رقابت های
 لیگ برتر  با ناکامی دیگر تیم اصفهانی نیز  همراه بود 
و طالیی پوشان  نصف جهان به کسب تک امتیاز این 

دیدار در پایان بازی رضایت دادند.
 شــاگردان منصور ابراهیم زاده که همچنان خطر 
ســقوط به مرحله پایین تر را احســاس می کردند 
در شرایطی درورزشــگاه نقش جهان به مصاف تیم 
صنعت نفت آبادان رفتند کــه برای بهبود وضعیت 
خود در ایــن دیدارچاره ای جز پیروزی نداشــتند 
از این رو بازی هجومی را در دســتور کار خود قرار 
دادند و با یک ضربه پنالتی خیلی زود به گل دست 
یافتند ولی این برتــری دوام زیادی پیــدا نکرد و 
شــاگردان کمالوند هم با یک ضربــه پنالتی بازی 
را به تساوی کشــاندند تا در روزی که سپاهانی ها 
در روزی که فرصــت های زیادی برای شکســت 
نفت آبادان داشــتند این تیم  بــه نتیجه ای بهتراز 

 تساوی دست نیابد و سقوط یک پله ای را در جدول
 رده بندی داشته  باشــد.  تیم سپاهان با کسب یک 
امتیاز این دیدار 2۹ امتیازی شد و به رده دوازدهم 

سقوط کرد.
زرد پوشــان اصفهانی که هنوز روی کاغذ شــانس 
سقوط به دســته پایین تر دارند وشــرایط بحرانی 
این تیم با منصور ابراهیم زاده نیــز همچنان ادامه 
پیدا کرده دو هفته ســختی را برای بقا در لیگ برتر 
در پیش دارند به خصوص اینکه  بازیکنان این تیم 
بعد از پایان بازی شعارهای تندی از سوی هواداران 
متحمل شــدند، هوادارانی که به جای تماشــای 
رقابت همیشــگی این تیم برای قهرمانی باید این 
 روزها شــاهد رقابت این تیم بــرای ماندن در لیگ

 برتر باشند.
منصــور ابراهیم زاده کــه ماندنــش روی نیمکت 
ســپاهان به نتایج این تیم در هفته های باقی مانده 
بستگی دارد باید روی ریکاوری روحی و دور کردن 
استرس از سپاهانی ها کار کند تا بتواند این تیم را در 
لیگ برتر نگه دارد.با نتایجی که در این هفته بدست 
آمد هم چنان جدال برای کسب سهمیه آسیایی در 
باالی جدول و  جنگ برای ماندن در لیگ میان تیم 
های پایین جدولی ادامه می یابد تا هیجان لیگ تا 

آخرین لحظه ها باقی بماند.

تساوی دردسر ساز

هفته بیست و هشتم هفدمین دوره رقابت های لیگ برتر با ناکامی تیم های اصفهانی همراه 
شد تا در هفته ای که سریال تســاوی های یک بر یک شکل گرفت با تساوی تیم ذوب آهن 
اصفهان مقابل تیم فوالد خوزستان، جایگاه دوم جدول رده بندی از دست سبزپوشان خارج شود  
 و  رســیدن  آنها به مقام نایب قهرمانی و کسب جواز ســهمیه لیگ قهرمانان آسیا به اما و اگرهای

 هفته های باقی مانده واگذار شود. 

ذوب آهن از سهمیه دور شد، سپاهان به  سقوط نزدیک شد

ستاره مصری تیم لیورپول: 

عاشق رم هستم
محمد صالح، گلزن مصــری تیم لیورپول قبــال در تیم رم 
ایتالیا بازی کرده اســت و خاطرات خوبی نیز از بازی در این 
تیم دارد. حاال در لیگ قهرمانان ایــن بازیکن باید در لباس 
لیورپول برابر تیم سابق خود قرار گیرد.محمد صالح 2۵ ساله 
که در صدر جدول گلزنان لیگ برتــر قرار دارد، درباره قرعه 
کشی لیگ قهرمانان گفت: من خاطرات خوبی از تیم رم دارم 
و با بازیکنان این تیم نیز خیلی صمیمی هستم و هنوز با این 
بازیکنان در ارتباط هستم. دو سال در تیم رم بودم و در این 
تیم با بازیکنان خوبی که داشــتیم روزهای خوبی را سپری 

خوبی هم در رختکن داشتم.کردیم و جو خیلی 

گواردیوال: یونایتد می تواند 
قهرمان لیگ برتر شود

پپ گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی معتقد است که یونایتد ، 
توانایی کسب قهرمانی در چمپیونزلیگ را دارد.

ســیتی با قهرمانی لیگ برتر، تنها یک  پیروزی فاصله داشت و 
با این وجود، در خانه ۳-2 مقابل یونایتد شکســت خورد. با این 
شکســت، حاال آنها به دو پیروزی در شش بازی باقی مانده نیاز 
دارند تا قهرمان شوند و گواردیوال همچنان برای یونایتد شانس 
قائل است.او گفت:» احساس من این است که یونایتد جام های 

فرم خوبی هستند زیادی خواهد برد زیــرا آنها در 
بنابرایــن ما هم و بازیکنان خوبــی نیز دارند. 
بگیریم. بایــد روندی مشــابه پیش 

دی فرانچسکو: 

رم  به فینال بازی ها می رسد
 فرانچســکو می گوید که تیمش در مرحله نیمــه نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا می تواند از پس لیورپول برآید و به فینال راه پیدا 
کند. رمی ها در دور رفت مرحله نیمــه نهایی مهمان لیورپول 
خواهند بود، تیمی که منچسترســیتی قدرتمند را در مرحله 
یک چهارم نهایی حذف کرد. دی فرانچسکو با اشاره به موفقیت 
تیمش، به سایت اتحادیه فوتبال اروپا گفت: » ما داریم پاداش 
تمام سختکوشی هایی که انجام داده ایم را می گیریم. من سرمربی 
تیم هستم پس همانطور که از من انتقاد می شود، وقتی از تیمم 

