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بخندید و گریه کنید!
»خجالت نکش« و »چهارراه استانبول« به سینماهای اصفهان آمدند ؛
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تمام مددجویان از بیمه حوادث بهره مند هستند
قائم مقام مددجویان کمیته امداد اصفهان:

8

بانک ها از اصناف حمایت کنند
رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:

مدیرعامل آبفای کشور:3

3
مشترکان پرمصرف آبی 

جریمه می شوند

ساختمان بی روح شهر 
جان می گیرد
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 معاینه فنی موتورسیکلت ها 
از سال آینده در اصفهان
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 شهردار اصفهان :

11

 به بهانه انتشار سندی از یک خاصه خرجی ویژه 
در دوران مدیریت قبلی شهرداری اصفهان

اینجا چراغی روشن هست؟!
در کانال هــای تلگرامــی اصفهان، ســندی از خاصه 
خرجی های مدیر سابق روابط عمومی شهرداری اصفهان 
منتشر شده بود که نشان می داد در همان روزهایی که این مدیرجوان 
)که به نظر می رسد پله های ترقی را زیادی زود طی کرد!( از کمی بودجه...

عمده سهام شرکت 
فوالدمبارکه معامله شد

نعمتی که نقمت می شود
   طعم شیرین تولد 5 قلوهای اصفهانی با مصائب تامین   هزینه های باال تلخ شد؛

 رییس اورژانس استان اصفهان خبر داد: 

شماره مزاحمان  اورژانس قفل می شود

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد مناقصات عمومی زیر را از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصه در سامانه تاریخ 97/2/16 می باشد.
نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: 1- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از ســوی موسسات اعتباری 
غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید 

فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه.
 2- فیش واریزی به حساب شماره 4001119506377117 بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید 

فوالدشهر )وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد(

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز یکشنبه مورخ 97/2/16 تا روز شنبه مورخ 97/2/22 
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14/30 روز سه شنبه مورخ 97/3/1 

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8/30 روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:

فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کدپستی 8491741111 صندوق پستی: 84915-167 
تلفن: 5-03152630161 دورنویس: 03152624181 

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737  و 
   85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت  اول(

م الف: 172294 

ف
شماره و تاریخ ردی

مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهمناقصه
مبلغ تضمین شرکت 

در فرآیند ارجاع 
کار)ریال(

گواهی نامه 
نحوه پرداختصالحیت

97/332/ص1
97/1/28

تهیه و اجرای خط 
کشی ترافیکی طولی 
خیابان ها و خط کشی 

عرضی معابر پیاده 
در برزن های ایثار و 
فرهنگ شهر جدید 

فوالدشهر

181/506/000 ریال3/630/120/000 ریال

داشتن حداقل پایه 
پنج در گرایش راه 
و ترابری از سازمان 

برنامه و بودجه 
)سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی سابق(

پرداخت حداقل چهل درصد 
از مبالغ ناخالص صورت 

وضعیتهای تایید شده از طریق 
تهاتر با اراضی یا واحدهای 

موجود با کاربری مختلف در 
شهر جدید فوالدشهر به قیمت 

کارشناسی روز و پرداخت 
مابقی یا به صورت نقدی و یا 
از طریق اوراق یا اسناد خزانه 
اسالمی در صورت تخصیص 

صورت می گیرد

97/333/ص2
97/1/28

تهیه و ساخت و نصب 
چراغ های چشمک زن 

و تابلوهای اسامی 
میادین، بلوارها و 

خیابان ها، بازتاب و 
سرعت گاه لرزاننده 

جهت بلوارها و میادین 
برزن ایثار و فرهنگ 
شهر جدید فوالدشهر

124/144/345 ریال2/482/886/900 ریال

داشتن حداقل پایه 
پنج در گرایش راه 
و ترابری از سازمان 

برنامه و بودجه 
)سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی سابق(

پرداخت حداقل چهل درصد از 
مبالغ ناخالص صورت وضعیت 
های تایید شده از طریق تهاتر 
با اراضی یا واحدهای موجود با 
کاربری مختلف در شهر جدید 
فوالدشهر به قیمت کارشناسی 

روز و پرداخت مابقی یا به 
صورت نقدی و یا از طریق 

اوراق یا اسناد خزانه اسالمی 
در صورت تخصیص صورت 

می گیرد
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بهتریـن حالـت، احتمـاال شـکلی از »مانـدن 
و نمانـدن« اسـت! هرچـه بـه 22 اردیبهشـت و 
اعـام نظر نهایـی ترامـپ دربـاره برجـام نزدیک تر 
می شـویم، به همـان میـزان تهدیـدات، فشـارها و 
توصیـه هـا و امـا و اگرها هـم افزایـش می یابـد. در 
این گیـر و دار ، نمایش مضحک نخسـت وزیر رژیم 
صهیونیسـتی را کـم داشـتیم کـه در یـک شـوی 
تبلیغاتـی 55 هـزار صفحـه فایـل و ۱۸۳ سـی دی 
که مدعی بـود اسـناد و مـدارک جدیـدی از برنامه 
هسـته ای ایـران را نشـان می دهـد را در حضـور 
خبرنـگاران ارائـه کـرد و مدعی شـد تهـران بعد از 
امضـای برجـام بـه صـورت مخفیانـه، بعـد نظامی 
برنامه هسـته ای خود را حفظ کرده و تاش داشـته 

بـه سـاح اتمی برسـد.
البتـه ایـن اولیـن بـاری نبـود کـه نتانیاهـو چنین 
نمایـش هـای مسـخره ای را به اجـرا درمـی آورد. 
سـران کشـورهای جهـان هنـوز سـیرک نخسـت 
وزیـر در سـال 20۱2 را از یاد نبرده انـد. وقتی برای 
نمایـش میزان قدرت هسـته ای ایران، یک نقاشـی 
بچگانـه از بمبی را نشـان داد که همه را به شـگفتی 
و تمسـخر و خنـده واداشـت. نتانیاهـو امـا دسـت 
بردار نبوده و نیسـت. چندی پیش هـم در همایش 
امنیتـی مونیـخ  بـا نمایـش تکـه ای آهـن پـاره در 
کنفرانـس مونیـخ گفـت: ایـن قطعـه ای از پهپـاد 
ایرانـی اسـت؛ آقـای ظریـف ایـن را می شناسـی؟ 

مـال شماسـت!
او ایـران را به یـک ببر تشـبیه کـرد و گفـت: توافق 
برجـام تنهـا کاری کـه کـرد ایـن بـود کـه »ببـر 

خشـمگین ایرانـی را از بنـد رهـا کـرد.« 
سـپس وزیـر خارجـه کشـورمان را بـه دروغگویی 
متهـم کـرده و گفـت: » وزیـر خارجـه ایـران بـا 

سـخنوری، دروغ می گویـد. اگر می خواهـی پیامی 
بـه تهـران ببـری، بـه آنهـا بگـو عـزم اسـراییل را 

آزمایـش نکنیـد«.
حـاال پـس از ادعاهـای تـازه مطـرح شـده توسـط 
نتانیاهـو، فدریـکا موگرینـی طـی سـخنانی در 
قاهـره گفتـه اسـت: برجام بـر اسـاس فرضیـات یا 
اعتماد اسـتوار نیسـت بلکه بـر تعهدات مشـخص، 
راسـتی آزمایی و نظارت دقیق توسـط آژانس انرژی 

اتمی اسـتوار شـده اسـت.
موگرینـی گفته که آژانـس بین المللی انـرژی اتمی 
باید ابتـدا اطاعات منتشـر شـده از سـوی نتانیاهو 
را بررسـی کند؛ چـرا که آژانـس بین المللـی انرژی 
اتمـی تنهـا سـازمان مسـئول نظـارت بـر تعهدات 

هسـته ای ایران اسـت.
آژانـس بین المللی انـرژی اتمـی هم اعـام کرد که 

هیچ مـدرک معتبری پـس از سـال 200۹ مبنی بر 
اینکـه ایران برنامه هسـته ای نظامی داشـته باشـد، 
وجود نـدارد. الوروف، وزیر خارجه روسـیه که از هم 
پیمانـان اسـتراتژیک ایران نیز محسـوب می شـود 
هـم از نتانیاهـو خواسـت تـا اگـر مدرکـی دارد بـه 

سـازمان ملل نشـان بدهـد و نمایش اجـرا نکند!
ادعاهـای آقـای نخسـت وزیـر آن قـدر غیرواقعـی 
بود که حتـی  تحلیلگران اسـراییلی نیـز اظهارات و 
نمایـش او را غیرکاربردی و صرفا بـا اهداف داخلی و 
تحت الشـعاع قرار دادن ترامپ بـرای تصمیم گیری 

درباره ایـران عنـوان کردند.
نتانیاهـو ایـن روزهـا در کابـوس ایـران دسـت و پا 
می زنـد. ایـن را از اظهارنظرهـای هـرروزه او درباره 
ایـران مـی تـوان متوجه شـد. اتهـام زنـی هایی که 
بـه رونـدی ثابـت و هفتگـی تبدیـل شـده اسـت. 

حـاال در آخریـن روزهـای مانـده بـه اعـام نظـر 
نهایـی واشـنگتن دربـاره برجام، بـه نظر می رسـد 
که نخسـت وزیـر رژیـم صهیونیسـتی نیـز آخرین 
تاش هـای خـود بـرای تحت الشـعاع قـرار دادن 
 تصمیـم دونالـد ترامـپ را بـه کارگرفتـه اسـت.

 تـاش هایـی کـه بـه نظـر مـی رسـد روی رییس 
جمهـور آمریـکا بـی تاثیـر نبـوده اسـت.

»مانـدن آمریـکا در برجـام در کنـار اعمـال 
تحریم هایـی دیگـر« تـا »خـروج آمریـکا از برجـام 
بـدون اعمال یـا بازگردانـدن تحریم های گذشـته« 
یـا »حفـظ برجام بـه شـرط مذاکـره بر سـر نقش و 
نفـوذ منطقه ای و موشـک های بالسـتیک ایـران به 
عنوان امتیازی بـرای راضی کردن ترامـپ به ماندن 
در برجـام« از گمانـه هایی اسـت که دربـاره فرجام 
برجام، مطـرح می شـود. شـاید اروپایی هـا بتوانند 
در ایـن چنـدروز باقـی مانـده نظـر ترامـپ را برای 
باقی ماندن نه چنـدان گرمابخش و موثـر در برجام 
جلـب کنند و کارشـکنی هـای نتانیاهو را بـی تاثیر 

کننـد. هرچند ایـن احتمـال ضعیف اسـت. 
حتـی اگـر برجـام از سـوی آمریـکا چنـدان جدی 
دنبال نشـود، بازهم ایران تمایل شـدیدی به ماندن 
در برجـام دارد؛ امـا نه اینکـه به هر قیمتـی بخواهد 
در ایـن توافـق بمانـد و تـا پایـان دنیـا بـه اجـرای 
توافقـی کـه جـز اعمـال فشـار و امتیازخواهی های 
بیشـتر ثمـره ای برایـش نـدارد، ادامـه دهد.ظریف 
صریحـا اعـام کـرده کـه آمریـکا بهتر اسـت عمل 
به تعهدات خـود را شـروع کند، در غیـر این صورت 
خـودش مسـئول پیامدهـای عمـل نکـردن بـه 

تعهداتـش خواهـد بود.
امـا آمریـکای همیشـه بدعهـد آیـا بـا اینگونـه 
توصیه هـا دسـت از پیمان شـکنی و توطئـه چینی 
علیـه کشـورمان برمـی دارد؟ تجربـه چهـل سـاله 

،پاسـخ منفـی بـه ایـن سـوال مـی دهد!

زمان و مکان دیدار بین رهبران 
کره شمالی و آمریکا مشخص شد

رییس جمهور آمریکا اعام کرد که زمان و مکان 
برای دیدار با رهبر کره شمالی تعیین شده است.
ترامپ گفت: سفر در حال برنامه ریزی است و من 
قرار است به زودی با کیم جونگ اون، رهبر کره 
شــمالی دیدار کنم. حاال مکان و زمان مشخصی 
برای این دیــدار داریم و بــه زودی آن را اعام 
می کنیم.رییس جمهوری آمریکا همچنین به این 
مسئله اشاره کرد که اخبار خوب به زودی درباره 
ســه آمریکایی محبوس در کره شمالی منتشر 
می شــود.وی همچنین گفت: اقدامات خوبی در 
ارتباط با این گروگان ها انجــام داده  و با رهبری 

کره شمالی ارتباط برقرار کرده ایم.

۳ برابر شدن شنود مکالمات تلفنی 
توسط آژانس جاسوسی آمریکا

اطاعات ملی آمریکا طی ســال گذشــته اقدام 
به جمــع آوری و ضبط 5۳4 میلیــون مکالمه 
تلفنی و پیام متنی شــهروندان آمریکایی کرده 
است که این رقم نسبت به سال 20۱6 میادی، 
۳ برابر شده است.افزایش چشــمگیر مکالمات 
تلفنــی و پیام های متنی ضبط شــده توســط 
آژانس اطاعات ملی آمریکا در شــرایطی است 
که نمایندگان آمریکایی در سال 20۱5 میادی 
قانونــی را تصویب کردند تــا توانایی این آژانس 
برای ضبط مکالمــات تلفنی و پیام های متنی را 
محدود کنند.رشد فزاینده ضبط مکالمات تلفنی 
موجب افزایش نگرانی از ســوی مدافعان حقوق 
حریم خصوصی در آمریکا شده است.این گزارش 
همچنین نشانگر افزایش ضبط مکالمات تلفنی 
و ارتباطات اینترنتی اتباع خارجی اســت که در 

خارج از آمریکا زندگی می کنند. 
    

روسیه جایگزینی ابزارهای بازرسی 
آژانس در ایران را نمی پذیرد

ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که 
مســکو جایگزینی ابزارهای بازرسی و تضمین 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارتباط با روند 
اجرای برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( را 
غیرقابل قبول می داند و آن را نمی پذیرد.»ماریا 
زاخاروا« توضیــح داد: ما جایگزینــی ابزارهای 
تضمین و شیوه های بازرسی ایجاد شده توسط 
آژانــس را که کارآمدی آن کاما اثبات شــده را 
با انواع مختلف انحرافــات وگمانه زنی هایی که 
متاسفانه در حال حاضر در رسانه ها کم نیستند، 
غیر قابل قبول می دانیم.وی خاطرنشــان کرد: 
روســیه معتقد اســت که تمامی مسائل مربوط 
به راســتی آزمایی آژانس در ایران باید دقیقا در 
چارچوب ابزارهای خود آژانس حل و فصل شود 
این مسئله در پاســخ به ادعاهای اخیر بنیامین 

نتانیاهو مطرح شده است.

 پا پس کشیدن آمریکا 
از کمک نظامی به مصر

بنابر اعام معاون رییــس کمیته اعتبارات مالی 
سنای آمریکا، این کشــور سیصد میلیون دالر از 
کمک های نظامی خود به مصر را به حال تعلیق 
درآورد.»پاتریک لیهی«، شــروطی را برای لغو 
تعلیق کمک نظامی آمریکا بــه مصر، به وزارت 
امور خارجه آمریکا ارســال کرد تا این شــروط 
را به قاهــره اعام کند. از جمله این شــروط آن 
اســت که مصر تامین مالی هزینــه های درمان 
آپریل کورلی، شهروند آمریکایی را که در حمله 
هوایی بالگردهای مصری به کاروان گردشگران 
در صحرای غربی در ســال 20۱5 زخمی شــد، 

پرداخت کند. 

بدعهدهای همیشگی

به میزبانی ستادکل نیروهای مسلح 
صورت گرفت؛

برگزاری نشست کمیسیون 
مشترک نظامی ایران و عمان

چهاردهمین نشست کمیســیون مشترک 
نظامی جمهوری اســامی ایران و سلطنت 
عمان به میزبانی ســتاد کل نیروهای مسلح 
برگزار شــد.در اولیــن روند مذاکــرات این 
نشست، روند پیشــرفت توافقات و تعامات 
و همچنیــن برنامــه ریزی برای توســعه و 
 تعمیق هرچه بیشتر روابط نظامی و انتظامی

 بین المللی نیروهای مســلح دو کشور مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری 
آذربایجان:

انتقال اسناد ادعایی برنامه 
هسته ای از باکو کذب است

ســخنگوی وزارت امور خارجــه جمهوری 
آذربایجان، ادعای برخی رسانه های منطقه 
در مورد انتقال اسناد ادعایی برنامه هسته ای 
 ایران از طریــق خاک کشــورش را تکذیب

 کرد.

حکمت حاجی اف اظهار داشــت : ادعاهای 
مطرح شــده در این زمینه از سوی نهادهای 
مربوطه باکو، به صورت جدی بررســی شد و 
قاطعانه می گویم که ادعای انتقال اطاعات 
ادعایی مربوط به برنامه هســته ای ایران از 
طریق خــاک جمهــوری آذربایجان صحت 
ندارد و جعلی است .روزنامه کویتی الجریده 
به تازگی مدعی شــد که سرویس اطاعاتی 
رژیم صهیونیستی اســناد برنامه هسته ای 
ایران را درماه ژانویه ســال 20۱۸ میادی 
، ازمســیرهای خارج از گذرگاه های مرزی 
به خاک جمهــوری آذربایجان رســانده و 
 سپس از مســیر هوایی به اســراییل منتقل 

کرده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه 
از در اختیار داشتن اســنادی خبر داد که به 
ادعای او؛  نشــان می دهد ایــران در زمینه 
فعالیــت هســته ای اش دروغ گفتــه و به 
این فعالیت ادامه داده اســت. ایــن اتهام از 
ســوی شــخصیت ها، فعاالن انرژی هسته 
ای و سیاســت گذاران در سراســر جهــان 
 به عنــوان نمایشــی از ســوی نتانیاهو رد

 شد.

کشتی کریستال، مقصر سانحه 
نفتکش سانچی شناخته شد 

پس از حدود 4 ماه از وقوع ســانحه برخورد 
نفتکــش ایرانی ســانچی و کشــتی فله بر 
کریســتال، رییــس هیئت ایرانی بررســی 
ســانحه، دالیل این حادثه مرگبــار را اعام 
کرد و گفت: بر اســاس نظریه ایــران، پاناما 
 و بنگادش کشــتی کریســتال مقصر بوده 

است.
وی با اشــاره بــه اطاعــات جعبه ســیاه 
کشتی، تصریح کرد: کشتی فله بر کریستال از 
بندر کاالمای آمریکا به سمت بندر دونگاوان 
چین حرکت می کند و همه بررسی های فنی 

آن بدون نقص اعام شده است. 
وی تاکید کرد: هر دو کشــتی نتوانســته اند 
مطابق با قانــون 5 کنوانســیون جلوگیری 
از تصادم در دریا با موضوع الــزام دیده بانی 
کامل از طریــق دیدن و شــنیدن و تمامی 
ابزارهــای در اختیــار نســبت بــه خطــر 
تصــادف آگاهــی الزم را به عمــل آورند و  
 نتوانستند ارزیابی درســتی از تصادم داشته

 باشند.

حمیدرضا فوالدگر
نماینده اصفهان در مجلس:

پارلمان

سـخنگوی شـورای نگهبان اظهـار داشـت: الیحه 
الحـاق دولـت جمهـوری اسـامی ایـران بـه 
کنوانسـیون مبارزه با جرایم سـازمان یافته فراملی 
)کنوانسـیون پالرمو( در جلسـه 26 اسـفندماه ۹6 
شـورای نگهبان بررسـی شـد و بـا توجه بـه اینکه 
چندیـن مـورد اشـکاالت شـکلی، امـکان اعـام 
نظـر فراهـم نشـد. وی افـزود: از جملـه ایـرادات 
مربـوط بـه نحـوه ترجمـه متـن کنوانسـیون بود.

با توجه بـه متـن ارسـالی در برخی مـوارد صراحتا 
بـا بعضـی از متن هـای منتشـر شـده کـه در ماده 
4۱ معتبـر شـناخته شـده اند، مطابقـت نـدارد. 
کدخدایی بـا تاکیـد بـر اینکه مشـکل ایـن الیحه 
صرفـا اشـکال ترجمـه ای نبـوده اسـت، تصریـح 
کـرد: آنچـه کـه در ایـن متـن مشـاهده کردیـم، 
فراتر از یـک اشـکال تایپی بـوده و اینکـه گفته اند 
شـورای نگهبـان نمی توانـد نسـبت بـه ترجمـه 
ایراد بگیـرد، این طور نیسـت؛ اگـر ترجمـه مفاد را 
 تغییر دهد، شـورای نگهبـان می تواند و بایـد ایراد 

بگیرد.

ایراد الیحه »پالرمو« فراتر از 
اشکاالت تایپی است

کدخدایی:

شورای نگهبان

کافه سیاست

عکس  روز 

ادامه اعتصابات در فرانسه
مگر برجامی مانده که برای خروج از آن 
استخاره می کنند

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مــردم اصفهان گفت: اگر قرار اســت 
کمیســیون ویژه فضای مجازی تشکیل شود، 
باید تخصصی و کارشناسی باشد نه آنکه سیاسی 
باشد.حمیدرضا فوالدگر اظهار کرد: در کارگروه 
ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن، ظرفیت 
بررسی مسائل مربوط به فضای مجازی وجود 
دارد و نیازی به تشکیل کمیسیون ویژه فضای 
مجازی در مجلس نیست.وی با تاکید بر اینکه 
به جــای ایجاد این کمیســیون ویژه می توان 
کارگروه ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن 
را تقویت کــرد، گفت: از ســوی دیگر اگر قرار 
بر این است که کمیسیون ویژه فضای مجازی 
تشکیل شود، باید تخصصی و کارشناسی باشد 
و از همه تخصص ها در آن فعالیت کنند نه آنکه 
سیاسی باشــد.نماینده مردم اصفهان تصریح 
کــرد: هیچ گونه کمبودی در زمینه بررســی 

کارشناسی فضای مجازی وجود ندارد.

کمیسیون ویژه فضای مجازی 
باید تخصصی باشد

نقوی حسینی
 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی :

برجام

مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت: ترامپ در پی آن 
است که محدودســازی برنامه موشکی کشورمان 
و دست کشــیدن از حضورمان در منطقه را نیز به 
برجام اضافه کند، نه اینکه برجــام را کنار بگذارد!  
شــریعتمداری گفت: اســاس مذاکرات که  برجام 
حاصل و خروجی آن اســت برای لغو تحریم ها بود 
که نه فقط لغو نشده بلکه ده ها تحریم دیگر هم به 
آن اضافه شده است؛ بنابراین معلوم نیست آقایان  
انتظار دارند چه اتفاق دیگــری بیفتد که برجام را 
از بین رفته بدانند؟! مدیر مســئول کیهان گفت: 
از ســوی دیگر با حضورمــان در منطقه و حمایت 
از جبهه مقاومت، عقبه های اســتراتژیک آمریکا و 
اروپا را تســخیر کرده ایم تا آنجا که امروزه، آمریکا 
و اروپا در غرب آسیا ســلطه قبلی خود را از دست 
داده اند و حاکمان دست نشانده آنها به گروگان هایی 
در دست ما تبدیل شده اند.شریعتمداری در ادامه 
گفت: کاش برخی از مسئوالن کشورمان ازجایگاه 
مقتدرانه ایران اســامی در منطقه  با خبر بودند و 
فریب قمپزهای آمریکا و متحدانش را نمی خوردند.

مگر برجامی مانده که برای 
خروج از آن استخاره می کنند

حسین شریعتمداری:

واکنش

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس، نســبت به تاش اروپایی ها 
برای راضی نگه داشــتن آمریکا برای »برجام 
بی خاصیت با تحریم های بیشتر«، هشدار داد.

سید حســین نقوی حســینی اظهار داشت: 
نتانیاهو، احمقانه ترین کار در دوران حکومت 
خودش را به نمایش گذاشــت؛ چــرا که هم 
مطابق برجام و هم معاهده NPT تنها مرجع 
صاحیت دار برای راستی آزمایی فعالیت های 
هسته ای کشــورها، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی در 
همین رابطه درباره رفتــار احتمالی آمریکا در 
قبال توافق هسته ای در تاریخ 22 اردیبهشت 
تصریح کرد: آمریکایی ها به دنبال اجرای برجام 
نیستند و از ابتدا هم نبوده اند و اساسا تعهدات 

یکطرفه ایران را دنبال کرده و می کنند.

اروپا به دنبال »برجام 
بی خاصیت« است

پیشخوان

بین الملل

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اســامی در واکنش به اظهارات نایب رییس شــورای 
موسسان مراکز آموزشی کشور مبنی بر اینکه کمتر از 
20 موسسه کنکوری جامعه را ملتهب می کنند، گفت: 
اگر واقعا کمتر از 20 مورد هســتند این در شأن نظام 

نیست که با چنین وضعی روبه رو باشد، اگر این موسســات قانون را زیر پا می گذارند و مانع اجرای سند 
تحول می شوند؛ اما دولت نمی تواند اسامی آنها را اعام کند اجازه دهند مجلس از طریق قوه قضائیه جلوی 
آنها را بگیرد. وی در ادامه اظهار کرد: از جمله اهداف تاسیس آموزشگاه ها حمایت از اندیشه و فکر نو بود 
اما در عمل نماد بیرونی فعالیت آموزشگاه ها چیز دیگری است و به سمت کنکور و ورود به دانشگاه ها شده 
است.  میرحمایت میرزاده با اشاره به سرانجام حذف کنکور گفت: دولت تا پایان سال ۹۷ باید زمینه حذف 
کنکور را فراهم کند؛ البته وزارت علوم معتقد است زمینه در آموزش و پرورش فراهم نیست.  با این حال 

جلوی پای دولت مانع قانونی برای روشن کردن تکلیف کنکور و آموزشگاه ها وجود ندارد.

صــادق زیبــاکام، اســتاد چند شــغله دانشــگاه آزاد 
کــه پیش تر خبــر از اخراج خــود از این دانشــگاه داده 
بود، همچنــان بــه صــورت مخفیانــه در دانشــکده 
علــوم ارتباطــات و مطالعــات رســانه واحــد تهــران 
مشــغول به تدریس اســت. اواخر سال گذشــته بود که 

دانشــگاه آزاد در راستای اصاح ســاختار  اعام کرد اساتید تمام وقت این دانشــگاه نمی توانند همزمان به 
صورت تمام وقت در دو دانشــگاه عضو هیئت علمی باشــند مگر اینکه وضعیت خود را به حق التدریســی 
تبدیــل کنند.پس از آن صــادق زیباکام  که در دانشــگاه آزاد ســابقه بیش از 2 دهه تدریس داشــت در 
اقدامی جنجــال برانگیز اعام کرد که از دانشــگاه آزاد اخراج شــده اســت. وی در گفت وگوهای جداگانه 
مدعی شــد از اینکه حقوق بهمن ماه مــن را پرداخت نکردند، متوجه شــدم که اخراجــم کرده اند. من فکر 
 می کنم که اگــر در این 25 ســال در دامداری و مرغــداری کار می کردم االن شــأن بیشــتری برایم قائل 

می شدند!

