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نوروزی خبرداد :

شهر، آماده جشن های نیمه شعبان

قدرت ا... نوروزی در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« اظهارکرد:  
جوانان تحول آفرین هستند و امروز به واسطه به کارگیری جوانان، 
شاهد تحول در شهر اصفهان هستیم. وی افزود: تاکنون در هر بخش از 
شهرداری که از قشر جوان استفاده شده، تحول و پویایی مشهود است...

رصد مجازی مناطق حفاظت 
شده اصفهان

جویدنی پرطرفدار!
ایرانی ها سالیانه 3/5 میلیارد دالر آدامس می خورند؛

    استاندار اصفهان با نوید روزهای بهتری که در انتظار اصفهان و زاینده رود است، خواستارشد:

کشاورزان تحمل کنند

فرزانه مستاجران

در حالی طبق رسم هر ساله هفته اصفهان را پشت سر گذاشتیم که امسال 
شــرایط برای هفته اصفهان کمی متفاوت تر رقم خورد. در ابتدای هفته 
اصفهان که از سوم اردیبهشت آغاز شــد، شهردار اصفهان ابراز داشت: اگر 
چه مردم با مشکالت بسیاری از جمله مصیبت بزرگ زاینده رود مواجه اند 
اما این شهر زنده است و این پیام هفته اصفهان است. بله، نبود زاینده رود 
وبحرانی تر شدن وضعیت آب شهر و بر سر کارآمدن  شهردار جدید دو وجه 
تمایز هفته اصفهان در ســال 97 بود که به خوبی خود را در نحوه اجرای 

برنامه های امسال نشان داد.

برنامه های نانوشته و نوشته های اجرا نشده
امســال برنامه های هفته اصفهان تقریبا در همه جای شهر گسترده شده 
بود و تمامی مناطق می توانستند از آن اســتفاده کنند؛ البته بگذریم که 
برخی از برنامه ها فقط روی کاغذ آمده بود و در عمل جایی نداشــت.مثال 
در منطقه ای گفته شــده بود که تور گردشگری سوم و چهارم اردیبهشت 
برگزار می شود؛ اما تنها یک روز برگزار شد آن هم با گرفتن هزینه از بازدید 
کنندگان! البتــه برعکس این جریان نیز رخ داد و تعــدادی از برنامه های 
اجرا شده در هیچ کجای این برنامه های نوشــته شده از قبل و اعالم شده 
از طریق سایت شهرداری نیامده بود . در این باره معاون فرهنگی و هنری 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: امسال در 
هفته فرهنگی اصفهان۱۸۰ عنــوان برنامه بزرگ و کوچک در ۲۰۰ محله 
شهر اصفهان برگزارشد. وی در پاســخ به این سوال که شهروندان چگونه 
از جزئیات برنامه های هفتــه فرهنگی اصفهان باخبر می شــوند؟ گفت: 
اطالع رسانی برنامه ها از طریق بیلبوردهای شهری، فرهنگسراها و ارسال 

پیامک انجام شده است.

نمایشگاه کوچ رو ها، کبوتران را متواری کرد
یکی از برنامه های اجرا شده در این هفته برگزاری نمایشگاه هنر کوچ رو در 
کبوتر خانه اصفهان بود. این نمایشگاه به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان از 
پنجم تا نهم اردیبهشت ماه در برج کبوتر مرداویج برگزار شد. منصور نجفی 
شهردار منطقه ۶ شهرداری اصفهان گفت: این پروژه رویدادی در ارتباط 
با طبیعت است که بدون درنظر گرفتن مرزهای تعیین شده توسط انسان 
عمل می کند و در آن طبیعت نه تنها محل ایجاد و مواد موردنیاز اثر هنری 
را تامین می کند بلکه خود، یک اثر هنری و یــا بخش جدایی ناپذیر از آن 
است. وی تصریح کرد: هنرمندان کوچ رو بدون به کارگیری ابزار پیچیده و 
با استفاده از عناصر طبیعی یا غیرطبیعی)آالینده ها( موجود در هر منطقه، 
اثر هنری را ایجاد کرده و بدون به جا گذاشتن اثر مخرب، آن را در طبیعت 
باقی می گذارند. نجفی ادامه داد: این نمایشگاه در برج کبوتر مرداویج که 
سازه ای زیست محیطی است و با احترام به محیط زیست و برای رفع نیازهای 

انسان)تولید کود حیوانی( ایجادشــده، برگزار می شود. نجفی تاکید کرد: 
نمایشگاه عکس هنر کوچ رو، بهانه ای است تا مردم و مسئوالن به یاد بیاورند 
که طبیعت با اشتباهات ما انســان ها در حال نابودی است و اگر با طبیعت 
همراه باشیم چیزی بیشتر از آنچه  انتظار داشته ایم را به ما بازمی گرداند؛ 
اما برای برپایی هنر کوچ رو ، کبوترهایی که در این برج کبوتر خانه با وجود 
آلودگی صوتی و هوای منطقه هنوز زندگی می کنند، مجبور شده بودند تخم 
های خود را رها کرده و آواره ساختمان های مجاور شوند. پروژکتورهایی 
که تا ساعت 9 شب و یا بیشتر، روشن بود و صدای موسیقی دل نواز، گوش 

کبوترها را آزرده و کوچ اجباری را نصیبشان کرده بود!

 کبوتر خانه مرداویج هنوز پتانسیل بهره برداری را دارد
   کبوترخانه هــا نمونه های ارزشــمند از میراث تاریخــی و جاذبه های 
گردشگری هستند که تغییر نگاه مدیریتی در قبال آنان و توجه به ظرفیت 
اقتصادی تولید کود و درآمدزایی از این ابنیه باید به عنوان مصداق بارزی 
از اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار گیرد. کبوترخانه ها از جمله آثار تاریخی با 
ارزشی هستند که در جای جای کشور وجود دارند که در گذشته کاربردهای 
اقتصادی داشــتند که با گذر زمان بدون اســتفاده  ماندند و سایه سنگین 
فراموشی و تخریب بر پیکره آنها فرود آمده است. در اصفهان نیز چند کبوتر 
خانه وجود دارد که تقریبا بی استفاده مانده؛ اما کبوتر خانه مرداویج هنوز 
پتانسیل بهره برداری را دارد. به گفته مسئول این برج؛ روزی ۱۸ هزار کبوتر 
در این مکان زندگی می کردند که اگر این تعداد کبوتر حفظ شــده بود به 
غیر از مزیت اقتصادی از لحاظ تولید کود می توانســت مکان خوبی برای 
جذب گردشگر باشد؛ اما اکنون تنها ۱5۰کبوتر درآن زندگی می کنند که 
 آن هم با برپایی نمایشــگاه کوچ رو تخم های خود را گذاشته و کوچ کرده

 بودند.

برپایی نمایشگاه هنر کوچ رو در برج کبوترخانه به مناسبت هفته اصفهان؛

کوچ رو ، کوچ اجباری کبوترها را رقم زد!

مشکل کم آبی و بحران آب در اصفهان آن قدر حاد شد که پای بر و بچه های 
»بدون تعارف« بخش خبری ۲۰:3۰ را هم به اصفهان باز کرد تا بدون تعارف 
روبه روی استاندار بنشینند و گپ و گفتی دوستانه درباره دغدغه های مردم و 
بویژه کشاورزان شرق استان و البته شایعاتی که این روزها زیاد از گوشه و کنار 

می شنویم، داشته باشند. 
علی رضوانی که خودش اصالتا اصفهانی است، همراه با همکار گزارشگرش به 
زادگاه خود آمد تا از نزدیک شاهد درد دل های کشاورزانی باشد که با چشم 
گریان می گفتند بی آبی چطور دار و ندارشان را گرفته و خانه نشین شان کرده 
است. کشاورزانی که درست یا غلط، صنایع پرمصرفی چون فوالد مبارکه یا 
ذوب آهن را به چشم متهمان ردیف اول می دیدند که به تعبیر آنها، حقابه را 
می خورند. یا استان های دیگر که آب اصفهان را می برند و خرج صنایع و تامین 
آب شرب مردم شان می کنند و اینجا مردم اصفهان باید چشم انتظار تدبیر و 

مدیریتی باشند که مسئوالن قول آن را داده اند.
استاندار اصفهان که در روزهای گذشته شایعاتی درباره احتمال رفتنش به 
شهرداری تهران شنیده می شد و ترجیح داد کنار بکشد و در اصفهان بماند، 
در گفت و گو با »بدون تعارف« تالش کرد تا هم حق را بگوید و هم حقیقت را 
و البته صادقانه از مردم بخواهد اندکی تحمل و صبوری و مهم تر از همه صرفه 
جویی کنند تا اصفهانی که همیشه معین سایر استان ها بوده و مدیرانش به 
»توانمندی« و رفع بحران ها در بدترین شرایط شهره بوده اند، بتواند این سال 

سخت آبی را پشت سر بگذارد و دوباره روزهای خوب از راه برسد.
مهرعلیزاده در این برنامه گفت که مدیران و مسئوالن استان با جدیت درپی 
حل مشکالت کشاورزان هستند و طرح های آبی برنامه ریزی شده اگر جواب 
بدهد، زمان زیادی طول نمی کشد تا از بحران عبور کرده و رویای زاینده رود 

پرآب شاید روزی دوباره جان بگیرد.
 در ادامه گزیــده ای از صحبت هــای اســتاندار اصفهان در گفــت و گو با 

»بدون تعارف« بخش خبری ۲۰:3۰ را می خوانیم:
 پدرم مغازه دار بود. زندگی بدی نداشتیم؛ اما نمی شود گفت مرفه بی درد 

بودیم.
  عده ای از رانت آقازاده بودن استفاده می کنند. این موضوع مردم را ناراحت 

می کند و قبح این مسئله را در جامعه می شکند که اتفاق خوبی نیست.
 فرزندان من هیچگاه نخواستند که آقازاده باشند. من هیچ وقت برای آنها 
توصیه ای نکردم و آنها هم هیچ وقت چنین چیزی از من نخواســتند و اصال 

عالقه ای برای ورود به چنین حوزه هایی ندارند. 
 استانداری اصفهان سخت تر از استانداری خراسان است. 

 یک زمان میزان ورودی آب به سد زاینده رود یک میلیارد و ۸5۰ میلیون 
مترمکعب بود. حاال این رقم به 4۰۰ میلیون مترمکعب رسیده یعنی یک پنجم 
شده است. گذر از این شــرایط برنامه ریزی ویژه می خواهد و همین موضوع 

شرایط را سخت تر از زمان استانداری من در خراسان کرده است.

 هم سوء مدیریت و هم اسراف و عدم صرفه جویی هردو در به وجودآمدن این 
بحران نقش داشته است. روش های نادرست و اشتباه غرقابی در تمام استان 
سال ها انجام شده که باید الگوها عوض می شده و نشده و کار هم در این زمینه 

انجام نشده که حاال ما داریم جبران می کنیم.
  یکسری طرح ها هم بوده که اجرای آن به تاخیر افتاده است؛ مثل تونل سوم 
کوهرنگ و سد مربوطه که سال 94 باید تمام می شد و تنها ۲۰ درصد پیشرفت 

داشته و به دنبال تکمیل آن هستیم.
 اصل موضوع که فوالد مبارکه نباید اینجا تاسیس می شد، درست است. اینکه 
فوالد یک بار اضافه بود درست است؛ اما اینکه بگوییم حاال ذوب آهن و فوالد 
تمام آب استان را می برند و مصرف می کنند، درست نیست. این دو صنعت 
روی هم 47 میلیون مترمکعب از آب را مصرف می کنند که رقم زیادی نیست.

 تنها انتقالی آب صورت گرفته از اصفهان، به اســتان یزد است . سهمیه ای 
هم که به این استان داده شــده ۶۰ میلیون مترمکعب است که این هم رقم 

زیادی نیست. 
 33۰میلیون مترمکعب میزان موردنیاز برای تامین آب شرب مردم اصفهان 

است که این رقم کمی نیست. 
 کشاورزان می گویند حقابه زمان شیخ بهایی را می خواهند که آن زمان به 
کشاورزان داده اند. آن موقع جمعیت این قدر نبود و مشکالت حاال را نداشتیم 

و ورودی سد بسیار بیشتر بود. 
 کشاورز دنبال معیشت خود است و ما باید شرایط را برای او رفاهم کنیم. این 

وظیفه حکومت و مسئوالن است. 
 ۶ طرح بزرگ برای گذر از این بحران داریم. از جمله اســتفاده از پساب در 
کشاورزی، جایگزینی صنایع به جای کشاورزی در مناطقی که امکان کشاورزی 
 نیست، استفاده از کشــت جایگزین و کمک به کشــاورزان آسیب دیده تا 

معیشت شان بیش از این آسیب نبیند.
 طرح های کوتاه مدت نهایتا 7 تا ۱۲ ماهه هستند. طرح جمع آوری پساب 
و تصفیه  در حد آب گوارا  که در حد 5۰ میلیون مترمکعب است، تنها طرحی 
است که ۱۶ ماهه است. همه طراحی ها انجام شده، همه چیز آماده است، پول 

هم آماده است و معطل اعتبار نیستیم. 
 برای حل معیشت کشاورزان هم برنامه هایی داریم که اعالم خواهیم کرد . 

باید با هم جلو برویم تا از این شرایط گذر کنیم. 
 امیدواریم کار به قطع آب شرب در اصفهان نکشد. اگر مردم ۲۰ تا ۲5 درصد 

صرفه جویی کنند، قطعی آب نخواهیم داشت. 
 در دو سه هفته اخیر یک عده سعی در تهییج و تحریک کشاورزان داشتند 
و شایعاتی ساختند مثل اینکه مردم یزد آب اصفهان را می برند و می خورند و 
مسائلی از این دست. ما که با مردم حرف می زنیم، می گویند مشکلی با این که 
مردم یزد آب شرب داشته باشند و استفاده کنند، نداریم. ما هم بررسی کردیم 
و دیدیم واقعا خیلی از این چیزهایی که می گویند حقیقت ندارد و بیشتر شانتاژ 
خبری است. مردم ما هم حواسشان هست. اگر ما مسئوالن کوتاهی نکنیم و با 

مردم حرف بزنیم ، آنها از ما دلسوزتر هستند و مشکالت حل می شود. 

مهرعلیزاده  در گفت و گو با بخش خبری 20:30 از بحران آبی اصفهان گفت؛

دغدغه های آقای استاندار

سمیه پارسا

11

فتح ا... معیــن  درباره مشــکالت و 
دغدغه های شهری اصفهان سخنانی 
بیان داشــت. در ادامه گزیــده ای از 
 ســخنان این عضو شــورای شهر را

 می خوانید:

 »اصفهان« را باید به 
مردم باز  گردانیم

طغیانی:

 شــیرین طغیانی در بازدید از ایسنا 
در خصــوص پروژه هــای نیمه تمام و 
بدهی های سنگین شــهرداری گفت: 
اصفهان دیگر نیازی به ابرپروژه ها ندارد 

و باید اصفهان را به مردم برگردانیم. ..
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طبق گزارش بانک جهانــی  در نتیجه افزایش دمای 
زمین نرخ رشــد اقتصادی در اغلب کشــورهای دنیا 
کاهش خواهد یافت. این مســاله موجب خواهد شد 
تا سال ۲۰۵۰ دسترســی به منابع آب در بسیاری از 
شهرهای دنیا تا دوسوم سطح کنونی کاهش  یابد که 
دلیل این مساله را می توان کمتر شدن سطح آب سالم 
و قابل آشــامیدن در دنیا و افزایش میزان تقاضا برای 
آب در بخش کشــاورزی و انرژی دانســت. بر اساس 
برآوردهای مجامــع بین المللــی، خاورمیانه یکی از 
اصلی ترین کانون هــای کم آبی در دنیا اســت. این 
 منطقه به واسطه داشتن جمعیت زیاد، منابع انرژی و 
حکومت هــای دیکتاتوری، مســتعد جنگ بر ســر 
منابع حیاتی مانند آب اســت. مساله ای که به شدت 
 آینده و ثبات سیاســی در این منطقه را به طرح ها و 
سیاست های مشترک کشورها بر سر مدیریت منابع 

آب گره زده است.
ایران به عنوان یکی ازبزرگ ترین کشورهای خاورمیانه 
به شدت درگیر خشکســالی و پیاده سازی سیاست 
های خطرناک آبی توســط همســایگان خود است. 
گذشته از سیاست های غلط اجرایی ایران در دو دهه 
 گذشته مانند احداث بی رویه سدها ، اجرای برخی از 
پروژه ها ی سد و آب رسانی در کشورهایی مانند عراق 
و ترکیه نیز موجب شد تا به گفته کارشناسان  آلودگی 
هوای مناطق جنوبی ایران با 8۰ درصد عامل بیرونی به 
یک معضل ملی بدل شود. اگر چه ایران همواره تالش 
کرده تا با حضوری دوســتانه در کشورهای همسایه 
مانند ترکیه و عراق کمترین تنش را در زمینه سیاسی 
با آنها داشته باشد اما در سایه همین تسامح و تساهل، 
این کشورها در حال پیاده سازی طرح های بزرگ سد 
سازی و درخت کاری هستند که در سالهای آینده  می 
تواند معضالت زیســت محیطی را در داخل تشدید 
نماید. بر اساس برآوردهای فارین پالسی ترکیه یکی 
از کشورهایی اســت که تالش می کند به عنوان یک 
دولت باالدســت در حوضه دجله و فرات از موقعیت 
اســتراتژیک خود در منطقه به منظور پیشبرد منافع 

ملی یا منطقه ای و امتیاز گیری از همسایگان استفاده 
کند.

پای ترک ها روی شریان حیاتی آب ایران
اگر چه مقامات ایرانی در طی ســالهای گذشته تالش 
کرده اند تا به نرمی و مالیمت تذکراتی را بابت اجرای 
طرح های ســد ســازی ترکیه و اثرات مخرب آن بر 
منابع آبی ایران مطــرح کنند، اما سیاســت مداران 
ترک به تندی و بدون چشــم پوشــی این تذکرات را 
 دخالت در امور داخلی کشورشان قلمداد و در مقابل آن 
جبهه گیری تندی کرده اند.  ترکیه از اوایل دهه 198۰ 
میالدی، پروژه های بزرگی را در جهت مهار آب های 
روان به مرحله اجرا درآورد. این کشور در سایه جنگ 
ایــران و عراق و تحــوالت منطقه ای در کشــورهای 
مجاورش توانست  ۲۲ سد بر روی رودخانه های دجله 
و فرات احداث نماید. اخیرا این کشــور بزرگترین سد 

جهان را با گنجایش 48 میلیــارد متر مکعب بر روی 
رودخانه فرات ساخته است. ظرفیت این سد به تنهایی 
از کل 1۰۰۰ ســد احداثی در ایران با میزان ظرفیت 
تنظیمی 47.6 میلیارد متر مکعب، بیشــتر است. در 
مجموع سد آتاتورک بعالوه دیگر سدهای ساخته شده 
ترکیه بر روی فرات، می تواند 1۰۰ میلیارد متر مکعب 
آب را مهار کند. این در حالی است که ایران در این سالها 
دیپلماســی منفعلی را در قبال آب و اثرات اجرای این 
طرح ها در قبال ترکیه دنبال کرده است. این خودسری 
ترکها سایر کشورهای همجوار مانند عراق و سوریه را 
نیز به واکنش واداشته است. هر چند که در سایه ناامنی 
در این کشورها عمال اعتراض آنها به جایی نرسیده است. 
جســارت و بلند پروازی ترک ها با اجرای پروژه گاپ 
شدت گرفته است.  در این  پروژه ۲۲ سد و 1۵ نیروگاه 
پیش بینی شده و در دو دهه گذشته ۲۳میلیارد دالر 

هزینه پروژه گاپ شده که هدف آن تامین ۲۵ درصد از 
منابع آب و ۲۰ درصد از مجموعه برق مورد نیاز ترکیه 
است؛ طرحي که بیش از 6۰ هزار میلیارد مترمکعب آب 
از حقابه رودخانه هاي دجله و فرات را به وسیله سدسازي 
ربوده است و تیشه به ریشه محیط زیست ایران مي زند. 
کارشناسان معتقدند سیاست اصلی ترکیه از ساخت 
این سد اجرای طرح نفت در برابر آب است. این کشور 
قصد دارد با ذخیره کــردن آب در آینده جریان صدور 

انرژی به داخل را تضمین نماید. 
خیز اسراییل برای تشــدید بحران آب در 

خاورمیانه
ترکیه از معدود کشورهای اســالمی است که با رژیم 
صهیونیستی روابط تجاری و سیاسی دارد اگر چه این 
روابط همواره پر فراز و نشیب بوده اما اسراییل همواره 
برای حضور در ترکیه مشتاق بوده است. همجواری این 
کشــور با یکی از اصلی ترین دشمنان این رژیم یعنی 
ایران بخشی از این حضور گسترده را توجیه می کند 
. اسراییل در چند سال گذشــته در بخش آبی ترکیه 
 نیز بسیار فعال شده است. رژیم صهیونیستی یکی از 
اصلی ترین شرکای اجرایی پروژه گاپ ترکیه است. این 
رژیم با 1۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری و بیش از 8۵ 
درصد پیمانکاری این پروژه در زمینه های سدسازی، 
آبیاری و زهکشی را در اختیار دارد. این حضور معنادار، 
سیاست های مقتدرانه و حساب شده سیاستمداران 
 ایرانی را می طلبــد. اگر چه ترکیه جایــگاه خاص و 
ویژه ای در سیاســت خارجی ایران دارد اما انفعال در 
برابر اجرای طرح هایی که شریان حیاتی ایران را نشانه 
رفته است بسیار خطرناک خواهد بود. به جرات مي توان 
گفت که ترکیه تنها راه حل ایران براي منشا خارجي 
ریزگردهاست. امیدي به سوریه و عراق درگیر جنگ، 
براي حل معضل خشکسالي و مهار چشمه هاي تولید 
گرد و غبار نیست. ایران باید ترکیه را مجاب یا وادار به 
تعطیلي پروژه هاي سدسازي کند اما نکته قابل توجه 
این است که دستگاه دیپلماسي ایران تاکنون واکنشي 
نســبت به پروژه هاي ضد محیط زیست ترکیه نشان 
نداده و ترکیه نیز همچنان مشغول پایه ریزی طرحی 

برای یک آینده برد-برد با ایران است.

 مشکل بزرگ برای
 وزیرخارجه پاکستان

دادگاه عالی اسالم آباد، بعد از »نواز شریف« نخست 
وزیر قبلی پاکســتان در حکمی جدید »خواجه 
محمد آصــف« وزیر خارجه این کشــور را نیز به 
صورت همیشگی و مادام العمر سلب صالحیت کرد. 
مطابق این حکم، خواجه محمد آصف به صورت 
مادام العمر حــق نمایندگی مردم پاکســتان در 
مجامع سیاسی مختلف را نخواهد داشت و از سمت 
های خود سلب صالحیت می شود. طبق اعتراض 
عضو ارشــد حزب تحریک انصــاف وزیر خارجه 
پاکستان در یک شرکت خصوصی در شهر دوبی 
شاغل اســت و به صورت ماهیانه حقوق دریافت 
می کند؛ بنابراین نمی تواند بــا دریافت حقوق از 
یک شرکت خارجی پست مهمی چون وزارت امور 

خارجه را در اختیار داشته باشد.

جنجال برای رییس احتمالی 
جاسوس ها

نشریه هیل وابســته به کنگره آمریکا گزارش داد 
که بحث ســنا در مــورد تایید صالحیــت »جینا 
هاســپل« به عنوان رییس ســازمان سیا به سمت 
تبدیل شدن به یکی از جنجال های تلخ مطرح در 
تاریخ اخیر آمریکا پیش می رود. هاسپل که اکنون 
معاون رییس این ســازمان اســت، با اتهاماتی در 
خصوص دست داشتن در استفاده سیا در تکنیک 
 های شکنجه ســخت پس از حمالت 11 سپتامبر 
روبه رو است. هاسپل حتی اگر کمیته سنا را به تایید 
صالحیت متقاعد کند، باز هم با فرآیند تاییدیه پر 
سرو صدایی مواجه خواهد شد. بیش از 1۰۰ افسر 
بازنشسته آمریکا از نمایندگان مجلس خود خواستند 
از نامزدی جینا هاســپل برای ســمت ریاست سیا 
حمایت نکنند؛ به ویژه اگر پس از بازرسی های دقیق 
در باره گذشته او، مشخص شود که او در بازپرسی 

افراد به شکنجه آنها دست می زده است.

وقتی پمپئو پرتوقع می شود
»مایک پمپئو« وزیــر خارجه آمریکا در آســتانه 
سفر به کشــورهای اروپایی با اشــاره به نقش مهم 
کشــورهای اروپایی در عرصه سیاست بین الملل 
گفت: آمریکا بیش از هر کشوری از آلمان انتظارات 
 زیــادی دارد. وی پــس از اولین حضور رســمی 
بین المللی خود پس از کسب پست وزارت خارجه 
گفت: واشــنگتن خواهان رویایی بیشــتر برلین با 
مسائل و رویدادهای بین المللی است.وزیر خارجه 
آمریکا در ادامه اظهار داشت: تعهد به پرداخت های 
مالی از سوی کشورها باید جدی قلمداد شده و خود 
را موظف بدانند تا در بازه های زمانی مشخص آن را 

انجام دهند.

قطر با اردن مهربان می شود
برخی منابع از احتمال بازگشــت ســفیر قطر به 
اردن به خصوص پس از اعمال فشار پارلمان های 
دو کشور برای ازســرگیری روابط دوجانبه خبر 
می دهند. در پی قطع روابط چهار کشــور عربی با 
قطر، دولت اردن از سفیر دوحه خواست تا امان را 
ترک کند و تاکید کرد که شخص سفیر به عنوان 
یک فرد مقیــم اردن می تواند بدون انجام وظایف 
رسمی در کنار خانواده خود در این کشور بماند و 
دوحه نیز با این تصمیم اردن تعامل مثبت داشت و 

از اقدام منفی خودداری کرد.

ترک ها گروگان گیری آب را شروع کرده اند

به گفته کارشناسان روابط بین الملل جنگ آینده در ســطح جهانی بر سر آب خواهد بود. 
استفاده بی رویه از منابع آب به واسطه انفجار جمعیتی و تغییرات آب و هوایی و گرمایش آن 
به دلیل روند شتاب آلود صنعت، رقابت کشورها را در جهت دسترسی به منابع آب پایدار افزایش 
داده است. اگر در قرن گذشته تسلط بر منابع نفتی و انرژی جهان به عنوان یک راهبرد استراتژیک 
و سیاست غالب اغلب کشورهای پیشرفته دنیا در دستور کار قرار داشت اما در قرن حاضر رقابت بر 

سر منابع آب و راهبردهای استراتژیک تامین آن متمرکز شده است. 

 انتقاد حسام الدین آشنا
 از »کیهان«

حسام الدین آشنا، مشــاور رییس جمهور در 
توییت خود نوشت:  متاسفانه کیهان تهران و 
کیهان لندن همزمان با هم به وزیر امور خارجه 
حمله می کنند؛ تعجب می کنم مگر برادران 
کیهانی نمی دانند که او امروز فرمانده میدان 
دیپلماسی جمهوری اســالمی ایران و امین 
نظام است؛ اگر پشتش را خالی می کنید الاقل 

از پشت به او خنجر نزنید.

 استقبال ایران
 از اتحاد »این« و »اون«

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران با اشاره به تحوالت مثبت اخیر در شبه 
جزیره کره اظهار داشــت: جمهوری اسالمی 
ایران همــواره خواهان تنش زدایی در شــبه 
جزیره کره بوده و از تالش ها و اقدامات رهبران 
دو کشور کره شــمالی و کره جنوبی در مسیر 
تنش زدایی و عادی ســازی روابــط بین دو 
کشور اســتقبال می کند و دیدار اخیر آنها را 
گامی مسئوالنه و در مسیر درست می داند که 
می تواند به صلــح و امنیت پایدار منطقه ای و 

جهانی کمک موثری کند.

ترامپ: 
ایران به تسلیحات هسته ای 

دست نخواهد یافت
رییس جمهور آمریکا در ادامه فرافکنی های خود 
علیه جمهوری اســالمی ایران گفت: ایران به 

تسلیحات هسته ای دست نخواهد یافت.
دونالد ترامپ در نشســت خبری مشــترک با 
مرکل، صدر اعظم آلمان اظهار کرد: مناســب 
نیســت که من درباره اقدام نظامی حرف بزنم 
اما ایــن را می توانم بگویم که آنهــا )ایران( به 
سالح هســته ای دســت نمی یابند؛ روی این 
حرف حســاب کنید. ترامپ در ادامه ادعاهای 
خصمانه خود علیــه ایران  مدعی شــد: ایران 
رژیمی جنایتکار است که پشت هر مشکلی در 

خاورمیانه قرار دارد.

 اتهام زنی مجدد هیلی
 به ایران

»نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان ملل 
در نشست شورای امنیت ملل متحد با موضوع 
وضعیت خاورمیانه به خصوص فلســطین، بار 
دیگر تالش کرد بحث را ســمت ایران منحرف 
کند. وی در این نشســت ابتدا در تالش برای 
توجیه تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی 
به سمت جوانان فلســطینی و حمالت هوایی 
عربســتان ســعودی به مناطق غیرنظامی در 
یمن، حماس، حزب ا... و انصارا... را به اســتفاده 
از »ســپر انســانی« متهم کرد و گفت: »مانند 
همیشه، ایران حامی بسیاری از این گروه هاست 
که پشت این غیرنظامیان بی گناه پناه گرفته و 
مبارزه می کنند.« هیلی افزود: »گروه هایی که 
مورد حمایت ایران هستند، روش های استفاده 
از سپر انسانی را به کمال رسانده اند و دیگران را 
هم برای استفاده از روش های مشابه تحت تاثیر 

قرار داده اند.«

فرمانده کل ارتش:
 کشور در جنگی با ویژگی های 

خاص خود است
فرمانده کل ارتش با بیان اینکــه معارف دفاع 
مقدس ما را از سختی ها و مشقات امروز و فردا 
سربلند بیرون خواهد آورد، اظهار کرد: امروز هم 
کشور ما در جنگ با نظام سلطه به سرکردگی 
آمریکای جهانخــوار و جنگی بــا ویژگی های 
خاص و با ســختی ها و ویژگی های خاص خود 
است. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
گفت: فرمانده کل ارتش صریح کرد: دوران دفاع 
مقدس، دورانی بود که کشور، ملت و رزمندگان 
ما از جنبه های مختلف در فشــارهای سخت  
قرار گرفتند، اما با رهبری پیامبرگونه حضرت 

امام)ره( از این آزمایش سربلند بیرون آمدند. 

جالل میرزایی 
نماینده مجلس:

دیدگاه

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به برخی مطالبات 
جوانان کشور اظهار کرد: بسیاری از مطالبات جوانان 
نباید مشکل امروز کشورباشد و ما نمی دانیم که چرا 
با وجود پیگیری ها، عده ای اصرار دارند این مشکالت 

حل نشود.
اســحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری با 
اشاره به وجود دو نگاه در سطح کشور درباره جوانان 
و قرار گرفتن در سطوح مختلف مدیریتی اظهار کرد: 
یک نگاه در کشــور درباره  جوانان وجود دارد که بر 
اســاس آن به جوانان به عنوان یک فرصت بســیار 
استثنایی و مهم برای کشور و توسعه آن نگاه می شود.

دیدگاه دیگری نیز وجــوددارد که همواره از جوانان 
هراس دارد و تالش می کند که جامعه را به نوعی به 

جوان هراسی تشویق کند.
وی تاکید کرد: ما باید در مقابل دیدگاه جوان هراسی 
در جامعه با طرح استدالل های قوی این گونه مطرح 
کنیم که جوانان مهم ترین فرصتی هســتند که در 
اختیار کشور قرار دارند و آنها می توانند آینده ایران 

را تضمین کنند.

جوانان مهم ترین فرصت 
ایران هستند

جهانگیری:

کابینه

کافه سیاست

عکس  روز 

خوش و بش همسران دو کره
جوانان مهم ترین فرصت ایران هستند

پیشنهاد سردبیر:

جالل میرزایــی، نماینده مجلس شــورای 
اسالمی با تاکید براین موضوع که مجلس باید 
تمرکز خود را روی نظارت معطوف کند، گفت: 
هر کمیسیونی براساس وظایفی که دارد باید 
به بحث نظارت ورود کند. به عنوان نمونه در 
حوزه عملکرد وزارت نفت و نیرو باید نظارت 
خود را بیشتر کنیم.  نماینده ایالم افزود: باید 
ببینیم در حوزه سیاست خارجی تا چه اندازه 
در راســتای حفظ امنیت ملی گام برداشته 
می شــود.وی بابیان اینکه در بحث سیاست 
خارجی از ابتدای آغاز بــه کار دولت یازدهم 
صحبت های زیادی مطرح شد و دستاوردهای 
نسبی خوبی هم به وجود آمد، گفت: برداشت 
من این اســت که چند ماهی است که ابتکار 
عمل از دســت وزیر خارج شــده و شجاعت، 
شــهامت و ریســک پذیری برای پیگیری از 

طریق مناظره وجود ندارد. 