ن تعریف می شود هم  را حق خــودم می دانم اما االن آ
آینده نگاه کنم. «می خواهــم به 

 تفاوت برنامه تیم ملی برای جام جهانی های
 روسیه و برزیل؛

 بازیکنان زمان کمتری در اختیار 
کی روش هستند

سمیه مصور
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حق شرکت در تظاهرات را ندارید
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شورا 

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان 
در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت:
مترو اصفهان پروژه حکمرانی 

خوب شهری است
حمایت از پروژه مترو اصفهان به عنوان یکی از 
اولویت های مهم شهر توسط تمامی ذینفعان 
آن )دولت، شهرداری، شورای شهر، پیمانکاران 
و از همه مهم تر شهروندان( نمونه پیروزمند یک 

پروژه»حکمرانی خوب شهری« است.
مهدی مقدری، ســخنگوی شــورای اسالمی 
شهر اصفهان در کانال شخصی خود در تلگرام 
نوشــت: » در آغاز به کار شورای اسالمی شهر 
اصفهان در دوره پنجم، کمتر از ۱۰ هزار نفر از 

مترو استفاده می کردند.
این عدد با اتمام خط یک در سال جاری از مرز 
۵۰ هزار سفر گذشــت؛ هدف گذاری ما ۱۰۰ 
هزار نفر در سال ۹۷ است. پس از نوروز امسال 
مسافرگیری خط یک مترو اصفهان در تمام ۲۰ 
ایستگاه این خط صورت گرفت و خوشبختانه 
شهروندان اصفهان پاسخ مثبتی به این پروژه که 
تاثیر شگرفی در توسعه پایدار شهری و کاهش 
آلودگی هوا و ترافیک روان شهر دارد، داده اند«.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
»سرزنده سازی چهارباغ« 

بودجه خاص گرفت
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان 
اینکه برای مدیریت واحــد چهارباغ به عنوان 
گذر ویژه فرهنگی شــهر اعتبار اختصاصی در 
نظر گرفته شده اســت، گفت: این اعتبار تحت 
عنوان»سرزنده ســازی چهارباغ عباسی« در 
نظر گرفته شــده و مجزا از اعتبارات مورد نظر 

برای بدنه سازی و مرمت چهارباغ است.
فتــح ا... معیــن بــا بیــان اینکه بر اســاس 
برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های انجام شده 
برای بهره برداری مناســب از محور چهارباغ، 
تبدیل ایــن محور به پیــاده راه و گــذر ویژه 
فرهنگی در دســتور کار قرار گرفــت، اظهار 
کــرد: بر این اســاس از یک ســال گذشــته 
کفپوش بخشــی از این خیابان انجام شــده 
 که البته بــرای اتمام آن با توجــه به تاخیر در
 بهره برداری ایستگاه های مترو واقع در میدان 
امام حسین)ع( و انقالب اسالمی در زمان بندی 

پیش بینی شده بهره برداری نشد.
وی ادامه داد: در حــال حاضر با توجه به اینکه 
این دو ایستگاه تکمیل شده و محوطه بیرونی 
آنها نیز به  سرعت در حال بازسازی است، کف 
سازی چهارباغ با سرعت در حال انجام بوده و به 

زودی به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه برای مدیریت واحد چهارباغ به 
عنوان گذر ویژه فرهنگی شهر اعتبار اختصاصی 
در نظر گرفته شده است، افزود: این اعتبار تحت 
عنوان»سرزنده ســازی چهارباغ عباسی« در 
نظر گرفته شــده و مجزا از اعتبارات مورد نظر 

برای بدنه سازی و مرمت چهارباغ است.  

در جلسه علنی ۲۹ام بررسی می شود؛
 تامین غذای خانواده های

 بی بضاعت
واگذاری زمینــی ۳۰۰ متری در منطقه حصه 
اصفهان به موسســه نیکوکاری»لبخند قلب 
شــهر« که در زمینه تحویل غــذای گرم به 
خانواده های بــی بضاعت فعالیــت می کند از 
موارد قابل بررسی در بیســت و نهمین جلسه 
علنی شورای شــهر اصفهان اســت که امروز 

برگزار خواهدشد. 

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان 
خطاب به کشاورزان شرق: 

حق شرکت در تظاهرات را 
ندارید

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان خطاب به 
کشاورزان شــرق اصفهان، گفت: کسانی که در 
تظاهرات شرکت می کنند، قصد شیطنت دارند 
و نه قصد آب؛ این افراد کشاورزان مومن و متدین 
اصفهان نیستند.آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد 
با بیان اینکه به مردم کشاورز این پیام را می رسانم 
که به عنــوان طرفدار آنها این موضــوع را عنوان 
می کنم که از امروز حق  شــرکت در تظاهرات را 
ندارند، خاطر نشــان کرد: بعید به نظر می رسد 
کشاورزان انقالبی و متدین  اصفهان در تظاهرات 
شرکت کنند. آب نیست و زمانی که آبی نیست این 
تظاهرات معنایی ندارد که توقع داشته باشیم. زیرا 
در تابستان آب اصفهان نیز سهمیه بندی می شود. 
امام جمعه اصفهان خاطر نشان کرد: تا حدودی 
کمک نقدی به حدود هزار خانوار کشــاورز ارائه 
شده است و همه به فکر تامین آب اصفهان هستند 

و از خلیج فارس هم قرار است آب آورده شود.