مقابله مجلس با 
موسسات کنکوری 
متخلف 

تدریس  مخفیانه 
زیباکالم در دانشگاه 
آزاد!

 وقتی نتانیاهو برای تحت تاثیر قرار دادن  ترامپ »دلقک« می شود؛ 
آغاز روزهای ســخت 

سید احمد

ظریف: درباره برجام 
دوباره مذاکره نمی کنیم

دولت آمــاده خروج 
آمریکا از برجام

انتقادها به حسن روحانی 
و کابینه اش برای ژست های 
دلواپسانه ای که می گیرند 

ادامه دارد: ارباب وعده ها

سمیه پارسا
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مشترکانپرمصرفآبیجریمهمیشوند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

ماليات بر ارزش افزوده 
راهكارتبيين الگوي مصرف 

صحيح جامعه
بي شک ماليات از منابع مهم درآمدهاي 
دولت اســت. ثبات و تداوم وصول ماليات 
موجــب ثبــات در برنامه ريــزي دولت 
 براي ارائــه خدمات مورد نياز کشــور در

 زمينه هاي گوناگون مي شود. 
تغيير و تحول در اقتصاد کشور و در نتيجه 
تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد 
مســتلزم بازنگري و تجديد نظر در انواع 

ماليات ها و نحوه وصول آنهاست. 
با همين رويکرد و در راستاي تحقق عدالت 
اجتماعي و مالياتي ، اساس قانون ماليات 

برارزش افزوده پايه ريزي شد. 
يکي از اهداف اصلي ايــن قانون، حمايت 
از توليد داخلي بوده و بــه همين منظور 
از کســاني که مصرف آنها بيشــتر بوده و 
اجناس لوکــس و خارجي اســتفاده مي 
کنند ماليات بيشــتري دريافت مي شود. 
مي توان گفت که در تمامي جوامع انساني 
الگوي مصرف افراد بر اســاس فرهنگ آن 
 جامعه و البته قدرت مالي خانواده ها شکل 

مي گيرد. 
زماني که مردم کشوري عادت به مصرف 
خارج از حد داشــته باشــند و بر اساس 
فرهنگ غلــط رايج برجامعه به اســراف 
و تبذيــر بپردازنــد، اقتصاد آن کشــور 
دســتخوش ناماليمــات شــده و عدالت 
اجتماعي از بين مي رود. ماليات برارزش 
افزوده راهکاري است که در چنين مواقعي 
به کار گرفته مي شــود تا هــر که مصرف 
بيشتري دارد ماليات بيشــتري بپردازد 
و دهک هاي پايين و ضعيــف جامعه که 
قدرت خريد پايين تــري دارند متحمل 

فشار اقتصادي کمتري شوند. 

بازار

شیشه شیر  کودک

عمده سهام شرکت 
فوالدمبارکه معامله شد

سهم معادل 4/064 درصد از سهام شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان از طرف شــرکت سرمايه گذاری 
صدر تامين به صورت يکجا ونقد يا نقد و اقســاط 
طبق شرايط اعالمی به قيمت پايه هر سهم 2/857 

ريال در نماد فوالد4 عرضه  و معامله شد.

ایرانی ها 2/5 ميليارد دالر ارز 
دیجيتال خریدند

رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
تاکيد کرد: با توجــه به اينکه هيچگونــه ارز ملی 
مجازی فعال در کشــور طراحی نشــده و موجود 
نيست، بر اساس آمارهای دريافت شده با وجود اينکه 
بخش بسيار محدودی از مردم کشورمان مشتری 
ارزهای مجازی و اين بازار نوين هستند تا به امروز 
رقمی بيش از 2.5 ميليارد دالر به منظور خريد ارز 
ديجيتالی از کشور خارج شده و بيشتر فعاالن حوزه 
پول ديجيتالی به منظور سفته بازی و سودهای کالن 
وارد اين عرصه می شوند.پورابراهيمی اظهارداشت: 
بانک مرکزی به عنوان قانون گذار حوزه ارزی کشور 

بايد نسبت به صدور مجوزهای الزم اقدام کند.

مدير عامل بانک کشــاورزی گفت: بانک کشاورزی 
ارتباط خوبی با کشاورزان دارد و در اين رابطه سعی 
کرده ايم در وصول بدهی ها تا حــد امکان رعايت 
حال آنهــا را بکنيم.روح ا... خدارحمی با اشــاره به 
مشکالت پيش روی کشــاورزان آسيب ديده شرق 
اصفهان اظهار کرد: سعی کرده ايم با همفکری های 
انجام گرفته توســط نمايندگانی از دل کشاورزان، 
راه حل خوبی را پيش پای کشاورزان که مشتريان 
قديمی بانک هســتند، بگذاريم.مديــر عامل بانک 
کشاورزی کشــور افزود: بانک کشــاورزی ارتباط 
خوبی با کشــاورزان دارد و اين قشــر زحمت کش 
سال ها قبل از تسهيالت بانکی اســتفاده کرده اند 
ولی به دليل مشکالت مربوط به کم آبی در سال های 
اخير با مشــکالتی در زمينه پرداخت بدهی ها روبه 
رو شــده اند.وی با بيان اينکه از چنــد منظر به حل 
مشکالت کشــاورزان وارد شــده ايم، گفت: سعی 
کرده ايم در وصول بدهی ها تــا حد امکان، رعايت 
حال کشاورزان را بکنيم که با اقساط کمتر و مدت 
زمان طوالنی تر، تسهيالتی را که قبال پرداخت شده 

وصول شــود.خدارحمی بيان کرد: با اجرای بند )و( 
تبصره قانون بودجه ســال 96 که امســال در قالب 
تبصره 18 دنبال خواهيم کرد، سعی کرده ايم برای 
منطقه شــرق اصفهان، اعتبار خوبی با رايزنی بانک 
مرکزی داشته باشيم و در تعيين تکليف پرونده ها 

اولويت قائل شويم.
مدير عامل بانک کشــاورزی کشور تصريح کرد: در 
قالب تبصره 18 سعی بر اين است که جرايم و وجه 
التزامی که کشاورز قرار بود پرداخت کند، بخشيده 
شود و فقط اصل تسهيالت دريافت شده را بپردازند.

مدیر عامل بانک کشاورزی خبر داد:

بخشودگی جرایم تاخير تسهيالت کشاورزان 

دریچه

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،966،000
تومان

961،000نیم سکه
تومان

571،000ربع سکه
تومان

371،300سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

126،691
تومان

      قیمت سکه و طال

شيشه شير بيبی کر 
174Giraffe مدل

 24,000
تومان

شيشه شير نيپ مدل 35066 
ظرفيت 120 ميلي ليتر

 37,000
تومان

شيشه شير بيبی نوا مدل 
Flower ظرفيت 150 ميلي ليتر

 40,000
تومان

 ميزان رشد توليد
  محصوالت فوالدی در ایران

 ۱۰ برابر دنيا است

عکس روز

خبر

رييس اتحاديه صنايع دستی اصفهان گفت: وقتی اصفهان 
در نوروز ســال جاری جزو هشت شــهر برتر گردشگری 
کشور به حساب نمی آيد بايد بررسی جدی داشته باشيم 
کجای کار در صنعت گردشگری دچار مشکل است؟ عباس 
شيردل اظهار کرد: اگر قرار است امسال به توليد ملی جدی 

نگاه شود بايد ابتدا بانک ها حمايت خود را از اصناف نشان دهند و دولت، مسئوالن کشور و بخش خصوصی بايد 
نگاهشان به توليد داخلی باشد. رييس اتحاديه صنايع دستی اصفهان با انتقاد از کنار گذاشتن برخی قوانين 
توسط يک کارمندان اداری در امور مالياتی، ادامه داد: کاهش آمار رفته رفته توليدات توليدکنندگان را به صفر 
خواهد رساند و کشورهای  رقيبی که توليدات ايراني را کپی می کنند، می توانند بازار را به دست بگيرند. رييس 
اتحاديه صنايع دســتی اصفهان ادامه داد: در اصفهان همه بخش ها و ادارات می خواهند به گردشگری ورود 

کنند و اين يک مشکل است. 

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:

بانک ها از اصناف 
حمایت کنند

مديــر عامل شــرکت بازرگانــی دولتی ايــران، جزئيــات توزيع 
کاالهای اساســی ماه رمضان را تشــريح کرد.يزدان سيف  با اشاره 
به هماهنگی های انجام شــده برای تنظيم بازار ماه مبارک رمضان 
اظهارداشــت: با هماهنگی انجمن های صنفــی مربوطه از جمله 
انجمن روغن نباتــی، انجمن شــکر، انجمن ماکارونــی، انجمن 
فروشــگاه های زنجيره ای و انجمــن برنج تالش کرديــم بازار کم 
تنش و بی تنشــی را در ماه مبارک رمضان داشته باشيم.وی افزود: 
در اين راستا حدود ٣0 هزارتن برنج را در فروشگاه های زنجيره ای 

 و تعاونی هــای مصرف با قيمت های مشــخص و مصــوب توزيع
 خواهيم کرد.مديرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ايران ادامه داد: 
همچنين حدود ٣0 هزارتن شــکر به مناســبت اين ايــام توزيع 
می شــود که 10 هزارتن آن به صورت بســته بندی شده از طريق 
فروشــگاه ها و 20 هزارتن از طريق صنوف برای مصارف شيرينی و 
شکالت خواهد بود. معاون وزير جهاد کشــاورزی تصريح کرد: در 
حوزه گوشت مرغ، گوشــت قرمز و تخم مرغ نيز تدابيری انديشيده 
شده که در حوزه مسئوليت شرکت پشــتيبانی امور دام است و اين 

شرکت به موقع اطالع رســانی های الزم را انجام خواهد داد.سيف 
گفت: قيمت هرکيلوگرم برنج هندی 1121 تحويل به فروشندگان 
و فروشــگاه های زنجيره ای 5200تومان و برای مصرف کنندگان 
5500 تومان اســت؛ همچنين قيمت برنج هندی پی آر 11 درب 
انبار عمده فروشــی 2٣00 تومــان و برای مصــرف کننده 2600 
تومان اســت.به گفته وی قيمت هر کيلوگرم برنج تايلندی هومالی 
 تحويل به فروشندگان ٣600 تومان و برای مصرف کنندگان ٣900 

تومان است. 

توزیع کاالهای اساسی ماه رمضان از 22 اردیبهشت آغاز می شود

يک عضو کميسيون انرژی مجلس گفت: امروز سود تجارت 
به مراتب از توليد باالتر است و اگر بخواهيم به سمت اقتصاد 
پويا و دانش بنيان حرکت کنيم بايــد قانون کار را تغيير 
دهيم.علی بختيار اظهار کرد: يکی از موانع موجود بر سر راه 
توليدکنندگان مربوط به نظام مالياتی و خصوصا ماليات بر 

ارزش افزوده است که در اين زمينه با تعاملی که با دولت انجام شد، اصالح اين قانون در دستور کار قرار گرفت 
و کميسيون اقتصادی در حال کار کردن روی آن است و بايد در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گيرد.

نماينده مردم گلپايگان در مجلس ادامه داد: در رابطه با برخی از مشکالت بين کارفرمايان و کارگران، قانون کار 
نياز به اصالح دارد و  بايد به گونه ای باشد که انگيزه سرمايه گذاری در مناطق صنعتی و يا خارج از اين مناطق 
را ايجاد کند. اکنون نيز در قانون کار اشکاالتی وجود دارد که در فراکسيون توليد و اشتغال نيز مورد بحث قرار 

گرفته و قرار است دولت اليحه ای را بياورد و مشکالت توليدکنندگان را برطرف کند.

 عضو کمیسیون انرژی مجلس: 

قانون کار باید
 اصالح شود

 طال در ايران به عنوان دما ســنج اقتصادی شــناخته
 می شــود و در هــر شــرايط سياســی، اجتماعی و 
اقتصادی اين سکه اســت که معموال با باالرفتن نرخ 
و يا در معدود مــواردی پايين آمــدن قيمتش تب و 
تاب بازارهــای ايران محک می خــورد. در اين ميان 
اما آمار حيرت انگيز منتشر شــده خريد طال توسط 
 ايرانيان در ماه های گذشته بسيار جالب و تامل برانگيز

 است. 
اگر چه ايــران جزو 6 کشــور مصرف کننــده اصلی 
طــال در جهان اســت؛ اما آمارهای منتشــر شــده 
توســط شــورای جهانی طال نشان از رشــد سرسام 
آور تقاضــای طال  طی ماه هــای اخيــر دارد. بر اين 
اســاس ميزان تقاضا برای خريد ســکه و شمش طال 
درايران در ســه ماهه نخســت ســال 2018 به ٣.9 
 تن رســيده که باالترين رقم طی ٣ ســال گذشــته 

بوده است.
نگرانی، نقدینگی را به بازار طال آورد

 آمارهای منتشر شده توسط شورای جهانی طال نشان 
می دهد،  ايرانيــان به دليل نگرانی ســرمايه گذاران 
از تشــديد تنش ها در روابط ايران و آمريکا و چشــم 
انداز اقدامات کنترلی ارزی به خريد طال در بازار روی 

آورده اند.
 يک مقايســه آماری نشــان می دهد که ايرانيان در 

ماه های اخير چيزی در حدود نصف تقاضای ســاالنه 
مصر طال خريده اند اتفاقی که اگر تداوم يابد به زودی 
ايران را در صدر کشورهای خريدار طال در خاورميانه 
قرار خواهد داد. اين مســئله اما در کنــار کاهش 16 
درصدی آمار مصرف جواهرات در ســه ماهه نخست 
 امسال نشان از رکود شديد بازارهای ايران و سرگردانی 
ســرمايه هايی اســت که صاحبــان آنها نگــران بر 

بادرفتن شان هستند. 
دولت در صدر خریداران جهانی طال

شــورای جهانی طال سال گذشــته اعالم کرد که در  
ســال 2017 ايران بــا افزايش 12درصــدی، ميزان 
خريد طال و جواهرات خود را به يک قدمی عربســتان 
يعنی 45.4 تن رســانده است. شــورای جهانی طال 
گزارش داده بــود که ايران و کويت تنها کشــورهای 

خاورميانه هستند که در  سال گذشته ميالدی تقاضای 
آنها برای طال و جواهرات افزايش داشــته اســت. اين 
گزارش حاکی اســت، حتی با وجود آن که تقاضا برای 
شمش و سکه در اين منطقه نفت خيز جهان در  سال 
 گذشته بيش از دو برابر شده و به 40/5تن رسيده است،
بازار همچنان نســبت به متوســط تقاضــای حدودا 
70 تنــی ســال های 2007 تــا 2016 کاهش قابل 
توجهی نشــان می دهد؛ البتــه در ايــن غائله حتی 
بزرگ ترين خريدار طالی خاورميانه يعنی عربستان 
 هــم خريدهايش برخــالف ايــران روند کاهشــی

 داشته است.
مردم گرفتار منگه طال

بيماری نقدينگــی در مرز انفجــار، در حالی تب تند 
طال در ايران را باال برده اســت که بســياری از مردم 
 عادی ديگــر رغبتی به گشــتن و خريد کــردن در 
 مغازه های طالفروشــی را ندارند حتی بســياری از 
زوج های جــوان به دليــل قيمت سرســام آور اين 
 کاال از خريد مرســوم آن برای شــروع زندگی دست 
می کشند.  اين مســئله در کنار جنون خريد سکه به 
خصوص در آخرين طرح پيش فروش توســط بانک 
مرکزی که بر اســاس برخی اعالم ها تا 25 هزار سکه 
در يک خريد نيز ثبت شد، نشان می دهد که تا چه حد 
سکه و طال در حال دور شــدن  از زندگی مردم عادی 
 و ابزاری در جهت ايجاد تنــش اقتصادی در بازارهای 

ايران است.

فانتزیطالدربازارهایایران
 تب تند طال در میان سرمایه داران ایرانی در حال اوج گیری است؛

مديرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: بر اساس ماده 8 مصوبه هيئت وزيران که در کارگروه سازگاری 
با کم آبی مورد تاييد قرار گرفته، مشترکان پرمصرف آبی جريمه خواهند شد.حميدرضا جانباز با بيان اينکه با توجه به 
شرايط بحران آب در کشور جريمه مشترکان پرمصرف در بعد مالی و قطع آب خواهد بود، گفت: در حال حاضر وضعيت 
منابع آبی به گونه ای است که مجبور به انجام اين کار هستيم.به گفته وی؛ در گذشته الگوی مصرف حداقل 18 مترمکعب 
تا 28 مترمکعب در ماه برای هر خانوار بود که اکنون بايد اين اعداد مورد بازنگری دقيق قرار گيرند.جانباز ادامه داد: عالوه 

بر اين پيشنهاد داده ايم که جرايم سنگين از 1.5 برابر تا 2 برابر برای مشترکان پرمصرف اعمال شود.

مشترکان پرمصرف 
آبی جریمه می شوند

دار
ش
ه

شرکتعمرانشهرجدیدبهارستان

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
 شرکت عمران شهر جدید بهارســتان در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی به شرح زير را در بهارســتان از طريق مناقصه عمومی به 
شــرکت های دارای گواهينامه صالحيت معتبر پيمانکاری واگذار نمايد، لذا متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 
انتشار آگهی نوبت اول لغايت روز دوشنبه 97/02/24  در ساعات اداری به امور قراردادهای شرکت عمران بهارستان به آدرس بهارستان 
 خ الفت شــرقی خ اميرکبير )با شــماره تماس ٣6861090 الی 6 داخلی 2٣2( و يا پايگاه ملی مناقصات mporg.ir و يا سايت شرکت
 www.BNT.ir مراجعه نمايند. ضمنا پيشنهادها می بايست )در پاکت های جداگانه( تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 09/97/0٣ 
تحويل دبيرخانه مرکزی شرکت عمران شــود. کميسيون مناقصه ساعت 11 صبح روز شــنبه مورخ 97/0٣/12 در دفتر شرکت عمران 
بهارستان تشکيل و نسبت به بازگشايی پاکت ها اقدام خواهد شد. الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزينه پروژه ها را به صورت تهاتر 
با اراضی يا مستحدثات تجاری يا مســکونی و يا در صورت امکان و انجام مراحل قانونی نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات پيمانکار در 

قالب اسناد خزانه اسالمی يا نقدی اقدام نمايد.

نوبت اول

ردیف
شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه
گواهینامه صالحیت 

پیمانکاری
مبلغ برآورد 
اولیه)ریال(

سپرده شرکت در 
مناقصه)ریال(

مدت 
پیمان

مناقصه 197/0٣
عمليات تکميل و آماده سازی 

معابر سطح شهر بهارستان
حداقل رتبه 4 در رشته ابنيه 

و ساختمان يا راه و ترابری
18 ماه٣20/000/61/415/975/2502/428

م الف: 172264

 »علی بابا« طی سه ماه
 ۱۰ ميليارد دالر سود کرد

سود علی بابا، غول فروشگاه اينترنتی چين طی سه 
ماه نخست سال جاری ميالدی بيشتر از حد انتظار 
شــد و با 61 درصد افرايش به 61.9 ميليارد يوآن 
معادل 9.7 ميليارد دالر رســيد.همچنين »دانيل 
ژانگ« مدير عامل علی بابا گفت: گــروه علی بابا 
يک دوره ســه ماه عالی و سال مالی فوق العاده ای 
را پشت سر گذاشت که علت آن به تقويت رشد در 
تجارت بازرگانی هسته ای و سرمايه گذاری های 
ما که طی چند سال اخير با هدف رشد بلندمدت 
انجام گرفته، حاصل شد.مدير عامل علی بابا گفت: 
با تداوم استراتژی خرده فروشی جديد خود، پلتفرم 
تجارت الکترونيکی ما در حال متوســط و تبديل 
شدن به يک زيرساخت خرده فروشی پيشگام در 
چين است؛ همچنين شــرکت علی بابا مغازه های 
فيزيکی بيشتری به منظور اتصال آنها به اينترنت 
با هدف ايجاد اکوسيســتم های اطالعاتی بزرگ 

تجارت الکترونيکی خريداری کرده است. 

مدیرعامل آبفای کشور:

مرضیه محب رسول
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مسئول سازمان بسیج اساتید استان 
مطرح کرد:

برگزاری همایش فرهنگی 
اساتید اصفهان

مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان گفت: 
همایش فرهنگی ورزشــی با حضور هزار اســتاد و 
خانواده آنها در درچه برگزار شد. محمد باقری با اشاره 
به مصادف شدن میالد باسعادت منجی عالم بشریت 
و روز گرامیداشت استاد اظهار کرد: نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری و بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی اســتان اصفهــان همایش فرهنگی 
تفریحی و ورزشــی را در تاریخ 13 اردیبهشت  ماه 
جاری در اردوگاه فرهنگی شــهدای سپاه حضرت 
صاحب الزمان)عج( برگزار کرد. وی برنامه های این 
همایش را ســخنرانی یکــی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، مولودی خوانی، برگزاری غرفه های 
فرهنگی و کتاب، مســابقات ورزشــی و فرهنگی، 
کارگاه ویژه کودکان و نوجوانان و برنامه های فرهنگی 
دیگر نام برد. مسئول سازمان بسیج اساتید استان 
اصفهان با تاکید بر خانواده محور بودن برنامه های 
بسیج اساتید اســتان تصریح کرد: برگزاری چنین 
همایش هایی در شــرایطی که دشمن با تمام توان 
فرهنگی و اقتصادی خود در حال جنگ نرم و جنگ 
اقتصادی علیه مردم غیور ایران اسالمی است، باعث 
ایجاد وحدت و مودت میان اساتید و تعامل اساتید 
از دانشگاه های مختلف استان و دانشگاه اصفهان به  

صورت خاص می شود. 

مدیر خانه گرافیک حوزه هنری استان 
خبرداد:

گرافیک در خدمت شعار سال
مدیر خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان 
گفت: اگر قرار است در راستای حمایت از کاالی 
ایرانی از صنعت بهره ای ببریم باید به گرافیست ها 
سفارش دهیم.امیرمســعود حالج ، در خصوص 
اســتفاده از هنر گرافیــک برای تحقق شــعار 
ســال اظهار کرد: هنرهای گرافیکی بر اســاس 
یک ســفارش کار می کنند و تاثیرگــذاری کار 
خود را بر اســاس آن ســفارش گرفته شده ارائه 
می کنند؛ از همین رو بهتر است تشکلی به عنوان 
سفارش دهنده وارد عمل شــده و منجر به تولید 
آثار هنرمندان گرافیست شــوند. وی افزود: در 
خانه گرافیک حوزه هنری اســتان اصفهان نیز 
چنین برنامه ای برگزار کردیم و طی فراخوانی از 
هنرمندان دعوت شد تا آثار خود را ارسال کنند 
و نتیجه آن منجر به آماده شدن تعدادی پوستر 

در همین موضوع بود که هنوز منتشر نکردیم.
مدیر خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان 
گفت: در تبلیغات باید موضوع مهم رقابت ایجاد 
شود چراکه وظیفه طراح گرافیست این است که 
به بهترین شــکل محصول را به مخاطبان خود 

ارائه کند.

درشهر

هنر و تجربه اصفهان؛ قربانی اما  و  اگرها

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

 برگزاری چهارمین  نشست محفل 
هنرمندان سینما و تئاتر اصفهان

چهارمین نشست محفل هنرمندان سینما و تئاتر 
اصفهان، در هنرستان هنرهای زیبا واحد پسران 
برگزار شد. این نشســت، با حضور هیئت مدیره 
منتخب خانه ســینماگران اصفهــان، اعضای 
همیشگی آن و دیگر فعاالن سینما و تئاتر اصفهان 
همراه بود و به موضوع »خانه سینماگران استان 
اصفهان، از تاســیس تا چشــم انداز آینده و قاب 
هنر در چشم انداز مدیران شــهری« اختصاص 
داشــت. این نشست از ســاعت 1٨ تا ٢1 برگزار 
شدو در آن، محمد صرامی، معاون هنری سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
حضور داشت و اعضای خانه سینماگران، درباره 
فعالیت های آینده این معاونت و نحوه همکاری 
اعضای محفل هنرمندان سینما و تئاتر اصفهان 

با آن گفت و گو کردند.

به بهانه برگزاری کنسرت »سامان 
احتشامی«  در اصفهان؛

پیوند کالسیکال موسیقی 
غربی و ایرانی 

کنسرت ســامان احتشــامی در شــبی که هم 
کالســیک غربی بود و هم اصیــل ایرانی، برای 

نخستین بار در اصفهان برگزار شد.
سامان احتشامی، این شب را با آهنگ »سالم« از 
استاد حسن کسایی آغاز کرد تا بگوید که می فهمد 
به چه شهری آمده و برایش احترام قائل است. او 
قطعه دوم را هم باز به احترام اصفهان و البته این 
بار برای ارامنه این شهر اجرا کرد و آن طور که از 
پست های اینســتاگرامی او پیداست، نخستین 
جایی که بعد از رســیدن به اصفهان رفته، جلفا 

بوده است.
اما احتماال بسیاری از کسانی که می دانند سامان 
احتشامی کیست، او را ابتدا به واسطه کلیپی که 
به نام »شوخی با پیانو« معروف شده، می شناسند. 
شوخی هایی که در شب نخستین کنسرتش در 
اصفهان هم اجرا کرد و با آن که شاید اکثر حضار 
قبال آن را شــنیده یا دیده بودند؛ اما اجرای زنده 
آن برایشــان چیز دیگری بود. پرش های جهانی 
با آهنگ های هم نتی که از غرب و شرق با دستان 
سامان احتشامی به هم پیوند می خوردند و قطعه 
»برای الیزه« بتهوون به آهنگ »عاشقی و عشق 
چیه، وفا کدومه« تبدیل می شد. بعدازاین نمایش 
غربی- شــرقی، احتشــامی از ابراهیم فروزش، 
نوازنده تنبک خواست تا او را همراهی کند. این 
کنسرت، شاید از معدود اجراهایی باشد که در آن، 
پیانو و تنبک هم نوازی می کردند و شاید این که 
نخستین ســاز احتشــامی، تنبک بوده، یکی از 
دالیل عالقه او به حضور این ساز در کنسرت هایش 
باشــد. پس از اجرای چند قطعه معروف ایرانی، 
یک ساز سوم هم اضافه شد. ســازی که در نگاه 
نخست، شبیه اســباب بازی است؛ اما آن طور که 
احتشامی گفت، با این ساز در بزرگ ترین تاالرهای 
تهران کنسرت اجرا کرده و آن قدر مورد استقبال 
بوده که بر پایه همین ســاز، یک آلبوم موسیقی 
منتشر کرده است. هر کس با »ملودیکا« آشنایی 
مختصری هم داشــته باشــد، می داند که با آن، 
نمی توان ردیف ها و دستگاه های ایرانی را نواخت؛ 
اما سامان احتشامی، قطعاتی را در دستگاه های 
»سه گاه « و »مخالف سه گاه« با ملودیکا اجرا کرد 
و توضیح داد که دوستی از شهر نمین تبریز پس 
از اجرای کنسرت هایش با ملودیکا تماس گرفته و 
گفته که می شود این ساز را باز کرد و آن را برای 
نواختن قطعات سنتی ایرانی کوک کرد؛ اما حسن 
ختام این کنسرت و شاید یکی از ابتکارات سامان 
احتشــامی، عکس گرفتن با همه حضار در کنار 
پیانو بود. او قبل از اجرای قطعه آخر گفت که 
باالخره می خواهد به آرزویش برســد و با همه 
طرفداران حاضر در کنسرتش، عکس یادگاری 

بیندازد .