ابتکارعمل ازدست 
وزیرخارج شده است

محمد قسیم عثمانی
 نماینده مردم بوکان در مجلس:

واکنش

 حسین هاشمی تختی، رییس کمیته بنادر و صنایع 
دریایی کمیســیون عمران مجلس با اشاره به تهیه 
گزارش کشتی سانچی در کمیسیون عمران، اظهار 
کرد: در بعد حقوقی مســئولیت این اتفاق بر عهده 
سازمان بنادر و دریانوردی اســت که زیرمجموعه 
وزارت راه است و باید از نظر حقوقی پیگیر این موضوع 
باشــد؛ چرا که نماینده حاکمیت در مسائل حقوقی 

دریایی و دریانوردی است.
وی با بیــان اینکه عالوه بر ایران، چیــن و پاناما هم 
درگیر حادثه کشتی سانچی هستند و باید موضوع را 
از نظر حقوقی پیگیری کنند، اظهار کرد: ما به دنبال 
این هستیم که هر چه سریع تر گزارش دستگاه های 
مربوطه را در این رابطــه دریافت کنیم. این موضوع 
همچنین با وزارت رفاه هم ارتباط دارد از این جهت 
که مجموعه نفتکش به وزارت تعاون بر می گردد و این 
مجموعه باید توضیح دهد که علت این اتفاق چه بوده 
است؟ا چرا روی کارکنان نظارت الزم وجود نداشته؟ 
چقدر به آنها آموزش داده اند؟ ... ما پرونده کشــتی 

سانچی را بسته شده نمی دانیم.

 پرونده کشتی سانچی را 
مختومه  نمی دانیم

رییس کمیته بنادر و صنایع کمیسیون عمران:

پارلمان

نماینده مردم بوکان با بیان اینکه اســتمرار 
بســته ماندن معابر مرزی تبعات اجتماعی 
سیاســی دارد، گفت: حیف اســت با دست 

خودمان مردم را برنجانیم.
محمد قسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان در 
مجلس درباره وضعیت بسته شدن معابر مرزی 
اظهار کرد: ما به وزیر کشور و رییس مجلس 
درباره بسته شدن معابر مرزی نامه نوشته ایم. 
چندین مرتبه هم در صحن علنی مجلس در 
این باره تذکر داده ایم. در نهایت اعالم کردند 
که حداقل معابر کولبری را باز می کنند ولی 
هنوز از تحقق این وعده خبری نیست. هنوز 
هم به نامه های ما کسی پاســخ نداده و قرار 
بوده بیایند و توضیح دهند که هنوز هم خبری 
نیست. وی درباره مرجع تصمیم بسته شدن 
معابر مرزی اظهار کرد: ما هنوز سر درنیاوردیم 

که چه کسی این تصمیم را گرفته است. 

 قرار بود معابر کولبری
 باز شود

پیشخوان

بین الملل

صادق زیباکالم، فعال سیاسی در واکنش به خارج شدن 
نام محسن هاشمی از لیســت کاندیداهای شهرداری 
تهران گفت: قطعا عارف اگر شهردار بشود کارنامه خیلی 
موفق تری از آنچه که در مجلس از ایشــان دیدیم ارائه 
نخواهد داد. مــن قبول ندارم که عــارف گزینه بهتری 

است؛ اما درست است که یک میثاقی انجام شده بود که اعضای شــورا از آن خارج نشوند؛ اما این میثاق 
نامه وحی منزل نیست. بزرگان اصالح طلب می توانند دور همدیگر جمع شوند و بگویند که ما یک مسئله 
به نام میثاق داشتیم و یک مسئله جدیدی هم که نیاز به شــهردار است را االن داریم. بنابراین فکر کنیم 
که اولویت با کدام است. این را می شود خیلی ساده انجام داد. همان هایی که میثاق را نوشتند همان ها 
بیایند و به مردم توضیح دهند که ما مجبور شدیم آن پیمانی را که با شما بستیم بشکنیم. خب می توانند 

نظرسنجی هم انجام دهند. بگویند که آیا شما موافق حضور هاشمی در شهرداری تهران هستید یا نه؟

انتخاب: »حصــر را خیلی به رهبری وصــل نکنید«. این 
جمله را ضرغامی در جمع زندانیان سیاســی رژیم سابق 
گفته و در کانال شبکه پیام رسان داخلی اش منتشر کرده 
است. ضرغامي پیش تر در برنامه جهان آرا گفته بود: »حصر 
به هیچ وجه ارتباطي با مقام معظم رهبري نداشت و تصمیم 

شوراي عالي امنیت ملي کشور بود.« وی  در جمع زندانیان سابق ادامه داده است: »مسئله »حصر« یک مسئله 
امنیتی است. همان طور که در سال 89 با حضور آقای روحانی در جلسه شورای عالی امنیت ملی به تصویب 

رسید، هر وقت این شورا با ریاست رییس جمهور به نتیجه جدیدی برسد قاعدتا پیگیری می شود.«
اخیرا محمدرضا تابش، نماینده مجلس و خواهرزاده رییس دولت اصالحات، از قول رییس جمهور پیشین ایران 
گفته بود: »همان طور که آقای خاتمی هم چند روز پیش گفتند، ظاهرا مســئله رفع حصر در حد کالن آن از 

سوی مقام معظم رهبری با رویکرد حل به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده است.«

حمایت زیباکالم از شهردار شدن 
محسن هاشمی؛

میثاق را بشکنید

ضرغامی:

حصر را به رهبری 
وصل نکنید

  همسایگان در خط مقدم بحران محیط زیست  ایران؛  

بویینگ پرید؟

هزینه های غفلت از 
خواست مردم

قرار دولــت با تلگرام 
تمام شد

هشدار تاریخی 2

آشتی این با اون هسته ای

مرضیه محب رسول
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بخش قابل توجهی 
از آدامس های 

خارجی موجود 
در بازار برندهای 

آمریکایی هستند 
که به طور قاچاق 

یا از طریق امارات 
وارد ایران شده  اند

کارگران دلبسته نظام هستند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

پيامدهاي ماليات بر ارزش 
افزوده براي جمعيت شهرنشين

بديهي است که تامين هزينه و اعتبار الزم اولين 
پيش شــرط براي مرتفع کــردن چالش هايي 
از اين دست است. بر اســاس برآورد موسسه 
جهاني مک کينزي، توســعه زيرساخت هاي 
شهري در کل جهان در سال هاي بين ۲۰۱۳ 
تا ۲۰۳۰ مســتلزم تاميــن اعتبــاري بالغ بر 
۵۷ تريليون دالر خواهد بود. در اين شــرايط، 
کشــورهايي در حوزه شهرنشــيني و توسعه 
شــهري عملکرد موفقيت آميزتــري خواهند 
داشــت که منابع درآمدي پايــداري را براي 
تامين اين اعتبارات و هزينه ها پيش بيني کنند؛ 
چرا که تقاضــا براي زيرســاخت ها و خدمات 
شــهري نه تنها محدود به دوره زماني خاصي 
 نخواهد بود، بلکه پيوســته بر دامنه آن افزوده 
خواهد گشــت. منظور از درآمدهــاي پايدار 
نيز درآمدهايي اســت که حداقــل در کوتاه 
مدت دچار نوسانات شــديد نشود و به موازات 
افزايــش هزينه ها و مخارج نيــز افزايش يابد. 
به همين جهت اســت کــه در همــه جهان 
بخش قابــل توجهي از هزينه هــاي الزم براي 
ارائه خدمات شــهري به کمک منابع درآمدي 
پايدار تامين مي شــود. اهميــت اين موضوع 
دســت اندرکاران و قانونگذاران در جمهوري 
اسالمي ايران را نيز واداشته اســت تا منابع و 
راهکارهاي درآمدي پايــداري را براي تامين 
بودجه و اعتبارات الزم در اين حوزه پيش بيني 
کنند. از جمله اين راهکارها اختصاص بخشي 
از درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده 
به شهرداري هاست. در حال حاضر نرخ ماليات 
بر ارزش افزوده حدود ۹ درصد است که حدود 
۳ واحد درصد از آن يا بــه عبارتي حدود يک 
 ســوم آن صرف تاميــن هزينه هاي شــهري

 مي شود. 

بازار

جعبه خاتم کاری

نماینده مردم فالورجان:
نمی توان انتظار داشت که 

کاالی خارجی مصرف کنيم؛ اما 
فرزندانمان بيکار نشوند

نماينده مــردم فالورجان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: نمی توان انتظار داشت که کاالی 
خارجی مصرف کنيم؛ اما فرزندانمان بيکار نشوند. 
از سال ۹۰ تا کنون جمعيت شاغل در تنها شهرک 
صنعتی شهرستان فالورجان از ۱۲ هزار به نصف 

يعنی 6 هزار شاغل رسيده است.
حجت االسالم سيد ناصر موسوی الرگانی گفت: 
رييس جمهور گاليه داشــته که سال ۹۲ اليحه 
رفع موانع توليد را به مجلس برده و مجلس يک 
سال بعد آن را به دولت بازگردانده است؛ اما بايد 
پرسيد که از سال ۹۳ که اليحه در اختيار دولت 
بوده، دولت برای اجرای آن چه کرده؟ بايد گفت 
در بسياری مواقع دولت اقدامی نداشته است.وی 
خاطرنشان کرد: نمی توان انتظار داشت که کاالی 
خارجی مصرف کنيم اما فرزندانمان بيکار نشوند، 
از سال ۹۰ تا کنون جمعيت شاغل در تنها شهرک 
صنعتی شهرستان فالورجان از ۱۲ هزار به نصف 

يعنی 6 هزار شاغل رسيده است.

رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی 
کار اصفهان:

کارگران دلبسته نظام هستند
رييس کانون هماهنگی شــورای اســالمی کار 
اصفهان گفت:کارگران انتظار دارند مطالباتشان 
در چارچوب حقوقی پيگيری شود و به سرانجام 

برسد.
احمدرضا معينی  اظهــار کرد: مهم ترين دغدغه 
کارگران امنيت شــغلی، حفظ معيشت، کاهش 
حوادث و ضايعات، افزايــش بهره وری و راندمان 
اســت. معينی گفت: قراردادهای کار به صورت 
افسارگســيخته جامعــه کارگــری را از انتفاع 
می اندازد. قرارداد کار در همه دنيا مرسوم است، 
در ايران حتی تکنســين مواد شيميايی با توجه 
به قرارداد کار اخراج شــده  و اين اخراج به دليل 
برخورد سليقه ای کارفرما بوده نه به دليل اين که 

شخص توان و مهارت کار را نداشته باشد.
وی با بيــان اينکه کارگران همه دلبســته نظام 
مقدس جمهوری اســالمی هستند، خاطرنشان 
کرد: کارگــران انتظــار دارند مطالباتشــان در 
چارچوب حقوقی پيگيری شــود و به ســرانجام 

برسد.

محمود اکبری، معاون فروش و بازاريابی فوالد مبارکه از 
توليد محصول جديد در اين شرکت در سال جاری خبر 
داد و گـفــت: بــرای ســـال جـــاری هدف گـذاری 
شـرکـت بر آن است تا به زودی ورق هايی با ضخامت 
کمتر از ۲ ميلی متر را توليد کند. وی تصريح کرد: فوالد 
مبارکه می تواند با توليد اين محصول، بخشــی از نياز 
کشور را که از محل واردات تامين می شد، توليد کند. 
همچنين اميرحسين نادری، معاون مالی و اقتصادی 
فوالد مبارکه اصفهان درخصوص سود پرداخت شده 
اين شرکت بابت سهام عدالت شفاف سازی کرد و گفت: 
با ورود نماد فوالد مبارکه به بورس در اســفندماه سال 
۸۵، بلوک ۳۰ درصدی شرکت به ارزش تقريبی ۹۰۰ 
ميليارد تومان به سهام عدالت واگذار شد  تا از محل سود 
نقدی شرکت طی ۱۰ سال اين مبلغ به صورت اقساط 
به حساب خزانه واريز شود.وی افزود: اين در حالی است 
که از زمان واگذاری اين سهام به سهام عدالت تا پايان 
سال مالی ۹۵، بيش از ۳6۰۰ ميليارد تومان سود نقدی 
به ســهام عدالت تعلق گرفته که از اين مقدار، ۱۳۴6 
ميليارد تومان به افزايش ســرمايه اختصاص يافته و 

۲۲۲۰ ميليارد تومان به صورت نقدی پرداخت شــده 
است. اين بدان معناســت که حدود ۴ برابر قيمتی که 
سهام عدالت بابت اصل ســهام طی ۱۰ سال پرداخت 
کرده، سود نقدی دريافت کرده است. وی تصريح کرد: 
در رابطه با سود سال مالی ۹۵  که بالغ بر ۲۲6 ميليارد 
تومان می باشد، طبق قانون تجارت، شرکت ها تا ۸ ماه 
پس از زمان برگزاری مجمع مهلــت قانونی پرداخت 

سود دارند.

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اعالم کرد: 

هدف گذاری توليد ورق های زیر ۲ ميلی متر در فوالد مبارکه

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،740،000
تومان

878،000نیم سکه
تومان

540،000ربع سکه
تومان

350،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

172،849
تومان

      قیمت سکه و طال

جعبه جواهرات خاتم کاری 
ایرانیان دکور طرح گل و مرغ

 40,000
تومان

جعبه خاتم اثر کروبی طرح 
اسلیمی سايز کوچک

 71,000
تومان

جعبه خاتم کاری گالری 
MKH64 مند کد

 212,000
تومان

وزارتخانه فرش؛ راه حلی 
برای نجات این صنعت

عکس روز

صنعت

قاچاقچی طال در اصفهان به پرداخــت بيش از پنج 
ميليارد ريال جريمه در حــق صندوق دولت محکوم 
شــد. مدير کل تعزيرات حکومتی اســتان اصفهان 
گفت:براساس گزارشــی مبنی بر کشف چهار کيلو و 
۸۷۷ گرم طالی قاچاق به ارزش بيش از پنج ميليارد 

و ۳۲6 ميليون ريال از يک دستگاه خودرو سوناتا، پرونده فرد متخلف به تعزيرات حکومتی اين استان ارسال 
شد.غ المرضا صالحی افزود: با ارسال پرونده قاچاقچی طال به شعبه يازدهم ويژه رسيدگی به تخلفات قاچاق 
کاال و ارز تعزيرات حکومتی، تخلف متهم به ســبب ارائه نکردن اســناد گمرکی حاکی از ورود قانونی کاال به 
کشور مشــخص شــد.وی گفت: عالوه بر توقيف چهار کيلو و ۸۷۷ گرم طالی قاچاق به نفع دولت ،متهم به 
 پرداخت پنج ميليارد و ۳۲6 ميليون ريال به اتهام مباشرت و حمل طالی قاچاق در حق صندوق دولت محکوم

 شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:

محکوميت قاچاقچی طال 
به پرداخت جریمه

چهاردهمين نمايشگاه بين المللی سنگ، معادن و صنايع 
وابسته از فردا در اصفهان آغاز می شود و مشارکت کنندگانی 
از اســتان های مختلف کشور و شــرکت های بين المللی 
کشورهای ديگر را گرد هم جمع می کند. اين نمايشگاه تا 
جمعه، چهاردهم همين ماه ادامه خواهد داشت و ۸۰ شرکت 

توانايی های خود در عرصه سنگ، معادن و صنايع وابســته را به نمايش می گذارند.شرکت هايی از استان های 
اصفهان، تهران، قزوين و آذربايجان شرقی در نمايشگاه امسال حضور دارند؛ همچنين شهرستان ماکو نيز به 
صورت ويژه در نمايشگاه سنگ اصفهان شرکت کرده است. در کنار مشارکت کنندگان داخلی، شرکت هايی 
که از کشورهای ايتاليا، آلمان و چين نيز نمايندگی دارند.در نمايشــگاه امسال انواع سنگ های فرآوری شده 
ساختمانی، صادراتی، عمرانی و تزئينی، تجهيزات و ماشين آالت و ابزارآالت سنگبری و فرآوری سنگ، معادن 

سنگ و تکنولوژی استخراج و خدمات و صنايع و...  به نمايش گذاشته می شوند. 

شرکت نمایشگاه ها اعالم کرد:

نمایشگاه بين المللی 
سنگ برگزار می شود

آدامــس يکی از پر مصــرف ترين اقــالم خوراکی 
در ايــران و جهان اســت. اين خوراکــی محبوب 
بــه دليل داشــتن قيمــت پاييــن و تنــوع باال و 
علی رغم وجــود  برخی  مشــکالت کيفی، جای 
 خــود را در جيــب و کيــف مــردم ايــران بــاز

 کرده  است.
 بر اســاس يک  آمار غير رسمی شــگفت آور و غير 
منتظره گردش مالی بازار آدامس ايران، حدود ۵۰ 
درصد حجم بازار لوازم آرايشی و بهداشتی، ۸ برابر 
بازار تورهای گردشــی داخلی، حدود ۴ برابر بازار 
آب معدنی و يک چهارم گردش مالی ســاالنه بازار 
سيگار است! اگر چه در ماه های ابتدايی سال گذشته 
اعالم شد که صادرات آدامس ايرانی بر واردات اين 
محصول پيشی گرفته است؛ اما اخيرا اعالم شده که 
بر اساس آمار گمرک ايرانيان در ۱۱ ماهه سال قبل 
بيش از ۳.۵ ميليارد تومــان انواع آدامس را مصرف 
کرده انــد. اين آمــار البته بدون احتســاب ميزان 
 فراوان آدامس های قاچــاق مصرفی در ايران اعالم

 شده است.
آدامس در سال چقدر درآمد دارد؟

در ســال ۲۰۱6درآمد حاصل از توليــد و فروش 
آدامــس در ســطح جهــان  ۲۷.۱ ميليــارد دالر 
بوده در حالی که پيش بينی می شــود در ســال 
 ۲۰۱۹ اين عــدد بــه ۳۲.6 ميليارد دالر برســد.

در اين ميان ســهم ايران از بــازار جهانی آدامس 
نزديک به يک درصد است. 

صادرات آدامس ايران در حالی سهمی از بازارهای 
جهانی ندارد کــه در حدود 6۵ ســال پيش يکی 
از توليد کننــدگان اين محصول بوديــم؛ اما امروز 
حتی بر واردات و قاچاق گســترده اين محصول به 
داخل ايران نيز نظارت چندانی صورت نمی گيرد. 
ضمن اينکه تفاوت قيمت فاحــش آدامس داخلی 
نسبت به مشابه خارجی آن، گويای خروج ساليانه 
ميليون ها دالر به دليل نبود توليد داخلی و نظارت 
 بر ورود اين محصول از مبادی رســمی به کشــور

 است.  
آمار مصــرف آدامس در کشــور گویای 

چیست؟
بر اســاس داده های يورومانيتور اينترنشنال ارزش 
خرده فروشــی بازار آدامس ايــران ۱۸۰ ميليون و 
 )Wrigley( ۹۰۰ هزار دالر است و شرکت ريگلی
با برند اوربيت، ۴۳ درصد ســهم بازار آدامس ايران 
را در اختيار دارد؛ همچنين به استناد آمارهای ۱۱ 
ماهه گمرکی در سال ۱۳۹6، امارات متحده عربی 
عمده ترين صادرکننده آدامس به ايران محســوب 
می شود که حدود ۷۹۴ تن کاال با ارزشی بالغ بر۲.۵ 

ميليارد تومان به بازار ايران واردکرده است.
روســيه با ۱۸۷ هــزار دالر، ترکيه بــا بيش از ۸6 
هــزار دالر و ايتاليا بــا حدود ۱۸ هــزار دالر ديگر 
صادرکنندگان عمده انواع آدامس به ايران محسوب 
می شــوند. با اين وجود می توان گفت بخش قابل 
توجهی از آدامس هــای خارجی موجــود در بازار 
برندهای آمريکايی هســتند که به طــور قاچاق يا 
از طريق امارات وارد ايران شــده  انــد يا نمونه های 
 تقلبی آنها به توليد انبوه رســيده و در بازار عرضه 

می شود.
ایران و عربستان در صدر مصرف کنندگان 

آدامس دنیا
در گــزارش جالبی که شــرکت تحقيقــات بازار 
Kantar Media )فيليپيــن( در ســال ۲۰۱۲ 
منتشر کرد، ۲ کشــور ايران و عربستان سعودی در 
صدر فهرســت مصرف کنندگان آدامس در جهان 
قرار دارند.براين اساس، ۸۲ درصد ايرانی ها آدامس 
می جوند و عربســتان با ۷۹ و آمريــکا با ۵۹ درصد 
در رتبه هــای ۲ و ۳ اصلی تريــن مصرف کنندگان 
آدامس در جهــان قرار دارند. اســپانيا، فرانســه، 
لهســتان، مجارســتان، انگليــس، آفريقــای 
 جنوبی و مالــزی، رتبه های ۴ تــا ۱۰ را در اختيار

دارند.
رواج مصرف آدامس ، از مترو تا مدرسه ها

چند سالی است که رســانه ملی به شکل گسترده 
به تبليغ آدامس و فوايد مصرف آن پرداخته اســت 
اين کار در کنار رواج برخی از عادت های اجتماعی 

مثل دادن آدامس به جای بقيه پول و يا اســتفاده 
از ايــن خوراکی به عنــوان خوشــبو کننده دهان  
 موجب شد تا مردم به جويدن آدامس عادت کنند. 
اگر چه هشــدارهای گاه و بــی گاه در مورد مصرف 
آدامس بــه خصــوص در کــودکان و نوجوانان و 
عوارض مصرف زياد آن توســط مسئوالن بهداشت 
و سالمت در کشــور داده می شود؛ اما آگاهی دهی 
 هدفمند و فراگيری در مورد استفاده از آدامس های

 غير بهداشتی و قاچاق به خصوص به جوانان ايرانی  
داده نشــده؛ اين 
در حالی است که  
جدی  خطــرات 
مصــرف برخی از 
برندهای آدامس 
ماننــد تريدنت از 
سوی سازمان غذا و 
دارو رد شده است 
اما مشخص نيست 
چرا روی بســته 
بنــدی برخــی از 
اين آدامس ها واژه 
غير قابل فروش در 
آمريکا درج شــده 
و ايــن برندهای 

قاچاق همچنان در مغازه ها جوالن می دهند.
در اين ميان برخی کارشناســان می گويند که اين 
آدامس ها در کشــورهاي ترکيه و افغانستان و در 
کارگاه هاي زيرپله  اي توليد شده و با جعل برندهاي 
معروف به کشــور قاچاق مي شــود. ضمن اين که 
آدامس، کااليي اســت که تاريخ مصرف يک ساله 
دارد؛ اما برخي افراد ســودجو آدامــس هايي را که 
چند ماه از تاريخ مصرفشــان بيشــتر باقی نمانده، 
در کشــورهاي مبدأ با نصف قيمت خريداري کرده 
و پس از بسته بندي در کارگاه هاي زيرپله اي و ذکر 
مجدد تاريخ مصرف يک ساله در بازارهاي داخلي به 
فروش مي رســانند و از اين راه سودهاي کالني به 

جيب مي زنند.

جویدنی پرطرفدار!
  ایرانی ها سالیانه 3/5میلیارد دالر آدامس می خورند؛  

شرکت ملی نفت عربستان سعودی با توليد و فروش روزانه ۱۰ ميليون دالر بشکه نفت خام و همچنين گاز طبيعی موفق شد در نيمه سال گذشته با کسب ۳۳.۸ ميليارد دالر در 
صدر فهرست سودآورترين شرکت های جهان بايستد. در رده دوم شرکت اپل با سود خالص ۲۸.۹ پس از آرامکو ايستاد. شرکت چندمليتی کره ای سامسونگ با سود خالص ۱۴ 
ميليارد دالر سومين شرکت اين فهرست است. مايکروسافت چهارمين شرکت است که توانست در نيمه اول سال ۲۰۱۷ سودی معال ۱۳.۸ ميليارد دالر کسب کند. جی پی 
مورگان  با سود خالص ۱۲.۵ ميليارد دالر در جايگاه پنجم اين فهرست ايستاد. الفابت شرکت فناوری هلدينگ و از شرکای گوگل است که تنها دو سال و نيم از زمان تاسيس 
آن می گذرد با کسب سود خالص ۱۱.۷ ميليارد دالر توانسته در جايگاه ششم سودآورترين شرکت های جهان قرار گيرد. شرکت های برکشاير هاتاوی ، شرکت رويال داچ شل، 

اکسان موبيل، فولکس واگن و در آخر  شرکت گروه علی بابا ساير شرکت های سودآور دنيا هستند.

سودآورترین 
شرکت های جهان 

در سال ۲۰۱۷

ین
ه ب

ذر

مهندس جالل گلخنی – شهردار زواره

آگهی مناقصه)نوبت  اول(
شهرداری زواره باستناد مصوبه شماره ۸۳۹ مورخ ۹6/۱۲/۲۵ شورای اسالمی شهر زواره در نظر دارد عمليات پروژه آسفالت و لکه گيری کوچه های فرعی شهر زواره را بر اساس 
فهرست بهاء سال ۱۳۹6 بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح و ضرائب متعلقه قانونی با اعتباری معادل ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال و از طريق مناقصه به افراد واجد شرايط واگذار نمايد. 
۱- پيشنهاد دهندگان بايد معادل ۵ درصد مبلغ اعتبار را بعنوان ســپرده و به صورت ضمانت نامه بانکی و يا وجه نقد به حساب سپرده ۰۱۰۵۷۵۰۰۸۴۰۰۳ نزد بانک ملی زواره 

ضميمه پيشنهاد خود نمايند.
۲- پيشنهاد کنندگان بايستی تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۳ به شهرداری زواره مراجعه و مشخصات پروژه مذکور را دريافت نمايند.

۳- پيشنهاد دهندگان می بايست پيشنهادات خود را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۵ در سه پاکت به شرح ذيل تحويل دبيرخانه شهرداری نمايند.
۴- در پاکت )الف( تضمين شرکت در مناقصه قرار داده شود.

۵- در پاکت)ب( نقشه ها و مشخصات فنی، شــرايط خصوصی تعهدنامه منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی، قيمت واحد کار، اقرارنامه ظرفيت کار، دعوتنامه اساس نامه و 
آخرين تغييرات شرکت و مدارک قرار داده می شود.

6- در پاکت )ج( شرکت کنندگان بايستی آناليز قيمت پيشنهادی خود را قرار دهند. بديهی است قيمت پيشنهادی فاقد آناليز مردود است.
۷- پاکت )الف( و )ب( و )ج( در پاکت اصلی قرار داده می شود و پس ازتحويل به دبيرخانه شهرداری رسيد اخذ نمائيد.

۸- هيچگونه تسهيالت و امکانات ويژه ای در اختيار پيمانکار قرار نمی گيرد.
۹- کميسيون در رد يا قبول يک يا کليه پيشــنهادات مختار است و به پيشــنهادات بعد از موعد مقرر و يا مبهم- ناقص- مخدوش- ناخوانا- مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده 

نخواهدداد.
۱۰- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاريخ ابالغ کتبی ظرف مدت سه روز از امضا قرارداد خودداری نمايد سپرده او به 

نفع شهرداری ضبط و با لغو دوم قرارداد بسته خواهد شد و در صورتيکه نفرات دوم و سوم نيز حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۱۱- مدت انجام کار از تاريخ عقد قرارداد به مدت شش ماه می باشد.

۱۲- کليه هزينه های مربوطه )بيمه- ماليات- عوارض و غيره( به عهده برنده مناقصه می باشد.
۱۳- در صورت تاخير غيرمجاز مبلغ ۳۰ درصد جرائم از حساب کارکرد کسر می شود.

۱۴- تامين هزينه حمل آسفالت بعهده برنده مناقصه می باشد.
۱۵- پرداخت هرگونه وجه به پيمانکار موکول به تاييد صورت وضعيت کارکرد توسط دستگاه نظارت می باشد.

۱6- مبلغ ۱۰ درصد از صورت وضعيت ارسالی بعنوان تضمين حسن انجام کار از پيمانکار کسر می گردد.
۱۷- پيشنهادات رسيده در ساعت ۱۰ صبح روز يکشنبه مورخ ۹۷/۲/۱6 در کميسيون مربوطه که در محل شهرداری تشکيل می گردد باز و قرائت می شود

۱۸- پيمانکار و يا نماينده قانونی وی با در دست داشتن معرفی نامه کتبی می توانند در جلسه بازگشائی پاکتها حضور داشته باشند.
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»وقت وقت « ماه رمضان 
میهمان خانه های مردم می شود

علی درســتکار، مجری تلویزیون با اشاره به اجرای 
»وقت وقت« برای مــاه رمضان گفت: برنامه »وقت 
وقت« قرار اســت در ماه رمضان قبل از زمان افطار 
به صورت زنده روی آنتن شــبکه یک برود و همان 
رویکرد قبل را خواهد داشــت. وی اضافه کرد: فکر 
می کنم در ماه رمضان اراده بیشتری برای زبان ها و 
دل ها وجود دارد تا به سمت تغییر برویم.  این برنامه 
در حدود یک ساعت روی آنتن می رود و امیدواریم 
مردم بتوانند در آن برای تغییر خود تصمیم بگیرند.
مجری »این شــب ها« اظهار کرد: ما نوروز امسال 
»وقت وقت« را روی آنتن بردیم که هر روز حدود ۱۲ 
ظهر از شبکه یک پخش می شد که به گفته مدیران 
این برنامه در جذب مخاطب هم توفیق داشته است. 

ترامپ به »دیرین دیرین« 
می آید

تهیه کننده برنامه »دیرین دیرین«درباره این برنامه 
گفت: تا امروز ۱۶۰۰ قسمت از برنامه دیرین دیرین 
تولید و پخش شده اســت؛ یعنی از فروردین سال 
۱394 تا کنون در فضای مجازی ۸ میلیون بازدید 
از این برنامه شده است و ضریب نفوذ دیرین دیرین 
حدودا هشتاد درصد است که نفوذ بسیار خوب در 
بین مردم را نشــان می دهد. وی درباره ســرفصل 
جدید برنامه »دیرین دیرین« توضیح داد: به دنبال 
ســرفصل جدیدی در »دیرین دیرین« هستیم که 
درباره شخصیت ترامپ است. در این برنامه ترامپ 
در اقداماتی که  انجام مــی دهد مورد نصیحت ِوی 
قرار می گیرد.در ســری جدید ایــن برنامه درباره 
حوادثی که آمریکا در منطقه به وجود آورده و شاخ 
و شانه کشیدن هایش در مقابل ایران به شکل طنز 
مطالبی بیان می شود. محمد ابوالحسنی افزود: در 
حال حاضر قصد داریم با ۱۰ قســمت اولیه این کار 
را شروع کنیم، سپس  با توجه به بازخورد استقبال 
مخاطبان، در درون مجموعه خودمان یک بازبینی و 
بازنگری خواهیم داشت و اگر استقبال خوب و تاثیر 

گذار باشد آن را ادامه می دهیم.

اینستاگردی

اصفهان باید به زیست بوم فرهنگی خود بازگردد

پیشنهاد سردبیر:

قاب جادویی

سلفی »کامبیز دیرباز« با مرد 
ریز نقش سینمای ایران

کامبیــز دیرباز بــا انتشــار ایــن عکس در 
اینستاگرامش نوشت: با عمو اســدا... یکتای 
مهربان و دوست داشتنی، خداییش فامیلیش 

بهش میاد، از اون آدم هاست که یه دونه باشه.

اعتراض »مارال فرجاد« به فیلتر های 
رسانه ملی:

مردم نمی توانند با کاراکترها 
ارتباط برقرار کنند

مارال فرجاد بازیگر ســینما،  تلویزیون و تئاتر 
درباره سی وششمین جشــنواره جهانی فیلم 
فجر اظهار داشت:مدتی است که جذابیت تئاتر 
برایم چند برابر شده است. احساس می کنم که 
فضای تئاتر نسبت به تلویزیون،  بسیار نزدیک تر 
به سبک زندگی مردم است. فرجی مدعی شد: 
متاسفانه گاهی فیلتر های رسانه ملی آنقدر زیاد 
است که بسیاری از شخصیت های آن به هیچ 
عنوان برای مردم باورپذیر نیستند. نوع پوشش 
و آداب و معاشــرت کاراکتر های سریال های 
تلویزیونی تفاوت بســیاری با واقعیت زندگی 
مردم دارد و به همین خاطر مردم نمی توانند با 

برقرار کنند.کاراکتر ها ارتباط 

فارس: کم کم به برگزاری ســی و یکمین دوره جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان نزدیک می شویم، برگزاری این جشنواره 
همیشه با سواالت اساسی همراه بوده است که امروزه و با گذشت سی 
دوره از آن، پاســخ  این پرســش ها بیش از پیش نمود پیدا می کنند.

