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پرسپولیس سکوی 

پرش ذوب آهن 

می شود؟

 هفته بیست و نهم
 
  لیگ برتر فوتبال؛ 

10

23 درصد درآمدهای مالیاتی اصفهان در سال 96 تحقق نیافت
مدیر کل مالیاتی استان:

3

خشکی زاینده رود در میزان افسردگی شهروندان موثر است
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان:

مدیر کل بهزیستی استان:8

8
مناسب سازی شهر برای معلوالن 

منحصر به نصب رمپ نیست

 ستاره های ذوب
 فروشی نیستند
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مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:
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  مدیر کل  میراث فرهنگی استان با اشاره به عادی شدن حرکت 
قطارشهری در محدوده چهارباغ می گوید:   

  مدیریت تهدیدات عبور قطار شهری
  در دستور کارقرارمی گیرد

به نظر می آید مسئوالن امروزی میراث فرهنگی استان اصفهان  
 نســبت به عبور قطار شــهری از محدوده  چهارباغ عباسی و 

سی وسه پل کوتاه آمده اند، آن هم در شرایطی که...

 توزیع ۱۵۰ تن برنج 
در بازار لنجان

پشت پنجره های مجازی چه خبر است؟
 وقتی دنیای دیجیتال، فرصت خوش و بش را از ما گرفته است

  امام جمعه اصفهان: 

هیچ گاه نگفته ام که از کشاورزان حمایت نمی کنم

عزم جدی شهرداری اصفهان 
برای حمایت از کاالی ایرانی

میالد باسعادت  امام زین العابدین )ع( مبارک باد
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خبر پر ســر و صدای تعلیق فعالیت های هسته ای 
کره شــمالی در حالی فضای سیاســت بین الملل 
را تحت تاثیر قرار داد که کارشناســان این تصمیم 
پیونگ یانگ را به مثابه تیر خالص و پایان چندین 
دهه منازعه بر سر فعالیت های هسته ای این کشور 

میدانند. 
 این مسئله در حالی اســت که تا پیش از این بارها 
کره شمالی بر سر توســعه فعالیت های هسته ای 
 خود و آزمایشــات موشــکی تا پای یک رویارویی

 کامل بــا کشــورهای غربی پیش رفــت . در طی 
نیــم قرن گذشــته بحران شــبه جزیــره کره هر 
از گاهی بــا لشکرکشــی نیروهای غربــی و مانور 
نظامی در ایــن منطقه و آزمایش  های موشــکی 
کره شــمالی به مــرز درگیری می رســید این در 
حالی اســت کــه دو طــرف منازعــه یکدیگر را 
 متهم بــه تشــنج آفرینی در شــبه جزیــره کره 

می کردند. 
هر چند همواره کره شــمالي اعالم کرده که هدف 
از برنامه توسعه سالح های هســته ای این کشور و 
آزمایش هاي نظامي دفاع از خود اســت؛ اما حوزه 
استراتژیک شبه جزیره کره و بسته بودن درهای این 
کشــور روی مجامع بین المللی عمال فعالیت های 
هسته ای آن را به مداری از خشونت و تهدید میان 

کره و همسایگان و متحدان آنها سوق داد و حاال پس 
از مدت ها کشمکش رهبر کره شمالی آمادگی خود 
برای کنار گذاشتن آزمایشات و فعالیت های هسته 

ای در آستانه مذاکره با آمریکا را اعالم کرده است.
 هر چند به نظر می رسد اهداف و زیاده خواهی کره 
شمالی در جریان تعلیق فعالیت های هسته ای خود 
در نهایت موجب بی ســرانجام ماندن توافق غرب 

با کره شمالی خواهد شــد. پیونگ یانگ در حالی 
به صورت داوطلبانه نســبت به توقف آزمایش های 
هسته ای، موشــک های دوربرد و همچنین توقف 
فعالیت سایت هســته ای »پانگی- ری« که از سال 
2006 تاکنون شش آزمایش هسته ای در آن انجام 
شده اقدام کرده است که برنامه های هسته ای این 
کشور در زمینه دستیابی به سالح های هسته ای در 

آستانه تکمیل شــدن قرار گرفته است. این مسئله 
موجب شده تا  خلع سالح کره در زمینه هسته ای 
بعید به نظر برسد و این تعلیق مانوری در جهت باز 
شــدن درهای مذاکره با غرب و امتیاز گیری از آنها 
قلمداد شود. بی شک کره شمالی در مذاکرات خواهد 
کوشــید تا به فعالیت های هسته ای خود رسمیت 
ببخشد؛  تجربه ای که پیش از این دو کشور هند و 
پاکستان با استفاده از آن توانستند خود را به کلوپ 
قدرت های هســته ای دنیا تحمیل کنند.به همین 
دلیل کره شمالی نیز با شــش آزمایش هسته ای، 
دانش ملی خود در زمینه ساخت سالح های اتمی را 
تکمیل کرد و این اطمینان را داد که حتی با توقف 
برنامه های هســته ای خود می تواند نام خود را در 
میان کشورهایی که به فناوری ساخت سالح اتمی 
دست یافته اند، ثبت کند. با توجه به دستیابی کره 
شمالی به این ســطح از قدرت هسته ای و رسیدن 
به مرحلــه بازدارندگی به نظر می رســد، مذاکره با 
سئول و واشنگتن، این کشــور را وارد فاز جدیدی 
از پیشــرفت کند. کیم جونگ اون در حالی در ماه 
آینده آمــاده دیدار بــا ترامپ می شــود که کمتر 
تحلیلگری امکان عقب نشــینی کره برای آغاز این 
مذاکرات را پیش بینی میکرد اقدامی که بی شــک 
می توانــد در میزان چانــه زنی و امتیــاز گیری از 
 طرف های غربی به کمک رهبر جوان کره شــمالی

 بیاید.

روزنامه آلمانی:
 برلین به دنبال توافق تجاری

 ۱۰ ساله با هند است
 یک روزنامه آلمانی با اشاره به دیدار صدر اعظم 
آلمان و نخســت وزیر هند نوشــت که برلین به 
دنبال دستیابی به توافق تجاری ۱0 ساله با دهلی 
نو است. »آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان در دیدار 
با »نارندرا مودی« نخســت وزیر هند در برلین 
بر تقویت و ارتقای مناســبات اقتصادی دوجانبه 
تاکید کرد. در عین حال صاحب نظران معتقدند 
که این دیدار در حالی که آمریــکا در پی اعمال 
سیاســت های حمایت گرایانه اســت از اهمیت 
بسزایی برخوردار اســت. این روزنامه آلمانی در 
ادامه خبر خود آورده است: شواهد و گفته های 
کارشناسان اقتصادی حاکی از تالش آلمان برای 

دستیابی به توافق تجاری ۱0 ساله با هند است.

 اسالم آباد به مذاکرات خود
 با افغانستان ادامه می دهد

وزارت امور خارجه پاکستان اعالم کرد که اسالم 
آباد به مذاکرات خود با افغانســتان در راستای 
ایجاد صلح و ثبات در منطقــه ادامه خواهد داد. 
»محمد فیصل« ســخنگوی وزارت امور خاجه 
پاکستان طی یک نشست خبری گفت که دولت 
پاکستان به تالش های خود برای حل تنش های 
موجود میان دو کشــور ادامه خواهد داد.وی در 
ادامه تاکید کرد که کشورش برای برقراری ثبات 
و امنیــت در منطقه، مذاکرات خــود را با دولت 

افغانستان ادامه خواهد داد.

 استقبال ژاپن
 از تصمیم  کره شمالی 

»شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن از تصمیم پیونگ 
یانگ بــرای »تعلیق آزمایش های هســته ای و 
موشکی« اســتقبال کرد.خبرگزاری رسمی کره 
شمالی )KCNA(  اعالم کرد که پیونگ یانگ در 
تالش برای دستیابی به رشد اقتصادی و برقراری 
صلح در شبه جزیره کره، آزمایش های هسته ای 
و موشکی خود را فورا به حالت تعلیق در می آورد 
و یک مرکز آزمایش هسته ای در شمال این کشور 

را تعطیل می کند.

عربستان زیارت غار حرا را 
ممنوع اعالم کرد

معاون امور عمره وزارت حج عربستان با اشاره به 
ممنوعیت صعود عمره گزاران به کوه نور و زیارت 
غار حرا، گفت: این تصمیم برای حفظ ســالمتی 

زائران بیت ا...  الحرام گرفته شده است.
»عبدالعزیز الوزان« معاون امور عمره وزارت حج 
عربستان در گفت وگو با روزنامه عکاظ این کشور 
اظهار داشــت: صعود عمره گزاران به کوه نور به 
دلیل برخی تخلف های شــرعی و حفظ سالمتی 
زائران و عمره گزاران از این پس ممنوع اســت.

الوزان با بیان اینکه شــرکت ها و موسسات حج 
مجاز نباید زمانی را برای زیارت کوه نور اختصاص 
دهند، افزود: این تصمیم برای حفظ ســالمتی 
زائران بیــت ا... الحرام گرفته شــده زیرا به دلیل 
ارتفاع بســیار زیاد این کوه ممکن است زائران با 
صعود به آن با خطر بیهوشــی یا کمبود اکسیژن 
روبه رو شوند.وی شرکت های حج را تهدید کرد 
در صورتی که زیارت کوه نور را در برنامه خود قرار 
دهند و کمیته ویژه این تخلف را مشــاهده کند، 
شرکت های متخلف با جریمه و مجازات روبه رو 

خواهد شد.

تیر خالص پیونگ یانگ به نیم قرن فعالیت هسته ای
در تهران برگزار می شود؛

اجالس فرماندهان نیروی 
دریایی اقیانوس هند

 فرمانده نیروی دریایــی ارتش گفت: اجالس 
بزرگ فرماندهان نیروی دریایی کشــورهای 
حاشــیه اقیانوس هنــد از روز دوشــنبه این 
هفته)فردا( به میزبانی نیروی دریایی راهبردی 
ارتش در تهــران برگزار می شــود.  وی افزود: 
اجالس کشورهای شمال اقیانوس هند شامل 
2۳ عضو دائم و ۹ عضو ناظر است و نیروی دریایی 
راهبردی ارتش جمهوری اســالمی ایران نیز 
جزو اعضای دائم این اجالس اســت.  فرمانده 
نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: این اجالس 
که تاکنون پنج دوره آن در کشورهای مختلف 
برگزار شده، بزرگ ترین اجالس نظامی تاریخ 
ایران است که میزبانی آن از 2 اردیبهشت ۱۳۹۷ 
به مدت 2 سال برعهده نداجا بوده و قرار است که 
حدود ۳۵ هیئت عالی رتبه نظامی از کشورهای 
مختلف جهان برای شــرکت در این اجالس 2 

روزه، به تهران سفر کنند.

تمدید شد؛
ثبت نام متقاضیان تاسیس 
دفتر خدمات الکترونیک

مهلــت ثبت نــام تاســیس دفاتــر خدمات 
الکترونیک قضایی سال ۹۷-۹6 تمدید شد.با  
توجه به اســتقبال متقاضیــان دفاتر خدمات 
الکترونیــک قضائــی در کلیــه حــوزه های 
قضائی کشــور  به جز مراکز اســتان به اطالع 
می رساند مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۳۹۷/2/۱۵ 
تمدید می شــود.ذکر این نکته ضروری است 
 که ثبت نام فقــط از طریق ســامانه اینترنتی

 www.adliran.ir انجام می شود.

طرح تشکیل وزارت میراث 
فرهنگی بررسی می شود

طرح یک فوریتــی تشــکیل وزارت میراث 
 فرهنگــی در دســتور کار مجلــس قــرار 

گرفت. 
طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و 
خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سالمت در 
رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و 
فضاهای مجازی اعاده شده از شورای نگهبان، 
رد طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات 
مالــی، اداری و پشــتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش همچنین گزارش کمیســیون برنامه 
و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد قانون 
هدفمندی یارانه هــا و تبصره های مربوط به 
آن در قوانین بودجه ســنواتی طی سال های 
۱۳8۹ لغایت ۱۳۹۵ نیز بررســی می شــود. 
همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت 
برای پاسخ به سواالت نمایندگان و وزیر اقتصاد 
و رییس کل بانک مرکزی برای ارائه گزارش در 
خصوص رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه های 
تحت تملک بانکی در صحــن علنی مجلس 

حضور خواهند یافت.

 خبر خوش نوبخت 
برای بازنشستگان

ســخنگوی دولت گفت: برنامه ریزی کردیم تا 
از ســال آینده مبلغ بیشــتری را برای کاهش 
نابرابری های حقوق بازنشســتگان اختصاص 

دهیم.
وی ادامه داد: قانونی که فعال در حال اجراست 
دوره آزمایشی خود را سپری می کند و دولت با 
اصالحاتی آن را به مجلس تقدیم کرد.سخنگوی 
دولت بیان کرد: این قانون در کمیســیون های 
مجلس در حال بررسی  است و یکی از اهداف این 
اصالحیه این است که نابرابری ها در پرداخت ها 
چه در امور شــاغالن و چه در زمینه مرتبط با 
بازنشستگان برطرف شود.نوبخت ابراز امیدواری 
کرد تا مجلس با اولویت دادن به بررسی اصالح 
این قانون، زمینه کاهش نابرابری ها را فراهم 

کند.

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

سیاست خارجی

خطیـب موقـت نمـاز جمعـه تهـران تاکیـد کـرد: 
در مـورد نوسـانات ارزی کار نفـوذی هـا را شـاهد 
بودیـم، در سـال ۷8، 88 و دی مـاه و اسـفندماه 
سـال گذشـته دشـمنان به دنبال ناامنی سیاسی، 
اقتصـادی و اجتماعـی بودنـد و بایـد مـردم و 
مسـئوالن مـا هوشـیار باشـند و سـربازان گمنـام 
امـام زمان)عـج( هـم بایـد نـه تنهـا رصـد کننـد 
کـه تهاجمی عمـل کنند تـا بیگانـگان را مشـغول 
سـازند تا بـه فکـر آسـیب زدن به کشـور نباشـند.

 وی در ادامـه گفـت: روش هایـی کـه دشـمن در 
جنـگ بـا مـا بـه کار مـی بـرد، بحـث نفوذ اسـت 
چرا کـه نفـاق اسـالم را بـه مصیبـت هایـی مبتال 
کـرده بـه ایـن زودی هـا از آن خـالص نمـی 
شـویم. پـس بایـد آنهایـی کـه دل در گـرو 
 دشـمنان دارنـد امـا دم از خدمـت مـی زننـد را

 بشناسیم. 

 نوسانات ارزی
 کار نفوذی ها بود

خطیب جمعه تهران :

خطبه

کافه سیاست

عکس  روز 

هم اندیشی مدیران ارشد دولت 
تدبیر و امید با حضور رییس جمهور

مانند یک ارتش آماده حرکت هستیم

پیشنهاد سردبیر:

ظریف گفــت که در صورت خــروج آمریکا 
از توافــق هســته ای، ایران آماده اســت تا 
برنامه  هســته ای خود را از ســر بگیرد.وزیر 
امور خارجه با بیان اینکه در صورت تجدید 
تحریم ها  تهــران آماده اســت تــا برنامه 
هسته ای خود را از ســر بگیرد، تصریح کرد: 
ما گزینه هایی را برای خودمان قرار داده ایم 
و ایــن گزینه ها آماده هســتند که شــامل 
گزینه هایی برای از ســرگیری فعالیت های 
هسته ای مان است.ظریف همچنین در پاسخ 
به این ســوال که اگر ترامپ از توافق خارج 
شود ایران چگونه پاسخ خواهد داد،  گفت: این 
گزینه ها آماده اجرا هستند و زمانی که الزم 
باشد، تصمیم ضروری را اتخاذ خواهیم کرد.

وی ادامه داد: غــرب نمی تواند از ما بخواهد 
که به طور یک جانبه توافقی را که شکست 

خورده است به تنهایی اجرا کنیم.

با سرعت باالتر برنامه 
هسته ای را بازمی گردانیم

سرلشکر موسوی
فرمانده کل ارتش:

ارتش

رییس ســازمان انرژی اتمی گفت:هــر زمان نظام 
تصمیم بگیرد، ماننــد یک ارتش آمــاده حرکت 
هستیم، هرچند که امیدواریم طرف مقابل سرعقل 
بیاید و کاری نکند که هم خودش را و هم دیگران را 

به درد سر بیندازد.
علی اکبر صالحی در پاسخ به سوالی در مورد توانایی 
های سازمان انرژی اتمی در صورت خروج آمریکا از 
برجام گفت: همانطور که رییس جمهور فرمودند از 

نظر فنی برای همه سناریوها آمادگی داریم.
رییس ســازمان انرژی اتمی ادامه داد: البته بارها 
گفتیم  امیدواریم هیچوقت این مسئله پیش نیاید و 
ضرورتی نباشد که ما تصمیمات فنی اتخاذ کنیم ، به 
گونه ای آماده هستیم که طرف حیرت زده خواهد 
شد.صالحی تاکید کرد: این یک مبالغه و یا یک شعار 
نیست، بنده هیچوقت حرفی را نمی زنم که به آن 

اعتماد نداشته باشم.

مانند یک ارتش آماده 
حرکت هستیم

صالحی:

انرژی هسته ای

فرمانده کل ارتش گفت: سقف 2۵ سال برای 
نابودی رژیم صهیونیستی قطعی است اما ما 
باید به سمت آن حرکت کنیم که این موضوع 
نیز جزو ماموریت های سپاه پاسداران است.

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی اظهار 
داشت: انســجام و همدلی نیروهای مسلح 
با فرمــان رهبر معظم انقــالب، تودهنی به 
دشمنان انقالب اسالمی است. فرمانده کل 
ارتش ادامه داد: دشــمنی ها و قضاوت های 
ناصحیح تازگی ندارد. از روز اول تاســیس 
سپاه قضاوت ها و مواضع خصمانه در مورد 
سپاه وجود داشته اســت. وی ادامه داد: بعد 
از جنگ صحبت هایی بر اســاس اشــتباه 
محاسباتی مبنی بر ادغام ارتش و سپاه مطرح 
شد، اما در اینجا تدبیر رهبر معظم انقالب به 
کار آمد و فرمودند که اگــر ما امروز ارتش و 

سپاه نداشتیم باید آن را ایجاد می کردیم.

نابودی اسراییل تا ۲۵ سال 
دیگر، ماموریت سپاه است

پیشخوان

بین الملل

حجت االسالم حسن روحانی در نشست هم اندیشی مدیران ارشد 
دولت اظهار کرد: از ما انتقاد کنید؛ چــرا که ما دل نازک و زود رنج 
نیستیم و برای یک انتقاد آســمان و زمین را به هم نمی بافیم. وی 
با اشاره به ضرورت گشــایش در فضای مجازی ادامه داد: این که 
شبکه ای در ایران انحصارنداشته باشد خوب است؛ چرا که انحصار 
درست نیست اما بگذارید مردم زندگی شــان را بکنند.  روحانی 
در ادامه گفت:  اســاس حکومت پس از رضای خدا، رضای مردم 

است. این همه نظرسنجی می کنیم، اما به درد نمی خورد. اگر در 
نظرسنجی ها فهمیدیم که مردم امسال نسبت به سال گذشته از 
حکومت و حاکمان و دولت و مسئولین به خاطر ادب و رفتارشان 
راضی تر شدند، پس ما موفق هســتیم. بار مسئولیت بر دوش قوه 
مجریه است و هیج دستگاه نظارتی حق ندارد در مدیریت دخالت 
کند و دســتگاه نظارتی حق دخالت در قوه مجریــه را ندارد. وی 
در ادامه خاطر نشــان کرد: با جنگ و دعوا، امر به معروف درست 

نمی شــود. همین موبایل راه امر به معروف و نهی از منکر است اما 
نمی دانم چرا برخی از موبایل بدشان می آید. از اطالعات مردم هم 
خوششان نمی آید و می گویند مردم در بی خبری محض باشند، 
شب راحت تر می خوابند. ما بر مبنای حقوق شهروندی که اعالم 
کردیم معتقدیم که اطالع، نظارت و انتقاد حق مردم است. از ما انتقاد 
کنید ما دل نازک نیستیم و از رییس جمهور دولت انتقاد کنید که 

ظاهرا غیر از دولت هم نمی توانند به کسی یا جایی انتقاد کنند.

روحانی:
 بگذارید مردم زندگیشان را بکنند

خبرگــزاری آمریکایــی دیفنس نیــوز، در تحلیلی به 
توانمندی موشــکی ایران اعتراف کرده و آن را مرموز 
می داند. این خبرگزاری موشک کمین2 ارتش ایران را 

مشابه موشک های آمریکایی معرفی کرد.
  خبرگــزاری آمریکایی دیفنــس نیوز در گزارشــی 

نوشــت: »ایران در روز ارتش یک موشــک کروز »مرموز« را که پیش از این هرگز دیده نشــده است، 
به نمایــش درآورد.« دیفنس نیــوز در ادامه گــزارش داد:  ایران یک سیســتم دفاع موشــکی به نام 
کمیــن 2 را هم معرفی کرد کــه برای تهیــه تهدیدهای کم ارتفــاع ازجمله انــواع هواپیماهای بدون 
سرنشــین و هواپیماهای کم پرواز طراحی شــده بــود. این موشــک ضدهوایی، تمامی مشــخصات 
 موشک های ســاخت آمریکا را دارد درحالی که روی آن »نیروی هوایی جمهوری اسالمی« نوشته شده

 است.

پس از جوسازی های اخیر در مورد عدم امنیت پیام رسان 
های داخلی؛ ســایت دفتر آیت ا... مکارم شــیرازی متن 
یکی از نامه هایی که به ایــن دفتر در زمینه رعایت حریم 
خصوصی و نیز لزوم خود کفایی و رفع نیاز کنونی جامعه 
به پیام رسان در بســتر فضای مجازی و عیوب و مضرات 

پیام رسان های خارجی مانند تلگرام و  شبکه های اجتماعی  از نظر های مختلف خصوصا فرهنگی و امنیتی 
و اقبال و توجهی هم به پیام رسان های داخلی شده که در حال گسترش است اما برخی با اغراض و نیت های 
دشمنانه سعی در امنیتی نشان دادن پیام رســان های داخلی دارند تا مردم را از وارد شدن به این پیام رسان 
ها بترسانندارسال شده را منتشــر کرد و نوشت آیت ا... مکارم شیرازی در پاســخ به این نامه عنوان کرد که 
شک نیست که تعرض به حریم خصوصی افراد چه در فضای مجازی باشد چه در غیر آن شرعا جایز نیست و 

مسئولیت شدید دارد.

اعتراف خبرگزاری 
آمریکایی به قدرت 
موشکی ایران

فتوای آیت ا... مکارم 
در باره حریم خصوصی 
پیام رسان های داخلی

 کره شمالی رسما دست از آزمایشات موشکی کشید؛ 

فیلتــر زنان پاســخ 
نمی دهد

شیب خروج از برجام 
تند شد

بازی پنهان روسیه و 
ترکیه در سوریه

خروج الزم نیســت؛ 
تحریمش می کنیم

ضرب ارشاد
داد از رخوت دولت

برخــورد بــا مامور 
متخلف مرضیه محب رسول
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تولیدبنزینبه۸۴میلیونلیترمیرسد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

انرژی

مدیرعامل شرکت گاز استان اعالم کرد:
تحویل بدون وقفه گاز طبیعی 

به نیروگاه های اصفهان
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: 
سال گذشته با افزایش 459 میلیون مترمکعبی 
مصرف گاز در بخش نیروگاهی، گازرســانی به 
نیروگاه های سطح استان بدون لحظه ای توقف 
انجام شده است.سید مصطفی علوی  اظهار کرد: 
سال گذشته گاز منازل و اماکن تجاری به جزء در 
مواقع تعمیرات شبکه به صورت مستمر جریان 
داشته و از طرفی قطع نشــدن حتی یک ثانیه 
گاز نیروگاه شهید محمد منتظری )بزرگترین 
نیروگاه تولید برق استان(، کمک بزرگی در حفظ 
هوای پاک شــهر اصفهان بود.وی با بیان اینکه 
اصفهان یک استان صنعتی است و 35 درصد گاز 
دریافتی این استان در بخش صنعت مصرف می 
شود، گفت: اصفهان از نظر توزیع گاز در جایگاه 
نخست کشور اســت و نقش بارزی در تولید و 

صنعت استان دارد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان تصریح 
کرد: برنامه ریزی برای گازرسانی به 2 هزار و 400 
واحد صنعتی در سطح استان صورت پذیرفته و 

اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به گازرســانی به 103 شهرستان از 
مجموع 107 شهر اســتان، گفت: تنها به چهار 
شهر در شرق اســتان شــامل خور و بیابانک، 
جندق، فرخی و انارک و هم چنین دو روستای 
چوپانان و چاه ملک گازرســانی نشــده است و 
پروژه گاز رســانی به ایــن مناطــق از طریق 
CNG در حال انجام اســت.علوی افزود: طرح 
گازرســانی به شهرهای شرقی اســتان بزرگ 
ترین پروژه CNG کشور محسوب می شود، در 
این پروژه گاز طبیعی از طریق ایســتگاه نایین 
)ایستگاه مادر( فشرده شــده و به 12 ایستگاه 
 )دختر( جهت تقلیل فشار برای مصرف خانگی

 انتقال می یابد. 

بازار

سماوررو اجاقی

مدیر جهاد کشاورزی نطنز خبر داد:
ارائه سوخت یارانه دار به ماشین 

آالت کشاورزی پالک دار 
مدیر جهاد کشــاورزی نطنز گفت: سه هزار و 2۶ 
تن تخم مرغ در سال گذشــته در واحدهای مرغ 
تخم گذار شهرستان نطنز تولید و به بازار مصرف 
ارسال شده است. به گزارش صاحب نیوز؛ عبدالرضا 
مهدی بادی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: 
سه واحد فعال مرغ تخم گذار در سطح شهرستان 
فعال بوده که در مجموع در آن ها 2۸3 هزار قطعه 
مرغ وجود دارد و با نظارت مستمر ادارات مربوطه 
مشغول تولید تخم مرغ سالم و بهداشتی هستند.

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان نطنز افزود: 
سه هزار و 2۶ تن تخم مرغ در ســال گذشته در 
واحدهای مرغ تخم گذار شهرســتان نطنز تولید 
و به بازار مصرف ارســال شده اســت.وی تصریح 
کرد: یک واحــد مرغ داری به ظرفیــت 20 هزار 
 قطعه نیز به خاطر درگیــری با بیماری، غیر فعال 

شده است.
مهدی بادی همچنین از توزیع دو میلیون و 1۶۶ 
هزار لیتر سوخت نفت گاز و نفت سفید بین بهره 
برداران بخش کشاورزی در سال گذشته خبر داد و 
بیان کرد: برآورد و تایید سوخت اینترنتی بین بهره 
برداران شامل مرغداری ها، گاوداری ها و ماشین 
االت بخش کشاورزی در سال 9۶ در سامانه تجارت 
آســان به صورت یارانه دار انجام شد.وی گفت: از 
مجموع سوخت توزیع شــده یک میلیون و 5۶1 
هزار لیتر به حوزه مکانیزاســیون و یک میلیون و 
100 هزار لیتر به بخش امور دام اختصاص یافت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نطنز با بیان این 
که نفت ســفید و نفت گاز از حامــل های انرژی 
یارانه دار بوده و با قیمت مصوب دولتی و با نظارت 
کارشناسان جهاد کشــاورزی بین بهره برداران 
توزیع می شــود، خاطرنشان کرد: مالکان ماشین 
االت بخش کشــاورزی باید برای تحویل سوخت 

یارانه دار، پالک ناجا ارائه کنند.

 جریمه بیش از 10میلیاردی
 دو قاچاقچی طال

دو قاچاقچی طــال در اصفهان به پرداخت جریمه 
بیش از 10 میلیــارد و 975 میلیون ریال در حق 

صندوق دولت محکوم شدند. 
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: پس از 
آگاهی از نگهداری و عرصه طالی قاچاق، ماموران 
تعزیرات در بازرسی از دو واحد صنفی متخلف در 
مجموع پنج کیلوگرم و 23۶ گرم طالی قاچاق به 
ارزش بیش از چهار میلیــارد و ۶۸7 میلیون ریال 

کشف کردند.
غالمرضا صالحی افزود: به سبب نبود اسناد مثبت 
گمرکی، این مقدار طال به نفع دولت جمع آوری و 
قاچاقچیان طال به پرداخت بیش از 10 میلیارد و 
975 میلیون ریال به اتهام نگهداری وعرضه طالی 

قاچاق در حق صندوق دولت محکوم شدند.

قطع تدریجی واردات بنزین؛
 تولید بنزین به ۸۴ میلیون لیتر 

می رسد
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: در صورتی که فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس وارد مدار شود تولید بنزین روزانه کشور به 

۸4 میلیون لیتر می رسد.
ســیدمحمدرضا موســوی خواه با بیان اینکه در 
حال حاضر میزان تولید بنزین در کشــور نزدیک 
به ۸0 میلیون لیتر است، اظهارکرد: میزان تولید 
بنزین در کشــور به زودی و با به مــدار آمدن فاز 
دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به ۸4 میلیون 
لیتر می رسد.وی درمورد میزان واردات بنزین به 
کشــور نیز توضیح داد: طبق آخرین آمار در حال 
 حاضر روزی هفت میلیون لیتر بنزین به کشور وارد 

می شود.

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: با توجه به 
استقبالی که از پیش فروش با موعد یک ماهه شده 
است و محدودیت های خطوط تولید سکه طال در 
ضرابخانه، پیش فروش با سررسید یکماهه متوقف 
شد. مســعود رحیمی اعالم کرد: بانک مرکزی از 
ماه های پایانی سال قبل با اتخاذ اقداماتی به منظور 
مدیریت نقدینگی و تنظیم بازار ارز به صورت کلی 
و خاصه ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای سکه بهار 
آزادی در کشــور، اقداماتی از جمله برگزاری حراج 
سکه طال از طریق بانک کارگشایی و متعاقب آن ارائه 
طرح پیش فروش سکه بهار آزادی با سررسیدهای 
زمانی مختلف را انجام داد. در این خصوص با توجه 
به شهرت سکه های تولیدی بانک مرکزی و اعتماد 
مردم به آن، حفظ کیفیت کار از لحاظ عیار دقیق، 
خلوص باال و ضرب از یکسو و ایفای دقیق تعهدات 
ناشــی از پیش فروش از ســوی دیگر؛ مهم ترین 
دغدغه و خط قرمز بانــک مرکزی در تولید و توزیع 

سکه است.
وی تاکید کــرد: بر این مبنا با توجه به اســتقبالی 

که از پیش فروش با موعد یک ماهه شــده اســت 
و محدودیــت های خطــوط تولید ســکه طال در 
ضرابخانه، پیش فروش با سررسید یکماهه متوقف 
شد.رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
ذخائر ارزی بانک مرکزی در حال حاضر شــرایط 
بسیار مناســبی دارد، بر این اساس مشکل خاصی 
برای تامین طالی مورد نیاز  بــازار وجود نخواهد 

داشت. 