مدیر کمیسیون های ماده  صد شهرداری 
اصفهان:

ارائه شفاف آراء کمیسیون ماده 
صد به شهروندان

مدیر کمیســیون های ماده  صد شهرداری اصفهان 
گفت: یکــی از اتفاقات مهم کمیســیون های ماده 
صد، راه اندازی سیستم سرای ۸ یا سیستم مکانیزه 
ESUP  اســت که باعث شده آرای کمیسیون های 

ماده صد به صورت شفاف به مردم ارائه شود.
غالمعلــی فیض اللهی اظهارکرد: در این سیســتم 
فرآیندهای دســتی حذف و مکانیزه شــده است، 
همچنین بــا حذف کامل فیزیکــی پرونده ها دیگر 
نیاز نیســت پرونده توسط مســئوالن اجرائیات به 

کمیسیون ارسال شود.
مدیرکمیسیون های ماده صد شــــــهـــــرداری 
اصفهان اظهارکرد: در این سیســتم افزایش ضریب 
امنیتی جهت دسترسی بســیار باالست و هرکسی 
امکان دسترســی به آن  را ندارد، مگر مســئوالن یا 
کارشناســانی که برای آنها این دسترســی تعریف 
شده اســت، همچنین اعضای کمیسیون ماده صد 
جهت انشــای رأی می توانند در سیســتم، بازدید 
مجازی داشته باشند و به صورت ۳۶۰ درجه از محل 
تخلفات ساختمانی در سیســتم بازدید کنند، این 
بازدید مجازی باعث جلوگیری از قرارهای متعدد در 

کمیسیون می شود.

هفته فرهنگی اصفهان در پاریس
امضای تفاهم نامه دوستی محله 

جلفا و شهر » ایسی له مولینو«
شهردار اصفهان در حضور ســفیر و نماینده ایران 
در یونســکو، تفاهم نامه اولیه با موضوع عقد پیمان 
دوستی محله جلفا و شهر ایسی لی مولینو را امضاکرد.

در بخش دیگری از برنامه هفته فرهنگی اصفهان در 
پاریس، شهردار اصفهان در حضور سفیر و نماینده 
ایران در یونســکو، تفاهم نامه اولیه با موضوع عقد 
پیمان دوستی محله جلفا را امضا کرد، مراحل قانونی 
این پیمان باید در شــهرداری منطقــه ۵ اصفهان 

انجام شود.

معاون ورزش سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهردار اصفهان گفت:

 راه اندازی ایستگاه ورزش
 در بیمارستان ها

معــاون ورزش ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشی شــهردار اصفهان گفت: ۱۷ درصد سالن ها 
و مکان های ورزشی موجود شــهر اصفهان متعلق 
بــه اداره ورزش و جوانــان و ۳۴ درصــد متعلق به 
شهرداری است که این آمار نشان می دهد شهرداری 
 در رشد ورزش و مجموعه های ورزشی شهر اصفهان

 پیشگام است.
حبیب ا... ناظریان اظهارکرد: مراکز ورزشی شهرداری 
همه روزه از صبح تا شب در اختیار مردم است و باید 
گفت که زنان استقبال بیشــتری از مراکز ورزشی 

شهرداری داشته اند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۱۳۶ ایستگاه 
ورزش صبحگاهی و عصرگاهی در شــهر اصفهان 
وجــود دارد که صبح هــا برای شــهروندان برنامه 
دارد، خاطرنشــان کرد: تعداد ایستگاه های ورزش 
صبحگاهی شــهر اصفهان به بیش از ۱۵۰ ایستگاه 

افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری خبرداد:

اهدا ۲۰ هزار شاخه گل در روز 
بعثت پیامبر خوبی ها

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان گفت: ۲۰ هزار شاخه 
گل رز به مناســبت مبعث پیامبر اسالم حضرت 
محمد مصطفی )ص( در بازارهــای روز کوثر به 

شهروندان هدیه داده شد.
اصغرکشاورز راد اظهار کرد: به همت بهره برداران 
بازار گل و گیاه ســازمان میادین و ســاماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان و پیرو اقدامات 
قبلی در سالروز رسالت پیامبر مکرم اسالم)ص( 
۲۰  هزار شــاخه گل رز در بازارهــای روز کوثر 
شهرداری اصفهان به شــهروندان اصفهانی اهدا 
شــد.مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان هدف از هدیه 
۲۰ هزار شاخه گل را جایگاه ویژه این روز بزرگ 
و مقدس در میان مسلمانان و همچنین فرهنگ 
سازی در جهت حرکت به سمت استفاده بیشتر 
از گل و گیاه عنــوان کرد و گفــت: اگر فرهنگ 
اســتفاده از گل و گیــاه در زندگی شــهروندان 
 نهادینه شــود، زندگی آنان رنگ و بوی آرامش

 خواهد گرفت.

خطبه

بر اساس جمع بندی و محاســباتی که در سازمان شهرداری ها 
و دهیاری ها صورت گرفته است، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان 
خسارت ساالنه دفع غیرقابل بهداشتی و توزیع پسماند در طبیعت 
است. دفع نامناسب پســماند، طبیعت را از بین می برد و محیط 

زیست را نابود می کند و خسارت بسیار زیادی وارد می کند.
به گفته سید محمد علی افشانی، رییس سازمان شهرداری ها  و 
دهیاری های کشــور با پیگیری های فراوان هزار میلیارد تومان 

بودجه برای ساماندهی پسماند در تمام شهرها و روستاهای ایران 
پیش بینی شده است. از این بودجه برای ایجاد کارخانه های زباله 
سوز بخشی، تولید کمپوست برای کشاورزی  و دفن بهداشتی و 

صنعتی استفاده می شود.
این ســه محور، جزء برنامه های اصلی امســال ســازمان های 
مدیریت پسماند در شهرهای مختلف است، اصفهان نیز از جمله 
کالنشهرهای پیشتاز در حوزه مدیریت پسماند است. وی با بیان 

اینکه با نگاهی به گذشته اصفهان و مدیریت پسماند مشاهده می 
کنیم که اقدامات خوبی انجام شده است، تصریح کرد: اگر تنها به 
این موضوع بسنده کنیم که اصفهان در حوزه پسماند کشور رتبه 
نخست را دارد، راه به جایی نخواهیم برد، زیرا در مقایسه اصفهان 
با سایر شهرهای خواهرخوانده راه طوالنی در این زمینه دارد. در 
عین حال که کارهای ارزنده ای انجام شده مسئوالن این شهر باید 

نگاهی رو به آینده داشته و کارهای ویژه تری انجام دهند.