جشنواره فیلم های کودک و نوجوان از سال ۱3۶۱ شروع به کار کرده 
و سعی داشته هر ســاله کودکان و نوجوانان را به سینماها بکشد و از 
طرف دیگر توجه اهالی سینما را به این قشر معطوف کند. این جشنواره 
طی ســال های برگزاری بیشــتر میهمان اصفهان بوده؛ اما همیشه با 

چالش هایی در رابطه با تغییر میزبانی نیز همراه بوده است.
در کنار موضوع میزبانی، برگزاری این جشــنواره با ســواالت اساسی 
همراه بوده که امروز و با گذشت ســی دوره از آن پاسخ این پرسش ها 
بیش از پیش نمود پیدا می کنند؛ این ســواالت را از اصغر آذربایجانی 
کارشناس مسائل فرهنگی و رییس سابق کمیسیون فرهنگی شورای 

شهر اصفهان پرسیدیم.
از چه زمانی تصمیم گرفته شد که این جشنواره برگزار شود؟

تصمیم گیرندگان شهر و سیاست گذاران استان از دوران دفاع مقدس 
برای جلوه دادن عرصه فرهنگی اصفهان، اتفاق بزرگ بین المللی به نام 
جشــنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان را پایه گذاری کردند که 
 البته در سال های گذشته این جشــنواره با فراز و فرودهای مختلفی

 رو به رو بوده است.
چرا اصفهان باید میزبان جشنواره باشد؟

اصفهان در ظرفیت بین المللی همیشه تعریفی داشته تا بتواند محلی 
برای برگزاری رویدادهای بین المللی فرهنگی و هنری باشد. اصفهان 
شهری است که در حوزه فرهنگ و تمدن در تاریخ برجسته بوده و ارائه 
یک تصویر از عرصه فرهنگ و تمدن در حوزه هنر هفتم می تواند برای 

اصفهان نقش آفرینی کند.
 آیا هر ساله جشنواره در اصفهان برگزار شده است؟

جشنواره در برخی سال ها از اصفهان به استان ها دیگر رفته؛ اما دوباره 
به موطن خود که اصفهان بوده، بازگشته است.

وظیفه شهر اصفهان در برگزاری این جشنواره چیست؟
آنچه که در سال های گذشته بر عهده اصفهان بوده است میزبانی بسیار 
خوب برای میهمانان داخلی و خارجی و همچنین برگزاری جشنواره به 
صورتی که عموم مردم بتوانند در جای جای شهر و استان از این اتفاق 
بزرگ فرهنگی بهره مند شوند و فضای بسیار مطلوب خانوادگی را برای 

گذران اوقات فراغت داشته باشند.
 چرا جشنواره به رده سنی کودک و نوجوان اختصاص پیدا کرد؟

قشــر کودک و نوجوان می تواند تاثیر زیادی در فضای نشــاط جامعه 

داشته و ایجاد همبستگی اجتماعی کند و از این رو بسیار مهم است.
آیا جشنواره فقط به اکران و رقابت فیلم ها می پردازد؟

برگزاری این رویداد مهم فرهنگی همیشــه با اجــرای برنامه هایی در 
حاشیه جشنواره همراه بوده، به طور مثال با حضور رسانه ها، شبکه های 
استانی و رسانه ملی و به خصوص گروه کودک و نوجوان شبکه ۲ که در 
اصفهان مستقر شدند، برنامه های مفصلی در ورزشگاه ۲5 آبان برگزار 

شد که فضای شادی و نشاط را برای کودکان و نوجوانان مهیا کرد.
 هزینه های برگزاری جشنواره بر عهده چه نهادی است؟

جشــنواره به صورت مشــارکتی با وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برگزار می شود و هزینه ها در قالب 

تفاهم نامه به صورت مساوی تقسیم می شود.
در مقابــل مبلغی که هزینه می شــود 

جشنواره برای اصفهان نتیجه ای دارد؟
آنچه که مهم است دقت به این موضوع است 
که آیا هزینه را باید در یک سال ارزیابی کرد یا 
در یک نقشه چند ساله مورد ارزیابی قرارداد؛ 

قطعا اگر قیاس ما یک قیاس کوتاه مدت باشد 
ممکن است آورده هایی که برای حوزه سینمایی 

و فیلم سازی دارد کم باشد.
اما اگر نــگاه ما در قالب یک نقشــه بلند مدت و 

نگاه به توســعه فرهنگی شــهر اصفهان باشد 
متوجه می شــویم که باید زیرساخت های 
فرهنگی شهر فراهم شــود و مثل گذشته 

اصفهان در قله فرهنگی بدرخشد تا این که نهایتا به زیست بوم فرهنگی 
خود بازگردد و این یعنی رسیدن به همان نقطه ای که روزی به عنوان 
پایتخت تئاتر کشور شناخته می شده و خروجی آن هنرمندان بسیار 

قابلی است از تئاتر اصفهان به عرصه سینما معرفی شدند.
 فکر می کنید برای رسیدن به قطبیت سینمای کودک نیاز به 

چه اقدامی است؟
 باید در شکوفایی استعداد برنامه ســازی و پرورش افراد متخصص بر 
اســاس نگاه انقالبی، در حوزه تولید فیلم و عرصه سینما گام برداریم 
چرا که استعدادهای بسیار خوبی داریم و این استعدادها نه به صورت 
ناگهانی بلکه در یک بازه زمانی شکوفا خواهند شد؛ همچنین در جهت 
توسعه بقیه حلقه های سینمای کودک نیز همت واالیی داشته باشیم 
و از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنیم تا بتوانیم اصفهان را قطب 

سینمای کودک در کشور کنیم.
 به گزارش فارس، طبق جلســات برگزار شده تاکنون، به نظر می رسد 
سی و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در 
اواخر تیرماه برگزار شود؛ تاکنون از طرف دبیرخانه جشنواره ثبت نام 
سی و یکمین جشنواره آغاز شده و تا 3۱ اردیبهشت ماه 97 ادامه خواهد 
داشت؛ صاحبان آثار سینمایی، بلند داستانی، پویانمایی و فیلم کوتاه 
می توانند با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.icff.ir نسبت 

به ثبت نام اثر خود از طریق پرتال جشنواره اقدام کنند.

اصفهان باید به زیست بوم فرهنگی خود بازگردد
  رییس سابق کمیسیون فرهنگی شورای شهر :   

چهره

ابالغ رای
2/229 کالسه پرونده: 960047 شماره دادنامه: 0189 تاریخ رسیدگی: 96/8/20 مرجع 
رسیدگی: شعبه 43 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان، خواهان: حمیدرضا 
قجاوند به نشانی خ سعادت آباد نرسیده به چهار راه شیخ صدوق سمت چپ طبقه فوقانی 
فرش مستان با وکالت خ حمیده سلیمی فرزند مصطفی 09134228455 ، خوانده: حجت 
اله رضایی به نشانی فعال زندان مرکزی و مرتضی صنایعی به نشانی شهرضا خ پاسداران 
پشت بیمارستان فرعی 2 پ 86 فعال مجهول المکان، خواسته: استرداد الشه چک و هزینه 
دادرسی و حق الوکاله، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
وبه شرح زیرمبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
حمیدرضا قجاوند با وکالت خانم حمیده ســلیمی به طرفیت 1- آقای حجت اله رضایی 
فرزند محمد 2- مرتضی صنایعی فرزند فضل اله به خواســته استرداد الشه چک شماره 
3404/849510 مورخه 92/12/08 به مبلغ هفتاد میلیون ریال به عهده بانک تجارت شعبه 
میدان جمهوری اسالمی، شورا با عنایت به دادخواست خواهان و مالحظه اوراق و مستندات 
پرونده و اظهارات وکیل خواهان و خوانده حاضر در جلســه و اینکه خوانده ردیف دوم با 
عنایت به احضار وی از طریق نشر آگهی و انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و الیحه ای 
نیز ارسال نداشته و اینکه در مدرک عادی که مورد استفاده وکیل پرونده قرار گرفته و مبنای 
خواسته وکیل بر استرداد الشه چک فوق الذکر از خوانده ردیف دوم قرار گرفته و دلیلی بر 
اینکه چک را مسترد نموده وجود ندارد و شرطی در این قرارداد وجود دارد که درآن عمل به 
شرط نشده است زیر شرط شده چکی که مورد استناد پرونده است بابت طلب خوانده ردیف 
دوم )مرتضی صنایعی( داده شده و در عوض خوانده دوم چکی به شماره 7-1040961461 
را به آقای حمیدرضا قجاوند داده و ذکر گردیده که وجه چک بانک تجارت باید توســط 
خوانده ردیف اول حجت اله رضایی پرداخت شــود که شرط محقق نشده و خوانده ردیف 
اول تعهدی بر استرداد الشه چک مورد دعوی نداده است لذا شورا بلحاظ عدم تحقق شرط 
فی مابین حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعــالم می دارد رای صادره حضوری و ظرف 
10 روز پس از ابالغ از ســوی خواهان قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان اســت و در مورد خوانده آقای حجت اله رضایی نیز با توجه به عدم 
 توجه دعوی به ایشان بلحاظ عدم وجود چک در تصرف وی قرار رد دعوی صادر و اعالم 
می گردد. م الف:2479 شعبه 43 حقوقی مجتمع شماره یک)زندان( شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)423 کلمه، 4 کادر(
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2/230 کالسه پرونده: 960044 شماره دادنامه: 177-96/12/2 تاریخ رسیدگی: 96/8/20 
مرجع رسیدگی: شــعبه 43 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان، خواهان: 
حجت اله قجاوند به نشــانی خ سعادت آباد نرســیده به چهار راه شیخ صدوق سمت چپ 
طبقه فوقانی فرش مستان با وکالت خ حمیده سلیمی فرزند مصطفی 09134228455 ، 
خوانده: حجت اله رضایی به نشانی فعال زندان مرکزی و حسین کرباسی به نشانی سپاهان 
شــهر بلوار غدیر خ تعاون 3 ک دوم پ 15، خواسته: استرداد الشه چک و هزینه دادرسی 
و حق الوکاله، 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 وبه شرح 
زیرمبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حجت اله 
قجاوند فرزند حسین با وکالت خانم حمیده سلیمی به طرفیت 1- آقای حجت اله رضایی 
فرزند محمد 2- حسین کرباسی فرزند رضا به خواسته استرداد یک فقره  چک به شماره 
3404/8495523 مورخه 92/12/06 به مبلغ شــصت میلیون ریال عهده بانک تجارت 
بانضمام خسارت دادرسی و هزینه وکالت با عنایت به  بررسی اوراق و محتورات پرونده و 
اظهارات خواهان و وکیل ایشان و خوانده ردیف اول و اینکه خوانده ردیف دوم با تقاضای 
وکیل خواهان از طریق نشر آگهی دعوت لیکن با انتظار کافی حضور نیافته الیحه ای هم 
ارسال نداشــته و اینکه خواهان به موجب چک موصوف ضمانت خوانده ردیف اول را در 
مقابل خوانده ردیف دوم نموده و سپس طی توافق با خوانده ردیف دوم مقرر داشته اند که در 
صورت وصول یا عدم وصول چک خوانده ردیف دوم اقدام قانونی در خصوص چک ننماید 
و طلب خود را از چکهای شرکت سپاهان پردازش پایتخت دریافت نماید و خوانده ردیف 
اول اظهار داشت که چک ایشان با توجه به قرارداد فی مابین طرفین هیچ  اقدامی نباید در 
خصوص چک خواهان انجام شود و طرفین توافق نموده اند در صورت عدم پرداخت چک 
نسبت به استرداد آن اقدام گردد لذا شورا دعوی خواهان را ثابت و مسلم دانسته و به استناد 

ماده ده قانونی مدنی که قراردادهای خصوصی بین طرفین را الزم دانسته رای به استرداد 
چک در خصوص خوانده ردیف دوم  و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل توسط 
خوانده ردیف اول در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره نســبت به خوانده 
ردیف اول حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم 
عمومی حقوقی و نســبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی 
در همین شورا و ســپس قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:2478 شعبه 43 حقوقی مجتمع شماره یک)زندان( شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)433 کلمه، 4 کادر(
ابالغ 

2/237 شماره: 46-97/2/6 آقای رحمت علی امیری فرزند جان محمد مجهول المکان 
پیرو نشــرآگهی تاریخ 1397/01/21 روزنامه زاینده رود، همسر شما خانم زینب کاظمی 
برابر دادنامه شماره 9609973633501640 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی 
شهر درتاریخ 1397/02/06 مطلقه به طالق بائن خلع نوبت اول گردید و ذیل شماره 265 
این دفترخانه به ثبت رسید. م الف: 395 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور)سردفتر ازدواج 

37 و طالق 34 خمینی شهر(  )70 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

2/238  شماره دادنامه: 9709973734100025 شماره پرونده: 9609983734100682 
شــماره بایگانی شــعبه: 960700 خواهان: آقای محمد تقی ذوالفقــاری فرزند رحمان 
به نشــانی نطنز انقالب، خواندگان: 1- آقای داود رجب پور فرزند حیدر به نشــانی نطنز 
فاطمیه 2- آقای مجید باقری فرزند حسن، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت آقای محمد 
تقی ذوالفقاری فرزند رحمان به طرفیت آقای مجید باقری فرزند حسن به خواسته مطالبه 
مبلغ 243/000/000 ریال وجــه یک فقره چک به شــماره 922018/756039  عهده 
حســاب جاری بانک رفاه کارگران به انضمام مطالبه خســارات قانونی با عنایت به مفاد 
دادخواست خواهان و اظهارات وی به شرح صورتجلسه دادرسی و مفاد چک و گواهینامه 
عدم پرداخت صادره از بانک محــال علیه و با توجه به اینکه دفاعیات موثری از ســوی 
خوانده که برائت ذمه خویش را به اثبات برساند ارائه نگردیده و با امعان نظر در اینکه وجود 
سند تجاری در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد، بنابراین دعوی مطروحه را 
مقرون به صحت می داند. به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 243/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته با احتساب خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای 
حکم و پرداخت 6/735/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
 اصفهان می باشــد و در خصوص خوانده ردیف اول با توجه بــه الیحه تقدیمی خواهان
 که قبل از اتمام دادرسی دعوی خویش را مسترد نموده اســت لذا مستندا به بند ب ماده 
107 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب قرار رد دعوی خواهان را صادرو 
اعالم می نماید قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
 در محاکــم محتــرم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشــد. م الف:41 شــعبه اول
کلمــه،   365 ( نطنــز  شهرســتان  دادگســتری  حقوقــی  عمومــی  دادگاه    

4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/239 شــماره صادره :1397/04/486605-1397/2/5 چون تمامی ششدانگ قطعه 
زمین معروف تخته جعفــر پالک شــماره 1391 فرعی از 100- اصلــی واقع در طامه 
بخش 9 ثبت نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام کوکب ســادات موسوی فرزند 
سید حســین و غیره در جریان اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1397/02/31  ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

  م الف:42 عباســعلی عمرانــی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک نطنــز)144 کلمه، 
2 کادر(

ابالغ رای
2/240  شماره دادنامه: 9709973734100024 شماره پرونده: 9609983734100681 
شــماره بایگانی شــعبه: 960699 خواهان: آقای محمد تقی ذوالفقــاری فرزند رحمان 
به نشــانی نطنز انقالب، خواندگان: 1- آقای داود رجب پور فرزند حیدر به نشــانی نطنز 
فاطمیه 2- آقای جواد محمدی فرزند محرم، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای محمد تقی 
ذوالفقاری فرزند رحمان به طرفیت آقای جواد محمدی فرزند محرم به خواســته مطالبه 
مبلغ 250/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 005/336553  عهده حساب 
جاری بانک سپه به انضمام مطالبه خسارات قانونی با عنایت به مفاد دادخواست خواهان و 
اظهارات وی به شرح صورتجلسه دادرسی و مفاد چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از 
بانک محال علیه و با توجه به اینکه دفاعیات موثری از سوی خوانده که برائت ذمه خویش 
را به اثبات برساند ارائه نگردیده و با امعان نظر در اینکه وجود سند تجاری در ید خواهان 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد، بنابراین دعوی مطروحه را مقرون به صحت می داند. به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
خوانده را به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته با احتساب خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 6/980/000 ریال 
به عنوان خسارات دادرســی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده و 
ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد و در 
خصوص خوانده ردیف اول با توجه به الیحه تقدیمی از طرف خواهان مبنی بر اســترداد 
دعوی نسبت به وی  مستندا به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی  قرار رد دعوی خواهان را صادرو اعالم می نماید قرار صادره ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد. م الف:40 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

نطنز )364 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9710103749100884 ابالغنامــه:  شــماره    2 /244
9609983749200580 شــماره بایگانی شعبه: 961408 شــعبه اول دادگاه عمومی 
شهرستان دهاقان تصمیم نهایی شــماره 9709973749100130، شاکی: آقای حسین 
احمدیان دهاقانی فرزند حبیب اله به نشانی اصفهان سمیرم سفلی مرکزی دهاقان بلوار 
انقالب نمایشگاه اتومبیل امید، متهم: آقای نادر حیدر پور به نشانی مجهول المکان، اتهام: 
خیانت در امانت، گردشکار: دادگاه باتوجه به بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن 
اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای نادر حیدر پور فرزند علی دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو 
پژو 405 مدل 1382 در مورخ 1392/2/28 در شهر دهاقان موضوع شکایت آقای حسین 
احمدیان بدین شرح که شاکی اظهار می دارد در سال 1392 متهم به بنگاه معامالتی ایشان 
مراجعه داشته و خودروی فوق را جهت خرید انتخاب نموده و به شاکی اظهار می دارد چند 
ساعت جهت نشان دادن به افراد خبره و کارشناس در اختیار ایشان باشد و پس از ساعاتی 
تماس با شاکی بیان می کند هفته آینده برای تنظیم قولنامه می آیم و تاکنون مراجعه ای 
نداشته است علی هذا دادگاه با توجه به مودای اظهارات شهود مندرج در صفحات 7، 9 ، 
19 پرونده، رونوشت وکالت محضری شاکی، عدم حضور متهم در جلسه دادرسی علیرغم 
نشر آگهی و کیفرخواست غیابی صادره از دادسرای عمومی و انقالب دهاقان بزه انتسابی 
را محرز دانسته و مســتندا به ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 متهم را به تحمل 
یک ســال حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم 
تجدیدنظر اصفهان می باشد. م الف: 97/28 شعبه اول دادگاه عمومی جزایی دهاقان 

)284 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/247 شماره ابالغنامه:9710106795600030 شماره پرونده:9709986795600015 

شماره بایگانی شــعبه:970015 ابالغ شــونده حقیقی: فاطمه صغری یاوری به نشانی 
مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/03/29 سه شنبه ســاعت: 16/30 ،محل حضور: 
اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک 57، در خصوص دعوی فرزانه بهادرانی باغبادرانی به طرفیت شــما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، 
ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در 
موارد محدود و استثناء انجام می شود 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:1021 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( 

) 155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/249 شماره ابالغنامه:9710100353000430 شماره پرونده:9609980359400782 
شماره بایگانی شعبه:970137 مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست، محاکم کیفری 
دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 970137 برای 
عماد  فهیمی به اتهام خیانت در امانت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 307( ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/3/27 ساعت 9/30 
صبح تعیین گردیده اســت با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و 
در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد. م الف: 2156 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 104 جزایی 

سابق(  ) 152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/250 شماره ابالغنامه:9710100353000442 شماره پرونده:9409980359400233 
شماره بایگانی شعبه:970128 مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست، محاکم کیفری 
دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 970128 برای 
محمدرضا نعمت پور به اتهام جعل  تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این 
شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 307( ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/3/27 ساعت 8/30 
صبح تعیین گردیده اســت با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و 
در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد. م الف: 2158 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 104 جزایی 

سابق(  ) 151 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/236 شماره: 353/96 به موجب رای شماره 3409 تاریخ 96/12/2 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه امید عیسی پره 
فرزند سلطان مراد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 12/500/000 
ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 246/250 ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان پرداخت در حق محکوم 
له محمود صافی فرزند حسن به نشانی خمینی شهر خ شــریعتی جنوبی ک نکویی مهر 
پالک 16 به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت ضمنا در اجرای حکم 
تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:386 شعبه 2 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )201 کلمه، 2 کادر(
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بازار گوشی های هوشمند اشباع شد!

دنیای مجازیپیشنهاد سردبیر:

آخرین آمار کاربران فضای 
مجازی در ایران

ایران بــا بیــش از ۲۰ میلیون نفــر کاربر در 
اینستاگرام، رتبه هفتم اســتفاده از این شبکه 
اجتماعــی را در دنیا دارد و کاربــران اینترنت 
هم در سال ۹۶ بیش از ۵۶ میلیون نفر بوده اند. 
رییس قرارگاه فضای مجازی ســازمان بسیج 
مســتضعفین با ارائه آماری از آخرین وضعیت 
فضــای مجازی در دنیــا گفــت: کل کاربران 
اینترنت در ســال ۲۰۱۸ در دنیــا بیش از ۴ 
میلیارد نفر، کاربران شبکه های اجتماعی بیش 
از ۳ میلیارد نفر و اســتفاده کنندگان از گوشی 
هوشمند هم نزدیک به ۳ میلیارد نفر بوده است 
و محبوب ترین پیام رســان های اجتماعی در 
دنیا نیز به ترتیــب »فیس بوک«، »یوتیوب« و 

»واتساپ« هستند.
وی با بیان اینکه ۳۰ میلیون کاربر تلفن همراه 
هوشمند در ایران داریم و در این زمینه رتبه ۱۶ 
جهان را به خود اختصــاص داده ایم، به برخی 
اپلیکیشن ها و ســرویس های پرمخاطب ایران 
اشاره کرد و افزود: »بازار« با ۳۹ میلیون کاربر، 
»آپارات« با ۳۰ میلیون کاربر، »دی جی کاال« 
با ۲۰ میلیــون کاربر، »دیوار« بــا ۱۳ میلیون 
کاربر و »بادصبا« با ۸ میلیــون کاربر ازجمله 
پرمخاطب ترین نرم افزار ها در ایران به شــمار 

می روند.

تلگرام عجوالنه فیلتر نمی شود
دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با تایید 
نگرانی های جدی کــه در بدنه حاکمیت برای 
تلگرام وجــود دارد، توضیــح می دهد: معلوم 
نیســت جلســات برای فیلترینــگ تلگرام تا 
کی ادامــه پیدا کند؛ امــا جمع بندی ها بر این 
بوده اســت که تصمیم عجوالنه گرفته نشود.

نگرانی های جدی درباره تلگرام بین ســه قوه 
وجــود دارد و تقریبا هیچ یــک زاویه جدی با 
فیلترینگ تلگرام ندارند؛ امــا این موضوع در 

دستور بررسی های بیشتر قرار دارد.

 استوری اینستاگرام
 با تغییراتی جذاب

اینستاگرام بی سروصدا در حال افزودن قابلیتی 
جدید به این شــبکه اجتماعی است که عدم 
مشاهده پست های ارسالی دنبال کنندگان را 
ممکن می کند. یکی دیگر از تغییرات احتمالی 
در اینســتاگرام امکان واکنش نشان دادن به 
استوری با امکانات متنوع تر و نه فقط در قالب 
ارسال نظر یا پیام مستقیم است که البته هنوز 
در این زمینه اطالعات بیشــتری در دسترس 
نیست، اما گفته می شود واکنش آنی و ارسال 
شکلک های مختلف در دستور کار اینستاگرام 
قرار گرفته اســت.همچنین قرار است امکان 
ضبط اســتوری به صورت صحنه آهسته هم 
فراهم شــود.این تغییر به خصــوص در مورد 
گوشی هایی که دوربینشــان چنین قابلیتی 
ندارد مفید اســت. طبقه بندی استوری های 
ذخیره شــده بر مبنای تاریــخ تقویم هم یک 
تغییر احتمالی دیگر در اینستاگرام خواهد بود.

تروجان جدید، هزاران فیس 
بوکی را به خطر انداخت

محققــان امنیتی فناوری اطالعــات اخیرا در 
 Relieve Stress یک برنامه نقاشــی به نام
Paint یک تروجان جدید کشف کردند که این 
آسیب پذیری طی روزهای گذشته روی ده ها 
هزار حساب کاربری در شبکه فیس بوک تاثیر 
گذاشته است. این برنامه در وب سایت ها، موتور 
Aol. جســت وجوها از جمله گوگل به عنوان

net، پورتال وب و ارائه دهنده خدمات آنالین 

به عنوان  America Online شناسایی شد. 
قابل توجه است که چند هفته پیش تبلیغات 
cryptocurren� در hacked پلتفرم AOL

cy  منفی بوده اســت. عالوه بر این، هکرهای 
مخرب از یونیکد برای اجرای برنامه های مخرب 
و ایجاد سایت های فیشــینگ روی دامنه های 
Google  استفاده می کنند.براساس گزارش 
محققــان Radware، این برنامــه از طریق 
یک سایت فیشینگ پخش شده است و پس از 
نصب آن برنامه به هکر این اجازه را می دهد که 
اطالعات مرورگر Chrome از جمله اطالعات 
ذخیره شده در کوکی ها و حسب های کاربری 

را سرقت کند.

اخبار

مایکروسافت ایموجی 
اسلحه را تغییر می دهد

مایکروســافت هم پس از گــوگل و فیس بوک 
ایموجی اسلحه را به تفنگ آبی تغییر می دهد.

به گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از بیزینس 
اینسایدر؛ مایکروسافت نیز پس از دیگر شرکت 
های فنــاوری، ایموجی اســلحه را با تفنگ آبی 
عوض کرده اســت.این شــرکت طرح ایموجی 
جدید را به تازگی رونمایی کرده است. این اقدام 
پس از آن انجام شد که فیس بوک و گوگل اعالم 
کردند که ایموجی اسلحه را تغییر خواهند داد.

مایکروسافت در توئیتی نوشــت: مشغول تهیه 
ایموجی های مخصوص خود هســتیم که نشان 
دهنده ارزش های ما هســتند.این شــرکت در 
توئیتی دیگر تصویــری از ایموجی جدید تفنگ 

آبی را منتشر کرد.

بازار گوشی های هوشمند 
اشباع شد!

بازار گوشی های هوشــمند در جهان به خصوص 
در چین به شــدت اشباع شده اســت.به گزارش 
ایسنا؛بســیاری از تحلیلگــران مدت ها پیش به 
شــرکت های تولیدکننده گوشــی و محصوالت 
تکنولوژی هشدار داده بودند که بازار گوشی های 
هوشــمند به زودی اشــباع خواهد شــد. چین 
کــه بزرگ ترین بازار گوشــی های هوشــمند و 
محصوالت تکنولوژی در جهان به شمار می آید، 
حاال شاهد ســقوط شــدیدی در میزان خرید و 
فروش گوشی های هوشمند است، به گونه ای که 
با توجه به جمعیت این کشــور، آمار فروش این 
محصوالت بســیار ناچیز و اندک شده است.رشد 
بازار محصوالت در حوزه تکنولوژی در سال های 
اخیر، چیــن را تبدیل به یکی از ســودآورترین 
بازارهای جهان کرده بود؛ اما در سال ۲۰۱۷ این 
روند رو به رشد با کاهش شدیدی مواجه گردید 

موجــب  شــد برای نخســتین بار رشد و 
بازار گوشــی های 
هوشــمند 
در این بازار 
غ  و فر پر
متوقــف 
که  شــود 
این به وضوح 
نشان دهنده رسیدن 
بازار به نقطه اشباع است.

به تازگی موسسه تحقیقاتی 
کانالیــز گــزارش جدیدی را 
منتشــر کرده است که نشــان می دهد 
عرضه گوشی در ســه ماهه نخســت و آغازین 
ســال ۲۰۱۸ میالدی در مقایسه با مدت مشابه 
خود در ســال گذشــته، دچار ۲۱ درصد افت و 
کاهش شده است.بر اساس این گزارش، مجموع 
کل تعداد گوشی های عرضه شده در بازار چین 
هم کمتر از ۱۰ میلیون دستگاه بوده که از سال 
۲۰۱۳ تاکنون بسیار بی ســابقه بوده است. این 
آمار گویای آن اســت که از هر ۱۰ عرضه کننده 
گوشــی، ۸ عرضه کننده با کاهش شدید فروش 
مواجه شده اند و میزان فروش شرکت های فعال 
و پرفروشی نظیر سامســونگ، جیونی و میزو در 

چین نیز به کمتر از نصف تقلیل یافته است.

 آپدیت بزرگ ویندوز 10 
با نام آوریل

مایکروســافت پس از تعویق انتشــار آپدیت بهاره  
ویندوز ۱۰ که قرار بود ۲۱ فروردین ماه در اختیار 
کاربران قرار گیرد، اعالم کرد که این به روزرســانی 
روز دوشــنبه، ۱۰ اردیبهشــت ماه)فردا( منتشر 
می شود. براســاس برنامه ریزی انجام شده در نظر 
داشت تا به روزرسانی بهاره  ویندوز ۱۰ را در تاریخ 
۲۱ فروردین ماه منتشــر کند، حال آنکه کشــف 
یک باگ در این نســخه باعث شــد تا ردموندی ها 
انتشار به روزرسانی بزرگ  خود را به تعویق بیندازند. 
براساس اطالعات جدید، مایکروسافت اعالم کرده 
که به روزرسانی آوریل ویندوز ۱۰ را از روز دوشنبه، 
۱۰ اردیبهشت برای کاربرانی که به صورت دستی 
اقدام به به روزرسانی سیستم عامل خود می کنند، 

منتشر می شود.

محققان موفق به ساخت ساعتی شدند که می تواند دست شما را تبدیل به یک صفحه نمایش لمسی کند. به 
گفته محققان دانشگاه »کارنگی ملون«، پروژکتورهای این ساعت به شما اجازه می دهد تا با ضربه زدن روی 
پوست بتوانید صفحه نمایش را تماشا کنید. این ساعت از یک صفحه، پروژکتور، سنسور، محفظه فلزی و باتری 
ساخته شده اســت. این پروژکتور دارای سه لیزر قرمز، آبی و سبز است که با اســتفاده از آن نور کافی جهت 
نمایش تامین می شود. حافظه  این ساعت ۴ گیگابایت اســت و قابلیت بلوتوث و وای فای را نیز دارد و قیمت 

تخمین زده نمونه اولیه این ساعت حدود ۶۰۰ دالر است.

ساعتی که دست شما را 
به صفحه نمایش لمسی 

تبدیل می کند  ژی
ولو

کن
ت

؟؟؟؟؟

محققان دانشــگاه ام آی تی موفق به تولید یک 
ژاکت واقعیت مجازی شده اند که با پوشیدن آن 
می توان حرکات حیوانات مختلف را روی سطح 
بدن شبیه سازی یا حس آغوش گرفتن را تجربه 
کرد. به نقل از فیوچریســم، ژاکت یادشده که با 
همکاری شرکت والت دیسنی و دانشگاه کارنگی 
ملون تولید شده، مجهز به کیسه های هوای متعدد 
و حسگرهایی است که می توانند این حس را در 
کاربر ایجاد کنند که مــاری در زیر این لباس در 
حال حرکت است.پر و خالی شدن سریع و مکرر 
این کیسه های هوا احساسات مختلف و متناقضی 
را در افراد به وجود مــی آورد. همچنین آنها می 
توانند با سطح فشــارهای مختلف پر شوند تا فرد 
احساساتی همچون در آغوش گرفته شدن، ضربه 
خوردن، درگیری و ... را به صورت مجازی تجربه 
کند.با پوشیدن این ژاکت حتی می توان احساس 
برخورد قطرات بــاران با لباس هــا را به صورت 
مجازی بازســازی کرد یا تصور باز شدن ناگهانی 
کیســه هوای خودرو به علت تصادف را در فرد به 

وجود آورد. قرار است در آینده نمونه های مختلفی 
از این ژاکت ها تولید شــوند که برای اســتفاده 

کودکان و بزرگساالن قابل استفاده باشند.
تا به حال برخی انواع البسه برای تجربه احساسات 
بر مبنای فناوری واقعیت مجازی تولید شده اند که 
از جمله آنها می توان به برخی انواع دستکش ها 
اشاره کرد؛ اما تولید یک ژاکت کامل سه بعدی به 

این منظور بی سابقه است.