مجید کاشی فروشان، کارگردان تئاتر درباره وضعیت 
تئاتر اصفهان، اظهار کرد: در ســال های اخیر با توجه 
به در نظر گرفتن ســالن های اختصاصی برای تئاتر 

مخاطبان بیشتری برای تماشای اجراها می آیند.
وی افزود: نبودن متن های خــوب ایرانی برای تئاتر 

و مراحل طوالنی برای انحصاری کردن نمایشــنامه و هزینه های آن از علل کارشــدن نمایشنامه های غربی 
در مقایسه با ایرانی اســت؛ البته هنوز هم متن های کمدی ایرانی مخاطبان بیشتری در مقایسه با متن های 
خارجی دارند. کاشی فروشــان معتقد است با توجه به کم شــدن ســریال های اصفهانی در دو سال اخیر، 
بازیگران به تئاتــر روی آوردند در حالی که بازیگران تهران ابتدا در تئاتر دیده می شــوند و بعد با ســینما به 
 پول ســازی می رســند؛ اما بازیگران اصفهان بعد از دیده شــدن در تلویزیون به تئاتر آمده و کسب درآمد

 می کنند.

یک کارگردان تئاتر:

بازیگران اصفهانی از 
تلویزیون به تئاتر می روند

نمایشگاه عکس »صحنه در قاب« که شامل 350 عکس 
از 135 تئاتر اصفهان اســت در گالری کتابخانه مرکزی 
اصفهان به نمایش درآمد. مجید حجتی، هنرمند جوان 
اصفهانی طی سه ســال متمادی این تصاویر را از دریچه 
دوربین خود ثبت کرد.مجید حجتی در حاشیه اختتامیه 

این نمایشگاه  اظهار داشت: رویکرد من از این نمایشگاه، نمایش آلبومی یادگاری است از آنچه در طول سه 
سال بر تئاتر اصفهان گذشت. این نمایشگاه دومین سری از این نمایشــگاه بود و سری اول در سال 94 از 
تئاترهای سال 91 تا 93 به نمایش درآمد که در آن نمایشگاه از ٨5 تئاتر عکاسی کرده بودم. این هنرمند جوان 
اصفهان به سختی های عکاسی تئاتر اشاره و تصریح کرد: در همه تئاترهایی که در اصفهان به نمایش درمی آید 
 امکانات کافی نیست، بسیاری از سالن های نمایش اصفهان نور حرفه و اســتاندارد و امکان اجرای دکور را 

ندارد.

هنرمند اصفهانی:

سالن های اصفهان 
استاندارد نیست

همزمان با شروع دورجدید اکران های سینمای ایران، ســینماهای اصفهان نیز با فیلم های جدید میزبان مخاطبان سینمادوست 
اصفهانی شدند.

»چهارراه استانبول« و »خجالت نکش« دو فیلمی هســتند که همراه با »تگزاس« از اکران های جدید در اصفهان به شمار می روند. 
وضعیت اکران فیلم جنجالی و پرحرف و حدیث رضا درمیشیان )عصبانی نیستم( اما هنوز مشخص نیست. این فیلم که پس از 5 سال 
رنگ پرده را به خود دیده ، در تهران به نمایش درآمد و در روز اول توانست فروشی کم سابقه را تجربه کند . فروشی که شاید بی تاثیر 
از فضایی که در این 5 سال پیرامون این فیلم با تم سیاسی که به حوادث سال ٨٨ می پردازد، به وجود آمد نیست و شوهای تبلیغاتی 

بازیگران آن)باران کوثری و نوید محمدزاده( هم در آن بی تاثیر نبود. 
با توجه به حساسیت هایی که درباره »عصبانی نیستم« وجود داشت، مشخص نیست آیا این فیلم می تواند در اصفهان به اکران 

دربیاید یا نه؟ 
 درباره دو فیلم دیگر »چهارراه استانبول« و »خجالت نکش« اما پیش بینی می شــود که هردوفیلم با استقبال مخاطبان 
روبه رو شود. اولی فیلمی است از مصطفی کیایی که فیلم هایی همچون »ضدگلوله«، »خط ویژه« و »بارکد« را در رزومه 
 کاری خود دارد و تجربه نشان داده رگ خواب مخاطب را به خوبی می شناسد و فیلم هایش با مخاطب ارتباط خوبی برقرار
 می کند. چهارراه استانبول از همان ترکیب آشنای تیم بازیگری در فیلم های کیایی بهره می برد و فقط »مهدی پاکدل« 
به این تیم اضافه شده است. چهارراه استانبول به واقعه ریزش پالسکو در تهران اشاره دارد  و نمایش آن در جشنواره فیلم 

فجر سال گذشته با استقبال مخاطبان روبه رو شد و این فیلم را تا روزهای پایانی در لیست پرمخاطب ترین فیلم های جشنواره 
نگه داشت. 

داستان فیلم درباره تولیدکنندگان ورشکسته ای است که از دست طلبکاران خود، فراری هستند و آتش سوزی پالسکو، 
شرایط دیگری را برایشان رقم می زند. بهرام رادان،محسن کیایی،سحر دولتشــاهی، ماهور الوند،رعنا آزادی ور، مهدی 
پاکدل،سعید چنگیزیان،پوریا رحیمی سام و مسعود کرامتی بازیگران نام آشنای تازه ترین ساخته کیایی هستند. شنیده 

می شود بازی کوتاه »کرامتی« در این فیلم بسیار عالی و دیدنی از آب درآمده است.
و اما فیلم بعدی »خجالت نکش« از رضا مقصودی اســت که پیش از این نام او را به عنوان نویسنده بسیاری از آثار سینمای 
ایران دیده بودیم و به گفته خودش چون نوشته های او در اجرا آن چیزی که خودش می خواست، درنمی آمد، تصمیم گرفت 

خودش هم بنویسد و هم کارگردانی کند!
حاصل این تصمیم »خجالت نکش« شــد که ازقضا فیلم خوبی هم از آب درآمده است.فیلم درباره زن و شوهر مسنی است 
که پس از سال ها صاحب فرزندی می شوند و... روایت داســتان فیلم در قالب طنز اجتماعی قرار می گیرد و در واقع، فیلم 
کمی جدی، کمی شوخی است.رضا مقصودی با فیلم »خجالت نکش« برای اولین بار در مقام کارگردان در سی وششمین 
جشنواره فیلم فجر حضور داشت. »احمد مهرانفر« یا همان ارسطوی پایتخت به همراه »شبنم مقدمی« نقش های اصلی این 
فیلم را بازی می کنند و بازی مهرانفر در این فیلم هم از آن دست بازی هایی است که دیده شد و مورد استقبال قرار گرفت. 
مقصودی سال ها پیش فیلمنامه فیلم به یادماندنی »لیلی با من است« را نوشت . »خجالت نکش« شاید به قدرت و جذابیت 

»لیلی با من است« نباشد؛ اما یک فیلم کمدی سطحی و دم دستی و آب دوغ خیاری هم نیست. یک فیلم کمدی سالم و مفرح 
با بازی های خوب بازیگرانش است که برای ساعتی شما را سرگرم می کند و مطمئنا از تماشای آن پشیمان نخواهید شد. 

بخندید و گریه کنید!
 »خجالت نکش« و »چهارراه استانبول« به سینماهای اصفهان آمدند ؛

زینب ذاکر

پس از گذشــت دو هفته از توقف 
برنامه های هر چهار سانس گروه 
ســینمایی هنر و تجربه اصفهان 
در سینما سوره، از روز گذشــته اکران فیلم های این گروه 
در یک سانس در سالن شیخ بهایی پردیس سینمایی چهارباغ از 

سر گرفته شد.
این خبر، دو سه روز پیش در کانال تلگرامی امور سینمایی حوزه 
هنری استان اصفهان اعالم شد. ضمن اینکه از دیروز هم در برنامه 
اکران گروه ســینمایی هنر و تجربه در شهرستان ها که در کانال 
تلگرامی این گروه ســینمایی به شــکل روزانه منتشر می شود، 
فیلمی در ستون فیلم هایی که قرار است در اصفهان اکران شود، 

قرار گرفت.
در واقع طی دو هفته گذشــته، نام هیچ فیلمی در ستون مربوط 
به اصفهان در اکران فیلم های هنر و تجربه در شهرستان ها دیده 
نمی شــد؛ اما روز گذشــته در این برنامه، اکران فیلم »پاپ« در 

سانس 1۶:45 آن اعالم  شد.
از ابتدای اردیبهشت ماه بود که توقف اکران فیلم های هنر و تجربه 
اصفهان که یکی از اولین شهرهایی بود که به این گروه سینمایی 
پیوست، در سینما سوره  اعالم و گفته شد که قرار است فیلم های 
این گروه ســینمایی، در یک فضای حرفه ای تر نســبت به سالن 
سوره، پاسخگوی عالقه مندان ســینما باشد و اکران آنها در یکی 

از سالن های کم ظرفیت پردیس سینمایی چهارباغ ادامه یابد.
علت ادامــه نیافتن اکــران فیلم های گــروه ســینمایی هنر و 
تجربه در ســالن ســوره، این اســت که قرارداد گروه سینمایی 
هنر و تجربــه تهران بــا حوزه هنری اســتان اصفهــان تمدید 
نشــده، درحالی که اگر ایــن قرارداد تمدید می شــد، ســالن 
 ســوره همچنان در اختیار گروه ســینمایی هنــر و تجربه باقی

 می ماند.

قراردادی که تمدید نشد
مهدی احمدی فر، رییس حوزه هنری استان اصفهان در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا علت توقف اکران فیلم های گروه سینمایی هنر و 
تجربه در سینما سوره را تمدید نشدن قرارداد حوزه هنری اصفهان 

با هنر و تجربه تهران می داند.
وی می گوید: مسئوالن هنر و تجربه تهران درخواست داشتند که 
سالن اکران فیلم های هنر و تجربه را در اصفهان عوض کنیم و از 

قبل به مــا گفته بودند که 
برای امســال برنامه ریزی 
جدیــدی انجــام  دهیم. 
بــه همین دلیل قــرارداد 
ســالن ســوره را تا پایان 
فروردین ماه تمدید کرده 
بودیم و قرار بود از ابتدای 
اردیبهشــت ماه، اکــران 
فیلم هــای هنــر و تجربه 
در ســالن دیگــری ادامه 
یابــد. در حالی که تا پایان 
فروردین ماه، اکران فیلم در 
سالن سوره در چهار سانس 
انجــام می شــد و ابتدای 

اردیبهشت ماه، کافه رادیو پردیس چهارباغ به اکران فیلم های هنر 
و تجربه اختصاص یافته بود؛ اما به نظر می رسد هنوز نمی توان چهار 

سانس اکران در آن سراغ گرفت.
احمدی فر درباره اختصاص سالن مستقل به فیلم های هنر و تجربه 
در اصفهان می گوید: هنر و تجربه تهران باید از ما بخواهد ســالن 

استاندارد به این کار اختصاص دهیم.
شــاید مخاطبان اصفهانی این گروه ســینمایی مجبور باشند به 

همین تعداد سانس بســنده کنند تا زمانی که برنامه های هنر و 
تجربه در ســینمای دیگری ادامه یابد، ضمن این که دقیقا معلوم 
نیست استقبال مخاطب از این گروه سینمایی در اصفهان چقدر 
بوده و آماری دراین باره اعالم  نشده است. مسئله دیگر اینجاست که 
یکی دو روز بعد از پایان یافتن اکران فیلم در سینما سوره، برنامه 
اکران کافه رادیوی پردیس سینمایی چهارباغ برای فیلم های هنر 
و تجربه اعالم شد که براساس آن، دو سانس 1۶ و ٢1 به این گروه 
سینمایی اختصاص یافته 
و عمال هیچ سانســی در 
زمان های مناســب عصر 
برای ایــن فیلم ها در نظر 
گرفته نشــده بود؛ البته 
این ســانس ها هم هرگز 
عمال فیلمی به خود ندید 
و ایــن را با یــک پرس و 
جوی ســاده از مسئوالن 
کافه رادیو می شد فهمید. 
نکته دیگر اینجاســت که 
قرار بود از آذرماه ســال 
پیش، یکی از ســالن های 
چهاربــاغ،  پردیــس 
به جای ســالن نامناســب تاالر ســوره، در اختیــار اکران های 
 گــروه هنــر و تجربــه اصفهان قــرار بگیــرد، ولی ایــن اتفاق

 نیفتاد.
یک ماه بالتکلیفی

مصطفی حسینی، مدیر امور سینمایی موسسه بهمن سبز استان 
اصفهان درباره علت این اتفاق می گوید: قــرارداد هنر و تجربه با 
حوزه هنری اصفهان که مالک سالن ســوره است، تمام و تمدید 

نشده است. قرار اســت تا اختصاص ســالنی جدید به گروه هنر و 
تجربه، امور سینمایی استان اصفهان که تحت نظارت حوزه هنری 
تهران است، به صورت تک سانس یا چند سانس، سالنی را در پردیس 
سینمایی چهارباغ در اختیار این گروه قرار دهد. ضمن این که برای 
شروع اکران در کافه رادیوی پردیس سینمایی چهارباغ مشکالتی 
داشــتیم، ظرفیت کافه رادیو هم کم بود و فیلم هایی که در چرخه 
اکران بود، قراردادشان تمام نشده بود و باید تا اتمام اکران آنها صبر 
می کردیم.امیرحســین علم الهدی، رییس شورای سیاست گذاری 
گروه سینمایی هنر و تجربه درباره تعیین وضعیت گروه سینمایی 
هنر و تجربه می گوید: منتظریم سینماهای سیتی سنتر و ساحل 
تا یک ماه دیگر آماده شوند تا تکلیف ســالن هنر و تجربه اصفهان 
روشن شود. وی علت ادامه نیافتن اکران فیلم های هنر و تجربه در 
سینما سوره اصفهان را هم مسائل مالی می داند و این چنین توضیح 
می دهد: مسئوالن حوزه هنری استان اصفهان، براساس تعرفه های 
مالی خود در سال 9۷، درخواست هایی داشتند که برای ما امکان 
رفع آنها نبود.در نهایت باید گفت گروه ســینمایی هنر و تجربه که 

تا پایان فروردین ماه، چهار سانس در سالن 
سوره در اختیار داشت، پس از دو هفته 
وقفه در اکران و اما و اگرهایی که برای 
اکران دو ســانس از فیلم های آن در 

کافه رادیوی پردیس سینمایی 
چهارباغ مطرح شــد، از دیروز 
با اکران روزانه یک ســانس در 
پردیــس چهارباغ بــه کار خود 

ادامه می دهــد و این روند 
حداقل تــا یک مــاه ادامه 

می یابد تا سینماهای مجموعه 
سیتی سنتر و پردیس سینمایی 

ساحل آماده شود.

هنر و تجربه اصفهان؛ قربانی اما  و  اگرها گزارش روز

موسیقی
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مسدودسازی تلگرام توسط دولت انجام نشده است

دنیای موبایلپیشنهاد سردبیر:

 G7 ThinQ حجم صدای 
10 برابر موبایل های عادی

ال. جی به تعبیــه امکانات صوتــی جدید در 
موبایل پایبند مانده است.این کمپانی، پیش تر 
 Quad DAC با تعبیه چیپســت اختصاصی
و هدفون های با کیفیت نظــر کاربران را جلب 
کرد و این بــار اســپیکر Boombox را به 
ارمغان آورد که به احتمال ســطح صدای پایه 
را با بیس دو برابر 6 دســیبل افزایش می دهد. 
این میزان تقریبا معادل ده برابر حجم صدای 
یک موبایل هوشمند معمولی خواهد بود که با 
توجه به محدودیت های فیزیکی فوق العاده به 
نظر می رسد. عالوه بر این با قرار دادن موبایل 
روی سطح ســخت، بیس آن حتی افزایش نیز 
می یابد. هنوز اطالعات چندانی از این اسپیکر 
ارائه نشده اما فناوری آن مبتنی بر یک محفظه 
رزونانس است و بر اســاس تصویر منتشر شده 
ظاهرا از کل بدنه موبایــل بهره می برد؛ همین 

موضوع موجب شــده نســبت به موبایل های 
عادی فضای رزونانس به مراتب بیشتری داشته 
 DTS:X و قابلیت Boombox باشد. اسپیکر
روی کاغذ فوق العاده به نظر می رسند و اگر در 
ســناریوهای واقعی هم کارایی باالیی از خود 
نشــان دهند، احتماال در بهبود وضعیت فعلی 
ال. جی در بازار موبایــل بی تاثیر نخواهد بود. 
این همان چیزی است که ال. جی برای بهبود 
حال نامساعد بخش موبایل خود سخت به آن 

نیاز دارد.

 S10 زمان معرفی گلکسی
سامسونگ مشخص شد

یک گزارش جدید ادعا می کند که گلکســی 
اس 10 سامسونگ اوایل سال 2019 میالدی 
معرفی می شــود. ایــن موضوع چنــدان هم 
تعجب برانگیز نیســت که زمان معرفی گوشی 
پرچــم دار آینــده  سامســونگ را حتی پیش 
از نزدیک شــدن به آن می شــنویم. در واقع 
یک سال پیش از معرفی گلکســی اس 9 نیز 
ما با زمان معرفی این گوشــی آشــنا بودیم و 
می دانستیم در مقایســه سال به سال، یک ماه 
زودتر از گلکســی اس 8 معرفی خواهد شــد. 
پس زمان معرفی گلکسی اس 10 سامسونگ 
نمی تواند با برگزاری MWC 2019 یکی باشد. 
 Samsung این گزارش مدعی شده است که
 CES خــود را در نمایشــگاه Galaxy S10
2019 الس وگاس معرفی خواهد کرد که 8 الی 
11 ژانویه )18 الی 21 دی ماه( برگزار می شود.

مشخصات وان پالس 6 لو رفت
 منتظر نمایشگر 6.28 اینچی 

باشید
مشخصات وان پالس OnePlus( 6 6( از طریق 
آژانــس چینی »TENAA« لو رفت. گوشــی 
جدید وان پالس، ضمن بهره گیری از دوربین 
دوگانه و جدیدترین نسخه اندروید، با نمایشگر 

بزرگ 6.28 اینچی به دست کاربران می رسد.
وان پالس 6 به عنــوان جدیدترین پرچمدار 
جدید چینی هــا قرار اســت با نمایشــگری 
با حاشــیه های کم و ناچ در بخــش باالیی به 
فروش برســد. مطابق با اطالعــات مربوط به 
مشــخصات وان پالس 6 کــه از طریق آژانس 
چینی تنا به بیرون درز کرده است، سازندگان 
از یک صفحه نمایــش 6.28 اینچــی اولد با 
وضوح 1080×2280 بهره خواهند برد. اگرچه 
این بار خبری از رندرهای گوشــی نیست، اما 
بریدگی بــاالی صفحه میزبان یــک دوربین 
16 مگاپیکســلی خواهد بــود. وان پالس 6 با 
ابعــاد 155.7 در 75.35 در 7.75 میلی متر و 
177 گرم وزن، قرار اســت با پردازنده هشت 
هســته ای 2.48 گیگاهرتــزی، 6 گیگابایت 
رم، 128 گیگابایــت حافظه داخلــی و باتری 
3300 میلی آمپر ســاعتی تولید شود تا شاهد 
عرضه یک محصول قدرتمند دیگر از سوی این 

کمپانی محبوب باشیم. 
اندرویــد 8.1 اوریو هم جدیدتریــن امکانات 
 نرم افــزاری را در اختیــار کاربــران قــرار

 خواهد داد.

اخبار

۲۰ درصد ارزان تر
الماس مصنوعی در آزمایشگاه 

ساخته شد
محققان موفق به ساخت الماسی در آزمایشگاه 
شده اند که از نمونه طبیعی، خالص تر و 20درصد 

ارزان تر است. 
در آزمایشگاه »کاردیف« با استفاده از گاز متان و 
هیدروژن، می توان طی چند روز  الماس های یک 

قیراطی ساخت. 
محققان شــرکت کننده در این پروژه  معتقدند، 
سنگ های تولید شــده در آزمایشگاه خالص تر و 
20 درصد ارزان تر هســتند. همچنین نسبت به 
الماس های واقعی کمتر به محیط زیست آسیب 

می رسانند.
پروفســور »اولیور ویلیامز« یکی از فیزیک دانان 
دانشــگاه کاردیف در ایــن بــاره می گوید: این 
الماس ها از هر چیزی کــه در طبیعت می بینید، 
خالص تر هستند. میزان ناخالصی آن ها کمتر از 

یک اتم در یک هزار میلیاردم است. فرایند تولید 
المــاس مصنوعی با قرار دادن یــک دانه الماس 
کوچــک در اتاق خأل آغاز می شــود. این الماس 
ناخالصی های هوا را از بین می برد. درمرحله بعد 
گاز متان بــه اتاق افزوده و گاز هیــدروژن نیز تا 
سه هزار درجه ســانتی گراد داغ می شود تا نوعی 
پالســمای دارای بارالکتریکی باال به وجود آید. 
این درحالی اســت که پیش بینی می شود تولید 
الماس های آزمایشگاهی به شرکت های استخراج 

الماس خسارت بزند.

هشدار درباره یک اقدام محققان؛
خلق ارتشی از انسان های 

مصنوعی با نطفه آزمایشگاهی
محققان موفق شــدند بــرای نخســتین بار در 
آزمایشــگاه بدون تخمک و اسپرم و با استفاده از 

دو نوع سلول جنینی نطفه بسازند. 
به نقل از میل آنالین، دانشمندان موفق شده اند در 
آزمایشگاه بدون استفاده از اسپرم یا تخمک، نطفه 
بسازند. برای این منظور آنان دو نوع سلول بنیادی 
جنینی مختلف را در یک ظرف ترکیب کردند و 

نتیجه حاصل شکل اولیه یک نطفه بود. 
ایــن فرمــت اولیــه blastocyst نــام دارد؛ 
درحقیقت یک گلوله توخالی از سلول هاســت. 
هنگام انتقال ســلول ها به رحم، مانند نطفه ای 
معمولی تغییراتی در آن ها ایجاد کردند اما فرایند 

کاشت، در رحم به درستی تکمیل نشد. 
ساختن نطفه از ســلول های بنیادی ذخیره ای 
نامحدود از نطفه های یکسان فراهم می کند که 

برای انجام تحقیقات بسیار کارآمد است.
همچنین این دستاورد به حل  یکی از بزرگ ترین 
دالیل ناباروری یعنی تکمیل نشدن فرایند کاشت 

نطفه در رحم کمک می کند. 
عالوه بر آن، نطفه های آزمایشگاهی برای بررسی 
تاثیــرات درمان های پزشــکی بســیار کارآمد 

هستند.
ایران، هدف بیشترین تجسس 

اینترنتی در دنیا
افشاگری های »ادوارد اسنودن« نشان می دهد، 
آمریکا تنها در یک ماه، چهــارده میلیارد قطعه 
داده از شــبکه های تلفن همراه و رایانه کاربران 
ایرانی جمــع آوری کرده که این حجم پوشــش 
اطالعاتی در میان کشورهای دنیا بی سابقه است.

نکته ای که درکنار اقبال روزافزون شــبکه های 
اجتماعی مبتنی بر موبایل، قابل تعمق است،  عدم 
توجه به سطح دسترسی هایی است که کاربران 
هنگام نصب این قبیل نرم افزارها با دستان خود در 
اختیار سرویس دهندگان خارجی این نرم افزارها 
می گذارند و بدین ترتیب زمینــه نفوذ به حریم 
خصوصی را برای سرویس دهندگان نرم افزارهای 

نسخه خارجی به راحتی فراهم می آورند.

صفحه رسمی »حسن روحانی« در اینستاگرام، با اشاره به فیلتر شدن تلگرام با دستور قضائی، متنی را منتشر 
کرد و نوشت: »سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده، نه امنیتی و تاکنون 
هیچ شبکه اجتماعی یا پیام رسان »توسط این دولت« مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر 
تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تائید دولت است. برای مسدودسازی پیام رسان مذکور در تاریخ 
97.2.10 حکم قضایی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ابالغ کردند تا آن ها 

اقدام به اختالل در ارتباط کنند«.

روحانی:

مسدودسازی تلگرام 
توسط دولت انجام نشده 

است

خبر
؟؟؟؟؟

تیمی از محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق 
به طراحــی و راه اندازی خانه بــازی رباتیک برای 
کودکان با فناوری بومی شــدند. »امیر موگویی« 
یکی از مجریان طرح »خانه بــازی رباتیکی« در 
گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: موفق شــدیم در 
قالب تیمی از فارغ التحصیالن دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیر »خانه بــازی رباتیکی« را برای کودکان 

راه اندازی کنیم.
وی افزود: »روبوکیدز« یک خانــه بازی رباتیکی 
است که در آن دو ربات ساخته شده توسط محققان 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، در راستای تعامل با 

کودکان و سرگرم کردن آن ها فعالیت می کنند.
موگویی با بیان اینکه در حقیقت، کودکان مهمان 
خانه این دو ربات هستند خاطر نشان کرد: شکل 
ظاهری ربات ها دلنشین، مهربان و کودکانه است؛ 
صورت  آن ها دارای انیمیشــن انسانی بوده که 21 
حالت صورت را نشــان می دهــد. آن ها می توانند 
فارســی صحبت کنند، بخندند، متعجب شوند و 

حتی از شدت ناراحتی اشک بریزند.
به گفته این محقق، کودکان همچنان که در محیط 

می توانند با ربات هایی به نام  »آرســو« و »سامی« 
صحبت کنند، قادر هســتند از بازی های رباتیکی 
لذت ببرند. به گفته وی، رقابــت با کودکان دیگر 
و کسب امتیاز از هر بار بازی کردن برای کودکان 
جذاب اســت که در این خانه بازی این موضوع در 
نظر گرفته شده اســت؛ به گونه ای که در بدو ورود 
پروفایلــی برای  هــر کودک شــکل می گیرد که 

اطالعات و امتیازهایش را ذخیره خواهد کرد. 
این محقق با بیان اینکه بخش ویژه دیگر روبوکیدز، 
جشن رباتیکی است که آرسو و سامی برای کودکان 
برگزار می کنند، گفت: »سامی« در این جشن برای 
کودکان آواز می خواند، از سرگذشــت آمدنش به 
زمین می گوید و با کودکان بازی  دسته جمعی انجام 
می دهد. »آرســو« نیز برای کودکان کیک  و کادو 

می آورد. در این جشن رباتیکی، همه باهم شادی 
کرده و تجربه بی نظیر جشن به میزبانی ربات ها را 
رقم می زنند. وی خاطر نشان  کرد: »سامی« یک 
ربات مهربان و تپل اســت و با خود تعداد زیادی 
اسباب بازی رباتیکی دارد؛ » آرسو« بزرگ تر و کمی 

قوی تر از سامی است.
موگویی با بیان اینکه بازی های رباتیکی به همراه 
دو ربات با کودکان در خانه بازی انجام می شــود، 
عنوان کرد: در روبوکیدز درهای جدیدی از جهان 
فناوری به روی بچه ها باز می شود که زبان آن، زبان 
شادی و سرگرمی است. ربات ها قوه تخیل بچه ها 
را تقویت می کنند. وی تاکید کرد: داســتان ها و 
بازی هایی کــه در این خانه بازی طراحی شــده، 
با همکاری کارشناســان و نویســندگان کودکان 
بوده اســت. این محقق با بیان اینکــه طراحی و 
ســاخت این ربات ها و خانه بازی به صورت کامل 
توســط تیم مان طراحی شده اســت، افزود: این 
طرح گامی در راستای بومی سازی ایده های ایرانی 
 بوده و می تواند منجر به اشــتغال فارغ التحصیالن 

دانشگاهی شود.