رییس سازمان شهرداری ها  و دهیاری های کشور:
اصفهان نیازمند ایجاد مدیریت یکپارچه پسماند

هاجر مرادی

هــر چنــد مدیــران شــهری مختلــف اصفهان 
شــعارهای زیادی در این راســتا داده اند و هر بار 
که مســئله ای پیش آمــده، راه حــل آن را ایجاد 
مدیریــت واحد شــهری بیــان کرده انــد اما به 
 واقع تا کنــون اقدامی جدی در این راســتا انجام

 نگرفته است. 
موضوعی کــه علیرضا نصر اصفهانــی نائب رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان دلیل آن را ملی بودن 
موضوع بیان می کند و می گوید تا زمانی که ســاز و 
کارهای قانونی آن در ســطح کشور مشخص نشود 

عملی نخواهد شد. 
به گفته او برای عملی شــدن آن الزم است دولت، 
به تجربه ۱۸ ساله شــوراها اعتماد کرده و قوانین 
و مقــررات مدیریت واحد شــهری را مشــخص و 
 جهت تصویب به مجلس شــورای اسالمی تحویل

 دهد. 
نصر اصفهانی می گوید شــورای جدیــد به عنوان 
نماینده شهروندان تا آنجایی که در اختیار وظایف 
شوراســت، این مســئله را در اولویت کاری خود 
قرار داده و مرتبا در نطق ها و جلســات به آن اشاره 
می کند و از شــهردار اصفهــان می خواهد که وی 
 نیز این موضــوع را از مســئوالن مربوطه پیگیری

 کند.
موضوعی که شهردار اصفهان نیز آن را تایید می کند 

و می گوید: ایجاد مدیریت واحد شــهری از همان 
ابتدا در دســتور کار شــهرداری قرار گرفته و قطعا 
پیگیری می شــود. اما تا قانونی شدن کار از سوی 
دولت، برای جلوگیری از هدر رفت ســرمایه هایی 
که بــه دلیل ناهماهنگــی دســتگاه های اجرایی، 

به شــهروندان تحمیل می شــود، بهترین راهکار 
هماهنگی مســئوالن و نهادهای اجرایی در شــهر 
اصفهان است. زیرا مشخص نیســت که دولت چه 
 زمانی ساز و کار قانونی مدیریت واحد شهری را مهیا 

سازد. 

به گفته قــدرت ا... نــوروزی: یکــی از نمونه های 
آشــکار ایــن ناهماهنگی هــا، تداخــل دو طرح 
عملیاتی از ســوی دو نهاد متفاوت اســت که این 
امر منجر به اتــالف مقدار زیــادی از منابع ملی و 
محلی می شــود. برای مثال مدیریت شهری از یک 
ســو به آســفالت معابر می پردازد و از سوی دیگر 
 اداره ای مانند گاز برای اجرای طرحهای نوســازی 
 لوله ها آسفالت معابر را که به تازگی انجام شده باال

 می ریزد. 
از این رو مدیریت شــهری باید بتوانــد پروژه های 
اجرایی از سوی هر ســازمانی را به نفع شهروندان 
ســوق دهد. به ایــن ترتیــب که دســتگاه هایی 
نظیــر آب و فاضالب، بــرق و مخابــرات و گاز و... 
را که تماس متقابــل کمتری با یکدیگــر دارند را 
 با یکدیگر هماهنــگ کرده و به آنهــا جهت دهی

 کند. 
نوروزی ادامــه می دهد: به هر حال درشــهرداری 
تالش خود را می کنیم زیرا اگر می بینیم که در شهر 
های اروپایی همه چیز ســر جای خودش قرار دارد 
 به این دلیل اســت که متولی همه امور شهرداری 
اســت، که این امــر بــا هماهنگی مســئوالن و 
نهادهای اجرایی در اصفهان نیــز می تواند محقق 
شــود. تنها کافی اســت برخی قهرها کــه میان 
 ارگانهای شــهر اصفهان بــه وجود آمــده از بین 

برود. 

اتالف سرمایه های شهر اصفهان به دلیل نبود مدیریت واحد شهری

مدتهاست که کالن شــهر اصفهان با معضلی به نام نبود مدیریت واحد شهری درگیر است. 
معضلی که سال هاست منابع و ســرمایه های دولتی و خصوصی شهر را هدر داده و این روند 

همچنان ادامه دارد.

  دولت سازو کارهای مدیریت شهری را مشخص کند 

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اعالم کــرد: در صورت عــدم بارندگی، 

سمپاشی درختان شهر از امروز انجام می شود.
فروغ مرتضایی نژاد اظهارکــرد: به دلیل کمبود 

منابع آبی در طول سال های گذشته، 
تنش های کم آبی به درختان و فضای 
سبز رسیده و آفت آنها افزایش یافته 
اســت به طوری که برخی از آفات بر 
روی درختــان غالب شــهر از جمله 
درختان نارون، چنار و دیگر درختان 
شهر بومی و نهادینه شــده بنابراین 

سمپاشی درختان ضروری است.
وی تصریح کرد: در ایــن دوره برای 

سمپاشــی درختان شــهر ۳۰ اکیپ در مناطق 
۱۵ گانه شــهرداری اصفهان فعال شــده اند که 
بنا به گستردگی فضای ســبز تعداد اکیپ ها در 
مناطق تفــاوت دارد به عنوان مثــال در منطقه 
چهار شهرداری اصفهان حدود چهار اکیپ برای 