با ژاکت واقعیت مجازی ترس و هیجان را تجربه کنید
در تئوری دانشــمندان علوم اعصــاب، کلید درک 
این که هوش چگونه کار می کند این است که آن را در 
داخل یک کامپیوتر از نو بسازیم. نورون به نورون. این 
روش دانشمندان را به بازسازی فرآیندهای عصبی 
که منجر به تفکر، خاطره یا احساس می شود امیدوار 
می کند.با مغز دیجیتالی حال حاضر، دانشــمندان 
می تواننــد تئوری های معاصر مربــوط به ادراک را 
تست کنند یا در پارامترهایی که منجر به عملکرد بد 
ذهن می شوند، کاوش کنند. همان طور که فیلسوف 
دکتر نیک بوستروم در دانشگاه اکسفورد اثبات کرد، 
شبیه سازی ذهن بشــر اگرچه پرزحمت است؛ اما 
می تواند یکی از نویدبخش ترین روش های بازسازی 

و حتی جلو افتادن از نبوغ بشری باشد.
مشــکلی که وجود دارد این است که کامپیوترهای 
امروزی ما نمی تواننــد ماهیت مــوازی و پیچیده 
مغز ما را مدیریت کنند. مغز انســان ۱۰۰ میلیارد 
نورون دارد که از طریق تریلیون ها اتصال که به آنها 
ســیناپس می گویند با هم ارتباط برقرار می کنند. 
بخش الیــه بیرونی یا کورتکس وظیفه تشــخیص 

بصری را بر عهده دارد، درحالی که بخش های دیگر 
عملکردهای محرکی را کنترل می کنند. بســیاری 
از متفکران و دانشمندان معتقدند هوش مصنوعی 
می تواند همانند یک شمشیر دولبه برای موجودیت 
بشر باشد. الون ماسک، بنیانگذار شرکت هوافضای 
اســپیس ایکس، هوش مصنوعــی را خطرناک تر از 
سالح اتمی توصیف کرده و معتقد است که روبات ها 

می توانند نسل بشر را در آینده نابود کنند.

یک قدم بزرگ به سمت شبیه سازی کامل مغز

تازه ها

؟؟؟؟

محققان ایرانی موفق به طراحی و ساخت آینه )اتاق( پرو مجازی ۳ 
بعدی لباس، شدند. علی رفیعی یکی از محققان پروژه »طراحی و 
ساخت آینه )اتاق( پرو مجازی ۳ بعدی لباس« اظهار کرد: با تیمی 
از فارغ التحصیالن دانشگاه های کشور در صدد برآمدیم تا در قالب 
شرکتی به ساخت آینه پرومجازی دســت بیابیم. آینه )اتاق( پرو 
مجازی سه بعدی لباس؛ در واقع محصولی برای تعویض و مشاهده 
انواع لباس بدون نیاز به پوشیدن آنهاست.رفیعی در خصوص نحوه 
عملکرد این آینه خاطر نشان کرد: با قرار گرفتن هر شیء در مقابل 
این آینه جادویی، سیستم های تشخیصی در ابتدا انسان بودن آن را 
مورد بررسی قرار می دهند. سپس ابعاد بدن فرد، توسط سنسورهای 

پیشرفته سه بعدی اسکن خواهد شد و نقشه سه بعدی بدن تهیه می 
شود.این محقق ادامه داد: اطالعات به دست آمده توسط فرآیندهای 
پیچیده ای مورد تحلیل قرار گرفته و امکان قرارگیری مدل های سه 

بعدی لباس روی فرد میســر خواهد شد.سیستم تشخیص انسان، 
سیستم تشخیص دقیق اعضای بدن، سیستم دنبال کننده پیشرفته 
سه بعدی، سیستم بازشناسی حرکت، موتور گرافیکی پیشرفته سه 
بعدی، رابط کاربری هوشمند از اجزای تشکیل دهنده این سیستم 
به شمار می روند.این محقق با اشاره به دیگر ویژگی های این طرح 
گفت: امکان مدل سازی و پرو انواع لباس، امکان دسته بندی مدل ها، 
سه بعدی، تعویض لباس و ســایر کنترل ها تنها با حرکت دست، 
امکان تغییر ابعاد لباس، ســرعت باال، امکان جابه جایی در هر سه 
محور، امکان چرخیدن و امنیت باال از دیگر ویژگی های این طرح 

محسوب می شوند.

سرقت خودرو در تمام کشورهای جهان وجود 
دارد. به عنوان مثال در کشــور توســعه یافته  
آمریکا، ساالنه حدود یک میلیون گزارش سرقت 
خودرو ثبت می شــود. باتوجه بــه آمار موجود، 
معموال خودروهایی که با سیستم های محافظتی 
ضعیف تر همراه هســتند و البته بــازار قطعات 
مختلف آنها مشتری بیشــتری دارد، در اولویت 
ســارقان قرار دارند. برای نمونــه بخش زیادی 
از خودروهای ســرقتی ایاالت متحده  آمریکا را 
مدل های مختلف برندهای تویوتا، هوندا و جنرال 

موتورز تشکیل می دهند.
استفادهازفرستندهها

صنعت خودرو در مقایســه با ۵۰ ســال پیش 
پیشرفت قابل توجهی کرده است و خودروهای 
مدرن به انواع گجت ها و فناوری های کاربردی 
مجهز هســتند. در کنار پیشــرفت تجهیزات 
الکترونیکی خودروها، ســارقان نیز روش های 
جدیدی بــه کار می برند و حتــی خودروهای 
Key�(  مجهز به سیســتم ورود بــدون کلید
less entry( نیز از دســت افراد سودجو در 
امان نخواهنــد بود.برای ســرقت خودروهای 
مجهز به این سیستم، ســارقان چند فرستنده   
رادیویی ویــژه در اطــراف درهــا، پنجره ها و 
دیوارهــای خانه ی مالک نصــب می کنند. این 
فرستنده ها سیگنال های ارســالی از سوئیچ را 
شــدیدتر می کنند. فرســتنده های سارقان در 

هنگام فعال کردن سوئیچ، عملکرد اصلی 
سیســتم حفاظتی خــودرو را تقلید 

می کننــد و به سیســتم مرکزی 
پینگ می شوند. روش کار به این 

صورت است که یک سارق با 
فرستنده در نزدیک خودرو 
و دیگری در نزدیک سوئیچ 
)احتماال در کنار در ورودی 
ساختمان( قرار می گیرند. 

برای جلوگیــری از ســرقت خودروهای مجهز 
به سیســتم ورود بدون کلید، باید از تنظیمات 
غیرفعال سازی اختصاصی ســیگنال استفاده 
کرد تا اختالل ســیگنال فرســتنده های دیگر 
به وجود نیاید. برای حفاظت بیشتر، می توان از 
دستگاه های خاموش کننده  فوری یا کیل سوئیچ 
)Kill Switch( استفاده کرد. درصورت نصب 
این سیستم که معموال نیازمند متخصص است، 
خودرو بدون اجازه   دسترســی مالک روشــن 
نخواهد شد. روش پیشــنهادی دیگر که شاید 
قدری عجیب باشــد، اســتفاده از فرمان های 
جداشونده است و البته استفاده از قفل  پدال ها و 

فرمان بسیار کمک کننده خواهد بود. 
زورگیــریمســتقیمســارقاندر

همایشهاوجشنها
یکی از قدیمی ترین روش هایی که سارقان از آن 
استفاده می کنند، زورگیری مستقیم در شرایط 
شــلوغی اســت.در این لحظه، مالک خودرو با 

چند فرد مســطلح به ســالح گرم یا سرد و 
تهدید آن ها مواجه می شــود. 

معموال سارقان با تهدید 
به همــراه مالک 

ســوار خودرو 
و  می شوند 

پس از 

فاصله گرفتن از پارکینگ، مالک را پیاده کرده 
و خودرو را به سرقت می برند.برای جلوگیری از 
این شرایط، چند عمل ساده پیشنهاد می شود. 
ابتدا باید از صحت مناســب نبودن جای پارک 
خودرو اطمینان حاصل کنید. به همین منظور 
به فردی که شماره پالک خودرو را اعالم کرده 
است مراجعه کنید. این اقدام، معموال زمان گیر 
اســت و احتمال فرار کردن ســارقان را بیشتر 
می کند. پیشنهاد می شود در صورت امکان تنها 
به پارکینگ نروید و البته قبل از نزدیک شــدن 
به خودروی خود، به اطراف و حضور افراد توجه 
کنید. اگر از فاصله  دور، متوجه جایگاه مناسب 
پارک خودروی خود شدید، به داخل ساختمان 
برگردید. اگر واقعا خودروی شــما مانع خروج 
خودروی دیگر بود، دقت کنید که آیا خودروی 
دیگر راننده دارد یا نه. با حفظ تمام جوانب ذکر 
شده، نزدیک شوید و راه را برای خودروی دیگر 

باز کنید.
کپیکردنشمارهشناساییخودرو

کد شناسایی ۱۷ رقمی خودرو )VIN( به عنوان 
اثر انگشت هر خودرو شــناخته می شود. کپی 
کردن کد شناســایی خــودرو، روش جدیدی 
اســت که ســارقان از آن اســتفاده می کنند. 
همانطور که می دانیم کد شناسایی خودرو در 
هر مدل منحصربه فرد است؛ سارقان با به دست 
آوردن کدهای مختلف از خودروهای اوراقی یا 
خودروهای پارک شده، خودروهای موجود در 
تعمیرگاه ها یا حتی استفاده از داده های موجود 
در اینترنت به جعل مدارک قانونی و ایجاد یک 
پالک کپی  می پردازند. پس از ســاخت پالک 
مخصوص VIN، خودرویی مشابه مشخصات 
کد شناسایی کپی شده را به ســرقت می برند. 
با جایگزین کردن کد شناســایی کپی شده با 
کد شناسایی واقعی خودروی سرقتی، درواقع 
این خودرو اصال در آمار خودروهای ســرقتی 

قرار نمی گیرد.
فعالکردندزدگیردرپارکینگهای

آپارتمانی
اگر جزو افرادی هستید که در آپارتمان سکونت 
دارید، حتما تجربه  صــدای آزاردهنده  دزدگیر 
خــودروی خود یا همســایه ها را در دل شــب 
داشته اید. معموال اولین عکس العمل افراد پس از 
فعال شدن دزدگیر جهت جلوگیری از مزاحمت 
ساکنان آپارتمان، قرار دادن سیستم روی حالت 
بی صداست؛ دقیقا خواسته  دزد نیز همین است. 
از آنجایی که چند ساعت تا صبح زمان مانده 
است، سارق در کمال آرامش از تمام ابزار خود 
اســتفاده می کند و با طلوع صبح، خبری از 
خودرو نخواهد بود.در این شــرایط ســه 
راهکار وجود دارد؛ اســتفاده از سیستم 
کیل سوئیچ )برق قطع کن مخفی(، فرمان 
جداشونده یا بازدید همراه با کمین برای 

بررسی شرایط عملکرد دزدگیر.

میتوانمطمئنبودکهدرعصرمدرن،خودروجزوجدانشدنیجوامعمختلفاســت.افرادبااهدافمختلفبرایخریدخودرواقداممیکنند.بااینکهروزبهروزسیستمهایامنیتیو
تجهیزاتضدسرقتپیشرفتمیکنند،ولیهمیشهسارقانیوجوددارندکهباترفندهایمختلفبهخواستهخودمیرسند.

 روش های جدید برای جلوگیری از سرقت خودرو 

طراحی و ساخت آینه جادویی برای اتاق پرو 
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برگزاری جشن پایان زیر 
ساخت های بهداشتی گلپایگان

رییس شبکه بهداشت و درمان  گلپایگان
شهرســتان گلپایگان گفت: در هیچ نقطه ای از 
ایران در مدت سه ســال به اندازه گلپایگان زیر 

ساخت های بهداشتی ایجاد نشده است.
ناصر رســتمی  در رابطــه با زیرســاخت های 
بهداشــتی شهرســتان اظهارکــرد: بنابر گفته 
اســتاندار، شهرســتان گلپایگان در زیرساخت 
های بهداشــت و درمان پیشــرو بوده است. در 
هیچ نقطه ای از ایران در مدت سه سال به اندازه 
گلپایگان زیر ساخت های بهداشتی ایجاد نشده 
است. در مدت 50 ماه 25 پروژه تعریف کردیم و 
می توانیم بگوییم در هر دو ماه شاهد یک رویش 
بوده ایم.رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
گلپایگان افــزود: در ماه جاری با افتتاح شــش 
پروژه، جشن پایان زیر ساخت های بهداشتی را 
در گلپایگان برگزار خواهیم کرد. ضمن اینکه 25 
پروژه ای که طی این مدت به بهره برداری رسیده  
عالوه بر کمک خیرین اعتباراتی دولتی هم وجود 

داشته است.

ممنوعیت عرضه کاالی خارجی 
در اردستان

فرماندار اردستان گفت: به هیچ  اردستان
وجه اجازه نمی دهیم در نمایشــگاه های سطح 

شهرستان کاالی خارجی عرضه شود.
علیرضا غیور اظهار کرد: آنچــه باید در موضوع 
حمایت از کاالی ایرانی اتفــاق بیفتد حمایت از 
آن است. وی افزود: از این پس به هیچ وجه اجازه 
نمی دهیم در نمایشــگاه های سطح شهرستان 
کاالی خارجی عرضه شــود. در موضوع حمایت 
از تولید و عرضه کاالی بومــی قصد داریم چند 
نمایشگاه را تحت این عنوان برگزار کنیم و اجازه 
نمی دهیم هیچ کاالی خارجی در این فروشگاه ها 

عرضه شود.

ساخت خانه جوان در شهرضا
رییس اداره ورزش و جوانان  شهرضا
شــهرضا گفت: برای افزایش ســرانه ورزشی 
سرپوشــیده، هر اندازه ســالن های بیشتری 
ســاخته شــود باز هم جمعیت افزایش پیدا 
می کند؛ بنابراین تخصیــص اعتبارات در این 
زمینه باید به گونه ای باشد که از رشد جمعیت 

بیشتر باشد.
علی نقی انصاری ، اظهار کرد: براســاس چشم 
اندازی که برای آینده ورزشی شهرستان تدوین 
شده، باید در هر محله یک مکان ورزشی وجود 
داشته باشد.  وی ادامه داد: برای دست یابی به 
این هدف، شمار مربیان ورزشی در شهرستان 
افزایــش یافته و پس از آن، ســرانه ورزشــی 

شهروندان نیز افزایش می یابد.
رییس اداره ورزش و جوانان شــهرضا تصریح 
کرد: اعتبارات درون ســازمانی برای ســاخت 
فضاهای ورزشی جدید اندک بود، اما با حمایت 
نماینده مردم در مجلــس میزان آن به دوبرابر 
افزایش یافت.انصــاری با بیان اینکه ســرانه 
ورزشی شهرســتان ۳۶ درصد اســت، اظهار 
کرد: ســرانه ورزشی سرپوشــیده شهرضا ۱۱ 
صدم درصد و ســرانه بخش روبــاز 25 صدم 

درصد است.

پایگاه سالمت امام رضا)ع( 
کاشان به بهره برداری رسید

معاون توسعه مدیریت و منابع  کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: با توجه به 
ضرورت فراهم کردن زیرساخت های الزم برای 
جمعیت ســاکن در منطقه ناجی آباد، پایگاه 
سالمت امام رضا)ع( در این نقطه از شهر کاشان 

به بهره برداری رسید.
حســین نیک زاد اظهار کرد: پایگاه ســالمت 
امام رضا)ع( کاشــان، با صــرف هزینه چهار 
میلیارد ریالی از محل اعتبارات دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان در زمینی به مساحت ۳4۳ متر 
مربع در یک طبقه و به مدت یک سال ساخته 

شده است.
وی افزود: پایگاه سالمت امام رضا)ع( کاشان، 
خدمات پزشــکی، دندان پزشــکی، مامایی، 
پرستاری، مراقبین سالمت زن و مرد، مشاوره 
ســالمت روان و تغذیه، واکسیناسیون و واحد 
سالمت محیط و کار به شهروندان ارائه خواهد 

شد.

اخبار

ممنوعیت عرضه کاالی خارجی در اردستان

پیشنهاد سردبیر:

خبر

رییــس اداره آب و فاضــالب  سمیرم
روستایی استان اصفهان گفت: با توجه به شرایط 
موجود پیش بینی شــده، پنج میلیــون اصفهانی 

اواسط تیر ماه آب شرب ندارند.
محمد حسین قرائتی در مراســم تکریم و معارفه 

رییس اداره آبفار شهرســتان ســمیرم با اشاره به 
وضعیت بحرانی آب در کشــور اظهــار کرد: پیش 
بینی ها از مشکل تامین آب پنج میلیون اصفهانی 
در اواسط تیرماه خبر می دهند که قطعی آب برخی 
مناطق در روزهای اخیر حاکی از این موضوع است.

رییس اداره آبفار استان اصفهان با اشاره به آبرسانی 
سیار به برخی روستاها گفت: در سال ۹۶ به ۳۷0 
روستا روزانه بالغ بر یک هزار و ۶00 تا یک هزار و 

۷00  متر مکعب آبرسانی سیار انجام داده ایم.
قرائتی با اشــاره به کاهش ســهمیه  آب  صنعت، 
کشاورزی و شرب گفت: میزان آب موجود در سد 

یک میلیارد متر مکعب است.
وی با بیان اینکه همه بایــد بدانیم معضل موجود 

جدی است، گفت: ســرانه مصرف آب باید از 400 
و ۳00 لیتر به ۱50 لیتر برســد تــا بتوانیم از این 

معضل عبور کنیم.
وی همکاری مردم در ایــن زمینه را از اصلی ترین 
نیازهای جامعه دانست و تاکید کرد: ما به تنهایی 
نمی توانیم کاری از پیش ببریــم و مردم نیز باید 
همراه شــوند و می دانیم هرکجا مردم وارد میدان 

شده اند، مشکالت برطرف شده است.

رییس اداره آبفار استان اصفهان:
۵ میلیون اصفهانی از تیرماه آب شرب ندارند

شهردار زرین شهر گفت: با توجه به  لنجان
وضعیت ذخیره آب در پشت سد دبی رودخانه زاینده 
رود در زرین شهر به وضعیت خشک رسیده و چاه هایی 
که شهرداری در اختیار دارد نیز چاه های بستری است 
که دبی الزم را ندارد.میثم محمدی در نشست شورای 
هماهنگی بحران مدیریت آب شهرستان اظهار کرد: 
لنجان به خصوص زرین شــهر به دلیل واقع شدن در 
مســیر مواصالتی چند استان کشــور و همجواری با 
کارخانه ذوب آهن و دیگر صنایع با معضل آلودگی هوا 
دســت به گریبان اســت، بر همین اســاس یکی از 
دغدغه ها و اولویت های مدیریت شهری طی سال های 
گذشــته رفع آلودگی هوا بوده است. وی افزود: وجود 
۱50 هکتار فضای ســبز در زرین شهر نشان از تالش 
شهرداری برای کاهش آلودگی هواست، اما باید گفت 
50 هکتار از این فضای سبز چمن بوده که نیاز به آب 
زیادی دارد.شهردار زرین شهر خشکی رودخانه زاینده 
رود را نماد آشکار بحران آب در لنجان دانست و تصریح 
کرد: با توجه به وضعیت ذخیره آب در پشت سد، دبی 
رودخانه زاینده رود در زرین شهر به وضعیت خشک 
رسیده و چاه هایی که شــهرداری در اختیار دارد نیز 
چاه های بستری است که دبی الزم را ندارد بر همین 
اســاس با توجه به شــرایط موجود سیاســت اصلی 
شــهرداری زرین شــهر در حال حاضر، جلوگیری از 
کاشت چمن، حرکت به ســمت مدیریت هوشمند و 
سیستم های کارآمد آبیاری همچون آبیاری قطره ای و 
تبدیل مبلمان شــهری به مبلمان کم آب است.وی با 
اشاره به لزوم استفاده از مدیریت خشکی در کاهش آب 
مورد نیاز فضای سبز، ادامه داد: در گام نخست حذف 

چمن روفوژ میانی در خیابان های سطح شهر و انجام 
آبیاری قطره ای درختان مورد توجه و از ســوی دیگر 
استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز در دستور کار 
قرار گرفت. مکاتبه ای با اداره آب و فاضالب شهرستان 
لنجان انجام شد که شهرداری آمادگی دارد از پساب 
فاضالب تصفیه خانه شــهر خریداری کند. محمدی 
اضافه کرد: در پاسخ این مکاتبه به ما اعالم شد کل دبی 
خروجی پســاب به مدت ۳0 ســال به شرکت فوالد 
مبارکه فروخته شده؛ واقعیت امر این است اگر قرار بود 
در زمان انعقاد این قرارداد تصمیم مدیریتی عادالنه و 
واقع گرایانه گرفته می شد بهتر بود این سهم پساب بین 
همه ذی نفعان و ذی ضرران تقسیم شود نه اینکه این 

پساب تنها به یک شرکت بخش خصوصی اختصاص 
یابد.وی عنوان کرد: قطعا اگــر در زمان انعقاد قرارداد 
سهمی برای شهرداری در نظر گرفته می شد، امروز که 
با چالش جدی آب مواجه هستیم دغدغه های موجود 
برای حفظ فضای سبز و استفاده از آب تازه وجود ندارد؛ 
اما به هر حال این اتفاق رخ نداده و تا ۳0 سال آینده این 
سهم وجود نخواهد داشت.شهردار زرین شهر گفت: با 
توجه به آالیندگی های موجود اجازه حذف فضای سبز 
و گونه هــای درختــان را به ما نمی دهند و کشــت 
گونه های کم آب و نگهداری از فضای ســبز موجود با 
کمترین میزان مصرف آب از سیاست های شهرداری 

در حوزه فضای سبز شهری به شمار می آید. 

خشکی رودخانه زاینده رود نماد بحران آب در لنجان
  شهردار زرین شهر مطرح کرد:  

مفاد آراء 
2/248 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شماره 1309 مورخ 97/02/05  آقای ابراهیم گلکار   فرزند تقی  بشماره کالسه 
0066 و به شماره شناسنامه 1130521524 صادره به شماره ملی 1130521524 نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری 2 طبقه به مساحت 121/28 مترمربع از پالک  1943 
فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 185 دفتر 161  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 0658 مورخ 97/01/22  آقای راه علی  هارون رشیدی   فرزند ذوالفقار  
بشماره کالسه 0075 و به شماره شناســنامه 335 صادره به شماره ملی 1129207773 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 133 مترمربع از پالک  614 فرعی 
از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه 
از مالک رسمی علی محمدی طی  سند 17234 مورخ 51/05/08 دفترخانه 63   مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شماره 1106 مورخ 97/02/01  آقای محسن فرد عمادی   فرزند حسینعلی  بشماره 
کالسه 1789 و به شماره شناسنامه 1130349810 صادره به شماره ملی 1130349810 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 123 مترمربع از پالک  481 فرعی از 107  
اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ارائه 
قولنامه از مالک رسمی حســینعلی فرد عمادی سند 13941 مورخ 94/04/14 به صورت 

ارث می باشد    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شــماره 1089 مورخ 97/02/01  خانم زهرا رحمتی اندانی   فرزند رحیم  بشماره 
کالسه 2169 و به شماره شناسنامه 163 صادره به شماره ملی 1141646331 نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه تجاری  به مساحت 18/46 مترمربع از پالک  318 فرعی از 105  
اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 580 دفتر 

75    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 5950 مورخ 96/12/17  خانم فاطمه حسین خانی   فرزند یداهلل  بشماره 
کالسه 2123 و به شماره شناسنامه 24800 صادره به شماره ملی 1090245920 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 132 مترمربع از پالک  3294 فرعی از 87  اصلی 
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ارائه قولنامه طی سند 

4495 از مالکیت سمیه منجری  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شماره 1212 مورخ 97/02/03  آقای محمد حسن حاجی هاشمی ورنوسفادرانی    
فرزند عبدالعظیم  بشماره کالسه 1364 و به شماره شناسنامه 375 صادره به شماره ملی 
1141041383 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 140/41 مترمربع پالک  254 
و 253  فرعی از 118  واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 20 دفتر 251 و ارائه قولنامه از مالک رســمی محمد حسین شیر محمدی 

ثبت در صفحه 56 دفتر 240  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شماره 6121 مورخ 96/12/21  آقای نوراهلل برات پور ورنوسفادرانی   فرزند رحیم  
بشماره کالسه 1679 و به شماره شناسنامه 49 صادره به شماره ملی 1140938584 نسبت 
به ششدانگ  یکباب مغازه و فوقانی به مساحت 125/25 مترمربع پالک 149/2  فرعی از 
87  واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 33284 مورخ 
56/02/06 دفترخانه 61 و ارائه وکالتنامه از حسین علی برات پور طی سند 10644 مورخ 

22/09/19 از رحیم برات پور    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 6239 مورخ 96/05/28  آقای رســول امینی   فرزند اسماعیل  بشماره 
کالسه 0335 و به شماره شناســنامه 4502 صادره به شماره ملی 1142273067 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 223/20 مترمربع پالک 301  فرعی از 82  واقع در 
صحرای سکه الزهرا خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 156674 

مورخ 84/01/18 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 5949 مورخ 96/12/17  خانم فاطمه حسین خانی   فرزند یداهلل  بشماره 
کالسه 2055 و به شماره شناسنامه 24800 صادره به شماره ملی 1090245920 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 131/80 مترمربع پالک 2330 و 3294  فرعی از 
87  واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 
4494 و ارائه قولنامه از مالک رسمی علی محمد محمد نژاد سند 40562 مورخ 61/03/01 

دفترخانه 61    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شــماره 1090 مورخ 97/02/01  خانم مرضیه بابایی   فرزند لطف اهلل  بشماره 
کالسه 1730 و به شماره شناسنامه 12584 صادره به شماره ملی 1140502026 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 114/59 مترمربع پالک 762  فرعی 
از 114  واقع در شمس آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از 
مالک رسمی غالمرضا و اعظم پریشانی سند الکترونیکی 14087 و 14088 سند 154031 

مورخ 83/08/11 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شماره 1091 مورخ 97/02/01  آقای زین العابدین  بابایی   فرزند یداهلل  بشماره 
کالسه 1731 و به شماره شناسنامه 1140490702 صادره به شماره ملی 1140490702 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 114/59 مترمربع پالک 
762  فرعی از 114  واقع در شمس آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه 
قولنامه از مالک رسمی غالمرضا و اعظم پریشانی سند الکترونیکی 14087 و 14088 سند 

154031 مورخ 83/08/11 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شماره 1123 مورخ 97/02/02  آقای محمد حسن سلیمانی درچه  فرزند صادق   
بشماره کالسه 3938 و به شماره شناســنامه 647 صادره به شماره ملی 1287613837 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 152/20  مترمربع از پالک  50 اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 67111 مورخ 37/12/18 دفترخانه 

6  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شماره 1222 مورخ 97/02/03  خانم فاطمه طاهری  فرزند غالمعلی   بشماره 
کالسه 1308 و به شماره شناسنامه 57 صادره به شــماره ملی 1140942727 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 315/50  مترمربع از پالک  92  فرعی از 120 اصلی 
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 302 

دفتر 174  و صفحه 305 دفتر 174 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شماره 5603 مورخ 96/12/10  آقای عبداهلل کدخدایی الیادرانی  فرزند حسن   
بشماره کالسه 1247 و به شماره شناســنامه 796 صادره به شماره ملی 1284620689 
نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه  به مســاحت 26/28  مترمربع از پالک  1  فرعی از 75 
اصلی واقع در دستگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 590 

دفتر 665  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شــماره 5604 مورخ 96/12/10  آقای مجید صالحی خوزانی  فرزند قدمعلی 
بشماره کالسه 1246 و به شماره شناسنامه 24100 صادره به شماره ملی 1282709445 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 80 مترمربع از پالک  1  فرعی از 75  اصلی 
واقع در دستگرد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 89 دفتر 668   

مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 97/02/09
تاریخ چاپ نوبت دوم : 97/02/23

 م الــف: 400   آقــای نبــی الــه یزدانــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالک 
خمینی شهر

مزایده
2/231 در پرونــده 961913 اجرا دســتور فروش پالک واقــع در آدرس درچه- میدان 
امام خمینی خیابان شهید بهشــتی ابتدای کوچه آیت اله سید مهدی درچه ای شماره 11 
مقابل بن بست شهید اسماعیل اســحاقیان پالک 9 به جهت عدم افراز صادر گردیده که 
مشخصات مال مذکور که توسط کارشناس برآورد شده است بدین شرح است: مشخصات 
مال توقیفی: ملک واقع درآدرس باال ساختمان یک طبقه مسکونی به انضمام زیرزمینی 
با قدمت 25 ســال مســاحت عرصه 165 متر مربع و اعیانی 170 متر مربع که بصورت 
مساوی هر کدام ســه دانگ به مالکیت خانم حشمت رشیدیان و حسن حفیظی می باشد 
دارای اسکلت ساختمان دیوار باربر با سقف ضربی- کف سالن و اتاقها موزائیک - دربهای 
داخلی چوب- درب وپنجره پروفیل فلزی- نمای خارجی آجرنماو سیمان سفید- سیستم 
گرمایش بخاری گازی- سیستم سرمایشی کولر- زیرزمین دارای درب جداگانه که ارزش 
کل ششدانگ 1/400/000/000 ریال برآورد شده است نظریه طبق قانون ابالغ و مصون 
از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. محل برگزاری 
مزایده: دادگستری شهرستان خمینی شهر، تاریخ مزایده: دوشنبه 97/02/31 ساعت 10 
صبح، محل بازدید: محل وقوع ملک، کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می 
بایست درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل تا 
ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می 
بایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشند 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 حســاب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده
 ضبط می گردد. م الف: 391 اجرای احکام حقوقی دادگســتری خمینی شــهر )294 

کلمه، 3 کادر(
مزایده

2/232 دایره اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه )960291 اجرا( 
آقای جواد عموســلطانی با وکالت خانم عاطفه محمد امینی علیه آقای ابوالفضل مسیبی 
به خواســته مطالبه مبلغ 644/508/179 ریال در نظر دارد معادل محکوم به و نیم عشر 
که در روز انجام مزایده محاســبه می گردد از چهار دانگ پالک ثبتی 104281 متعلق به 
محکوم علیه به نشانی خمینی شهر - منظریه بلوار عموشاهی- نبش کوچه اندیشه که به 
صورت مسکونی به مساحت عرصه و اعیان 202/5 و مساحت زمین 130/8 و ستون فلزی 
و سقف تیرچه و بلوک و نمای سنگ و آجر می باشــد را که کارشناس رسمی دادگستری 
کل چهار دانگ ملک را 3/846/700/000 ریال ارزیابی نموده از طریق مزایده به فروش 
رساند لذا جلسه مزایده روز دوشنبه 97/2/31 ساعت ده صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری خمینی شهر برگزار می گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده به 
 نشانی فوق مراجعه و از نزدیک مورد مزایده را بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین
 قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایســتی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس 
و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب سپرده دادگســتری واریز نماید در 
غیر این صورت 10 درصــد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده بــه نفع دولت ضبط  
 خواهد شــد شــایان ذکر اســت اجرای احکام تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. 
  م الــف: 393 اجرای احــکام مدنــی دادگســتری خمینــی شــهر )234 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710463633300005 درخواســت:  شــماره   2 /233
 9709983633300066 شــماره بایگانی شــعبه: 970067 در خصوص دادخواســت
 خانم سحر احمدی فرزند هوشــنگ به طرفیت آقای روح االمین فرزند براتعلی مبنی بر 
طالق به درخواست زوجه از جهت ترک زندگی شوهر وقت رسیدگی در تاریخ 1397/4/23 
ساعت 12 در شعبه ســوم دادگاه عمومی و حقوقی خمینی شهر واقع در خیابان پاسداران 
 مجتمع قضایی شــماره 1 برگزار می گردد. ضمنا در همین جلسه استماع شهادت شهود
 به تعرفه خواهان به اســامی 1- زهرا پویش فرزند شــهریار به نشــانی خمینی شــهر 
 امیر کیر کوچه 67 آخر کوچــه ، 2- عبدالرحمن محمدی فرزند علی محمد به نشــانی 
خمینی شهر امیر کبیر کوی 67 منزل شــخصی، 3- ابوذر کمالی فرزند افضل به نشانی 
اصفهان پایانه کاوه، 4- اکرم عبدالهی فرزند اکبر به نشانی خمینی شهر خ امیر کبیر کوچه 
 67 آخر کوچه منزل دوم می باشد که مراتب اخیر حســب مجهول المکان بودن خوانده
  یک نوبت نشــر آگهــی می گــردد. م الــف: 388 شــعبه ســوم دادگاه عمومی

 حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )164 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/234 شماره: 970720671656367 - 97/2/5 آقای درویش نصیری فرزند رضا قلی به 

استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است 
که سند مالکیت شش دانگ قطعه زمین پالک شماره 5092 فرعی از )170( اصلی واقع در 
خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 575 صفحه 126 به شماره ثبت 123403 
امالک ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رهنی 3448 مورخ 16 آذر 1390 
دفترخانه 232 خمینی شــهر در قبال چهارصد و پانزده میلیون و چهارصدو بیست هزار و 
یکصد وپنجاه و دو ریال در رهن بانک مسکن منظریه قرار گرفته است و اظهار داشته که 
سند مالکیتشان در اثر جابجایی مفقود شده است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است. 
چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
247 کلمــه،   م الــف: 383 اداره ثبــت اســناد و امــالک خمینــی شــهر)

3 کادر( 
ابالغ رای

2/235 کالسه پرونده: 1424-96 حل 1 شماره دادنامه: 67-97/1/29 مرجع رسیدگی: 
شورای حل اختالف حوزه یک خمینی شهر به نشــانی خیابان پاسداران مجتمع شورای 
 حل اختالف خمینی شــهر، خواهــان: وحید رضا عمــادی فرزند رمضانعلــی با وکالت 
عباس مجیری به نشانی اصفهان خ آپادانا دوم دفتر وکالت حسین ادیب، خوانده: غالمرضا 
بیابانی فرزند یداله به نشــانی صغاد بهمــن 22 دوگردو، رای شــورای حل اختالف: در 
خصوص دادخواست خواهان آقای وحید رضا عمادی با وکالت عباس مجیری به طرفیت 
خوانده غالمرضا بیابانی به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
بانکی به شماره 757398-96/11/2 عهده بانک کشــاورزی به انضمام خسارت تاخیر 
در تادیه و هزینه دادرسی شــورا از توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در 
 ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده می باشــد و اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه 
خویش و امانی بودن چک به شــورا ارائه ننموده اســت دعوی خواهــان را وارد و ثابت 
دانسته مســتندا به مواد 310 و بعد قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک مصوب 1355 با اصالحات و الحاقات بعدی و مواد 519-522 قانون آیین دادرسی 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال با احتســاب خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ صــدور چک لغایت زمــان پرداخت به عنــوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
 3/500/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه. رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم محترم عمومی خمینی شهر می باشد.  م الف: 384  شعبه اول مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف خمینی شهر )276 کلمه، 3 کادر( 
حصر وراثت

2/243  آقای قاســم حاجی کتابی تلک آبادی دارای شناســنامه شــماره 12 به شرح 
دادخواست به کالسه  44/97 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مسلم حاجی کتابی تلک آبادی به شناسنامه 1 در تاریخ 
94/4/6 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- مهدی حاجی کتابی تلک آبادی فرزند مسلم، ش.ش 1 نسبت فرزند 2- اکبر 
حاجی کتابی تلک آبادی فرزند مسلم، ش.ش 6 نسبت فرزند 3- قاسم حاجی کتابی تلک 
آبادی فرزند مسلم، ش.ش 12 نســبت فرزند 4- مختار کتابی فرزند مسلم، ش.ش 29 
نسبت فرزند 5- غالمعلی حاجی کتابی تلک آبادی فرزند مسلم، ش.ش 1180040627 
نســبت فرزند 6- محمدرضا حاجی کتابی تلک آبادی فرزند مسلم، ش. ش 28 نسبت 
فرزند 7-سمیه حاجی کتابی تلک آبادی فرزند مسلم، ش.ش 3 نسبت فرزند 8- زینب 
حاجی کتابی تلک آبادی فرزند مســلم، ش.ش 1180004892 نسبت فرزند 9- فاطمه 
حاجی کتابی تلک آبادی فرزند مسلم ، ش.ش 1180076850 نسبت فرزند 10- طاهره 
سلطانیان تلک آبادی، ش.ش 537 فرزند عزیزاله نسبت همسر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 46 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان زواره )230 کلمه، 3 کادر(

فرماندار شهرستان لنجان:
رسانه ها مردم را با واقعیت 

بحران آب آشنا کنند
فرماندار شهرستان لنجان گفت:  لنجان
با توجه به اهمیت موضوع بحران آب در راستای 
فرهنگ سازی نیازمند ایجاد یک موج قوی رسانه 
ای و فرهنگــی هســتیم و بر همین اســاس 
شهرداری ها و رسانه های جمعی باید با داشتن 
دغدغه آب جدی تر از گذشت وارد میدان عمل 
شــوند. مهدی صفرخانلو در نشســت شورای 
هماهنگی بحران مدیریت آب شهرستان لنجان 
اظهار کرد: طی چند دهه اخیر عواملی همچون 
دگرگونی الگوی بــارش، ناکارآمدی مدیریت 
منابع آب، کاهش بارندگی و افت سطح آب های 
زیرزمینی و همچنین حفــر بی رویه چاه های 
غیرمجاز امروز دست به دست یک دیگر داده تا 
شــاهد وضعیتی بحرانی  در منابع آب استان 
اصفهان و شهرستان لنجان باشیم. وی افزود: 
امروز زمان آن رسیده در گام نخست تک تک 
مسئوالن خود خصوص مسائل و چالش های آب 
توجیه شوند؛ چراکه شاهد هستیم برخی افراد 
صحبت های تبلیغاتی را مطــرح می کنند تا 
کشاورزان خوشحال شوند، اما واقعیت این است 
که بحران آب جدی است و تنها راه عبور از این 
بحران همدلی و مشارکت مردم و مسئوالن در 
مدیریت مصرف اســت. فرماندار شهرســتان 
لنجان تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان طی 
50 سال اخیر بحران آب اتفاق نادری است که 
امــروز رخ داده و باید تالش کنیــم با ترویج 
فرهنگ مدیریت صحیح مصــرف از بحران 

عبور کنیم.