 ربات ها دوست و همبازی بچه ها می شوند

فناوری

؟؟؟؟

 نقل از وب ســایت Digital Trends بر اساس آخرین و جدیدترین 
گزارش تحلیلی بازار تبلت از سوی موسسه IDC حاکی از آن است که 
عرضه جهانی این دستگاه الکترونیکی در سه ماهه نخست سال جاری 
نسبت به سال گذشته 2017 میالدی، با کاهشی 11.7 درصدی مواجه 
شده؛ به گونه ای که فروش و عرضه تبلت از 35.8 میلیون دستگاه تبلت 
در سال قبل به 31.8 میلیون دستگاه در سال جاری رسیده است. البته 
با اینکه عرضه جهانی تبلت به طور کلی با کاهش روبه روست، اما فروش 
تبلت های مایکروسافت )سرفیس مایکروسافت( و اپل ) آی پد پرو( یک 
رشــد و افزایش 2.9 درصدی  را تجربه کرده است تاجایی که شرکت 

اپل، عنواِن بزرگ ترین و برترین عرضه کننده دستگاه های تبلت را به 
خود اختصاص داده است، این در حالی  است که سامسونگ و هواوی به 

ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفته اند. برآورد می شود اپل 9.1 
میلیون آی پد عرضه کرده است که از این میان حدود 1.8 میلیون آن 
آی پد پرو بوده است. »اپل«، آی پد جدید خود را در ماه گذشته در اواخر 
سه ماهه آغازین سال جاری 2018 میالدی رونمایی کرد. در مجموع، 
عرضه تبلت های سامســونگ نسبت به سال گذشــته، 11.4 درصد 
کاهش یافته است؛ اما این شرکت کره ای همچنان در میان بزرگ ترین 
و بهترین تولیدکنندگان تبلت در جهان ایستاده است و تبلت های رده 
باالیی همچون سری تب اس را ارائه و طرفداران بسیاری را نیز به خود 

جذب کرده است.    

Tik Tok -۱
Tik Tok که با نام Douyin نیز در چین شناخته می شود، یک 

اپ موزیک ویدئو و رسانه اجتماعی است.
 این برنامه به شما اجازه می دهد کلیپ های 
کوتــاه را ویرایش کرده، ســپس موزیک و 

جلوه های ویژه ای را به آن اضافه کنید.
 Tik Tok متعلق به شرکتی است که سال 
گذشته برنامه ویدئویی رســانه اجتماعی 
Musical.ly را بــا یــک میلیــارد دالر 

خریداری کرد.
 در سه ماهه اول سال 2018 این اپ حدود 

۴۵٫۸ میلیون بار دانلود شده است.

YouTube -۲
یوتیوب پلتفرمی، ویدئویی متعلق به شرکت گوگل است و همواره 

محبوب ترین اپ رایگان در اپ استور بوده است.
 این برنامه در طول سه ماهه اول ســال 2018 در حدود ۳۵٫۳ 

میلیون بار دانلود شده است.

WhatsApp -۳
واتس اپ، برنامه ای اســت که فیسبوک در ســال 2018 آن را با 

قیمت بسیار باالیی خریداری کرد. 
این اپ 1٫5 میلیارد کاربر ماهانه دارد و در طول ســه ماهه اول 

2018 نیز تقریباً 33٫8 میلیون بار دانلود شده است.

Messenger -۴
مســنجر فیســبوک، ســومین اپ محبوب رایگان در فروشگاه 
اپ استور بوده و در سه ماهه اول 2018 حدود ۳۱٫۳ میلیون بار 

دانلود شده است.

Instagram -۵
اینســتاگرام، محبوب ترین اپی است که فیسبوک مالکیت آن را 

برعهده دارد. 
این برنامه دومین اپ محبوب رایگان در اپ استور بوده و تقریباً 31 

میلیون بار در سه ماهه اول 2018 دانلود شده است.

Facebook -6
با اینکه فیســبوک در سال 2018 و پس از رســوایی به بار آمده 
روزهای خوبی را تجربه نکرده است، اما هنوز هم در میان برترین 

اپ های اپ استور جای دارد. 
این برنامه همیشه در لیست 10 اپ برتر اپ استور قرار داشته و در 

سه ماه اول 2018، 29٫4 میلیون بار دانلود شده است.

WeChat -۷
ویچت، اپی دیگر از شرکت Tencent بوده و در سه ماه اول سال 
2018 حدود 28٫9 میلیون بار از سوی کاربران مختلف در سراسر 

جهان دانلود شده است. 
ویچت اپ رســانه اجتماعی بوده و می توان با آن کارهایی چون 

ارسال پیام و پرداخت 
هزینه را انجام داد. 

 2018 مــارس  از 
ویچــت بیــش از یک 
میلیــارد کاربــر فعال 

ماهانه را داشته است.

QQ -۸
QQ هم اپ ای چینی است که توسط شــرکت فناوری چینی 

Tencent بنا شده است.
 این اپ اســتایلی همچون فیســبوک مسنجر داشــته و در آن 
گزینه هایی مانند بازی های آنالین، موزیک، فروشگاه و … وجود 

دارد.
QQ در طول سه ماهه 
اول سال2018 22٫6 
میلیون بار دانلود شده 

است.

iQiyi -۹
iQiyi توســط غول 
اینترنتــی چین یعنی 
بایدو ســاخته شــده 
اســت و اپی شبیه به 

یوتیوب است.
 طبق گفته شرکت ســازنده، این اپ 481 میلیون کاربر دارد و 
این افراد در هــر ماه مجموعا 5٫6 میلیارد ســاعت را در این اپ 

می گذرانند.
این اپ در طول ســه مــاه اول 22٫6 میلیون دانلــود را به خود 

اختصاص داده است.

Google Maps -۱۰
گوگل مپس، همیشه در میان 10 اپ 

برتر اپ استور قرار داشته است. 
در سه ماهه اول ســال 2018 این 

برنامــه حــدود 22٫4 میلیون 
بــار توســط کاربــران مختلف 
 در سراســر جهــان دانلــود 

شده است.

طبق گزارشی که به تازگی توسط شرکت اطالعات هوشمند Sensor Tower  منتشر شده است، اپ های متعلق به فیســبوک همچون »واتس اپ«، »مسنجر« و »اینستاگرام«، در سه 
ماهه نخست سال ۲۰۱۸ موفق شدند در میان بیشترین اپ های دانلود شده توسط »آیفون« جای بگیرند. در این بین Tik Tok که اپ موزیک ویدئوی چینی است، با ۴۵ میلیون بار دانلود 

توانسته است در جایگاه شماره ۱ این لیست قرار گیرد. اپ های متعلق به شرکت های چینی Tencent و Baidu نیز وجود دارد که  به آرامی در حال گرفتن جایگاه »فیسبوک« هستند...

مروری بر ۱۰ اپ برتر »اپ استور« در سه ماه نخست سال ۲۰۱۸

عرضه جهانی تبلت رو به افول است
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فرماندار دهاقان:
مسئوالن در شرایط سخت کنار 

مردم باشند
 فرماندار شهرستان دهاقان گفت: برای تحقق شعار 
سال ۹۷ مبنی برحمایت از کاالی ایرانی، مردم در 
کنار مسئوالن نقش اساسی دارند و در جهت عملی 
شدن آن باید گرایش مردم برای استفاده از کاالی 

ایرانی بیشتر شود.
»علی اصغر قاسمیان« در نشست با مسئوالن ادارات 
این شهرستان اظهار کرد: با وجود شرایطی که امروز 
در کشورها حاکم است، باید فشار را از مردم کم کرد 
و در این راستا مسئوالن برای دلگرمی باید کنار آنان 
باشند و با تمام قوا خود را خدمتگزار مردم بدانند تا 
شرایط بهتر از پیش جلو برود. وی افزود: امید به نظام، 
مسئوالن و کارگزاران باید در مردم روز به روز بیشتر 
شود؛ اگر مردم احساس کنند مسئوالن در کنارشان 
هستند، این امید بیشــتر نمایان می شود. فرماندار 
شهرستان دهاقان با توجه به شعار سال، خاطرنشان 
کرد: در راستای تحقق شعار امسال که توسط مقام 
معظم رهبری بسیار تاکید شده است، حمایت از توان 
اصناف شهرستان باید در دستور کار مسئوالن قرار 
گیرد و مردم نیز در مقابل باید توجه ویژه به کاالی 

داخلی داشته باشند.

فرماندار آران و بیدگل خبر داد:
پیدا شدن جسد گردشگر گمشده 

در مرنجاب
فرمانــدار آران و بیــدگل گفت: پــس از یک ماه 
جست وجو و تالش شــبانه روزی، جسد گردشگر 

مفقودی در حوالی  قم پیدا شد. 
»ابوالفضل  معینی نژاد« در خصوص پیدا شدن جسد 
گردشگر گمشده در کویر مرنجاب اظهار کرد: این 
گردشــگر در حوالی موقعیت منطقه ای قم و بعد از 
دریاچه نمک پیدا شده و کارهای قانونی برای کشف 
دالیل مرگ این گردشــگر در حال انجام است.وی 
افزود: خانواده این گردشگر هویت او  را تائید کرده اند 
و به زودی جسد تحویل خانواده این گردشگر خواهد 
شــد تا پس از یک ماه تالش، این عملیات به پایان 

برسد و کارهای شناسایی نهایی صورت پذیرد.

آغاز زندگی مشترک کنار قبر 
شهید حججی 

مظاهر احمدی و خانم محمدی،  زوج نجف آبادی 
با حضــور در کنار مزار شــهید حججی زندگی 
مشترک شان را آغاز کرده، با یکدیگر عهد و پیمان 

بستند که ادامه دهنده راه شهدا باشند. 

آموزش شیوه پرورش گل 
کاکتوس در خمینی شهر

رئیس بنیاد توسعه کارآفرینی زنان استان اصفهان 
از اجرای برنامه آموزشــی نحوه پرورش انواع گل 
کاکتوس در منازل، برای بانوان خمینی شهر خبر 
داد.  »مهرالسادات حســنی« اظهارکرد: آموزِش 
نحوه پرورش انــواع گل کاکتوس در منزل را برای 
بانوان آغاز می کنیم زیــرا این گیاه آب کمی برای 
مصرف نیاز دارد و فروش آن نیز درآمد به نســبت 
خوبی برای بانوان خواهد داشت. وی با بیان اینکه 
خیریه حضرت نرجس خمینی شهر ثبت نام بانوان 
عالقه مند را آغاز کرده اســت، افزود: قرار اســت 
گل های کاکتوس پس از پرورش توسط یک فعال 
بخش خصوصی خریداری و به کشورهای خارجی 

صادر شوند.

کاهش 197 میلی متری بارندگی 
در چادگان

رئیس اداره هواشناســی شهرســتان چادگان از 
کاهــش 1۹۷ میلی متــری بارندگی در ســال 
زراعی جاری در شهرســتان چــادگان خبر داد. 
»حسن عســگری« اظهار کرد: میزان بارش طی 
روزهای اخیر در شهرستان چادگان به بیش از 1.۷ 
میلی متر رسید و خوشحالی کشــاورزان را در پی 
داشت. وی افزود: از اول مهرماه تا 14 اردیبهشت ماه 
مجموع بارندگی های شهرســتان چادگان 68.۷ 

میلی متر بوده است   .

عکس روز

اخبار

واگن های روسی کارگران را بیکار کرد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

مدیـر حـوزه علمیـه کاشـان در نشسـتی بـا 
مربیـان پرورشـی و اعضـای سـتاد اقامـه نمـاز 
مـدارس آمـوزش و پـرورش کاشـان بـا تاکیـد بر 
ضـرورت برگـزاری نمـاز جماعـت پرشـورتر در 
مـدارس، گفـت: بـا توجـه بـه مشـکالت تربیتـی 
کـه بعضـا در مـدارس وجـود دارد، باید نسـبت به 

 تبییـن مسـایل دینـی و اخالقـی تالش بیشـتری 
به عمل آید.

حجت االسالم والمسـلمین »منصـور فرجـی«، 
همچنین بـه گالیه هایی کـه بعضـی از خانواده ها 
از رفتار فرزندان شـان در منـزل دارند، اشـاره کرد 
و چندیـن راهـکار بـرای رفع ایـن مشـکل ها ارائه 

کرد و افـزود: معلمـان بایـد آموزش هـای مختلف 
تربیتـی و اخالقـی را جهـت مقابله با آسـیب های 

اجتماعـی دانش آمـوزان ببیننـد.
 وی آشـنایی دانش آمـوزان بـا مباحـث دینـی 
و پاسـخ گویی بـه شـبهات در فضاهـای آزاد در 
قالـب کرسـی های آزاداندیشـی را از مهم تریـن 
راهکارهـای رفـع آسـیب های اجتماعـی، تربیتی 
و اخالقـی دانش آمـوزان در مـدارس عنـوان کـرد 
و ادامـه داد: اگر دانش آمـوزان با چنیـن فضاهایی 

)کرسـی های آزاداندیشی( آشنا شـوند، بسیاری از 
پرسـش های آن هـا پاسـخ داده می شـود.

حجت االسالم والمسـلمین  فرجی،نصـب مطالـب 
آموزنـده تربیتی اخالقـی در مدارس را بـه منظور 
بـاال بـردن سـطح فکـری و اخالقـی دانش آموزان 
ضروری دانسـت وافـزود: بایـد از بعضـی مطالـب 
توسـط  مختلـف  به دالیـل  کـه  شـبهه انگیز 
 برخـی معلمـان مطـرح می شـود، جلوگیـری

 به عمل آید.

مدیر حوزه علمیه کاشان: 
تربیت دینی دانش آموزان در اولویت آموزش و پرورش قرار گیرد 

ماشــین خودته؟ »نه! وانت برادرم را قرض گرفتم«. 
روزی چقــدر درآمــد داری؟ »تــازه اومــدم اینجا، 
راننده های قدیمی هم نمی ذارند کار کنم. نهایتا روزی 
1۵ تا ۲۰ هزار تومان درآمد دارم«! پیش تر شــغلت 
چی بود؟ »کارگر بودم توی کارخانه واگن ســازی«. 
چرا شغلت را رها کردی؟ »شغلم را رها نکردم؛ اخراج 
شدم. یک روز گفتند قرار بوده یه کار جدید بگیریم که 
قراردادش را امضا نکردند؛ بعدش هم به ما گفتند برید 

بهتون احتیاج نداریم«!  
این ها  بخشی از سخنان رضا، کارگر اخراجی شرکت 
واگن سازی »کوثر« شهرضاست که حاال مجبور است 
با یک ماشین قرضی، خرج زن و دو فرزندش را تامین 
کند؛ اجاره خانه هم که جای خود دارد و هنوز سر ماه 

نشده، صاحب خانه سراغش را می گیرد.
چندی پیش، حدود 8۰ کارگر این کارخانه که یکی از 
سه شرکت بزرگ کشور در صنعت واگن سازِی شهرک 
رازی شهرضا بود، بیکار شــدند. این شرکت به تازگی 
متعهد به انجام پروژه ای شده است که سردرگمی در 
مراحل اجرایی آن، منجر به اخراج حدود 1۰۰ کارگر 
این مجموعه صنعتی و ایراد خسارت های دیگری به 

آن شده است.
»محمد عارف پور«، مدیرتولید شرکت واگن سازی کوثر 
در این باره به خبرنگار ایمنا گفت: در ابتدا قرار بود شش 
هزار دستگاه واگن باری نو، وارد شبکه ریلی کشور شود 
که این تعداد شامل ۲۵ درصد از کل واگن باری موجود 

در شبکه ریلی کشور است.

وی با بیان اینکه قرار بود از شش هزار دستگاه 1۵۰۰ 
دستگاه به صورت CBU از کشــور روسیه وارد ایران 
شود، تصریح کرد: ســاخت مابقی این تعداد واگن، به 
سه شرکت واگن ســازی »کوثر«، »پارس« و »فوالد 

درخشان« واگذار می شد.
مدیرتولید شرکت واگن ســازی کوثر ادامه داد: شیوه 
ساخت هم به این گونه بوده است که تامین بعضی از 
قطعات توسط طرف روسی انجام شود و مابقی واگن ها 

به صورت مشــارکتی و دســتمزدی در داخل کشور 
توسط این سه شرکت ساخته شود.

طرف روسی به بخشــی از تعهد خود عمل 
نکرده است!

عارف پور گفت: باتوجه به حجم باالی قرارداد و اینکه 
باید بین دو کشــور منعقد شــود، بروکراسی اداری 
زیادی نیز وجود دارد. طرف روسی در بخش واگذاری 
واگن هایی که باید به صورت CBU تحویل می داده، به 

تعهد خود عمل کرده است؛ اما باتوجه به سابقه ای که 
از شرکت های روسی به ویژه در این حوزه وجود دارد 

در بخش مشارکتی به تعهدات خود عمل نمی کنند.
وی افزود: از حدود دو ســال قبل، مسئوالن راه آهن 
پیگیر اجرایی شدن این قرارداد هســتند. باتوجه به 
کمبود نقدینگی در بخش صنعت و لزوم ایجاد اشتغال 
به خصوص در ســالی که با عنوان »حمایت از کاالی 

ایرانی« نام گذاری شده، این اقدام شایسته ای است.
مدیرتولید شرکت واگن سازی کوثر تاکید کرد: نگرانی 
شرکت های واگن سازی بابت عمل نکردن طرف روسی 
به تعهدهای خود است؛ در حالی که شرکت کوثر از دو 
سال قبل ســرمایه گذاری هایی چون ایجاد پنج هزار 
متر سوله، خرید یک دستگاه لیزر و یک دستگاه رباط 

جوشکاری را انجام داده است.
احتمال اخراج دیگر کارگران این شرکت

این سخنان در حالی اســت که »مصطفی اباذری«، 
رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرضا با بیان 
اینکه مسئوالن راه آهن به مدیران شرکت واگن سازی 
کوثر قولــی مبنی بر واگــذاری طــرح تولید حدود 
1۳۰۰ واگن باری را دادند، اظهــار کرد: به دنبال آن، 
مسئوالن این شــرکت اقدام به سرمایه گذاری حدود 
شش میلیاردی برای ایجاد خط تولید جدید کردند، 
اما راه آهن به تعهد خود عمل نکرده است. وی گفت: 
مدیران شرکت واگن ســازی کوثر نیز با این وضعیت، 
حدود 1۰۰ نفر از ۲۵۰ کارگر این شــرکت را اخراج 
کرده  و گفته اند شاید سایر کارگران را نیز اخراج کنند.

واگن های روسی کارگران را بیکار کرد

سیاست یک بام و دو هوای طرف روسی و سردرگمی در اجرای یک پروژه، کارگران یک واحد 
صنعتی را در شهرضا بیکار کرد...

  وقتی حمایت از »کاالی ایرانی« جدی گرفته نمی شود  

ابالغ رای
2/343 شماره دادنامه: 9609973633802876 شماره پرونده: 9609983636500022 
شماره بایگانی شعبه: 961744 شاکی: خانم مهناز مهدور فرزند کیومرث به نشانی استان 
اصفهان شهرستان خمینی شهر خ عماد ســیادت جنب مسجد حضرت ابوالفضل، متهم: 
آقای محمد اسکندری فرزند عوضعلی به نشانی شهرســتان خمینی شهر جوی  آباد ک 
اتحاد جنب خانه عزیزگشول ایرج اسکندری ، اتهام: ترک انفاق، دادگاه با عنایت به اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد اســکندری فرزند 
عوضعلی متواری و فاقد تامین کیفری دائر بر ترک انفاق موضوع شکایت خانم مهناز مهدور 
نظر به مفاد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواســت صادره محتویات سند نکاحیه تقدیمی 
که مثبت علقه زوجیت طرفین پرونده می باشــد و گواهی شهود و اعالم آمادگی تمکین 
شــاکیه در صورت پرداخت نفقه و اینکه متهم در دادسرا و دادگاه حاضر نشده و در دفاع و 
رد شکایت ارائه دلیل نکرده است دادگاه توجه اتهام را محرز تشخیص مستندا به ماده 53 
قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم 
می نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی 
درمحاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 449 شعبه 101 دادگاه کیفری دو 

شهر خمینی شهر )101 جزایی سابق( )232 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

2/403  آقای ابوالفضل بامیری دارای شناسنامه شــماره 11914 به شرح دادخواست به 
کالسه  41/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس باسیری به شناســنامه 47 در تاریخ 1397/1/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سکینه ماندنی فرزند 
محمد شناسنامه شماره71 صادره از نطنز نســبت با متوفی همسر 2- ابوالفضل بامیری 
فرزند عباس شناسنامه شــماره 11914 صادره از تهران نسبت با متوفی فرزند 3- نجمه 
بامیری فرزند عباس شناسنامه شماره 214 صادره از تهران نسبت با متوفی فرزند 4- نساء 
بامیری فرزند عباس شناســنامه شــماره 17917 صادره از تهران نسبت با متوفی فرزند 
5- سارا بامیری فرزند عباس شناسنامه شــماره 51311 صادره از تهران نسبت با متوفی 
فرزند 6- ساره بامیری فرزند عباس شناسنامه شــماره 51313 صادره از تهران نسبت با 
متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 54 شعبه 
دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )197 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/404 آقای سلطان امینی والشانی دارای شناسنامه شماره 2619 به شرح دادخواست به 
کالسه  106/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان الهام قاسمی والشانی به شناسنامه 2262 در تاریخ 1396/3/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مرتضی قاسمی 
والشانی فرزند علی، ش.ش 13 )پدر( 2- سهیال شیخی والشانی فرزند اسداله، ش.ش 
255 )مادر( 3- سلطان امینی والشانی فرزند ناصر، ش.ش 2619 )همسر( 4- تبسم امینی 
والشانی فرزند سلطان، ش.ش 1130838341 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 505 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )149 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/405 شــماره صادره: 970720671661416 - 97/2/11 خانم مهین ســلیمان پور 
فروشانی به استناد یک برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است که ســند مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از  شــش دانگ یکبابخانه پالک 
شماره 72/243 واقع در خمینی شهر بخش14 ثبت اصفهان که در صفحه 356 دفتر 370 
امالک ذیل ثبت 81362 به نام مریم تقیان  ثبت و صادر و تسلیم گردیده  و به موجب سند 
57973-1390/11/11 دفترخانه 112- اصفهان بنامبرده فوق انتقال شده است نحوه گم 
شدن یا از بین رفتن  بعلت سهل انگاری مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 

مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
است( نسبت به آن یا وجود سند 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 مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 506 اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر )218 کلمه، 2 کادر(
ابالغ راي

2/63 کالسه پرونده اصلي: 960322 شــماره دادنامه: 9609976794700877 مرجع 
رسیدگي کننده: شعبه 17 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس بینا به نشاني خ 
عبدالرزاق جنب بانک ســپه ط فوقاني مجتمع اقتصاد موسسه راه صادق پ 30،  خوانده: 
گودرز قرقاني به نشاني مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه، گردشکار:  با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن ختم رسیدگي با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نماید. راي شورا: در خصوص دعوي 
عباس بینا  به طرفیت گودرز قرقاني به خواســته  مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 
748630 بانک کشــاورزي جمعًا به مبلغ 30/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات 
قانوني با عنایت به محتویات پرونده و بقاي اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانوني در جلسه رسیدگي حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانوني 
در خصوص دعوي مطروحه مبني بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شــورا دعوي 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد  198- 515-519-522 قانون آیین 
دادرســي مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سي میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ پانصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسي و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
93/8/7 تا زمان وصول  بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزي و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. راي صادره غیابي محسوب و ظرف مدت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه و پس از انقضاي مهلت مذکور، ظرف 
 20 روز قابل تجدید نظر خواهي در محاکم عمومي حقوقي شهرستان اصفهان مي باشد. 
 م الــف: 966 شــعبه 17 شــوراي حــل اختــالف اصفهــان )286 کلمــه، 

3 کادر(  
ابالغ راي

2/64 شــعبه 52 شــوراي حــل اختالف کالســه پرونــده 961268 شــماره دادنامه 
9709976805200008-97/1/9 خواهان: ایرج خیرالهي ، خواندگان: 1- علیرضا بختیار 
دشتلوئي به نشاني مجهول المکان 2- علیرضا آخوندي به نشاني اصفهان زینبیه سعدي 
پ 48، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتي اعضا شورا ختم رسیدگي را 
اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نماید. راي قاضي شورا: در خصوص دعوي 
آقاي ایرج خیرالهي به طرفیت آقایان 1- علیرضا بختیار دشــتلوئي 2- علیرضا آخوندي 
به خواســت مطالبه مبلغ 145/000/000 وجه چک به شــماره 036031 و 036032 و 
036033 عهده بانک رفاه کارگران بانضمام مطلق خسارت قانوني با توجه به محتویات 
پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهي عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علي رغم ابالغ قانوني در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مي رسد که مستندا به مواد 313 و 310 
قانون تجارت و 519 و 515 و 198 و 522 قانون آیین دادرسي مدني و ماده 2 قانون صدور 
چک حکم بر محکومیت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ 145/000/000 بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/902/500 بابت هزینه هاي دادرســي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانوني و هزینه نشر آگهي طبق تعرفه قانوني خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
مورخ 96/10/1 و 96/6/1 و 96/8/1 لغایت اجراي حکم که محاســبه آن طبق شاخص 
بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید راي 
صادر غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهي در همین مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل تجدیدنظــر خواهي در محاکم محترم حقوقي اصفهان مي باشــد ضمنا 
 راي نسبت به خوانده ردیف اول غیابي و نســبت به خوانده ردیف دوم حضوري مي باشد. 
م الف:958 شعبه 51 حقوقي مجتمع شماره ســه شوراي حل اختالف اصفهان ) 337 