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی خبر داد:

توقف پیش فروش یک ماهه سکه به دلیل محدودیت در ضرب
مدیر عامل هلدینگ Poctexkom روسیه از آمادگی 
این هلدینگ برای افزایش همکاری ها در بخش معادن 
و صنایع فلزی با فعالن اقتصادی استان اصفهان خبر 
داد.الکساندر وارسوف در دیدار با فعاالن بخش معدون 
 اســتان اصفهان با اشــاره به فعالیت های هلیدنگ
 Poctexkom در کشــور روســیه اظهار کرد: این 
هلدینگ در استان سوردلوفســک روسیه به عنوان 
یکی از اســتان های معدنی این کشــور مشغول به 
فعالیت است و در دو سال گذشته توسعه روابط خود 
با ایران را در دســتور کار قرار داده است.مدیر عامل 
هلدینگ روستک با بیان اینکه این هلدینگ توسعه 
استان به استان در ایران پیگیری می کند، خاطرنشان 
کرد: استان اصفهان به عنوان هدف توسعه همکاری 
های این هلدینگ روسی با کشور ایران انتخاب شده 
است.وی تولید تیتانیوم و نیکل را دو محصول عمده 
این هلدینگ برشمرد و خاطرنشان کرد: صنایع فلزی، 
چوب و مواد غذایــی از دیگر حوزه هــای فعال این 
هلدینگ در روسیه اســت که آماده توسعه همکاری 
با شرکت های ایرانی است.ورسوف تاکید کرد: برای  

تولید و توزیع مواد معدنی  از جمله کانی های فلزی 
می توان همکاری مشــترکی با  شرکت های استان 
اصفهان آغاز کرد .مدیر شرکت سرمایه گذاری تکادو  
نیز در این دیدار با اشــاره به ظرفیت شــرکت های 
ایرانی برای توسعه همکاری ها با شرکت های روسی، 
عنوان کرد: ظرفیت هــای زیادی بــرای همکاری 
 شرکت های معدنی استان با هلدینگ »روستک کم« 

وجود دارد.

در دیدار مدیر هلدینگ Poctexkom روسیه با فعاالن معدنی استان مطرح شد؛

ظرفیت باالی همکاری ایران و  روسیه در بخش معدنی

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار کرد: قیمت کاالهای اساسی به ویژه گوشت قرمز وارداتی باوجود تک 
نرخی شدن ارز افزایش نخواهد داشت.حمید ورناصری افزود: ذخایر گوشت مرغ و قرمز به اندازه کافی است و با توجه 
به میزان تولید گوشت مرغ نیازی به عرضه ذخایر نیست. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: تخم مرغ با ارز 
حدود 5 هزار تومان وارد می شد که با تک نرخی شدن ارز قیمت تخم مرغ وارداتی کاهش خواهد یافت.ورناصری در 
خصوص قیمت نهاده های تولید افزود: هیچگونه افزایش قیمتی در نهاده های وارداتی کنجاله ، سویا و ذرت نداریم و 

بخش خصوصی مکلف است با قیمت گذشته نهاده ها را در اختیار مرغداران و دامداران قرار دهد.

کاالهای اساسی در ماه 
رمضان با قیمت گذشته 

عرضه می شود

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام:

خبر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،755،500
تومان

892،000نیم سکه
تومان

560،500ربع سکه
تومان

355،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

170،378
تومان

      قیمت سکه و طال

سماور رواجاقي عالي نسب 
مدل Abnous 2 - ظرفيت 6 ليتر

 166,000
تومان

سماور رواجاقي عالي نسب 
مدل Nastaran ظرفيت 4 ليتر

 204,000
تومان

سماور رواجاقي عالي نسب 
مدل Abgineh ظرفيت 5 ليتر

 228,500
تومان

رقابت بانک ها برای گرفتن 
سپرده های ارزی

عکس روز

در شهرسکه

مدیر کل مالیاتی استان اصفهان گفت: در سال 9۶ بیش 
از 23 درصد درآمدهای مالیاتی اســتان به دلیل افزایش 
صادرات تحقق پیدا نکرد.مراد امیری اظهار کرد: اســتان 
اصفهان پس از تهران بــا 200 میلیارد تومان اســترداد 
مالیاتی به مودیان رتبه دوم کشــور را به خود اختصاص 
داده است.وی با اشــاره به مســائل واحدهای تولیدی و 

صادرکنندگان طال و جواهرات، گفت: پرونده های مالیاتــی تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر به 
صورت ویژه پیگیری می شود تا فعاالن این بخش در شرایط مناســب به فعالیت خود ادامه دهند.مدیر کل 
مالیاتی استان اصفهان با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی در استان اصفهان به نقطه صفر نزدیک می شود، افزود: با 
بررسی  95 واحد تولیدی بزرگ استان، فروش واحدهای تولیدی استان نسبت به سال های گذشته کاهش 

یافته است.

مدیر کل مالیاتی استان:

23 درصد درآمدهای 
مالیاتی اصفهان در 
سال 96 تحقق نیافت

عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی کاشــان که ســال 
۸9 به تصویب دولت و مجلس رسید؛سال گذشته  نهایی 
شــد.نماینده کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شورای 
اسالمی درنشســت خبری با اشــاره به اینکه طرح ایجاد 
منطقه ویژه اقتصادی کاشــان در زمینی به وسعت هزار و 
344 هکتار، ســال ۸9 به تصویب هیئت دولت و مجلس 

شورای اسالمی رسید گفت: عملیات اجرایی این طرح تا سال 94 مسکوت مانده بود که با پیگیری مکرر اواخر 
پارسال نهایی شد .ساداتی نژاد با اشاره به اینکه سال گذشته اعتبار 25 میلیارد ریالی این طرح به علت نداشتن 
مجوز زیست محیطی جذب نشد، گفت: امسال به همین میزان اعتبار برای فنس کشی 250 هکتار از زمین های 
این منطقه تخصیص یافته است . وی در ادامه این نشست به بحران کمبود آب در منطقه کاشان هم اشاره کرد و 

گفت: شرایط کم آبی در زاینده رود چالش های آبی را برای مناطق استان ایجاد کرده است.

نماینده مردم کاشان:

عملیات اجرایی منطقه 
ویژه اقتصادی کاشان 
آغاز می شود

توسعه و تقویت تولید ملی یا داخلی یا حمایت از کاالی 
ایرانی، عبارات و واژگانی است که از حیث معنا و مفهوم 
در یک قالب می گنجد و به واقع هر آنچه نســبت به 
حمایت حداکثری از کاالی ایرانی یا تقویت بنیه تولیدی 
به توفیقات بیشتری نائل شــویم به همان میزان در 
شکوفایی و توسعه پایدار اقتصادی، ضریب موفقیت ها 
افزون تر خواهد شد. فارغ از مزایا و دستاوردهای حمایت 
از کاالی ایرانی که در طی روزهای گذشته به کرات به 
ابعاد آن پرداخته شده، نباید این واقعیت را از نظر دور 
داشــت که برخی از فعاالن حوزه صنعتی، با واردات 
قطعات منفصله به سرهم بندی پیچ و مهره یا به تعبیری 
مونتاژ کاری مبادرت می ورزند و محصول حاصل شده 
را تحت عنوان تولید ملی ، روانه بازار می کنند ، رویه و 
رویکردی که شوربختانه باید به آن عنوان خود فریبی 
یا دیگر فریبی را اطالق کرد، زیرا واضح است که چنین 
محصوالتی از اصل و اساس در قالب تولید داخلی نمی 
گنجد و زمانی می توان یک محصول را تولید بومی نام 
نهاد که قطعات منفصله آن نیز در داخل کشور تولید و 
عرضه شود؛ در این میان برخی از کارشناسان و فعاالن 
حوزه صنعتی حتی کاالهایی که برخی  از قطعات مورد 
نیاز آن، از آن سوی مرزها وارد کشــور می شود را در 
قالب تولید ملی نامگذاری می کنند.احمد رســتمی، 
یکی از فعاالن عرصه صنعت و تولید با اشاره به ضرورت 
دوری جســتن از رویه مونتاژ کاری در میان برخی از 
تولیدکنندگان اظهار کرد: اهمیت تولید داخلی تنها به 
عرضه کاال و بیرون آمدن محصولی از یک واحد تولیدی 
بزرگ، متوسط یا کوچک خالصه نمی شود ، بلکه آنچه 
حائز اهمیت است به استقالل کشور از حیث اقتصادی و 
صنعتی و عدم وابستگی به فالن کمپانی یا تولیدکننده 

خارجی معطوف می شود.
ضرورت واردات تکنولوژی و دانش فنی روز دنیا

چندی پیــش، مجتبی خســرو تاج، معــاون وزارت 
صنعت،معدن و تجارت راهکار فاصله گرفتن از فرهنگ 
مونتاژ کاری را در اتکای به تکنولوژی و دانش روز دنیا 
بیان کرد.وی معتقد اســت؛ یکی از دالیــل  بروز این 
نارســایی )مونتاژ کاری( را بایــد در ضعف آکادمیک 
کشور )در برخی حوزه ها( جست وو کرد.معاون وزیر 

صنعت،معدن و تجارت می گویــد: باید نظام علمی و 
دانشگاهی کشور در تقویت داده های خود به ضریبی 
از توفیق نائل شود که ضعف ها و کاستی های صنعت 
و تولید داخلی را تشخیص داده و با واردات تکنولوژی 
و دانش فنی روز دنیا ،کمک حال تولید کننده داخلی 

باشد.
 پشــت پرده واردات قطعات منفصله و مونتاژ 

کاری چیست؟
برخی از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی  افزایش 
مونتاژکاری در صنعت کشور را ناشی از نگاه سود محور 
برخی از فعاالن اقتصادی قلمداد می کنند.حســین 
محمودی اصل، کارشناس مســائل اقتصادی با اشاره 
به تعرفه هایی که بــرای واردات کاال با هدف حمایت 
از تولید داخلی وضع می شــود ، اظهــار کرد: برخی 
تولیدکنندگان برای شکســتن و دور زدن تعرفه ها، 
با واردات خرد و قطعات منفصلــه که به مراتب تعرفه 
بسیار کمتری برای آن تعریف شده ، به سر هم بندی 
آن و پیچ و مهره کردن این قطعات در داخل کشــور 

مبادرت می ورزند.محمودی اصل با بیان اینکه ضرورت 
چاره اندیشی و مقابله با آن با اتخاذ تدابیر هوشمندانه 
احساس می شود، گفت: برخی از تولیدکنندگان گاهی 
یک قطعه را به 5 قسمت تقسیم می کنند و با وارد کردن 
آن از مبادی متعدد به داخل کشــور، آن را به یکدیگر 
پیچ و مهره می کنند ، روشــی که در عمل حمایت از 
تولید داخلی و وضع نظام تعرفه ای در راستای تقویت 
تولید داخلی و پشتیبانی از کاالی ایرانی را خنثی و بی 

اثر می کند.
واردات تکنولوژی و دانش پیشرفته از چین در 

اولویت قرار گیرد
در طول سالیان اخیر،کشور چین به یکی از مبادی اصلی 
واردات به ایران مبدل شده و آنقدر بخش قابل توجهی 
از فعاالن اقتصادی و تاجران به واردات محصوالت بی 
کیفیت از این کشور اقدام کرده اند که کاالهای چینی 
در ایران به محصوالتی بی کیفیت  معروف شده اند.این 
در شرایطی است که چین یکی از کشورهای صنعتی 
جهان به شمار می رود و کاالهای این کشور در بسیاری 

از بازارهــای قدرتمند و صاحب نام دنیــا، عرضه و به 
فروش می رسد؛ اما مشکل اینجاست که واردکنندگان 
ایرانی در انتخاب محصوالت چینی به خرید تولیدات 
بی کیفیت کشــور مذکور عالقه مند هستند که البته 
ریشه این امر را نیز باید در سودجویی این افراد جست 

وجو کرد.
در همین ارتباط؛ علی دهقانی، رایزن بازرگانی ایران در 
چین، اظهار کرد: باید واردات تکنولوژی و فناوری به روز 
چین در اولویت فعاالن تولیدی و اقتصادی قرار گیرد 
و در صورت پیشه کردن چنین رویه ای، حتی االمکان 
از رویکرد مونتاژ کاری فاصله خواهیم گرفت.مجموعه 
اظهارات و مرقومات فوق نشان می دهد برای حمایت از 
کاالی ایرانی باید تمامی بخش های جامعه با همسویی و 
همگرایی هر چه بیشتر نسبت به حمایت از کاالی ایرانی 
و توسعه تولید داخلی ، همت گمارند ، امری که حصول 

آن مســتلزم نگاه 
مسئوالنه به کشور ، 
آینده این مرز و بوم و 
تعصب ملی و برنامه 
ریزی دقیق و مدون 
است.به طور قطع  در 
چنین شرایطی نه 
تنها بســتر واردات 
تکنولوژی و فناوری 
روز دنیــا هموارتر 
خواهد شــد، بلکه 
می توان بــا اتکای 
به جوانــان این مرز 
و بــوم، در ایجاد و 
عرضــه تکنولوژی 
بومــی نیــز موفق 
عمــل کــرد، در 

غیر اینصورت ســاخت فالن یخچال یا فالن خودرو 
با واردات قطعات منفصله آن از خــارج ، تحت عنوان 
تولید ملی ، مســیر اشــتباهی اســت که خسارات 
 جبــران ناپذیری بــرای آینده کشــور در پی خواهد 

داشت.

حمایتحلقهگمشدهتولیدملی

صنعت کشور سال هاست که دچار عارضه مونتاژ کاری شده و گاهی شاهدیم برخی با واردات 
قطعات منفصله، محصول مونتاژ شده را تحت عنوان تولید داخلی عرضه می کنند.

  سر هم بندِی پیچ و مهره، به تولید ملی کمک نمی کند؛   

 برخی از 
تولیدکنندگان 

گاهی یک قطعه 
را به 5 قسمت 

تقسیم می کنند 
و با وارد کردن آن 

از مبادی متعدد به 
داخل کشور، آن 

را به یکدیگر پیچ 
و مهره می کنند
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»تگزاس« بر پرده پردیس 
چهارباغ اصفهان نشست

همزمان با آغاز اردیبهشــت ماه و هفته اصفهان 
ســینماهای اصفهان با اکران ژانرهای مختلف 
ســینمایی بر پرده نقره ای خود مخاطبان را به 
تماشــای هنر هفتــم دعــوت می کند.پردیس 
ســینمایی چهارباغ اصفهان در تازه ترین اکران 
خود فیلم ســینمایی »تگزاس« ساخته مسعود 
اطیابی را در ســالن نقش جهان  بــه نمایش در 
آمده اســت.حمید فرخ نژاد، ســام درخشانی، 
پژمان جمشیدی، گابریال پتری، توگان تی شی 
 را، آدریانو تولوزا تی آگو متوس، فرانســین لیما،

 لی بوم بوم بازیگران فیلم هستند.
در خالصه داستان فیلم آمده: هیچ وقت یه ایرانی 

رو تهدید نکن، حتی تو تگزاس!
همچنین در ســینما پردیس چهارباغ » به وقت 
شام« کاری از ابراهیم حاتمی کیا روی پرده است، 
این فیلم موفق شد 3 سیمرغ بلورین را در سی و 
ششمین دوره جشنواره فیلم فجر دریافت کند. 
در داســتان آن یونس و علی، پدر و پسر خلبانی 
هستند که ماموریت ویژه آنها به پرواز درآوردن 
هواپیمایی در »تدمر« به سمت دمشق است، آنها 
باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز 
نجات دهند؛ اما در این راه مشــکالت زیادی در 

انتظار آنهاست.

 شش دانگ »دنگ شو«
 در اصفهان

دهــه ۹۰ را دهــه اوج شــکل گیری گروه های 
موسیقی در ایران می دانند. گروه هایی که عمدتا 
کارشــان را با موســیقی تلفیقی و مخلوطی از 
موسیقی سنتی، الکترونیک و جاز شروع کردند 
و طی مدت کوتاهی توانستند طرفداران زیادی 
به خصوص در بین نوجوانــان و جوانان دهه ۷۰ 

پیدا کنند.
گروه »دنگ شــو« نیز یکــی از همین گروه های 
موســیقی تلفیقی است که از ســال ۸۹ به طور 
رسمی و با انتشار نخســتین آلبوم خود توانست 

جایش را در بازار موسیقی ایران پیدا کند.
این گروه اگرچه از اوایل دهه ۹۰ شروع به اجرای 
کنســرت هایی در ایران کرد، اما تا همین جمعه 
شــب به اصفهان نیامده بود و اگر می دانســت 
اســتقبال طرفدارانش در این شــهر تا این حد 
 خوب اســت، خیلی قبل تر از این ها به اصفهان 

می آمد.
کنسرت »دنگ شو«، جمعه شب در یک سئانس 
و در حدود ۲ ساعت و نیم برگزار شد. دو ساعت 
و نیمی که هم ملودی های غمگین داشــت و هم 
آهنگ های شــاد. هم موسیقی ســنتی داشت 
 و هم نت هــای جاز و الکترونیــک در آن نواخته 

می شد.

 اکران فیلم های هنر و تجربه
 در سینما سوره متوقف شد

اکران فیلم های هنر و تجربه در ســینما ســوره 
متوقف شد.گروه سینمایی هنر و تجربه اصفهان 
در پردیس سینمایی چهارباغ به اکران های خود 
ادامه داد تا با فضای حرفه ای تری نسبت به سالن 

سوره، پاسخگوی عالقه مندان سینما باشد.
ازاین پس این گــروه ســینمایی در کافه رادیو 
پردیس سینمایی چهارباغ، در دو سئانس ۱۶ و 
۲۲ اکران فیلم خواهد داشــت، برخالف گذشته 
که در چهار ســئانس ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۲۱، شاهد 
اکران فیلم های این گروه ســینمایی در سینما 

سوره بودیم.
دو فیلم »دریا و ماهی پرنده« )مهرداد غفارزاده( 
و »تمارض« )عبد آبســت( در این سینما اکران 
شد و امروز شاهد اکران دو فیلم »کوپال« )کاظم 
مالیی( و »پاپ« )احســان عبدی پــور( در آن 

خواهیم بود.
همچنین فــردا دو فیلــم »بــزم رزم« )وحید 
حسینی( و »برداشت دوم از قضیه اول« )پویان 
باقــرزاده( و سه شــنبه دو فیلــم »دژاوو« )رایا 
نصیری( و »کوپال« )کاظم مالیی( در این سینما 

اکران خواهد شد.

صدا و سیما

میزبانی موزه هنرهای معاصر از ۴ نمایشگاه فرهنگی هنری

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

»خندوانه« از ۲۶ اردیبهشت 
روی آنتن تلویزیون می رود

در حاشیه سی و ششمین جشــنواره جهانی 
فیلم فجر، رامبد جوان گفت: برنامه تلویزیونی 
»خندوانه« از ۲۶ اردیبهشت، روی آنتن شبکه 

نسیم می رود.
مجری و کارگردان برنامه »خندوانه« افزود: این 
برای اولین بار است که تاریخ دقیقی از خندوانه 

ارائه می شود.
گفتنی اســت؛ پیش از این بار ها در خصوص 
زمــان پخش فصــل پنجم خندوانــه حرف و 

حدیث هایی مطرح شده بود.

 فیلم »بازگشت به خانه«
به مراحل فنی رسید

با پایان فیلمبرداری فیلم تلویزیونی »بازگشت 
به خانه« بــه کارگردانی و نویســندگی آرش 
گــودرزی و تهیه کنندگی ســعید پروینی در 
روزهای پایانــی فروردیــن ۹۷، مراحل فنی 
آن برای پخش از رســانه ملی در نیمه شعبان 

آغاز شد.
تدوین ایــن فیلم تلویزیونی را رضا شــهبازی 
برعهده دارد.»بازگشــت به خانه« ملودرامی 
اجتماعی اســت که در آن پیرمردی به نام بابا 
عباس به خاطر لخته خونی درون مغزش دچار 

فراموشی پیشرونده شده است. 
فرزندانش تصمیم می گیرند برای بهتر شدن 
حالش، او را به یک مرکز درمانی، شــبیه خانه 
سالمندان، بســپارند. نوه ها نمی خواهند این 
اتفاق بیفتــد و این آغاز دردســرهای پرتب و 

تاب است ... .
محمود جعفری، امیرحسین رستمی، شیرین 
بینا، رامین راستاد، سیاوش چراغی پور، سینا 
رازانی، سودابه میرکریمی، ریحانه رضی، فرانک 
جلیلی و میثم مرادی ترکیب بازیگران این فیلم 

تلویزیونی را تشکیل می دهند.

 حمایت از کاالی ایرانی
 به سبک»رادیو نمایش«

به مناســبت روز زمین پاک نمایش رادیویی 
»عطر چای« به کارگردانی صدرالدین شجره 

از رادیو نمایش پخش می شود.
نمایــش رادیویی »عطــر چای« را یاســمن 
شــکرگزار نوشــته و داســتان زوجــی را در 
شمال کشــور روایت می کند که زمین چای 
دارند و دخترشــان ســعی دارد با تبلیغ چای 
 ایرانی محصــول شــان را معرفی کنــد و ... .

رضا عمرانــی، کرامت رودســاز، رویا فالحی، 
مهرداد مهماندوســت و مهین نثری بازیگران 

این نمایش رادیویی هستند. 
»عطر چای« به تهیه کنندگی: محمد مهاجر، 
صدابرداری: رضا طاهــری و افکت: محمدرضا 
قبادی فر ساعت ۱۵:۱۵ از رادیو نمایش پخش 

می شود.

لیال حاتمی و محمدرضا فروتن 
در »چهل سالگی« 

شبکه هیســپان تی وی مطابق شــنبه های 
سینمایی هر هفته خود، این بار فیلم سینمایی 
»چهــل ســالگی« بــه کارگردانــی علیرضا 
 رییســیان و بازی لیال حاتمی را آماده پخش

 دارد.
فیلم سینمایی »چهل ســالگی« داستان نگار 
با بازی لیال حاتمی و هم  دانشگاهی  اش کیان 
اســت که توســط ماموران نیــروی انتظامی 
دستگیر می شوند و اتفاقاتی پیش می آید که 

میان آنان جدایی می افتد. 
فرهاد قاضی پرونده آن ۲، دلباخته نگار شــده 
و پس از رســیدگی به موضوع با او ازدواج می  
کند. نگار که در کنار همسر و فرزندش زندگی 
خوبی را می  گذراند پس از گذشت سال  ها به 
عنوان مســئول اجرایی کنسرت کیان انتخاب 
 شــده و با عشــق دوران جوانــی  اش رو به  رو 

می شود. 
در این میان فرهاد، نســبت به همسرش دچار 
سوء ظن می شــود و... عزت ا... انتظامی، لیال 
حاتمــی، محمدرضا فروتن، فــرزان اطهری، 
سهیال گلســتانی و پریا مردانی ها در این فیلم 

سینمایی ایفای نقش دارند.
فیلم سینمایی »چهل سالگی« محصول سال 
۱3۸۸ اول اردیبهشــت ماه ســاعت ۲3:3۰ 
به وقت تهــران آماده پخش بــرای مخاطبان 

هیسپان تی وی شد .

همیشه ساخت فصل های جدید از یک فیلم یا 
سریال که با استقبال خوب مخاطبان مواجه 
شده است برای سازندگان آن چالش بزرگی 
است. آن ها این را می دانند که مخاطب تا این 
جای کار، مجموعه شان را دوست داشته  است 
اما ساخت سری های جدید می تواند ریسک 

باالیی داشته باشد.
 اگر فصل جدید نتوانــد مخاطب را راضی نگه 
دارد شــاید حتی باعث شود ســریال همان 
طرفداران قبلی را هم از دســت بدهد و البته 
در آن طرف سکه، اگر روند خوب شان را ادامه 
دهند محبوبیت شان چند برابر می شود. این 
چالش امسال برای سریال پرمخاطب پایتخت 
هم پیش  آمد. راســتش من هم به عنوان یک 
مخاطب ســاده تلویزیون احساس کردم این 
فصل نتوانــد جذابیت خاص بــرای مخاطب 
داشته باشد.  دقیقا مثل مهران احمدی که در 
سری های قبلی پایتخت در نقش بهبود ایفای 
نقش کرد و در این فصل بــه خاطر اینکه فکر 
می کرد شاید جذابیتش را در این سری از دست 

می دهد از بازی در فصل پنجم کناره گیری کرد. 
اما من به شخصه باید اعتراف کنم که این فکر 
کامال اشتباه بود. پایتختی ها توانستند با درگیر 
کردن مخاطب به داستان فصل جدید و اضافه 
کردن بازیگران تازه نفس از جمله بهرام افشاری 
که نفش بهتاش را به زیبایی بازی می کرد جان 

تازه ای به سریال شان بدهند. به نظر من نیازی 
نیســت به طور خاص از خوبی های ســریال 
حرفی بزنم، همین که تکه کالم های بهتاش، 
نقی، ارســطو، باباپنجعلی و ... در فصل جدید 
را در بیشتر مکان ها از دوست، آشنا و غریبه ها 
می شــنویم ، نشــان می دهد که چطور همه 
درگیر این ســریال بوده اند و این سریال روی 

رفتارشان تاثیر گذاشته است. 
مطمئنا ســریالی که خوب نباشد نمی تواند 
تکه کالم هایش مخاطبانــش را درگیر کند. 
یکی دیگر از نکات مثبت پایتخت ســال۹۷ 
لحظات زیادی بود که مخاطــب را غافلگیر و 
یا حتی میخکوب می کرد. درست است که ما 
می دانستیم آخرو عاقبت داستان پایتختی ها 
خوب می شــود ولی حدس زدن موقعیت ها 
در همان لحظه از فیلم کار آسانی نبود. البته 
همین پرمخاطب بودن و جذاب شدن سریال 
باعث شــد که منتقدانی هم پیــدا کند که از 
همان اوایل سریال روی یک سری نکات خاص 
این ســریال مانور می دادند، اما همان ها هم 
یکی یکی و با روشن شــدن زوایای جدیدی 
از داســتان )ازدواج کــودکان، تبلیغ ترکیه و 
...( از موضع شــان کنارگیری کردند و به صف 
دوستداران این ســریال پیوستند. حاال کامال 
واضح اســت که توقع مردم از پایتختی ها به 
شدت بیشتر شده است و آن ها انتخاب سختی 

بین ادامه دادن یا ندادن سری بعدی دارند.

سریالی که هنوز هم مردم را درگیرخود می کند؛

اَی ِخدا، باز هم پایتخت!؟
اکران مردمی فیلم سینمایی »به وقت شام« شــامگاه جمعه 3۱ فروردین با 
حضور ابراهیم حاتمی کیا و هادی حجازی فر در پردیس ســینمایی »راگا« 
در شهرری برگزار شد.   حاتمی کیا در ســالن نمایش این فیلم گفت: از همه 
کسانی که این فیلم را تماشا کردند و خوششــان آمد، می خواهم تا برای این 
فیلم تبلیغ کنند. اگر این فیلم فروش خوبی داشــته باشــد، مبلغی از آن به 
 جیب من نمی رود، اما برایم مهم اســت که همه مردم پیام فیلم ســینمایی 

»به وقت شام« دریافت کرده و آن را به خوبی درک کنند.
وی ادامه داد: برای تولید فیلم ســینمایی »به وقت شــام« ما به سختی کار 
کرده ایم و شــرایط تولید این فیلم بسیار دشــوار بود. حضور شما مخاطبان 
ســینمای ایران به ما فیلم ســازان قوت قلب می دهد تا در آثــار آینده خود 
اتفاقات بهتری را رقــم بزنیم. هادی حجازی فر، بازیگر فیلم ســینمایی »به 
وقت شــام« نیز اظهار کرد: این اکران های مردمی ما را به مسیری که در آن 
گام برمی داریم، دلگرم می کند. این که فیلم ســینمایی»به وقت شام« شانه 
به شــانه فیلم های کمدی در فروش جلو می رود، خوشــحال کننده است.

وی بیان کرد: ساخت آثاری درباره شــهدای گرانقدر کشورمان، کمتر کاری 
 اســت که می توانیم انجام دهیم تا التیامی بر دل خانواده هــای این عزیران

 باشد.  داعش به وجود آمده از یک جهل مرکب است و انسان ها همواره از این 
جهل مرکب ضربه می خورند.

در پایان این مراسم ابراهیم حاتمی کیا در کنار هادی حجازی فر ایستاد و با همه 
حضار و تماشاگران فیلم عکس یادگاری گرفت.