با مسئوالن
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راهیابی 4 اثر به جشنواره  بین المللی فیلم کوتاه رسام

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

 کاهش 4 تا 5 درجه ای دما
 در چهارمحال و بختیاری

معــاون توســعه و پیش بینــی هواشناســی 
چهارمحال و بختیــاری با بیــان اینکه برای 
روز دوشــنبه)فردا( کاهش 4 تــا 5 درصدی 
پیش بینی می شــود، گفت: به علت بارش های 
رگباری و رعد و برق به عشــایر و روســتاییان 
توصیه می شــود از حضور در کنار رودخانه ها 
و مســیل ها خودداری می کنند.مهرداد قطره 
با اشــاره به اینکه در اکثر نقــاط چهارمحال و 
بختیاری شاهد بارش بهاری بودیم، اظهار کرد: 
بیشــترین میزان بارش در قسمت های غربی 

استان و در شهرستان کوهرنگ بود.

در چهارمحال و بختیاری؛
۳5۰ ویژه برنامه هفته جوان 

اجرا می شود
امسال همزمان با هفته جوان،۳5۰ عنوان ویژه 
برنامه در اســتان چهارمحال و بختیاری اجرا 
می شود.مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال 
و بختیاری از برنامه ریزی بــرای اجرای ۳5۰ 
عنوان ویژه برنامه همزمان با هفته جوان در این 
استان خبر داد. وی گفت: این برنامه ها از دیروز 
مصادف با ۱۱ شعبان سالروز میالد با سعادت 
حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان آغاز شــده 
است.کریمی افزود: غبارروبی گلزار مطهر شهدا، 
آذین بندی خیابان ها و معابر عمومی، سرکشی 
از خانواده شهدا، جشن سالروز میالد حضرت 
علی اکبر )ع( و روز جوان، تجلیل از جوانان برتر 
و موفق در حوزه های ورزشی، هنری، علمی و 
فرهنگی از برنامه های آغازین هفته جوان است.

 راهیابی 4 اثر به جشنواره
 بین المللی فیلم کوتاه رسام

آثار هنرمندان چهارمحال و بختیاری به بخش 
مسابقه نخستین جشــنواره بین المللی فیلم 
کوتاه رســام دفاع مقدس و مقاومت راه یافت. 
حجت ا... شیروانی، رییس حوزه هنری استان 
گفت: آثار »پلک« از ســید محمد موســوی و 
»فیلمی از پدر« از حمید میرعالیی در بخش 
فیلمنامه، اثر »وداع« از سید مصطفی موسوی 
در بخــش پویانمایی و انیمیشــن و اثر »آوای 
دستان« ساخته یزدان کیانی در بخش مستند 

این جشنواره حضور دارند.

امام جمعه شهرکرد:
جوانان مواظب باشند، بازیچه 

دست سیاستمداران نشوند
نماینده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیاری 
گفت: جوانان مواظب باشند تا استفاده ابزاری از 
آنان نشده و بازیچه دست سیاستمداران نشوند.

حجت االسالم محمدعلی نکونام با اشاره به نهم 
اردیبهشت ماه روز شورا، اظهار کرد: شوراها باید 
عاقالنه و مدبرانه بیندیشــند و منافع جامعه را 

دنبال کنند.
وی افزود: اعضای شــوراهای روستایی، شهری، 
اســتانی و ملی وظایف خطیری در جهت منافع 
جامعه داشــته که باید نســبت به ایــن وظایف 
احساس مســئولیت کرده و پاسخ گو باشند. وی 
با اشاره به ۱۱ اردیبهشــت ماه روز کار و کارگر، 
بیان کرد: نخستین موضوعی که در این زمینه به 
ذهن ها خطور می کند محصول کار این افراد است 
و امروز باالترین خدمت، توجه و احترام گذشتن 

به محصول و دست رنج آنان است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد:
 احداث 5۱ خانه بهداشت
 در چهارمحال و بختیاری

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از احداث 
5۱ خانه بهداشــت در چهارمحال و بختیاری با 
کمک خیران خبر داد.ارســالن خالدی با اشاره 
به احــداث 5۱ خانه بهداشــت در چهارمحال و 
بختیاری با کمک خیران، اظهار داشت:  خیران 
نقش مهمی در توسعه خدمات درمانی و بهداشتی 
در اســتان چهارمحال و بختیاری داشــته اند.

وی بیان کرد: توســعه خانه های بهداشــتی در 
روســتاهای چهارمحال و بختیاری از مهم ترین 
اقدامات خیران بخش ســالمت در این استان به 

شمار می رود.
وی با اشــاره به مشــارکت خیــران در احداث 
یک بیمارستان جدید در شــهرکرد، بیان کرد: 
این بیمارســتان دارای  یک هــزار تخت خواب 
بیمارســتانی اســت که نقش مهمی در توسعه 

خدمات درمانی در سطح استان دارد.

 استاندار چهارمحال وبختیاری گفت: ورود راه آهن 
مهم ترین خواســته مردم چهارمحــال و بختیاری 
است.اقبال عباســی در دیدار با معاون حمل ونقل 
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به اینکــه راه آهن 
مهم ترین خواســته مردم چهارمحــال و بختیاری 
است، اظهار داشت: ورود راه آهن و اتصال چهارمحال 
و بختیاری به شبکه ریلی کشــور زمینه ساز توسعه 
بیشــتر چهارمحال و بختیاری اســت. اســتاندار 
چهارمحال وبختیاری بیان کــرد: ورود ریل راه آهن 
 به استان موجب ورود سرمایه گذاران به سطح استان 
می شود که این امر نقش مهمی در ارتقای وضعیت 
اقتصادی اســتان دارد. وی تاکید کرد: توســعه راه 
آهن در این استان موجب توسعه بخش صنعت می 
شود و نرخ بیکاری در این اســتان کاهش می یابد. 
استاندار چهارمحال وبختیاری ادامه داد: چهارمحال 
و بختیاری ظرفیت های بی شــماری برای توســعه 
دارد که توســعه جاده ها و ورود راه آهن به اســتان 
 موجب بهره گیری از این ظرفیت های و پتانسیل ها 
می شود. وی تاکید کرد: اتصال چهارمحال و بختیاری 
به آزاد راه اصفهان - کاشــان - تهران ضروری است 
و زمینه را برای توســعه بیشتر این استان فراهم می 

کند. اســتاندار چهارمحال وبختیــاری تاکید کرد: 
بهبود وضعیت حمل و نقل در چهارمحال و بختیاری 
نیازمند توجه بیشتر مســئوالن کشوری است.وی 
 ادامه داد: اختصــاص اعتبارات ویژه برای توســعه
 جاده های چهارمحال و بختیاری ضروری اســت و 

این امر از وقوع بســیاری از حوادث در سطح استان 
جلوگیری می کند. در همین راســتا معاون حمل و 
نقل وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: در آخرین جلسه 
برای تصمیــم گیری طرح های ریلی کشــور پروژه 
راه آهن اصفهان-شــهرکرد-اهواز اولویت دارترین 

محور ریلی کشــور عنوان شــد و قرار است هرچه 
سریع تر ساخت این پروژه آغاز شــود.مهرداد تقی 
زاده بهجتی در سفر به شهرکرد در جلسه کمسیون 
مدیریت ایمنــی و حمل و نقل با اشــاره به راه آهن 
اصفهان-شــهرکرد-اهواز گفت: این راه آهن طبق 
طرح مطالعاتی انجام شــده توسط شرکت خارجی 
و شرکت مترو ایران از ســال ۸۳ آغاز شد، متاسفانه 
در دولت های نهم و دهم به این طرح توجهی نشد، 
 اما این طرح در دولت یازدهم در دســتور کار دولت 
قرار گرفــت. وی افــزود: در آخرین جلســه برای 
تصمیم گیری طرح های ریلی کشور پروژه راه آهن 
اصفهان-شــهرکرد-اهواز اولویــت دارترین محور 
ریلی کشــور عنوان شد که مقرر شد ســاز و کاری 
تمهید شــود که هرچه سریع تر ســاخت این پروژه 
آغاز شود.تقی زاده گفت: این راه آهن گلوگاه محور 
جنوب بوده که از دالیل اهمیت این پروژه محسوب 
می شــود و باید به صورت جدی فعال شــود.معاون 
حمل و نقل وزیر راه و شهرســازی افزود: مطالعات 
این طرح انجام شــده و در حال حاضــر در مرحله 
 تامین اعتبار و جذب ســرمایه گذار برای این پروژه

 هستیم.

راه آهن، مهم ترین خواسته مردم چهارمحال و بختیاری است
  استاندار چهارمحال وبختیاری:  

مفاد آرا
2/246  شماره: 139760302016000046-1397/02/04 هیات موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139760302016000007 مورخ 97/01/09 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه فدائی فرزند علی 
به شماره شناســنامه 4548 صادره از حوزه یک تیران به شماره ملی 5499015554   در 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1291/80 مترمربع پالک 2331 فرعی از یک  اصلی 
واقع در بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی خانم بی بی باغبانی تهرانی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار 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، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/24 
  م الف: 51 ســید محمد حســن مصطفوی فروشــانی رئیس ثبت اســناد و امالک

 تیران
فقدان سند مالکيت

2/159 شــماره: 97/2027002759 - 1397/2/3 نظر به اینکه احد از ورثه ســید امیر 
موسوي خانم مینا موســوي با تســلیم دو برگ استشهاد شهود شــماره 67933 مورخ 
1397/02/02 دفترخانه اسناد رسمي شماره 60 اصفهان، مدعي مفقود شدن یک جلد سند 
مالکیت مربوط به ششدانگ 15190 اصلي از  پالک 1777 فرعي باقیمانده که به پالک 
42278 فرعي تبدیل شده به شماره چاپي 795947 و شماره ثبت 102245 مورد ثبت در 
صفحه 459 دفتر 559 که به صفحه 191 دفتر 72 خروجي نقل گردیده امالک بخش 5 
ثبت اصفهان که به موجب تقسیم نامه شماره 77719 مورخ 1325/08/25 منجر به صدور 
سند مالکیت بنام سید امیر موسوي فرزند ســید عبداله گردیده که سند مالکیت مرقوم در 
اثر جابجایي از بین رفته و تقاضاي صدور ســند مالکیت المثني نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحي ذیل  ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي 
شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت  یا سند معامله  به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید  تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد.بدیهي است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثني طبق مقررات خواهد شد. م الف: 2285 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان  )240 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/241 آقای سید سعید باقری فرزند سید یحیی دارای شناسنامه شماره 1262501660 
به شرح دادخواست به کالسه 11  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان نصراهلل نورمحمدپور فرزند قدمعلی متولد 1307/7/1 
بشناســنامه 30915 در تاریخ 96/6/22 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خانم عصمت نوروزی قلعه شاهی فرزند رضا 
به شماره شناسنامه 3 به عنوان همسر ، 2- خانم ســروناز نورمحمدپور فرزند نصراهلل به 
شماره شناسنامه 82 به عنوان دختر،3- خانم فاطمه نورمحمدپور فرزند نصراهلل به شماره 
شناســنامه یک به عنوان دختر، 4- آقای عباس نورمحمدپور فرزند نصراهلل به شــماره 
شناســنامه )ملی( 1262459699 به عنوان پسر، 5- آقای حســین نورمحمدپور فرزند 
نصراهلل به شــماره ملی 126688224 به عنوان پسر، 6 - آقای حسن نورمحمدپور فرزند 
نصراهلل به شماره شناسنامه 128 به عنوان پسر ، مرحوم دارای همسر، دو دختر و سه فرزند 
پسر می باشد.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر  نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد . م الف: 13/2/97/45 رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان آران و 
بیدگل)211 کلمه،2 کادر(

حصروراثت
2/245 آقای احمد یزدانی دهاقانی دارای شناسنامه شماره 5642 به شرح دادخواست به 
کالســه 97/116ش ح ش 2 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان بهرام یزدانی دهاقانی بشناســنامه 80 در تاریخ 1396/11/6 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به1- رضوان یزدانی فرزند محمد اسماعیل به ش شناســنامه 132 متولد 1327 صادره 
از دهاقان)همسر متوفی( 2-علی یزدانی فرزند بهرام به ش ش 157 متولد1342 صادره 
از دهاقان )پسر متوفی(3-محمدعلی یزدانی دهاقانی فرزند بهرام به ش ش 187 متولد 
1348صادره از دهاقان  )پسر متوفی(4-احمد یزدانی دهاقانی فرزند بهرام به ش ش 5642 
متولد 1361صادره از دهاقان  )پسر متوفی( 5-طیبه یزدانی دهاقانی فرزند بهرام به ش ش 
8متولد 1345صادره از دهاقان  )دختر متوفی(6-سودابه یزدانی دهاقانی فرزند بهرام به 
ش ش 147 متولد 1356صادره از دهاقان  )دختر متوفی(7-مهسا یزدانی دهاقانی فرزند 
بهرام به ش ش 1190022931 متولد 1368صادره از دهاقان )دختر متوفی(متوفی به جز 
نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد ازتاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد.  م الف:97/33 رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی  شورای حل اختالف 

دهاقان)226 کلمه،2 کادر(
ابالغ رای

2/242 کالســه پرونده: 901/96 شــماره دادنامه: 901-96/12/16 تاریخ رســیدگی: 
96/12/12 مرجع رسیدگی: شعبه اول شورای حل اختالف تیران، خواهان: آقای حسین 
عرب پور فرزند عباس با وکالت خانم مریم شریفی به نشانی نجف آباد خ 22 بهمن شمالی 
خ شریعتی روبه روی بیمارستان منتظری، خوانده: 1- آقای سید محمد سعادت 2-  آقای 
حیدر جوکار هر دو به نشــانی مجهول المکان، بخواســته: صدور قرار تامین خواســته، 
گردشکار: با بررســی محتویات پرونده در وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم 
دادخواست درخواست تامین خواسته نیز نموده اســت با توجه به مراتب فوق و مالحظه 
نظریه مشورتی اعضای شورا ختم رســیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار 
می نماید. قرار تامین خواسته: در خصوص درخواست آقای حسین عرب پور فرزند عباس 
به طرفیت 1- آقای سید محمد سعادت 2- آقای حیدر جوکار به خواسته صدور قرار تامین 
خواسته با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتی شــورا به شرح صورتجلسه مورخ 
96/12/12 و مالحظه مستند درخواســت خواهان که عبارت است از یک فقره چک به 
شماره 891/04076896-90/11/25 نظر به اینکه مســتند درخواست خواهان از اسناد 
عادی بوده که ظرف یکسال از تاریخ گواهی عدم پرداخت، اقامه دعوا ننموده است با تودیع 
خسارت احتمالی به میزان پنج درصد خواسته، درخواست وی وارد تشخیص و مستندا به 
ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 مجلس شورای اسالمی و ماده 108 
و ماده 115 و 117 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 
292 قانون تجارت قرار تامین و توقیف معادل مبلغ 2/000/000 ریال اموال بالمعارض 
خوانده صادر و اعالم می گردد قرار صادره همزمان با ابالغ قابل اجرا بوده و ظرف مدت ده 
روز پس ازابالغ قابل اعتراضی می باشد. م الف:50  احمدی قاضی شعبه اول  شورای حل 

اختالف تیران )285 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

2/223 شماره: 1002/95 به موجب رای شماره 1032 تاریخ 95/11/27 حوزه 53 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اکبر نظام زاده فرزند 
امیر قلی به نشانی مجول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت 
اجور معوقه و مبلغ 72/000/000 ریال اجرت المثل ایام تصرف تا مورخه 95/9/8 )تقدیم 
دادخواست( و مبلغ 5/415/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و نیم عشر در حق دولت، مشخصات محکوم له: رضا قلی عسکری فرزند یوسف به نشانی 
خ فردوسی خ سید علیخان کوچه اخوان سجادی پ 185، ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 

و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:2210 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )188 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
2/224 شماره: 950887 به موجب رای شماره 9609976797200566 تاریخ 96/5/17 
حوزه 42 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
سید جواد انوری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شش میلیون و 
دویست هزار ریال بابت اصل خواسته وهزینه های نشر آگهی تا اجرای کامل حکم و مبلغ 
یک میلیون و پانصد هزار ریال )1/500/000 ریال( هزینه های کارشناسی  و یک میلیون 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ 95/12/4 لغایت 
اجرای حکم در حق خواهان سکینه ملک محمدی فرزند مجتبی شغل خانه دار به نشانی 
اصفهان ملک شهر خ بهارستان غربی خ امین ک 25 روبروی مسجد ونیم عشر حق االجرا 
در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:2221 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )211 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/225 شماره: 235/96 به موجب رای شماره 418 تاریخ 96/7/24 حوزه 49 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه کامران صبوری به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت 3/660/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارات 
تاخیر و تادیه از زمان تقویم دادخواست لغایت زمان وصول و ایصال طبق شاخص بانک 
مرکزی و پرداخت 1/200/000ریال بابت هزینه دادرســی صادر و اعالم می گردد و نیم 
عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: بشــیر کاظمی فرزند قاسم شغل  آزاد به نشانی 
اصفهان خ جی خ الله کوچه بهار 2 پالک 43، ماده 34 قانــون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:2215 شعبه 49 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )187 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/226 شماره ابالغنامه: 9710100353200230 شماره پرونده: 9609980359701535 
شــماره بایگانی شــعبه: 970088  نظر به اینکه شــکایت آقای مهدی بصیری فرزند 
عبدالبصیر علیه آقای ابراهیم طاهری دائر بر توهین و افتــراء و ایراد جرح با چاقو تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 106 دادگاه 
عمومی )کیفری( شهرستان ارجاع  و به کالسه و شماره بایگانی 970088 ک 106 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 97/03/22 ساعت 9 صبح تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 
حضور مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.)آدرس: اصفهان خ چهارباغ 
 باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 332( 
م الف:1043 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 106 جزایی سابق( )179 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/227 شماره ابالغنامه: 9710106836200613 شماره پرونده: 9709986836200044 
شــماره بایگانی شــعبه: 970050  خواهان زینب بنائی به طرفیت خوانده محمد حسین 
بنائی- دادستان محترم اصفهان به خواســته اذن در ازدواج به شماره بایگانی 970050 
خ 2 دادخواســتی تقدیم دادگاه هــای عمومی شهرســتان اصفهان نمــوده که وقت 
رسیدگی 97/3/23 ســاعت 9/30 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن 
خوانده آقای محمد حســین بنایی و درخواســت خواهــان و به تجویز مــاده 73 قانون 

آیین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امــور مدنی و دســتور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آ گهی 
واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نماید. ) آدرس: اصفهان خ میرفندرســکی)خ میر(- 
 حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید قدوسی- طبقه 4 - اتاق 402( 
 م الف:2222 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )137 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/228 شماره ابالغنامه:9710100352701039 شماره پرونده:9609980365701253 
شماره بایگانی شعبه:970130 ابالغ شونده حقیقی: شیرمحمد جاللی به نشانی مجهول 
المکان، تاریخ حضور:1397/03/23 چهارشــنبه ســاعت: 8 ،محل حضور: اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 349، در خصوص شکایت محمد رجبی رنانی علیه شما  در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
های آتی از طریق ســامانه 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 دسترســی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:2164 
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان )101 جزایی سابق( ) 153 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
12/390 کالسه پرونده: 960702 شماره دادنامه: 96/10/16-9609976793903304 
مرجع رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خوانده: علیرضا شریف دستجردی 
به نشانی اصفهان خ سپیده کاشانی مجتمع توانگر بن توحید پ 25 طبقه 2 با وکالت سید 
حسین نیکویی به نشانی سه راه حکیم نظامی ابتدای خ ارتش کوچه ش عطایی ساختمان 
71 ط 2 واحد 3، خوانده: اکبر بشیری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ یکصد 
و پنجاه و نه میلیون ریال بابت وجه الرهانه موضوع قرارداد اجاره، گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای علیرضا شــریف دســتجردی فرزند محمد علی با وکالت آقای سید حسین 
نیکویی به طرفیت آقای اکبر بشیری فرزند نوروز به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه و نه 
 میلیون ریال بابت وجه الرهانه موضوع قرارداد اجاره نامه عادی به انضمام مطلق خسارات
 قانونی با توجه به اوراق و محتویات پرونده و احراز رابطه اســتیجاری فی مابین به استناد 
یک قرارداد عادی اجاره که مورد اجاره عبارتند از یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان 
مدرس جدید ک مهرگان ک یاختر کوچه ش جوادی پالک سوم سمت چپ که از تاریخ 
93/2/20 لغایت 94/2/20 از قرار ماهیانه مبلغ شــصت هزار ریال به عنوان اجاره بها و با 
وجه الرهانه یکصد و شصت میلیون ریالی در اختیار خواهان به عنوان مستاجر قرار گرفته 
با توجه به انقضای مدت اجاره و اینکه خواهان مدعی هستند عین مستاجره به طور کامل 
تخلیه و مورد اجاره هم تحویل موجر گردیده ولی موجر از استرداد مبلغ وجه الرهانه به مبلغ 
یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال تاکنون امتناع نموده و خواهان جهت اثبات ادعای خود در 
خصوص تخلیه کامل مورد اجاره و عدم دریافت وجه الرهانه به شهادت شهود استناد نموده 
و اینکه شهود تعرفه شــده خواهان ضمن حضور در محل شعبه به ادعای خواهان صحه 
گذاشته و اظهارات شهود مفادا متحد بوده و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی )نشرآگهی( 
 در جلسه دادرسی شرکت ننموده و نســبت به دعوی مطروحه خواهان هیچگونه ایراد و
 اعتراضی به عمل نیاورده بنابراین شــورا دعوی خواهان را علیه خوانده وارد دانســته و 
مســتندا به مواد 10 و 490 قانون مدنی و مواد 4 و 5 قانون ربواط موجر و مستاجر و مواد 
 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت

 مبلغ یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و چهل و هفت هزار 
و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و یکصد و بیســت هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/6/6 لغایت تاریخ اجــرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مــی دارد رای صادره 
غیابی محســوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس 
 از آن قابــل تجدیدنظر خواهی درمحاکــم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف: 37135 شعبه 9 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان )499 کلمه، 

5 کادر(

رییس صنــدوق بیمــه اجتماعی روســتایی و عشــایر 
چهارمحال و بختیاری از افتتاح شعبه کارگزاری صندوق 
بیمه روستایی و عشایر در شــهرکرد خبر داد و گفت: 2۸ 
کارگزاری بیمه روستایی و عشایر در مناطق مختلف استان 
در حال فعالیت است.جعفر شاه بندری با تاکید بر اینکه نیاز 

به بیمه روستایی و عشایری در چهارمحال و بختیاری به علت عدم پیشــینه صنعتی بیشتر از سایر استان ها 
احساس می شود، خاطرنشان کرد: عشایر و روستاییان بسیاری در استان از خدمات این بیمه اطالع کافی ندارند 
و می طلبد رسانه های جمعی از جمله صدا و سیما، خبرگزاری ها و مطبوعات در این رابطه اطالع رسانی کنند.

رییس صندوق بیمه اجتماعی روستایی و عشایر چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: متاسفانه تعداد بسیاری 
از عشایر و در برخی مناطق روستایی مردم به علت شرایط جغرافیایی به رسانه های جمعی دسترسی ندارند 
و می توان گفت اطالع رسانی از طریق رسانه ها تا حدودی مشــکل است. شاه بندری در پایان گفت: در تالش 
هستیم تا در سال جاری بیمه بانوان روستایی و عشایر را پیگیری کنیم و این صندوق فرصت بسیار خوبی برای 

عشایر و روستاییان است.

در شهرکرد انجام شد:

افتتاح دفتر کارگزاری 
بیمه عشایر و روستایی

پتروشــیمی لردگان با ۸۸ درصد پیشرفت اجرایی 
پایان امســال به بهره برداری می رسد.مدیرعامل 
شرکت پتروشــیمی لردگان ســرمایه گذاری این 
طرح را 5۰2 میلیون یورو از محل ســرمایه گذاری 
کشور چین اعالم کرد و گفت: پتروشیمی لردگان تا 

پایان امسال  به بهره برداری می رسد.محسن زارعی فر افزود: این پتروشیمی قرار است خوراک آمونیاک و کود 
شیمیایی اوره را تامین کند.مدیرعامل شرکت پتروشیمی لردگان گفت: خوراک این مجتمع، گاز طبیعی است 
که اکنون برای ایســتگاه مجوز خوراک اخذ کرده ایم.زارعی فر افزود: متخصصان ساخت این واحد صنعتی با 
وجود نداشتن سابقه کار قبلی در این زمینه هم اکنون رکورد کار بدون حادثه در صنعتی پتروشیمی را از آن خود 
کرده اند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری هم گفت: اعطای معافیت های گمرکی 
ویژه از مهم ترین عوامل پیشرفت چشمگیر این واحد صنعتی است.نعیم امامی افزود: تاکنون به 25۰ قطعه از 
 این طرح، معافیت گمرکی به ارزش 25۰ میلیون یورو تعلق گرفته است و این روند تا سقف ۳5۰ میلیون یورو

 ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی لردگان خبر داد:

پیشرفت ۸۸ درصدی 
پتروشیمی لردگان
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معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی:

فروش اینترنتی کتاب های 
درسی شروع شد

معاون ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
 گفــت: دانش آمــوزان پایــه های دوم تا ششــم 
می توانند کتاب های درســی خــود را با پرداخت 
اینترنتی خریــداری کنند.حســین طالیی زواره 
با اشــاره به اینکه فــروش اینترنتی کتــاب ها تا 
18 خرداد انجام می شــود، افــزود: دانش آموزان 
با وارد کردن شــماره دانش آموزی یــا کد ملی و 
شماره سریال شناسنامه خود با مراجعه به سامانه 
www.irtextbook.ir و پــس از پرداخت وجه 
از طریق درگاه بانک کد پیگیــری دریافت کنند.

وی تاکید کرد: دانــش آموزان پایــه اول ابتدایی 
پس از ثبت نام در مدرســه و درج اطالعات آنها در 
سامانه ثبت نام )سناد( می توانند خرید اینترنتی 
کتاب های درســی خود را از طریق سامانه انجام 
دهند.طالیی گفت: فــروش اینترنتی کتاب های 
درسی دانش آموزان شــاخه فنی و حرفه ای از 20 
 اردیبهشــت آغاز می شــود و دانش آموزان سایر 
پایه های تحصیلی نیز بایدکتاب های درسی خود را 
از نیمه دوم شهریور و با مراجعه به کتاب فروشی ها 

خریداری کنند.
وی با اشــاره به اینکه قیمت کتاب های درســی 
امسال نسبت به پارسال کمتر از 2 درصد افزایش 
دارد،گفت: دانش آموزان مــی توانند از طریق این 
سامانه به صورت تک جلدی از نیمه شهریور کتاب 
ها را خریداری و از طریق پست درب منزل تحویل 

بگیرند.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان خبر داد:
 برگزاری نخستین جشنواره 

»فریاد مستضعفین« در اصفهان 
معاون فرهنگی کمیته امداد استان اصفهان با اشاره 
به برگزاری نخستین مرحله جشنواره سرود فریاد 
مستضعفین اظهار داشت: مرحله استانی نخستین 
جشنواره سراسری سرود »فریاد مستضعفین« با 
شرکت 19 گروه از دانش آموزان مددجوی کمیته 
امداد اصفهان برگزار شــد.کریم زارع با بیان اینکه 
مرحله اســتانی این جشــنواره 7 اردیبهشت  در 
مجتمع فرهنگی شیخ بهایی برگزار شد، افزود: 19 
گروه 15 نفره از دانش آمــوزان تحت حمایت این 
نهاد با ارائه سرودهایی با محوریت مفاهیم انقالب 
اســالمی، دفاع مقدس، مســتضعفین و مقاومت، 
استکبارســتیزی و مدافعان حرم بــا هم به رقابت 

پرداختند.
معاون فرهنگی کمیته امداد استان اصفهان با اشاره 
به نقش برجسته سرودهای دانش آموزی در سنت 
فرهنگی انقالب اســالمی گفت: در سال های پس 
از پیروزی انقالب اســالمی شاهد خلق سرودهای 
ماندگاری در حوزه فرهنگی انقالب اسالمی بودیم 
که جشنواره سراسری سرود »فریاد مستضعفین« 
با هــدف بازآفرینی کارکردهــای تربیتی و دینی 
سرود دانش آموزی و افزایش شور و نشاط در میان 

مددجویان تحت حمایت کمیته امداد برگزار شد.