سمپاشی در نظر گرفته شده است.
مرتضایی نژاد با بیان اینکه امســال سمپاشــی 
درختان با استفاده از سمومی که عوارض جانبی 
کمتری برای محیط زیست و شــهروندان دارد، 
انجام می شود، گفت: این سموم پایه گیاهی دارد 
و با دوز مناسب برای حفظ درختان بر روی تنه، 
شاخه های اصلی و تاج درختان پاشیده می شود 
تا آفت هایی همچون برگ خوار، شپشک خونی و 

سوسک چوب خوار نارون را از بین ببرد.
مدیر عامــل ســازمان پارکهــا و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهــان تاکید کرد: ســموم مورد 
 اســتفاده بــرای سمپاشــی درختان شــهر با

 غلظت های پایین و بر پایه گیاهی است از این رو 
شهرداری برای تهیه آن هزینه سنگینی را تقبل 
کرد تا آسیب کمتری به محیط زیست وارد شود.

وی با بیان اینکه در سمپاشی این دوره درختان 
شهر از دســتگاه »تربوالینر« اســتفاده می شود 
تا ســموم کمتر به اطراف ســرایت کند، گفت: 
اطالع رســانی در خصوص سمپاشــی درختان 
 معابــر  بــا روش های مختلــف انجــام خواهد 

شد. 
 وی بــا بیــان اینکــه بــرای انجام سمپاشــی 
درختان پشت ســر خودرو سمپاشی، خودروی 
 راهنما حرکــت می کند تا بتواند اطالع رســانی 

کنند. 

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان اعالم کرد:

سم پاشی درختان شهر از امروز آغاز می شود

کارشناسان اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ طی هفته 
گذشــته حدود دو هزار و ۴۴۷ مشاوره در خصوص 
برنامه ها و مسایل شهری و در مورد ساعت کار اماکن 
تفریحی و تاریخی در اختیار شهروندان قرار دادند.بر 

اساس آمار ارائه شده از سوی اداره ارتباطات مردمی 
۱۳۷ شهرداری اصفهان، شــهروندان اصفهانی در 
هفته ای که گذشت، پنج هزار و ۶۲ مرتبه با مرکز ۱۳۷ 
تماس برقرار کردند که از این تعداد چهار هزار و ۷۳۳ 
پیام جهت پیگیری به ثبت رسید.این گزارش حاکی 
اســت از مجموع تماس های واصل شده، یک هزار و 
۸۷۹ مورد مربوط به معاونت خدمات شهری معادل 
۴۰ درصد از مجموع کل پیام ها اســت، همچنین 
۲۴۶ تماس معاونت عمران معادل پنج درصد و ۵۰ 
مورد ترافیکی شامل یک درصد از مجموع کل پیام ها 
است.این گزارش حاکی است از مجموع تماس های 
واصل شده، یک هزار و ۸۷۹ مورد مربوط به معاونت 

خدمات شهری معادل ۴۰ درصد از مجموع کل پیام 
ها است، همچنین ۲۴۶ تماس معاونت عمران معادل 
پنج درصد و ۵۰ مورد ترافیکی شامل یک درصد از 
مجموع کل پیام ها اســت.در بخش بازخورد نیز به 
منظور پیگیری پیام های ارجاع شده به 
مناطق و اقدامات صورت گرفته، چهار 
هزار و ۶۵۰ تماس با شهروندان برقرار 

شده است.
کارشناسان اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ 
طی هفته گذشته حدود دو هزار و ۴۴۷ 
مشاوره در خصوص برنامه ها و مسائل 
شهری و در مورد ســاعت کار اماکن 
تفریحی و تاریخی در اختیار شهروندان 
قرار دادند.از مجموع تماس های مردمی، تعداد ۳۸۱ 
مورد از قبیل ترکیدگی و بازماندن والو آب فضای سبز، 
حوادث ناشی از درختان در حال سقوط و آبگرفتگی به 
صورت فوری توسط کارشناسان این اداره به مسئوالن 
اجرایی مناطق، ارجاع و نتیجه عملکرد آنها از طریِق 
تماس با شهروندان پیگیری شد.شهروندان اصفهانی 
می توانند همه روزه به صورت ۲۴ ســاعته با سامانه 
۱۳۷ شــهرداری اصفهان تماس گرفته و مسائل و 
مشکالت خود را در بخش های خدمات شهر، عمران 
و ترافیک شــهری مطرح و از راهنمایی و مشــاوره 
کارشناســان این اداره در حوزه مدیریت شــهری 

استفاده کنند.

 ارائه بیش از دو هزار مشاوره 
به شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷

مدیر منطقه ۷ شــهرداری اصفهان با اشاره به احداث 
 و بهره بــرداری خیابــان پوریــای ولی اظهــار کرد: 
طرح احــداث خیابان پوریــای ولی به طــول ۵۰۰  و 
عرض ۲۰ متــر و اعتبــاری بالغ بر ۷ میلیــارد و ۵۰۰ 
میلیــون تومــان بــرای آزادســازی و ۷۰۰ میلیون 
تومــان برای احــداث، انجام شــده اســت.علی اصغر 

شــاطوری افزود: احداث این خیابان که حدفاصل میدان شــهید کویتی تا خیابان مولــوی قرار دارد، 
 باعث تســهیل دسترســی شــهروندان به خیابان کاوه، خیابان الله و بیمارســتان ســوانح سوختگی

 می شود.
 وی با اشــاره بــه ســامان دهی بلوار پرســتار گفــت: عملیــات اجرایــی ســامان دهی ایــن بلوار 
 بــرای پیاده روســازی، آســفالت معابــر و تســهیل عبــور مرور شــهروندان در ســال جــاری آغاز

 می شود.

منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان از تکمیل و افتتاح بوستان 
و خیابان شهدای مدافع حرم به عنوان بزرگ ترین بوستان 
شــمال غرب اصفهان خبر داد و گفت: این بوستان با متراژ 
۷۲ هزار مترمربع یکی از بزرگ ترین بوســتان های شمال 
غرب اصفهان محســوب می شــود که اوایل سال جاری به 
بهره برداری می رسد.حمید اشــرفی افزود: تملک خیابان 

حدفاصل خیابان شریف غربی تا مادی سودان، تملک خیابان ۲۴ متری از خیابان لیمجیر به خیابان امام رضا )ع(، 
بازگشایی گلوگاه های سطح منطقه، پیاده روسازی و مناسب سازی خیابان های منطقه و مناسب سازی معابر برای 
معلوالن از جمله پروژه های شهرداری منطقه ۱۱ است که به منظور افزایش رفاه شهروندان و تسهیل عبور و مرور 
اجرا می شود.وی گفت: مرمت حمام تاریخی رهنان با مساحتی بالغ بر یک هزار و ۴۰۰ مترمربع مشتمل بر حمام 
بزرگ و حمام کوچک در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم این اثر تاریخی و فرهنگی را به عنوان »حمام صلح جهانی« 

در سال جاری احیا کنیم.

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان:

تسهیل دسترسی  به 
خیابان کاوه

منطقه ۱۱ شهرداری اعالم کرد:

»حمام صلح جهانی« 
احیاء می شود
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امام  علی  علیه السالم:
آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نکنید، زیرا آنان براى زمانی 

غیر از زمان شما آفریده شده  اند .
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 افقی 
1- بازار با تعداد نامحدود خريدار و فروشنده و 

اطالعات يکنواخت - موجب سر درد
2- خراب - نت بيمار - شانه - مخفف شاه

3- دوري از وطن - پاک از گناه - منتها
4- خاک - درها - فراوان

5- ضمير غايب - از عمده کاالهاي صادراتي 
کشورهاي آفريقايي - ستون دين اسالم

6- گام - پول خارجــي - انکراالصوات - دور 
دهان

7- صداي آوار - افضل - خراسان قديم
8- از پرتيراژتريــن و معتبرترين روزنامه هاي 

اقتصادي ايران
9- چرک لباس - بي کس - فرصت دادن

10-  کافي - درجه حرارت بدن - راهنما - از 
اعضاي دروني بدن انسان

11- نو و جديد - از ظروف آشــپزخانه - شهر 
جشنواره

12- از انــواع ســنت هاي فاميلــي - اولين 
توليدکننده مــواد و کاالي پتروشــيمي در 

منطقه از لحاظ ارزش - آرزو

13- تيره - زانوي در - خداي سفر و تجارت
14- واحد ســطح - غذاي مرغ - آب بسته - 

بندري در بلغارستان
15- پشيماني - تحليلي اقتصادي که براساس 

چارت اخبار انجام مي شود
عمودی

1- معرب روستا - از کشــورهاي آسيايي که 
ايران 1/5 ميليارد دالر در آنها سرمايه گذاري 

کرده است
2- دل آشوبي - بخشــي از دستگاه گوارش - 

عدد اول - سرد

3- رودخانه - از قطعه  هــاي اصلي رايانه براي 
اتصال به اينترنت - درخت شکن

4- چغندر - از حروف الفباي انگليسي - رشته 
- بخش انتهايي بدن حيوانات

5- درخت صنوبر - اهل الرستان - از احشام - 
بتي در زمان جاهليت

6-  خرمافــروش - گوشــت آذري - کوبنده 
مطبخ

7- پايه - عمل کنترل - پهلوان
8- قابل لمــس - طريــق و مســير - جمع 

»مرآت«
9- حرف همراهــي - در مقابل - طبقه پايين 

کشتي
10- عنصر شيمي آلي - عريان - خانه پرندگان

11- جدا - مغز - راستگو - نرمه گوش
12- فرمان اتومبيل - الغر - مادر عرب - وزير 

خشايار شاه هخامنشي
13- يار صندلي - محل گردش - شادماني

14- شناس - جنس مذکر - خوبي - رمق آخر
15- مسوول کميسيون بازرگاني اتحاديه اروپا 

با نام کوچک »پيتر« - از ورزش هاي گروهي
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یادداشت

 چهارده قرن از واقعه عظيم بعثت می گذرد و هر 
چه گذشت زمان بيشتر و انديشه بشر تواناتر می 
شود، اهميت اين واقعه بزرگ آشکارتر می شود، 
رويدادی که تمام حــوادث و وقايع تاريخی را 
تحت تاثير خود قــرار داد. تکانی که جهان از 
رسالت آن حضرت خورد و نهضت و جنبش و 
حرکتی که در روح و انديشه انسان ها پديد آورد 
از هيچ حادثه ديگری پديــد نيامد و می توان 
گفت جهــان روزی همچون روز بعثت ختمی 
مرتبت به خود نديده است. به واسطه بعثت او 
بوده که دنيای بشريت از مسير جاهليت و سير 
قهقرايی جدا شده  و  اگر بعثت او نبود ديگری 
چيزی هم از انسانيت و بشريت باقی نمانده بود 
و برای همين است که از بعثت حضرت رسول 
اکرم )صلی ا... عليه و آله ( به عنوان بزرگ ترين 
نعمت الهی ياد می شود و خداوند در آيه 164 
سوره مبارکه آل عمران می فرمايد: خداوند بر 
مومنان منت گذاشت که از ميان آنها پيامبری 
بر انگيخت و از آن جايی کــه برای هر نعمتی 
شــکری واجب اســت پس بر ماست که شکر 
اين بزرگ ترين نعمت الهی را به جا آوريم و چه 
شــکری باالتر از اين که خودمان را به حضرت 
ختمی مرتبت ) صلی ا... عليــه و آله ( نزديک 
 کنيم مگر نه اين که در قــرآن کريم خداوند 
می فرمايد: البته برای مومنان رسول خدا اسوه 
حسنه ای اســت  و مايی که خود را مفتخر به 
پيروی از آن حضرت می دانيم در راه نزديکی 
و رسيدن به اين الگوی حسنه ای که در قرآن 
کريم  اورا  به  رحمت للعالمين ناميده است چه 