فیلمی که شانه به شانه فیلم های کمدی جلو می رود؛

برای »به وقت شام« تبلیغ کنید

دریچه

حمید محمدی پیرامون حضــور منصور وحیدی فر، 
معاون صندوق اعتباری هنر در اصفهان و دیدار وی با 
تعدادی از هنرمندان استان اظهار کرد: در جلسه ای که 
به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و خانه 
سینماگران اصفهان با حضور جمعی از هنرمندان در 
هنرستان هنرهای زیبای اصفهان برگزار شد، وحیدی فر 
در خصوص مسائل مربوط به بیمه اصحاب فرهنگ، هنر 
و رسانه سخنانی را بیان کرد.وی ادامه داد: با توجه به 
اهداف اولیه صندوق اعتباری هنر مبنی بر بیمه کردن 
همه هنرمندان و برطرف شدن معضالت اساسی آنان، 
هنرمندان عضو این صندوق ازاین پس می توانند صرفا 
با ارائه آثار و رزومه خود به اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان و اخذ تاییده این اداره، مشمول بیمه 

تامین اجتماعی شوند.
محمدی با اشاره به تعداد هنرمندانی که به واسطه این 
صندوق از بیمه بهره مند شده اند، گفت: طبق آماری که 
توسط معاون صندوق اعتباری هنر اعالم شد، مجموع 
هنرمندان بیمه شده استان اصفهان ۷۱۲ نفر است و 
در شش ماهه دوم ســال ۹۶ نیز ۲۷ نفر برای دریافت 

تسهیالت این صندوق اقدام کرده اند.
وی افزود: هنرمندان بیمه شده عضو صندوق اعتباری 
هنر که بیشــتر از ۱۸ و کمتر از ۵۰ ســال سن داشته 
باشند، تنها ۸ درصد از حق بیمه را پرداخت می کنند 
و ۱۰ درصد هزینه آن نیز توسط خود صندوق تامین 
می شود، البته افراد باالی ۵۰ سال می بایست به ازای 

هرسال بیشتر، یک سال سابقه پرداخت بیمه داشته 
باشــند.دبیر خانه سینماگران اســتان همچنین در 
خصوص اعطای وام به هنرمندان عضو صندوق اعتباری 
هنر اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال ۹۷، اعتباری 
معادل ۹۱ میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون تومان به عنوان 
سهم پرداختی دولت، در اختیار صندوق اعتباری هنر 

قرارگرفته، امکان اعطای وام قرض الحسنه تا سقف ۱۰ 
میلیون تومان به هنرمندان اصفهانی عضو این صندوق 
فراهم شده است و بیمه تکمیلی نیز که ازجمله مزایای 
عضویت در این صندوق اســت، با پرداخت ۷۰ تا ۷۵ 
درصد هزینه درمان در خدمت هنرمندان قرار خواهد 
گرفت. محمدی از حضور معاون صندوق اعتباری هنر 

در منزل چند تن از پیشکسوتان هنرمندی که به دلیل 
شرایط سخت جســمی امکان حضور در این جلسه را 
نداشتند، خبر داد و گفت: وحیدی فر ضمن دلجویی و 
تکریم این هنرمندان اعالم کرد به افراد نیازمندی که از 
هیچ گونه خدمات بیمه ای استفاده نمی کنند، ازاین پس 

مستمری پرداخت می شود.

تسهیل در روند بیمه دار شدن اصحاب فرهنگ و هنر

دبیر خانه سینماگران اصفهان از دیدار معاون صندوق اعتباری هنر با جمعی از هنرمندان اصفهان خبر داد و گفت: به موجب تفاهم نامه ای که بین 
سازمان تامین اجتماعی و این صندوق منعقد شده، روند بیمه شدن اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان از این پس با سهولت بیشتری انجام می شود.

  دبیر خانه سینماگران اصفهان خبر داد:  

دی
گر

ستا
این

پســر  تولــد  جشــن 
بنیامین در حــرم امام 

رضا)ع( 

حرکت جالــب بازیگر 
زمیــن  در  معــروف 

آرزوی »حمید عسکری« برای مبارزه 
پســرش: کارن خوشــگلم، 
امیــدوارم تــا اونموقــع که 
بزرگ میشى دنیا جای بهتری 

شده باشه

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: فرهنگ ها و خرده  فرهنگ هایی را 
که در شکل گیری اصفهان موثر بوده اند، در هفته فرهنگی اصفهان به 
نمایش می گذاریم.مرتضی رشیدی در نشست خبری هفته فرهنگی 
اصفهان که از سوم تا نهم اردیبهشــت ماه برگزار می شود، اظهار کرد:  
جشنی برای زمین پاک در دوم اردیبهشــت ماه برگزار می شود که از 

۹ صبح در باغ فدک آغاز و به پارک صفه در ســاعت ۱۰ شب می رسد. 
افزون بر آن، نورپردازی سی وسه پل را در دستور کار داریم.وی با اشاره 
به برگزاری نمایشگاه ســالمت در روز دوشــنبه)فردا( و در ساعت ۹ 
صبح در خیابان جی افزود: ساختار جدید سازمان، این است که میان 
اداره هایی که مرتبط با حوزه های اجتماعی هستند، ارتباط برقرار شود 
و این اداره ها باهم تجمیع شوند در همین رابطه  می توان به اداره امور 

اجتماعی و گردشگری اشاره کرد. این تجمیع، باعث می شود بتوانیم به 
هم افزایی برسیم.وی ادامه داد: آموزه های شهروندی که نگاه ویژه ای به 
اقوام و ادیان موجود در شهر اصفهان دارد، از مسئولیت های ماست. در 
همین راستا، اصل مشارکت پذیری را با حوزه های گوناگون در دستور 
کار قرار داده ایم؛ البته از برنامه های آینده، این اســت که رویدادهایی 

اجتماعی را در شهر اصفهان با محوریت اصحاب رسانه خلق کنیم.
همچنین معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان گفت: برای نکوداشت هفته فرهنگی اصفهان، بیش 

از ۱۰۰ برنامه محلی و منطقه ای در نظر گرفته ایم.

هفته فرهنگی اصفهان آغاز شد؛
نمایش خرده فرهنگ ها در هفته فرهنگی اصفهان

مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی 
اصفهان در اردیبهشت ماه  اظهار داشت: موزه هنرهای معاصر اصفهان 
در ادامه سیاست های این مرکز مبنی بر اینکه موزه را از مجموعه گالری 
بودن خارج کند و سعی کند به رسالت خود در برپایی نمایشگاه های 
بزرگ از افراد نامدار در ســطح ملی و بین المللی استفاده کرده و یا از 
آثاری بهره ببرد که یک رویداد نو و معاصر در آن آثار شــاهد باشم در 
اردیبهشت ماه چهار رویداد به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان تدارک 
دیده است.مهدی تمیزی  گفت: عصر روز ۶ اردیبهشت ساعت ۱۶.3۰ 

افتتاح گالری عکس های ایزابل اشراقی را شاهد خواهیم بود، عکاس 
نامدار فرانسوی ایرانی که بهتر اســت او را عکاس فرانسوی اصفهانی 
بنامیم که آثار او بیشتر در روزنامه های اروپایی منتشر می شود و جوایز 
زیادی را به دست آورده اســت.وی به افتتاح نمایشگاهی به مناسب 
روز معمار اشاره کرد و گفت: جمعه ۷ اردیبهشت از ساعت ۱4 تا ۲۰ 
برنامه ای با عنوان گردهمایی طراحان و معماران برای اجرای اسکیس 
از دولت خانه صفوی برپا می شود.  تمیزی از برنامه ای به مناسبت روز 
گرافیک در هفته نکوداشت اصفهان خبر داد و اظهار داشت: شنبه ۸ 

اردیبهشت ساعت ۱۶:3۰ افتتاحیه نمایشگاه پوسترهای طراحان آزاد 
به مناسبت روز گرافیک برگزار می شود که مجموعه ای از پوسترهای 
گالری طراحان آزاد اســت که در طول ۱۰ سال گذشته منتشر شده 
است.وی گفت: ۹ اردیبهشت ســاعت ۱۶:3۰ نمایشگاه »نکو رویان 
فرخار« افتتاح می شود، عکس های ۱۶ عکاس از قاره های آسیا آمریکا 
اروپا و اســترالیا که همگی با موضوع افغانستان بدون جنگ عکاسی 
کرده اند و این نمایشگاه به صورت دوره ای پس از اصفهان در کشورهای 

اطراف ایران و کشورهای اروپایی به نمایش درمی آید.

در هفته اصفهان صورت می گیرد؛
میزبانی موزه هنرهای معاصر از ۴ نمایشگاه فرهنگی هنری 
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جمع و جورترین جلیقه نجات دنیا تولید شد

نجومپیشنهاد سردبیر:

رییس سازمان فضایی مطرح کرد:
 فعالیت ۱۵۰ منجم ایرانی

 در علم نجوم
رییس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه بیش از 
۱۵۰ منجم ایرانی در حال فعالیت در حوزه نجوم 
هســتند، بر لزوم برنامه ریزی هدفمند و در این 
حوزه به عنوان یکی از اولویت های امسال تاکید 
کرد.  مرتضی براری در صفحه اینســتاگرام خود 
به مناسبت آغاز هفته نجوم نوشت: دانش نجوم 
در توســعه صنعت فضایی نقش بسزایی داشته 
اســت. تحلیل مدار ماهواره ها و اجرام فضایی و 
کمک در راهبری و هدایت و همچنین جلوگیری 
از بروز آسیب به آن ها، کنترل پسماندهای فضایی 
و امنیت فضا و نیز پایــش تغییرات اقلیم فضایی 
نمونه هایی از خدمات علم نجوم به توسعه فناوری 

فضایی است.
وی با تاکید براینکه ایــران از دیرباز در این دانش 
پیشرو بوده است، خاطرنشان کرد: دانشمندانی 
همچون ابوریحان بیرونی و خیام، در توسعه دانش 
ستاره شناسی و نجوم بسیار تاثیرگذار بوده اند. هم 
اکنون نیز شاهد ظرفیت نیروی متخصص بسیار 

ارزشمندی در کشور هستیم.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ساالنه بیش از 
۲۵۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا 
در دانشگاه های ایران جذب می شوند، ادامه داد: 
ده ها استاد برجسته و بیش از ۱۵۰ منجم ایرانی، 
در سطح کشور و کشورهای پیشرفته دنیا در حال 
فعالیت در حوزه علم نجوم هستند. وی تاکید کرد: 
در همین راستا سازمان فضایی ایران، حوزه نجوم 
را به عنوان یکی از اولویت های برنامه خود در سال 
۹۷ دانسته و تالش می کند با برنامه ریزی هدفمند 
و تعامل و استفاده از تمام ظرفیت نیروی تخصصی، 
بتواند گامی موثر در راستای اعتالی دانش نجوم 
در کشور بردارد. براری نوشت: با آغاز هفته جهانی 
نجوم  جــا دارد از زحمات و تــالش های تمامی 
متخصصان، منجمان، رصد گران و عالقمندان به 
این دانش تشکر و سپاسگزاری کرده و امیدوارم 
با همکاری و تعامل با این بخش، بتوانیم شــاهد 
توسعه و پیشرفت روزافزون علم نجوم در سراسر 

کشور باشیم.

به مناسبت روز نجوم عنوان شد؛
اخترشناسی با طالع بینی 

منافات دارد
روز جهانی نجوم بهانه ای اســت تا به واسطه آن 
گوشه چشمی به برخی اقداماتی که منجر به تغییر 
دیدگاه مردم می شود بیندازیم؛ زیرا انعکاس رفتار 
مردم دغدغه جامعه نجوم را نگران می کند »اختر 

شناسی یا طالع بینی و شایعات نجومی«.         
علی آزادگان، کارشــناس نجوم به خبرنگار مهر 
گفت: یکی از مواردی که از گذشــته با نجوم در 
اختالف بوده، طالع بینی اســت که هیچ مبنای 
علمی ندارد و مرتبط دانســتن اوضاع آسمان با 
احوال زمینیان رفتاری بدوی و ناشی از نا آگاهی 
محسوب می شود. طالع بینی هیچ مبنای علمی 
ندارند و مرتبط دانســتن اوضاع آسمان با احوال 
زمینیان رفتاری بدوی و ناشی از ناآگاهی محسوب 
می شود. وی در خصوص شــایعات نجومی نیز 
افزود: در این بین رواج پیام رســانها باعث شده 
خبرهای دروغ و گزارشهای جعلی به سرعت در 

میان مردم منتشر شود. 
خبرهایی مانند بزرگ شدن مریخ به اندازه ماه، 
صداهای مهیب از آســمان، پایان عالم در روزی 
خاص و فیلم های جعلــی از غیر زمینی ها هیچ 
اســاس علمی و منبع معتبری ندارند و معموال 
ناشی از یک کالغ چهل کالغ یا ذهن خالق فردی 

شوخ طبع است. 
رشد نجوم در ایران به فراخور امکانات

نجوم و اقداماتی که مرتبط با نجوم اســت خیلی 
بیش از آنچه که انتظار می رود مورد اســتقبال 
مردم قرار می گیرد. همچنیــن از آنجایی که در 
ایران رشــد نجوم آماتوری بین اقشار مختلف به 
ویژه جوانان بسیار چشمگیر است و در شهرهای 
مختلف فعالیت می کنند، نیاز است که امکاناتی 
فراهم باشد تا شایعات کمتر شود. این کارشناس 
نجوم با تاکید بــر اینکه جامعــه نجومی نیاز به 
امکاناتی دارند که زمینه ورود افراد ناشی به وجود 
نیاید، خاطر نشان کرد: کشورهایی مانند آلمان، 
استرالیا، آمریکا و روســیه از جمله کشورهایی 
هســتند که دارای تجهیزات پیشرفته در بخش 
فضایی و نجوم هســتند. اما ایــران هنوز درگیر 
ساخت رصدخانه ملی است که سالها پیش طرح 

آن به تصویب رسیده است. 
وی افزود: تا زمانی که رصدخانه ملی ایران درگیر 
پیچ و خم ساخت است نباید انتظار پیشرفت در 
بخش آکادمیک و آماتوری نجوم ایران داشت؛ زیرا 
این رصدخانه می تواند نیاز بسیاری از دانشجویان 
به دیتا را حل کند.جامعه نجومی نیاز به امکاناتی 
دارند که زمینه ورود افراد ناشی برای آنها به وجود 
نیایدرصدخانه ها نیاز بــه ابزارهای دقیقی دارند 
تا بتوانند اطالعات مورد نیــاز محققان ایرانی را 

تهیه کنند.

اخبار

 DSLR فروش بیشتر دوربین های
 در برابر انواع بدون آینه 
در ماه های ابتدایی 2۰۱8

ظاهرا دوربین های DSLR به این سادگی قصد 
خروج از بازار را ندارند و در سال ۲۰۱۸، افزایش 
فروش را در برابر کاهش فروش بــدون آینه ها، 

تجربه کرده اند.
طبق گزارش موسسه  CIPA، بازار دوربین های 
عکاســی همچنان با افت قابــل توجهی همراه 
است. به گفته  این موسسه  ژاپنی؛ میزان فروش 
دوربین های عکاســی در سراسر جهان نسبت به 
بازه  مشابه سال گذشــته با کاهش ۲۷ درصدی 
همراه بوده اســت؛ اما خبر خوب در این زمینه، 
به میزان افت دوربین های کامپکت باز می گردد 
که بخش عمــده ای از افت فــروش کلی دنیای 
دوربین ها ی عکاســی به این دسته از محصوالت 
اختصاص دارد. این در حالی است که دوربین هایی 
با قابلیت تعویــض لنــز )DSLR و نمونه های 
بدون آینه( در همین بازه  زمانی افت فروش ۵.۴ 
درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده اند. 
البته در این بخش نیز  DSLRها عملکرد بسیار  
خوبی داشتند و افزایش فروش ۰.۱ درصدی را از 
خود به جای گذاشته اند. اما کاهش فروش ۱۵.۸ 
درصدی دوربین های بــدون آینه باعث کاهش 
کلی فروش نمونه های ILC )دوربین های عکاسی 
با قابلیت تعویض لنز( شده است. اما آمار فروش 
در بخش دوربین های کامپکت به 
هیچ وجه مطلوب نیست. 
گوشی های هوشمند 
فناوری های  با 

پیشــرفته  خود به 
ایــن طور رســمی در حال پایان دادن به 

رده از محصوالت هســتند. در بازه  دو ماهه  اول 
سال، دوربین های عکاســی کامپکت با کاهش 
۴۴.۷ درصدی استقبال خریداران مواجه شده اند.

فروش دنیای دوربین های عکاسی در سال ۲۰۱۷ 
با هفته  ضعیفی بــه پایان رســید و این موضوع 
همچنین منجر به شروع ضعیفی در سال ۲۰۱۸ 
شد. اما با بررسی بازار دوربین های ILC، در صورت 
ادامه  فروش خوب در ماه های آینده سال می توان 
به ثبات این بازار پس از افت چند ساله امید داشت. 
باید در نظر داشت که طبق شایعات منتشر شده 
احتماال کانــن و نیکون امســال از دوربین های 
بدون آینه  خود رونمایی می کنند که این موضوع 
می تواند منجر به افزایش اســتقبال خریداران و 

رشد میزان فروش شود. 

 گوگل برای رقابت با
 iMassage پیام رسان چت را 

می سازد
گوگل در حال توسعه  سرویس پیام رسان اندروید 

به نام »چت« است تا با آی مسیج اپل رقابت کند.
 بــر اســاس گزارشــی که توســط وب ســایت
 The Verge منتشــر شــده، گــوگل در حال 
راه اندازی یک سرویس پیام رســان ساده )مشابه 
مســنجر فیســبوک و iMassage اپل( به نام 
»چت« اســت که آخرین تالش غول  تکنولوژی 
برای ساده سازی پیام رسانی در اندروید محسوب 
می شــود. ســرویس چت، مبتنی بر اســتاندارد 
سرویس های ارتباطی غنی )RCS( است و گوگل 
اپراتور های همراه و سازندگان گوشی  هوشمند را 
برای پشتیبانی از این سرویس تحت فشار قرار داده 
است. استاندارد RCS جایگزینی برای اس ام اس و 
ام ام اس خواهد بود. چت اپلیکیشن جدیدی نیست 
بلکه سرویس ارتقا یافته  پیام رسان اندروید است و 
به طور خودکار در این اپلیکیشن فعال می شود. این 
سرویس ویژگی هایی همچون گزارش خوانده شدن 
پیام، مشاهده  وضعیت نوشــتن دیگران، ویدئوها 
 و تصاویر با وضوح کامل و پیام رســانی گروهی را
 اضافه کرده است. طبق اســتاندارد جدید گوگل، 
پیام رســان چت از اینترنت تلفن استفاده می کند 
و ماننــد iMassage اپل، زمانی کــه کاربر چت 
پیامی ارســال می کند، اگر گیرنــده برنامه  چت 
را داشته باشــد با اســتفاده از داده های اینترنت 
پیام را دریافــت می کند و اگر این اپلیکیشــن را 
نداشــته باشــد، پیام چت به اس ام اس یا ام ام اس 
تبدیل و از اعتبار پولی شــما کســر می شــود.اما 
برخالف آی مســیج یا ســیگنال، چت هیچگونه 
رمزنگاری ندارد و شــما پیام خود را به صورت باز و 
رمزنگاری نشده ارســال می کنید؛ یعنی پیام ها در 
 سرور نگهداری می شوند و امکان دسترسی به آن ها 

وجود دارد.

بسیاری از مردم عالقه ای به پوشیدن جلیقه نجات ندارند، زیرا جلیقه های نجات را پوششی دست و پاگیر و حجیم 
می دانند؛ اما تولید باریک ترین محصول از این دست مشکل یادشده را حل می کند. این جلیقه نجات که در آمریکا 
تولید شده وینگ من نام دارد و می تواند جان افرادی با بیش از ۴۱ کیلوگرم وزن را نجات دهد.تولید این جلیقه با الهام 
از جلیقه های ضدعفونی دی اکسیدکربن صورت گرفته.فعال کردن جلیقه یادشده با کشیدن بند سیاه رنگی انجام 
می شود که به دور قفسه سینه فرد کشیده می شود. با این کار جلیقه نجات مذکور ناگهان باد می کند و فردی که در 

حال غرق شدن است بر روی آب شناور باقی می ماند.

جمع و جورترین جلیقه 
نجات دنیا تولید شد

ژی
ولو

کن
ت

مشاور مرکز ملی فضای مجازی کشــور، گفت: امروز و در 
شرایطی که پیام رسان های خارجی بی نام و نشان و بدون 
هویت ظهور می کنند، می طلبد پیام رسان های داخلی و 
بومی به میدان آمده و با ارائه نظرات، پیشــنهادات و حتی 
نقدهای سازنده به مسئوالن کشور در روند کوچ از سکوی 

پیام رسان های خارجی به پیام رسان های داخلی کمک کنند.وی با اشاره به فعالیت مختلف مردم مانند کسب 
و کار در فضای مجازی و پیام رســان های خارجی افزود: تمام تالش ما این اســت تا در این نقل و انتقال برای 
چنین فعالیت هایی مشکل و خسارتی پیش نیاید و آنها بتوانند بدون دغدغه ای به روند فعالیت خود در فضای 
پیام رسان های داخلی و بومی ادامه دهند. وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقالب مبنی بر حفظ حریم 
داخلی مردم توسط مســئوالن و حرام دانستن آن اظهار داشــت: رعایت و احترام به حریم خصوصی افراد در 

پیام رسان های داخلی همواره مورد تاکید قرار گرفته و از این پس نیز مورد احترام خواهد بود.

علت کوچ از 
پیام رسان های خارجی 
به داخلی چیست؟

ناسا مشغول ساخت فضاپیمایی برای سفر به ماه است 
که تا ۲۰۱۹ آماده می شود. این فضاپیما پس از تکمیل 
 به پلی برای انتقال فضانوردان از مــاه به اعماق فضا به
 حســاب می آید. پیش بینی می شــود ناسا از ۲۰۲۲ 
میالدی ســفر به ماه و اعماق فضا را آغاز کند. درهمین 
راستا نماینده ناسا برنامه این ســازمان را در کنفرانس 

سمپوزیوم فضایی اعالم کرد. این سازمان هم اکنون مشــغول انتخاب پیمانکار برای ساخت فضاپیمایی 
 به نام Lunar Orbital Platform-Gateway اســت. این ســازمان قصد دارد تــا ۲۰۱۹فضاپیما
 را آماده کند.هم اکنون ناســا درحال ســاخت بخش های معمول این فضاپیما اســت و قصد دارد آن 
را حدود ۲۰۲۲ به ماه بفرســتد.  این فضاپما پــس از تکمیل به یک پلی برای انتقــال فضانوردان از ماه 
به اعماق فضا تبدیل می شــود.  این فضاپیما ظرفیــت ۴ فضانورد را دارد.به اعتقاد ناســا  فضانوردان با 
 کمک Lunar Orbital Platform-Gateway می تواننــد ماموریت خود را در بازه زمانی ۳۰ روزه 

تکمیل کنند.   

سال 2۰۱۹ فضاپیمای 
ناسا برای سفر به ماه 
آماده می شود

دانشمندان، روشــی ابداع کرده اند که به وسیله آن 
می توان به الماس قابلیت کشســانی بخشید و آن را 
مانند الستیک خم کرد. اگرچه این کشف غیرمنتظره 
در مقیاس بســیار کوچک صورت گرفته، اما ممکن 
اســت بتواند راه را برای ایجــاد ابزاری کــه از مواد 
فوق العاده قوی و الماس انعطاف پذیر ساخته شده اند، 
هموار کند. در این بررســی، گروهی از پژوهشگران 
دریافتند که می توان سوزن های باریک ساخته شده 
از الماس را که طول آنها تنها چند میکرومتر است، تا 
۹ درصد خم کرد و سپس به شکل ابتدایی بازگرداند.

پژوهشگران دانشگاه ام آی تی )MIT(، هنگ کنگ 
)CUHK(، ســنگاپور )NUS( و کــره)KU(، در 
پژوهشی پیشگامانه در مورد قوی ترین مواد طبیعی 
با یکدیگر همکاری کرده اند. دنیل برنولی، دانشجوی 
فوق دکترای دانشــگاه ام آی تی گفت: دیدن میزان 
قابلیت کشسانی الماس نانومقیاس شگفت آور بود. به 
گفته این پژوهشگران، محکم بودن الماس در حالت 
معمول، آن را به ماده ای بسیار شکننده تبدیل می کند. 
در این حالت، قابلیت کشسانی الماس تا کمتر از یک 

درصد است. پژوهشــگران برای ساخت سوزن ها، از 
فرآیند رسوب شیمیایی بخار استفاده کردند. سپس 
با استفاده از یک الماس برای ایجاد فشار، سوزن ها را 
زیر میکروسکوپ الکترونی شکل دادند. برای تعیین 
میزان فشاری که سوزن ها تحمل می کنند، آزمایش ها 

و شبیه سازی های زیادی صورت گرفت.
پژوهشگران، برای ترسیم این تغییر شکل، یک مدل 

رایانه ای هم ابداع کردند.

 روشی برای خم کردن الماس 

شرکت شارپ از تولید و عرضه تلویزیون های غول پیکر 
۷۰ اینچی به بازارهای اروپایی خبر داده است. دقت این 
تلویزیون ها ۸K یا ۷۶۸۰ در ۴۳۲۰ پیکسل است. به 
گزارش خبرگزاری مهر، فروش ایــن تلویزیون ها در 
ژاپن و چین از چندی قبل شروع شده بود و حاال عرضه 
 آنها در کشورهای اروپایی با قیمت ۱۱۱۹۹ یورو آغاز 
LV-۷۰X�شده است. این تلویزیون با عنوان رسمی 
۵۰۰E به بازار می آید و هنوز زمان عرضه رسمی آن در 

آمریکا و دیگر نقاط جهان اعالم نشده است.
اگر چه تلویزیون یادشده شفافیت، دقت و وضوح بصری 
بســیاری باالیی دارد، اما پرداخت چنین مبلغ کالنی 
برای خرید آن منطقی به نظر نمی رسد، به خصوص که 
در حال حاضر محتوای ویدئویی و چندرسانه ای بسیار 
محدودی در جهان با چنین دقتی فیلم برداری و تولید 
می شود. از این جهت شاهد هنوز زمان مناسب برای 
خرید چنین تلویزیون هایی دربسیاری از نقاط دنیا فرا 

نرسیده باشد.
میزان درخشندگی تصاویر این تلویزیون به ۴۰۰ کاندال 
در هر متر مربع)cd/m۲( می رسد که در زمان نمایش 

تصاویر با کیفیت HDR۱۰ این رقم به ۱۰۰۰ کاندال 
در هر متر مربع افزایش می یابد.

بــرای پخــش تصاویــر بــا کیفیــت ۸K بایــد از 
چهــار کابــل ارتباطــی HDMI ۲.۰ بــا پهنــای 
۶۰Hz اســتفاده کــرد. همچنیــن /۸K بانــد 

 می تــوان عکــس هایی بــا دقت ۳۳ مگاپیکســل 
 را بــا جزئیــات کامــل روی ایــن تلویزیــون 

مشاهده کرد.

تولید تلویزیون غول پیکر ۷۰ اینچی

فناوری

یکی از روش های ســاده ای که می توان نام برد، ذخیره سازی 
پیام ها از طریق تهیه فایل پی دی اف روی نســخه تلگرام وب 
اســت. به این صورت که از طریق نرم افــزار تلگرام وب روی 
مرورگر، حساب کاربری خود را باز کرده و مکالمه ای که قصد 
ذخیره سازی آن را دارید باز می کنید، سپس تمامی پیغام هایی 
که برایتان اهمیت دارند را انتخاب کرده و در نهایت روی صفحه 
کلیک راست کرده و با انتخاب گزینه Save as می توانید آن ها 

را به صورت فایل PDF ذخیره سازی کنید.
 این روش طبیعتا اتوماتیک نیســت و وقت بسیار زیادی  از 
کاربر می گیرد، و فقط پیام های متنی ذخیره می شوند و خبری 
از ذخیره سازی اســناد، تصاویر، استیکرها، صدا ها و فیلم ها  

نیست.

با بررسی های انجام شده شاید بهترین گزینه در دسترس برای 
backupt� )تهیه نسخه پشتیبان، نرم افزار بک آپ تلگرام 
elegram.com( است. نرم افزار تحت ویندوزی که با آن به 

راحتی می توان از تمام داده های موجود روی تلگرام به صورت 
ایمن و تحت پروتکل های امنیتی انتقال داده خود تلگرام، فایل 

پشتیبان )بکاپ( تهیه کرد.
این نرم افزار کاربردی پــس از نصب روی کامپیوتر، اطالعات 

شما را از طریق حساب کاربری خودتان روی کامپیوتر خودتان 
ذخیره می کند.

با انجام این کار شــما به صورت آفالین و حتــی در هنگام 
فیلترینگ تلگــرام می توانید داده های خــود را به صورت 
دسته بندی شده و حتی به صورت مجزا در ارتباط با هر شخص، 

گروه و کانال مشاهده کنید و حتی از آن ها استفاده کنید.
محیط کاربری فارسی این نرم افزار کار را برای کاربران ایرانی 
این نرم افزار بسیار آسان کرده است و خروجی های تولید شده 
نیز در محیطی مشابه تلگرام نمایش داده می شوند که این امر 

دسترسی به اطالعات را بسیار آسان می کند.
از ویژگی هــای جالــب بک آپ تلگرام می تــوان به امکان 
بکاپ گیری اطالعات به صورت انتخابی اشــاره کرد، به این 
معنا که کاربر می تواند انتخاب کند که نرم افزار از کدام دسته 
از اطالعات بکاپ تهیه کند، فیلم ها، عکس ها، صداها، متن یا 

استیکرها.
همچنیــن امکان تعییــن محدودیت در حجــم فایل های 
دریافتی نیز یکــی دیگــر از ویژگی های خــوب این نرم 
افزار اســت که به شــما امــکان می دهد تــا در صورتی 
 کــه بخواهیــد از بکاپ گیــری فایل های بــا حجم های 

خیلی باال پرهیز کنید.
برای دانلود این نرم افزار می توانید به آدرس رســمی آن به 

نشانی www.backuptelegram.com مراجعه کنید.
یکی از نرم افزارهای دیگری که تحت اندروید برای بکاپ گیری 

از داده های تلگرام وجود دارد، نرم افزار »تله بکاپ« است.
این نرم افزار می تواند پس از نصب روی تلفن همراه شــما، از 
متن ها و اســتیکر های موجود در تلگرام به صورت انتخابی 
)با قابلیت تمایز دادن چت ها و گروه ها و ...( فایل پشــتیبان 
تهیه کند. مزیت این نرم افزار این است که امکان دیدن فایل 
پشتیبان تهیه شده به صورت آفالین را روی گوشی فراهم کرده 
است. اما مهم ترین مشکل این نرم افزار این است که متون و 
استیکرها تنها بخشــی از اطالعات شما روی تلگرام هستند 
و این برنامه راه خاصی برای بکاپ گیــری از صوت، تصاویر، 

فیلم ها، اسناد و مدارک در اختیار شما قرار نمی دهد.
روش دیگر، اســتفاده از نرم افزار »بکاپ گیــر و ریکاوری 
تلفــن و تلگرام« اســت. ایــن نرم افزار که توســط گروه 
نرم افزاری هگز توســعه داده شــده، تحت سیستم عامل 
 اندرویــد کار می کند و هم اکنــون روی کافه بــازار قابل

 دسترسی و دانلود است.
از ویژگی های این نرم افزار می تــوان به امکان بکاپ گیری از 
مخاطبان و پیام های متنی اشاره کرد. اما قیمت بسیار باالی 
آن و عدم امکان مشــاهده بکاپ ایجاد شــده روی گوشی 
تلفن همراه از معایب آن اســت، ضمن این که به وسیله آن 
نمی توان از پیام های غیر متنی ماننــد فیلم، صوت، عکس 
و اســناد بکاپ تهیه کرد. در مجموع این نکات منفی باعث 
شده تا این نرم افزار امتیاز بســیار پایینی را در بین کاربران 
 به خود اختصاص دهــد و از تعداد کاربران بســیار پایینی

 برخوردار باشد.