مدیرکل انتقال خون استان خبرداد:
نیاز اصفهان به گروه خونی AB و 

B منفی
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضر ذخیره خونی گروه AB  و B منفی 
کمتر از ۶ روز اســت گفت: ذخیره خــون در این 
گروه ها کمتر از ســایر گروه های خونی است و از 
مردم تقاضا می شود برای اهدای خون به پایگاه های 

تعیین شده مراجعه کنند.
مجید زینلی با اشاره به اینکه از ابتدای فروردین تا 
پایان این ماه بیش از 13 هزار نفر در استان اصفهان 
برای اهدای خون به پایگاه های اهدای خون مراجعه 
کردند اظهار داشت: از این تعداد بیش از 10 هزار 

نفر موفق به اهدای خون شدند.
وی افــزود: از این تعــداد اهدا کننــدگان خون 
97 درصــد را آقایان و 3 درصد را بانوان تشــکیل 
می دهند. مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با 
بیان اینکه بیش از ۶5 درصد خون ها توســط اهدا 
کنندگان مســتمر اهدا می شــود، گفت: در حال 
حاضر ذخیره خون ما در استان اصفهان ۶ روز است.

 B و  AB وی ادامه داد: از کســانی که گروه خونی
منفی هستند می خواهیم که برای اهدای خون به 
پایگاه های انتقال خون مراجعه کنند چرا که ذخیره 

خون ما در این دو گروه کمتر از ۶ روز است.
زینلی گفت: از شهروندان در تمام گروه های خونی 
به ویژه این دو گــروه تقاضا می شــود به صورت 
مستمر و تدریجی روزانه برای اهدای خون مراجعه 
 کنند چرا که نیــاز ما به خون روزانــه 450 واحد

 است.

عکس  روز 

اعطای درجه به سرباز مجروح حادثه میرجاوه

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

نماینــده مردم شاهین شــهر و میمــه و برخوار در 
مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: بر اساس یک 
تخمین، حدود یک و نیم میلیون، فرزندان متولد از 
مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی در کشور همچنان 
فاقد شناسنامه هستند. حسینعلی حاجی دلیگانی 
افزود: این ازدواج های اغلب ثبت نشــده، در دوران 
دفاع مقدس در جای جای کشــور، به ویــژه در این 
دو شهرســتان اتفاق افتاده اســت. نماینده مردم 
شاهین شــهر و میمه و برخوار در مجلس شــورای 
اسالمی خاطرنشــان کرد: این افراد که هم اینک در 
سنین جوانی هستند، برای شــغل، ازدواج وزندگی 
دچار مشکل هستند. آنها از یک ســو نمی توانند با 
دختران ایرانی ازدواج کنند چون در دفترهای رسمی 
ازدواج، شناســنامه باید ارائه کنند.از سوی دیگر در 
واحدهای تولیدی نیز نمی توانند به کار گرفته شوند 
چون تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هم نیستند.
حاجی دلیگانی اظهار داشت: فرزندان متولد از مادران 

ایرانی و اتباع بیگانه، کشورهای محل تولد پدرانشان 
را ندیده اند و تمایلی هم ندارند به کشور پدری خود 
برگردند.وی اضافه کــرد: دولت هنــوز در این باره 
الیحه ای به مجلس شورای اسالمی ارائه نکرده و این 
ظرفیت را دارد که با توجه به بدنه کارشناســی قوی 
که در اختیار دارد الیحه ساماندهی هویت فرزندان 
متولد از مادران ایرانی و پدران اتباع بیگانه را به خانه 

ملت ارائه دهد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس:

1/5 میلیون فرزند از مادر ایرانی فاقد شناسنامه هستند
 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
تخصیص آب در حد شرب برای یزد بالمانع است؛ اما 
مازاد بر آن ممنوعیت دارد.حیدرعلی عابدی در خصوص 
تخصیص آب از اصفهان به یزد، اظهار داشت: اگر آب به 
یزد تخصیص ندهیم قطعا مردم این استان دچار تنگنا 
می شوند و با میزان آبی که به یزد اختصاص می یابد، 
قنات ها پر آب می شود؛ اما انتقال آب از اصفهان به یزد 
تنها به منظور تامین شرب آنها بود. وی ادامه داد:  آنچه 
امروز بیشترین آسیب را به بدنه زاینده رود وارد کرده، 
نبود مدیریت در حوضه آبریز زاینده رود است.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
زاینده رود زمانی به وضعیت حاد رسید که مقرر بود در 
صورتی که آب وارد تونل های آبرســانی شود، انتقال 
آب به یزد صورت گیرد در صورتی که ما تونل آبرسانی 
نداشــتیم اما این انتقال صورت گرفت.وی اعالم کرد: 
واقعیت های زاینده رود این نیست که رسانه ای می شود 
آنچه واقعیت دارد این است که در دوران دفاع مقدس 

خوزستان، چهارمحال و بختیاری،یزد و ... در کنار هم 
بودند و همه برای همدیگر ایثار می کردند و اگر امروز 
روابط کمی به تنش کشیده شــده است تنها به خاطر 
یکسری از کنشگری هایی است که با شعار حفظ محیط 
زیست انجام می شــود.عابدی گفت: اگر انتقال آب به 
یزد از منبع مشــخصی صورت می گیرد هیچ اشکالی 
 ندارد اما اگر از سهم کشاورزان و صنعت این کار صورت

 می گیرد باید حقابه آنها را بپردازند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

تخصیص آب به یزد در حد شرب بالمانع است

تاکید پلیس بر استفاده صندلی کودک ماشین:

صندلی کودک، فرشته نجات کودکان

»مار« بر گردن محسن 
مهرعلیزاده!

 اســتاندار اصفهان در حاشــیه بازدید از باغ 
خزندگان اصفهان.

جانشین پلیس راه استان با اشاره به اینکه 40 درصد جان باختگان حوادث رانندگی نوروز امسال در استان اصفهان کودکان بودند گفت: استفاده نکردن 
از صندلی کودک خطر آسیب را شش تا هفت برابر می کند و احتمال آسیب شدید به کودکان هنگام تصادف تا 90 درصد است.سرهنگ اصغر زارع با 

بیان اینکه صندلی های ایمنی کودک به سه گروه عمده صندلی نوزادان، کودکان و حامی تقسیم بندی می شود، افزود: هر یک از این صندلی ها انواع متفاوتی دارد و برای 
گروه های مختلف سنی و وزنی کودکان استفاده می شود که در بعضی از کشورها استفاده از آن اجباری است. وی گفت: صندلی کودک، برحسب قد یا وزن کودک طراحی 
شده برای کودکان با سن بیش از یک سال و وزن بیشتر از 9 تا حدود 18 کیلوگرم مناسب است. سرهنگ زارع با تاکید بر اینکه هرگز نباید کودک را هنگام رانندگی روی 

زانو قرار داد، گفت:خانواده ها اگر قصد خرید صندلی ایمنی را دارند باید دقت کنند که صندلی متناسب با سن، قد و جثه کودک باشد.

هشدار

مدیرکل محیط زیست استان خبر داد:
رصد مجازی مناطق حفاظت 

شده اصفهان
مدیــرکل محیط زیســت اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه با توجه به مناطق حفاظت شده 
بی بدیل در استان اصفهان حفاظت شبانه روزی 
از این نقاط توسط یگان حفاظت انجام می شود، 
اظهار داشت: در راســتای حفاظت مناسب از 
این مناطق درســال 95 حدود 80 محیط بان 
جذب اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 

اصفهان شدند.
ســید رحمان دانیالــی افــزود: هم اکنون در 
کل اســتان اصفهان حــدود 2۶0 محیط بان 
مشــغول فعالیت هســتند که در کل بر 700 
هزار هکتار مناطق حفاظت شده نظارت دارند.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با اشاره 
به روش های به روز و رصد مجازی که توســط 
اداره محیط زیســت اســتان برای حفاظت از 
مناطق زیستی اســتان انجام می شــود، ابراز 
داشــت: بخش زیادی از منطقه حفاظت شده 
مانند منطقه کاله قاضی و ... تحت رصد مجازی 
توســط دوربین های حفاظت محیط زیســت 
اســت.وی در ارتباط با وضعیت نگران کننده 
آلودگی در ماه های سرد سال در اصفهان ابراز 
داشت: یکی از مشکالت ما این است که قانون 
ممنوعیت فعالیت واحدهــای آالینده در 50 
کیلومتری اصفهان به طور کامل اجرایی نشده 
است. دانیالی افزود: برخورد با واحدهای متخلف 
آالینده  را به شکل جدی دنبال می کنیم و البته 
این امر مســتلزم هماهنگی با دستگاه قضائی 
اســت و بنا به رای این نهــاد، اداره کل محیط 
زیست استان اصفهان به طور جدی با متخلفان 

برخورد می کند.

هواشناسی اصفهان درباره 
آبگرفتگی معابر هشدار داد

اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور اخطاریه 
ای درباره رگبــار بهاری، بــاران، رعد و برق و 
تگرگ و آبگرفتگی معابــر در برخی از مناطق 
این استان هشدار داد. در اخطاریه روز گذشته 
هواشناســی اصفهان آمده اســت: با توجه به 
شرایط تقویت فعالیت ســامانه جوی از بعد از 
ظهر روز شنبه تا اواسط روز یکشنبه)امروز( در 
نواحی جنوبی، شــرقی و شمال شرقی استان، 
آبگرفتگی معابر عمومی، سیالبی شدن مسیل 
ها و جاری شدن روان آب پیش بینی می شود. 
در این اخطاریه آمده است: سامانه بارش زا تا روز 
امروز روی استان فعال خواهد بود و ناپایداری ها 
به صورت بارش های رگبــاری، گاهی همراه با 
رعد و برق، وزش باد شــدید و احتمال تگرگ 

خواهد بود.
در این اطالعیه افزوده شده است: شدت فعالیت 
این ســامانه در نیمه غربی و جنوبی اســتان 

خواهد بود.

با وزش باد شدید و بارندگی؛
 سقوط 40 اصله درخت
 و دستک در اصفهان

با وزش باد شدید و بارندگی 40 اصله درخت و 
دستک در  کالنشهر اصفهان سقوط کرد.مدیر 
عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري 
اصفهان گفت: هفته گذشــته در اثر وزش باد 
شــدید و بارندگي های پراکنــده از این تعداد 
درخت، هشت اصله درخت آسیب دیده که به 
لحاظ گیاه پزشکی مشکل دار و از درون پوک 
شده بود قطع شد و خسارت جانی در برنداشت.

فروغ مرتضایــی نژاد افزود: بــرای جلوگیری 
از بروز حوادث برای شــهروندان بنرهایی  در 
محــدوده درختان خطرآفرین نصب شــده تا 
رهگذران زیر این درختان درشهر توقف نکنند.

از پنج هزار و 300 هکتار عرصه فضای ســبز 
شهری اصفهان ســه هزار و ۶50  هکتار آن در 
اختیار شهرداری است که از این میزان هزار و 

200 هکتار در منطقه ناژوان قرار دارد.

محیط زیست

با مسئوالن

 زن جوان و خوش پوش با بسته شدن درب متروی 
واگن بانوان، باالی ردیف صندلی ها می ایستد و با 
صدای رســا و بلند می گوید: » خانم ها صبحتون 
به خیر« سرها به ســمت صاحب صدا می چرخد و 
توجه همه که به ســمت زن خوش پوش جلب می 
شود. زن جوان در حالی که برگه ای سیاه و سفید را 
رو به جمعیت می گیرد، خود را نماینده یک خیریه 
معتبر معرفی می کند و از مســافرها برای کودکان 
یتیم درخواســت کمک مالی  می کند. طولی نمی 
کشد که خانم های مسافر تحت تاثیر جمالتی مثل 
»کودکان بی سرپرســت«، »نان شــب«، »دعای 
خیر« و... مبالغی را به ســمت زن جوان می گیرند 

و او هم با خوشرویی برای آنها دعای خیر می کند!
حتما شــما هم این صحنه و یا صحنه های مشابه 
آن را زیاد دیده اید. کســانی که به عنوان نماینده 
خیریه در مراکز عمومــی و کوچه و خیابان صد راه 
شما می شــوند، در مســیرهای پر رفت و آمد میز 
و صندوق کمک برپا می کنند و یــا حتی به درب 
منزل مراجعه می کننــد. همه این افراد هم مدعی 
هســتند که نماینده یک خیریه معتبر هستند؛ اما 
یک حساب سرانگشتی نشــان می دهد که تعداد 
این افراد از خیریه های معتبر و دارای مجوز بسیار 

بیشتر هستند.
مددجویان روزمزد در سطح شهر

آقای جعفری، مددکار یکی از خیریه های معروف 
می گوید: » متاسفانه نهادهای متولی امور خیریه ها 
دچار بی برنامگی و بی نظمی بزرگی هستند. اصال 
علت زیاد شدن خیریه ها و بعد از آن سوءاستفاده 
بعضی تحت عنوان خیریه از این آشــفته  بازار به 
همین علت اســت.گاهی صاحب یک خیریه برای 
اینکه به قول خودش اشــتغال زایی کند کسانی را 
مامور می کند تا ازمردم در ســطح شهر پول جمع 
آوری کند، بدون اینکه به شکل بد این جمع آوری 
پول در چشم مردم که در واقع نوعی گدایی است، 
فکر کند. گاهی هم یک نهاد مســئول برای اینکه 
هزینه مددجوی خود را تامیــن کند او را به عنوان 
مامور به سطح شهر می فرستد و به او حقوق روزمزد 
می دهد؛ یعنی به جــای اینکه مددجــو را تحت 
حمایت خــودش قرار دهد، برای راحت تر شــدن 
کار او را به سطح شهر می فرســتد تا برای خیریه 
پول جمع آوری کند و در پایان روز هم مبلغی مثال 

در حدود 30تا 50هزارتومــان بگیرد. تازه صاحب 
خیریه با این روش فکر می کند با یک تیر دو نشان 

زده است!«
آقای جعفری می گوید: » این افراد در واقع در حال 
فعالیت با مجوز هســتند؛ اما چون نیروی آموزش 
ندیده هستند و در واقع خودشان نیاز به سرپرستی 
و حمایت دارند، نمی توانند چه طور با مردم برخورد 
کنند و رفتارهای نســنجیده آنها و یا مهم نبودن 
اصل فعالیت خیریه برای آنها باعث از دست رفتن 
اعتماد مردم به خیریه ها می شود.از طرف دیگر به 
خاطر زیاد شدن این افراد، اشخاص دیگری هم پیدا 
می شوند که بدون مجوز و اصال بدون اینکه از طرف 
خیریه ای خاص باشــند از مردم پول دریافت و در 
واقع کاله برداری می کنند. در این شرایط تشخیص 
نماینده خیریه مجوز دار از بی مجوز هم برای مردم 

سخت می شود.«
هر برگه ای، مجوز خیریه نیست

در میان هیاهوی صدقه هایی که به دست زن جوان 

نماینده خیریه می رســد، خانم مســنی با صدای 
آهســته می گوید» از کجا بدانیــم واقعا از طرف 
خیریه هســتید؟« زن جوان که انگار آمادگی این 
سوال را داشت برگه فتوکپی سیاه و سفید را دوباره 
رو به جمعیت باال می گیرد و می گوید: » این مجوز 
ماســت. مجوز رســمی از خیریه ای که به صورت 
قانونی ثبت شده اســت.« و بعد هم اسم و آدرس 
خیریه را  بلند بلند می خواند و از مســافران مترو 
دعوت می کند تا اگر دوست دارند از محل خیریه 
بازدید کنند؛ اما به گفته آقای جعفری، هیچ کدام 
از اینها نشــانه مجوز معتبر نیست و درست کردن 
مجوز جعلی با ابزارهای فنی ایــن روزها اصال کار 

سختی نیست.
این مددکار خیریه در بــاره مجوزهای معتبر می 
گوید: »برگه مجوز حتما باید شماره ثبت و شماره 
مجوز داشــته باشد. از طرف دیگر بســته به اینکه 
خیریه مجوز را از کجا گرفته باشد باید مهر برجسته 
آن سازمان هم پای برگه باشد. بسته به اینکه خیریه 

برای چه هدفی تاسیس شود، مجوزها از طریق قوه 
قضائیه، وزارت کشــور یا پلیس امنیت اجتماعی 
صادر می شود. مثال اگر موسسه ای برای کودکان 
یتیم یا زنان سرپرســت خانوار فعالیت کند مجوز 
فعالیت آن را پلیس امنیت اجتماعی صادر می کند 
و اجازه فعالیت در زمینه های دیگر امور خیریه ای 
را هم ندارد. از طرف دیگرمجوز فعالیت هر خیریه 
در شهری که مجوز می گیرد صادر می شود؛یعنی 
 کسی که مجوز خیریه از شــهر کرج  گرفته است

 نمی تواند در تهران فعالیت کند«.
آقای جعفری نکته جالب توجهی هم درباره قبض 
های کاغذی خیریه می گوید: »بــه غیر از کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و بهزیســتی هیچ موسسه 
دیگری حق  داشــتن دســته قبض کاغذی ندارد. 
ثانیا صادر کردن این قبــض ها چون روی آن مبلغ 
گذاشته می شود و در ازای پولی که خیر می دهد 
به او فقط یک کاغذ داده می شود، از نظر شرعی هم 

ایراد دارد.«

خیریه های بدون مجوز
 وقتی اعتماد مردم به کار خیر از بین می رود؛ 

در آستانه سالروز والدت حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان سردار مهدی 
معصوم بیگی، به نمایندگی از فرمانده ناجا در منزل سرباز مدافع وطن، 
وظیفه »علی رضایی« در شهر »درچه« شهرستان خمینی شهر حضور 

یافت و پیام قدردانی سردار »اشتری«  را به وی ابالغ کرد.
فرمانده انتظامی استان در این دیدار گفت: بحمدا... با هوشیاری و رشادت 
های مرزبانان غیور نیروی انتظامی امنیت بسیارخوبی را در درون کشور 
شاهد هستیم.وی تصریح کرد: امروز این امنیتی که در جای جای میهن 
عزیزمان برقرار است را مرهون چشمان بیدار و شب زنده دار رزمندگان 
فرماندهی مرزبانی ناجا در نوار مرزی کشور هستیم و  اگر فداکاری، ایثار، 

جوانمردی و دالوری این نیروها نبود، دشمن به درون کشور ورود پیدا 
کرده و باعث نا امنی در درون شهرها می شد.سردار معصوم بیگی خاطر 
نشان کرد: طی درگیری که بامداد28 فروردین ماه بین نیروهای برجک 
میل 89 مرز میرجــاوه با چند تیم از یک گروهک تروریســتی رخ داد، 
نیروهای این برجک پایمردی خوبی از خود نشان دادند و انصافا دالورانه 
و جانانه از مرز و بوم کشور دفاع کردند و اجازه ندادند این برجک به دست 
اشرار بیفتد.این مقام ارشد انتظامی استان اصفهان گفت: یکی از نیروهای 
این برجک که در حادثه مذکور بر اثر اصابت ترکش مجروح شده وظیفه 
»علی رضایی« اهل و ساکن شهر »درچه« شهرستان خمینی شهر بود 

که از طرف سرداراشتری، فرمانده ناجا ماموریت پیدا کردم تا پیام تقدیر 
وی از رشادت و ایثار این سرباز مدافع وطن را  ابالغ کنم.فرمانده انتظامی 
استان اصفهان از اعطای یک درجه به سرباز مدافع وطن خبر داد و گفت: 
به دستور فرمانده ناجا این ســرباز وظیفه با اعطای یک درجه تشویقی 
به درجه گروهبان ســومی نائل شد.سردار معصوم بیگی ضمن تشکر از 
خانواده این ســرباز وظیفه که چنین فرزند برومندی را تربیت کرده و 
تحویل جامعه اسالمی داده، گفت: مردم ایران به داشتن چنین سربازان 
شجاع و جوانان دالور و ایثارگری که با الگو گرفتن از حضرت علی اکبر )ع( 

از حریم والیت و مرزهای نظام اسالمی دفاع می کنند به خود می بالند.
گفتنی است؛ سردار رضایی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران نیز طی تماس تلفنی مراتب قدردانی خود از رشادت و 

فداکاری این سرباز مدافع وطن را ابراز کرد.

از طرف فرمانده ناجا صورت گرفت؛

اعطای درجه به سرباز مجروح حادثه میرجاوه 
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زنگ هشدار تلفن های همراه، عامل بی خوابی است
پیشنهاد سردبیر:

در زمان خشــم و 
ناراحتی یــا حتی اندوه 

قبل از آن کالمــی را بر زبــان بیاورید، آن 
را روی کاغذ بنویســید، این شــیوه به ویژه در 

مکالمه هــا می تواند ســبب جلوگیری تنش و 
دعوا و نیز بیان حرف هایی شود که در آینده از 

گفتن آن ها پشیمان باشید.

مصرف پودرهای مکمل غیر مجاز؛ عامل سکته های ناگهانی جوانان 

بازی با مرگ در باشگاه های بدنسازی

آیاگرمشدنهواموجبعصبانیتمیشود؟

اینکه در برخی زمان ها به طور ناگهانی عصبانی می شوید و درجه خشمتان باال می رود، افزون بر علت خشــم می تواند به عوامل دیگری هم بستگی داشته باشد.کارشناسان در جدیدترین پژوهش های خود 
دریافتند آب و هوای گرم می تواند سبب احساس خشم، عصبانیت، تمایل به خشونت و درگیری با دیگران شود.

کارشناسان لهستانی با پژوهش روی داوطلبان دریافتند میزان ترشح هورمون استرس در بدن انسان مشهور به کورتیزول در زمستان با آب و هوای سرد، کمتر از فصل های گرم سال است. با افزایش میزان ترشح 
هورمون کورتیزول در هوای گرم، تحریک پذیری و بروز خشونت و عصبانیت در افراد افزایش می یابد.افسردگی تابستانی یکی از اختالل های شایع در فصل های گرم سال است که می تواند سبب اختالل های 
روانی در افراد از  جمله تمایل به خودکشی، قتل، جرم و جنایت، بزه و اعمال خالف قانون و حتی پرخاشگری با دیگران شود.ترشح هورمون کورتیزول همیشه بد نیست و میزان استاندارد وجود آن در بدن برای 
تنظیم میزان شکر، نمک و مایعات موجود در رگ های خونی ضروری است.اما افزایش بیش از اندازه این هورمون برای بدن مضر است و می تواند سبب مشکالتی همچون افزایش ضربان قلب، افزایش میزان 
هورمون تستوسترون و سایر واکنش های متابولیکی شود که در نهایت سبب ایجاد سیستم عصبی سمپاتیک می شود.سطح هورمون کورتیزول از راه های مختلف از جمله آزمایش بزاق، خون و حتی بررسی 

ریشه مو های سر قابل اندازه گیری است.
بسیاری افراد به دالیل مختلف در طول روز ناراحت، افسرده و حتی خشمگین هستند که بر کیفیت زندگی شــخصی، خانوادگی، کار و حتی موقعیت اجتماعی آن ها می تواند اثر منفی بگذارد.برای کنترل 

مشکل ها و ایجاد احساس مثبت و خوشحال بودن که می تواند وقایع منفی را تحمل پذیر کند راهکارهای زیر را امتحان کنید.

 روز خود را بــا پیاده 
روی آغاز کنیــد، پیاده روی و 

انجام ورزش سبک در اول روز سبب بهبود 
خلق و خو، تنظیم هورمون هــای بدن، دریافت حجم 
بیشــتری از اکســیژن برای عملکرد اعضــای بدن و 
در نتیجه بهبود فعالیت مغز، درمان افســردگی و به 

دست آوردن ایده های بهتر برای برطرف کردن 
مشکل ها می شود.

 لبخند زدن نیز یکی 
دیگر از راهکار هایی اســت که 

می تواند سبب بهبود خلق و خو و جلوگیری 
از بروز افسردگی در افراد شــود، کارشناسان توصیه 
می کنند افراد تمرین ذهنی انجام دهند تا احســاس 
خوش خلقی به ویژه لبخند زدن و عصبانی نشــدن را 

درخود تمرین کنند.

 تنبلــی و بی تحرکی 
مســبب ابتــالی افــراد بــه 

بســیاری از بیماری هــا از جملــه دیابت، 
ســرطان، بیماری های قلبی عروقی و چاقی اســت 
که خود می توانند باعث ناراحتی، خشــم، افسردگی 
و مشــکل های متعدد برای فــرد، اطرافیان و اعضای 

خانواده او شوند.

افراد 
بزرگسال به طور طبیعی 

به ۷ الی ۸ ساعت خواب شبانه نیاز 
دارند، در طول خواب بــدن به ویژه مغز 
به پاک سازی سموم از بدن می پردازد و 

اطالعــات را در حافظه جایگذاری 
می کند.

 اســتفاده از تلفــن 
همراه یا سایر وســایل دارای 

صفحه نمایشــگر با نور آبی قبل از خواب، 
تنظیم نبودن ســاعت خواب، مصرف مــواد غذایی 
ســنگین و پرچــرب قبــل از خواب همگی ســبب 
برهم خوردن تنظیم ســاعت بیولوژیــک بدن و بروز 

اختالل های روانی همچون افسردگی و استرس 
می شود.

خالی کــردن ذهن از 
مسائل ناراحت کننده با استفاده 

از هنر نوشــتن یکی از راهکار های بسیار 
عالی برای کنترل احساسات و جلوگیری از افسردگی 
و ناراحتی اســت.دفتر خاطراتی برای نوشــتن افکار و 
احساسات خود تهیه کنید و در محلی ایمن قرار دهید و 
هرروز بخشی از وقت خود حتی ۵ دقیقه را صرف نوشتن 

کنید تا اثر های شگفت انگیز آن بر سالمت روان 
خود را ببینید.

 برنامه ریــزی دقیق 
برای انجام کار های خود داشته 

باشید، اولویت های کاری را در نظر بگیرید، 
انجام کار ها را به تعویق نیندازید، زیرا ســبب درگیر 
شــدن ذهنتان می شــود؛ در کنار کار توجه ویژه ای 
به رعایت رژیــم غذایــی و ورزش، همچنین تفریح و 

استراحت داشته باشید تا احساس شادی کنید.

کارشناســان حتی به 
افراد توصیه می کنند در زمان 

استرس، خشــم و نگرانی قدم بزنند، زیرا 
این کار سبب کاهش هیجان در آنها، کنترل اعصاب و 
تصمیم گیری های مناسب می شود، در این حال بهتر 
است فرد از تکنیک های تنفس عمیق هم برای تنظیم 

ضربان قلب خود استفاده کند.

 انجام ورزش با تولید 
هورمون هــای آرام بخشــی 

سبب جلوگیری از استرس و نگرانی 
در افراد می شود.

زنگهشدارتلفنهایهمراه،عاملبیخوابیاست
ساعت های زنگ دار و تنظیم زنگ ساعت تلفن همراه می تواند سبب ابتالی افراد به برخی بیماری ها و 

برهم خوردن ساعت بیولوژیک بدن انسان شود.
کارشناسان درجدیدترین پژوهش های خود دریافتند کوک کردن ســاعت زنگ دار یا تنظیم زنگ 
ساعت تلفن همراه می تواند ســبب ازبین رفتن خواب آرام و عمیق درافراد و هوشیار نگه داشتن آنها 

در کل شب شود.
کارشناسان هشدار می دهند این کار که این روز ها بســیار متداول است و میلیون ها انسان درسراسر 
جهان برای بیدارشدن در زمان مورد نظر از شیوه هایی مشابه استفاده می کنند، می تواند سبب برهم 
خوردن تنظیم ساعت بیولوژیک بدن انسان شــود.این پژوهش به وسیله دانشمندان موسسه عصب 
شناسی دانشگاه آکسفورد انگلستان انجام شده است ومحققان دریافتند استفاده از ساعت های زنگ 
 دار و به ویژه بیدار شدن ناگهانی به وسیله آنها می تواند اثری مضر بر سالمت فرد و ساعت خواب داشته 

باشد.
البته دربرخی مواقع تنظیم نکردن زنگ ســاعت اجتناب ناپذیراست مانند زمان مصرف دارو یا انجام 
سفر و رسیدن به فرودگاه، اما برای عادت های روزانه کارشناسان توصیه می کنند افراد شب ها زودتر 

استراحت کنند تا در زمان بیداری درصبح بدن آنها به میزان کافی استراحت کرده باشد.
دراین حالت خود بدن به شکل خودکار فرد را بیدار می کند و او در طول روز دچار مشکل هایی، چون 

خواب آلودگی یا کاهش تمرکز نمی شود.

منزل
کافه 

شیر پسته نوعی نوشیدنی خنک و گواراست که برای روزهای گرم 
می تواند یک میان وعده مغذی و خوشمزه باشد. با رعایت نکاتی مهم، این 

نوشیدنی غلیظ را می توان در خانه با بهترین کیفیت تهیه کرد.
2/1 پیمانه مواد الزم:  شیر یخ زده، 1/۵ پیمانه ، شیر سرد 

مغز پسته 2/1 پیمانه ، هل 4 دانه ، گالب 2 قاشق مرباخوری
2/1 قاشق چایخوری ثعلب 
شکر )عسل( 4 قاشق غذاخوری 

دستور تهیه:
مغز پسته را با تخم هل و 2/1 پیمانه شیر سرد در مخلوط کن 

بریزید و بگردانید تا خمیر شود.اگر الزم بود با لیسک پالستیکی 
خمیر پسته را از دیواره ظرف مخلوط کن بتراشید و دوباره بگردانید 

تا خمیر صاف شود.شیر یخ زده را به پسته اضافه کرده و چند ثانیه 
بگردانید تا خوب مخلوط شوند.شکر )عسل(، پودر ثعلب و گالب را اضافه 
کرده و به مدت چند ثانیه بگردانید.مخلوط حاصل را در یخچال قرار 

دهید تا سرد شود، سپس در لیوان بریزید.
نکته: افزودن ثعلب به این نوشیدنی اختیاری است و فقط 

برای غلیظ تر شدن آن است.

شیرپسته

این روزها داشتن اندام زیبا چه برای مردان و چه خانم ها در جامعه 
ما یک حسن و ویژگی است که البته پر طرفدار هم هست.

 این مسئله در چند ســال اخیر به خصوص در میان پسران جوان 
طرفدار زیــادی پیدا کرده و تمایــل آنها به رفتن به باشــگاه های 
بدنســازی و انجام ورزش های ســخت و تمرینات طاقت فرسا را 
بیشــتر کرده اســت؛ اما نکته ای که کمتر این افراد عشق هرکول 
شدن، به آن توجه می کنند این است که هر بدنی با هر میزان توان 
قابلیت رسیدن به یک اندام ورزشکاری و ایده آل را ندارد. در سایه 
سود سرشار جذب این جوانان به باشــگاه ها اغلب این افراد طعمه 
سودجویی مربیان باشــگاه ها و یا قربانی ناآگاهی از عواقب مصرف 
داروها و مکمل های بدنسازی غیر استاندارد و غیر مجاز می شوند. 