گام هايی برداشته ايم.
چه اندازه تالش کرده ايــم از لحاظ اخالقی به 
پيامبری نزديک شويم که خود فرمود من برای 
اتمام مکارم اخالقی مبعوت شده ام.پيامبر)ص( 
الگوی اخالقی ماست و اکنون بايد ببينيم که 
چقدر اخالق ما محمدی اســت. دروغ، حسد، 
غيبت،  چاپلوســی، ريا، فحش ولو به دشمن، 
آبروی مومن را بردن، افشای سر و حتی افشای 
گناه ديگران از رذايلی اســت کــه روح بلند و 
اخالق عظيم پيامبر)ص( به شدت از آنها بيزار 
است و نبايد در اخالق پيروان آن حضرت هم 

جايی داشته باشد.

چقدر اخالقمان را محمدی 
کرده ایم؟

سمیه مصور

 »متــه اورا« یکــی 
یــن  گ تر ر بز ز ا
مجموعه های کلیسای 
ارتدوکس یونان است.

این 6 صومعه روی ماسه 
ســنگ های طبیعی 
ستون هایی سنگی در 
شمال غربی لبه دشت 
تســالیدر نزدیکــی 
رودخانــه پاینــس و 
کوه هــای پینداس در 
یونان مرکزی ساخته 

شده اند.

عکس روز

مجموعه  کلیسای 
ارتدوکس یونان

لبخند های مستند
 خانم محترمی برای اولين بار آمده بود انجمن ادبی، نوبتش شد که شعر بخواند و دوستان درمورد شعرش 

اظهارنظر کنند. شعری خواند که نه معنی داشت نه وزن، فقط آخر هر مثال بيت آن کلماتی رديف شده 
بود مثل ديوار، آچار، کفتار، مار، اصرار و امثالهم. بعد از اينکه آن شعر پرت و پال را خواند به او گفتم: 

خانم محترم شعرتان نه معنا داشت نه وزن نه سر ته. فقط قافيه داشت. آن خانم باکمال خونسردی 
اظهار داشت: آخه من خيلی قافيه دوس  دارم!  از آن روز به بعد فهميدم قافيه يک چيزی است 

مثل لواشک يا پفک يا چيپس يا فوق فوقش کشک!

تصادفا به پست يکی از دوستانم خوردم که ســال ها بود نديده بودمش. کلی حال و احوال 
کرديم. موقع خداحافظی به من گفت: فالن جا پمپ بنزين دارم امری داشتيد در خدمتيم. 

هرچه فکر کردم مثال ممکن است چه امری با دوستی که پمپ بنزين دارد داشته باشم 
عقلم به جايی قد نداد. تا اينکه چند ماه بعد يکی از دوســتان ديگر که بيکار بود به 

من مراجعه کرد و گفت کاری برايش دســت و پا کنم. نمی دانم چه شد که ياد 
آن دوســت پمپ بنزين دار افتادم. با او تماس گرفتم ببينم کارگر نياز دارد يا 

نه. دوستم گفت اتفاقا نياز داريم و به خاطر دوستی با من لطف می کند و از 
او فقط ماهی 200 هزار تومان می گيرد تا استخدامش کند! با تعجب گفتم: 
ببخشيد، يعنی چی؟ دوستم گفت: ما نه تنها حقوق نمی دهيم بلکه يه چيزی 
هم از کارگر بابت اجازه پمپ می گيريم. طرف بايد خودش زرنگ باشه و پول 
دربياره، مثال برای خانم ها خودش بنزين بزنه و دستمزد بگيره يا بقيه پول 

مردم رو نده و بعضی ها هم که خودشون الرژن يا مثال از مشتری ها عيدی بگيره 
و... به نظرم روش بدی نيست اين شيوه، يعنی خيلی از پست ها و شغل ها را بفروشم 

و بگوييم خودت برو هرچه می خواهی پول در بيار!            

از افتخــارات اصغرفرهادی يکی 
بردن جايزه اســکار و دومی همشهری بودن با 

سعيد بيابانکی اســت. بيابانکی عالوه بر اينکه اصفهانی 
اســت، شــعر و نثر طنز هم می نويســد. مجری هم هست و 

مشخصه بارزش کم پشت بودن موهايش است. خودش سروده: 
من شــاعری جوانم/ منهای گيســوانم؛ البته گول اين بيت را 

نخوريد، بيابانکی متولد 1347 است. سنگچين، نامه های 
کوفی، هی شعر تر انگيزد و ضد حاالت از جمله کتاب 

های چاپ شده بيابانکی می باشند.
)کبریت بی خطر(

با برخی حقایق عجیب و غریب تاریخی آشنا 
شوید

رومی ها عادت داشــتند از پنبه نســوز در لباس هايــی که هر روز 
می پوشيدند، استفاده کنند. پيشــنيان پلينی،يک طبيعت گرای رومی 
گفته : آنها به اين دليل لباس هايی با الياف پنبه نســوز می پوشيدند که 
سفيدتر از پارچه هايی با الياف معمولی بودند و می توانستند خيلی راحت 

لباس هايشان را درون آتش پرتاپ کنند. 
او همچنيــن خاطــر نشــان کــرد خدمتکارهايــی که لبــاس هايی 
 با اليــاف معدنــی مــی پوشــيدند، اغلــب از بيمــاری هــای ريوی

 رنج می بردند.
در مصر باستان قلب انسان را جايگاه هوش و اطالعات می دانستند نه   
مغز. مصری های باستان فکر می کردند مغز فقط چيزی است که درون 
سر را پر می کند؛ بنابراين آنها هنگام موميايی کردن مغز را بيرون آورده 
و دور می انداختند، در حالی که در مورد قلب دقت و توجه خاصی مبذول 

می داشتند!
مدل عمو سام در اثر معروف تو را می خواهم سال 1917 صورت نقاشی 
ای به نام جيمز مونتگرمری فالگ بود. برای تاثير گذاری بيشتر او پرتره 
 اش را مســن تــر نقاشــی کــرد و ريــش بــزی هــم بــه آن

 اضافه کرد.