کلمه، 3 کادر(

ابالغ راي
2/65 شماره پرونده: 960650 خواهان: آقاي حمیدرضا براتي کرسکاني به نشاني خمیني 
شهر درچه دینان خ اشرفي اصفهاني روبه روي مسجد محمد کوچه افق، خوانده: آقاي آیت 
بویري به نشاني مجهول المکان، خواسته: مطالبه خسارت ناشي از تصادف، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طي تشریفات قانوني و اخذ نظریه 
مشورتي اعضا قاضي شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي 
مي نماید. راي قاضي شورا: در خصوص دعوي خواهان آقاي حمیدرضا براتي کرسکاني 
به طرفیت خوانده آقاي آیت بویري به خواســته مطالبه خسارات ناشي از تصادف به مبلغ 
14/600/000 ریال و هزینه کارشناسي و خسارات دادرسي و تاخیر تادیه نظر به دادخواست 
خواهان و نظریه کارشناس محترم تصادف که خوانده را مقصر در تصادف اعالم نموده است 
و نظریه کارشناس محترم در پرونده تامین دلیل مبني بر برآورد خسارات وارده به خواهان 
و با توجه به عدم حضور خوانده با وصف ابالغ و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و 
تکذیب شورا دعوي مطروحه خواهان را مستندا به ماده 328 قانون مدني و مواد 198 و 519 
قانون آیین دادرسي مدني محرز تشــخیص داده و خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیون 
و دویســت و ده هزار تومان )12/100/000 ریال( بابت اصل خواسته و پرداخت یکصد و 
پنجاه هزار تومان )1/500/000 ریال( بابت هزینه کارشناســي و یک میلیون و سیصد و 
هفتاد و هزار ریال )1/370/000 ریال(  هزینه دادرسي و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت مورخه 96/8/8 لغایت اجراي حکم که محاسبه آن بعهده اجراي احکام مي 
باشد در حق خواهان اعالم و صادر مي نماید راي صادره غیابي است و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همین شعبه و پس از 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهي 
در محاکم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف:954 شعبه 18  شوراي حل اختالف 

اصفهان )300 کلمه،3 کادر(  
حصر وراثت

2/408  خانم افتخار السادات کاظمی فریزهندی دارای شناسنامه شماره 1652 به شرح 
دادخواست به کالسه  51/97 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید عباس کاظمی فریزهندی به شناسنامه 8 در تاریخ 96/12/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- افتخار السادات کاظمی فریزهندی نسبت با متوفی فرزند، ش.ش 1652 ، 2- اعظم 
السادات کاظمی فریزهندی نسبت با متوفی فرزند، ش.ش 2316، 3- الهه سادات کاظمی 
فریزهندی نسبت با متوفی فرزند، ش.ش 5399، 4- کبرا کریمی نسبت با متوفی همسر، 
ش.ش 2، اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 59 شعبه 
دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )155 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/409 شماره ابالغنامه:9710100352701367 شماره پرونده:9609980359801458 
شماره بایگانی شعبه:970186 ابالغ شونده حقیقی: احسان عبدالعلی به نشانی مجهول 
المکان، تاریخ حضور:1397/03/27 یکشنبه ســاعت: 8/30 ،محل حضور: اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 349، در خصوص شکایت اکرام براتی  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 شــد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام 
می شــود بنابراین ضروری است نســبت به ثبت نام و مشــاهده این ابالغیه و ابالغیه 
های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) 
شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتــر خدمات الکترونیک 
 قضائــی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزدیکترین واحــد قضائی مراجعــه نمایید. 
م الف:3166 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرســتان اصفهان )101 جزایی سابق( ) 

152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/410 در خصوص پرونده کالسه 960795 خواهان هوشنگ محمدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مرتضی ایگدر باصری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
97/3/27 ساعت 4/5 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان 

صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 1041 شعبه 22 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/411 شماره ابالغنامه:9710106805300190 شماره پرونده:9709986805300053 
شماره بایگانی شعبه:970053 ابالغ شونده حقیقی: ابوالفضل شفیعی علویجه فرزند جعفر 
به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/03/28 دوشنبه ساعت: 12 ،محل حضور: 
اصفهان کنار گذر اتوبان شهید خرازی حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع 
شماره سه شورای حل اختالف، در خصوص دعوی هنگامه زادهوش به طرفیت 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 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:2207 شــعبه 53 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره سه( 

) 158 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/110 شماره صادره : 1397/42/487758 - 1397/2/10 نظر به اینکه به موجب رای 
شماره 10169 مورخ 1396/08/17 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه دو طبقه پالک شماره 4331/2 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رمضانعلی فروتن دستجردی فرزند 
حسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به اســتناد  ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روزچهار شنبه مورخ 1397/03/09 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 39913 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/414 شماره ابالغنامه:9610106793803884 شماره پرونده:9609986793801738 
شماره بایگانی شعبه:961741 ابالغ شونده حقیقی: جمال الدین سبزه واری فرزند رضا به  
نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/03/19 شنبه ساعت: 10/30 ،محل حضور: 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف، در خصوص دعوی مسعود ترکیان اشجردی به طرفیت شما در وقت مقرر 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 ســامانه، حساب کاربری
) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائــی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزدیکترین واحــد قضائی مراجعــه نمایید.  
م الف:3323 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهدای مدافع حرم( ) 157 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
شــماره قرارداد واگذاری ملک تجــاری 95/13933 به 
شماره پالک 2010 واقع در بلوک 229 در شهر بهارستان 
به مالکیت محمدرضا عطایی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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مزایده
2 شــماره صورتمجلــس: 9709003623300025 شــماره پرونــده:  /398
9609983623100620 شماره بایگانی شعبه: 960331 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 960331مدنی 
که به موجب دستور فروش پالکهای ثبتی به شماره قطعات 229 و 230 از پالک ثبتی 
1/209 موسوم به طاحونه صادر شده است را به شرح ذیل به فروش برساند. دو قطعه زمین 
در پالک ثبتی 209 محصور شده با بلوک سیمانی دارای قطعات شماره 229 و 230 هر 
یک به مساحت 253 متر مربع به ابعاد 23*11 واقع در اردستان بلوار معلم پالک 209 فاقد 
مستحدثات و اعیانی و فاقد هرگونه انشــعاب و اشتراکات شهری با توجه به جمیع موارد 
مذکور و ارزش ششــدانگ پالک 229 به مبلغ 796/950/000 ریال و ارزش ششدانگ 
قطعه زمین 230 به مبلغ 781/770/000 ریال اعالم می گردد. متقاضیان خرید می توانند 
در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده امالکی را که 
آگهی شده مالحظه نمایند. امالک فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد 
را ارائه نماید. برنده مزایده بایستی کل بها را فی المجلس به حساب سپرده واریز تا نسبت 
به انتقال مورد مزایده اقدام گردد. مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگســتری 
شهرستان اردستان، تاریخ 1397/02/29 روز شنبه ساعت 9 صبح، مالف:48 اجرای 

احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان )215 کلمه، 2 کادر(
مزایدهاموالغیرمنقول)اسنادرهنی(

پرونــده:  شــماره   139703902004000032 آگهــی:  شــماره   2 /399
139304002004000251 و 139304002004000250 آگهی مزایده پرونده اجرایی 
شماره بایگانی: 9301028 و 9301030 ، 1- ششدانگ آپارتمان پالک شماره 40936 
فرعی از 15190 اصلی مفروز و مجزی شــده از 7406 فرعــی از اصلی مذکور قطعه 7 
تفکیکی به مساحت یکصد و شش متر و نود و هشت دسیمتر مربع واقع در سمت شرقی 
طبقه چهارم که پنج متر مربع و شش دســیمتر مربع آن بالکن، نوزده متر مربع و هشتاد 
دسیمتر مربع آن پیشرفتگی اســت بانضمام ششــدانگ انباری قطعه 6 به مساحت دو 
مترمربع و شصت و یک دسیمتر مربع واقع در همکف بانضمام ششدانگ پارکینگ واقع 
در حیاط قطعه 8 به مساحت دوازده و نیم متر مربع واقع در همکف، کال واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان با قدرالسهم از عرصه مشــاعی و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن به آدرس: اصفهان خیابان پروین خیابان دشتستان کوی 
شهید درستکار ساختمان نیکان طبقه چهارم سمت شرقی که سند مالکیت آن در صفحه 
556 دفتر 481 امالک به شماره ثبتی 97225 و با شماره چاپی 700132 ثبت و صادر شده 
است با حدود: شماال: در دو قسمت به طولهای سه متر و سی و پنج سانتی متر و سه متر و 
پنجاه ســانتی متر اول دیوار و پنجره دوم دیوار اول و دوم به فضای معبر شــرقًا: در پنج 
قسمت که چهارم شــمالی دوم جنوبی است به طولهای شــش متر و شصت سانتی متر 
شصت سانتی متر یک متر شصت ســانتی متر ده متر و نود سانتی متر اول دیوار وپنجره 
است دوم دیوار سوم دیوار و پنجره چهارم دیوار پنجم دیوار و پنجره اول به فضای معبر 
دوم تا چهارم به داکت پنجم به فضای معبر جنوبا: در پنج قسمت که دوم شرقی و چهارم 
غربی است به طولهای هشتاد و پنج سانتی متر ده سانتی متر نود سانتی متر ده سانتی متر 
سه متر و هفتاد و پنج سانتی متر اول تا چهارم دیوار پنجم دیوار و به بالکن اول و دوم به 
فضای معبر سوم تا پنجم به فضای حیاط مشــاعی غربًا: در نه قسمت که سوم و پنجم 
شمالی هفتم جنوبی به طولهای یک متر و سی و پنج هفت متر و نود و پنج سانتی متر و 
هفتاد و دو سانتی متر یک متر و شصت سانتی متر شصت سانتی متر پنج متر و ده سانتی 
متر یک متر و چهل و پنج سانتی متر چهارمتر و سی و یک سانتی متر هفتاد و نه سانتی متر 
اول و دوم دیوار مشترک سوم تا پنجم دیوار مشترک ششم درب و دیوار هفتم دیوار هشتم 
و نهم دیوار مشترک اول و دوم به آپارتمان قطعه شش سوم تا هفتم به راه پله و اسانسور 
مشاعی هشتم و نهم به آپارتمان قطعه شش که در داخل آن کانال کولر به مساحت شصت 
دسیمتر مربع قرار دارد حدود انباری: شــمااًل: به طول یک متر و هشتاد سانتی متر دیوار 
مشترک به انباری قطعه پنج شرقًا: به طول یک متر و پنجاه سانتی متر دیواری است به 
کوچه جنوبًا: به طول یک متر و هشتاد و هفت سانتی متر دیوار مشترک به انباری هفت 
غربًا: به طولهای نود سانتی متر و چهل و پنج سانتی متر در دو قسمت اول درب و دیواری 
است به راه پله و اسانسور مشاعی دوم دیوار مشترک به انباری قطعه پنج، حدود پارکینگ 
شمااًل: به طول پنج متر خط مفروض به محوطه مشــاعی شرقًا: به طول دو متر و پنجاه 
سانتی متر خط مفروض به محوطه مشاعی جنوباً: به طول پنج متر خط مفروض به محوطه 
مشاعی غربًا: بطول دو متر و پنجاه سانتی متر خط مفروض به محوطه مشاعی که طبق 
نظر کارشناس رسمی ملک مذکور به صورت واحد آپارتمانی واقع در طبقه چهارم شرقی 
با درب ورودی چوبی دارای سازه با اسکلت بتن آرمه و پوشش سقف تیرچه بلوک قدمت 
ساخت حدود 7 سال، نمای خارجی آجری، دارای اتاق خواب و پذیرایی با کف سرامیک و 

بدنه رنگ و روغن، آشپزخانه اپن با بدنه کاشیکاری شده و سیستم سرمایش به صورت 
کولرآبی و گرمایش پکیج و رادیاتور و مجهز به انشعابات آب، برق، گاز و فاضالب و دارای 
پایان ساخت به شماره 10/90/8708 مورخ 90/5/2 می باشد. ساختمان مورد نظر شامل 
8 واحد که طبقات اول و پنجم تک واحدی و طبقات دوم، ســوم و چهارم دو واحدی می 
باشد، مزایده از مبلغ پایه 3/410/000/000 ریال )341/000/000 میلیون تومان( شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. طبق اعالم بانک 
بستانکار ملک فاقد بیمه می باشد. 2- ششدانگ آپارتمان پالک شماره 40930 فرعی از 
15190 اصلی مفروز و مجزی شــده از 7406 فرعی از اصلی مذکور قطعه 1 تفکیکی به 
مساحت یکصد و نود و هشت متر مربع و دو دسیمتر مربع واقع در طبقه اول که هفت متر 
مربع و چهل و هفت دسیمتر مربع آن پیشرفتگی، نه متر مربع و هشتاد وهشت دسیمتر 
مربع آن بالکن است بانضمام ششدانگ انباری قطعه 3 به مساحت دو متر مربع و هشتاد و 
هفت دسیمتر مربع واقع در همکف بانضمام  ششــدانگ پارکینگ قطعه 1 به مساحت 
دوازده متر مربع و بیست و پنج دسیمتر مربع واقع در همکف، کال واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها 
و آئین نامه اجرائی آن به آدرس: اصفهان خیابان پروین خیابان دشتســتان کوی شهید 
درستکار ساختمان نیکان طبقه اول که سند مالکیت آن در صفحه 538 دفتر 481 امالک 
به شماره ثبتی 97213 و با شماره چاپی 700133 الف 90 ثبت و صادر شده است با حدود: 
شمااًل: در دو قسمت به طولهای هشت متر و پنجاه و پنج سانتی متر و سه متر و چهل و پنج 
سانتی متر اول دیوار و پنجره است دوم دیواری است اول و دوم به فضای معبر شرقاً: هجده 
متر و سی سانتی متر دیوار و پنجره است به فضای معبر جنوبًا: در چهار قسمت که قسمت 
دوم آن غربی است به طولهای هشتاد و پنج سانتی متر ده سانتی متر هفت متر و شصت 
سانتی متر یک متر و هفتاد و دو سانتی متر اول ودوم دیواری است سوم دیوار و لبه بالکن 
چهارم دیواری است اول تا چهارم به فضای حیاط مشاعی غربًا: در دو قسمت به طولهای 
بیست متر و سی و یک سانتی متر هفتاد و شش سانتی متر اول دیوار به دیوار است دوم 
دیواری است اول به ملک  مجاور قطعه شش شماره هفت هزا ر و چهارصد و پنج فرعی 
دوم به فضای معبر که در داخل آن راه پله و آسانسور مشاعی به مساحت هفده متر و یک 
دسیمتر مربع قرار دارد حدود انباری قطعه 3 شمااًل: به طول یک متر و چهل سانتی متر 
دیواری است به محوطه پارکینگ شرقًا: دو متر و پنج سانتی متر دیواری است مشترک به 
انباری قطعه 4 جنوباً: یک متر و چهل سانتی متر درب و دیواری است به محوطه پارکینگ 
غرباً: به طول دو متر و پنج سانتی متر دیوار به دیوار است به ملک مجاور قطعه شش شماره 
هفت هزار و چهارصد وپنج فرعی حدود پارکینگ قطعه یک شمااًل: به طول دو متر و پنجاه 
سانتی متر خط فرضی به محوطه مشاعی شرقًا: چهار متر و نود سانتی متر خط فرضی به 
محوطه مشاعی جنوباً: دو متر و پنجاه سانتی متر خط فرضی به محوطه مشاعی غرباً: چهار 
متر و نود سانتی متر خط فرضی به محوطه مشاعی است، که طبق نظر کارشناس رسمی 
ملک مذکور به صورت واحد آپارتمانی واقع در طبقه اول با درب ورودی چوبی دارای سازه 
با اسکلت بتن ارمه و پوشش سقف تیرچه بلوک، قدمت ساخت حدود 7 سال، نمای خارجی 
آجری، دارای اتاق خواب و پذیرایی با کف سرامیک و بدنه رنگ و روغن، آشپزخانه اپن با 
بدنه کاشیکاری شده و سیستم سرمایش به صورت کولرآبی و گرمایش پکیج و رادیاتور و 
مجهز بــه انشــعابات آب و بــرق و گاز و فاضالب و دارای پایان ســاخت به شــماره 
10/90/8708 مورخ 90/5/2 می باشــد. الزم به ذکر است ساختمان مورد نظر شامل 8 
واحد که طبقات اول تا پنجم تک واحدی و طبقات دوم و ســوم و چهارم دو واحدی می 
باشد، مزایده از مبلغ پایه 6/200/000/000 ریال ) 620/000/000 میلیون تومان( شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. طبق اعالم بانک 
بستانکار ملک فاقد بیمه می باشد. 3- ششدانگ آپارتمان پالک شماره 15190/7406 
باقیمانده، مفروز و مجزی شده از 7406 فرعی از اصلی مذکور قطعه 8 تفکیکی به مساحت 
دویست و دوازده متر و بیست و پنج دسیمتر مربع واقع در طبقه پنجم که ده متر مربع و سی 
و هشت دســیمتر مربع آن بالکن، بیســت و چهار متر مربع و هشت دســیمتر مربع آن 
پیشرفتگی است بانضمام ششدانگ انباری قطعه 5 به مساحت چهارمتر مربع و شصت و 
سه دســیمتر مربع واقع در همکف بانضمام ششــدانگ پارکینگ قطعه 5 بمساحت 12 
مترمربع واقع در همکف، بانضمام ششــدانگ پارکینگ واقع در حیاط قطعه 9 بمساحت 
دوازده متر مربع و پنجاه دسیمتر مربع واقع در همکف، کال واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین 
نامه اجرائی آن به آدرس: اصفهان خیابان پروین خیابان دشتستان کوی شهید درستکار 
ساختمان نیکان طبقه پنجم که ســند مالکیت آن در صفحه 461 دفتر 336 امالک به 
شماره ثبتی 60618 و با شماره چاپی 700136 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل: در 
دو قسمت به طولهای هشت متر و نود سانتی متر و سه متر و پنجاه سانتی متر اول دیوار  و 
پنجره دوم دیواری است اول و دوم به فضای معبر شرقًا: در پنج قسمت که چهارم شمالی 

و دوم جنوبی به طولهای شش متر و شصت سانتی متر شصت سانتی متر یک متر شصت 
سانتی متر ده متر و نود سانتی متر اول دیوار و پنجره است به فضای معبر دوم دیوار سوم 
دیوار و پنجره چهارم دیواری اســت دوم تا چهارم به داکت پنجم دیوار و پنجره است به 
فضای معبر جنوبا: در شش قسمت که دوم شرقی چهارم غربی به طولهای هشتاد و پنج 
سانتی متر ده سانتی متر نود سانتی متر ده سانتی متر هفت متر و پنجاه و پنج سانتی متر 
یک متر و هفتاد و دو سانتی متر اول تا چهارم دیواری است پنجم دیوار و لبه بالکن ششم 
دیوار اول و دوم به فضای معبر سوم تا ششم به فضای حیاط مشاعی غربا: در شش قسمت 
که دوم شمالی چهارم جنوبی است به طولهای یازده متر و هفتاد سانتی متر دو متر و بیست 
سانتی متر چهل سانتی متر دو متر و بیست سانتی متر هشت متر و بیست و یک سانتی متر 
هفتاد و شش سانتی متر اول دیوار به دیوار ملک مجاور قطعه شش دوم تا چهارم دیوار به 
داکت پنجم دیوار به دیوار ملک مجاور قطعه شش ششم دیواری است به فضای معبر که 
در داخل آن راه پله و آسانسور به مساحت شــانزده متر و نود و دو دسیمتر مربع قرار دارد 
کانال کولر به مساحت یک متر و شصت دسیمتر مربع قرار دارد. حدود انباری: شماال در 
دو قسمت به طولهای چهل و پنج سانتی متر و سه متر و شش سانتی متر اول و دوم دیواری 
است به محوطه پارکینگ شــرقا: به طول هفتاد و پنج سانتی متر دیواری است به کوچه 
جنوبًا:  در سه قسمت که دوم شرقی است به طولهای یک متر و هشتاد سانتی متر چهل و 
پنج سانتی متر یک متر و شصت و سه سانتی متر اول و دوم دیوار مشترک به انباری شش 
سوم به راه پله و آسانسور درب و دیواری اســت غربا:در دو قسمت به طولهای یک متر و 
شصت و پنج سانتی متر سی سانتی متر اول و دوم دیواری است اول به راه پله و آسانسور 
دوم به محوطه پارکینگ، حدود پارکینگ شماال: به طول دو متر و چهل سانتی متر خط 
مفروض است به محوطه مشاعی شرقا: به طول پنج متر خط مفروض است به محوطه 
مشاعی جنوبا: به طول دو متر و چهل سانتی متر خط فرضی است به محوطه مشاعی غربا: 
بطول پنج متر خط فرضی است به محوطه مشاعی حدود پارکینگ، شماال: به طول پنج 
متر خط فرضی است به محوطه مشاعی شــرقا: به طول دو متر و پنجاه سانتی متر خط 
فرضی اســت به محوطه مشــاعی جنوبا: به طول پنج متر خط فرضی است به محوطه 
مشاعی غربا: بطول دو متر و پنجاه ســانتی متر خط فرضی است به محوطه مشاعی که 
طبق نظر کارشناس رسمی ملک مذکوربه صورت واحد آپارتمانی واقع در طبقه پنجم با 
درب ورودی چوبی دارای سازه با اسکلت بتن ارمه و پوشش سقف تیرچه بلوک، قدمت 
ساخت حدود 7 ســال، نمای خارجی آجری، دارای اتاق خواب و پذیرایی با کف پارکت و 
بدنه کاغذ دیواری و دیوار کوب،آشپزخانه اپن با بدنه کاشیکاری شده و سیستم سرمایش 
به صورت کولر آبی و گرمایش پکیج و رادیاتور و مجهز به انشــعابات آب و برق و گاز و 
فاضالب و دارای پایان ساخت به شماره 10/90/8708 مورخ 90/5/2 می باشد. الزم به 
ذکر است ساختمان مورد نظر شامل 8 واحد که طبقات اول و پنجم تک واحدی و طبقات 
دوم و سوم و چهارم دو واحدی می باشــد، مزایده از مبلغ پایه 7/250/000/000 ریال) 
725/000/000 میلیون تومان( شــروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته می شود. طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه می باشد. ملکی 
آقای محسن قوه عود که طبق اســناد رهنی شــماره 51652-91/3/20 و 37231-

87/12/28 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 113 اصفهان در رهن بانک ملت 
اصفهان شعبه جی واقع می باشد و از ســاعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 97/3/5 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی چهار راه اول شهید 
صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از 
مبالغ فوق شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 97/2/16 درج و منتشر می 
گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی در وجه اداره اجرای 
اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی 
فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  مالف:2852 اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان)2424 کلمه، 24 کادر(
حصروراثت

2/400 آقای علی اکوچکی فروشانی دارای شناســنامه شماره 1130210014 به شرح 
دادخواست به کالســه  101/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 

چنین توضیح داده که شادروان یداله اکوچکی فروشــانی به شناسنامه 9397 در تاریخ 
1395/4/20 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- معصومه آقائی فرزند محمد ابراهیم، ش.ش 247 )همسر( 2- بتول 
آقاکوچکی فرزند احمدرضا، ش.ش 113 )همســر( 3- علی اکوچکی فروشــانی فرزند 
یدالــه، ش.ش 1130210014 )فرزند( 4- رضوان آقاکوچکی فروشــانی فرزند یداله، 
ش.ش 16472 )فرزند( 5- زهرا اکوچکی فروشانی فرزند یداله، ش.ش 12577 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. مالف:490شعبه 7 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )157 کلمه، 

2 کادر(
فقدانسندمالکیت

2/401 شــماره صادره: 970720671658194 - 97/2/11 آقای نوروزعلی عسگری 
جوآبادی فرزندرضا به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی است که سند مالکیت چهارنود و نهم حبه مشاع باستثنای بهای ثمنیه 
اعیانی از 72 حبه  شش دانگ پالک شماره 122 فرعی از 99 اصلی واقع در خمینی شهر 
بخش14 ثبت اصفهان که در صفحه 190 دفتــر 570 امالک ذیل ثبت 122226 به نام 
ایشان  ثبت و صادر و تسلیم گردیده  و به کســی واگذار نگردیده و اظهار داشته که سند 
مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود شده است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است 
چون درخواست صدور المثنی سند 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 سند 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 مالکیت 
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. 
مالف:492نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )225 کلمه، 

3 کادر(
فقدانسندمالکیت

2/402 شــماره صادره: 970720671658200 - 97/2/11 خانم ملیحه اشراقی فرزند 
محمد باقر به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که یک دانگ مشاع از شش دانگ پالک شماره 1400 فرعی از 99 اصلی 
واقع در خمینی شهر بخش14 ثبت اصفهان که در دفتر 319 صفحه 592 مسبوق به ثبت 
و سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( 
نسبت به آن یا وجود سند 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 ســند مالکیت و سند معامله
 تســلیم نماید تا مراتــب صورت مجلــس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند 
مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقــرر اعتراضی نرســد یا در صــورت اعتراض اصل 
 سند ارایه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. 
مالف:493نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )193 کلمه، 

2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460353400004 درخواســت:  شــماره   2 /416
9609980366101810 شماره بایگانی شعبه: 970726  حسب  گزارش آقای محسن 
انصاری  فرزند قاسم متهم است به رانندگی بدون داشتن پروانه رانندگی )گواهینامه( که 
به دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان ارجاع گردیده و جهت رسیدگی در شعبه 108 
 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 108 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 205 ارجاع 
و به کالســه 9609980366101810 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/3/19 
و ساعت 8/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 
115 قانون آیین دادرســی 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 ازنشر آگهی و 
اطالع از مفاد  آ ن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق 
 جهت رسیدگی حاضر گردد. مالف:3219شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 108 جزایی سابق( )156 کلمه، 2 کادر(

ابالغوقترسیدگی
پرونــده:  شــماره   9710460370200005 درخواســت:  شــماره   2 /413
9609983635500591 شماره بایگانی شــعبه: 960318 نظر به اینکه اعظم کرمعلی 
فرزند منصور شــکایتی علیه آقای حامد قلی پور فرزند خدایار دائــر بر تجاوز به عنف در 
این دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالســه 960318 در ایــن دادگاه ثبت و وقت 
رسیدگی برای روز 1397/03/29 ســاعت 8/30 صبح تعیین شده اســت نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب دو 
نوبت و به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشرمی گردد 
و از متهم مذکور دعوت  به عمل می  آید جهت رســیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
 صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.
مالف:3162شعبه 3 دادگاه کیفری یک اســتان اصفهان ) 18 کیفری استان سابق( 