یک شبه آرنولد شوید!
تالش برای افزایش عملکرد و تصمیم برای افزایش قدرت عضالت 
بدن، هدف اصلی همه کسانی است که به ورزش پرورش اندام روی 

می آورند. بسیاری از ورزشکاران گمان می کنند مصرف مکمل های 
ورزشی می تواند تاثیر بســزایی در افزایش این قدرت داشته باشد 
و در مدت زمان کمی، بدون داشتن تمرین های خیلی سخت فرد 
را به خواسته خود که داشــتن یک بدن عضالنی و قدرتمند است 
برساند.رسیدن به این آرزو در افراد عجول و کم توانی که در آرزوی 
داشتن اندام حرفه ای ورزشکاری به سر می برند موجب می شود تا 
انتخاب پودرهای بدنسازی و قرص های مکمل اولین و راحت ترین 
گزینه باشد.  استفاده از  استروئیدهاي آنابولیک بر ای افزایش توده 
و قدرت عضالني  شایع ترین دارویی اســت که در میان بدنسازان 
استفاده می شود. این نوع اســتروئیدها موجب ترشح تستوسترون 
)هورمون جنسي مردانه( در بدن می شــود که دو اثر عمده ایجاد 
مي کند: اول آثار آنابولیک که ساخت عضله را تحریک مي کند و دوم 
آثار آندروژني که سبب رشــد موي صورت و بدن و کلفتي صدا در 

آقایان مي شود. 
 این دارو همچنین  عالوه بر ســاخت عضله، ســبب کاهش آسیب 
عضالني طي جلســات تمرین شــده و در نتیجه بهبود فرد بعد از 

آسیب، سریع تر مي شود. استفاده از مواد محرک و ادرار آور از جمله 
دیگر موادی است که علی رغم ضررهای فراوان برای بدن در میان 

ورزشکاران رشته های بدنسازی رواج دارد.
غیر مجازها در کمین بدنسازها

گرانی و بازار داغ مکمل ها و فرآورده ها ورزشی موجب رواج قاچاق 
و تولید داروهای تقلبی در بازار شده است.  بر اساس اعالم مسئوالن 
اداره کل فرآورده های سنتی، طبیعی و مکمل سازمان غذا و دارو، 
مکمل های ورزشی قاچاق در بسته بندی های فاقد برچسب اصالت 
به صورت غیر مجاز در ســطح بازارعرضه می شوند. این مواد اغلب 
در کارگاه های غیرمجاز و در شرایط بســیار نامطلوب بهداشتی پر 
شده و با بسته بندی های تقلبی مشابه فرآورده های وارداتی به بازار 
عرضه می شوند.بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو حداقل بین 1۰ 
تا 12 درصد از آمار فروش  محصوالت مکمل تغذیه ای و ورزشــی 
وارداتی در سال احتماال قاچاق خواهد بود؛ به عبارتی مصرف مکمل 
تولیدی و وارداتی بین 1۳۰۰۰ تا 1۵۰۰۰ میلیارد ریال اســت که 
حدود ۹۰۰۰  میلیارد آن فرآورده های وارداتی است و حدود 1۸۰۰ 

میلیارد ریال عدد قاچاق مکمل های تغذیه ای در کشور است.
مکمل های غیر مجاز چه بالیی بر سرتان می آورد؟

مسئوالن غذا و داروی کشــور هشــدار داده اند که پودرهای غیر 
مجاز و قاچاق حاوی مواد ســرطان زا و بســیار خطرناکی هستند 
که به شدت ســالمت مصرف کنندگان این مکمل ها و به خصوص 
جوانان را تهدید می کنند. استفاده از پودر مهتابی سوخته  از جمله 
علل باال رفتن  آمار مرگ و میرهای عجیب و زودهنگام و ناگهانی و 
سکته های جوانان است. عالوه بر این استفاده بیش از حد پودرهای 
پروتئین و تمایل بیش از حد در اســتفاده از ایــن پودرها موجب 
افتادن در دام تغذیه نامتعادل و ناســالم اســت؛ چرا که با افزایش 
پروتئین وارد شــده به بدن، میزان مواد مغــذی دریافتی از طریق 
مصرف مواد غذایی، ناکافی و نامتعــادل خواهد بود. زمانی که فرد 
به جای خوردن غذا، نوشــیدنی های پروتئینی مصرف می کند از 
تمام مواد مغذی یک غذای کامل و سالم مانند ویتامین ها، کلسیم 
و دیگر مواد مغذی محروم خواهد بود. همچنین پزشکان معتقدند 
وجود کورتون در برخی از مواد مصرفی در میان بدنســازان موجب 
بروز چاقی کاذب، افزایش قند خون، فشــار خون و کاهش سیستم 

ایمنی بدن می شود.

رییس جامعه جراحان ایران:
کلبودجهمملکت،جوابگویهزینههایطرحتحول

سالمتنیست
 رییس جامعه جراحان ایران با اشــاره به هزینه هایی که طرح تحول سالمت به دنبال 
داشــته اســت، گفت: کل بودجه مملکت هم با روند فعلی اجرای طرح تحول سالمت 

جوابگوی آن نیست.
ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان ایران در ادامه به طرح تحول ســالمت اشاره کرد و 
افزود: اولین مشــکل طرح تحول سالمت، اســم غلط این طرح است، زیرا طرح تحول 
سالمت، طرح درمان است و به ســالمت زیاد ربط ندارد.فاضل ادامه داد: مشکل اصلی 
طرح این است که در هیچ  کجای دنیا این طرح به این شکل قابل اجرا نبوده و به واقعیت 

نمی رسد، چون رایگان بودن هزینه های درمان امکان پذیر نیست.
وی تاکید کرد: الزمه اجرای موفق طرح تحول سالمت، داشتن یک وزارتخانه بسیار قوی 
و نظارت مستمر بر روند اجرای آن اســت.به گفته رییس جامعه جراحان ایران؛ ایجاد 
درآمدهای غیرعادی برای برخی از گروه های پزشکی در بیمارستان های دولتی باعث 

شده که موازنه درآمد در نظام سالمت به هم بریزد.
فاضل گفــت: هزینه ها و بودجه طرح تحول ســالمت به قدری باالســت که اگر تمام 
بودجه مملکت هم به ایــن طرح اختصاص یابد، کفــاف آن را نمی دهد.وی افزود: اگر 
اصل طرح به معنی کمک به بیماران محروم و بی بضاعت است، ایده آل بوده اما همین 
شیوه اجرا تا چند سال قبل در بیمارستان های آموزشی انجام می شد و خدمات درمانی 
 برای بیماران در این بیمارستان ها با بودجه بســیار کمتر طرح تحول سالمت رایگان 

بود.
رییس جامعه جراحان ایران تصریح کرد: پیشنهاد من این است که به جای طرح تحول 
سالمت، بیمارستان های آموزشی را برای ارائه خدمات به مردم رایگان کنیم و بودجه 

آن را بپردازیم.
فاضل همچنین به موضوع تعرفه ها اشاره کرد و گفت: قدر مسلم با افزایش پنج درصدی 
تعرفه ها، هیچ مشکلی حل نخواهد شد، زیرا این افزایش متناسب با هزینه های جاری 
و نرخ  تورم در کشــور نیست، به طوری که در حال حاضر بســیاری از بیمارستان های 

خصوصی و داروخانه ها در حال ورشکستگی هستند.

پریسا سعادت
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 واکنش تمسخرآمیز زالتان
 به تصمیم فدراسیون سوئد

زالتان ایبراهیموویچ چند هفته پیش اعالم کرد 
که دوســت دارد در جام جهانی روسیه تیم   ملی 
کشــورش را همراهی کند؛ اما جیانی اندرسون، 
سرمربی سوئد اعالم کرد که نیازی به این بازیکن 
ندارد.زالتان که بهتریــن بازیکن تاریخ 
فوتبال سوئد به شمار می آید، به تصمیم 
فدراسیون فوتبال سوئد واکنش نشان 
داد:» من در جام جهانی ۲۰۱۸ 
روســیه با پیراهن سوئد به 
میــدان نخواهم 
رفت و در این جای 

و مجادله نیست اما بحث 
به روســیه می روم چرا که سفر 
کردن را دوست دارم. تیم   ملی 
فوتبال ســوئد شانس قهرمانی 
در روسیه خواهد بود چون آنها 

بدون من بهتر هستند«.

زنگ و نوای مرشد بر زبان اهالی پنج قاره جاری است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 پیام احساسی نیمار
 برای اینیستا

آندرس اینیستا، کاپیتان بارسلونا روز جمعه در 
نشست خبری حضور پیدا کرد و با چشمانی اشک 
بار اعالم کرد که آخرین فصل حضور خود در آبی  
اناری ها را تجربه می کند، بــدون این که مقصد 

بعدی خود را مشخص کند.
خداحافظی اینیستا از آبی  اناری ها واکنش های 
مختلفی را به دنبال داشته است. نیمار، هم بازی 
سابق اینیستا این پیام را برای او در صفحه رسمی 

اش منتشــر کرد:»استاد! برای من 
افتخار بزرگی بود که بخشــی از 

سرنوشــت تو در بارســلونا 
باشــم. من قبل از این که 

به تو نزدیک شوم عاشق 
ســبک بازی ات بودم. 
شیفته فوتبالی بودم که 

به نمایش می گذاشــتی و البته 
شخصیت تو در میدان و خارج 
از آن«.در ادامه  پیام نیمار آمده 

اســت:»همواره برای دوســتان، 
فرزندان و خانواده ام با افتخار شرح 
خواهم داد که بــا بازیکن بزرگی 

مثل تو هم بازی بودم«.

دخیا: 
با یونایتد به دنبال کسب جام 

خواهم بود
 پــس از بازنشســتگی فرگوســن در فصــل
 ۱3-۲۰۱۲، دخیــا موفق به کســب قهرمانی 
در لیگ برتر نشــد . گلر ۲7 ســاله به تمجید از 
 شــرایط یونایتد بــا مورینیو پرداخــت و گفت:
» با فان خال شــرایط عجیب بود. چهارم شدن 

بــرای یونایتــد کافــی نیســت. 
شــوم.  پیــروز  می خواهــم 
به وقتــی در یونایتــد هســتید، 

یک مربی نیاز دارید که تفکر 
برد دارد. با فرگوسن 
اوضاع اینگونه بود 
و مورینیــو هــم 

همینگونه است. او می خواهد 
تمام بازی ها را ببــرد. او به من 
گفت که به مــن نیــاز دارد و 

می خواهد با من جام ببرد. از وقتی 
فرگوسن بازنشســته شد، روزهای 

سختی داشتیم.«

مهدی قائدی کــه  بعد از ماجرای تصادف خبرســازش دوباره به 
تمرینات استقالل برگشــته، امیر حاج رضایی توصیه ویژه ای 
برای محافظت از او در برابر حواشی دارد. حاج رضایی به روزنامه 
شهروند گفته:» استقالل می توانست با استخدام یک روان شناس برای 
قائدی از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کند، چون در دنیای امروز 

انسان آسیب پذیر است.« 

استقالل برای قائدی مشاور بگیرد

 علی قلی زاده در کنار محسن مسلمان مهم ترین چهره های فصل 16
نقل و انتقاالت محسوب می شوند؛ چرا که بازیکن ملی پوش سایپا 
مورد توجه هر دو تیم محبوب پایتخت قرار گرفته و هم استقالل 
او را می خواهد هم پرسپولیس؛  اما او بعد از بازی با پیکان  در این 
باره گفت:» فعال هیچ چیز معلوم نیست و هیچ تصمیمی نگرفتم. 

من دوست دارم به اروپا بروم و شاید این اتفاق بیفتد.« 

اولویت قلی زاده: بازی در اروپا!
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استاندار در حاشیه ویژه برنامه ورزش های باستانی در میدان نقش جهان:

زنگ و نوای مرشد بر زبان اهالی پنج قاره جاری است

کی روش تحت تاثیر امکانات 
المپیاکوس!

ســرمربی پرتغالی تیــم ملی فوتبــال ایران در 
بازدید از مجموعه تمرینی تیم فوتبال باشــگاه 
المپیاکوس یونان تحت تاثیر آن قرار گرفته است. 

به گزارش سایت اســپورت اف ام یونان؛ کارلوس 
کی روش در رنتــی، مرکز تمرینی تیــم فوتبال 
باشگاه المپیاکوس آتن حضور یافت و از نزدیک با ۲ 
ملی پوش ایرانی یعنی کریم انصاری فرد و احسان 
حاج صفی دیــدار کرد.کی روش در ایــن بازدید 
گفت وگوی صمیمانه ای نیز با کریستین کارمبائو، 
مدیر فنی و پدرو میشــل، سرمربی پرتغالی فصل 
آینده المپیاکوس داشــت. در انتهای خبر رسانه 
معتبر ورزشی یونان آمده اســت: »سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران تحت تاثیر مجموعه تمرینی تیم 
فوتبال المپیاکوس و سطح کیفی حمایتی بسیار 

مطلوب از بازیکنان این تیم قرار گرفت.«

 رفع اتهام سنگین 
دبیر کل زن فیفا

فاطیمــا ســامورا از یک اتهــام بــزرگ تبرئه 
شــد.نماینده کمیته اخالق فیفا در تماســی با 
فاطیما ســامورا، دبیــرکل فیفا اعــالم کرد که 
پرونده شکایت علیه او بسته شده و هیچ اتهامی 
متوجه اش  نیســت .بازرســان فیفــا که مدتی 
قبل برای بازدیــد از امکانــات و توانمندی های 
کشورهای درخواست کننده میزبانی جام جهانی 
۲۰۲6 میالدی به مراکش رفتــه بودند، متوجه 
ارتباط خواهر فاطیما ســامورا با الحاجی دیوف، 
مهاجم سابق تیم لیورپول و سفیر رسمی مراکش 
برای ارائه پیشنهاد رسمی میزبانی این رقابت ها 
شدند. دلیل اصلی شــکایت از دبیرکل فیفا نیز 
ملیت مشترک سنگالی فاطیما سامورا با الحاجی 

دیوف است.

در حاشیه

دیباال؛ روی لبه تیغ
در روزهای گذشته شــایعات زیادی در رابطه 
با مشــکالت پائولــو دیباال و تیــم یوونتوس 
منتشر شده و بســیاری بر این باور هستند که 
پائولو دیباال باید شرایط حساس خود را درک 
کند و فرصت را از دســت ندهد و فکری برای 
نمایش هــای ناامیدکننده اش کنــد.  روزنامه 
کوریره دلو اسپورت در گزاشی به این موضوع 
پرداخت و گفت: » دیباال یا حاال یا هیچ وقت. 
شرایط دیباال چندان مناسب نیست و 
نتوانسته انتظارات باشگاه را به خوبی 
برآورده کند و به نظر می رســد 
باشگاه تنها همین چند بازی 
پایان فصــل را به او فرصت 
بدهد تا بتواند از شــرایط 
خودش دفاع کنــد. حتی 
ممکن است الگری به دیباال 
در بازی مقابــل اینترمیالن 

بازی ندهد«. 

پیشخوان

 امیر قلعه نویی و ذوب آهن 
که فصل را ناامید کننده آغاز 
کرده بودند دیروز نایب قهرمان 

لیگ شدند، باالتر از استقالل

رنگ جام باز هم قرمز شد

با این تیم و این برانکو این 
جام همیشه سرخ است، هیچ 

وقت تکراری نمیشه!

هانی، جام را باال کشــید، 
آتش بازی قهرمان 

امیر قلعــه نویی، برنــده اولین جــدال ماه اردیبهشــت 
با اســتقالل شــد. جدال او با تیم ســابقش یکی از مهم 
 ترین اتفاقات فوتبال ایران در اردیبهشــت ماه محســوب 
می شد که هم در لیگ و هم در آسیا جذابیت زیادی داشت. 
فعال که قلعه نویی برنده جدال اول شــده و با کسب عنوان 

نایب قهرمانی لیگ، یک رده باالتر از تیم وینفرد شفر قرار گرفته است. قلعه نویی و تیمش تنها تیمی بودند که 
توانستند استقالل را در نیم فصل دوم شکست دهند و ســه امتیاز آن بازی که اهمیت زیادی برای پیروزی در 
جنگ نایب قهرمانی داشت را کسب کنند. حاال او در آسیا جدال مهمی با استقالل خواهد داشت و باید در دو بازی 
 رفت و برگشت به مصاف تیم ســابقش برود. نبردی به مراتب مهم تر از جنگ برای کسب عنوان نایب قهرمانی

 لیگ.

ژنرال، اولین برنده 
 جدال اردیبهشت
 با استقالل شد

برد پرســپولیس مقابل سپیدرود شــاید از نظر امتیازی 
و قهرمانی تاثیری بــرای این تیم نداشــت؛ اما به نوعی 
بازی آشــتی کنان بود. بعــد از این کــه ترکیب اصلی 
پرسپولیس مقابل سپیدرود اعالم شد هواداران با این که 
به نیمکت نشینی مسلمان عادت کرده بودند اما امیدوار 

بودند شاید در این بازی که جشن قهرمانی است برانکو کوتاه آمده و بازیکن محبوبشان را در ترکیب قرار بدهد.
با اعالم لیست اما مشخص شد که این اتفاق قرار نیست بیفتد. به جای مسلمان، فرشاد احمدزاده و منشا به 
ترکیب اصلی برگشته بودند. در دقیقه 6۵ مسلمان هم به تیم داخل زمین اضافه شد تا ورزشگاه منفجرشده و 
هواداران استقبال باشکوهی از بهترین پاسور تیمشان داشته باشند. این کوچه آشتی کنان دو طرفه بود یعنی 
هم برانکو تمام بازیکنان نیمکت نشین در هفته های اخیر را در ترکیب قرار داد و هم آنها عملکرد خوبی داشتند.

رستگاری بچه های 
طالق در بازی 
آشتی کنان

 2/5 میلیون بلیت برای
 جام جهانی به فروش رفت

حدود ۲/۵ میلیون بلیت برای جام جهانی 
۲۰۱۸ به فروش رســیده که قرار اســت 
در ۱۱ شــهر روســیه کمتر از ۲ ماه دیگر 
آغاز شــود.ویتالی موتکو، معاون نخست 
وزیری روسیه با اعالم این خبر گفت: ۵3 
درصد بلیت های فروخته شــده مربوط به 
هواداران دیگر کشورهاست.وی ادامه داد: 
در حالی که بسیاری از کشورها ۱۵ تا ۲۰ 
هزار هوادار در ورزشگاه ها خواهند داشت، 
تماشاگران آمریکایی 3۰ هزار نفر خواهند 
بود.فدراسیون جهانی فوتبال اعالم کرد یک 
هفته قبل بلیت مسابقات فینال به فروش 
رفته اســت. فیفا همچنین اعالم کرد قبل 
از شــروع آخرین مرحله فروش بلیت ها، 
یک میلیــون و 69۸ هــزار و 49 بلیت در 
سپتامبر ۲۰۱7 به فروش رفته است.بیش 
از ۱64 هزار بلیت نیز در طول ۲4 ساعت در 

آخرین مرحله فروش، فروخته شد.

جام جهانی

اســتاندار اصفهان در ویژه برنامه باستانی به 
مناســبت هفته فرهنگی اصفهان با اشــاره 
به همزمانی هفته فرهنگــی اصفهان  با ماه 
شــعبان اظهار کرد: اصفهان همیشه مرکز 
تمدن بوده  و این برنامــه نیز برگ زرینی از 
شناسنامه و هویت تاریخی ایران و اصفهان 
را در عرصه دیــد جهانیان بــه نمایش می 
گذارد.محســن مهرعلیزاده با بیان اینکه با 
گذشت چند صد ســال هنوز  گردشگران از 
 سایر کشورها به این نقطه می آیند و متحیر 
می شــوند، ادامه داد:  فکرهــای بزرگی در 
اصفهان حاکــم بوده که چنیــن بناهایی را 
در این شــهر پی ریزی کرده است.استاندار 
اصفهان با اشاره به ورزش های زورخانه ای 
و پهلوانی گفت: این ورزش نشــان از هویت 
ایرانــی به عنــوان هویتی مملــو از تواضع، 
فروتنی، گذشت، نیکی و صلح اندیشی است، 

برعکس آنچه که گاهی در دنیای امروز می 
بینیــم  و تنها ادعای صلح، تمــدن و تجدد 
دارند ولی رفتارشــان بســیار خالف شأن و 

شئون انسانیت است.
مهرعلیزاده تصریح کرد: از چهار هزار ســال 
پیش ورزش هــای زورخانه ای و کشــتی 
پهلوانی در کشــور انجام می شده است و از 
آن زمان ورزش به عنوان یک عامل رشــد و 
تربیت جسمی، فکری و معنوی انسان ها به 
شمار می آمده است. قوی بودن تنها به قوت 
عضالت بدن نیست بلکه قوی بودن در پاکی 
روح فرد خالصه می شود. قوی بودن آن است 
که بگویم در عین قدرتمندی در مقابل یک 
ظلم و مظلومیــت کوچک هم تاب نخواهیم 
آورد.وی خاطر نشــان کرد: فدراسیون بین 
المللــی ورزش های زورخانه ای و کشــتی 
پهلوانــی به عنوان نخســتین فدراســیون 

بین المللی در تهران تشــکیل شــده است 
و امروز ۸۵ کشــور در دنیا با این ورزش 

آشــنایی دارند.وی ادامه داد: ورزش 
باســتانی اصالت ایرانی را به دنیا 

معرفی می کند و دارای ارزشی 
ویژه اســت، به همین دلیل 
نظام مقدس جمهور اسالمی 

در برنامه های خود توسعه این 
ورزش را قرار داد و فدراسیون بین 

المللی این رشته را ایجاد کرده است. 
امروز افتخار می کنیم که زنگ و نوای 

مرشــد، واژه رخصت و دعای پایان 
مســابقات همه و همــه بر زبان 

تمامی اهالــی پنج قاره جهان 
جاری اســت و ما فرهنگ 
مروت و جوانمــردی را به 

همه جهان صادر خواهیم کرد.

از فرش تا عرش
 روزگار متفاوت دو تیم اصفهانی  در لیگ هفدهم؛ 

پرونده هفدهمیــن دوره رقابت های لیگ برتر در شــرایطی عصر جمعه با 
برگزاری هشت دیدار بسته شد که  تیم های اصفهانی که در نیم فصل اول این 
دوره از مسابقات شرایط مشابهی داشتند، در نیم فصل دوم روزگار متفاوتی 
 را پشت ســر گذاشــتند به طوری که  پس از به صدا درآمدن سوت پایان 
رقابت های لیگ، سبزپوشــان اصفهانی در جایگاه دوم جدول رده بندی  و 

طالیی پوشان در جایگاه چهاردهم قرار گرفتند.
لیگ هفدهم در حالی برای تیم ذوب آهن آغاز شــد کــه این تیم که فصل 
پیشین به مقام بهتری از چهارم دست نیافته بود با به کارگیری بهترین مربی 
ادوار لیگ به دنبال بازگشــت به روزگار درخشان گذشته بود ولی نیم فصل 
اول برای سبزپوشان آن طور که انتظار می رفت پیش نرفت و نتایج ضعیف 
سبز پوشان سبب شد تا هفته های متمادی قلعه نویی در تیررس انتقادات 
قراربگیرد به طوری که مدیر عامل کارخانه ذوب آهن خواستار تصمیمات 
جدی تری در این زمینه شــد و حتی در  رسانه ها مطرح شد که اگر  شرایط 

به همین منوال پیش برود  بعید است ژنرال در نصف جهان ماندنی شود.
 برای تیم ذوب آهن که در پایان نیم فصل اول با کســب ۱9 امتیاز در رده 
دهم جدول رده بندی تکیه زده بــود ورق از هفته دوم نیم فصل دوم کامال 
 برگشت و با وجود اینکه برخی از ستاره های این تیم در پایان نیم فصل اول از

 ذوب آهن جدا شدند، سبزپوشــان اصفهان چهره متفاوتی از نیم فصل اول 
 از خود به نمایش گذاشــتند و با کســب عنوان نایب قهرمانی این دوره از 

رقابت های لیگ جواز حضور در بازی های آسیایی را نیز بدست آوردند.
شــاگردان قلعه نویی که در نیم فصل اول تنها توانسته بودند به  4 پیروزی 
 دست پیدا کنند و با کسب 7 تســاوی رکوردار تساوی لقب گرفته بودند در

 نیم فصل دوم با پیروزی در یازده بازی از ۱۵ بــازی، باالترین تعداد برد در 
 این نیم فصل را  از آن خود کردند تا با کســب 36  امتیاز عنوان بهترین تیم 

نیم فصل دوم را از آن خود کرده و باالتر از سرخابی ها قرار بگیرند.
دیگر تیم اصفهانی در این دوره از رقابت های لیگ برتر ضعیف ترین چهره 
از طالیی پوشــان نصف جهان در تاریخ لیگ برتر را به نمایش گذاشــت تا 
این تیم که عنوان پر افتخار ترین تیم لیگ برتر را یدک می کشید به لطف 
 عملکرد ضعیف تیم های سیاه جامگان و نفت تهران از مهلکه سقوط به دسته

 پایین تــر نجات پیدا کنــد و در لیگ 
ماندنی شود.

تیــم   

ســپاهان در شــرایطی این دوره از رقابت های لیگ 
برتر را شروع کردکه با توجه به بازگشت امیدوارکننده 
کرانچار بــه اصفهان و کســب ۱3 امتیــاز از6 دیدار 
انتهایــی لیگ شــانزدهم، هواداران اصفهانی چشــم 
بــه راه روزهــای خوبی بــرای زرد پوشــان بودند اما 
شاگردان کرانچار نتوانستند عملکرد خوبی را درپایان 
نیم فصل اول به نمایــش بگذارند و بــا  ۱۵ امتیاز در 
 رده دوازدهــم جــدول رده بنــدی لیگ برتــر قرار 

گرفتند.
هرچند مسئوالن باشگاه سپاهان با پایان نیم فصل اول 
دست به ایجاد تغییراتی دست زده و اقدام به جذب چند 
بازیکن کردند ولی این تغییرات نیز نتوانست به کمک 
طالیی پوشان نصف جهان بیاید و عملکرد ضعیف این 
تیم در نیم فصل دوم نیز ادامه پیدا کرد تا اینکه به دنبال 
 نتایج این تیم اســتاندار اصفهان خواســتار برکناری

 مدیر عامل سپاهان از این تیم شد.
 پس از برکناری محســن طاهری از سمت مدیرعاملی 
باشگاه سپاهان، مسئوالن این باشگاه با جدایی زالتکو 
کرانچار از این تیم موافقت کردند  تا ســرمربی کروات 

زردپوشان پیش از پایان فصل راهی کرواسی شود. 
با جدایی کرانچار پس از ســال ها قرعه سرمربی گری 
تیم ســپاهان به نام مربی پر افتخار  اصفهانی زده شد 

که توانسته بود در دیگر تیم اصفهانی کارنامه 

درخشانی را از  خود بر جای بگذارد و پای ابراهیم زاده 
بار دیگربرای حضور روی نیمکت تیم های اصفهانی باز 
شود ولی  نخستین حضور ابراهیم زاده بر روی نیمکت 
سپاهان مصادف شد با بازی مقابل صدرنشین لیگ برتر 
که سپاهان از پرسپولیس ۲ گل خورد تا نخستین باخت 
در کارنامه تیم ابراهیم زاده به ثبت برسد. تساوی خانگی 
مقابل نفت تهران و دو برد متوالی مقابل سیاه جامگان 
و گسترش سال 96 را با امیدواری فراوان برای سپاهان 
به پایان رساند که همین 7 امتیاز از 4 مسابقه به نوعی 
تضمینــی برای بقای ســپاهان در لیگ برتــر هم بود 
اما با شروع سال جدید ســپاهانی که قرار بود با ادامه 
این روند خودش را به میانه های جدول لیگ برســاند 
افت کرد. زردپوشــان از مجموع 4 بازی مقابل پیکان، 
 تراکتورسازی، صنعت نفت و استقالل خوزستان فقط 
۲ امتیاز کســب کردند و همین مساله ســبب شد تا  
سپاهان بر روی پله چهاردهم جدول بنشیند و فرصت 
طالیی برای بازگشــت به صحنه اول فوتبال از دست 
ابراهیم زاده بــرود و  تلخ ترین  فصلــی فوتبالی برای 
هــواداران متعصب 

این تیم رقم بخورد.

سمیه مصور
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کشاورزان تحمل کنند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

نوروزی خبرداد :
 شهر، آماده جشن های

 نیمه شعبان 
 قدرت ا... نــوروزی در برنامه رادیویی »ســام 
اصفهان« اظهارکرد: جوانان تحول آفرین هستند 
و امروز به واسطه به کارگیری جوانان، شاهد تحول 
در شهر اصفهان هستیم. وی افزود: تاکنون در هر 
بخش از شهرداری که از قشر جوان استفاده شده، 

تحول و پویایی مشهود است.
شهردار اصفهان ادامه داد: این روزها مقارن با اعیاد 
شعبانیه، شادی در شــهر افزایش یافته به ویژه 
اینکه میاد حضرت ولی عصر)عج( به عنوان عید 
بزرگ شیعیان در پیش است و شهر برای برگزاری 

جشن های نیمه شعبان آماده شده است.
نوروزی با اشاره به شــرایط کم آبی در اصفهان، 
گفت: وضعیت آب در اصفهان با مشــکل جدی 
مواجه است، لذا از تمام مردم درخواست می شود 
در مصرف آب مدیریت بهینه داشــته باشــند. 
وی افزود: اگر همه بســیج شــوند و مصرف آب 
را مدیریت کنند در تابســتان با مشکلی مواجه 
نخواهیم شد؛ اما اگر احساس مسئولیت نشود و در 
مصرف آب رویه منطقی در پیش نگیریم، روزهای 

سختی را در پیش خواهیم داشت.

هیبریدی ها به مراکز 
گردشگری شهر می آیند

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه با تاش های انجام شده عمر ناوگان 
تاکسیرانی به حدود ۷.۵ سال رسید، گفت: در نظر 
داریم با ورود بخش خصوصی و ایجاد تسهیات 
الزم در مراکز حســاس و اســتراتژیک همچون 
مراکز گردشگری و تفریحی از خودروهای سوخت 

پاک مثل تاکسی های هیبریدی استفاده کنیم.
حســین جعفری اظهارکرد: ناوگان تاکسیرانی 
شــهر اصفهان با بیش از ۹ هزار تاکسی خطی و 
گردشــی یکی از مدل های حمل و نقل عمومی 
محسوب می شود. وی با بیان اینکه این روزها برای 
مردم اهمیت مسائل زیست محیطی و آلودگی هوا 
انکار ناپذیر است، تصریح کرد: بر این اساس ورود 
خودروهای پاک هیبریدی به ناوگان حمل و نقل 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان امری اجتناب ناپذیر 
است از این رو امسال با مشارکت بخش خصوصی 
از تهران نوع جدید تاکسی های هیبریدی و یورو 
پنج را در نمایشگاه تخصصی حمل و نقل رونمایی 

کردیم. 

 بهره برداری از 12 پروژه
 در پینارت

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شــهری شــهرداری اصفهان گفــت: عصر روز 
گذشــته۱۲ پروژه با هزینــه ۱۲۷ میلیارد ریال 
در میدان مرکزی میوه و تره بار و مجموعه های 
کارگاهی شهرک کارگاهی پینارت به بهره برداری 
رسید. اصغر کشاورز راد با اشاره به مجموعه احداث 
سورت و بسته بندی میدان میوه و تره بار افزود: 
در راستای استفاده حداکثری از امکانات موجود 
و افزایــش ارزش افزوده از طریــق به کارگیری 
بهتر و کامل تر از منابع موجــود، پروژه احداث 
سوله های بسته بندی و سورتینگ ضلع شرقی و 
غربی میدان در سال ۱۳۹۵ اجرایی شد. کشاورز 
راد با اشاره به احداث ســوله های جدید در این 
میدان گفت: این مجموعه که شامل چهار سوله 
و به متراژ چهــار هزار و ۴۰۰ مترمربع اســت با 
صرف هزینه ای بالغ بر ۲۴ میلیارد و ۵۲۳ میلیون 
ریال به بهره برداری رســید. وی با اشاره به پروژه 
احداث واحدهای کارگاهی t-u  شهرک کارگاهی 
پینارت )نیک اندیش(، گفــت: این مجموعه با 
توجه به موقعیت جغرافیایی و دسترسی مناسب 
در راســتای ســاماندهی صنوف در نظر گرفته 

شده است.  

آغاز فصل جدید همکاری های 
اصفهان و تبریز

همکاری دو کانشــهر اصفهان و تبریز در حوزه 
گردشــگری با امضا و تبادل تفاهم نامه همکاری 
بین شهرداران کانشــهرهای تبریز و اصفهان 
آغاز شد. شهردار اصفهان با اشاره به جایگاه ویژه 
تبریز و اصفهان در تاریخ ایران زمین اظهارکرد: 
این دو شــهر دارای ســابقه غنی تاریخی بوده و 
اشــتراکات فراوانی دارند از جمله آن که هر دو 
در زمینه های مختلف از جمله مبارزه با استبداد 
 و تفکــر آزادی خواهی ســابقه طوالنــی دارند. 
قدرت ا...نوروزی با اشــاره به امضای تفاهم نامه 
همکاری بین شــهرداران کانشهرهای تبریز و 
اصفهان در حاشــیه اجاس تبریز ۲۰۱۸ اظهار 
امیدواری کرد: با اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه، 
هر دو کانشهر بتوانند در زمینه تبادل گردشگر 
و حتی برگزاری رویدادهــای مختلف از جمله 
نمایشگاه های گردشگری و هفته های فرهنگی 

همکاری داشته باشند.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان:
 فضای سبز از چالش های 

منطقه یک است
مهین شــکرانی، مدیر منطقه یک شــهرداری 
اصفهان در پاســخ بــه این ســوال کــه برای 
 توسعه سرانه فضای ســبز منطقه چه برنامه ای 
دارید؟  گفت: ســرانه فضای ســبز منطقه عدد 
۵.۳ مترمربع را نشــان می دهد که در مقایسه با 
دیگر مناطق شــهر اصفهان جز کمترین هاست. 
همچنین تعداد پارک های این منطقه کم است 
و با استاندارهای تعریف شده دیگر مناطق فاصله 
دارد، این عدد بســیار پایین یکی از چالش های 
منطقه به شمار می رود. در حال حاضر پارک های 
اصلی منطقه در حاشــیه رودخانــه زاینده رود 
حدفاصل سی و ســه پل تا پل مارنان قرار دارد، 
همچنین تعدادی پارک محلی به صورت پراکنده 

در سطح منطقه احداث شده است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان: 

دستفروشان را از نصف جهان 
حذف نمی کنیم

مدیــرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان گفت: سیاســت شهرداری 
اصفهان حــذف دستفروشــان نیســت، بلکه 
ســاماندهی آنها در بازارچه های محلی مد نظر 

است.
حســن محمدحســینی اظهارکــرد: از جمله 
معضاتی که دستفروشــان به وجود می آورند، 
سدمعبر، ترافیک شــهری و اختال در حمل و 
نقل و عبور و مرور عابران پیاده و عرضه کاالهای 
نامرغوب به مردم است که چهره بسیار زشتی را 

از شهر نمایان می سازد.
وی با بیان اینکه سیاســت شــهرداری اصفهان 
حذف دستفروشان نیست، بلکه ساماندهی آنها 
مد نظر است، افزود: برنامه بلندمدت شهرداری 
این است که محل فعالیت دستفروشانی که برای 
شهر مشکل آفرین نیســتند را در بازارچه های 
محلی شهر قرار دهد تا دیگر در معابر شهر چهره 

نازیبایی از فعالیت آنها دیده نشود.
مدیــرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه 
دستفروشــان هزینه های مربوط به اجاره ملک، 
عوارض و مالیــات را نمی پردازند، کاالهای خود 
را با قیمتــی پایین تر عرضه می کننــد و این امر 
سبب استقبال شهروندان از آنان می شود؛ اما در 
این بین شــهروندان باید توجه داشته باشند که 
از نظر کیفیت اجناس نمی توان به دستفروشان 

اعتماد کرد.
وی در ادامه به فعالیت مشــاغل مزاحم در شهر 
اشــاره و خاطرنشــان کرد: طبق بنــد ۲۰ ماده 
۵۵ قانون شــهرداری ها جلوگیری از مشــاغل 
مزاحم جــزء وظایف شــهرداری اســت از این 
رو بــرای پیشــگیری از ایــن تخلف آشــکار با 
هماهنگی اتحادیه صنوف جلوگیــری از ایجاد 
 مشــاغل مزاحم در دستور کار شــهرداری قرار 

گرفته است.
محمدحســینی تاکیــد کــرد: در صورتی که 
مشاغل مزاحم ایجاد شد در فرآیند بند ۲۰ قانون 
شهرداری ها، کمیسیون ویژه ای تشکیل، فعالیت 
مشــاغل مزاحم بررســی و پس از کارشناسی 
تصمیم گیری های الزم برای پلمپ یا دیگر موارد 

قانونی انجام خواهد شد.