بریده ها

وقتی بچه بودم فکر می کردم پول بهترين چيز دنياست ولی االن که 
بزرگ شدم  ديگه فکر نمی کنم، مطمئن ام!

اگه با اين سرعتی که فروردين می گذره بقيه سال هم می گذشت االن 
سال 1450 را هم رد کرده بوديم!

من تحقيق کردم که هر ايرانی ســبک خاص خودش رو واسه جوجه 
درست کردن داره و معتقده بهترينش همينه و بقيه حالی شون نيست!

 ببينيد دوستان، شما وقتی پلک هاتون رو می بنديد در واقع داريد به 
پشت پلک تون نگاه می کنيد و درواقع چشم تون بسته نيست، اميدوارم 

از فکر کردن به اين قضيه شب خواب نداشته باشيد!
بعد از دعوا اون که کنترل مناطق هال و آشپزخانه رو به دست بگيره 

برده!
سوپری محلمون می گفت مراقب خودت باش اين وقت شب ميايی 
بيرون. گفتم چطوری مراقب باشــم؟ گفت: کال اين موقع ها نيا بيرون تا 

حاال تو زندگيم هيچ کس اين جوری برام ابراز نگرانی نکرده بود!
 سخت تر از کار کردن تو معدن کنار اومدن با خودته!

ميگن تو پيام رسان های داخلی وقتی زن و شوهر با هم چت می کنن 
يک دفعه حميده خيرآبادی ظاهر ميشه ميگه خبه خبه زن و شوهرخوب 

با هم خلوت کردينا!
 آهنگ جام جهانی را بدين احسان عليخانی بخونه حاال درسته صدا 

نداره ولی بغضش باب بازی ايران واسترالياست!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

خودمان را ببخشیم... بیشتر 
محبت کنیم... کمتر گله و 
شکایت کنیم... فراوان تر 
بخندیم و شــاد باشــیم...و 
بدانیــم افــکار مــا بســیار 
قدرتمند و اثرگذار هستند 
و تاثیرات بســیار شــگفت 
انگیــزی از خــود باقــی 

می گذارند.
»کتاب شفای زندگی« 
لوییز هی

»بیایید دیگران را ببخشیم«
تمام بیماری های انســان، 
از افــکار او سرچشــمه 
می  گیرند؛ یعنــی افکار 
ما هســتند که بیماری ها 
را در وجودمــان تولیــد 
می کنند : پس بیایید ذهن 
هایمــان را پــاک کــرده 
و شســت وشــو دهیــم: 
دیگــران را ببخشــیم... 

چند سال پيش بود که برای نخستين بار اخباری درباره کشت دادن گوشت مصنوعی 
در آزمايشگاه ها به گوش رسيد.اين گوشت ها مانند گوشت قرمز بودند و رنگ و طعمی 
مشابه را باريشه ای گياهی ارائه می کردند. با اين وجود اين طرح برای مدت ها بدون 
هيچ فعاليت ميدانی باقی ماند و شرکت عرضه کننده اين طرح يعنی ايمپاسيبل فودز، 
در سايه قرار داشت.در اين ميان اخيرا خبری منتشر شد که نشان می داد اين شرکت 
در سايه در حال فعاليت هايی سازنده بوده است. بر اساس اين خبر، برند وايت کسل که 
يکی از سه برند مشهور عرضه همبرگر در جهان به حساب می آيد، با ايمپاسيبل فودز 
قراردادی جهت بهره گيری از گوشت های غير حيوانی اين شرکت امضا کرده است.

نوزاد دختری در ماه فوريه در يکی از روستاهای دورافتاده کامبوج متولد شده که تنها 
با نيمی از جمجمه زنده است.اين نوزاد به بيماری بسيار نادر آنانسفالی مبتالست 
که استخوان های جمجمه به طور کامل تکميل نشده است. اين نوزاد به طرز معجزه 
آسايی از هنگام تولد زنده مانده که تعجب پزشکان را به همراه داشته است.با اين 
حال هزينه های درمان اين نوزاد بسيار زياد ارزيابی شده است و خانواده او کمپينی 

را برای دريافت کمک های مالی راه اندازی کرده اند.
در سال 1956 ميالدی يک کارگر ساختمانی حين انجام کار در شهر سويل اسپانيا 
متوجه درخشش اشيايی در ترک ايجادشده روی سطح زمين شده و به اين ترتيب 
يکی از جذاب ترين گنجينه های طاليی اين کشــور کشف شــد. اشيای باستانی 
کشف شده در اين محل با عنوان گنجينه ال کارامبولو نام گذاری شدند که مشتمل بر 
21 قطعه اشيای ارزشمند ساخته شده از طال و جواهر بوده است. کارشناسان اعالم 
کردند که بر اساس سبک تزئينات و نوع ساخت اين آثار، اشيای فوق بايد در حدود 
2700 سال قدمت داشته باشند..طی 60 سال گذشته همچنان منشأ و پيشينه اين 

گنجينه ارزشمند به صورت ناشناخته باقی ماند. 

عرضه نخستین همبرگر بدون گوشت جهانگنجینه طالیی ۲۷۰۰ ساله در اسپانیا

تولد نوزادی با نصف جمجمه در کامبوج
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