)139 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460370200006 درخواســت:  شــماره   2 /386
9609983733200535 شــماره بایگانی شــعبه: 960327 نظر به اینکه خانم شــهال 
سلیمانی فرزند حاجی محمد  شــکایتی علیه آقای غالمرضا مومنی فرزند حسین دائر بر 
تجاوز به عنف در این دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 960327 در این دادگاه 
ثبت و وقت رسیدگی برای روز 1397/03/29 ســاعت 10 صبح تعیین شده است نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حســب ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب دو نوبت و به فاصلــه ده روز در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی طبع و 
نشرمی گردد و از متهم مذکور دعوت  به عمل می  آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ 
خواهد نمود. مالف:3161شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان اصفهان ) 18 کیفری استان 

سابق( )140 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460370200004 درخواســت:  شــماره   2 /387
9609980358700235 شماره بایگانی شعبه: 960503 نظر به اینکه آقای  آرمان قلیزاده 
قوی فکر فرزند بهرام شکایتی علیه آقای ایمان محمدی فرزند محمد  دائر بر ایراد جرح 
عمدی با چاقو و تفخیذ در این دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 960503 در این 
دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز 1397/03/30 ساعت 10 صبح تعیین شده است نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری 
 مراتب دو نوبت و به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر

می گردد و از متهم مذکور دعوت  به عمل می  آید جهت رســیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ 
خواهد نمود. مالف:3163شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان اصفهان ) 18 کیفری استان 

سابق( )145 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460370200003 درخواســت:  شــماره   2 /388
9409980370200055 شــماره بایگانی شــعبه: 940613 نظر به اینکه خانم مهشید 
نبیان دهقانی فرزند حجت اله شــکایتی علیه آقای امیر نادریان فرزند اســفندیار دائر بر 
تجاوز به عنف در این دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 940613 در این دادگاه 
ثبت و وقت رسیدگی برای روز 1397/03/30 ســاعت 8/30 صبح تعیین شده است نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری 
 مراتب دو نوبت و به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر

می گردد و از متهم مذکور دعوت  به عمل می  آید جهت رســیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ 
خواهد نمود.مالف:3165شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان اصفهان ) 18 کیفری استان 

سابق( )141 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

2/389 شماره ابالغنامه: 9710100351101052 شماره پرونده: 9609980351101337 
شماره بایگانی شعبه: 961510  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
محمد اقارزی فرزند عباس،  خواهان  آقای امیر سورانی یانچشمه دادخواستی به طرفیت  
خواندگان 1- محمد اقارزی فرزند عباس 2- مرتضی مطاع فرزند محمود 3- علی اصغر 
کاشی فرزند مرتضی به خواسته استرداد ثمن معامله و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و 

مطالبه خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی 
خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 208(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980351101337 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )مجتمع 
شهید بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/03/22 و ساعت 11 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. مالف:3148شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید بهشتی( )190 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

2/390 شماره ابالغنامه: 9710106793900333 شماره پرونده: 9709986793900120 
شماره بایگانی شعبه: 970122  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
بهروز آذر فرزند ابراهیم، خواهان آقای مهران بورونی کوپایی دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای بهروز آذر به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خیابان سجاد 
خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57(  ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709986793900120 شــعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهید حججی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/03/22 ساعت 11 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. مالف:3127شعبه 9 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع  شهید حججی( )170 کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

2/391 شماره ابالغنامه: 9710106836700624 شماره پرونده: 9609986836701724 
شماره بایگانی شعبه: 961900  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
حمید نایبی فرزند حسین، خواهان  خانم عذرا نیک سرشت  دادخواستی به طرفیت  خوانده 
 آقای حمید نایبی به خواســته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مطرح که به این شــعبه 
) اصفهان خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی 
شهید قدوسی- طبقه 2 - اتاق 205(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 961900 شعبه 7 
دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شــهید قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
1397/03/22 و ساعت 10 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مالف:3175شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )173 

کلمه، 2 کادر(
ابالغوقترسیدگی

2/392 شماره ابالغنامه: 9710106836700654 شماره پرونده: 9709986836700066 
شماره بایگانی شعبه: 970075  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
مالک بهرامی گهروئی فرزند بابا، خواهان  خانم نرگس پرمایه  دادخواســتی به طرفیت  
 خوانده آقای مالک بهرامی گهرویی به خواســته طالق مطرح که به این شعبه ) اصفهان 
خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید 
قدوسی- طبقه 2 - اتاق 205(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986836700066 
شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1397/03/22 و ساعت 8/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. مالف:3176 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 

)169 کلمه، 2 کادر(

ابالغوقترسیدگی
2/393 شماره ابالغنامه: 9710106805200366 شماره پرونده: 9609986805201614 
شماره بایگانی شعبه: 961614   آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
احسان قائد امینی، خواهان آقای محسن احمدی عجمی دادخواستی به طرفیت خوانده 
خانم آقای احسان قائد امینی به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه ) اصفهان- کنار 
گذر اتوبان شــهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع شــماره 
سه شــورای حل اختالف(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986805201614 
شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شــماره 3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/03/23 ســاعت 9 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاهمراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مالف:3133شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( )173 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغوقترسیدگی

2/394 شماره ابالغنامه: 9710106795500180 شماره پرونده: 9709986795500046 
شماره بایگانی شعبه: 970046  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
ایمان نصیری، خواهان آقــای محمدرضا محمد زمانی دادخواســتی به طرفیت خوانده 
آقای ایمان نصیری به خواســته جلب ثالث مطرح که به این شــعبه )اصفهان چهار راه 
شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709986795500046 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/23 ساعت 
15/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. مالف:3134
 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )168 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغوقترسیدگی

2/395 شماره ابالغنامه: 9710106794200435 شماره پرونده: 9709986794200054 
شماره بایگانی شعبه: 970054  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
محمد کریمیان فرزند علی اصغر، خواهان آقای یاســین صادقی دادخواستی به طرفیت 
خوانده  آقای محمد کریمیان به خواســته اعســار ازپرداخت محکوم به مطرح که به این 
شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 
حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986794200054 شعبه 12 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/03/24 ســاعت 9 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مالف:3131شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )172 کلمه، 2 کادر( 
فقدانسندمالکیت

2/396 شماره صادره: 970720671661207 - 97/2/11 خانم محترم امانی بنی فرزند 
احمدقلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک شماره 141/655 واقع در 
خمینی شهر بخش14 ثبت اصفهان که در صفحه 575 دفتر 182 امالک ذیل ثبت 52488 
به نام عبدالرضا اسدی پور فرزند کریم ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی 
شماره 52488-1379/01/22 دفترخانه اسناد رسمی شماره 98 اصفهان به او انتقال قطعی 
یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ 
مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 

یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
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 مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
 تسلیم خواهد شــد. مالف:502اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر )232 کلمه، 

3 کادر(
ابالغرای

2/397 کالسه 93/96 شــماره دادنامه: 75 تاریخ رســیدگی: 97/2/5 مرجع رسیدگی: 
شعبه دوم حقوقی شــوراهای حل اختالف تیران، خواهان: عبداله هادی فرزند احمد به 
نشانی تیران شهرک الغدیر بین بوستان 12 و 14 هایپرمارکت با وکالت سمیرا سلمانیان 
تهرانی فرزند محمد به نشــانی تیران بلوار امام خمینی مجتمع ستایش طبقه سوم واحد 
5، خواندگان: 1- مهدی بهرامی به نشانی مجهول المکان 2- محمود خودسیانی فرزند 
محمد علی به نشانی نجف آباد امیرآباد خ مطهری شمالی کوچه محمد جواد صابری پالک 
68،  خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای شورا: در خصوص دادخواست 
عبداله هادی فرزند احمد با وکالت سمیرا سلمانیان به طرفیت خواندگان 1- مهدی بهرامی 
2- محمود خودسیانی خوانده ردیف اول به عنوان ظهرنویس خوانده ردیف دوم به عنوان 
صادرکننده  به خواســته مطالبه مبلغ 23/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
9527/683618-12 و مطالبه مبلغ 4/840/000 ریال تحت عنوان رسید عادی )فاکتور( 
از خوانده ردیف اول به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل  
با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک، از ناحیه بانک محال علیه 
و با توجه به اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 97/1/18 و حضور خوانده 
ردیف دوم و عدم حضور خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند 
تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت خواندگان و ظهور در اشتغال ذمه آنها دارد و 
نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/1/22 و با احراز 
اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و مســتندا به مواد  198 و 519 و 522 از  قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 23/000/000 
ریال بابت وجه چک و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای 
حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و محکومیت خوانده ردیف اول به  
پرداخت مبلغ 4/840/000 ریال بابت  فاکتور و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 96/2/25 و پرداخت 1/528/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره نسبت به 
خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم 
عمومی و حقوقی تیران می باشد و نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی  در این شعبه و پس از آن ظرف  بیست روز قابل اعتراض در 
محاکم عمومی حقوقی تیران می باشد. مالف:60شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

تیران )465 کلمه، 5 کادر(
ابالغوقترسیدگی

2/415 شماره ابالغنامه: 9710100354000986 شماره پرونده: 9609980363301705 
شماره بایگانی شعبه: 970126  شاکی مهدی قاسمی فرزند غالمرضا شکایتی به طرفیت 
خانم زهرا غالمیان به اتهام ضرب و جرح عمدی و تخریــب عمدی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان ) 114 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خیابان 
شهدای ستار مجتمع شهید بهشتی واحد 107 ارجاع و به کالسه 970126 ثبت گردیده  که 
وقت رسیدگی آن 1397/03/19 و ساعت 9/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 174  قانون آیین دادرسی 
کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق 
 جهت رسیدگی حاضر گردد.  مالف:3282شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) مجتمع شهید بهشتی( )156 کلمه، 2 کادر(
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عزیمت ۴۰زائر به کربال با 
حمایت واقفان اصفهانی

همزمان با سراسر کشور ۴۰ زائر از استان اصفهان 
با بخشی از هزینه واقفان مرتبط به عتبات عالیات 

به کربالی معلی اعزام شدند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
در فراخوان طرح زائران حسینی از طریق اجرای 
نیت موقوفات مرتبط با عتبات عالیات 1۰۰نفر از 
کسانی که تاکنون برای زیارت به کربالی معلی 
نرفته اند، ثبت نام کردند که به قید قرعه ۴۰نفر 
انتخاب و به صورت رایگان به این ســفر معنوی 
اعزام شدند.حجت االسالم صادقی با اشاره به اینکه 
هزینه سفر این افراد از موقوفاتی که برای عتبات 
عالیات وقف می شود تامین شــده است افزود: 
هزینه این سفر نُه روزه زائران، یک میلیون و 3۰۰ 

هزار تومان است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی 
استان اصفهان خبر داد:

درجه دمای هوای اصفهان 
افزایش می یابد

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان  درباره ادامه روند ناپایداری ها در استان 
افزود: برای امروز ناپایداری های ضعیفی در سطح 
استان، به ویژه در مناطق شمالی استان پیش بینی 
می شــود، همچنین احتمال بارش های رگباری 
نیز در سطح اســتان وجود دارد؛ اما از شدت این 
ناپایداری ها کاســته شده و به شــدت روزهای 

گذشته نخواهد بود.
»ســاناز جعفری« با بیان اینکه فــردا جو آرامی 
بر اســتان برقــرار خواهد بــود، تصریــح کرد: 
ناپایداری های جوی به ویژه در روزهای شــنبه 
و یکشــنبه وجود دارد، ضمن اینکه دمای هوای 

استان به تدریج روند افزایشی خواهد داشت.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان 
خبر داد:

کشف ۲۸۰کیلوگرم تریاک در 
اصفهان

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان اصفهان 
از کشــف ۲۸۰کیلوگرم تریاک در اصفهان خبر 

داد.
سرهنگ »سیدتقی حســینی« گفت: ماموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر اصفهان در پی کسب 
خبری مبنی بر فعالیــت یک قاچاقچی حرفه ای 
مواد افیونی، درعملیاتی خودرو حامل موادمخدر 

را در ورودی شهر شناسایی و متوقف کردند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان اصفهان  
گفت: در بازرسی از این سواری پژو ۲۸۰کیلوگرم 
تریــاک که زیــر صندلی هــا و صنــدوق عقب 
 خودرو جاساز شده بودکشــف و دو نفر دستگیر

 شدند.

تعیین حد نصاب نمره زبان در 
آزمون ارشد 9۸

دبیر شــورای علوم پایه پزشــکی، بهداشــت و 
تخصصی، از تعیین حد نصاب نمــره زبان برای 
آزمون ارشد 9۸ خبر داد و گفت: براساس مصوبه 
شــورای عالی برنامه ریزی، داوطلبــان باید ۲5 
درصد نمــره زبان را برای قبولــی در این آزمون 

کسب کنند.
دکتر حاجتی با اشــاره به اینکه درمورد آزمون 
کارشناســی ارشــد برای دروس مختلف پیش 
از این حدنصاب وجود نداشــت، گفــت: در این 
آزمون اگر فــردی در مجمــوع دروس امتحانی 
حدنصابی را کســب کنــد، می تواند بــه عنوان 
 فردی که امــکان انتخاب رشــته محل را دارد، 

پذیرفته شود. 
وی ادامه داد: با مصوبه اخیرمصوبه شورای عالی 
برنامه ریزی، تصمیم گرفته شد از سال 9۸ – 99 
برای آزمون کارشناســی ارشــد در رشته های 
مختلف برای نمره زبان حدنصابی در نظر گرفته 
شــود و اگر فردی در کل آزمون نمره مناســبی 
داشــته باشــد، ولی در خصوص درس زبان حد 
نصاب نمره را کسب نکند مجاز به انتخاب رشته 

محل نشود. 
دبیــر شــورای آمــوزش پزشــکی و تخصصی 
اظهارکرد: در گذشته برای درس زبان حدنصاب 
ویژه در نظر گرفته نشده بود، ولی در حال حاضر 
باید ۲5 درصد از نمره کل را داوطلبان در درس 
زبان کســب کنند؛ البته ۲5 درصد نمره بسیار 
ناچیزی اســت ولی به دلیل اینکه شــروع این 
ســطح بندی اســت می تواند تا چندین سال با 
این شــرایط ادامه پیدا کند و سپس برنامه ریزی 

مجددی برای آن انجام شود.

عکس  روز 

کارت ملی جایگزین دفترچه تامین اجتماعی 
می شود

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

مراسم بهره برداری از اتوماســیون فرماندهی عملیات 
اورژانس استان اصفهان با حضور رییس اورژانس کشور، 
صبح دیروز برگزارشد. رییس سازمان اورژانس کشور در  این مراسم اظهار 
کرد: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب، ساخت تمام دستگاه های 
اورژانِس داخل کشور در دســتور کار قرار گرفته است؛ زیرا دستگاه های 

داخلی عملکرد بهتری نسبت به نمونه خارجی دارد.
»پیرحسین کولیوند« افزود: خدمات اورژانس با استفاده از دستگاه های 
کامال ایرانی بــدون اخذ هزینه اضافــی برای مردم انجام می شــود و با 
اشــتغال زایی همراه اســت. وی با بیان اینکه از مجلس شورای اسالمی 
می خواهیم با افزایش درصد کمــی از قیمت بلیت هواپیمــا، قطار و... 
محل این درآمد را به خرید آمبوالنس و بالگردهای دید در شب اورژانس 
اختصاص دهند، خاطرنشان کرد: مجوز خرید هزار آمبوالنس از دولت 

اخذ شده است.
هیچ بیماری در سیستم اورژانس گم نمی شود

رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان درمراسم 
بهره برداری از اتوماسیون فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان اظهار 
کرد: فردی که برای امدادخواهی از هر نقطه ای از استان تماس می گیرد، 

پس از ثبت تماس از طریق پایگاه های نزدیک به محل حادثه، اورژانس 
اعزام می شود که نیازمند تکمیل فرم اعزام است و باید شرح حال دقیق از 
ابتدای عملیات تا پایان ثبت شود و پس از انجام مشاوره های پزشکی به 
بیمارستان اعزام شود. »غفور راستین« با بیان اینکه امروز از وقتی فرد با 
115 تماس بگیرد، آدرس دقیق او در اتاق فرمان ثبت می شود و نیازی 
به پرسیدن و ثبت آدرس نیست، افزود: به محض تماس با 115 برای فرد 
پرونده الکترونیک ثبت می شود که اطالعات او تا ۲۰ سال ثبت خواهد بود. 
رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: در این 
سیستم جدید در مدت دو دقیقه، هر اطالعاتی از فرد مصدوم و بیماری او 

قابل دستیابی است و هیچ بیماری در این سیستم گم نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر کسی بیش از ده بار مزاحم اورژانس شود، شماره 
او قفل می شــود که در این صورت حدود 3۰ درصــد افزایش بهره وری 

خواهیم داشت.
امدادخواهان بیش از دریافت خدمات نیازمند آرامش هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: وقت در 
اورژانس بسیار ارزشمند است که اورژانس اصفهان مسئوالنه و عاشقانه به 

وظیفه خود عمل کرده و حاصل آن افتتاح سه پروژه بزرگ است.

وی با بیان اینکه اگر بپذیریم مسائل اورژانس، اورژانسی است و در بخش 
مدیریتی نیز حمایت از اورژانس و تامین منابع مورد نیاز آن را در اولویت 
نخست قرار دارد، افزود: کسی که امدادخواهی می کند در درمانده ترین 
لحظات حیاتی خود است؛ امدادخواهان بیش از دریافت خدمات پزشکی 
نیازمند آرامش هستند تا مطمئن شوند دولت پشتیبان آن هاست.رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه طرح های جدید زمینه را برای 
خدمت بیشتر فراهم کرده است، گفت: عامل انسانی و احساس مسئولیت 

همکاران اورژانس پیش بیمارستانی مانند کیمیا عمل می کند.
بیمارستان های اصفهان پذیرای بیماران سراسر کشور است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در مراسم بهره برداری از 
اتوماسیون فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان اظهار کرد: نقش 
آی.تی و آی.سی.تی در بخش بهداشت و درمان هر روز پررنگ تر می شود 
و بخش سالمت باید بیش از پیش به این امکانات دسترسی پیدا کرده و 
استفاده کند؛ زیرا این طرح ها موجب افزایش کیفیت و سرعت خدمات 

پزشکی می شود.
»حمیدرضا فوالدگر« با بیان اینکه اصفهان بارانداز درمانی کشور است، 
افزود: استان اصفهان حتی در بیمارستان های معمولی نیز پذیرای بیماران 
دیگر استان های کشور است، به طوری که بیمارستان »سوانح سوختگی«، 
بیماران کل کشور را پوشش می دهد؛ با توجه به این موضوع ها باید نسبت 

به اصفهان نگاه ویژه ای شود.

رییس اورژانس استان اصفهان خبر داد:

شماره مزاحمان  اورژانس قفل می شود

یوزپلنگ دو سر!
»یارون اشــمیت« دقیقا لحظه ای شات خود 
را به ثبت می رســاند که دو یوزپلنگ روبه روی 
هم قرار گرفته اند و ســر آن ها به شکل جالبی 
در تصویر به ثبت می رســد که بیننده را دچار 

خطای دید می کند.

رییس آتش نشانی شهرستان مبارکه با اشاره به حادثه غرق شدن دو غواص جوان مبارکه ای در آب های خلیج فارس اظهار داشت: بهنام فروغی 
متولد سال 1359 از آتش نشانان شهرستان مبارکه و ســینا ابراهیمی متولد 13۶۸و  از امدادگران جمعیت هالل احمر بودند. هر دوی این 

غواصان از خادمان اباعبدا... الحسین )ع( محسوب می شدند.
»کیومرث مختاری« افزود: هر دوی این افراد از غواصان با تجربه و زیر نظر فدراسیون بودند و علت غرق شدن آن ها هنوز مشخص نیست. رییس آتش نشانی 
شهرستان مبارکه ادامه داد: این دو غواص صبح جمعه ساعت 1۰ صبح برای دریافت مدرک بین المللی دو ستاره وارد آب های خلیج فارس شدند، اما متاسفانه 
غرق شدند. وی بیان کرد: دیروز نیرو های آتش نشانی و امداد و نجات  در ادامه جست وجوی خود توانستند پیکر این دو جوان غواص را پیدا کنند. مختاری گفت: 

پس از بررسی و روشن شدن علت این حادثه، نتیجه را اعالم می کنیم.

حادثه

مدیرکل حفاظت  محیط زیست اصفهان:
برخورد قهری راه حفاظت از 

مناطق حفاظت شده است
مدیرکل حفاظت از محیط زیست اصفهان پیرامون 
برخورد با شــکارچیان غیرمجاز و متجاوزان به 
مناطق حفاظت شده اداره محیط زیست اصفهان 
اظهار داشت: با کسانی که به مناطق حفاظت شده 
محیط زیست تجاوز کنند برخورد قهری می شود، 
اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم بهترین 
راه بــرای حفاظت از محیط زیســت، آموزش و 

فرهنگ سازی است.
»سیدرحمان دانیالی« افزود: در مناطق میرآباد 
و تیران، اداره محیط زیســت اقدام به آموزش و 
فرهنگ سازی کرده است که بازخورد قابل توجهی 
در این زمینه به دســت آمده و باید این مهم در 
مناطق دیگر نیــز مدنظر قرار گیــرد. آموزش و 
برخورد قهری به صورت همزمان می تواند نتیجه 

مورد قبولی داشته باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
با اشاره به اینکه شکار حیوانات مولد در فصل زاد 
و ولد، خسارت جبران ناپذیری به محیط زیست 
وارد می کند، بیان کرد: 11 درصد از خاک اصفهان 
در مناطق حفاظت شده قرار دارد و بیشترین آمار 
حیات وحش در اصفهان به ثبت رســیده است؛ 
مناطقی ازجمله پارک قمیشــلو، منطقه موته، 
عباس آباد و داالنکوه در نوع خود بی نظیر هستند 
و این امر لزوم حفاظت از این مناطق را به نمایش 

می گذارد.
وی فرهنگ ســازی در حفاظت از محیط زیست 
را امری مهم دانســت و گفت: اصفهان از لحاظ 
تنوِع مناطق، کم نظیر است؛ در این استان مناطق 
کوهستانی، دشت و کویر وجود دارد. اگر بتوانیم 
آموزش های موثر در این زمینه داشــته باشیم 
نه تنها به حفاظت از این سرمایه ارزشمند کمک 
کرده ایم بلکه در اشتغال زایی نیز گام های مثبتی 

می توانیم برداریم.

یک محیط بان مطرح کرد:
تغذیه حیات وحش از زباله 

نوعی چالش است
یک محیط بان گفــت: زباله هایی که در طبیعت 
رها می شوند، گاه توسط حیوانات خورده شده و 
این موضوع موجب مرگ و میر یا بیماری در آن ها 
می گردد. »احمد بحری« اظهار کرد: دور ریختن 
زباله های خشــک و قابل بازیافت، اشتباه بزرگی 
است؛ چراکه بازگشت آن ها به چرخه مصرف از 
بار قرار گرفته بر دوش طبیعت می کاهد و موجب 
حفظ منابع می شود. وی ادامه داد: اما زباله هایی 
که شــیرابه دارند و معموال در اطراف شــهرها و 
روستاها دفن شــده یا تل انبار می شوند، از ابعاد 
مختلفی براي حیات وحش ایجاد مشکل می کنند. 
نخست اینکه شیرابه آن ها زمین را مسموم کرده و 
حتی با نفوذ به آب های زیر زمینی دامنه تخریب 
باالتری پیدا می کنند. این محیط بان افزود: بخشی 
از این زباله ها توسط حیوانات خورده می شود که 
به یک چالش اساسی بدل شده است؛ به خصوص 
پرندگان و در مکان هایی که دریاچه یا رودخانه ای 
وجود دارد، آبزیان با خــوردن این زباله ها از بین 

می روند.
بحری با اشاره به دفن زباله های اصفهان ادامه داد: 
مسئله به خوردن زباله  یا قطعات پالستیکی که 
در معده یا گلوی حیوان می ماند و او را به کشتن 
می دهد، ختم نمی شــود؛ برای مثال تجربه ای 
وجود دارد از آهویی که در اصفهان در سیم های 
رها شده گیر کرده بود. وی با بیان اینکه باید برای 
کاهش زباله های مان تالش کنیم، افزود: علت های 
مختلفی برای رها شــدن زباله در طبیعت وجود 
دارد. متاسفانه یکی از این دالیل رها کردن زباله 
توسط گردشگران طبیعت است که در سال های 
گذشــته وضعیت بهتری پیدا کرده، اما هنوز به 
وفور دیده می شود.این محیط بان گفت: برخی از 
رستوران های بین راهی نیز زباله های خود را در 
فاصله ای از محل خود رها می کنند که این موضوع 

نیز بسیار آسیب می رساند. 

محیط زیست

اورژانس

قائم مقــام کمیتــه امداد اصفهــان گفت: 
مددجویان تحــت حمایت کمیتــه امداد 
اصفهان از پوشــش بیمه حوادث بهره مند 
هســتند که درنتیجه آن در سال 9۶ بیش 
از ۲۸۰ میلیــون تومــان بــه مددجویان 

حادثه دیده پرداخت شــد.  محمدرضا متین پور با بیان اینکه این نهاد با همکاری بیمه های مطرح کشور و با 
پرداخت حق بیمه سالیانه، جامعه تحت حمایت خود را زیر پوشش بیمه حوادث قرار داده است، اظهار داشت: 
سال پیش 3۶۲ خانوار مددجوی شهری و روستایی در این استان دچار خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه 
و بالیای طبیعی شدند که با بهره گیری از این پوشش بیمه ای خسارات آن ها جبران شد. وی افزود: گسترش 
فرهنگ بیمه سبب کاهش هزینه حمایت از مردم در بالیای طبیعی برای نهادهای حمایتی می شود و کیفیت 

ارائه خدمات ضروری در بحران ها را افزایش می دهد.

قائم مقام مددجویان کمیته امداد اصفهان:
تمام مددجویان از بیمه 
حوادث بهره مند هستند 

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی 
گفــت: دفترچه هــای درمانــی تامین 
اجتماعــی در مراکز طرف قــرارداد این 
ســازمان مانند مراکز ملکــی، در آینده 
حذف می شود. نسخه آزمایشی این طرح 

در چهاراستان در حال اجراست. »محمدحسن زدا« افزود: این طرح به صورت آزمایشی در چهار استان 
گیالن، مازندران، اصفهان و یزد در حال اجراست که امیدواریم پس از رفع نواقص در تمام استان ها اجرا 
شود. وی ادامه داد: تالش می شود دفترچه های تامین اجتماعی در تمام استان ها و در تمام مراکز درمانی 
طرف قرارداد با همکاری متولیان حوزه سالمت حذف شود، البته این طرح در مراکز ملکی به صورت کامل 
در حال اجراست. زدا گفت: در مراکز ملکی تامین اجتماعی، دفترچه های درمانی حذف و بیمه شدگان و 

مستمری بگیران با ارائه کارت ملی می توانند از تمام خدمات به صورت الکترونیک بهره مند شوند.