در صورت فیلتر شدن تلگرام چطور از اطالعات خود بکاپ بگیریم 
شواهد نشان می دهد که پیام رسان تلگرام ممکن است در آینده نزدیک فیلتر شود. با توجه به این که با فیلتر شدن این پیام رسان، دغدغه اصلی بسیاری از کاربران آن دسترسی به چت ها و 
اطالعات موجود در تلگرام خواهد بود و همچنین برخی از کاربران این پیام رسان از آن به عنوان بستری برای کسب و کار خود استفاده می کردند در نتیجه بخش عمده ای از اطالعات و چت های 

انجام شده در این فضا برای آن ها حکم سند دارند. در این مقاله به شیوه های بکاپ گیری یا تهیه پشتیبان از تلگرام برای حفاظت از این اطالعات و بازیابی مجدد آن ها اشاره می شود.
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امام جمعه تیران:
 با شریان های اصلی فساد

 مقابله شود
امام جمعه شهر تیران گفت: با  تیران
شریان های اصلی فساد باید مقابله شود؛ چرا که 

مردم گله مند هستند.
  حجت االسالم و المســلمین حسین رشیدیان  
اظهار کرد: روز پاسدار روز نجات اسالم از پرتگاه 
انحراف طاغوتی است و ما نباید خدمات پاسداران 
را فراموش کنیم و از آغاز انقــالب تا به امروز در 
بحث برچیدن گروه تروریستی فعالیت داشتند 
و اگر پاســداران نبودند امروز انقالب به بالندگی 

نمی رسید.
وی ادامه داد: در جنگ تحمیلی بســیج بیش از 
2 میلیون بسیجی را به جبهه اعزام کردند و 23 
هزار نفر آن ها به شهادت رســیدند و پاسداران 
آینه مجسم رشادت ها و مظلومیت های این ملت 
بزرگ در صحنه های نبرد تاریخ انقالب هستند 
و امروزه نیز پاسداران در مبارزه با گروهک های 
تروریستی داعش و مرزهای کشــور جانشان را 
فدای اسالم و انقالب می کنند و بایستی قدردان 

خدمات این عزیزان باشیم.

فرماندار کاشان:
توسعه فرهنگی و اجتماعی از 

دغدغه های مدیریت کاشان است
فرماندار کاشان گفت: یکی از  کاشان
دغدغه های مهم مدیریت عالی کاشــان توسعه 
فرهنگی و اجتماعی اســت و تالش می کنیم با 
فعال کردن و هدایت سازمان های مردم نهاد، آنها 
را در ساخت و سازهای فرهنگی اجتماعی جامعه 

مشارکت دهیم.
حمیدرضا مومنیان در دیدار با جمعی از فعاالن 
فرهنگی و هنری شهرســتان، اظهار کرد: روش 
و مشــی کارگزاران دولت در شهرستان کاشان 
بر مبنای اعتدال اســت و همه مــا از تفکری که 
تحکم کند می رنجیم، بــه این دلیل، هیچ گاه از 
این اختیارات، علی رغم برخورداری از ابزارهای 

قانونی آن استفاده نکردیم.

نماینده مردم گلپایگان:
فیلتر تلگرام به صالح نیست

نماینده مــردم گلپایگان در  گلپایگان
 مجلس شورای اسالمی گفت: هم اکنون شرایط
  به گونه ای نیســت که با فیلتر تلگــرام مردم را
  از کســب و کار الکترونیکــی خــود محــروم

 کنیم. 
علی بختیار در خصوص احتمــال فیلتر تلگرام، 
اظهار کرد: از آنجایی که پیام رســان های داخلی 
به لحاظ تعداد کاربران نتوانسته اند جلب اعتماد 
کنند و زیرساخت ها فنی الزم را ندارند؛ بنابراین از 
ابتدا باید این مشکل را مرتفع کنیم و الزمه فیلتر 
تلگرام این است که ابتدا پیام رسان های داخلی را 
تقویت کنیم به گونه ای که مردم ترجیح دهند در 

پیام رسان های داخلی فعالیت کنند.
وی افزود: برای مثال اگر نتوانیم خدمات و کاالی 
داخلی مناسب را در کشور ارائه دهیم نباید توقع 
داشته باشیم مردم کاالی خارجی استفاده نکنند. 
موضوع تلگرام هم مصداق همین مثال اســت. 
هم اکنون شــرایط به گونه ای نیست که با فیلتر 
تلگرام مردم را از کســب و کار الکترونیکی خود 

محروم کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی نطنز:
سرمازدگی، ۱۰ میلیارد ریال به 
باغداران نطنز خسارت وارد کرد

نطنز مدیر جهاد کشــاورزی نطنز 
گفت: بر اثر سرمازدگی و بارش برف در نیمه دوم 
فروردیــن ۹۷؛ نزدیک به ۱۰ میلیــارد ریال به 
باغداران روستاهای نطنز خسارت وارد شده است.
عبدالرضا مهدی بادی با اشــاره به به بار نشستن 
انواع میوه های باغی و بارش برف و ســرما، اظهار 
کرد: طی یک هفته اخیر با ورود توده هوای سرد 
و بارانی همراه با بارش برف و سرما در شهرستان 
نطنز، آسیب جدی به ســیاه درختان منطقه به 

ویژه روستاهای تابعه وارد کرده است.
 مدیر جهاد کشــاورزی نطنز افزود: بیشــترین 
خسارت سرمازدگی روی درختان انگور، گالبی، 
ســیب و گردو در بخش مرکزی شهرستان وارد 

شده است.
وی خسارت وارد شده را باالی ۵۰ درصد عنوان 
کرد و گفت: میزان سطح خسارت ۱۰۰۰ هکتار 
است که حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد می شود.

بادی هچنین بیشترین خسارت در بخش بادرود 
را مربوط به درختان گل محمدی عنوان کرد.

رییس اداره ارشاد دهاقان خبر داد:
 افزایش سقف وام هنرمندان

 به ۱۰ میلیون تومان
رییس اداره فرهنگ و ارشاد  دهاقان
اسالمی شهرســتان دهاقان گفت: در دیدار با 
اعضــای بیمه هنرمنــدان ۱۰۰ ســهمیه به 
هنرمندان دهاقانی اختصاص یافت و سقف وام 
هنرمنــدان از 3 میلیون بــه ۱۰ میلیون ارتقا 
یافت.ســعید طبیبیان با حضور در نشســت 
صمیمانه با هنرمندان شهرستان دهاقان اظهار 
کرد: شهرســتان دهاقــان در زمینــه هنر از 
اســتعدادهای فراوانی برخوردار بوده که باید 
حمایت مادی و معنوی شامل حال آنان شود تا 
ارتقا یابند. وی هنرمنــدان دهاقانی را موجب 
افتخار دانست و افزود: وجود هنرمندان مطرح 
در رشــته های مختلف از جمله کســب مقام 
کشوری علی اصغر عسگری زاده در رشته دف 
ویژه کودکان یکی از افتخارات دهاقان به شمار 
می رود.رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
شهرستان دهاقان اذعان کرد: تالیف ۱۰۰ جلد 
کتاب توسط نویسنده جوان دهاقانی یکی دیگر 
از افتخارات این شهرســتان بوده و هم چنین 
وجــود 2 انجمــن ادبی بــا حضور شــعرای 
پیشکســوت، جوان و نوجوان سبب درخشش 

شعرای شهرستان شده است.

 کاهش آمار ازدواج
 در گلپایگان

رییس ثبت احوال شهرستان  گلپایگان
گلپایگان گفت: در سال گذشــته 62۰ مورد 
ازدواج و در ســال ۹۵؛ 88۵ مــورد ازدواج در 
شهرستان به ثبت رسید که علت کاهش ازدواج 
بیکاری و نبود شغل اســت.محمدرضا غفاری 
اظهار کرد: در ســال گذشــته ۱3۱2 والدت 
)6۷۱پســر و 64۱ دختر( در شهرستان ثبت 
شده است، همچنین با توجه به آمار والدت در 
ســال ۹۵ که در شهرســتان ۱3۷6 نفر است 

شاهد کاهش زاد و ولد هستیم.
وی با بیان اینکه در ثبت وقایع حیاتی در مهلت 
قانونی در صــدر جدول اســتان اصفهان قرار 
داریم، ادامه داد: آمار پایین والدت در شهرستان 
نگران کننده است. در سال گذشته 62۰ مورد 
ازدواج و در  ســال ۹۵؛ 88۵ مــورد ازدواج در 
شهرســتان به ثبت رســیده و علــت کاهش 
ازدواج  بیکاری و نبود شــغل است. هم چنین 
در سال گذشته ۱6۵ مورد طالق در شهرستان 

گلپایگان ثبت شده است.

آموزش بیش از 38 هزار سفیر 
سالمت در کاشان

معاون بهداشــتی دانشگاه  کاشان
علوم پزشکی کاشان گفت: در راستای اجرای 
برنامه خودمراقبتی فردی در سال گذشته، 38 
هزار و ۷26 نفر از شهروندان آموزش های سفیر 
ســالمت را  فرا گرفته اند.به گزارش خبرنگار 
ایســنا، ســید علیرضــا مروجــی در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: با هدف ترویج فرهنگ 
خود مراقبتی، 28 هزار و 366 ســفیر سالمت 
خانوار، هشــت هزار و 32۹  نفر ســفیر دانش 
آموز، یک هزار 2۷8 معلم، 3۵ ســفیر سالمت 
اداره، ۵۰۰ سفیر دانشجو و ۱4۰ طلبه و سرباز 
در زمینه خــود مراقبتی جذب و آموزش دیده 
اند.وی افزود: از جمله اقدامات در زمینه ترویج 
فرهنگ خود مراقبتی، تشکیل ۷8 گروه خودیار 
در مراکز خدمات جامع ســالمت اســت که با 
موضوع فشــارخون، دیابت چاقی، اضافه وزن، 

سرطان و pku  آشنا شده اند. 

 توزیع ۱۵۰ تن برنج 
در بازار لنجان

رییس اداره تعاون و روستایی  لنجان
شهرستان لنجان گفت: ۱۵۰ تن برنج به ارزش 
پنج میلیارد ریال با هدف تنظیم بازار و تعادل 
قیمت در بازار شهرســتان لنجــان با قیمت 

مصوب دولتی در حال توزیع است.
 ســروش ســهل الدین در جمع مســئوالن 
شهرســتان لنجان اظهار کرد: یکی از سیاست 
ها و استراتژی هایی که می تواند نقش مهمی 
را در تنظیم بازار مجموعه داشــته باشد توزیع 
کاالهای مصرفی با قیمت مصوب دولتی است.

وی افــزود: توزیع کاالهــای مصرفی همچون 
برنج، روغن و ... با قیمت مصوب دولتی با هدف 
حمایت از حقوق مصرف کننده، تولید کننده و 
توزیع کنندگان انجام می گیرد و همواره مورد 

استقبال مردم نیز بوده است.
وی با اشاره به نحوه توزیع برنج با قیمت مصوب 
دولتی ادامه داد: برنج وارد شــده در فروشگاه 
های شهرستان لنجان و تحت نظارت مستقیم 
اداره صنعت، معــدن و تجــارت و همچنین 
تعزیرات این شهرســتان، با برچسب قیمت به 
صورت مصوب دولتی و عادالنه توزیع می شود.

اخبار

طرح احداث پاالیشگاه میمه  در مرحله کارشناسی

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

آران و بیدگل معــاون امــور دهیاری های 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: 
ظرفیت های بالقوه گردشگری در آران و بیدگل به 
عنوان یک قطب اصلی برای توســعه گردشگری 
است.   سعید جندقیان در همایش بررسی فرصت 
ها و چالش های کویر مرنجاب آران و بیدگل اظهار 
داشت: با وجود پتانســیل و ظرفیت های بسیار 
باالی کویر مرنجاب متاسفانه به دالیل متعدد از 
این ظرفیت تاکنون به خوبی استفاده نشده است 
که با یک برنامه ریزی و تالش برای سرمایه گذاری 

وسیع باید از این فرصت عظیم نهایت بهره را برد.
وی تاکید کرد: شهرســتان آران و بیدگل دارای 
ظرفیت های زیادی در حوزه گردشــگری است 
و نزدیکی به تهران، اصفهــان و راه های ارتباطی 
کشور، فرصت مناسبی برای شــکوفایی صنعت 
گردشگری منطقه است که باید از این فرصت ها 

به بهترین شکل استفاده کرد.
معاون امور دهیاری های ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشــور نقش دهیاری ها را در رشد 

صنعت گردشگری بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار 
داشت: توجه ویژه و اختصاص بودجه به روستاهای 
هدف گردشگری از اقدامات برجسته دولت در سال 
های اخیر بوده است.  وی اضافه کرد: دادن فرصت 
به دهیاری های فعال منطقه کویری آران و بیدگل 
در مدیریت گردشگری به ویژه در روستاها موجب 
شکوفایی هر چه بیشــتر این صنعت پردرآمد در 

آران و بیدگل می شود.

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:

آران و بیدگل، قطب اصلی برای توسعه گردشگری است
شهردار زاینده رود گفت: دستیابی  لنجان
به محیط زیستی سالم و پاسداری از زمین پاک تنها 
با آموزش و فرهنگ سازی میسر خواهد شد بر همین 
اساس شهرداری و شورای اسالمی شهر زاینده رود 
برآن شــد با برنامه ریزی اقدام به پاکســازی بستر 
خشک رودخانه زاینده رود با کمک شهروندان کند.

ابوالفضل توکلی اظهار کرد: خداوند متعال زمین را 
به انسان ارزانی داشته و آن را محل حیات ما انسان 
ها به عنوان اشرف مخلوقات، موجودات و نباتات قرار 
داده اســت و باید گفت حفاظت از این نعمت بزرگ 
الهی نیز در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامــه داد: امروزه به دلیــل افزایش جمعیت و 
فعالیت انسان ها شاهد افزایش تولید زباله هستیم 
که این خود به یکی از مشــکالت کره زمین تبدیل 
شده اســت؛ چراکه افزایش حجم زباله ها عالوه بر 
آلودگی زمین با هزینه های باال بــرای دفع همراه 
است و از سوی دیگر دفن زباله به صورت غیراصولی 
و بهداشتی مشکالت جبران ناپذیر زیست محیطی 

به دنبال دارد.

توکلی اضافه کرد: نام گذاری دوم اردیبشــت برابر 
با 22 آوریل، »روز زمین پاک« به دلیل آن اســت 
که به خود یادآوری کنیم که بــه دلیل عدم رعایت 
مصرف منابع و ذخایر طبیعــی و همچنین تخریب 
آنها حال زمین خوب نیست و بر همین اساس باید 
برخی از اعمال و رفتار خود را اصالح کنیم و شــیوه 
 و دیدگاه خود را نســبت به مواجه بــا زمین بهبود 

ببخشیم.

شهردار زاینده رود:

سواد زیست محیطی شهروندان افزایش یابد

معاون فرماندار سمیرم بر اجرا و عملیاتی شدن مصوبه های کارگروه سالمت و امنیت غذایی   سمیرم
این شهرستان تاکید کرد.محمدرضا عسگریان در جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی سمیرم،که در شبکه 
بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شده بود، اظهار کرد: اهمیت این کارگروه و مصوبات آن بر کسی پوشیده 
نیست؛ چرا که با ســالمت عمومی مردم ارتباط دارد.وی با تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات و توجه به آن ها 
تصریح کرد: امروزه مدیریت پسماند باید مورد توجه همه دستگاه های مرتبط باشد و به بهترین شکل ممکن 

اجرا شود.

مصوبات کارگروه 
سالمت غذایی در 
سمیرم اجرایی شود

خبر

شهرداری ها

نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و   شاهین شهر
برخوار درمجلس شــورای اســالمی گفت: مجری طرح 
پاالیشگاه میمه پیشنهاد کارشناسان در خصوص دریافت 
مرحله ای زمین احداث پاالیشــگاه را نپذیرفته اســت، 
بنابراین از او دعوت کردیم در جلســه ای نظرات توجیهی 

خود را بگوید تا باالخره یکی از طرفین قانع شود.
حســینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: منتظر شــنیدن نظرات مجری طرح 
پاالیشگاه در بخش میمه هستیم تا دالیل خود را برای درخواست 2هزار هکتار زمین احداث این طرح بگوید.
وی افزود: چندی پیش در نشستی که با اعضای شورای اسالمی، شهردار و معتمدان شهر وزوان در دانشگاه پیام 
نور این شهر داشتیم یکی از اعضای جلسه درخواست کرد که موضوع به زمین مانده احداث طرح پتروپاالیشگاه 

در محدوده اراضی این شهر در دستور کار بنده قرار بگیرد.

طرح احداث 
 پاالیشگاه میمه 
در مرحله کارشناسی

مسابقه کتابخوانی »مطلع مهر« ویژه  برخوار
دانشــجویان، دانش آموزان و عموم مردم شهرســتان 
برخوار به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولت آباد 
برگزار شد. در این مسابقه 4۰۰ شرکت کننده از اقشار 
مختلف به رقابت پرداختند و حجت االسالم سید حسین 

محمود آبادی امام جمعه شهر دولت آباد، اعضای شورای اسالمی شهر دولت آباد و هیئت رییسه دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد دولت آباد از بازدیدکنندگان این مسابقه کتابخوانی بودند.

کتاب مطلع مهر نوشته استاد و کارشناس خانواده امیرحســین بانکی با موضوع انتخاب همسر یکی از 
بهترین تالیفات در حوزه ازدواج است که منبع جامع و کاملی برای تمامی سنین و اقشار جامعه محسوب 
می شــود که اطالعات و مهارت کافی به منظور آمادگی افراد برای ازدواج و انتخاب همسر را در اختیار 

مخاطب قرار می دهد.

برگزاری مسابقه 
»مطلع مهر« در واحد 
دولت آباد

دوره تربیت مربی روخوانی و   آران و بیدگل
روانخوانی قــرآن کریم به همــت مجمع قاریان و 
حافظان آســتان مقدس هالل بن علی)ع( آران و 
بیدگل در سالن شهید جندقیان برگزار شد.احمد 
سربند، مسئول مجمع قاریان و حافظان هالل آران 

و بیــدگل گفــت: دوره تربیت مربــی روخوانی و 
روانخوانی قرآن کریم  به همــت مجمع قاریان و 
حافظان آســتان مقدس هالل بن علی)ع( آران و 

بیدگل در سالن شهید جندقیان برگزار شد.
وی افزود: ایــن دوره به مــدت ۹ روز در قالب ۷2 

ساعت آموزشــی با تدریس  اســتاد سید حسن 
طالبی تربتی مدرس دوره های تربیت معلم قرآن 
 و مؤلــف کتاب روخوانــی و روانخوانــی و تجوید

 برگزار شد.
مســئول مجمع قاریان و حافظان هالل)ع( اظهار 
داشت: در این دوره آموزشی، 38مربی قرآن تکنیک 
های آموزشــی مرتبط با تدریس در کالس های 

روخوانی و رونخوانی را فرا گرفتند.

ســربند افزود: در پایان دوره، به شرکت کنندگان 
پس از برگزاری آزمون پایانی، گواهینامه آموزشی 
 از ســوی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی اعطا 

می شود.
آســتان مقدس امامــزاده هالل بن علــی)ع( در 
شهرستان آران و بیدگل شمالی ترین نقطه استان 
اصفهان و 2۱۵ کیلومتری مرکز این اســتان واقع 

شده است.

مسئول مجمع قاریان و حافظان هالل آران و بیدگل خبر داد:
برگزاری دوره تربیت مربی روخوانی قرآن در آران و بیدگل

سمیه محمودی با بیان اینکه منع  شهرضا
اســتفاده از فناوری های نوین کار درســتی نیست، 
تصریح کرد: فیلترینگ تلگرام به دلیل آســیب هایی 
اســت که در این زمینه متوجه کشــور شده است، 
بنابراین نباید از این مســئله برداشتی صرفا سیاسی 
شود.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه از 2۰۰ میلیون کاربر تلگرام، 4۰ میلیون 
نفر ایرانی هستند، اظهار کرد: فضای مجازی اقتصاد، 
مسائل اجتماعی و حتی فضای سیاسی کشور را تحت 
تاثیر قرار داده است.محمودی ادامه داد: ترویج استفاده 
و خرید ارز مجازی باعث خروج یک میلیارد و هفتصد 
میلیون دالر ارز از کشور شد این مسئله در کنار سایر 
پیامدهایی است که استفاده از فضای مجازی به دنبال 
داشته است.وی اضافه کرد: اگر شفافیت کافی در مورد 
مسائل مختلف در کشور وجود داشت از برداشت های 

سیاسی در مورد اقدامات گوناگون جلوگیری می شد.
اقدامات فرا قانونی محکوم است

عضو فراکســیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت: 
به تازگی فیلمی از برخورد یک مامور با یک دختر در 
فضای مجازی منتشر شده است که درباره جزئیات آن 
اطالع درستی نداریم، اما انجام این گونه امور زیبنده 
کشور نیســت.محمودی ادامه داد: فراکسیون زنان 
مجلس این مسئله را پیگیری می کند، همه افراد هم 
باید بدانند که در کشــور ما قانون حاکم است و انجام 
این دسته اقدامات در شأن ضابطان قضایی و موقعیت 

داخلی و خارجی کشور نیست.
وی با اشــاره به تصویب طرحی مبنــی بر ممنوعیت 
بکارگیری بازنشستگان در پســت های مدیریتی در 

فراکسیون جوانان مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: 
باید زمینه مناســب برای گردش نخبگان در کشور 

فراهم شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه برخی افراد خواسته یا ناخواسته به دنبال 
ترویج یأس و ناامیدی در بین مردم هســتند، تصریح 
کرد: مردم سرمایه اصلی نظام هســتند و اگر یأس و 
ناامیدی در میان آنان نهادینه شــود، ضربات جبران 

ناپذیری به دنبال خواهد داشت.محمودی با بیان اینکه 
مسئوالن باید امیدوارانه سخن بگویند، تاکید کرد: آنان 
باید بدانند که جایگاهی که اشغال کرده اند، فقط برای 
خدمت به مردم است و نظام اسالمی ثمره خون هزاران 

شهید و ایثارگر است.
کشاورزان جنوب اســتان با بحران کم آبی 

مواجه هستند
وی با اشاره به تشــدید بحران خشکسالی در مناطق 

مختلف کشور، گفت: اســتان اصفهان در کانون این 
بحران قرار دارد، بنابراین مســئوالن این استان، باید 
برای مدیریت شــرایط موجود تالش بیشتری داشته 
باشــند.عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی، تبعیض بین کشاورزان در شرایط خشکسالی 
را عامل تشــدید کننــده نارضایتی آنان دانســت و 
افزود: مسئوالن اســتانی باید در طرح های حمایتی 
از کشاورزان، مناطق جنوبی و شمالی استان را هم در 

نظر داشته باشند.
محمودی تصریح کرد: متاســفانه روستاها فراموش 
شده اند و ثمره چنین وضعیتی، تخلیه این مناطق از 
سکنه و افزایش حاشیه نشینی در شهرها بوده است.
وی با اشاره به آغاز پروژه تکمیل فاضالب شهرضا از 2۷ 
اردیبهشت ماه امسال، اظهار کرد: پس از پیگیری های 
مستمر، دستگاه های هوازی تصفیه خانه نصب شده 
تا در این مرحله مشــکل مردم محالت جرم افشــار، 
منوچهرآباد و نسیم آباد برطرف شود.عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اســالمی با اشاره به اجرای 
طرح های راه ســازی در مناطق مختلف شهرستان 
شــهرضا، گفت: آغاز مراحل اجرایی ســاخت تقاطع 
غیرهمسطح »بسیج«، »منظریه« و ورودی جرم افشار 
و منوچهرآباد و تکمیل فاز اول پروژه شش بانده کردن 
مسیر شــهرضا – اصفهان، از جمله این طرح هاست.

محمودی تاکید کرد: پروژه های عمرانی شهرستان، 
پس از رایزنی فراوان با مسئوالن ارشد کشوری و اخذ 
ردیف های اعتباری مختلف مصوب شده است و از این 
پس باید مسئوالن اجرایی شهرستان نیز پیگیر اجرای 

این مصوبات باشند.

نبود شفافیت کافی به برداشت های سیاسی دامن می زند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در جلسه شورای اداری شهرستان شهرضا، 
با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر احتمال فیلترینگ تلگرام، تاکید کرد: باید پیش از ورود 

یک فناوری جدید به کشور، درمورد آن فرهنگ سازی شود.

  نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی: 
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مفاد آرا
2/26 شــماره: 139760302016000028-1397/01/26 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 

رسمی 
برابر رای شماره 139660302016000336 مورخ 96/11/02 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا سلطانی فرزند 
مسیب به شماره شناسنامه 86 صادره از تیران به شماره ملی 5499425396 در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 149/92 مترمربع مجزی شده از پالک 2216 فرعی از 65 اصلی 
واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان که متقاضی مالک مشاعی می باشد محرز گردیده 
اســت لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/2 

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/17 
م الف: 29  سید محمد حسن مصطفوی فروشانی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران

حصر وراثت
2/27  آقای نصرت اله آگاهی دارای شناسنامه شــماره 19 به شرح دادخواست به کالسه  
7/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بی بی آگاهی به شناســنامه 106 در تاریخ 1373/2/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نصرت اله آگاهی فرزند عبدالحمید 
شناسنامه شماره 19 نسبت با متوفی فرزند 2- روح اله آگاهی فرزند عبدالحمید شناسنامه 
شماره 15 نســبت با متوفی فرزند 3- اقدس آگاهی فرزند عبدالحمید شناسنامه شماره 3 
نســبت با متوفی فرزند 4- رقیه آگاهی فرزند عبدالحمید شناسنامه شماره 881 نسبت با 
متوفی فرزند 5- ملوک خانم آگاهی کشه فرزند عبدالحمید شناسنامه شماره 42 نسبت با 
متوفی فرزند. تمامی صادره از نطنز. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 27 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک(

)178 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/28  آقای سید جواد مظلومی طبائی زواره دارای شناسنامه شماره 65 به شرح دادخواست 
به کالسه  24/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید محمد مظلومی طبائی زواره به شناسنامه 3024/10149 در تاریخ 93/9/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سید 
حسین مظلومی طبائی زواره، ش.ش 116 نسبت فرزند 2- سید جواد مظلومی طبائی زواره، 
ش.ش 65 نسبت فرزند 3- سید ابوالفضل مظلومی طبائی زواره، ش.ش 118 نسبت فرزند 
4- سید رضا مظلومی طبائی زواره، ش.ش 54 نسبت فرزند 5- نیره مظلومی طبائی زواره، 
ش.ش 146 نســبت فرزند 6- طاهره مظلومی طبائی زواره، ش.ش 131 نســبت فرزند 
7- منور بیگم مظلوم طبائی زواره فرزند سید علی، ش.ش 526/7651 نسبت همسر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان زواره ) 182 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/29  آقای اسماعیل زارع جعفری زواره دارای شناسنامه شماره 16 به شرح دادخواست به 
کالسه  26/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین زارع جعفری زواره به شناسنامه 1211 در تاریخ 97/1/10 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- اسماعیل زارع 

جعفری زواره فرزند حسین، ش.ش 16 نســبت فرزند 2- جواد زارع جعفری زواره فرزند 
حسین، ش.ش 106 نسبت فرزند 3- صاحب زارع جعفری زواره فرزند حسین، ش.ش 42 
نسبت فرزند 4- اقدس زارع جعفری زواره فرزند حسین، ش.ش 79 نسبت فرزند 5- مرضیه 
زارعی حبیب آبادی فرزند حسین علی، ش.ش 91 نسبت همسر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان زواره ) 165 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/30 شــماره صادره: 1396/43/478761-1396/12/26 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششــدانگ پالک شــماره 68 اصلی 7327 فرعی  واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 
1326920 صفحه 426 دفتر 714 امالک به نام پریسا سلیمانی  تحت شماره چاپی 475078 
صادر و تسلیم گردیده  با ارائه درخواســت کتبی شماره  25045145 مورخ 96/12/05  به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 44224 مورخ 96/12/03 
گواهی دفترخانه 79 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده  است و درخواست صدور المثنای ســند  مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 39920 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان ) 213 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/32 چون خانم عصمــت رفیعیان کوپائی فرزند عبدالرضا مقدار ســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی  که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و 
به تایید دفتر 62 اصفهان رسیده مدعی است که ســند مالکیت  تمامت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک 15190/12395 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 068432  
که در صفحه 375 دفتر 76 به نام نامبرده سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و  طبق 
گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد به علت سرقت 
سند مالکیت مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1789 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )220 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/33 خواهان خانم زهرا مختاری دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم محکومیت 
خوانده به پرداخت بدهی مقوم به هفتاد میلیون ریال بابت ثمن دو دستگاه کامپیوتر شخصی 
و یک دستگاه گوشی تلفن همراه به طرفیت خوانده علیرضا پارسانژاد به شورای حل اختالف 
شعبه دوم شهرستان تیران و کرون تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 53/97 ثبت 
گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 97/4/13 روز چهارشنبه ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشــانی معینی نمی باشد به تقاضای 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در 
روزنامه زاینده رود آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهی باشد یک نوبت درج خواهد شد.  م الف: 37 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالت تیران و کرون  )194 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/34  خانم زهرا فدائی خواه تهرانی دارای شناســنامه شــماره 31 به شرح دادخواست به 
کالسه 33/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدرضا فدائی خواه به شناســنامه 53 در تاریخ 1396/12/28 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سهیال فدائی خواه 
تهرانی، ش.ش 54، 2- فریبا فدائی خواه تهرانی، ش.ش 78، 3- زهرا فدائی خواه تهرانی، 
ش.ش 31 )فرزندان اناث( 4- حســین فدائی خواه، ش.ش 126، 5- مهدی فدائی خواه 
تهرانی، ش.ش 5657، 6- محمد فدائی خــواه تهرانی، ش.ش 66، 7- حمید فدائی خواه 
تهرانی، ش.ش 1415 )فرزندان ذکور( و به غیراز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف تیران )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/35 کالسه پرونده 1223/96 شماره دادنامه: 1934 تاریخ رسیدگی: 96/12/14 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: محمود نقدی به نشانی 
خمینی شهر بلوار ش بهشتی خ خیام ک دانش 3 پالک 108با وکالت محمد علی آلویی به 
نشانی خمینی شهر چهار راه شریعتی ابتدای شریعتی شمالی ط فوقانی دفتر اسناد رسمی، 
خواندگان: 1- حامد پارسایی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی ک دبیرستان شهدا 
جنب دبیرستان منزل شخصی 2- سید محمد سجادی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی 
آقای محمود نقدی با وکالت محمد علی آلویی به طرفیت 1- حامد پارسایی 2- سید محمد 
سجادی به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و ده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
775373تاریخ 96/4/10 عهده بانک سپه  شــعبه محمودآباد به انضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی مورخه 96/12/14  و عدم 
حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/12/14 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دین و 
مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 
310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره 
محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می 
گردد و پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصدهزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:270 شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )412 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