 برگزاری شب شعر طنز
 در باغ غدیر

 ویژه برنامه شــب شــعر طنــز با محتوای شــعر و 
داستان های طنز اجتماعی و فرهنگی به مناسبت 

هفته فرهنگی اصفهان در با غ غدیر برگزار شد.
این برنامه با حضور جمعــی از هنرمندان طنز پرداز 
با حضور ســعید بیابانکی، مجری برنامه برگزار و با 

استقبال گسترده مردم همراه شد.
فرشته قائمی با شعر سانسور، علی سلیمیان با شعر 
ترافیک، محمود سلطانی با شعر امید، یوسف خوش 
نظر با شــعری با لهجه محلی، فریبا زمانی شعری 
در مورد خشــک شــدن زاینده رود، علی فردوسی 
شعری در مورد رســانه ملی و رزیتا کرمی از جمله 
شــاعرینی بودند که در این برنامه به شــعرخوانی 
پرداختنــد. در ادامه، میــان برنامــه ای با موضوع 
استند آپ کمدی توســط جواد مدنی اجرا و پس از 
آن مسابقه ای با محتوای طنز نویســی برای افراد 
حاضر در برنامه برگزار شــد. پــس از آن نعمت ا...

طالبی، شــعری به نام بی پولی، امیر وکیل شعری 
با نام بــاران، آرش فرهنگ پژوه شــعری در مورد 
 خنده و محمد جواد واعظ شــعری درمورد عاشقی 

سرودند.

برنامــه فرمانده دل هــا ویژه دانش آمــوزان دوره 
چهارم دبستان که از ۳ اردیبهشت آغاز شد، امروز ۹ 

اردیبهشت ماه به پایان می رسد.
ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهان از سوم تا نهم اردیبهشــت ماه ویژه برنامه 
های هفته فرهنگی اصفهان را با شعار»شــهری که 
دوســتش دارم« در نقاط مختلف شهر ویژه عموم 

شهروندان تدارک دید. 
در همین راســتا به برگزاری ویژه برنامه»فرمانده 
دل ها« برگرفته از درس نهم فارسی دانش آموزان 

دوره چهارم دبســتان با نام فرمانــده دل ها اقدام 
کرده است.

تعداد۵۰۰۰ دانش آموز ضمــن اعزام به چادرهای 
اعزام به سبک رزمندگان آن دوران و اهدای چفیه 
توسط مادرشهدا،  در دسته های ۵۰ نفره و هر دسته 
با نام گروهان و یک فرمانده و با دادن دفترچه هایی 
به شکل قمقمه رزمنده که در آن محتوای اشعار و 
نقشه گنج تعبیه شده به صورت رژه وبا ایجاد هیجان 
راه افتاده و از نمایشــگاه شهدای دانش آموز دیدن 

می کنند.

دانش آموزان درادامه به قرارگاه فرماندهی که بدین 
منظور احداث شده می روند و راوی برایشان روایت 
می کند و سپس  از روی نقشــه گنج باید گنج یابی 

کنند.
این گنج ســه دانش آموز شهید هســتند و پس از 
اینکه هر گروهان گنج خود را پیدا کرد راوی از سیره 

شهید دانش آموز می گوبد.
وقتی دانش آموزان گنج را پیداکردند در آخر برای 
اهدای مدال افتخار همه گروهان ها برمزار شــهید 
حاج حسین خرازی رفته و در آنجا ضمن شناساندن 
فرمانده دل ها که همان حاج حسین است از سیره 

عملی این شهید بزرگوار گفته  می شود.

برگزاری برنامه »فرمانده دل ها« در گلستان شهدا 

اعضای شورای شهر، از مهم ترین مشکالت شهری و ریخت و پاش های صورت گرفته  سخن گفتند

اسراف در اصفهان
سه تن از اعضای شورای شهر اصفهان به مناسبت روز شورا، میهمان خبرگزاری ایسنا بودند و در حاشیه این دید و بازدید درباره مشکات و معضات شهری و دغدغه های مردم سخن گفتند. 

مهدی مقدری، سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان به همراه »معین« و »شیرین طغیانی« میهمان ایسنا شدند. مقدری  به »ایسنا« گفت: در شورای پنجم به انضباط مالی رسیدیم که باعث جلب اعتماد از دست 
رفته مردم نسبت به نهادها و شهرداری خواهد شد. در ادامه مروری مختصر بر سخنان دو عضو دیگر شورا در حاشیه این نشست خواهیم داشت: 

معین: 
جلوی ریخت و پاش ها را گرفتیم

طغیانی:
 »اصفهان« را باید به مردم باز  گردانیم

فتح ا... معین  درباره مشکات و دغدغه های شهری اصفهان سخنانی بیان داشت. در ادامه گزیده ای از سخنان 
این عضو شورای شهر را می خوانید:

 یکي از انتقادهایی که به من می شد این بود که اعداد و ارقام اعام شده را از کجا آورده ام. شخصا در ماقاتی 
که با شهردار قبلی در فاصله دو ماهه میان دو شورا داشتم آماری اعام شد مبنی بر اینکه در سال ۱۳۹6 اعتبار 
مصوب دو هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بود و تقریبا معادل دو هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این فاصله بدهی 

ایجاد شده است.
 در دوره ای تقریبا تمام سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری زیان ده بودند. تا اواسط سال گذشته تنها 
۳۰ درصد بودجه محقق شده بود. بدین معنا که با یک وضعیت اسفبار روبه رو شده بودیم و افرادی که با ساختار 

و تشکیات شهرداری آشنا هستند این نگرانی را داشتند که شهرداری امکان ادامه کار پیدا نکند.
 موضوعی که بار زیادی بر دوش شــهرداری می گذارد و اجتناب ناپذیر اســت پرداخت حقوق و دستمزد 
پرسنل است. زمانی که آقای نوروزی شهرداری را در دست گرفتند به صورت میانگین چهار ماه هیچ حقوق و 

دستمزدی پرداخت نشده بود.
 در سال ۱۳۹6 آنچه که اعضای شورای پنجم بسیار مصرانه پیگیری کردند این بود که هزینه های اضافه در 
شهرداری کنترل شود. در همین راستا صرفه جویی هایی انجام شد که نتیجه آن جلوگیری از ریخت و پاش های 

شهرداری است. امروز نه تنها حقوق عقب مانده نداریم، بلکه تا ۹۰ درصد پاداش ها نیز پرداخت شده است.
 در شورای قبلی جدیت کمتری در زمان بندی اجرای پروژه ها شاهد بودم. شورای اسامی شهر اصفهان محل 

برخورد اندیشه هاست. این شورا بیش از شورای قبل دغدغه مردم را دارد.
 نخستین ویژگی شورای پنجم جوان گرایی است. میانگین ســنی اعضای شورای شهر اصفهان هم چون 
بسیاری دیگر از کانشهرها پایین تر از دوره های قبل است و این موضوع نشان می دهد عموم مردم نسبت به 

تغییر و تحول در مدیریت راغب هستند.

 شیرین طغیانی در بازدید از ایســنا در خصوص پروژه های نیمه تمام و بدهی های سنگین شهرداری 
گفت: اصفهان دیگر نیازی به ابرپروژه ها ندارد و باید اصفهان را به مردم برگردانیم. پروژه هایی هم چون 
سالن اجاس ســران به دلیل مقیاس عملکرد تنها بودجه مردم اصفهان را مصرف می کند و سودی به 

مردم نمی رساند.
در ادامه گزیده ای از سخنان این عضو شورا را می خوانید:

  Atkins پروژه محل اجاس سران در اصفهان در ابتدا با این عنوان که توسط تیم طراحی شرکت  
انجام می شود، معرفی شد. این شرکت برخاف چیزی که اکنون مشاهده می شود به جزئیات طراحی 
اهمیتی زیادی می دهد و هرکس شناختی از این شرکت داشته باشد می داند که این پروژه نمی تواند 
متعلق به این شرکت باشد. با بررسی های انجام شده دریافتیم که طراحی این پروژه توسط فردی انجام 
شده که قبا در این شرکت فعالیت داشته اســت. پروژه اجاس سران از نظر مقیاس با استانداردهای 
بین المللی برابری می کند، اما از دید شهرسازی و طراحی با استانداردهای ایران هم هم خوانی ندارد و 
شمایل محلی گرفته است. شکل گیری چنین پروژه هایی در اصفهان که بعد از اجرا مشخص نیست که 

فایده ای برای مردم دارد و چه رفاهی ایجاد می کند اصلی ترین معضل است.
   امسال به دلیل وجود پروژه های متعدد نیمه تمام، تا زمان تامین اعتبار پروژه و تصویب شورا اجازه 
انجام هیچ پروژه جدیدی را نمی دهیم. مهم ترین رویکرد سال جاری اجرای پروژه هایی است که موجب 
تسهیل مشکات زیســت محیطی شــود. یکی از مهم ترین رویکردها بعد از اتمام مترو، ایجاد رینگ 
حفاظتی است که از منطقه ۱۵ شروع می شود و بسیاری از مشکات ترافیکی اصفهان را حل می کند. 
مبنای کار سال جدید نجات مردم از اسراف است، حتی اگر بهای آن رای نیاوردن در دوره بعدی باشد.

  با وجود ریاضت و بحران آب با وسعت افقی شهر با مشکات متعددی روبه رو خواهیم شد. متاسفانه 
در مدیریت شهری تمرکز روی منابع مالی و پولی است، در صورتی که منابع انسانی در راس قرار دارد. 

استاندار اصفهان گفت: سرمایه گریزی علت اصلی باال 
بودن نرخ بیکاری استان اصفهان نسبت به میانگین 
کشور است.  محسن مهرعلیزاده  در همایش امتنان از کارگران نمونه 
استان اصفهان اظهار کرد: کارگران در نهایت تاشگر بودن، بسیار هم 
بی ادعا هســتند. وی افزود: جامعه ما از بعد مســائل اخاقی و از بعد 
تعهدات دینی و اســامی شــرایط خوبی دارد، به این نحو که اگر در 
شرایطی قانون تعارضاتی داشته باشد در این لحظه اعتقادات و باورهای 

شرعی کارگر و کارفرما باعث حل مشکات می شود.
استاندار اصفهان با اشاره به نیروی مازاد در کارخانه ذوب آهن اصفهان 
گفت:  دوســوم نیروهای این کارخانه مازاد هســتند، البته کارگران 
احساس اضافه بودن نمی کنند و با تعامل کارگر و کارفرما نه تنها کارگر 
احساس حال بودن رزق خود را دارد بلکه به پیشرفت کارخانه کمک 
می کند. وی با بیان این که اگر برای کارگر کار فراهم شــود و آموزش 
ببیند، کار بهتر و با کیفیت تری انجام می دهد، خاطرنشان کرد: حفظ 
کار و فرصت شغلی به عهده کارگر نیست بلکه مسئوالن باید نسبت به 
این موضوع تاش کنند. مهرعلیزاده اذعان داشت: صدها واحد تولیدی 
در استان فعال است که با ظرفیت بسیار کم و برای بیکار نشدن کارگران 
در حال فعالیت هستند؛ حتی برخی نزدیک به صفر درصد در حال کار 
هستند.وی ادامه داد: کارگرانی که با چند ماه طلب نسبت به حقوق 
خود مقابل ساختمان اســتانداری تجمع می کند و معترض هستند، 

حق دارند چراکه خطاکار کسی است که مجوز را به فرد غیر متخصص 
داده تا هم برند ملی که صادرات داشته را خراب کند و هم باعث بروز 

مشکات شود.
استاندار اصفهان تصریح کرد: اگر به موقع به داد چنین کارخانه های 
انگشت شمار می رسیدیم، امروز چنین مشــکاتی نبود و الزم نبود 
اشــتغال هایی ایجاد کنیم که معلوم نباشــد در آینده ثابت بشود یا 

نشود. وی عنوان داشــت: در ابتدای ورود به استانداری اصفهان یک 
دستیار ویژه آشنا به مسائل کان استان انتخاب و او را نسبت به بررسی 

مشکات تولیدی استان مامور کردم.
مهرعلیزاده تاکید کرد: در ابتدا صدها واحد تولیدی بیمار پیدا شد که 
دســتگاه های مربوطه را موظف به پیگیری مشکات آن ها کردم؛ به 
ابتکار اتاق بازرگانی کلینیک صنعت راه اندازی خواهد شــد و مدیران 
موفق استانی که ۴۰ سال است چندین واحد تولیدی با چند ۱۰ هزار 
نفر کارگر را اداره می کنند، در خصوص واحدهای بیمار اظهار نظر کرده، 

مشکاتشان را شناسایی و برای حل آن راهکار ارائه کنند.
وی عنوان داشت: علت اصلی این که بیکاری در استان اصفهان ۲ درصد 
بیشتر از میانگین کشوری است، سرمایه گریزی است؛ مدیران کل فکر 
نکنند اگر به سرمایه گذار امتیازی بدهند برای آن ها مشکل ساز خواهد 
شد، تقوای تولیدکننده و ســرمایه گذار از مسئوالن و مدیران بیشتر 
است. استاندار اصفهان اضافه کرد: علی رغم مشکات کم آبی در استان 
اصفهان اجازه تعطیلی هیچ واحد صنعتی را به دلیل کم آبی را نخواهیم 
داد؛ اگر مردم ۲۰ درصد در مصرف روزانه آب شرب خود صرفه جویی 

نکنند دچار مشکل خواهیم شد.
وی در پایان یادآور شد: همه مردم به خصوص کشاورزان تحمل کنند 
تا از این یک سال استثنایی عبور کنیم تا از سال آینده اتفاقات خوبی 

برای آب زاینده رود رخ دهد.

کشاورزان تحمل کنند
    استاندار اصفهان با نوید روزهای بهتری که در انتظار اصفهان و زاینده رود است، خواستارشد:   

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
اصفهان چشم و چراغ کشور است

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به ظرفیت های استان 
اصفهان، این استان می تواند معین چندین استان کشور باشد.

سید حمید کانتری روز گذشته در همایش امتنان از کارگران نمونه استان اصفهان اظهار 
کرد: اگر هرکسی در حیطه  مسئولیت خود، وظیفه اش را به درستی انجام دهد مشکات 
حل می شود. وی افزود: چالش های موجود در جامعه با کمک نخبگان و جوانان حل شدنی  

است و الزمه آن صمیمیت میان اقشار مختلف جامعه است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که همه ما گایه هایی در 
موضوعات مختلف داریم، گفت: باید به جای گایه با اتحاد و همکاری مشکات خود را 
حل کنیم. وی با بیان این که باید خود را نوکر مردم بدانیم، خاطرنشان کرد: استان اصفهان 
چشم و چراغ کشور و استانی ثروتمند و دارای دانشــمندان فرهیخته است؛ با توجه به 

ظرفیت های استان اصفهان، این استان می تواند معین چندین استان کشور باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:
بیش از 3 هزار نفر در سامانه جشنواره امتنان کارگران ثبت نام کرده اند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت:بیش از ۳ هزار نفر در سامانه جشنواره امتنان کارگران ثبت نام 
کرده اندکه پس از بررسی داوران این جشنواره ۸ کارگر نمونه انتخاب خواهند شد. حسن نیرومند  در همایش تجلیل 
از کارگران نمونه اصفهانی اظهار کرد: روز کارگر یک روز جهانی است که به دلیل جایگاه و اهمیت ویژه کارگران در 
جامعه ایرانی، یک هفته به نام کارگران نام گذاری شده است. وی با بیان این که بهبود شرایط کاری جوانان به عنوان 
شعار امسال در سطح جهانی انتخاب شده اســت، افزود: آن چیزی که از نظر دانشمندان علوم اقتصادی پراهمیت 
می شود، توان نیروی انسانی و نقش نیروی کار است که علی رغم پیشرفت علمی و ساخت ربات ها هر روز نقش نیروی 
کار پررنگ تر می شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: کشور ما مشکل ثروت ندارد و یکی 
از ثروتمندترین کشورهای دنیاست اما باید با تقویت روحیه کار جمعی، افزایش کیفیت تولیدات ملی و جلوگیری 
از خروج ارز از کارگران تقدیر کرد. وی با بیان این که بیش از ۳ هزار نفر در سامانه جشنواره امتنان کارگران ثبت نام 
کرده اند، خاطرنشان کرد: پس از بررسی داوران این جشنواره ۸ کارگر نمونه انتخاب خواهند شد؛ یک نفر در استان 

اصفهان میان 6 کارگر برتر کشوری است و در میان ۳ گروه کار برتر کشوری نیز نام استان اصفهان دیده می شود.
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 افقی
1- مدير گروه بررسي توسعه و بخش تجارت جهاني 

بانك جهاني - از مواد افيوني
2- جنگ - مقواي نازك ثبت مشــخصات - مثل و 

مانند
3- زمان بي آغاز - عمارت بلند و باشكوه - سرها

4- حرف دهن كجي - يك حرف و سه حرف - لگن 
ظرفشويي - مخفف كاه

5- طلوع ستاره - ناوارد - بارد
6- تكنيك - از حروف اضافه - ثمره درخت - سفيدي 

چشم
7- درخت صنوبر - دهان - جاروكش

8-  مارجين
9- زن و شوهر نسبت به هم - چاه جهنم - بخشنده

10- به خاطر - ناپايدار - ويتامين انعقاد خون - شعر 
دلنشين

11- درياچه تركيه - ابــزار تحليل تكنيكال در بازار 
فاركس - مذهب اهل سنت

12- بي حركت - لوح فشرده - از انواع اتومبيل هاي 
آلماني - مساوي

13- حمام الغري - شــهر آرزو - محله اي در شمال 

تهران
14- از وسايل ورزشــي - معرفت به خدا - محكم و 

استوار
15- افسر - يكي از 49عامل موثر بر قيمت دالر

عمودی
1- شهر شــرقي آلمان - عبارت است از سندي كه 
مطابق آن شخص متعهد مي شود مبلغ معيني را در 
وجه يا حواله كرد شــخص ديگري بپردازد - رييس 

بانك مركزي نيوزلند
2- استاندار - جنس مذكر - باك و ترس - حرف ندا

3- از مهم ترين بازارهاي مورد توجه ايران خودرو براي 

صادرات محصوالت خود - فلك - پول فلزي
4- چراگاه ايالت - تفتيش - اشتباه كالمي

5- وحشي - ســرماي شــديد - تلخ تازي - ميزبان 
بازي هاي المپيك 2008

6- سرازيري - از ويتامين ها - تا زماني كه
7- مغازه - هر چيز شبيه مار - بســيار زياد در لفظ 

فرنگي - نيم صداي سگ
8- پسوند شباهت - داراي شغلي در بخشي از ساعت 

شبانه روز - لحظه اي
9- بدي - باج - نشانه قرآني - پيشوا

10- رييس بانك مركزي اروپا - آزاد - كمي چاق
11- جديد تركي - نيلوفر هندي - بي حال - پروردگار

12- رمنده - از بخش هاي كردســتان - پســت و 
فرومايه

13- نااميدي - ليســت - نام پرده اي از موسيقي در 
دستگاه اصفهان

14- از حروف انگليســي - حالت خشوع - گوشت 
آذري - بااليي

15- افزايــش ارزش پــول در اين كشــور 8درصد 
 اســت - كشــوري كه واحــد پولــش را بــه يورو

 تغيير داده است - سنت ها
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یادداشت

 اين روزها فضای مجازی پر شــده اســت 
از يك ســری كلماتــی كه مــی خواهند 
خوشــبختی و اميدواری فرد را نشان دهند 
در حالی كه خبری از خوشــبختی نيست؛ 
در واقع فرق اســــت بين كسی كه روحيه 
جنگنده وخســتگی ناپذيری دارد با آنكه 
ژست خوشــحال و اميدوارانه گرفته است. 
اميدوار بودن و حس جنگجويی، جايشــان 
توی بوق و كرنا نيســت و بين آدم ها خود 
را نشان می دهد؛يعنی آنهايی كه ازگل های 
بيرون زده از درز آسفالت عكس می گيرند 
وپنــد و حكمت بــزرگان برای ايــن و آن 
می فرســتند و سفرهايشــان را توی چشم 
ديگران فرو می كنند، لزوما همان انسان های 
اميدواری نيســتندكه جهان به وجودشان 
نيازدارد. آنهايی كه هنوز بوی بهبود ز اوضاع 
جهان می شــنوند، يك گوشــه اين جهان 
مشــغول كارهای مهم تری هســتند. دوم  
اينكه آدم های اميدوار، نادان نيســــتند؛ 
يعنی وقتی بغل گوششــان جنگ درگرفته 
و همســايه شــان پول دوا و درمــان ندارد 
وكلی بچه به جای مدرســه،زندگی شــان 
را كف خيابــان می گذرانند، اينها شــيپور 
به دســت زيبايی های جهان را ســتايش 
 نمی كننــد، مــی فهمنــد و مــی دانند 
دور و برشــان چه خبراست. كسی كه همه 
چيز را روشن ورنگی می بيند،ضرورت تغيير 
را حســن می كند.ســـوم  اينكه هرچقدر 
اميدوارهــای واقعی می توانند به بهتركردن 
حــــال دنيا و ديگران كمك كنند، تقلبی 
هايشــان درعكس اين كار مهــارت دارند. 
كســی كه جهان بينی و منش زندگی اش 
ازحد نوشــــتن وگفتن يكســری جمله 
تكراری فراتر نمــی رود و بدتر از آن، جهان 
بينی ومنش زندگی ديگری را  قرض گرفته 
اســت بدون اينكه دركش كند، به ديگرانی 
 كه نقاب مثبت اش راجدی گرفته اند لطمه

 می زند. بين دنيای عروسكی ساخته الكی 
خوش ها ودنيای واقعی، فاصله زيادی وجود 
 دارد. اگر تحت تاثيرشــان قراربگيريد، شما

می مانيد و اين فاصله بزرگ پرنشدنی!

 این فاصله بزرگ
 پر نشدنی!

الهه توانا 

شــهر هنرهــا و علوم 
 - نیا ســپا ا - لنسیا ا و
مجموعه ای گردشگری 
اســت کــه در زمینه 
فرهنگی ، علمی و هنری 
فعالیت می کند. در این 
منطقه باغ های متعدد ، 
گالری هنری در فضای باز 
،آبراهه و موزه های دیگر 
نیز وجــود دارد ضمن 
اینکه محل خوبی برای 
قدم زدن و لذت بردن از 

آفتاب والنسیاست.

عکس روز

معماری بی نظیر شهر 
علوم و هنر والنسیا

وقتی شیطان راست پنج گاه می نوازد
به ياد روزگار جوانی افتاد كه شبی به مهمانی با رفقايش رفته بود و فردای آن شب 
در تمام طول روز توی مغزش و در داخل پيشانی اش قره نی می زدند. روز دوشنبه 

وضع بدتر شده بود. تمام صبح را زير دوش آب ســرد ايستاد و بعد از ظهر به 
مطب دكتر رفت. دكتر سی تی اسكن كرد و تشخيص تومور داد. گفت: خدا 
كند كه خود خيم باشد. آقای اصولی يك باره بهتش زد. گفت: آقای دكتر! 

يعنی ديگر تمام شد؟ سهم من از اين دنيا فقط 49 سال بود؟
دكتر گفت: نااميد نبــاش آقای اصولی! تيغ جراحی هســت. داروهای 
شــيميايی هســت. اشــعه هســت. وانگهی هنوز معلوم نيســت كه 
بدخيم باشــد. روز چهارشــنبه آقای اصولی در بيمارســتان بستری 
شــد و ســرش را تراشــيدند. هنوز چابك و پر انرژی بود و هنگامی كه 

با آن سر تراشــيده  و لباس مخصوص بيمارســتان در مقابل آيينه 
ايستاد،خودش را با يكی از رونالدو های تيم فوتبالش اشتباهی 
گرفت. روز پنجشــنبه او را به اتاق عمل بردند. جراح كاســه 
ســر را برداشــت. مغز آماس كرده بود و ســطح خارجی آن 
مثل بادكنك، صاف و نرم شــده بود.جراح تيغ نمره ده را به 
 دست گرفت و شــكاف كوچكی روی پوست مغز ايجاد كرد.
 ناگهان پوســت از دو طرف جر خورد و انبوهی از پوشــال 
فضای اتاق عمل را فرا گرفت. از بلندگوی بيمارســتان نوای 

راســت پنج گاه پخش می شــد و مردم در حياط بيمارستان 
 اجتماع كــرده بودند و عليــه آقای اصولی شــعارهای خنثی

 می دادند.

با دانستنی های تاریخ ایران آشنا شوید 
 شهر سمرقند را كاوس قباديان بنا كرد  و سياوش كاوسان به فرجام 
رساند .كيخسرو سياوشان آن جا زاده شد و ورجاوند، آتش بهرام را آنجا 
نشاند. پس زرتشت از فرمان گشتاسب شــاه دين آورد و آن را بر هزار و 
دويست فرگرد به دين دبيری بر صفحات زرين  حك كرد و به گنج آتشگاه 

نهاد . سپس گجسته اسكندر آن را سوخت و به دريا ريخت.
 بلخ بامی شهر نوازك را اسفنديار گشتاسپان ساخت . سپس ورجاوند 
آتش بهرام را آنجا نشاند )آتشكده ( و نيزه خويش را در آنجا زد . به يبغو 
خاقان - چول خاقان - ارجاسب خيونان شاه پيغام فرستاد كه هر كس به 

اين نيزه نشری كند چونان است كه به ايرانشهر تاخته است .
شهر »خوارزم« را نرسه يهودگان بنا نهاد.

شهر »مرو رود« را بهرام يزدگردان بنا كرد.
 شهر »پوشنگ« را شاپور اردشيران بنا نهاد و بر آن پلی بزرگ ساخت. 
 شهر »توس« را توس نوذران ســاخت كه نهصد سال خاندان وی در 
آنجا سپهبد بودند . پس از آن سپهبدی به زرير سپس به بستور و از بستور 

به كرزم رسيد.
شــهر »نيشــابور« را شاهنشاه شــاپور اردشيران ســاخت بدانگاه 

)زمانی كه( كه پهليزگ تو را كشت به همانجا شهر را فرمود ساختند.
 شهر »قاين« را كی لهراسب پدر گشتاسب شاه بنا نهاد .
شهری در گرگان به نام »ی« را نرسه اشكانيان ساخت .

بریده ها

كنسول بازی » پی اس فور« فقط اون جاش كه كنسول رو می  خری 
بعد می بينی پول پنج تا بازی از پول خود كنســول بيشتر ميشه، ميری 

كنسولت رو می فروشی!
واليبال نشسته خارجی فقط اون جاش كه موقع شادی شونه، از من و 

تو هم سالم تر ميشن!
دليل تنفر بچه های دهه شصتی از حموم تو بچگی اين بود كه والدين 

گرامی فكر می كردن دارن ته قابلمه مسی رو می سابن، نه سر بچه!
تازه معضل لب تاب و لپ تاپ و لپ تاب و لب تاپ و فالكس و فالسك 
رو داشتم هضم می كردم كه مايكروفر وماكروفر و مايكروويو و ماكروويو 

از آشپزخونه اشاره كردن بيا!
 قبال رنگ رخساره خبر می داد از سردرون، حاال بايد بری استوری و 

پست ها و بيوی طرف رو بخونی تا بفهمی چشه!
باز همين كه فكر می كنين ما ويدئو هايی رو كه برامون می فرستين يا 
تو اينستا می ذارين، پلی می كنيم و تا تهش می بينيم، نشون ميده هنوزم 

به دنيا خوش بين هستين!
 آدما عكس كارت ملی شون هم با خودشون فرق داره، بعد توقع داری 

ظاهر و باطن شون يكی باشه؟
 تنها راهی كه من می تونم به صورت خودجوش درس بخونم، خراب 
شدن همزمان لپ تاپ، گوشی و تلويزيون و سوختن فلش و قطعی كامل 

تلفن و برق و قرنطينه كامل با فاميل و خانواده است!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

ســمت یــا از روی ذوق، یا 
از روی حســرت یا از روی 

نفرت
»کافکا در کرانه«
اروکی موراکامی

»اسم تو خاص ترین 
کلمه زندگی من است«

برای هر کسی یه اسم 
تــو زندگیــش هســت 
که تا ابــد هرجایی اونو 
 بشــنوه ناخــودآگاه بــر

مــی گــرده بــه همون 

گروهی از ســارقان توانســتند پس از ســرقت اثر هنری »هرج و مرج طاليی 
طبيعت«در بلژيك ســوار بر خودرو و با ســرعت 220 كيلومتر در ساعت فرار 
كنند.»هرج و مرج طاليی طبيعت« يك اثر هنری ســاخته شده از طال به ارزش 

2.2 ميليون دالر است.
سرقت با شكستن شيشه گالری با ضخامت 5 سانتی متر توسط يك ميله ضخيم 
صورت گرفته است. »هرج و مرج طاليی طبيعت« با 45 كيلوگرم طالی 18 عيار 
ساخته شده است.بر اســاس گزارش پليس بلژيك، كل سرقت Stealing در 

عرض 4 دقيقه انجام شده است.

ساختمان های مختلفی در جهان وجود دارند ولی برخی از آنها ويژگی هايی دارند 
كه آنها را  از بقيه متمايز می كند. ساختمانی پوشيده از در كره جنوبی يكی از اين 
ساختمان هاست.چی جونگ هووا، هنرمند با اســتعداد اهل كره جنوبی يكی از 
ساختمان های مخروبه اين شهر را كه در مركز شهر قرار داشت و در معرض ديد همه 
بود به روش جالبی طراحی كرد. او برای بازسازی اين ساختمان از درهای كهنه و 

رنگی خانه های قديمی استفاده كرد و كل ساختمان را از در پوشاند.
به تازگی پوسترهای تبليغاتی يك زن سياستمدار تايوانی كه قصد دارد نماينده 
شورای شهر شود، موجب خنده و تمسخر مردم تايوان در شبكه های اجتماعی 

شده است. 
تصويری كه اين زن روی پوسترش از خود گذاشــته، هيچ شباهتی به او ندارد و 
بسيار جوان تر و الغرتر اســت! گويا او تصوير جوانی اش را با فتوشاپ دستكاری 
كرده تا تاثير بهتری روی مردم داشته باشــد؛ اما مردم با ديدن چهره واقعی او، 
 شروع به تمسخرش در فضای مجازی اين كشور كردند و تبليغاتش نتيجه عكس

 داد!

سرقت تابلوی طالیی 2 میلیون دالری در عرض ۴ دقیقه!پوستر تبلیغاتی خنده دار

ساختمانی پوشیده از در

استاد در سال 
1320 با يك ســبيل تنومند بر پشت لب 

در تهران متولد شــد. بعضی ها صدايش می كردند:»پير ما«،  
بعضی ها صدايش می كردند: »عمو سبيلو«، مادرش صدايش می كرد: 

»منوچهر:، خودش به  خودش می گفت: »م – پسر خاله و الف- اين كاره«. اگر زن 
می گرفت زنش صدايش می 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 شــنيده ايد. خوب شاعرش منوچهر احترامی است. 

استاد جنس اش جور بود. از كودك دو ســاله تا پيرمرد صدساله مشتری اش 
بودند  همه نوع اثر ادبی هم در طبله عطاری اش پيدا می شــد. شعر، 

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