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

کارت ملی جایگزین دفترچه 
تامین اجتماعی 

ایازی با بیان اینکه وزارت بهداشت در حوزه برخی 
خودکشــی ها ورود جدی تری داشته است، گفت: 
به طوری که در برخــی موارد بررســی هایی انجام 
دادیم به عنوان مثال در اتفاقی که برای دو دانش آموز 
اصفهانی افتاده بود، تیم خاصی برای بررسی پرونده 
از سوی وزارت بهداشت اعزام شد و پرونده آنان در 

ستاد هم مورد بحث قرار گرفت. دو جلسه با حضور 
روان شناسان، جامعه شناسان و وزیر بهداشت برگزار 
کردیم و تصمیم هایی گرفته شــد. خوشبختانه در 
این حوزه سازمان بهزیســتی نیز همکاری خوبی 
با ما داشــت و هماهنگی های جدی انجام شد؛ اما 
همان طور که درحوزه آســیب های اجتماعی اشاره 

کــردم، در زمینه ســالمت روان هــم نمی توان به 
سادگی و در کوتاه مدت مشکالت را حل کنیم. البته 
با اقدامات انجام شــده امیدواریم بتوانیم اقدامات 
کنترلی جدی تری انجام دهیم.معاون اجتماعی وزیر 
بهداشت در پاســخ به اینکه آیا خودکشی دو دختر 
اصفهانی با بازی »نهنگ آبی« مرتبط بوده اســت، 
گفت: در آن زمان بحث نهنگ آبی مطرح شده بود 
که ما جلساتی با حضور صاحب نظران برگزار کردیم 
و کیس های مختلفی را در این زمینه بررسی کردیم 

تا بتوانیم آن را کنترل کنیم. البتــه این پرونده به 
بازی نهنگ آبی ربطی نداشت. وی با بیان اینکه در 
کشور موردی از خودکشی مرتبط با بازی نهنگ آبی 
نداشتیم، ادامه داد: آسیب های دیگری که افراد با این 
بازی به خودشان می زدند مانند خراشیدن دست با 
تیغ و...دیده شد، اما به خودکشی نرسید. ایازی با بیان 
اینکه سالمت دارای چهار جزو سالمت جسم، روان، 
اجتماعی و معنوی است، گفت: در مسئله سالمت 

روان، اقدامات پیشگیرانه نقش مهمی دارد. 

معاون اجتماعی وزیر بهداشت مطرح کرد:
بررسی خودکشی دو دانش آموز اصفهانی در وزارت بهداشت

تقریبا انتهای ســال 9۲ بود که رهبری هشدار جدی 
در مورد پیری جمعیت در ایران دادند. حضرت آیت ا...

خامنه ای رهبــر معظم انقالب اســالمی، در پیام به 
همایش ملی »تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت 
مختلف جامعه« با اشاره به اهمیت موضوع جمعیت و 
ضرورت فرهنگ سازی برای اقناع نخبگان در ارتباط 
با نیاز کشور به افزایش جمعیت، خاطر نشان کردند: 
مسئله نمای جوان برای کشــور یک مسئله اساسی، 
مهم و تعیین کننده است و کشورهایی که در دنیا دچار 
پیری جمعیت شده اند، به دشواری راه عالجی برای 
مشکالت ناشی از آن یافته اند که الزم است برای حل 

این مشکل کار علمی، عمیق و اساسی صورت پذیرد.
پــس از این هشــدار جــدی رهبــری، همایش ها 
و ســمینارهای فراوانی پیرامون کمــک به افزایش 
فرزندآوری در کشور برگزار شــد و قول های فراوانی 
نیز داده شــد که متاســفانه تا به امروز عملی نشده 
اســت و خانواده ها همچنان تمایل بــه فرزندآوری 
بیشــتری ندارند. یکی از بزرگ ترین مشــکالتی که 
دراین راســتا وجود دارد، وضعیت معیشــتی مردم 
است.اگر حتی  هزینه تحصیل و مایحتاج اولیه زندگی 
مانند پوشاک و غذا را در نظر نگیریم، هزینه درمان، 
زایمان و بیمارستان  بسیار کمرشکن است و برخی از 
خانواده های ایرانی توانایی تامین هزینه اولیه زایمان را 

نیز ندارند چه برسد به دیگر هزینه ها!
نعمت یا نقمت! 

قلو زایی پدیده نادری است که به ندرت در جهان اتفاق 
می افتد. چهارم اردیبهشت امسال یک بانوی اصفهانی 
پنج نوزاد را در بیمارستان شهید صدوقی اصفهان به 
دنیا آورد. شاید نخستین سختی که به ذهن می رسد، 
خستگی رســیدگی به این نوزادان است امامتاسفانه 

این خانواده با مشــکالت عدیده تری رو به رو شده اند 
و هزینه درمان این پنج قلوی نارس بسیار کمرشکن 
شده تا جایی که شیرینی وجود نعمت الهی به فراموشی 
سپرده شده است. »مرضیه فرشاد« با اشاره به وضعیت 
پنج قلوهای بــه دنیا آمده در اصفهان اظهار داشــت: 
بهزیســتی خدماتی را به خانواده آن ها ارائه می کند؛ 
اما در حال حاضر با مشکل هزینه بیمارستان مواجه 
هستند. وی افزود: نخستین پنج قلوهای به دنیا آمده 
در سال 97 و چهارمین روز اردیبهشت در بیمارستان 
شهید صدوقی اصفهان از مادری 31 ساله متولد شدند. 
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه این پنج 

قلوها هنوز در بیمارستان بستری هستند، گفت: آنان به 
علت نارس بودن، نیاز دارند تا رسیدن به شرایط مطلوب 
در بیمارستان بستری باشند. وی ادامه داد: پدر و مادر 
این پنج قلوها، دو فرزند دیگر ده و هفت ساله نیز دارند 
و با وجود به دنیا آمدن این پنج قلوها، هزینه های باالی 
بیمارستان و نگه داری از آن ها، مشکالت مالی زیادی 

برای خانواده شان ایجاد شده است.
مثل همیشه خیران باید دست به کار شوند

فرشاد خاطرنشان کرد: پدر خانواده، حقوق اداره کار 
دریافت می کنــد و این میزان درآمــد برای پرداخت 
هزینه های بیمارستان و امرار معاش نُه نفر عائله کافی 

نیست. وی بیان کرد: بر اساس دستورالعمل بهزیستی 
به اندازه هر قل یک مبلغی مشــخص شده که به آنان 
داده می شود. مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان 
اینکه مشکل خانواده زیاد است، گفت: به همین دلیل 
بهزیستی یک گزارش مددکاری تهیه کرده و براساس 
این گزارش قرار است مداخالتی انجام شود. وی تصریح 
کرد:  مشــکل اصلی خانواده این پنــج قلوها، هزینه 
درمان آن هاســت چون هنوز در بیمارستان بستری  
هستند و پرداخت این هزینه ها توسط اعتبارات دولتی 
امکان پذیر نیست. فرشاد با اشاره به اینکه این زایمان 
در بیمارستان دولتی انجام نشده است، اظهار داشت: 
اگر زایمان در بیمارستان دولتی انجام شده بود، امکان 
کمک گرفتن از دانشگاه علوم پزشکی وجود داشت. 
وی خاطرنشان کرد: در تالش هستیم از طریق خیران 
قسمتی از هزینه های آنان را پرداخت کنیم و اینکه چه 
مقدار از این مشکالت توسط بهزیستی قابل حل است 

مشخص نیست.
متخصصان و صاحبان اندیشه را بخواهید 

فکر کنند
رهبری در باره پیری جمعیت درکشــور فرموده اند: 
جوانب قضیه را بسنجید، ببینید چه چیزهایی است 
که موجب می شود جامعه ما دچار میل به کم  فرزندی 
شــود. این میل به کم بودن فرزند، یک عارضه است؛ 
واال انســان به طور طبیعی فرزند را دوست دارد. چرا  
افرادترجیح می دهند فقط یک فرزند داشته باشند؟ چرا 
ترجیح می دهند فقط دو فرزند داشته باشند؟ چرا زن 
به شکلی، مرد به شکلی پرهیز می کنند از فرزندداری؟ 
اینها را باید نــگاه کرد و دید عواملش چیســت؛ این 
عوامل را پیدا کنید و روی عــالج این عوامل بیماری 
 زا -که به اعتقــاد بنده اینها عوامل بیماری زاســت- 
 متخصصــان و صاحبــان اندیشــه را بخواهیــد 

فکر کنند.

نعمتی که نقمت می شود

   طعم شیرین تولد 5 قلوهای اصفهانی با مصائب تامین  
  هزینه های باال تلخ شد  

فرزانه مستاجران

رییس آتش نشانی شهرستان مبارکه:
دلیل غرق شدن ۲ غواص اصفهانی هنوز مشخص نیست
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 باکتری های خوب پوست؛ سالح مقابله با اگزما
پیشنهاد سردبیر:

چاقی و علت های عجیب آن
اگر شروع به دریافت کالری بیشتری کنید یا کمتر از معمول ورزش کنید، نباید از افزایش وزن خود تعجب کنید؛ 
اما اگر همه کارهای الزم را مثل همیشه انجام می دهید ولی وزن تان افزایش پیدا می کند چطور؟ علت افزایش 
وزن بی دلیل چیست؟ در این شرایط زمان آن رسیده که به یک سری مسائل دیگر در بدن خود دقت بیشتری 

داشته باشید. در ادامه به عوامل چاق کننده ای اشاره می کنیم که فکرش را هم نمی کنید.
چاقی بر اثر کم خوابی

دو مسئله مهم در مورد خواب و افزایش وزن وجود دارد. اول اینکه اگر تا دیر وقت بیدار بمانید، احتمال خوردن 
میان وعده های آخر شب بیشــتر خواهد بود و این به معنای دریافت کالری بیشتر است. مسئله دوم اتفاقاتی 
است که در زمان خواب در بدن شما می افتد که بر اثر کم خوابی از این اتفاقات محروم می شوید. تغییر در سطح 
هورمون ها گرسنگی و اشتها را افزایش می دهد و همچنین باعث می شود بعد از خوردن غذا خیلی احساس 

سیری نکنید.
چاقی بر اثر اضطراب

وقتی خواسته های زندگی افزایش پیدا می کند، بدن نیز به حالت دیگری 
تغییر وضعیت می دهد. در این شرایط کورتیزول که هورمون استرس است، 
ترشح می شود و باعث افزایش اشتها می شود؛  البته زمانی که مضطرب 
هستیم بیشتر به خوردن غذاهای پرکالری تمایل داریم. این ترکیب باعث 

افزایش وزن می شود.
چاقی بر اثر داروهای ضد افسردگی

یکی از عوارض ناخوشایند برخی داروهای ضد افسردگی، افزایش وزن است. 
اگر فکر می کنید داروهای ضد افسردگی شــما باعث افزایش وزن تان شده در مورد تغییر در برنامه درمانی با 
پزشک مشورت کنید؛ اما هرگز سر خود داروی خود را تغییر ندهید یا مصرف آن را متوقف نکنید. بهتر است بدانید 
برخی افراد نیز بعد از مصرف داروهای ضد افسردگی افزایش وزن را تجربه می کنند؛  چرا که عالئم افسردگی 
بهبود پیدا کرده و احساس بهتری دارند و در نتیجه اشتهای آنها نیز بهبود پیدا می کند. به عالوه افسردگی نیز 

باعث تغییر در وزن می شود.
چاقی بر اثر مصرف داروهای استروئیدی

داروهای ضد التهاب اسروئیدی مانند پردنیزون، باعث افزایش وزن می شوند. احتباس مایعات و افزایش اشتها 
مهم ترین علل بروز این مشکل هستند. در بدن برخی افراد نیز در زمان مصرف داروهای استروئیدی به طور موقت 
 محل ذخیره چربی ها تغییر می کند.  چربی ها بیشتر در بخش هایی مانند صورت، شکم یا پشت گردن ذخیره
 می شود. اگر بیشتر از یک هفته داروهای اســتروئیدی مصرف کرده اید، مصرف آن را به طور ناگهانی متوقف 

نکنید. توقف ناگهانی منجر به بروز مشکالت جدی می شود.
داروهایی که باعث چاقی می شوند

داروهای بسیار دیگری باعث افزایش وزن و چاقی می شوند. این داروها عبارتند از داروهای روانپریشی )داروهایی 
که برای درمان اختالالتی مانند اســکیزوفرنی و اختالل دو قطبی تجویز می شوند (، داروهای درمان میگرن، 
تشنج، فشار خون باال و دیابت. با پزشک مشورت کنید تا دارویی مناسب شما برای بهبود عالئم و کاهش عوارض 

جانبی تجویز شود.
چاقی بر اثر کم کاری تیروئید

اگر تیروئید شما به اندازه کافی هورمون تیروئید تولید نمی کند، احتماال احساس خستگی، ضعف و سرما می کنید 
و دچار افزایش وزن خواهید شد. اگر هورمون تیروئید به اندازه کافی در بدن شما نباشد، سوخت و ساز بدن آهسته 
شده و احتمال افزایش وزن بیشتر خواهد شد. حتی عملکرد تیروئید در سطح پایین نیز ممکن است باعث افزایش 

وزن شود. درمان کم کاری تیروئید با دارو برخی عالئم افزایش وزن را معکوس می کند.
نشانگان کوشینگ 

افزایش وزن یکی از مهم ترین نشانه های »نشانگان کوشینگ« است.نشانگان کوشینگ شرایطی است که بر اثر 
قرار گرفتن بیش از حد در معرض هورمون استرس، کورتیزول، افزایش وزن و دیگر مشکالت و اختالالت بروز 
می کند. اگر برای آسم، آرتروز و یا لوپوس در حال مصرف استروئید هستید، ممکن است دچار نشانگان کوشینگ 
شوید. به عالوه این مشکل زمانی بروز می کند که غدد آدرنال بیش از حد هورمون کورتیزول تولید می کند یا 
ممکن است به یک تومور مربوط شود. افزایش وزن بیشــتر در اطراف صورت، گردن، قسمت باالی کمر یا دور 

کمر مشاهده می شود.
سندروم پلی کیستیک تخمدان 

سندروم پلی کیستیک تخمدان ،یک مشکل هورمونی رایج در بین زنان در سنین باروری است. در اکثر خانم 
های مبتال به سندروم پلی کیستیک تخمدان، کیست های کوچکی در تخمدان ها رشد می کند. این شرایط 
منجر به عدم تعادل هورمونی می شود که روی چرخه قاعدگی خانم ها تاثیر گذاشته و منجر به افزایش موی 
بدن و بروز جوش های پوستی می شود. خانم های مبتال به سندروم پلی کیستیک تخمدان نسبت به انسولین 
مقاومت نشان می دهند )انسولین هورمونی است که قند خون را کنترل می کند( و این مسئله باعث افزایش 
وزن می شود. این افزایش وزن در اطراف شکم بیشتر مشاهده می شود و این خانم ها بیش از دیگران در معرض 

خطر بیماری قلبی هستند.
چاقی و ترک سیگار

ترک سیگار مهم ترین اقدامی است که می توانید برای حفظ سالمت خود انجام دهید. زمانی که سیگار را ترک 
می کنید، وزن شما کمی افزایش پیدا می کند؛ اما احتماال کمتر از آنچه فکر می کنید. به طور متوسط افرادی که 
سیگار را ترک می کنند، کمتر از 4/5 کیلوگرم دچار افزایش می شوند. بعد از چند هفته کمتر احساس گرسنگی 

کاهش وزن اضافه شــده کمک  می کنید که این امر به 
خواهد کرد.

کندر
کندر از آن دسته گیاهان در طب سنتی است که مشتقات آن هم خواص بسیاری دارد. کارشناســان طب سنتی می گویند که در خانه »کندر« بسوزانید! زیرا 
دود کندر نیز خواص بسیاری دارد. دود کندر مسکن طبیعی برای اضطراب، افسردگی و سردرد، نشاط آور، تقویت کننده حافظه، تمرکز، خالقیت و ضد عفونی 
کننده هواست.کندر عالوه بر خواص درمانی که در تسکین درد های مفصلی، درمان بوی بد دهان و افزایش میزان هوش کودکان دارد، خواص کم نظیر دیگری 
دارد که به برخی از کاربردی ترین آنها اشاره می کنیم.خوردن صمغ کندر موجب بهبود خش صدا و صاف شدن آن می شود. درمانگران طب سنتی بر این باورند 
که مصرف کندر در افراد مبتال به اسهال و افرادی که دچار تب و استفراغ هستند، بسیار موثر است.درمانگران طب سنتی ایران معتقدند، ماساژ ستون فقرات با 

کمک روغن کنجدی که در آن کندر حل شده باشد برای تسکین اعصاب و آرام بخشی بیمار بسیار موثر است.

عطار باشی

ســینا 14 ســال دارد و با پدر و مادرش برای درمــان به یکی از 
کلینیک های ترک اعتیاد مراجعه کرده است. او شش ماه است که 
گل مصرف می کند و به دلیل اختالالت خواب و حافظه و برخی 
از مشــکالت رفتاری، خانواده متوجه اعتیاد وی شدند. سینا می 
گوید در یک میهمانی دوســتانه برای اولین بار گل مصرف کرده 
و پس از آن به شدت به مصرف این ماده گرایش پیدا کرده است. 
خانواده سینا به رغم داشتن تحصیالت و موقعیت اجتماعی مناسب 
از ماده گل شناختی نداشــتند. مادرش می گوید باورم نمی شود 
ماده مخدری وجود داشته باشد که  بو و اثری از خود باقی نگذارد. 

ناآگاهی خانواده ها؛ اصلی ترین عامل شیوع اعتیاد در 
نوجوانان

پایین آمدن سن استعمال مواد مخدر، یکی از اصلی ترین چالش 
های پیش روی جامعه است. پدر و مادرهایی که در سایه نداشتن 
آگاهی و شناخت درست از تهدیدات جدی مواد مخدر و رواج آنها 
در مدارس و آموزشــگاه ها به صورت جدی بر رفتار فرزندانشان 
نظارتی ندارند و جوانان و نوجوانانی که در گوشه و کنار تفریحات 
 دوستانه معموال با پیشــنهاد مصرف مواد از سوی گروه دوستان 
روبه رو می شوند، مهارت الزم برای برخورد با چنین موقعیت ها و 

رد کردن آنها را ندارند.
تهدید سالمت نوجوانان با مواد جدید بسیار جدی است

براساس آخرین »شــیوع شناســی« تعداد معتادان کشور به ۲ 
میلیون و 808 هزار مصرف کننده مســتمر مواد مخدر در کشور 

رسیده است؛ این درحالیست که ماری جوآنا و مشتقات آن شامل 
گل، گرس، علف با 11.۹ درصد، پس از تریاک دومین مواد مخدر 
مصرفی در میان مصرف کنندگان مســتمر مواد مخدر در کشور 
اعالم شده است. ماری جوآنا که امروزه با نام های گوناگون شناخته 
می شود، نوع طبی آن با نام »گل« وارد بازار ایران شده است. این 
گیاه با دارا بودن حداقل ۲4 درصد ماده مخدر تتراهیدروکانابینول 
و مواد شــیمیایی دارای اثرات اعتیادآور برای مصرف کننده است 
در حالی کــه ماری جوآنای معمولی)غیر طبی( کــه از برگ گیاه 
شــاهدانه حاصل می شــود، دارای کمتر از8 درصــد ماده مخدر 
تتراهیدروکانابینول بوده؛ لذا اثرات سوء مصرف نوع طبی آن را به 
دنبال ندارد. عالوه بر ماری جوآنا و مشتقات  آن، موادی مانند ناس 
و دستمال از جمله موادی است که مصرف آن به دلیل نداشتن بو و 

دود و نیز اثرات فوری در میان جوانان در حال افزایش است.
دانش آموزان در معرض تهدید گل

کارشناســان اجتماعی معتقدند قیمت پایین، دسترسی آسان، 
طریقه مصرف راحت، دیرتر نمایان شــدن اثــرات آن روی چهره 
نســبت به مواد مخدر دیگر از جمله عوامل گسترش مصرف گل 
در بین دانش آموزان است. ضمن اینکه ناشناخته بودن این ماده و 
عوارض آن به خصوص در میان خانواده از جمله عوامل پیشروی 
خاموش این مخدر در میان جوانان اســت.  این در حالی است که 
ماده مخدر گل دارای پتانسیل قوی تری از ماری جوآنا و حشیش 
در ایجاد توهم و اعتیادآوری اســت و میزان قدرت توهم زایی آن 
دو تا ســه برابر بیشــتر از ماری جوآنای معمولی است. متاسفانه 

تبلیغات زیادی مبنی بر عدم اعتیار آور بودن آن انجام می شــود و 
در باور عمومی به اشتباه، حتی کم خطرتر از حشیش و ماری جوآنا 
معرفی شده است؛ البته الزم به ذکر اســت که این ماده می تواند 
آنقدر خطرناک باشد که با یک بار مصرف، فرد معتاد شود تا جایی 
که با مصرف نکــردن گل، فرد دچار اضطراب شــدید، بی قراری، 

وحشت زدگی و تپش قلب شدید خواهد شد.
نوجوانان در هجمه تبلیغات گل در شبکه های مجازی

 ماده مخدر گل در دنیا بیشترین مصرف را دارد و پر مصرف ترین 
مخدر در جهان اســت. در برخی از کشــورهای اروپــا و  آمریکا 
البته در برخی از ایالت ها فروش و اســتعمال مــاری جوآنا و گل 
آزاد اســت؛ اگر چه این آزادی بیشــتر علت های سیاسی دارد تا 
اجتماعی ولی تبلیغات گســترده در مورد این آزادی به خصوص 
در شــبکه های مجازی عامل موثــری در رواج مصــرف گل در 
میان جوانان ایرانی بوده اســت حتی در اقدامــی تعجب برانگیز  
کمیته اجرایی ســازمان جهانی مبارزه با دوپینگ، میزان وجود 
شــاه دانه در بــدن را از 15 نانوگرم بر میلی لیتــر فعلی، به 150 
نانوگرم بر میلی لیتر، افزایش داد. این مسئله عمال به ورزشکاران  
 اجازه مــی دهد تا یــک روز قبل از بــازی مــاری جوآنا مصرف 
کنند.  در کنار این اقبال جهانی نســبت به مصرف ماری جوآنا و 
گل در دنیا؛ اما فرهنگ سازی گســترده ای نیز در مورد عواقب و 
تبعات آن به خانواده ها و نوجوانان داده شده و رفتارهای اجتماعی 
و سالمتی به خصوص در میان نوجوانان به شدت از سوی مدرسه 
و والدین تحت نظر قرار دارد. به همین دلیل این شــیوع در میان 
 نوجوانــان در اروپا و آمریکا مشــاهده نمی شــود؛ امــا در ایران  
به رغم اطالع و استقبال دانش آموزان، هنوز والدین و حتی معلمان 
 و مربیان آموزشــی اطالعات درســت و جامعی در مورد این ماده

 ندارند.
خانواده ها چه کاری انجام دهند؟

کارشناسان توصیه می کنند والدین بهتر است ابتدا اطالعات خود 
را در خصوص شــناخت مواد اعتیادآور از جمله گل، بیشتر کنند.
عالئم مصــرف گل را از نظر فیزیکی روانی و رفتاری بشناســند و 
بر رفتار فرزندان خود و رفت و آمد آنان، نظارت داشــته باشــند.
تغییرات خلقــی و رفتاری نوجوانــان را جدی بگیرنــد و در این 
 باره با فرزندان شــان صحبــت کنند و بــه آنها آگاهــی الزم را 

ارائه دهند.
همچنین در خصوص تبلیغات فریبنده ای که در فضای مجازی و 
اینترنت در مورد عدم اعتیادآوری گل انجام می شود، صحبت کنند.

در صورت نیاز به مراکز مشاوره مراجعه و اطالعات الزم را دریافت 
کنند.تلفن 0۹۶۲8 )خط ملی اعتیاد( را به خاطر بســپارند و در 
 صورت نیاز با این تلفن تمــاس بگیرند و راهنمایی الزم را دریافت 

کنند.

نوجوانان ایرانی؛ قربانیان خاموش ُگل 

  گل، به عنوان دومین ماده مخدر پرمصرف در ایران هنوز ناشناخته است؛   

دالیل دندان قروچه در کودکان

دکترای روان شناسی کودک و نوجوان با اشاره به اینکه 
5 تا ۳0 درصد کودکان دندان قروچــه دارند، گفت: 
والدین باید با راهکارهای مناســب کاهش اضطراب 
به رفع دندان قروچه فرزندان خــود کمک کنند.این 
عضو هیئت علمی دانشــگاه افزود: عــدم رفع و طول 
کشــیدن دندان قروچه می تواند عالمتی از دردهای 
عضالنی یا مفصل فکی باشــد.وی یادآور شد: دندان 
قروچه درمان نشــده می تواند باعث بروز مشــکالتی 
درخواب همچون چفت شدن دندان ها ایجاد کند.زارع 
نیستانک گفت:کمک کردن به کودک در جهت کاهش 
اضطراب می تواند به رفع مشکل کمک کند؛ بنابراین 
توجه به این مسئله ضرورت دارد.دکترای روان شناسی 
کودک و نوجوان تصریح کرد: کتاب خواندن و صحبت 
 با کــودک در موقع خواب و اجازه بیــان ترس هایش

 می تواند باعث آرامش کودک در بستر و زمان خواب 
شود، همچنین ســتایش کودک و سایر حمایت های 

روانی نیز مفید هستند.

محققان می گویند؛
باکتری های خوب پوست؛ سالح مقابله با اگزما

تحقیق اولیه نشان می دهد که کنترل قدرت باکتری های سودمندی که به طور طبیعی روی پوست زندگی می کنند ممکن است درمانی موفقیت آمیز 
برای اگزما باشد.اگزما یک بیماری التهابی پوستی است که موجب خشکی و خارش پوست شده و آن را در مقابل بثورات و عفونت ها آسیب پذیر می کند. 
هنوز علت دقیق این بیماری مشخص نیست؛ اما این باور وجود دارد که باکتری ها و سایر میکروب هایی که روی پوست زندگی می کنند، می توانند نقش 
مهمی داشته باشند.در تحقیق جدید، باکتریوم زنده که به طور طبیعی روی پوست زندگی می کند از افراد سالم بدون اگزما گرفته شد و بر پوست 10 بیمار 
بزرگسال و 5 کودک مبتال به اگزما به کار گرفته شد. شرکت کنندگان بزرگسال دو بار در هفته و به مدت ۶ هفته آب حاوی مقادیر زیاد باکتری های خوب 
را روی قسمت داخلی آرنج و در قسمت دیگری از ناحیه پوست مورد نظرشان اســپری می کردند. آنها به همین شیوه درمان منظم اگزما را ادامه دادند. 
کودکان تحت مطالعه نیز به مدت 1۲ هفته طبق همین شــیوه قرار گرفتند.بعد از چند هفته، شدت اگزمای بیماران کاهش یافت و حتی برخی در مورد 
قطع مصرف کرم های استروئیدی که برای درمان اگزمای شان استفاده می کردند، خبر دادند.در مجموع مشخص شد که ۶ بیمار از 10 بیمار بزرگسال و 

4 کودک از 5 کودک، شاهد بهبود بیش از 50 درصدی در عالئم بیماری شان تا پایان آزمایش بودند.