2/36 شماره: 1012/96 به موجب رای شماره 3006 تاریخ 96/11/18 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه احمد بافرانی فرزند 
دالور به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 
مالکیت یک دستگاه وسیله نقلیه پی کی مدل 1383 به شماره انتظامی ایران 23-362 م 
39 در حق محکوم له عبدالخالق روشــن دل فرزند یوسف به نشانی خمینی شهر هفتصد 
دستگاه بلوار بسیج نبش خیبر 2 به انضمام پرداخت مبلغ 500/000 ریال به عنوان  هزینه 
دادرسی در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت ضمنا 
در اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. مــاده 34 قانون اجرای احکام: همین که 

اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:263 شعبه 2 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )208 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/37 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1395/96 حل 1 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/45 بعد از ظهر مورخه 1397/3/30، 
مشخصات خواهان: مجتبی نجفی فرزند ناصر به نشــانی خمینی شهر خ مدنی پ 286، 
مشــخصات خوانده: امیر روح اللهی فرزند عباس،  خواســته و بهــای آن:  پرداخت مبلغ 
17/000/000 ریال معادل یک میلیون و هفتصد هزار تومان بابت یک فقره حواله موسسه 
مالی و اعتباری مهر با احتساب مطلق خسارات اعم از هزینه دادرسی و تاخیر تادیه، دالیل 
خواهان: اصل و فتوکپی یک فقره حواله موسسه و گواهی عدم پرداخت مدرک شناسایی، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 194 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )206 کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

2/47  شماره ابالغنامه: 9610100350313671 شماره پرونده: 9509980350300983 
شماره بایگانی شعبه: 951191 آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به آقای 
بهنام کرباســیان فرزند حســن، تجدیدنظرخواه آقای احمدرضا مولوی جزی دادخواست 
تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای بهنام کرباسیان فرزند حسین نسبت به 
دادنامه شماره 9609970350302029 در پرونده کالسه 951191 شعبه 3 حقوقی تقدیم 
که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت 
و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت پس ازانقضا مهلت 
مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. م الف: 1046 

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  )150 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

2/68  شماره ابالغنامه: 9710106837200114 شماره پرونده: 9609986837201267 
شماره بایگانی شعبه: 961376  بدین وسیله به آقای حمید قیاسی فرزند بند علی  کدملی 
4160007716 به نشــانی مجهول المکان  ابالغ می گردد که همســر شما خانم راضیه 
قیاســی فرزند مجید دادخواستی با موضوع درخواســت طالق به درخواست زوجه به این 
دادگاه تسلیم و به شماره 961376 خ/12 ثبت و قرار ارجاع امر به داوری صادر گردیده لذا 
ظرف 7 روز از تاریخ نشــر آگهی فرصت دارید داور واجد شرایط باالی سی  سال و متاهل 
و آشنا به مســائل خانوادگی و  اجتماعی برای خود به این دادگاه معرفی نمایید در غیر این 
صورت دادگاه راســا اقدام می نماید. )نشــانی: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت  
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه دوم اتاق 216 ( توجه: پس از دریافت این 
ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی بــه صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و اســتثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت 
نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی 
از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی 
 مراجعه نمایید. م الف: 1034 شعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان  )213 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/38 شماره درخواست: 9710463633300004 شماره پرونده: 9709983633300057 
شماره بایگانی شعبه: 970058 در خصوص دادخواست آقای محمدرضا رضایی فرزند غالم 
به طرفیت خانم فاطمه حمیدی فرزند نادعلی مبنی بر تنفیذ طالق وقت رسیدگی به تاریخ 
1397/4/11 ساعت 12 واقع در شعبه سوم دادگاه عمومی و حقوقی خمینی شهر واقع در 
خیابان پاسداران مجتمع قضایی شماره 1 برگزار می گردد ضمنا در همین جلسه استماع 
شهادت شهود به تعرفه خواهان در زمان اجرای صیغه طالق به اسامی 1- عصمت اله نوری 
فرزند جان محمد به نشانی رهنان خ امام رضا طبقه فوقانی پست بانک 2- حسن لومانی 
فرزند عباس به نشانی خمینی شهر بلوار صدوقی جنب قرض الحسنه رضوی 3- شکراله 
رضایی فرزند محمدرضا به نشانی خمینی شــهر خ کهندژ کوچه 47 منزل علی رحمتی 
4- نوروز علی رحیمی فرزند سلطان علی به نشانی خمینی شهر خ کهندژ کوچه 51 خیابان 
شهید موسوی کوچه سعادت منزل سوم کریمی می باشد که مراتب حسب مجهول المکان 
بودن خوانده یک نوبت نشــر آگهی می گردد. م الف: 265 شعبه سوم دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )173 کلمه، 2 کادر(
مزایده

2/39 در پرونده 951212 اجرا محکوم علیه آقای عباســعلی کندری محکوم به پرداخت 
266/870/000 ریال در حق محکوم له محمد شمسی و مبلغ 13/343/500 ریال بابت 
نیم عشر گردیده که محکوم له اقدام به توقیف اموال خوانده نموده اند که مشخصات مال 
مذکور که توسط کارشناس برآورد شده است بدین شرح است. مشخصات مال توقیفی: یک 
دستگاه دیزل ژنراتور 250 کیلو وات کومنز پنج پیچ مستعمل که ارزش آن 240/000/000 
ریال برآورد شده اســت نظریه طبق قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده است این اجرا 
قصد فروش اموال مذکور به میزان سهم محکوم علیه از طریق مزایده به میزان محکوم 
به که در روز انجام مزایده محاســبه می گردد را دارد.  محل برگزاری مزایده: دادگستری 
شهرستان خمینی شهر، تاریخ مزایده: سه شنبه 97/02/25 ساعت 9 صبح، محل بازدید: 
منطقه صنعتی دو شاخ خمینی شهر خ اصلی کارگاه تجهیزات معدنی عدالت، کسانی که 
مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل 
از مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی 
که مایل به شرکت در مزایده می باشــند می بایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ 
مزایده را همراه داشته باشــند تا در صورت برنده شدن در مزایده به حساب سپرده واریز و 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به حساب واریز نمایند و اال 
ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد. م الف: 272 اجرای احکام 

حقوقی دادگستری خمینی شهر )252 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/40 کالسه پرونده: 960792 شــماره دادنامه:96/12/27-9609976794204582  
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی محرابی به نشانی 
اصفهان خ خرم شهیدان غربی بن بست معلم ک 17 پالک 13، خوانده: سجاد حسینی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک، شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای مهدی محرابی 
به طرفیت سجاد حسینی به خواسته مطالبه مبلغ 54/000/000 ریال وجه چک به شماره 
281314-95/8/30 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال  بابت اصل خواسته و 1/905/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/8/30(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف:973 شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان ) 283 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/41 کالسه پرونده: 960789 مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: وحید نورشرق دهاقانی به نشانی بلوار ارغوانیه جنب پمپ بنزین ساختمان ماهان 
ط 3، خوانده: سهراب ریگی کوته به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای وحید نورشرق 
دهاقانی به طرفیت سهراب ریگی کوته به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه 
چک به شــماره 870509-93/12/29 به عهده بانک انصار به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به دادخواســت تقدیمــی، تصویر مصدق چک  و گواهــی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام دفاع نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/580/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )93/12/29(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:983 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 272 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/42 کالسه پرونده: 960992 شــماره دادنامه:96/12/22-9609976793703888  
مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن زائری اصفهانی 
به نشانی اصفهان خ پروین خ هفت تیر مجتمع مسکونی 2000 پ 306 واحد 3، خوانده: 
مصطفی احمدی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختــالف: در خصوص دعوی  آقای 
محسن زائری اصفهانی به طرفیت مصطفی احمدی به خواسته مطالبه مبلغ 75/000/000 
ریال وجه چک به شماره 17/994895 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال  بابت اصل خواسته 
و 987/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )96/7/17(  تا تاریخ اجرای حکم  وهزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر  خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:1039 شعبه 7 شورای حل اختالف 

اصفهان ) 284 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/43 کالسه پرونده: 961237 شــماره دادنامه: 96/11/30-9609976793804493  
مرجع رسیدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: پیمان خرد پیشه فرزند 
مهدی به نشانی اصفهان چهار راه ابن سینا مجتمع عالمه مجلسی پالک 14، خواندگان: 

1- حمیده آقایی فرزند محمــد علی 2- منیره آقایی فرزند محمدعلی هر دو به نشــانی 
مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی  آقای پیمان خردپیشــه فرزند مهدی به طرفیت 1- حمیده 
آقایی فرزند محمد علی 2- منیره آقایی فرزند محمد علی به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه 
میلیون ریال وجه چک به شــماره 9535/958784-12-96/9/21 به عهده بانک ملی 
ایران به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 
چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیــت خواندگان متضامنا بــه پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/695/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)96/9/21(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
 واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
 م الف:1024 شعبه 8 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) 308 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

2/44 کالسه پرونده: 961238 شــماره دادنامه: 96/11/30-9609976793804491  
مرجع رسیدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: پیمان خرد پیشه فرزند 
مهدی به نشــانی اصفهان چهار راه ابن ســینا پاســاژ طال و جواهر مجلسی پالک 14، 
خواندگان: 1- عنایت امیدی فر فرزند هاشم 2- مهدی سورانی 3- رضا بابایی 4- بهنام 
بابایی همگی به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای پیمان خردپیشه فرزند مهدی 
به طرفیت 1- عنایت امیدی فر فرزند هاشم 2- مهدی سورانی 3- رضا بابایی 4- بهنام 
بابایی به خواسته مطالبه مبلغ شصت و چهار میلیون و سیصد هزار ریال وجه چک به شماره 
311266-96/3/19 به عهده ایران زمین به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به 
دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان 
متضامنا به پرداخت مبلغ 64/300/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/873/750 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف )96/3/19(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:1023 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 321 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/45 کالســه پرونده: 960381 شــماره دادنامه: 96/7/20-9609976794401870  
مرجع رسیدگی: شــعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بهرام چهریان به 
نشانی اصفهان خ آمادگاه مجتمع گلدیس ورودی دوم طبقه ســوم واحد 233 ، خوانده: 
حجت ارباب زاده به نشــانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  بهرام چهریان به طرفیت حجت 
ارباب زاده به خواسته مطالبه 130/000/000 وجه چک به شماره 124713-94/5/10 به 
عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، 
تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پســندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایــه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ یکصد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و شصت هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشــر آگهی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)94/5/10(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:1019 شعبه 14 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) 283 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

2/46 کالسه پرونده: 960743 شــماره دادنامه:96/10/29-9609976796203124  
مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مصطفی هاشمی 
به نشانی اصفهان بلوار کشاورز ورودی امیریه ک شهید سالم پور، خواندگان: 1- علیرضا 
پیری 2- یوسف رنجبر هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  سید 
مصطفی هاشــمی به طرفیت علیرضا پیری و یوســف رنجبر به خواســته مطالبه مبلغ 
65/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 531023-95/12/20  به عهده بانک 
ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواســت تقدیمی تصویر مصدق 
چک و گواهی عدم پرداخت آن بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و این که خواندگان با وصف 
ابالغ قانونی در  جلسه رسیدگی حاضر نگردیده اند و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه 
ننموده لذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و519 قانون آیین دادرســی مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک حکم  
بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخــت مبلغ 65/000/000 ریال  بابت 
اصل خواسته و 962/500 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
برعهده اجرای حکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:1002 

شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان ) 292 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ تجدیدنظر

2/48  شماره ابالغنامه: 9710100351500380 شماره پرونده: 9509980351500453 
شــماره بایگانی شــعبه: 950563 تجدیدنظرخــواه محمدرضا ســالمت فرزند علی با 
وکالت هاجر ابراهیم شــریف دادخواســت تجدیدنظر از حکم صــادره در این دادگاه به 
شــماره 9609970351500898 بــه طرفیــت تجدیدنظرخوانــدگان منوچهر اقبال، 
هاجــر و مریم و محبوبــه همگی اصحاب هاشــمی تقدیــم و نامبــردگان را مجهول 
المکان اعالم نموده اســت بدینوســیله مراتــب در روزنامه زاینــده رود درج می گردد 
تا تجدیدنظرخوانــده ظــرف 12 روز جهت ابــالغ تجدیدنظرخواهی بــه وی  در این 
دادگاه حاضر و نســخه ثانی دادخواســت تجدیدنظرخواهی و ضمائم پیوست به نامبرده 
 تحویل گردد تا در پاســخ به اعتراض الیحه دفاعیــه خود را تقدیم ایــن دادگاه نماید. 
 م الف: 1048 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان  )150 کلمه، 

2 کادر(
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 یک ساختمان در اصفهان
 طعمه حریق شد

 یک ساختمان مســکونی واقع در خیابان کاوه 
دچار انفجار و آتش سوزی شد. سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی اصفهان درباره جزئیات این حادثه 
گفت: ســاعت ۱۲:۳۳ طی تماس با سامانه ۱۲۵ 
یک مورد انفجار توام با حریق در منزل مسکونی 
واقع در خیابان کاوه اطالع داده شد که بالفاصله 
ســتاد فرماندهی اکیپ ایستگاه ۶ را با تجهیزات 
کامل به محل حادثه اعزام کرد.محمد شریعتی با 
بیان اینکه این حادثه در طبقه دوم منزل مسکونی 
رخ داد و خسارت جانی به همراه نداشت، گفت: 
کانون انفجار و حریق، بالکــن طبقه دوم منزل 
مســکونی بود که با تغییر کاربــری به کارگاهی 
کوچک برای تولید نان و کیک تبدیل شده بود و 
به منظور تامین سوخت مورد نیاز از سیلندرهای 
گاز مایع استفاده می شد و متاسفانه پس از انفجار 
و خروج گاز از ســیلندرها، محل به شدت طعمه 
حریق شــده است. وی با اشــاره به وجود برخی 
لوازم برقی و ملزومات کارگاهی مورد نیاز و وجود 
۳ دستگاه سیلندر ۱۱ کیلویی و ۳ دستگاه  پیک 
نیک در عمق حریق، گفت: ناجیان آتش نشانی با 
دقت و سرعت عملی فوق العاده و تنها ظرف مدت 
۲ دقیقه خود را به محل حادثه رساندند و دل به 
حریق زدند که همین امر عامل بسیار مهمی در 
جلوگیری از گســترش حریق به مناطق دیگر و 
خسارات بیشتر شد.محمد شریعتی تصریح کرد: 
هرچند علت حادثه توسط کارشناسان سازمان در 
حال بررسی است اما همواره با تغییرات غیرقانونی 
کاربری های مســکونی به کاربری های تجاری 
و کارگاهی بــدون رعایت اصول ایمنی شــاهد 

این گونه حوادث هستیم.

مرد گرفتار شده در کوه های 
اطراف اردستان نجات یافت

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان گفت: مرد ۶۰ ســاله ای که در کوه های 
اطراف شهرستان اردســتان دچار حمله قلبی و 
گرفتار شده بود، توسط امدادگران جمعیت هالل 

احمر نطنز و اردستان نجات یافت.
داریوش کریمی با اشــاره به حادثه گرفتار شدن 

فردی در کوه های اردســتان اظهار داشت: بعد 
از ظهر جمعه، آخرین روز فروردین ســاعت ۱۵  
 بعــد از تماس مرکــز عملیات اســتان اصفهان
 ) EOC ( مبنــی بر گرفتار شــدن فردی حدود 
۶۰ ســاله در کوه های اطراف اردستان تیم امداد 
و نجات کوهســتان کرکس جمعیت هالل احمر 
شهرســتان نطنز به محل اعزام شدند.وی افزود: 
پس از  ساعت ها تالش ســرانجام فرد گرفتار که 
دچار عارضه قلبی شده بود با کمک افراد محلی و 
نجاتگران جمعیت هالل احمر شهرستان اردستان 
نجات یافته و به پایین کوه منتقل و تحویل عوامل 

اورژانس شد.

کشف 235 کیلوگرم تریاک
 در شهرضا

معــاون اجتماعی فرماندهــی انتظامی اصفهان 
گفت: بیش از ۲۳۵ کیلوگرم تریاک در ایستگاه 
ایست و بازرسی شــهید امامی شهرضا کشف و 
جمع آوری شــد.معاون اجتماعــی فرماندهی 
انتظامی استان از کشــف بیش از ۲۳۵ کیلوگرم 
تریاک در ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا 

خبر داد.
سرهنگ جهانگیر کریمی گفت: ماموران ایستگاه 
بازرسی شــهید امامی شهرستان شــهرضا در 
بازرسی از یک کامیون کشنده اسکانیا ۲۳۵ کیلو 
و 8۰۰ گرم تریاک که در اتاق بار خودرو جاســاز 
شده بود، کشف کردند. وی افزود: در این زمینه 
یک سوداگر مرگ دستگیر و برای اقدامات قانونی 

تحویل مراجع قضایی شد.
یاردوســتي، فرمانــده  ســرهنگ حســن 
انتظامــي شهرســتان اصفهــان هــم گفــت: 
مامــوران انتظامی شهرســتان در بازرســی از 
یک ســواری پیــکان ۱۰ کیلو گــرم تریاک که 
به طــرز ماهرانــه ای زیر صندلی های جاســاز 
 شده بود کشف و دو ســوداگر مرگ را دستگیر 

کردند.

عکس  روز 

خشکی زاینده رود در میزان افسردگی 
شهروندان موثر است

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

 مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: مناسب 
ســازی تنها توجه به فضای فیزیکی و نصب رمپ 
در معابر نیســت بلکه باید با در نظــر گرفتن نوع 
معلولیت، مناسب سازی خاصی را برای این قشر 

مد نظر قرار داد.
مرضیه فرشــادی در گفت و گو بــا خبرنگار مهر 
اظهار داشت: در صورتی که بتوانیم معابری شهری 
را برای رفت و آمد معلوالن مناســب سازی کنیم 
بزرگ ترین انگیزه برای این قشر فراهم می شود 
که بتوانند در اجتماع حضور پیدا کنند.وی بیان 
داشت: مناسب سازی تنها توجه به فضای فیزیکی 
و نصب رمپ در معابر نیســت بلکه باید با در نظر 
گرفتن نوع معلولیت، مناسب سازی خاصی را برای 

این قشر مد نظر قرار داد.
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان اعالم کرد: 
مناسب ســازی فضــای دیجیتــال و مجازی و 
همچنین مناسب سازی ادارات برای ناشنوایان و 

آشنایی با زبان اشاره از برنامه هایی است که باید 
به صورت جدی پیگیری کرد و به نتیجه رســاند.
وی با بیان اینکــه اثبات توانمنــدی معلولین و 
تغییر نگاه موضوعی نیســت که با گفتمان امکان 
پذیر باشد، ادامه داد: تربیت، آگاه سازی و نهادینه 
کردن پذیرش محدویت  های معلوالن به کودکان 
از سنین کم می تواند نسل آینده را نسبت به این 

مهم آگاه کند.

مدیر کل بهزیستی استان:

مناسب سازی شهر برای معلوالن منحصر به نصب رمپ نیست
مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر با اشاره 
به شرط سنی و پرداخت حق بیمه روستاییان و عشایر 
گفت: قانون جدید بازنشستگی پیش از موعد تصویب 
و امسال اجرایی می شــود.محمدرضا واعظ مهدوی 
در مورد ســطوح مختلف درآمدی روستاییان گفت: 
روستاییان و عشایری که در صندوق ما بیمه پردازی 
کرده اند، می توانند هشت سطح درآمدی را انتخاب 
کنند به طوری که حداقل نرخ حق بیمه برای کمترین 
سطوح درآمدی ۲۰ هزار تومان در ماه و سالیانه ۲۴۰ 
هزار تومان است که دولت دو برابر آن را نیز پرداخت 
می کند و به عنوان کارفرما نقش مهمی دارد.وی تاکید 
کرد: در این سطح درآمدی مستمری که برای افرادی 
که حداقل میزان نرخ حق بیمه را در ماه می پردازند 
پس از رسیدن به سن بازنشستگی ۴۰۰ هزار تومان 
است.مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر با 
اشاره به اینکه بیمه شدگان تحت پوشش می توانند از 
خدمات بازنشستگی، از کار افتادگی، تصادف، فوت و 

... بهره مند شوند، گفت: مستمری که به این افراد تعلق 
می گیرد متناسب با ســال هایی است که حق بیمه 
پرداخت کرده اند و معموال دو سوم سطح درآمدی به 
آنها پرداخت می شود.واعظ مهدوی گفت: متقاضیان 
برای دریافت و مطلع شدن از سطوح درآمدی و نرخ 
های حق بیمه به دفاتر و کارگزاری های صندوق بیمه 
روستاییان و عشایر در استان های مختلف مراجعه و 

اطالعات الزم را به دست آورند. 

مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر:

قانون بازنشستگی پیش از موعد اجرایی می شود

حکم قضائی برای 3 واحد آالینده در استان اصفهان صادر شد

 تبریک خاص همسر شهید حججی
 به شوهرش در روز پاسدار

 حکم قضائی برای سه واحد آالینده در شهرستان های میمه و منطقه جرقویه صادر شد.بر این اساس، مسئول یک کارگاه تولید فایبرگالس 
که به دلیل دفع غیراصولی و سوزاندن پسماندهای صنعتی خود،  آلودگی هوا را سبب شده بود به مراجع قضائی معرفی شد.

پس از تحقیقات و بررســی های الزم دادگاه بدوی به اســتناد ماده ۱۶ قانون مدیریت پســماندها و مواد ۱۲ و ۳۰ آیین نامه اجرایی، رای 
به محکومیت واحد مذکور و پرداخــت ۱۰ میلیون ریال جزای نقــدی داد و واحد آالینده نیز ملزم به رفع آلودگی شــد.همچنین در پــی فعالیت واحد دو 
آالینده کوره گچ پزی که موجب انتشــار گرد و غبار محیطی در منطقه جرقویه شــدند، اخطاریه ها و پیگیری قضایی توســط کارشناســان محیط زیست 
 انجام شــد؛ اما توجه به اینکه این واحدهای آالینده بــدون توجه به اخطاریه های زیســت محیطی به فعالیت خــود ادامه دادند به مراجــع قضائی معرفی

 شدند.

در شهر

 ۴3 پرنده وحشی قاچاق
 در اصفهان کشف شد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان از کشــف و ضبط ۴۳ پرنده قاچاق از 
انواع پرندگان وحشــی از یک پرنده فروشــی 
در شهرســتان اصفهــان خبــر داد.مرتضی 
جمشــیدیان اظهار  کرد: ۴۳ پرنده قاچاق از 
انواع پرندگان وحشــی که بــدون مجوز و به 
صورت  قاچاق وارد کشورشــده بودند توسط 
یگان حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
در یک پرنده فروشی شناسایی و کشف و ضبط 
شدند.وی افزود: این پرندگان شامل یک مرغ 
بهشتی، ۹ کاسکو، ســه مرغ مینا، ۱8 طوطی 
کوتوله، یک طوطــی کاکادو، یک کالغ نوک 
سرخ، دو طوطی آرا، دو توکان، دو طوطی رزیال، 
دو شــاه طوطی و دو طوطی ملنگو از پرندگان 
وحشی و نادر هســتند.فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان تاکید کرد: این 
پرندگان وحشــی و نادر مورد حمایت سازمان 
حفاظت محیط زیست هســتند و نگهداری و 

شکار آنها برخالف قانون است.

پاک سازی مادی های ناژوان 
از زباله

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: به مناسبت 
روز جهانی زمین پاک، گروه ها و ســمن های 
دوستدار محیط زیست به پاک سازی مادی های 
ناژوان پرداختند.حســن شــفیعی اظهارکرد: 
روز جمعه ســمن های دوستدار محیط زیست 
 دو برنامه قابــل توجه در منطقه نــاژوان اجرا

 کردند.
وی با بیان اینکــه یک گروه از این ســمن ها 
بخشــی از مادی »قمیش« نــاژوان در ضلع 
شمال رودخانه را با همکاری سازمان مدیریت 
پسماند پاک سازی کردند، افزود: گروه دیگری 
از دوســتداران محیط زیســت به پاک سازی 
مادی های »جلفا« و »تیران« در ضلع جنوبی 
رودخانــه زاینــده رود پرداختند.مدیر طرح 
ساماندهی ناژوان تصریح کرد: در ناژوان بیش 
از ۵۰ کیلومتر مادی وجود دارد که سرمنشــأ 
مادی های شهر به شمار می رود، اما این مادی ها 
امروزه به دالیل مختلفی از جمله کم آبی دچار 
آسیب شده اند از این رو سعی داشتیم در این دو 
برنامه به مادی ها بپردازیم تا کانون توجه مردم 

و مسئوالن قرار گیرد.

عضویت12 هزار دانش آموز 
کاشانی در طرح محیط یار

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست کاشان 
با بیان اینکه طرح ملی ساعتی با محیط بان و 
محیط یار در بیش از ۱۶۰ مدرســه ابتدایی و 
متوسطه شهرستان کاشــان اجرا شده است، 
گفت: در این طرح بیش از ۱۲ هزار دانش آموز 
و مربی، دوره های آموزش های زیست محیطی 
را فرا گرفته اند .حســین خادمی اظهار کرد: با 
توسعه شهرنشــینی، منابع زیادی، روزانه به 
عنوان زباله در طبیعت رها می شود که مصرف 
بی رویــه منابع، یکی از عوامــل تهدیدکننده 
محیط زیســت به شــمار مــی رود، بنابراین 
حفاظت از محیط زیســت و منابــع طبیعی 
 باید به عنوان مســئولیت شهروندی در جامعه 

فرهنگ سازی شود.
وی با اشاره به روز زمین پاک، افزود: به مناسبت 
روز زمین پاک، نخســتین کارگروه مدیریت 
پسماند شهرســتان با محوریت بخش برزک 
و کمیتــه تخصصی مدیریت پســماند شــهر 
 جوشــقان قالی با هدف اجرایي شــدن طرح 
بــي زبالــه بــا حضــور ادارات ذی ربــط در 
 بخشداری برزک و شــهرداری جوشقان قالی

 برگزار شد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست کاشان 
گفت: در راســتای اجرای طــرح ملی محیط 
یار،کارگاه آموزش مباحث زیســت محیطی و 
حفظ طبیعت با حضور دانش آموزان در مدارس 
کاشان توسط کارشناسان اداره حفاظت محیط 

زیست  برگزار شد.

محیط زیست

بیمهبهزیستی

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت نقشه راه وزارت 

آموزش و پرورش است.
محمدجواد احمدی در مراســم به صــدا درآمدن زنگ 
سالمت در دبیرستان شــاهد غفاری ضمن گرامیداشت 

هفته سالمت اظهار کرد: سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت نقشه راه وزارت آموزش و پرورش است.وی 
افزود: بر اساس سند تحول برنامه ریزی درسی را ادامه می دهیم، این سند محورهای اصلی را برای ما مشخص 
کرده است که به آن ساحت های تربیت می گوییم که به ابعاد تندرســتی جسم، سالمت دین، روح و محیط 
زیست و ... اشاره دارد.سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: هر جا بحث از سالمت روح و 
جسم شده، این دو مقوله در کنار هم آمده است، در سنت ملی و در شعر شعرا و بزرگان دین و علما بحث جسم 

سالم و عقل سالم را مطرح می کنند.

سند تحول بنیادین نقشه 
راه وزارت آموزش و 
پرورش است

رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر اعالم 
کرد: برای نخستین بار در کشور اقالم غذایی در انبارهای 
ســازمان امدادونجات هالل احمر انبار نمی شــود و در 
زمان حوادث شــرکت توزیع کننده، اقالم را در اختیار 
حادثه دیدگان قــرار می دهد.وی با بیــان اینکه بر این 

اساس کارت های هوشمندی تهیه و در اختیار حادثه دیدگان در زمان حوادث قرار خواهد گرفت تا با ارائه 
آن به ستاد امداد و نجات مستقر در محل حادثه اقالم غذایی را دریافت کنند، افزود : شرکت تامین کننده 
اقالم غذایی در زمان حوادث با اعالم سازمان امدادونجات اقدام به تهیه و توزیع اقالم غذایی خواهد کرد.

ضمن اینکه در کنار این طرح سازمان امدادونجات یک ســری اقالم غذایی محدود به صورت ماهانه در 
انبارهای امدادونجات دپو می کند تا در صورت بروز هر مشکل از سوی شرکت توزیع کننده، بتواند در ۲۴ 

ساعت اول اقالم را در میان حادثه دیدگان توزیع کند.

کارت  هوشمند در 
اختیار حادثه دیدگان 
قرار می گیرد

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان گفت: خشــک بودن زاینده رود در کاهش 
خالقیت شــهروندان و افزایش میزان افسردگی بی 
تاثیر نیست. وی با بیان اینکه اصفهان کالنشهر نیست، 
بلکه جهان شهر است، افزود: هر کالنشهر شاخص های 

اصفهان را دارد. شهر جهانی شهری است که در مدار 
ارتباطات قرار دارد. برخی شهرها مانند دبی شهری 
جهانی هستند، اما جهان شهر نیستند. جهان شهر 
باید بتواند شاخص ها و ظرفیت های بومی خود را به 
شاخص های جهانی تبدیل کند.عیدی با بیان اینکه 

باید بتوانیم ســرمایه های اجتماعی را باال ببریم تا 
برای حل مسائل شهری اقدام کنند، گفت: در حوزه 
مناطق و محالت اجرای برنامه ها، ابتدا شــریان های 
اصلی و سپس ساختارهای مویرگی شهر مورد توجه 
قرار دارند. حتی مترو نیز از این فضا دور نمانده است و 
برای آن برنامه هایی خواهیم داشت.وی افزود: اهمیت 
عرصه محور بودن در دهه فجر و عید نوروز نمایان شده 
و تالش شده است تا عمده برنامه ها در این هفته عرصه 

محور باشند. محیط زیست یکی از رویکردهای این 
برنامه است و جشن هوای پاک، جشن زمین پاک و 
همچنین جشنواره روزنامه دیواری اصفهان، محیط 
زیست و زاینده رود برگزار خواهد شد.رییس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: 
در حوزه نمایشگاهی، نمایشگاه فیزیک و سالمت و 
نمایشگاه های عرصه محور دیگری برگزار خواهند شد 

که امید است مورد توجه قرار گیرد. 

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان:
خشکی زاینده رود در میزان افسردگی شهروندان موثر است

تاکنون برایتــان اتفاق افتاده کــه رو در رو نتوانید 
با کســی احوالپرســی کنید یا آنقدر از کسی دور 
باشــید که عمال نتوانیــد چند جملــه کوتاه برای 
بازکردن باب صحبت با او را بیابید. بسیاری افراد این 
روزها به واسطه دیجیتالی شدن سریع ارتباطات و 
فراگیرشدن آن عمال شیوه های مرسوم برقرار کردن 

ارتباط یا همان خوش و بش را فراموش کرده اند.
ارتباطات در تسخیر دنیای دیجیتال

طبق الگوی جدید روابط با واسطه ابزارهای رسانه ای 
و رایانه ای، فرد نه تنها با نزدیکان و آشنایان بلکه با هر 
کس در هر گوشه جهان، امکان مبادله پیام را دارد. 
در دنیایی که دیجیتالی شده است انسان از طریق 
ابزارها، فنون و رســانه های دیجیتالی مانند شبکه 
اینترنت و رایانه به تولید، تکثیر، اشــاعه و انتشــار 
نمادها و معانی می پردازد و از طریق آنها زندگی خود 
را سامان و معنا می بخشد. در نتیجه رشد و گسترش 
رسانه های دیجیتالی و الکترونیکی و افزایش کاربرد 
آنها در تمام ابعاد زندگی روزمــرهـ  از فعالیت های 
تجاری بزرگ بانکــی، خرید و فــروش رایانه ای و 
آموزش از راه دور رایانه ای گرفته تا آشپزی و کارهای 
جزئی درون خانــهـ  فرآیند دیجیتالی شــدن نیز 
گسترش یافته و در حال تغییردادن عادات بنیادین 
ما در زمینه های مختلف فعالیــت های اجتماعی 

اقتصادی و فرهنگی است. 
خبر گیری، پشت پنجره های مجازی

اغلب افراد عادت کرده اند در تلگرام یا ســایر شبکه 

های مجازی با گروه های دوســتان یــا خانواده در 
ارتباط باشــند. به همین دلیل کافی است یک روز 
تلفن همراه، قطع یا به هر دلیلی از دســترس خارج 
شود، دچار احساس غریبی می شوند. چون مادری 
که فرزندش را گم کرده یا فردی که در جزیره ای گم 
افتاده است. این احساسی است که در نتیجه خروج 
افراداز مدار دنیای دیجیتال به آنها دست می دهد. 
شــاید درک این نکته که تکنولوژی های ارتباطی 
دیجیتال می توانند مولد نوع فرهنگ خاصی باشند، 
در ابتدا کمی دشوار به نظر آید زیرا می توان این گونه 
تلقی کرد که این تکنولوژی ها صرفا ابزارهای ایجاد 
ارتباط و انتقال پیام هستند و نقشی در تعیین محتوا 

یا تولید پیام ندارند؛ اما مارشال مک لوهان )۱۹۶۴( 
با طرح این ایده که »رســانه همان پیام است« این 
نحوه تلقی را ســال ها پیش به چالش کشید و نشان 
داد که هر رسانه ای نوع خاصی از پیام ها را گزینش 
می کند و در فرآیند انتقال پیام هم تاثیرات بسیاری 
بر شکل و محتوای پیام می گذارد.در الگوی سنتی 
روابط چهره به چهره، حجم ارتباط بسیار محدود تر 
و از نظر کمی کم شــمارتر بود زیرا هر کس تنها در 
محدوده شبکه خویشاوندان، آشنایان و افرادی که 
اطراف او هســتند امکان مراوده داشت.این فرآیند 
تدریجا باعث تغییر »سبک زندگی« ما و تغییر عادات 
و روحیات ما می شود. نه تنها سبک زندگی به سبک 

دیجیتال در حال تغییر است بلکه الیه های عمیق تری 
از فرهنگ و هویت ایرانی ما بــه خصوص در زمینه 
مراودات و گفت وگوها در معرض دیجیتالی شدن و 
تغییر است. در گذشته، ایرانیان مانند دیگر ملت ها 
عمدتا به صورت رو در رو و چهره به چهره با یکدیگر 
ارتباط برقرار می کردند و از طریق فرآیندهای ارتباط 
مســتقیم چهره به چهره نیازهای خــود را تامین و 
زندگی خود را سامان می دادند؛ اما در دنیای امروز 
و با رونق شبکه های مجازی بسیاری از افراد ترجیح 
می دهند به جای رویارویی با دوستان و خویشاوندان 
از آنها به صورت مجازی خبر بگیرند؛ در واقع دنیای 
مجازی این فرصت را فراهم کرده اســت تا هر کس 
آن وجه از ظاهر و حالی را که می خواهد به دیگران 

عرضه کند.
 از طرف دیگر اما طبق الگوی جدید روابط با واسطه 
ابزارهای رسانه ای و رایانه ای، فرد نه تنها با نزدیکان 
و آشنایان بلکه با هر کس در هر گوشه  جهان، امکان 
مبادله پیام و مــراوده دارد. در نتیجه حجم ارتباط 
افراد به شدت گســترش یافته و افراد می توانند در 
گســتره ای جهانی دوستان مناســب حال خود را 
انتخاب کنند.به نظر می رســد آزادی و حیطه های 
گســترده تر انتخاب آزادانه برخوردهای اجتماعی 
موجب شــده تا امــروز ضمن  شکســتن تابوهای 
اجتماعی و نرم هــای حاکم بــر آن بتوانند روایت 
دلخواهانه تری از خویشــتن خود را شــکل دهند؛ 
مسئله ای که اگر چه موجب شده تا افراد آزادی عمل 
 بیشتری داشته باشند؛ اما در عمل قدرت مراودات

 رو در روی اجتماعی را از آنها گرفته است.

دنیای دیجیتال، فرصت خوش و بش را از ما گرفته است
پشت پنجره های مجازی چه خبر است؟

پریسا سعادت
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باور های غلط در مورد نوشیدن آب
پیشنهاد سردبیر:

برگ بو؛ معجزه ای در درمان بیماری ها
  برگ بو، یک گیاه معجزه آسا برای درمان بیماری هاست. این گیاه در از بین بردن دیابت، فشار خون باال، چربی باال و درمان بی خوابی معجزه می 
کند.امروزه بر تعدد افرادی که از بیماری های مختلف رنج می برند، افزوده می شود که مهم ترین آنها عبارتند از دیابت، فشار خون، بی خوابی، 
کلسترول و ... .در بسیاری از نقاط دنیا برگ بود یکی از ادویه های پرکاربرد  به شمار می رود و  غنی از ویتامین ها و مواد معدنی ضروری برای 
بدن است. ضمن این که خواص بسیار خوبی برای مبارزه با بیماری های خاص دارد. به خصوص برای مقابله با فشار خون، دیابت، بی خوابی، 
کلسترول و ... برگ بو یکی از عناصر مهم برای خوش طعم کردن غذاهاست ضمن این که مزایای بسیاری هم در طب طبیعی دارد. متاسفانه این 

ادویه بین مردم فراموش شده است.

منزل
کافه 

مصرف معجون چهار مغز به تناســب اندام افراد به ویژه 
اشخاص الغر کمک شایانی می کند.معجون ها جزو خوراکی های 

بسیار خوشمزه ای هســتند که در سراســر دنیا طرفداران زیادی هم دارند؛ 
مصرف معجون موجب افزایش انرژی بدن می شــود. این معجون حاوی امگا ۳، آهن، 

آنتی اکسیدان، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلسیم، فیبر، گوگرد، روی، پروتئین، انواع ویتامین ها 
مانند A ، D ، K ، C، گروه ویتامین های B مانند B۱، B۲، B۳، B۶، B۱۲، اسید فولیک، سلنیوم، مس 

و قند های طبیعی مانند گلوکز، فروکتوز و ساکاروز است.معجون چهار مغز خاصیت آرام بخشی دارد؛ این 
معجون به بهبود میگرن، اختالالت قلبی و عروقی و روماتیسم کمک می کند.

مواد الزم :مغز بادام خام۲۰ گرم،گردو  چهار عدد،پســته خام۱۵ گرم، فندق خام۱۰ گرم، بادام 
هندی خام۱۰ گرم، عسل سه قاشق غذاخوری،خرما هفت عدد،موز یک 
عدد، پودر نارگیل یک قاشق غذاخوری، آب سه لیوان،کنجد یک قاشق 

غذاخوری، زعفراننصف قاشق چای خوری، عرق بیدمشک یک لیوان، گالب یک 
لیوان،سیب یک عدد

برای تهیه معجون چهار مغز همه مواد را داخل مخلوط کن بریزید تا به خوبی مخلوط 
شوند؛ معجون چهار مغز آماده اســت؛ این معجون را روزانه ۲ تا سه لیوان میل 
کنید؛ البته می توانید مغز بادام را در آب ولرم بریزید و پوســت آن را بکنید 

سپس به همراه سایر مواد در مخلوط کن بریزید.

معجون چهار مغز

همه ما شنیده ایم که روزانه باید ۸ لیوان )یا ۲ لیتر( آب بنوشیم. اما ۵ محقق علوم پزشکی و ورزشی از دانشگاه هایی چون دیکن، سیدنی، 
ملبورن و ماسی معتقدند که نوشیدن این مقدار آب در روز الزم نیست و بهترین معیار سنجش مقدار آب بدن، رنگ ادرار است. نوشیدن 
آب بیش از حد نیاز، مخصوصا در افرادی که به بیماری های قلبی مبتال هســتند، خطرناک است.محقق دانشگاه دیکن می گوید: فقط 
زمانی که تشنه هستید، باید آب بنوشید و بهترین معیار نیز رنگ ادرارتان است. اگر رنگ ادرارتان زرد تیره بود؛ یعنی بدن تان به کم آبی 
مبتال شده است. هنگام خشکی بدن، کلیه ادرار را غلیظ می کند و به مغز پیغام نوشیدن بیشتر آب می فرستد.دو محقق دیگر از دانشگاه 
سیدنی می گویند، ما در روز بیشتر آب مورد نیازمان را از غذاهایی که مصرف می کنیم، به دست می آوریم. به طور مثال  ۹۲درصد گل کلم 
یا بادنجان، حاوی آب است. یا خوراکی هایی مانند میوه، آبمیوه و غذاهای پر آب، به اندازه کافی، آب به بدن  مان می رسانند. البته افرادی 
که در آب  و هوای گرم زندگی می کنند و آنهایی که ورزش می کنند، به دلیل عرق زیاد، باید آب بیشتری بنوشند تا بدن شان دچار کمبود 
نشود. از طرفی اشخاصی که روزه می گیرند و یا دچار اسهال و استفراغ و بیماری های خاصی هستند، باید آب بیشتری مصرف کنند. این 
دو محقق می گویند تبدیل غذاهای پرچرب، کربوهیدرات و پروتئین ها به انرژی، در بدن مان تولید آب می کند و به جای نوشیدن تعداد 
لیوان خاصی در روز، هنگام تشنگی باید آب نوشید. البته آب خالص بهتر از نوشــیدنی های شیرین شده مانند نوشابه هاست.محققان 
دانشگاه های ملبورن و ماسی نیز معتقدند، ورزشکاران و افرادی که از نظر جثه و بدن، بزرگ تر از دیگران هستند به نوشیدن آب بیشتر، 
نیاز دارند.این محققان معتقدند، مقدار نوشیدن آب به مقدار عرق کردن و دفعات ادرار و همچنین وضعیت جسمانی )بارداری، شیردهی( 

و نوع رژیم غذایی بستگی دارد. هرقدر بدن آب از دست دهد، به همان میزان باید آب مصرف کرد.

باور های غلط در مورد نوشیدن آب

عطارباشی

بیشتر خانواده ها به خاطر ترس از عدم تامین آینده فرزند خود به تک 
فرزندی روی آورده اند؛ بنابراین اگر دولت در این زمینه اقدامات جدی 
و تشــویقی در نظر بگیرد قطعا برای رفع نگرانی اقتصادی خانواده ها 
بســیار موثر خواهد بود.امروزه  یک ســوم خانواده های ایرانی دارای 
یک فرزند هستند و یا حتی فرزندی ندارند و این خود هشدار بزرگی 
است که بسیاری از افراد از آن غافل هســتند.اگر نگاهی دقیق به نرخ 
رشد جمعیت در کشور داشته باشیم متوجه می شویم که با ادامه این 
روند تقریبا تا ۳۰ ســال آینده جمعیت ایران نه تنها افزایش نمی یابد 
بلکه از میزان آن کاسته می شود.برخی تصور می کنند اگر یک فرزند 
داشته باشند آینده خوبی در انتظار فرزندشان است و می توانند تمام 
خواسته های او را برآورده کنند در صورتی که اگر تک فرزندی به یک 
باور و فرهنگ در کشور تبدیل شود ساختار جمعیتی ایران دستخوش 
تغییرات اساسی شده و به کلی به هم می ریزد.هر چند خانواده ها تک 
فرزندی را عاملی برای کاهش هزینه های خانواده می دانند؛ اما پدیده 
تک فرزندی عالوه بر آثار سوء برای جامعه، برای کودک نیز پیامدهای 
منفی کوتاه مدت و بلند مدت در پی دارد که بسیاری از پدران و مادران 

از آن بی خبرند.
تک فرزندان ارتباطات اجتماعی را نمی آموزند

اختالف و دعوا بیــن فرزندان یکی از مشــکالت والدین اســت؛ اما 
محققان اعــالم کرده اند فرزندانــی که در کودکی بــا خواهر و برادر 

خود اختالف دارند در آینده به راحتی با مشــکالت مبارزه می کنند 
و افراد موفق تری هســتند از طرفی فضا برای رقابت در خانواده های 
چند فرزندی بیشــتر ایجاد می شــود و در مدرســه بهتر می توانند 
پیشــرفت علمی داشــته باشــند.تحقیقات نشــان می دهد دعوا و 
اختالف بین فرزندان یــک خانواده نــه تنها مضر نیســت، بلکه به 
آنها زمینه یادگیری مهارت هــای الزم برای زندگــی در اجتماع را 
فراهم می کنــد؛ بنابراین والدین بایــد بدانند که نقــش مهمی در 
 بهبود ارتباطــات اجتماعی فرزند یــا فرزندان خــود در آینده بازی

 می کنند.
تک فرزندها گوشه گیر و منزوی هستند

زهرا درخشنده، معلم پایه ابتدایی درباره برخی مشکالت دانش آموزان 
تک فرزند به خبرنگار ما می گوید: این بچه ها در برقراری ارتباط با دیگر 
دانش آموزان مشکل دارند و دچار انزوا و گوشه گیری می شوند حتی 
در کارهای گروهی کمتر شرکت می کنند.وی معتقد است: بچه های 
تک فرزند نمی توانند به راحتی حق خــود را بگیرند و به همین دلیل 
دیگران بیشــتر به آنها زور می گویند، تک فرزندها بخاطر عدم عالقه 
به حضور در جامعه گرایش بیشــتری به بازی های رایانه ای و فضای 
مجازی دارند، بنابراین زندگی در کنار خواهر و برادر باعث گرایش بچه 
ها به جامعه می شود و عشق ورزی و همدلی از خصوصیات بارز دانش 
آموزانی اســت که در خانواده های دارای بیش از یک فرزند پرورش 

یافته اند.
نگرانی از تامین آینده فرزندان، علت روی آوری به 

تک فرزندی

شیرین نصری، مادر ۳7 ساله ای اســت که درباره پسر تک فرزند ۱4 
ساله اش می گوید: به دلیل تک فرزند بودن پسرم، من و همسرم تمام 
امکانات الزم از قبیل رایانه، تبلت، کنســول بازی و وسایل رفاهی را 
برای او فراهم کرده ایم به طوری که بسیاری از هم سن و سال هایش 
به او غبطه می خورند اما با تمام این امکانات فرزندم همیشه آرزو می 
کند که ای کاش خواهر و برادری داشــت و از تنهایی بیش از حد رنج 
می برد.وی در پاسخ به این ســوال که آیا به سالمندی خود اندیشیده 
اید که یک خانواده خلوت دارید و در کهنســالی نیاز به مهر و محبت 
بیشــتری دارید گفت: من هنوز از نظر ســنی آمادگــی تولد فرزند 
دیگر را دارم و از داشتن فرزند دیگر اســتقبال می کنم؛ اما آیا دولت 
تضمین می کند که با داشتن سه یا چهار فرزند از عهده تمام مخارج 
زندگی به راحتی برآییــم و از نظر اقتصادی زندگی معمول داشــته 
باشــیم؟ با 4۵ هزار تومان یارانه و برخی وعده و وعیدهای دولت که 
 هیچ ضمانت اجرایی نــدارد چگونه می توانیم اقــدام به فرزندآوری 

کنیم؟
با بررســی عوامل تک فرزندی در جامعه به این مهم پی می بریم که 
بیشــتر خانواده ها مهم ترین علت برگزیدن تک فرزندی را نگرانی از 
مشکالت اقتصادی عنوان می کنند و حتی در حوزه مسکن و بهداشت 
نیز نگرانی های زیادی دارند و به خاطر ترس از عدم تامین آینده فرزند 

فرزندی روی آورده اند؛ بنابراین اگر دولت در این خود بــه تک 
زمینه اقدامات جدی و تشــویقی در نظر 
بگیرد قطعا برای رفع نگرانی اقتصادی 

خانواده ها بسیار موثر خواهد بود.

کمبود آهن در مردان؛ نشانه ابتال به سرطان
استاد دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه کم خونی ناشی از کمبود آهن در مردان می تواند نشانه ای 
از ابتال به سرطان باشد، گفت: مردان دچار این مشکل نباید پیش از شناسایی علت کم خونی، قرص 
آهن مصرف کنند.شــاهین مرآت در گفت وگو با فارس، در ارتباط با ضرورت انجام کولونوســکوپی 
در برخی از افراد، اظهار داشت: کســانی که در خانواده درجه یک خود بیمار مبتال به سرطان کلون 
یا روده بزرگ داشــته اند، احتمال ابتال به این بیماری در آنها بیشتر اســت؛ بنابراین نسبت به انجام 
کولونوسکوپی باید اهتمام ورزند.وی افزود: اگر فردی از خانواده این افراد به طور مثال در ۵۰ سالگی 
مبتال به ســرطان کولون شده اســت، اقوام درجه یک آن باید ۵ تا ۱۰ ســال زودتر نسبت به انجام 
کولونوسکوپی اقدام کنند و بسته به شرایط بیمار برای آن تکرار ۵ تا ۱۰ ساله توسط پزشک توصیه 
می شود.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشــکی تهران ادامه داد: افرادی مبتال به کولیت زخمی و 
یا کسانی که دچار پولیپ روده هســتند نیز مستعد ابتال به سرطان کولون هســتند بنابراین انجام 
کولونوسکوپی برای آنها ضرورت دارد. سایر افراد با ریسک معمولی در میانگین سنی ۵۰ تا ۵۵ سالگی 
الزم است این غربالگری را انجام دهند تا با تشخیص به موقع مانع از ایجاد و پیشرفت سرطان کولون 
در آنها شد.این فوق تخصص گوارش و کبد بیان داشت: افراد با ریسک معمولی ابتال به سرطان کولون 
با آزمایش مدفوع نیز می توانند اقدام پیشگیرانه را انجام و تشخیص پیش هنگام سرطان را برایشان 
انجام داد، البته این آزمایش نسبت به کولونوســکوپی دقت کمتری دارد.مرآت در مورد پولیپ روده 
گفت: پولیپ مقدمه سرطان است و اکثر مواقع مشابه یک قارچ یا زگیل بوده که عارضه نداشته ولی 
پس از مدتی تبدیل به سرطان می شود و می تواند پولیپ سبب انسداد و خونریزی گوارشی شود.وی 
با تأکید بر اینکه کم خونی در مردان ناشی از کمبود آهن باید جدی گرفته شود، گفت: بدترین کار در 
این هنگام برای مردان تجویز قرص آهن است؛ چراکه کمبود آهن در مردان و زنانی که یائسه شده اند 

می تواند نشانه ای از سرطان باشد؛ بنابراین این مشکل باید پیگیری و دلیل کم خونی مشخص شود.

 مصرف مسکن ها در مادران 
به قدرت باروری نوزاد آسیب می رساند

محققان هشدار داده اند مصرف مسکن ها در طول بارداری قدرت باروری کودک را در سنین باال کاهش می 
دهد. محققان دریافتند این نوع داروها با تاثیر بر DNA بر قدرت باروری نسل های بعد هم تاثیر می گذارند.
یافته ها نشان می دهد برخی داروهای مسکن نظیر استامینوفن باید با احتیاط در طول بارداری مصرف 
شوند.در حال حاضر تاکید می شود که زنان باردار باید استامینوفن را با کمترین دوز ممکن و در صورت 
ضرورت مصرف کنند؛ همچنین باید از مصرف ایبوپروفن در طول بارداری اجتناب شود.دانشمندان دانشگاه 
ادینبرگ بریتانیا، تاثیرات استامینوفن و ایبوپروفن را روی نمونه بیضه و تخمدان جنین انسان بررسی کردند.

مطالعات نشان داد بافت های انسانی قرارگرفته در معرض هر یک از این داروها به مدت یک هفته در محیط 
آزمایشگاه موجب کاهش سلول های ایجادکننده اسپرم و تخمک شد.تخمدان های قرارگفته در معرض 
استامینوفن به مدت یک هفته بیش از 4۰ درصد ســلول های کمتر تولیدکننده تخمک داشتند. بعد از 
قرارگیری در معرض ایبوپروفن، تعداد این سلول ها به نصف کاهش یافت.این مسئله بسیار حائز اهمیت 
است چراکه تمامی تخمک های دختران در درون رحم در زمان جنینی تولید می شود، از اینرو اگر نوزادان 
دختر با تعداد کمتر تخمک متولد شوند می تواند منجر به یائسگی زودهنگام آنها شود.محققان در مورد 
نوزادان پسر هم مشاهده کردند که تعداد سلول های تولیدکننده اسپرم بعد از قرارگیری در معرض مسکن 
ها کاهش یافته بود.به گفته محققان، به نظر می رسد تاثیر مسکن ها بر سلول های تولیدمثل احتماال ناشی 

از عملکرد آنها بر مولکول های موسوم به پروستاگالندین هاست.

پیری فرآیندی طبیعی اســت که هنوز راهی برای توقف آن پیدا 
نشده؛ با این حال، بسیاری از مردم برای حفظ جوانی خود به سمت 
گزینه هایی می روند که شامل رژیم های دیوانه وار، اعمال جراحی 
و تزریق بوتاکس می شــود؛ در حالی که راه های کم خطرتر خانگی 
هم وجود دارد.اگرچه خیلی از مردم معتقدند »سن فقط یک عدد 
است«، خیلی ها دوست دارند همواره در سنین جوانی باقی بمانند و 
برای رسیدن به این خواسته گاهی حتی از برخی کارهای خطرناک 
مچون عمل جراحی رویگردان نیستند.انتخاب و پیروی از سبکی 
سالم در زندگی نقشی بسیار در جلوگیری از سرعت پیر شدن دارد، 
بویژه اگر بدانیــد با پیروی از رژیم غذایی ســالم و متعادل یا حتی 
خوردن و نوشیدن برخی میوه ها و خوراکیها می توان تا حد زیادی 

از پیری پیشگیری کنید.

در ادامه به چند نوشــیدنی مفید با خواص کاهش ســرعت پیری 
اشاره شده است:

آب گوجه فرنگی
این نوشــیدنی خانگی غنی از آنتی اکســیدان و لیکوئین اســت 

که عنصــری مناســب 
و مفیــد برای پوســت 
بــه شــمار مــی رود؛ 

چنان کــه رنگدانه های 
فیتوشــیمیکال و کارتنوئید 

موجــود در آن را می تــوان 
سربازانی متخصص در مبارزه با 
رادیکال های آزاد دانست. افزایش 

رادیکال های آزاد از جمله عوامل 
مهم در فرآیند پیری به شمار 

می رود.
آب انگور قرمز

این نوشــدنی هم یکی 
دیگر از خوراکی های مفید 
بــرای جلوگیــری از پیری 

اســت. انگور قرمز حــاوی ترکیبــی پلیفنولی به نــام رزوراترول 
است که در واقع نوعی آنتی اکسیدان محســوب می شود. این نوع 
آنتی اکسیدان به مبارزه موثر علیه نشانه های پیری کمک کننده ای 

کارآمد است.
آب انار

نوشیدن آب انار نه تنها باعث کاهش کلسترول بد خون و غلبه بر اثر 
مضر باکتری های موجود در مثانه یا کلیه می شــود بلکه به کاهش 

چین و چروک پوست هم کمک می کند.
آب هندوانه

در این نوشــیدنی مقادیر زیادی از انــواع ویتامین ها، مواد معدنی 
و آنتی اکســیدان ها نهفته اســت که ســبب حفظ روشنی پوست 

می شوند.
آب کیوی

آنتی اکسیدان های موجود در کیوی در کاهش و حتی جلوگیری از 
شکل گیری چین وچروک نقشی موثر دارند.

آب آلوئه ورا
این نوع نوشــیدنی غنی از اســیدهای آمینــه و مواد 
مغذی اســت که به بدن در حفظ کالژن ها و جایگزینی 

سلول های پوستی کمک می کند.
آب چغندر

نیترات هــای طبیعــی موجود در 
چغندر عالوه با کمــک به تصفیه و 
گردش بهتر خون در بدن، ســبب 
درخشــان نگه داشــتن پوســت 

می شود.
آب هویج

مفیدتریــن  از  یکــی 
نوشــیدنی های طبیعی برای 
پوست، آب هویج است 
که افزون بر تقویت ذهن 
سبب حفظ درخشندگی 

پوست هم می شود.

تک فرزندی آفت سالمت 
اجتماعی؛

جمعیت ایران 
در سراشیبی 

پیری

 مدیر گروه طب ایرانی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان:

زالو درمانی منجر به انتقال 
ایدز و هپاتیت نمی شود

 مدیر گروه طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: زالو باید یک بار مصرف باشد و 
بعد از مصرف توسط درمانگر معدوم شود که با 
این پیش فرض ها منجر به انتقال ایدز و هپاتیت 
نمی شــود.محمد مظاهری در گفت و گو با 
خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز پرورش زالوی 
طبی تحت نظارت وزارت جهاد کشــاورزی 
و با نظارت و تعامل وزارت بهداشــت و سایر 
ســازمان های ذی صالح قانونی می تواند در 
امر اشتغال زایی جوانان و صادرات نقش ارزنده 
ای ایفا کند.وی بیان داشت: زالو عالوه بر نقش 
طبی خود در هواشناسی و سنجش هوا در دهه 
پیش و به ویژه در کشورهای اروپایی از جمله 
فرانسه استفاده شده اســت.مدیر گروه طب 
ایرانی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان اعالم 
کرد: زالودرمانی بــا زالو اندازی کامال متفاوت 
است.وی ادامه داد: ممکن است فرد غیر مجربی 
برای بیمــاری طی چند نوبت تعــدادی زالو 
بیندازد که در این شیوه در خصوص بیمار، زالو 
درمانی انجام نشــده و فقط زالو اندازی انجام 
شده اســت.مظاهری گفت: تشخیص نیاز به 
زالو، امری درمانی و مســتلزم شناخت دقیق 
بیماری، شــناخت بیمار و نیز شناخت کامل 
زالو و توانایی های آن دارد.وی ادامه داد: زالو 
درمانی در پســوریازیس و آرتروز زانو و بهبود 
نسبی احتقان وریدی توصیه می شود و اینکه 
چرا زالو می تواند آثار درمانی خاصی بروز دهد، 

نیازمند مطالعات فراوان در این حوزه است .

آبمیوه های خانگی برای جلوگیری از پیری پوست
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 زالتان و رد پیشنهاد هنگفت
 از چین

ستاره ســوئدی لس آنجلس گلکسی پیشنهاد 
100 میلیون یورویی از 
ســوپر لیگ چین را 
تاییــد کرد.زالتان 
چنــد هفتــه قبل 
با مبلــغ 3 میلیون 
یورو از منچستریونایتد 
راهی لس آنجلس گلکســی 
شد و حاال مدعی است دلیل رد پیشنهاد هنگفت 
چینی ها، خوشــحالی وی از حضــور در ایاالت 
 متحده و بازی کردن برای لس آنجلس گلکسی

 است.
زالتان گقت: »حضور در لیــگ ایاالت متحده و 
انتقال به لس آنجلس گلکسی چالشی بزرگ برای 
من است. مدت هاست عالقه مند بودم به این تیم 
ملحق شده تا آنها را در راه کسب موفقیت یاری 
کنم. دلیل انتقال من هرگز مسائل مالی نبود و به 
همین دلیل پیشنهاد 100 میلیون یورو از لیگ 

چین را رد کردم.«

ستاره های ذوب فروشی نیستند

پیشنهاد سردبیر:

منصور ابراهیم زاده در نشست خبری پیش  از دیدار 
سپاهان با استقالل خوزستان اظهار کرد: ابتدا اعیاد 
شــعبانیه را تبریک می گویم و آرزوی هوای پاک و 

سالم و شرایط خوب برای مردم خوزستان می کنم. 
بازی ما و استقالل خوزستان یک بازی سخت است 
به این لحاظ که دو تیم در شرایطی هستیم که باید 

برای بهبود رتبه مان تــالش کنیم. هر دو تیم حتما 
سال آینده در لیگ هســتیم و من باور نمی کنم که 
می گویند ما و اســتقالل روی کاغذ از کاندیداهای 
سقوط هستیم. استقالل خوزستان تیم خوبی است 

و پیشکسوتان و هواداران خوبی دارد.
وی افزود: من به عنوان یک اصفهانی و سپاهانی وقتی 

شــهرم و تیمی که به آن تعلق داشتم،  نیاز داشت و 
کسی قبول نمی کرد به سپاهان بیاید، قبول کردم که 
به این تیم بیایم و توجه چندانی به رقم قرارداد نکردم.  
به حضورم در سال آینده فکر نکردم چون بخشی از 
مدیریت در تیم های بزرگی مانند سپاهان به مسائل 

دیگر غیر از فوتبال بستگی دارد.

ابراهیمزاده:
 باور نمی کنم سپاهان در شرایط حذف قرار گرفته باشد

فوتبال جهان

 دفاع کونته از رکورد خود 
در چلسی

آنتونیو کونته ، سر مربی تیم چلسی پس از انجام 
بازی خود در این هفته  
که با نتیجه  دو بر یک 
برندلی را شکست 
یکصدمیــن  داد 
حضــور خــود   به 
عنوان ســرمربی روی 
نیمکت چلسی را تجربه کرد.

سرمربی فعلی آبی پوشــان در این تعداد حضور 
موفق شده است ۶۵ برد به دســت بیاورد ولی از 
این حیث ژوزه مورینیو بهترین رکورد را در تاریخ 
چلسی دارد و توانســته در 100 بازی به ۷۲ برد 

دست یابد.
کونته در رابطه با رکورد خود در زمینه مربیگری، 
گفت : قطعا این آمار خوبی محســوب می شــود 
ولی ما می توانســتیم امســال بهتر از این عمل 
کنیم. فراموش نکنیــد مورینیو زمانی به ۷۲ برد 
در 100 مســابقه رســید که این رکورد مربوط 
 به چند ســال پیش اســت و تکرار آن آســان

 نیست. «

 دستیار مورینیو
 در حوالی الهالل

بعد از نتایج ضعیف الهــالل در لیگ قهرمانان 
آسیا با وجود قهرمانی 
ایــن تیــم در لیگ 
عربستان تغییرات 
اساســی در ایــن 
باشــگاه رخ داد. 
ابتــدا رامــون دیاز 
سرمربی آرژانتینی برکنار 
شد و ســپس بعد از حذف از آسیا ، مدیرعامل 
این باشــگاه نیز برکنار و سامی الجابر اسطوره 
الهاللی ها رییس این باشــگاه شــد. حاال و با 
آمدن سامی الجابر قرار اســت دوران تازه ای 
 در پرافتخارتریــن تیــم عربســتان به وجود 

بیاید. 
طبق آخرین اخبار گفته می شود آیتور کارانکا 
بازیکن و مربی ســابق تیم رئال مادرید یکی 
ازگزینه های نزدیک به هدایت الهالل در فصل 
آینده اســت. کارانکا در ســال های ۲010 تا 
۲013 در رئال مادرید دســتیار ژوزه مورینیو 

بود. 

عالقه عجیب بیرانوند به بازی با پا و دریبل بازیکنان حریف به حرکتی 
پر ریسک تبدیل شده و او مدعی است با اخطاری که از سرمربی تیم 
ملی دریافت کرده دیگر هیچگاه دست به این کار نخواهد زد: خب من 
خیلی دوست داشتم روی حرکات پا کار کنم، طی این مدت هم فکر 
کنم فقط یک بار اشتباه کردم. اما مطمئن باشید در خصوص دریبلی 

که می گویید هیچ گاه این کار را تکرار نخواهم کرد. 

وعده بیرانوند در خصوص دریبل های خطرساز

کرار جاسم در روزهای پایانی مسابقات لیگ شانزدهم به دلیل  برخی 01
مسائل با  مدیرعامل باشگاه به اختالف هایی بر خورد.حاال او  به عنوان 
بازیکن صنعت نفت بعد از حدود یک سال بار دیگر در ورزشگاه یادگار 
به میدان می رود . کرار در شرایطی مقابل تراکتور بازی می کند که 
آجورلو از مدیرعاملی باشگاه تراکتورسازی برکنار شده و نمی تواند 

انگیزه خاصی برای این بازی داشته باشد.

بازگشت کرار به تبریز 
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اعتراض رسمی باشگاه سپاهان 
به کمیته انضباطی

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اواخر هفته 
گذشته باشگاه ســپاهان را محکوم به برگزاری 
بازی هفته پایانی مقابل استقالل بدون تماشاگر 
کرد که این حکم اصال به مذاق سران این باشگاه 

همین طور طرفداران اصفهانی خوش نیامد.
پیرو این اتفاق مدیران سپاهان با تنظیم دفاعیه 
رســمی به حکم صادر شــده از ســوی کمیته 
انضباطی اعتراض و خواســتار لغــو محرومیت 
طرفداران از حضور در جنگ حساس و سرنوشت 
ســاز هفته پایانی مقابل اســتقالل در ورزشگاه 
نقش جهان شدند. تابش سرپرست موقت باشگاه 
سپاهان با تایید این اعتراض رسمی گفت: باشگاه 
کتبا به کمیته انضباطی به دلیل این محرومیت 
اعتراض کرده اســت چون بنــا داریم به صورت 
رســمی پیگیر محرومیت خود باشــیم تا مانع 

اجرایی شدن این حکم نادرست شویم. 

 »مجیدی« سوژه جدید
 اختالف شفر با استقالل

  باشــگاه اســتقالل این روزها به دنبال تمدید 
قرارداد سرمربی آبی هاســت. ظاهرا خبرهایی 
به گوش می رسد که مسئوالن باشگاه استقالل 
می خواهند فرهاد مجیدی جایگزین پســر شفر 
به عنوان آنالیزور به تیم اضافــه کنند. روزنامه 
گل به این نکته اشــاره کرده و نوشــته:»فرهاد 
مجیدی که ایــن روزها در حال ســپری کردن 
کالس های مربیگری خود است، تمایل بسیاری 

دارد روزی به عنوان عضوی 
از کادر فنی روی نیمکت 
آبی هــا بنشــیند. اما 
یکی از شرط های شفر 
تمدید قرارداد پسرش 
است. باید دید باشگاه 
ســتقالل  ا
ر  د

ادامــه 
چــه تصمیمی 
خواهد گرفت.«

در حاشیه

مکسپرمشتری؛
 آینده پرابهام الگری

 از روزی که آرسن ونگر سرمربی آرسنال اعالم 
پایان فصل این تیم را ترک خواهد کــرد در 

کرد، شــایعات زیادی 
مبنــی بــر حضور 
مربیان جایگزین 
پروفسور در لندن 
شــکل گرفــت. از 
پت ویرا، تا مائوریسیو 
ساری؛ اما آخرین نام کسی 
نیست جز مکس الگری، سرمربی موفق یووه. 
الســتامپا در رابطه با این موضوع نوشــت: » 
ســرمربی تیم یوونتــوس عالقــه ای به ترک 
این تیم نــدارد و می خواهد بــرای یک فصل 
دیگر روی نیمکت یووه قرار داشــته باشد اما 
برخی بر این باور هســتند که اگر الگری با تیم 
یوونتوس بــه توافق نهایی دســت پیدا نکند، 
 الگری آرســنال را به ســایر گزینه های خود

 ترجیح می دهد.«
 توتواســپورت گزارش داده که جلسه تمدید 
قرارداد مدیران یوونتوس بــا الگری به زودی 

برگزار خواهد شد. 

پیشخوان

پروندهآندووکاوهدوباره
بهجریانافتاد،نکونامدست
بهکارشــد؛مثلثشاکیان

استقالل

رابطهمــنوبرانکو
خــوبترازایــنحرف
هاستکهبااینشیطنت

هاخرابشود

دنیــاچشــمانتظار
درخشــشنمایندهایرانی
لیگهلنددرجامجهانی،
هلندنیستاماجهانهست!

اختــالفباشــگاهو
سرمربیبرایتمدیدقرار
داددربارهیکمربیاست،
را فرهــاد افتخــاری
میخواهد،شفرپسرشرا

در شرایطی که گفته می شــود استقالل مرتضی تبریزی 
را برای فصل بعد در نظر گرفته و مهاجم ذوب آهن فصل 
آینده در تهران توپ خواهد زد، مدیرعامل ذوب آهن آب 
پاکی را روی دست آبی ها ریخته و گفته ستاره هایش را 

از دست نخواهد داد. 
آذری بــه میزان گفتــه:» تمــام ســتاره های ما با باشــگاه قــرارداد دارنــد و از دوســتانی کــه پنهانی 
با بازیکنان مــا مذاکــره می کننــد، می خواهیم کــه ایــن را بدانند که همــه با ما قــرارداد دارنــد. اگر 
هم بحثی در مــورد نقــل و انتقــال بازیکن باشــد بایــد بــا باشــگاه وارد مذاکــره شــوند. از قول من 
 بنویســید که این دوســتان این پنبــه را از گــوش خــود در بیاورند کــه من ســتاره هایم را از دســت

 بدهم.«

مدیرعاملباشگاهذوبآهن:

ستاره های ذوب 
فروشی نیستند

چند روز پیش بود که مدیر برنامه های افشین قطبی در 
مصاحبه ای اعالم کرد مشــکل مالیاتی این مربی برای 
بازگشت به ایران حل شده و او احتماال فصل آینده روی 
نیمکت یکی از دو تیم سپاهان یا تراکتورسازی خواهد 
نشست. مسعود تابش سرپرست باشگاه سپاهان که پیش 

از این شایعه مذاکره با قطبی را رد کرده بود این بار کال حضور او در بین گزینه های سرمربیگری تیمش 
را رد کرده و به خبرگزاری مهر گفته:» با تمام احترامی که برای مربیان و شــخص آقای قطبی قائلم باید 
بگویم ایشان به هیچ وجه جزو گزینه های مدنظر باشگاه برای سرمربیگری نبوده و نیست.« وقتی تابش 
این حرف را زده، طبیعتا شایعه پرداخت مالیات سرمربی ســابق پرسپولیس و تیم ملی توسط اصفهانی 

ها هم تکذیب می شود.

سرپرستزردپوشان:

 سپاهان قطبی را 
نمی خواهد

بسکتبال
NBA-نیواورلینز

ساعتپورتلند
01:40

سایت
آنتن

والیبال
نشسته

ایران
ساعت-آلمان

100

شبکه
ورزش

استقالل-فوتبال
ساعتپیکان

18

شبکه
ورزش

فوتبال
منچسترسیتی
ساعت-سوانسی

20

شبکه
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

یکشنبه 2 

اردیبهشت

اصفهان، قهرمانی کشور 
کانوپولوی بانوان را کسب کرد

دور نهایی رقابت های قهرمانی کشــور کانوپولــوی بانوان به 
میزبانی هیئت قایقرانی خراســان رضوی در مشهد برگزار و 
تیم اصفهان موفق به کســب عنوان قهرمانی شد.در مرحله 
نیمه نهایی این مسابقات تیم اصفهان با نتیجه 3 بر 1 مرکزی را 
از پیش رو برداشت و خراسان رضوی با نتیجه 4 بر 3 مازندران را 
شکست داد، به این ترتیب تیم های اصفهان و خراسان رضوی 
میزبان به دیدار نهایی رسیدند. در بازی فینال نیز تیم کانوپولو 
بانوان اصفهان با برتری ۲ بر 1 برابر خراســان رضوی قهرمان 
مسابقات کشــوری شــد و تیم مازندارن هم با نتیجه ۵ بر 3 

مرکزی را شکست داد و صاحب عنوان سوم شد.

  دعوت 8 بانوی اصفهانی
 به اردوی تیم ملی والیبال 

بر اساس اعالم فدراسیون والیبال، ملی پوشان تیم ملی والیبال 
بانوان برای حضور در اردوی تدارکاتی مشــخص شــدند که 
اصفهان 8 نماینده در بین ملی پوشــان دارد.شبنم علیخانی، 
ندا چمالنیان، فرناز ساعی، مائده برهانی، فرزانه زارعی، فرزانه 
مرادیان، ریحانــه داورپناه و هاله متقیان بانوان والیبالیســت 
اصفهانی هســتند که باید همراه سایر ملی پوشــان در اردوی 
آماده سازی تیم ملی که از اول اردیبهشت ماه آغاز می شود حاضر 
شوند. تیم ملی والیبال بانوان خود را برای حضور در ششمین 
دوره رقابت های جام کنفدراسیون آسیا که از ۲۵ مرداد ماه لغایت 

۲ شهریور ماه در تایلند برگزار می شود، آماده می کند.

  دعوت دو بازیکن اصفهانی
 به تیم ملی تیروکمان 

دو ملی پوش اصفهانی تیروکمان برای مسابقات پارا آسیایی 
جاکارتا به تیم ملی دعوت شــدند . به همین منظور هادی 
نوری و سیمه رحیمی،دو ملی پوش اصفهانی تیم ملی جهت 
شرکت در سومین مرحله آماده ســازی تیم ملی تیروکمان 
جانبازان و معلوالن به اردوهای تیم ملی دعوت شدند.بازی 
های آسیایی جاکارتا-پالمبنگ ۲018 برای اولین بار درشهر 
جاکارتا برگزار می شــود؛ دولت ویتنام و امارات نیز کاندید 
میزبانی این دوره از بازی ها بودند که در نهایت ویتنام اظهار 
داشت که قادر به تامین هزینه های این دوره از بازی ها نیست 

و میزبانی را به اندونزی واگذار کرد.

در هفته پیش رو 
با برگزاری دو هفته 

۲۹ و 30، لیــگ هفدهم 
به اتمام می رسد. هفته بیست و 

نهم و سی ام با برگزاری 8 دیدار هم زمان 
برگزار می شود. در همین راستا امروز هشت دیدار 
در هفته بیســت و نهم برگزار می شــود که برای 
11 تیم از 1۶ تیم، سرنوشت ســاز اســت. پنج تیم 
ســایپا، ذوب آهن، اســتقالل، پیکان و فوالد برای 
کسب ســهمیه لیگ قهرمانان آســیا و شش تیم 
تراکتورسازی، سپاهان، سپیدرود، پدیده، استقالل.

سبزپوشانبهدنبالگرفتنانتقام
از هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال تیم ذوب آهن 
اصفهان میزبان پرســپولیس تهران اســت؛ جدال 
دو تیمی که در آســیا از گروه خود صعود کرده اند 

می تواند جذاب باشد.
سبز پوشــان اصفهانــی کــه ســخت بــه دنبال 
نایب قهرمانی در لیگ برتر و کسب سهمیه آسیایی 

هستند کار دشواری 
برابر قهرمان زودهنگام لیگ 
دارند و باید تمام توان خود را به کار گیرند؛ شاگردان 
امیر قلعه نویی که با تساوی در هفته گذشته جایگاه 
دومی را از دست دادند امیدوارند با کسب پیروزی 
در این دیدار و عدم نتیجه گیری رقبا بار دیگر به رده 

دوم باز گردند.
پرسپولیس اما که خیالی آســوده به اصفهان سفر 
کرده است شاید به کسب تســاوی نیز راضی باشد 
و به آب و آتش نزند؛ شــاگردان برانکو که همچون 
ذوب آهن به دور حذفی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا 
صعود کرده اند می توانند از این دیدار به عنوان بازی 
تدارکاتی بسیار خوب جهت آمادگی بیشتر در دور 

حذفی آسیا استفاده کنند.

شــاگردان قلعه نویی برای این دیدار دو انگیزه 
دارند. یکی گرفتن انتقام شکست تحقیر آمیز 4 
بر صفر در دیدار رفت و دوم نیاز مبرم به پیروزی 
در این دیدار برای کسب عنوان نایب قهرمانی.هیچ 
کــدام از بازیکنان اصلی این دو تیــم در این دیدار 
محروم و مصدوم نیستند در نتیجه می توان شاهد 
دیدار خوبی از دو تیم بود. ذوب آهن در داخل خانه 
به خصوص در نیم فصل دوم نتایج خوبی کســب 
کرده و می تواند امیدوار باشد که پرسپولیس را - که 
سه هفته زودتر قهرمانی اش را در لیگ برتر قطعی 
کرده است - شکست دهد. در حال حاضر ذوب آهن 
با 4۹ امتیاز در رده سوم و پرسپولیس با ۶1 امتیاز 

صدرنشین و قهرمان لیگ برتر است.
مسئله مهمی که مسئوالن ذوب آهن برای بازی با 
پرسپولیس روی آن تاکید کرده اند، استفاده کامل از 
شرایط میزبانی است. بر اساس اعالم مدیران باشگاه 
ذوب آهن در مسابقه فردا طبق قانون تنها 10 درصد 
از سکوهای ورزشگاه فوالد شهر اصفهان به هواداران 
پرســپولیس می رســد و بیش از این مقدار بلیتی 
به پرسپولیسی ها فروخته نمی شــود.  این دیدار 
ساعت 18  امروز در ورزشــگاه فوالد شهر اصفهان 

برگزار می شود.
طالییپوشاننصفجهاندوبارهبهویسی

رسیدند
در چارجــوب هفتــه بیســت و نهم لیــگ برتر 
فوتبــال تیم ســپاهان اصفهان مهمان اســتقالل 

خوزســتان است.طالیی پوشــان پس از کسب ۲ 
پیروزی متوالی در 3 هفته گذشــته موفق به بردن 
نشده اند و همین امر سبب شــده تا آن ها کماکان 
خطر ســقوط را احساس کنند؛ شــاگردان منصور 
ابراهیــم زاده در صورت کســب پیــروزی در این 
 دیدار به طور قطعی در لیــگ برتر ماندنی خواهند

 شد.
اســتقالل خوزســتان اما در شــرایط بحرانی تری 
نســبت به ســپاهان قرار دارد و و تنها 3 امتیاز تا 
منطقه سقوط فاصله دارد و شاگردان ویسی عالوه 
بر جنگیدن برای ماندن در لیــگ به دنبال جبران 
حواشــی بازی رفت هستند؛ ویســی نیز که فصل 
گذشته در ســپاهان بود انگیزه زیادی برای بردن 
تیم سابق خود و نشان دادن ارزش های خود است.

این دیدار یکی از دیدارهای شــش امتیازی انتهای 
جدول محسوب می شود. دیداری که در آن تیم های 
چهاردهم و دوازدهم جدول رده بندی به مصاف هم 
می روند. دیدار استقالل خوزستان و سپاهان که قرار 
است در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار شود با تصمیم 
مســئوالن اهوازی برای حضور تماشاگران، رایگان 
اعالم شد.استقالل خوزســتان در حال حاضر ۲۷ 
امتیازی است و در رده چهاردهم قرار دارد و سپاهان 
با ۲۹ امتیاز رده دوازدهم را به خود اختصاص داده 
است. در این دیدار سپاهان، ســیاوش یزدانی را به 
خاطر محرومیت و اســتقالل، اسماعیل شریفات را 

به خاطر مصدومیت در اختیار ندارند.

 پرسپولیس سکوی پرش ذوب آهن 
می شود؟

هفتهبیستونهملیگبرترفوتبال؛
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هیچگاهنگفتهامکهازکشاورزانحمایتنمیکنم
پیشنهاد سردبیر:

سایه روشن

شورا

 در جلسه علنی شورای شهر صورت
 می گیرد؛

بررسی آسیب شناسی 
خزانه داری در شهرداری

امروز، سی امین جلســه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان برگزار می شود. در این جلسه علنی 
با حضور طاهره  چنگیز، رییس دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان به همراه معاونانش در خصوص 
مسائل مشترک بین شهرداری و دانشگاه علوم 
پزشکی بحث و بررسی خواهد شد؛ ضمن اینکه 
هماهنگی های الزم برای برگزاری هفته سالمت 
دراین جلســه علنی انجام خواهد شد.  اصالح 
بودجه سال ۹۶ و بررسی بودجه سال ۹۷ سازمان 
زیباسازی شــهرداری اصفهان از دیگر بندهای 
موجود در دستور کار ســی امین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان است که با توجه 
به بررســی و اعالم نظر در کمیسیون معماری، 
عمران و شهرسازی شورای شهر در صحن علنی 

بررسی خواهد شد.
همچنین قرار اســت در این جلسه علنی طرح 
پیشــنهادی ۹ نفر از اعضای شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان با موضوع»آسیب شناسی و رفع 
چالش های راه انــدازی خزانــه داری متمرکز 
درشهرداری اصفهان« مورد بررسی قرار گیرد؛ 
ضمن اینکــه این طــرح در کمیســیون امور 
اقتصادی، گردشگری و حقوقی شورای اسالمی 

شهر اصفهان نیز بررسی شده است.

عضو شورای اسالمی شهر خبر داد:
 خداحافظی شهرداری
 با بطری های پالستیکی

مهدی مزروعی، عضو شــورای اســالمی شهر 
اصفهان در خصوص طرح پیشــنهادی ۱۰ نفر 
از اعضای شــورای اسالمی  شــهر اصفهان در 
خصوص ممنوعیت استفاده از بطری های آب در 
شهرداری و شورای شهر اصفهان گفت: این طرح 
را با هدف کاهش تولید زباله پیشنهاد دادیم که 

مورد اقبال همگانی نیز قرار گرفت.
وی با بیان اینکه آماری از میزان زباله تولید شده 
ناشــی از بطری های شیشــه ای در اصفهان در 
دست نیست، اظهار کرد:با حسابی سرانگشتی 
می توان گفت که در شــهرداری و سازمان های 
وابسته بیش از ۱۱ هزار نفر فعالیت دارند و این 
امر بیانگر آمار باالی تولید زباله در این سازمان 
است. این عضو شورای اســالمی شهر اصفهان 
با اشــاره به اینکه چنانچه طرح ممنوعیت و یا 
محدودیت مصرف بطری در نهادها و سازمان ها 
در دســتور کار قرار گیرد، می تواند اقدام خوبی 
برای فرهنگ سازی و همچنین حساس کردن 
مردم نســبت به مصرف بطری های پالستیکی 
باشد، افزود: البته باید توجه داشت که در مواقعی 
لزوم استفاده از بطری آب وجود دارد که این امر 

را نیز مورد توجه قرار داده ایم.

رییس کمیسیون امور اقتصادی شورای 
شهر:

سند جامع گردشگری اصفهان 
تدوین شود

رییس کمیسیون امور اقتصادی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان به لزوم تدوین سند گردشگری 
استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
همه اقدامات حوزه گردشگری استان به صورت 
سلیقه ای و جزیره ای انجام می شود و باید طرح 
جامعی تدوین و همه دســتگاه ها بر اساس آن 
عمل کنند. نصیر ملت در دیــدار تیم مدیریت 
شهری و شورا با استاندار اصفهان با بیان اینکه 
بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان از بودجه ســه 
هزار میلیارد تومانی شــهرداری اصفهان برای 
اجرای پروژه های عمرانی تخصیص یافته است، 
اظهار کرد: این در حالی اســت که برای تکمیل 
پروژه های نیمه تمام این شهر به ۱۰ هزار میلیارد 

تومان اعتبار نیاز داریم.
وی با بیان اینکه با این میزان تخصیص بودجه 
به پروژه های عمرانی ۱۰ سال زمان برای تکمیل 
این پروژه ها الزم اســت، افــزود: از این رو باید 
بســتر ورود بخش خصوصی به بهره برداری از 

پروژه های شهرداری در دستور کار قرار گیرد.
رییــس کمیســیون اقتصادی، گردشــگری 
و حقوقی شــورای اســالمی شــهر اصفهان با 
بیان اینکــه بخــش اعظمی از شــرکت های 
ســرمایه گذاری اصفهان در خارج از این استان 
دفتر دارند و فعالیت می کنند، تصریح کرد: باید 
رویکرد استقبال از ســرمایه گذاران در اصفهان 
تغییر یابد. وی افزود :همچنین باید توجه داشت 
که سهم شــهرداری از مالیات بر ارزش افزوده 
به خوبی پرداخت نمی شــود و باید این امر در 
دستور کار مدیران استان قرار گیرد.ملت به لزوم 
تدوین سند گردشگری اســتان اصفهان اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر همه اقدامات حوزه 
گردشگری استان به صورت سلیقه ای و جزیره ای 
انجام می شود و باید طرح جامعی تدوین و همه 

دستگاه ها بر اساس آن عمل کنند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان اعالم کرد:

»بفرمایید موتور برقی«
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان از 
اجرای طرح»بفرمایید موتوربرقی« در نمایشگاه 
تخصصی حمل و نقــل پاک خبــر داد و گفت: 
اســتفاده از موتورهای برقی و پاکروها عالوه بر 
کاهش آلودگــی هوا، آمار تصادفات در شــهر را 
کاهش می دهد. علیرضا صلواتی در نشست خبری 
» نخستین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل پاک« 
، اظهار کرد: دغدغه های مسئوالن نمایشگاه های 
بین المللی و شــهرداری اصفهان موجب شد تا 
نخستین نمایشــگاه تخصصی حمل و نقل پاک 

را برگزار کنیم.
وی افزود: در گذشته دو نمایشــگاه دوچرخه و 
موتورســیکلت برگزار شده اســت ولی مطلوب 
شهرداری نبود، زیرا ســهم غرفه موتورسیکلت 
بیشتر بود، اما این نمایشگاه به  صورت اختصاصی 
به حمل  و نقل پاک اختصاص دارد که این مهم با 
همکاری جدی شرکت نمایشگاه های بین المللی 
مقدور شــد.صلواتی افزود: در این نمایشــگاه از 
دوچرخه، دوچرخه های برقی، اسکوتر، موتورهای 
برقی تا ماشین های هیبریدی و ماشین های پاک 
به صورت تخصصی وجــود دارد. وی ادامه داد: 
این نمایشگاه به مدت سه روز از چهارم تا ششم 

اردیبهشت ماه برگزار می شود.

مدیر سیما و منظر شهری شهرداری:
 پیشکسوتان و نوآوران
 به کمک شهر می آیند

مدیر ســیما و منظر شهری شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: کمیته سیما و منظر شهری شهرداری 
اصفهان از آغاز ســال جدید بدون توقف در روند 
پاسخگویی به استعالم طرح های نماسازی مناطق 
از طریق مجموعه معاونت شهرسازی و معماری با 
هماهنگی کمیسیون شهرسازی معماری و عمران 
شورای اســالمی قرار اســت اقداماتی در جهت 

بهینه سازی وضع موجود انجام دهد.
محمد عقیلی در خصوص تغییرات اعضای کمیته 
ستاد تصریح کرد: اعضای کمیته تخصصی ستاد، 
ثابت نیســتند و همواره در حال تغییر بوده و در 

سال جاری نیز بازنگری الزم صورت می گیرد.
مدیر ســیما و منظر شهری شــهرداری اصفهان 
با اشــاره به مبنای انتخاب داوران کمیته، گفت: 
تاکنون سعی کرده ایم در انتخاب داوران از طیف 
پیشکسوتان،  اساتید و نوآوران سطح شهر از یک 
طرف و از سوی دیگر مسئوالن و کارشناسان ادارات 
مرتبط از جمله راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، 
نظام مهندسی و انجمن صنفی مهندسان معمار در 

شهرداری استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بازنگری در گردش کار نیز در 
دســتور کار قرار دارد، اظهارکرد: ایجاد نمایشگاه 
دائمی از طراحی و اجرای نماســازی های موفق و 
همچنین نوع خاصی از نمایشگاه مجازی از دیگر 
برنامه های اداره طراحی شهری برای بهبود سیما و 
منظر شهری است.عقیلی هدف از ایجاد نمایشگاه 
دائمی و مجازی را شفاف ســازی، اطالع رسانی و 
آموزش متخصصان، کارفرمایان و بهره برداران که 
اهمیت زیادی در ارتقای معماری و سیما و منظر 
شهری دارند، عنوان کرد و افزود: از دیگر موارد موثر 

در آموزش پوستر، همایش و مسابقه است.

دبیر اجرایی همایش ارتقای کیفی محالت شهر:
هویت محله های شهر را 

فراموش نکنیم
دبیر اجرایی همایش ارتقای کیفی محالت شهر 
اصفهان در حاشیه  نخستین بخش همایش ارتقای 
کیفی محالت شــهر اصفهان اظهارکرد: محله ها 
بستر تامین رفاه استاندارد زندگی مردم به شمار 
می رود، مردمی که حق دارند از خدمات به صورت 

استاندارد و مکفی برخوردار باشند.
مســعود کریمیان از برگزاری نخستین همایش 
ارتقای کیفی محالت شــهر اصفهان در روز نهم 
اردیبهشت ماه ســال جاری خبر داد و گفت: این 
همایش با حضور شــهردار اصفهان، »پروفســور 
حبیبی« عضــو هیئت علمی گروه شهرســازی 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، صاحب 
نظران، اســاتید دانشــگاه، مشــاوران طرح ها و 
کارشناسان ارگان های مختلف در کتابخانه مرکزی 

شهرداری اصفهان برگزار می شود.
کریمیان افزود: محله های شهری در حال از دست 
دادن هویت شان هســتند و اگر مدیریت شهری 
فکری به حال این مسئله نکند، مقدار باقی مانده 
از محله های واجد هویت شــهر را نیز از دســت 
خواهیم داد و نوعی »بی هویتی« مردم شــهر را 

در بر می گیرد.

 شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« گفت: هفته 
فرهنگی اصفهان از ســوم تا نهم اردیبهشت با اجرای برنامه های 
مختلف بــه منظور افزایش شــادی و نشــاط اجتماعی، معرفی 
 هر چه بیشــتر و بهتر شهر اصفهان و توســعه گردشگری برگزار 

خواهد شد.
قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه از ۱۸ تا ۲۵ فروردین ماه نیز هفته 
فرهنگی اصفهان در پاریس برگزار شد، تصریح کرد: در این هفته 

فرهنگی ۳۸ عنوان برنامه در زمینه هــای فرهنگی و هنری اجرا 
شد و توانست زیبایی ها و هنر شهر اصفهان را در پاریس معرفی 
کند.شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: تداوم این قبیل برنامه ها 
می تواند در معرفــی اصفهان و مردم خونگــرم و مهمان نواز آن 
همچنین در جذب گردشگران موثر باشد.نوروزی با اشاره تحقق 
قول مدیریت شــهری اصفهان در خصوص راه اندازی کامل خط 
یک قطار شهری تا پایان سال ۹۶، اظهارکرد: در حال حاضر خط 

یک قطار شهری اصفهان به طور کامل در اختیار شهروندان قرار 
گرفته از این رو انتظار می رود شــهروندان رفت و آمدهای درون 
شــهری خود را با این وسیله نقلیه ایمن، مناســب، پاک و ارزان 
قیمت انجام دهند تا هم از آلودگی های هوا کاســته شود و هم 
ترافیک کاهش یابد.وی خاطرنشــان کرد: عملیات اجرایی خط 
دوم قطار شهری اصفهان نیز آغاز شده که امیدواریم بتواند مسیر 

خود را به خوبی طی کند.

شهردار اصفهان خبر داد:
پیش بینی برنامه های متنوع فرهنگی در هفته اصفهان

 ایسنا: به نظر می آید مسئوالن امروزی میراث فرهنگی 
استان اصفهان نسبت به عبور قطار شهری از محدوده  
چهارباغ عباسی و سی وســه پل کوتاه آمده اند، آن هم 
در شرایطی که از حدود ۲۰ سال قبل بحث عبور مترو 
اصفهان از محدوده  چهارباغ و به تبع آن محوطه های 
تاریخی آن مطرح بوده و حتی بــا ایجاد تونل مترو در 
زیر محدوده  چهارباغ عباسی، مسئوالن دولت قبل در 
میراث فرهنگی اعالم کرده بودند: »در مسائل مربوط 
به آثار تاریخی و حفاظت از آن هــا به هیچ وجه کوتاه 
نمی آییم. اگر مسئوالن بگویند تونلی را حتی در عمق 
۲۰۰ متر حفر می کنیم، باز هم می گوییم که مترو نباید 
از چهارباغ عبور کند. « از ســوی دیگر در همان دولت 
در پاسخ به پرسش های خبرنگاران به طور دائم مطرح 
می شد که »ما همچنان اصرار داریم که متروی اصفهان 
از زیر چهارباغ عباسی عبور نکند و مسیر فعلی که به 
چهارباغ وارد شده اســت، اصالح و تونل حفرشده پر 
شود.« و حتی مسیر جایگزین برای عبور مترو به جای 
چهار باغ عباسی یعنی خیابان شمس آبادی نیز مطرح 
شد، اما آن هم به جایی نرسید.  حتی مدتی نیز ایجاد 
گالری در تونل مترو و در محدوده  چهارباغ عباســی و 
بعد از آن بحث ایجاد موزه عبرت مطرح شده بود و در 
طول یک سال گذشــته، میراث فرهنگی و شهرداری 
اصفهان تصمیم به عبور قطار شهری از زیر این بناهای 
تاریخی منحصر به فرد در اصفهان گرفتند.پس از این 
تصمیم فریدون الهیاری، مدیر کل میراث فرهنگی و 

گردشگری اســتان اصفهان بعد از تکمیل مسیر خط 
مترو در محدوده  چهار باغ عباســی، اعالم کرد برای 
آرامش خیال میراثی ها در زمان عبور قطار شــهری از 
این محدوده  تاریخی نخست باید ارتعاشات عبور قطار 
شهری بررسی شود. بررســی هایی که هنوز تکمیل 
نشده اند، با این وجود به نظر می رسد با گذشت زمان، 
میراث فرهنگی اصفهان هم نسبت به این عبور آرامش 
خود را به دست آورده اســت و با وجود تکمیل نشدن 
بررسی ها و نتیجه  مطالعات، معتقد است »ارتعاشات  

در محدوده چهارباغ عباســی کمتر از حد متعارف اند 
و همه چیز برای حرکت قطار شــهری اصفهان از زیر 
چهارباغ عباسی آماده است.« اتفاقی که چیزی حدود 
۱۵ سال با مخالفت مسئوالن سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری و دوســتداران میراث، برای ایجاد خط 
مترو در مســیر چهارباغ عباســی مواجه بود و دو سه 
سال است که حتی پروسه  آزمایشی عملیات اجرایی 
شــدن مترو در این محدوده را به صورت جدی دنبال 
می کنند تا فاز ۳  خط یک متــرو اصفهان از زیر یکی 

از مهم ترین محوطه های تاریخــی اصفهان هم عبور 
کند. مرداد سال گذشــته و بعد از بهره برداری از این 
خط بود که مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
به ایســنا اعالم کرد »مدیریت شهری موظف به انجام 
چک آزمایشی برای عبور مترو از محدوده زیر چهارباغ 
عباسی است، تا کنون نیز تجهیزات آماده اند و منتظر 
نصب دستگاه های مستندنگاری هستیم.« حتی اعالم 
شده بود که عبور قطار شــهری تا زمان نهایی نشدن 
بررسی ها به صورت آزمایشی انجام می شود و فعال قرار 
نیست به صورت دائمی انجام شود. در واقع انجام این 
مستندنگاری و ثبت ارتعاشات برای بررسی تاثیرات رو 
بناهایی که در مسیر چهارباغ قرار دارند، هدف گذاری 
شد. اما بعد از گذشت حدود هفت ماه از آن صحبت ها 
اکنون فریدون اللهیاری  در گفت وگو با ایسنا از عادی 
شدن حرکت قطار شــهری اصفهان در این محدوده  
تاریخی خبر می دهد. او می گوید: فعال مشــکلی را از 
نظر عبور قطار شــهری در محدوده  چهارباغ عباسی 
اعالم نکرده اند.وی ادامه می دهد: در واقع اجرای این 
پروژه از ابتدا بحثی مفصل و متعلق به گذشــته است 
و خوب یا بد آن دیگر نباید مورد اظهارنظر قرار گیرد، 
هر چند اصوال از نظر دوستداران و کارشناسان میراث 
فرهنگی عبور قطار شهری از محدوده  چهارباغ عباسی 
گزینه مناسبی نبوده است، اما اکنون که این کار انجام 
شده است باید مدیریت تهدیدات عبور قطار شهری را 

در دستور قرار دهیم.

مدیریتتهدیداتعبورقطارشهریدردستورکارقرارمیگیرد
  مدیر کل  میراث فرهنگی استان با اشاره به عادی شدن حرکت قطارشهری در محدوده چهارباغ می گوید:   

فارس: امام جمعــه اصفهان در دیدار با اعضای ســازمان نظام صنفی 
کشاورزی استان اصفهان با اشــاره به اعتراض برخی از کشاورزان به 
انتقال آب به یزد با بیان اینکه آب، جزو انفال و برای عموم است، اظهار 
کرد: دولت باید موضوع تقسیم آب را به دست گیرد و آن را به صورت 
عادالنه تقسیم کند.آیت ا...سید یوســف طباطبایی نژاد با بیان این که 
بحران آب در استان اصفهان فقط کشاورزان را درگیر نکرده است، افزود: 
بحران آب بر مسئله شرب، صنایع، آبیاری درختان و ... تاثیرگذار است و 
همه مسئوالن در استان و کشور برای برطرف کردن و کاهش مشکالت 

ناشی از بحران آب در استان اصفهان در تالش هستند.

امام جمعه اصفهان با اشــاره به اقدامات انجام شــده در گذشته برای 
برطرف کردن بحــران آب گفت: با وجود آمادگی قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء، سد تونل ســوم کوهرنگ در زمان مناســب به قرارگاه 
خاتم االنبیاء واگذار نشــد و ساخت این ســد به تعویق افتاد؛ اما امروز 
این کار از سر گرفته شده و در سال های آینده شاهد آبگیری این تونل 
خواهیم بود. وی خاطرنشــان کرد: بنده در نماز جمعه به کشاورزان 
معترض گفتم این شعارها از شــما نیســت؛ بنده از ادامه اعتراضات 
خیابانی حمایت نمی کنم چراکــه این کار جایز نیســت اما هیچ گاه 
نگفته ام که از کشاورزان حمایت نمی کنم، بنده به عنوان امام جمعه در 

تمامی دیدارها و برنامه ها به دنبال برطرف کردن مشکالت در موضوع 
آب بوده ام، مشکالت مربوط به این بخش را به مسئوالن کشوری و حتی 

رهبر معظم انقالب انتقال داده ام و همچنان پیگیرم.
طباطبایی نژاد به باطل شــدن حکم دادستان اســتان چهارمحال و 
بختیاری برای منع آغاز پروژه سد تونل سوم خبر داد و یادآور شد: در 
پی پیگیری های چند روز گذشته از طریق معاون اول رییس قوه قضائیه 

این حکم باطل و عملیات احداث سد آغاز شد.
وی تصریح کرد: بهتر است کشــاورزان به فکر آبروی خود نیز باشند و 
با راهپیمایی ســابقه والیی و انقالبی خود را خدشه دار نکنند، نباید به 
گونه ای رفتار کرد که برای دشمنان این انقالب بهانه ایجاد شود و آنان 
سوء استفاده کنند، از سوی دیگر کشاورزان از راه های قانونی و از طریق 

نمایندگان خود همچون گذشته مشکالت را پیگیری کنند.

امام جمعه اصفهان:

هیچ گاه نگفته ام که از کشاورزان حمایت نمی کنم

یک کارشــناس برنامه ریزی با اشــاره به اهمیت 
زیباسازی در شهرها، اظهارکرد: هر چه ظاهر شهر 
زیباتر باشد، شهروندان احساس آرامش بیشتری 
پیدا می کنند، هر چند در کالنشهرهایی همچون 
اصفهان و تهران شهروندان جرأت ندارند با توجه 

به آلودگی هوا و دیگــر موارد با خیالی 
آسوده از منزل خارج شده و زیبایی های 

شهر را ببینند.
سید محمدرضا احمدی با بیان اینکه 
زیرساخت های زیباســازی مهم تر از 
زیباسازی اســت، افزود: طبیعت شهر 
باعث زیباترشــدن محیط شــهری 
می شــود، به عنوان مثال در اصفهان 
زیباســازی بدون زاینده رود معنایی 

ندارد. این کارشناس برنامه ریزی شهری تاکید کرد: 
با توجه به اینکه زیباسازی های طبیعی تاثیرگذار تر 
از زیباسازی های مصنوعی است، باید زیبایی های 

طبیعی شهر را تقویت کرد.
وی با بیان اینکه زیباسازی های شهر باید با ضوابط 
ساخت و ســاز عجین باشــد، گفت: فونداسیون 
زیباسازی به ضوابط شهرســازی و ساخت و ساز 
باز می گردد؛ اما پدیده تراکم فروشــی در شهرها، 

زیبایی های محیطی را مخدوش می کند.
احمدی تصریح کرد: مردم در زیباســازی شــهر 
نقش تاثیرگذاری دارند و در نماسازی ساختمان ها 
می توانند به زیبایی شــهر کمک کنند، زیرا نمای 
خیابان ها با ساختمان های اطراف آن زیبا می شود. 

وی پیشــنهاد داد: هنگام ســاخت و ســاز نمای 
ساختمان ها همراه با سفت کاری انجام شود تا دیگر 
نیازی به نماکاری دوباره ســاختمان نباشد، این 
روش هم به نفع زیبایی شهر و هم به نفع سازندگان 

ساختمان است.

این کارشناس برنامه ریزی شــهری با بیان اینکه 
ضوابط ساخت و ســاز باید با دید زیباسازی مورد 
بازنگری قرار گیرد، گفت: ضوابط ساخت و ساز باید 
سازندگان را ملزم به نمای اســتاندارد و زیبا کند، 
البته ضوابط نباید آن چنان ســختگیرانه باشد که 
بازار ساخت و ساز را قفل کند.وی زیباسازی های 
پایدار را مبتنی بر ضوابط پایــدار و قوانین پایدار 
دانست و خاطرنشــان کرد: طراحان ساختمان ها 
می توانند بــه زیبایی نمای شــهری کمک کنند.

احمدی اظهارکرد: زیباسازی محیط سکونتی در 
گرو تقویت عناصر طبیعی است و چشم انداز شهر 
می تواند زیباسازی های شهر را جذاب تر کند، البته 
زیباسازی پایدار بهتر از زیباسازی های موقت است.

یک کارشناس برنامه ریزی شهری:

ضوابط ساخت و ساز با دید زیباسازی بازنگری شود
مدیرکل بازرســی شــهرداری اصفهان گفت: 
شــهرداری درصدد ایجاد یک ساختار تلفیقی 
اســت تا با توجه به نام گذاری امسال با عنوان 
»حمایت از کاالی ایرانــی« موضوع را کامل تر 
و جامع تر بررسی کند. جواد حاتمی با اشاره به 

اضافه شدن صفحه »لبیک اقتصادی« در پرتال 
شهرداری اصفهان، اظهارکرد: فلسفه تشکیل این 
صفحه در پرتال شهرداری اصفهان بخش جهاد 

خودکفایی بوده است.
وی افزود: بــا توجه بــه اینکه بیشــتر اقالم و 
ملزومات مورد استفاده شهرداری خارجی است 
و  مشابه داخلی ندارد در صفحه لبیک اقتصادی 
اطالع رسانی شده که شرکت های دانش بنیان 
یا پژوهشــگاه هایی که می توانند در این راستا 
فعالیت کنند یا تولیدکنندگانی که زیرساخت 
تولید محصوالت مورد نیاز شــهرداری را دارند 
در راستای بومی سازی محصوالت اقدام کنند 
تا شهرداری از این ظرفیت ها و تکنولوژی های 

داخلی استفاده کند.
مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان ادامه داد: 
در بخش دیگری از این صفحــه مبحثی برای 
انعکاس اقداماتی در چارچوب اقتصاد مقاومتی و 
محورهای دهگانه آن مطرح و به بازدیدکنندگان 

پرتال اطالع رسانی می شود.
وی با بیان اینکه در صفحه »لبیک 
اقتصادی« گزارش هایی از عملکرد 
سال های گذشته شهرداری اصفهان 
بارگذاری شده است، تصریح کرد: 
در حال جمع بندی عملکرد ســال 
۹۶ شهرداری هســتیم تا آنها را نیز 
 روی پرتــال شــهرداری بارگذاری 

کنیم.
وی با اشاره به برگزاری جلســاتی با دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشی در ســال گذشته، افزود: قصد 
داریم برای انعکاس خروجی این جلســات در 
قالب حــوزه پژوهش صفحاتی ایجــاد کنیم تا 
موارد مورد نیاز پژوهش در قالب پایان نامه های 

دانشجویی رقم بخورد.
مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان با اشاره به 
فرهنگ ســازی اقتصاد مقاومتی در میان مردم 
گفت: ابتدایی ترین اقدام در این راستا تبلیغات 
محیطی اســت، با توجه به اینکه شهرداری در 
این راستا متولی است در ساختارهای مختلف 
و ســازمان های مرتبط برنامه ریزی های خوبی 

انجام داده است.

مدیر کل بازرسی شهرداری خبر داد:

عزم جدی شهرداری اصفهان برای حمایت از کاالی ایرانی
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جدول شماره 2399

 افقی
1- اختالف صــادرات و واردات در يك كشــور 

- تورم
2- خرد و كوچك - در اصل - از پرندگان

3- انتها - لحيم - آب بند - پرنده آش سرد كن
4- صنم - نادرست - از رنگ  ها - مايه ترقي!

5- يار كره و عســل - معضل جوانــان ايراني - 
دوستي

6-دوازده ماه - ضمير مخاطب - مخزن   االسرار - 
ميراث حضرت  فاطمه )س(

7-  عضو تنفســي - ســرخ رنگ - حرف درد - 
تصديق فرنگي

8-شتر - فوق ديپلم - واحد پول تايلند
9-گشوده - نت چهارم موســيقي - معرفت به 

خدا - مخفف از آن
10-لون وفام - روز نيست - پنج آذري - جوهر 

شوره
11- بي حركت - مگر و به جز - امر به آراستن

12-چاشني ساالد - سود حرام - عالمت - نفس 
خسته

13-آن طرف - ضميــر اجتماعي - اندك  اندك 
- ترس و بيم

14-تابع و دنباله رو - ناشايست - زيبا چهره

15- ساخته و آماده - الگوهاي شمعي كه توسط 
ژاپني ها ابداع شد.

عمودی
1- عمل بــردن كاال يا مســافر از جايي به جاي 
ديگر - چهارشنبه سياه نتيجه عملكرد اين سفته 

باز معروف مي باشد
2- شــكل و قيافه - استاني در كشــورمان كه 
در ســال 1383 رتبــه 27 را از 100 به لحاظ 

توسعه يافتگي صنعتي به دست آورد - رئوس
3- عموي حضرت ابراهيم )ع( - گذرگاه سيل - 

مظهر بهار - پول خارجي
4- روده تابيده - رام و اهلي - دشــنام - ضمير 

بيگانه
5- نامي براي پوند انگليس - حرف آرزو - قصد

6- بــي درنگ - نيــم صــداي گاو - از نزوالت 
آسماني

7- پهناورترين قاره - باالرفتن ســطح عمومي 
قيمت ها - زيرپامانده - صدمه و آسيب

8- جوانمرد - واحــد پول نيكاراگوئه - اســب 
بورحنايي

9- از ســوره هاي قرآن كريم - امر به ساييدن - 
علم و آگاهي - جهان هستي

10- اختالف نــرخ خريد و فــروش - رمق آخر 
- ايراد

11- از ماه هاي سرد سال - همراه گل - خانه هاي 
ريز روي عكس

12- عريان - ورزش مادر - ضرر در معامله - فلز 
تمدن

13- نااميد - از ســازها - ســرگرمي كودكان - 
حيرت

14-روز - الهه شكار نزد روميان باستان - مرض 
سگي

15- از بورس هــاي مهم فرانســه در پاريس - 
بندري كه واردات عمــده برنج ايران از آنجا آغاز 

مي شود.
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یادداشت

هوای دلپذير بهاری فرصت مناسبی است 
برای گشــت و گذار و حضور در طبيعت، از 
اين رو به آخر هفته كه می رسيم بار وبنديل 
را جمع می كنيم تا به آغوش طبيعت برويم؛ 
اما متاسفانه هرجا قدم می گذاريم از ساحل، 
جنگل و چمنزار،  تا نفــس های ممتدی 
بكشــيم و از اين هوای دل انگيز بهره بريم 
زباله هايی را می بينيم كه در طبيعت رها 
شده اند در حالی كه  هنوز رد ماشين های 
سفر بر تن جنگل ها نشســته است ،هنوز 
طبيعت بی قرار،  اين پرســش را دارد كه 
چرا هربار آدم ها بار و بنديل و سرخوشــی 
ها و اتومبيل هايشان را با خود می برند، اما 
كيسه های دورريزشان را بی اعتنا در خانه 
ميزبان رها می كنند؟ ما رسم مان اين است 
كه آب می ريزيم، پشت پای مسافرهايمان 
و به آن ها »در پناه خدا« می گوييم؛ اما چرا 
واقعا بعضی ها بــه جنگ طبيعت می آيند 
لبخند و خوشــی و زيبايی  صاحبخانه را 
ســرقت می كنند؟ چرا بعضی ها رنج نمی 
برند از بدی! خب بی قانونی كه كار سختی 
نيست، اما آيا بار ديگر وقت گذرانی و كسب 
انرژی ميان انبوه آشغال ها به مذاق مسافرانه 
كســی خوش می آيد؟ آيا بی احترامی به 
مكان تفريح، به خودمان در آينده آســيب 
نمی زند؟ شايد همه آنها كه آمده اند، حاال 
ديگر رفته باشند، پی كار و بارشان و جنگل 
های غمگين و چمنزارهای پر از زباله تنها 
مانده اند، آلودگی باز غوغا می كند و بعضی 
از ميهمانان تعطيالت، باز بی زباله هايشان 
رفته اند. بی پالســتيك هايی كه طبيعت 
را می رنجاند. نازنين مســافرانی كه برای 
پاكی و سرسبزی و حق، هرگز بهايی قائل 
نمی شــوند و نمی دانند كــه رفتن آنان را 
بازگشتی است و دوباره می خواهند به دامن 
اين طبيعت باز گردند و از زيبايی آن بهره ای 
بگيرند.هميشه گفته اند اگر هر كس خود را 
مالك طبيعت بداند ديگر بی تفاوت نسبت 
به آن نمی گذرد و ديگر شاهد اين صحنه ها 
نيستيم اما گويی گوش شنيداری برای اين 

صحبت نيست. 

مسافرانی که برای سرسبزی 
طبیعت ارزش قائل نمی شوند

سمیه مصور

 کویر لوت، بیابانی در 
جنوب شــرقی ایران 
اســت . این کویر در 
روستای گراغه بخش 
سیستان  آباد  نصرت 
وبلوچستان  قرار  دارد.

عکس روز

کویر سحرانگیز 
»لوت«

با 9 شهر محصور با دیوار در دنیا آشنا شوید)2(
 شــیان چین: قدمت شيان 3000 ســال اســت و جزو قديمی ترين 
شهرهای چين محســوب می شود. ديوارهای اين شــهر قرن چهاردهم 
ميالدی ســاخته و در دوره سلسله مينگ بازســازی شدند. جالب است 
بدانيد كه ديوار دور اين شهر ســالم ترين ديوارباقی مانده از دوران قديم 
 دردنيا است. طول اين ديوار 14 كيلومتر و ضخامت آن 12 تا 18 كيلومتر

 است.
تولدو اسپانیا:تولدو عالوه بر محصــور بودنش با ديوار، سالم ترين شهر 
باقی مانده از زمان دور در اروپاســت و از نظر گردشگری جزو شهرهای 
بسيار پر طرفدار و مشهوراسپانيا محسوب می شود. دور اين شهر رود تاخو 

جاری بوده و ديوارهای ان مرتبط با قرون وسطی است.
سنت مالو، فرانسه: سنت مالو يك شهر ســاحلی و كوچك بود كه در 
شمال غربی فرانسه واقع شده و می توان تمام آن را با پای پياده طی كرد.

 یورک انگلستان:يورك يك شهر  باستانی كليسايی است كه تاريخچه 
آن به زمان رومی ها باز می گردد. اين جا هم يكی از سالم ترين شهرهای 
باقی مانده از زمان باستان است. ديوارهای دور اين شهر در قرن دوازدهم 

ميالدی ساخته و دو قرن بعد دوباره بازسازی شده اند.
 دبرونیک کرواسی: دبرونيك شــگفت انگيزترين شهر محصور شد با 
ديوار دردنيا بوده كه در جنوب كرواســی واقع شده است. ديوارهای اين 

شهر در قرن های 14 و 15 ميالدی ساخته شده اند.

بریده ها

 می گن پســران دهه 60 هرگز تكرار نخواهند شد، انگار بقيه پسرها 
هرسال پخش مجدد دارن!

فروردين قشنگ صبر می كنه كيف پولت رو بفروشی، بعد تموم ميشه!  
ايران به روسيه پيشنهاد داده زبان روســی تو مدارس ايران آموزش   
داده بشه، حدس می زنم دانش آموز ها الفبای روسی رو ببينن رشد شون 

بسوزه!
99 درصد اوقات وقتی استاد موقع توضيح درس بهم نگاه كرده الكی 

سرمو تكون دادم و حرفاش رو تاييد كردم!
من يه غالم پيروانــی درون دارم هر وقت گند می زنم به خودم ميگم 
عيب نداره، بضاعت من همين بود، بيشتر از اين نمی تونستم تالش كنم!

شما چطور فرق بين سبزی ها رو متوجه ميشين واسمشون رو بلدين؟   
من فقط تره وتربچه رو می شناسم اونم چون چاق و الغرن!

 فكر كنم پنجشنبه هفته ديگه از كسی بپرسم امروز چندمه، ميگه سی 
وهفتم فروردين!

 سازندگان 206 يا نمی دونستن انسان هم پا داره يا اين كه اصال برای 
نشستن آدم طراحيش نكردن!

شما هم فكر می كنيد قاشق و چنگال زن و شوهرن يا فقط من مشكل 
دارم؟

 يه بار به رفيقم گفتم مونياينبه اســپانيايی يعنی چه خبر؟ االن سه 
ساله هر وقت من رو می بينه ميگه مونياين؟ هنوز هم بهش نگفتم مونياين 

اسم يه بازيكنه!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

البد خواهد گفــت: »مصاحبت 
آدمها«ولــی هنگامــی که این 
نیاز های اولیه برآورده شــد، آیا 
چیزی مــی ماند که انســان بدان 
نیازمنــد باشد؟فیلســوفان می 
گویند، بلــی!و آن این اســت که 
بدانیم که ما کیستیم و در اینجا 

چه می کنیم؟
»دنیای سوفی«
یوستین گردر

در  چیــز  »مهم تریــن 
زندگی چیست؟«

اگــر این ســوال را از کســی 
بکنیم که سخت گرسنه است، 
خواهد گفت: »غــذا« اگر از 
کســی بپرســیم که از سرما 
دارد می میــرد، خواهد گفت: 
»گرما« و اگــر از آدمی تک و 
تنهــا همین ســوال را بکنیم، 

يك كانديدا برای شركت در انتخابات فرمانداری مريلند آمريكا از روش نامتعارفی 
برای تبليغ استفاده كرد. خانم Krish Vignarajah در فيلم تبليغاتی خود كه 
در يوتيوب منتشر كرد در حال شير دادن به فرزند خود ديده می شود. اين خبر 
كه در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت، در شبكه های اجتماعی هم جنجال 
به پا كرد.كريش 38 ساله در مصاحبه با شبكه ی )ای بی سی( آمريكا گفت: می 
خواستم با اين تبليغ توجه رای دهندگان را به كمرنگ شدن نقش زنان در امور 
دولتی و سياسی ايالت جلب كنم.اين كه مادر بچه ها باشی به معنای اين نيست 

كه قدرت دست يافتن به مناصب سياسی باال را نداشته باشی!

گزارش ها حاكی از آن است كه برخی از رانندگان اپليكيشن تاكسی آنالين در 
چين به منظور كسب درآمد بيشتر دست به اقدام عجيبی زدند.آنها عكس های 
وحشــتناكی مثل روح و زامبی را برای پروفايل خود قرار می دهند تا مسافران 
هنگام سفارش ماشين، عكس های وحشــتناك پروفايل آنها را مشاهده كرده و 
بترسند و سفارش خود را لغو كنند. آنگاه راننده به دليل لغو سفارش از مشتری 

جريمه دريافت كند.
وقتی صحبت از جذب مهمان به ميان آيد،هتل ها نه تنها دكوراسيون و خدمات 
عالی ارائه می دهند بلكه ســعی می كنند تا كارمندانی خوش تيپ تر نيز جذب 
كنند. هتل »گورينگ لندن« در بخش اســتخدامی خود كارمندان مرد خوش 
تيپ و البته جذابی را استخدام كرده تا بدينوسيله مهمانان زيادی را جذب هتل 
كنند.»ديويد مورگان« می گويد:»خوش آمد گويی به مهمانان توســط پيش 

خدمت های جذاب اولين گام در افسون كردن مهمانان است.«
وی همچنين گفت:»ما با الهام از خدمتكاران ســريال معروف »داون تاون ابی« 

اقدام به جذب پيش خدمت های مدل كرديم.«

روش نامتعارف کاندیدای زن برای تبلیغات انتخاباتی!در این هتل، مدل ها به میهمانان خوش آمد می گویند!

شگرد رانندگان تاکسی چینی برای درآمد بیشتر!

وقتی شیطان راست پنج گاه می نوازد
- متاسفانه من از نعمت داشتن محرومم. زن، فرزند، خانه،درخت، قلم خطاطی، سيرترشی، 

آلبوم تمبر، حتی يك برگ سبز هم نمی توانم داشته باشم. اگر جز اين بود، حداقل يك 
سنتور 11 خرك چوب گردو برای خودم می ساختم.

 - حقت است. حق موجود بی اعتقاد وسوسه گر مثل تو همين است كه در دنيای 
سرمايه داری امروز، مثل يك كمونيست يك القبا زندگی كنی. 

- البته راست می گويی  اما درنهايت اين من نيستم كه از اين وضعيت متضرر 
می شوم اين دنياست كه ضرر می كند.

- ما هم جوان كه بوديم از اين ادعاها می كرديم.
- يك مثال ساده برايت بزنم.سگ گله هم موقعيتش توی اين دنيا مثل من 
است. آن بيچاره هم موقعيتش توی اين دنيا مثل من است. حتی قالده اش 

هم مال چوپان است و هر وقت الزم بدانداز گردنش باز می كند، اما اگر سگ 
بيچاره در تمام اين پهنه گيتی حتی يك گوسفند از خودش داشت، آن وقت برا 

دفاع از موجوديت آن در همان آغاز دوران زندگی شبانی، نسل گرگ را از روی 
زمين برداشته بود وبه دنبال آن نسل خودش هم از بين رفته بود. چون در 

دنيای بدون گرگ، جايی برای سگ گله وجود ندارد.  لطفا مرا دست 
نينداز، من از آوردن اين مثال، هدف ديگری داشتم. ببين عزيزم! 
سنتورت را زدی، فلسفه ات رابافتی، ننه من غريبم ات را درآوردی 
حاال ديگر برو، بگذار ما هم خســته ايم، برويم استراحتمان را 
بكنيم. شيطان كه اشك در چشم هايش جمع شده بود گفت:  
می خواهم با تو دوست باشم .  چرا با من؟ می توانی دوست های 

بهتری انتخاب كنی. متاسفانه من حق انتخاب كردن ندارم. اين 
آدم ها هستند كه می توانند مر انتخاب كنند. آدم هايی مثل تو...

استاد در سال 
1320 بــا يك ســبيل تنومند 

بر پشــت لب در تهران متولد شــد. بعضی ها صدايش 
می كردند:»پير ما«،  بعضی ها صدايش می كردند: »عمو ســبيلو«، 

مادرش صدايش می كرد: »منوچهر:، خودش به  خودش می گفت: »م – پسر 
خاله و الف- اين كاره«. اگر زن می گرفت زنش صدايش مــی كرد: »هوی«. اين را 
می دانست كه هيچ وقت زن نگرفت. البته عده ای معتقدند آن قدر سرگرم نوشتن بود 
كه وقت ازدواج پيدا نكرد. حسنی نگو بال بگو/ تنبل تنبال بگو را حتما شنيده ايد. خوب 

شاعرش منوچهر احترامی است. استاد جنس اش جور بود. از كودك دو ساله تا پيرمرد 
صدساله مشتری اش بودند  همه نوع اثر ادبی هم در طبله عطاری اش پيدا می 

 شد. شعر، داستان، نثر. خالصه استاد بيخودی به خودش نمی گفت:
 اين كاره! ) كبريت بی خطر(
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