الهه زین الدین

وزارت بهداشت اعالم کرد:
۴مورد ابتال به تب کنگو در کشور

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در خصوص موارد ابتال به بیماری تب کریمه 
کنگو از ابتدای ســال ۹۷ تا کنون، گفت: 4 مورد ابتال به این بیماری داشتیم.دکتر محمد مهدی گویا، 
افزود: یک مورد از بین این 4 مورد ابتال، به رغم همه اقدامات درمانی بیمارستان، فوت کرد.وی با تاکید 
بر ضرورت آموزش پیشگیری و اطالع رسانی در مورد تب کریمه کنگو به افرادی که با دام سر و کار دارند، 
گفت: افرادی که دام نگهداری  و یا دام ذبح می کنند و یا در کشتارگاه مشغول به کار هستند، به منظور 
عدم ابتال به تب کریمه کنگو باید مراقبت های الزم را انجام دهند.گویا با بیان این مطلب که نگهداری و 
کشتار دام باید به صورت مدرن و بهداشتی انجام شود، افزود: اگر فردی بخواهد در کنار خیابان یا جاده 

بدون رعایت استانداردهای بهداشتی اقدام به ذبح دام کند، ممکن است به این بیماری مبتال شود.وی با بیان اینکه با خوردن گوشت دام کسی مبتال 
به بیماری تب کریمه کنگو نمی شود، افزود: افرادی که با خون و ترشحات دام آلوده سروکار دارند و ترشحات و خون دام  روی بدن آنها می ریزد و 
داخل مخاط فرد می شود، به این بیماری مبتال می شوند.گویا با تاکید بر اینکه کنه ای که روی بدن دام آلوده می نشیند می تواند ناقل تب کریمه 

کنگو باشد، افزود: چنانچه این کنه، بدن انسان را نیش بزند می تواند فرد را مبتال به این بیماری کند.

منزل
کافه 

مواد الزم:
 آناناس، یک لیوان

 شیر،دو لیوان
 پودر نارگیل، یک قاشق

عسل، دو قاشق
آناناس را خرد کرده و داخل مخلوط کن بریزید  

و شیر و پودر نارگیل یا روغن به آن اضافه کنید. 
پس از آن عســل را اضافه کــرده و دوباره مخلوط 
کنید. سپس در لیوان ریخته و روی آن پودر نارگیل 

و تکه های آناناس بریزید.

پیناکوالدا

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2409 | May  06,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL

9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2409 | یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 | 19 شعبان 1439



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2409 | یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 | 19 شعبان 1439

امری:
»نیمار« فرمانده 

پاری سن ژرمن است نه من
 ســرمربی تیم فوتبال پاری سن ژرمن اعتراف 
کرد که از زمان پیوستن 
نیمار از بارسلونا به 
جمع شاگردانش، 
این مرد اسپانیایی 
دیگــر کنترلش را 
بر تیم از دست داده 
و مهاجــم برزیلــی  
همه کاره بوده اســت. امری کــه اخیرا اعالم 
کرده اســت در پایان فصل از پاریسی ها جدا 
 می شــود، درباره روابــط و اختالفاتش گفت: 
» در هر باشگاه، شــما باید بدانید که نقش تان 
در آنجا چیســت و در چه نقشــی تیم به شما 
اعتمــاد می کند. باور من این اســت که نیمار 
فرمانده پاری سن ژرمن است یا دقیق تر بگویم 
که نیمار با این عنوان خطاب خواهد شد چون 
او در فرآیند تبدیل شدن به رییس تیم است.«

حاال ایران!

پیشنهاد سردبیر:

از آخرین قهرمانی ایران در جام ملت های آســیا 
42 سال می گذرد. در این مدت تیم ملی کشورمان 
هیچگاه به فینال نرسیده، آن هم در حالی که مربیان 
مختلفی را روی نیمکت داشته و بهترین های آسیا 
برایش توپ زده اند. برای رســیدن به این مهم در 
سال های اخیر، حلقه های مفقوده زیادی بوده  ند که 
شاید مهم ترینشان تصمیم های نادرست مدیریتی 

و عدم همدلی در بین ارکان مختلف فوتبال و حتی 
فوتبال دوســتان بوده اســت؛ البته پیش آمده که 
همچون جام ملت های 2015  ناداوری نیز در نتایج 

ایران تاثیر بگذارد.
نام جام ملت هــای 2015 که در اســترالیا برگزار 
شــد، با خاطرات و صحنه هایی تلخ بــرای ایرانی 
ها عجین شــده اســت. در اواخر نیمه اول ویلیامز 
یک کارت قرمز ناعادالنه بــرای مهرداد پوالدی در 
نظر گرفت تا کار شــاگردان کارلوس کی روش در 
ادامه مسابقه سخت و سخت تر شود و در انتها نیز 

بازی با پیروزی عراقی ها خاتمه یافت؛ اما در همان 
مسابقات شاگردان جنگجوی سرمربی پرتغالی تیم 
ملی ایران، تا آخرین نفــس نبردی جانانه برابر تیم 
ملی عراق داشتند و در دور گروهی نیز نمایش هایی 
قاطعانه از خود نشان دادند. حاال بازیکنان آن تیم به 
بلوغ و پختگی بیشتری رسیده و چند یار جوان دیگر 
نیز جای ستاره های آن دوران را گرفته اند تا ایران 
تبدیل به شانس نخســت فتح جام جدید ملت ها 

قلمداد شود.
گروه بندی مســابقات جام ملت ها نیز جمعه شب 

برگزار شد تا ایران در گروه 4 با عراق، ویتنام و یمن 
هم گروه شود. گروهی که ســختی خاصی را برای 
صعود به عنوان تیم اول به تیم ایران متحمل نخواهد 
کرد؛ اما حضور عراق سبب شــده تا همه از همین 
حاال به چشم یک جدال انتقامی به این مسابقه نگاه 
کنند.انتقام از عراق و سرگروهی، باید با چند پیروزی 
دیگر و حضور در فینال پس از سال ها همراه شود. 
مطمئنا در صورت این طلسم شکنی، یوزها توانایی 
کسب جام قهرمانی را دارند و این انتظار بیش از 80 

میلیون ایرانی از تیم ملی کشورشان است.

وقت انتقام، وقت قهرمانی؛ 
حاال ایران!

فوتبال جهان

 خوش آمدگویی »سوارس«
 به گریزمان

لوئیس ســوارس به حضور احتمالــی آنتوان 
گریزمان در بارســلونا 
خوش آمــد گفت . 
مهاجم بارســلونا 
در مصاحبه با رادیو 
رینکــن اروگوئــه 
به امضای قــرارداد با 
مهاجم اتلتیکومادرید اشاره 
کرد و گفت : »باعث افتخار است بازیکنانی در 
سطح گریزمان به بارسا خواهند پیوست. این 
شرایط مانند حضور فیلیپ کوتینیو و عثمان 
دمبله در تیم است. آنها بازیکنان خیلی خوبی 
هستند. گریزمان ســال ها در باالترین سطح 
بازی کرده و مدت هاســت که رقابت می کند. 
مهاجم فرانسوی، خط حمله اتلتیکو را رهبری 
می کند و نقشی اساســی دارد. در این جا به او 
خوش آمد می گویم. او به بارســا نخواهد آمد 
تا جای کســی را بگیرد بلکه مشتاق است که 
کارهای بزرگی برای بهترین تیم جهان انجام 

دهد«.

واکنش فدراسیون فوتبال 
ایتالیا به توافق با مانچینی

تیم   ملی فوتبال ایتالیا یکی از غایبان بزرگ جام 
جهانی2018 روســیه 

است.
یتالیــا بعــد از   ا
ناکامی برابر سوئد 
در پلی آف، ونتورا را 
از کار برکنار کرد و تا 
االن سرمربی رسمی خود را 

انتخاب نکرده است.
 اخیر ا از روبرتــو مانچینی به عنــوان یکی از 
گزینه هــای اصلــی هدایت آتزوری ســخن 
 به میــان می آیــد و خبرهای زیــادی درباره 
توافق با ایــن مربی به گوش می رســد و خود 
مانچینی هم از عالقــه زیادش برای مربیگری 
 در تیم   ملی کشــورش ســخن به میان آورده

 است.
 کاســتاکورتا، نایــب رییــس فدراســیون 
یتالیــا ایــن گونــه بــه خبــر   فوتبــال ا
مذاکره با مانچینی واکنش نشان داد: مانچینی، 
سرمربی زنیت یکی از گزینه های جدی ماست. 
باید اعتــراف کنم که با این مربــی مذاکراتی 
 داشــته ایم؛ اما هنــوز چیزی نهایی نشــده

 است.

پس از آن که  فرهاد توکلی و قــدرت بهادری، 2 بازیکن تیم ملی 
فوتسال کشورمان راهی لیگ برتر عراق شدند و به تیم نفت الوسط 
پیوستند این بار مسلم اوالد قباد لیگ برتر فوتسال ایران را ترک 
کرد و همبازی دیگر ملی پوشان تیم ملی ایران شد.گفتنی است 
اوالد قباد پس از آنکه تیم تاسیســات دریایی به دلیل مشکالت 

مالی منحل شد ، راضی نشد در لیگ برتر ایران حاضر شود .

بازیکن تیم ملی، لژیونر شد

بهنام برزای، مهاجم جنوبی استقالل اولین فردی بود که مراسم 17
اهدای جام را از حالت رسمی به یک جشن دوستانه و تیمی تبدیل 
کرد.نگاه جالب برزای به جام قهرمانــی و ثبت عکس یادگاری با 
اولین جام این بازیکن در اســتقالل لحظه ای بود که باعث شد تا 
دیگر بازیکنان نیز برای ثبت عکس های یادگاری و جشن پیش از 

اهدای جام پیش چشم عکاسان صف بکشند.

»برزای« یخ مراسم اهدای جام را شکست

77
وقتی در را روی »ویسی« بستند!

عبدا... ویسی، سرمربی اســتقالل خوزستان که 
به هر زحمتی بود توانســت تیمــش را در لیگ 
برتر نگه دارد، در گفت وگو با تســنیم از سختی 
هایی گفته کــه در طول فصل تحمــل کرده:» 
خیلی دروغ شــنیدیم و می خواستند به ما کلک 
بزنند. حتی در پنج شــش هفته آخــر وقتی در 
اهواز بازی داشــتیم مسئوالن باشــگاه در اتاق 
مــن، در میهمانســرایی که اقامت داشــتیم را 
می بســتند تا همراه تیم نباشــم! بعد از 9 سال 
مربیگری این برای بار اول بود که شــب قبل از 
بازی برای خواب به خانــه می رفتم و همراه تیم 
نبودم. جالب اینجاســت که شب عید یک کاغذ 
به منزل ما فرســتادند کــه 200 میلیون تومان 
جریمه شــده ام. اگر آدم هم می کشــتم این قدر 
 جریمه نمی شــدم! شــاید فقط 70 میلیون دیه 

می دادم!«

در حاشیه

سرمربی تیم میالن:
برای لیگ اروپا می جنگیم

جنارو گتوســو در کنفرانس خبــری پیش از 
بــازی تیمــش مقابل 
هــالس ورونــا در 
هفتــه پیش روی 
رقابت های سری آ، 
بر آمادگی بازیکنان 
تیمش تاکید کرد. او 
گفــت: » نمی توانیم 
اشتباهی که در بازی خانگی قبلی برابر بنونتو 
مرتکب شدیم، دوباره تکرار کنیم. برای صعود 
به لیگ اروپا می جنگیــم. در مهم ترین لحظه 
فصل قرار داریــم. تمام تمرکز مــا روی بازی 
با هالس وروناست. نباید در ســودای  بازی با 
یوونتوس در فینــال جام حذفی، تمرکزمان را 

از دست دهیم. 
ما به خوبی آماده شــده ایم و موظف هســتیم  
بهترین بازی ممکن را انجام دهیم. واکنش تیم 

مقابل بولونیا را پسندیدم.« 

پیشخوان

 مترجم حاشــیه ساز 
محروم شد

 استقالل بعد از 5 سال 
اولین  گرفــت،  جــام 

قهرمانی دوران شفر

7 جــام قهرمانی  با 
حذفی استقالل رکورد دار 

شد، جام آوران

 استقالل و سرمربی اش 
رستگار  خرمشــهر  در 

شدند، خرمشفر

آخرین خبر درباره رقم توافق استقالل و شفر برای تمدید 
قرارداد حاکی از آن است که آبی ها به شفر 800 هزار دالر 
پرداخت خواهند کرد و ســرمربی اســتقالل، از این پول 
حقوق دســتیارانش را می دهد؛ خبری که البته توســط 
هیچ مقام رسمی تایید نشــده؛ اما اگر صحت داشته باشد 

استقاللی ها با رقمی منطقی موفق به حفظ سرمربی آلمانی شان شده اند. نکته جالب در تمدید قرارداد شفر با 
استقالل، یکی از شرط های مرد موسفید آلمانی برای تمدید قراردادش بوده است. به نوشته خراسان ورزشی، 
خودروی چینی که از سوی باشگاه استقالل در اختیار شــفر گذاشته شده بارها صدای شفر را در آورده بود و 
شفر پیش از تمدید قرارداد از مسئوالن باشگاه استقالل این قول را گرفته که در دومین فصل حضورش دیگر 

خبری از خودروی چینی نباشد و باشگاه خودروی مطمئن تری را در اختیار او قرار دهد.

شرط جالب شفر برای تمدید:

 خبری از خودروی 
چینی نباشد

در چند روز گذشته اخباری مبنی بر اختالف نظر  
مسعود سلطانی فر با محمد رضا ساکت، دبیر کل 
فدراسیون فوتبال منتشر شده بود که با نقل انتشار 
از ســوی وزرات ورزش از وزیر نشان می دهد که 
فعال خبری از اختالف نیست.مسعود سلطانی فر، 

وزیر ورزش و جوانان در حاشیه مراسم اهدای جام قهرمانی فوتبال حذفی باشگاه های ایران درباره دبیر 
کل فدراسیون فوتبال و ادامه فعالیت او در این سمت گفت: آقای ساکت از نیروهای متعهد و فعال ورزش 
و فوتبال ایران اســت و اکنون ماموریت مهم فدراســیون فوتبال، تالش برای موفقیت تیم ملی ایران در 
بازی های جام جهانی است.سلطانی فر با اشاره به موضوع آرامش فوتبال و تیم ملی ادامه داد: خوشبختانه 
فضای همدلی و همراهی در ورزش ایران بیش از همیشه وجود دارد و همه ما باید تالش کنیم با کم کردن 

حاشیه ها، زمینه موفقیت ورزش و قهرمانان ایران را بیشتر فراهم کنیم.

 سلطانی فر شایعه
  اختالفش با ساکت را
 رد کرد 

 عالقه غول جودو برای حضور
 در دو المپیک بعدی

جودوکار سنگین وزن فرانسوی با در اختیار داشتن 10 مدال 
طالی جهان امیدوار است تا سال 2024 در دو المپیک دیگر 
موفق به کسب مدال شــود. »تدی رینر« جودوکار 29 ساله 
فرانسه یکی از بهترین های تاریخ جودوست که با دو طالی 
المپیک و 10 مدال طالی جهان نام خود را برای همیشه در 

تابلوی افتخارات جودو جهان ثبت کرده است. 
 وی با ورود به 29 سالگی همچنان سخت تمرین می کند و در 
واقع جودوکاری است که در بین عالقه مندان به این رشته در 
سراسر دنیا محبوبیت زیادی داشته و نیازی به معرفی ندارد. 

شیوه جدید مسابقات جهانی 
دوومیدانی قطر

رقابت های دوومیدانی قهرمانی جهان در ســال 2019 قرار 
است به میزبانی شهر دوحه در قطر برگزار شود.

با توجه به گرمــای زیاد و رطوبت باالی این شــهر، اتحادیه 
جهانی فدراســیون های دوومیدانی قصــد دارد زمان های 
جدیدی را برای برگزاری برخی مــواد در نظر بگیرد. طبق 
این تصمیم، رقابت های دوی 4 در 400 متر و همچنین دوی 
ماراتن در نیمه شب برگزار خواهد شــد؛ همچنین مسابقه 
پیاده روی نیز از ساعت 23:30 به وقت محلی آغاز می شود.

این تصمیم با استقبال سباستین کو، رییس اتحادیه جهانی 
فدراسیون های دوومیدانی نیز مواجه شده است.

۱۰ دوپینگی در مرحله اول 
انتخابی تیم ملی کشتی

مرحله اول انتخابی تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد اواخر 
فروردین ماه در ســالن شــهدای هفتم تیرماه برگزار شد تا 
نفرات برتر هر وزن به مرحله نهایی راه پیدا کنند. رضا الیق، 
دبیر فدراسیون کشــتی درباره اینکه چرا نام برخی از نفرات 
برتر مرحله نخست در لیست نفرات حاضر در مرحله نهایی 
نیست، گفت: طبق هماهنگی که با ستاد مبارزه با دوپینگ 
کشورمان داشــتیم، در مرحله اول آزمایش دوپینگ از همه 
کشــتی گیران به عمل آمد. نتایج این آزمایش ها مشخص 
شده و 10 نمونه در مجموع مثبت شده است. برای این افراد 

جلسه کمیته انضباطی برگزار و محرومیت به آنها ابالغ شد.

 یورش پرتغالی ها
 به روسیه با 8 پرواز در روز

پرتغال به عنــوان قهرمان یــورو 2016 در 
حالی به عنــوان یکــی از مدعیــان اصلی 
قهرمانی وارد جام جهانی 2018 می شــود 
که یکی از ایرالین های معروف و سرشناس 
این کشــور در راســتای حمایت از تیم ملی 
تصمیــم گرفــت طی یــک مــاه برگزاری 
رقابت های مرحله گروهی جام جهانی تعداد 
 پروازهای روزانه خود به مسکو را هشت برابر 

کند.
بنا بــه اعــالم ســایت sabado پرتغال؛ 
هواپیمایی TAP این کشور تصمیم گرفته در 
راستای حمایت از قهرمان اروپا طی روزهای 9 
ژوئن تا 19 ژوئیه تعداد پروازهای روزانه خود 
از لیسبون به مســکو را از یک پرواز به هشت 
پرواز افزایش دهد تا فوتبال دوستان پرتغالی 
مشکلی از بابت سفر به روسیه و تماشای جام 
جهانی به خصوص در بازی های پرتغال مقابل 
ایران، اســپانیا و مراکش نداشته باشند.این 
سایت مدعی شــد تا کنون بیشتر رزروهای 
صورت گرفته بعد از تصمیم این ایرالین برای 
تماشای بازی پرتغال با ایران و کارلوس کی 
روش صــورت گرفته؛ ضمن ایــن که جدال 
پرتغال با اسپانیا نیز با استقبال جالب توجهی 
در راه خرید بلیت ســفر در روز بازی مواجه 

شده است.

جام جهانی

فوتبال
چلسی - 
ساعت لیورپول

20:00

شبکه 
ورزش

کشتی آزاد کشتی
قهرمانی 
اروپا در 
روسیه

ساعت
22

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور
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ارديبهشت

 

تا پیش از بازي هاي مرحله یک چهارم نهایي و نیمه نهایي لیگ قهرمانان 
اروپا گمان مي کردیم این تنها داوران ایراني هستند که اشتباهات فاحش 
دارند و نتایج رقابت ها را تعیین مي کنند تا اینکه چشــم مان به جمال 
داوران اروپایي و اشتباهات فاحش انها در این مسابقات افتاد! اشتباهاتي 
که در نتیجه مســابقات تاثیرگذار بود و حتي تیم هاي فینالیست این 
رقابت ها را تعیین کرد.در دیدار تیم هاي بایرن مونیخ و رئال مادرید در 
بازی رئال و یووه، رم و لیورپول  و حتی مصاف بایرن بشیکتاش اشتباهات 
فاحش داوران روي نتیجه دیدارها اثرگذار بود؛ به نوعي که حتي تیم هاي 
فینالیست لیگ قهرمانان مي توانستند تیم هاي دیگري غیر از رئال و 

لیورپول باشند.
این اشــتباهات در دیدارهایي نیز رخ داد که به دلیل حساســیت باال 
کوچک ترین تصمیم اشتباه داور نیز بسیار بزرگ مي نمود؛ اما نه تنها 
اشتباهات داوران در این مسابقات کوچک نبود بلکه بسیار بزرگ تر از 
حد تصور بود. در حدود دقایق 60 بازي دوتیم رم- لیورپول، داور برخورد 
فاحش توپ را به دســت بازیکن لیورپول ندید؛ برخوردي که به اذعان 
کارشناسان داوري مي توانست با اعالم یک ضربه پنالتي براي تیم رم 
همراه باشد و با توجه به دقایق باقي مانده براي تیم ایتالیایي مي توانست 
بسیار تاثیرگذار باشد. در بازي بایرن و رئال نیز اشتباهات فاحش داوري 
به ضرر تیم آلماني در نتیجه نهایي این دیدار تاثیرگذار بود. پنالتي دقایق 
پایاني بازي تیم هاي یووه و رئال نیز بسیار بحث برانگیز بود به نحوي که 
مي توانیم به جرأت ادعا کنیم در صورتي که تصمیمات اشتباه داوري 

در این بازي ها نبود تیم هاي دیگري غیر از تیم هاي لیورپول و رئال هم 
اکنون باید در فینال حاضر مي بودند.

اشتباهات داوري در بازي هاي لیگ برتر کشورمان نیز بسیار زیاد است؛ 
اما تصور همگان بر این است که این اشــتباهات تنها به داوران ایراني 
اطالق مي شــود و به طور مثال داوران اروپایي هیچ اشــتباه فاحشي 
در بازي هاي اروپایي ندارنــد در حالي که با انجام بــازي هاي مرحله 
پایاني لیگ قهرمانان اروپا این تصور که اشــتباه تنها مختص تیم هاي 
 ایراني است رنگ باخت؛ چراکه اشتباهات بسیار فاحش داوران در این

 بازي هاي بسیار مهم و حســاس در نتیجه بازي و سرنوشت تیم هاي 
صعود کننده تاثیر مستقیم گذاشت.

با دیدن اشــتباهات مرگبــار داوران اروپایي دل مان به حــال داوران 
مظلوم ایراني سوخت که با کمترین دســتمزدها در حال قضاوت بوده 

و سنگین ترین انتقادات نیز نثارشان مي شــود. انصاف نیست که تنها 
قضاوت هاي بد داوران وطني را ببینیم؛ اما از عملکرد فاجعه بار داوران 

سطح یک اروپایي سخنی به میان نیاوریم.
تیم ها و سرمربیان وطني هرگاه شکســت مي خورند دیواري کوتاه تر 
از دیوار داور پیدانکرده و انواع و اقســام انتقادات را نثار آنها مي کنند. 
روزنامه ها علیه شــان تیتر زده و هواداران با فحاشــي از خجالتشــان 
درمي آیند. آنچه مســلم است با وجود تمام اشــتباهات داوران ایراني 
امروز مي بینیم که داوران کشورمان چندان سطحي پایین تر از داوران 
درجه یک اروپایي نداشته و حتي ممکن است در بسیاري از موارد از آنها 
باالتر نیز باشند. لزوم خودباوري و تالش بر بهتر شدن در میان داوران 
ایراني، حمایت مربیان و مدیران و پشتیباني رسانه ها مي تواند این قشر 

زحمتکش را در زمره برترین هاي جهان قرار دهد.

داور اروپایي که مي گفتند همين بود؟!
  اشتباهاتی که سرنوشت بازی ها را عوض  می کند؛

حمید معانی
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هفته فرهنگی اصفهان تجربه جدیدی بود

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

شورا

امروز و در جلسه شورای شهر؛
افزایش نرخ بلیت 

اتوبوس های اصفهان بررسی 
می شود

افزایش نرخ بلیت اتوبوس امروز در سی ودومین 
جلسه علنی شورای شــهر اصفهان بررسی و 

تصویب خواهد شد.
سی و دومین جلسه علنی پنجمین دوره شورای 
اسالمی شــهر اصفهان امروز برگزار می شود. 
حضور دکتر کشــمیری، رییس شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان به منظور اعالم برنامه های 
کنفرانــس بین المللی IASO  نخســتین بند 
درج شده در دستور جلسه علنی شورای شهر 

در جلسه سی و دوم است.
  دعــوت از محمدجواد احمدی، سرپرســت 
آموزش و پرورش اســتان اصفهــان به منظور 
تجلیل از مقام معلم، همچنین بررسی وضعیت 
آموزش و پرورش در شــهر اصفهــان از دیگر 

بندهای این دستور جلسه است.
بررسی الیحه بودجه ۹۷ ســازمان پارک ها و 
فضای سبز، همچنین سازمان میادین میوه و 
تره بار که از سوی شهردار به شورای شهر ارائه 
شده اســت نیز از دیگر بندهای دستور جلسه 
شورای اسالمی شهر اصفهان در سی ودومین 

جلسه علنی است.
 بررسی الیحه پیشنهادی شهرداری اصفهان به 
منظور افزایش نرخ بلیت اتوبوس نیز امروز در 
سی و دومین جلسه علنی شورای شهر بررسی 

و تصویب خواهد شد.

عضو شورای شهر:
»خزانه داری متمرکز« 

عملکرد جزیره ای شهرداری 
را یکدست می کند

عضو شورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: 
راه اندازی خزانه داری متمرکز عملکرد جزیره ای 
شهرداری را ساماندهی کرده و منجر به یکدست 

شدن فعالیت های این سازمان می شود.
»اصغر برشــان« با بیان اینکــه درحال حاضر 
درآمــد و هزینه هــای مناطــق مختلــف و 
ســازمان های وابســته به شــهرداری دچار 
روزمرگی شده است، اظهار کرد: بارها مشاهده 
شــده که در دوره های مختلف برنامه ریزی ها 
دچار اشــکال شــده و اجرای پروژه ها را دچار 

اختالل کرده است.
وی با بیــان اینکــه جزیره ای عمــل کردن 
بخش هــای مختلف شــهرداری، زمینه ایجاد 
مناطق برخوردار و محروم را فراهم کرده است 
تصریح کرد: راه اندازی جریان مالی کارشناسی، 
تدوین و سیاست گذاری شده در شهرداری باید 
مورد توجه قرار گیــرد تا بتوان بخش زیادی از 

ناهماهنگی ها را از میان برداشت.
برشــان بــا بیــان اینکــه نمی تــوان گفت 
درحال حاضر در شهرداری تسلط مالی وجود 
ندارد، ادامه داد: این تســلط کارشناســانه و 
هماهنگ نبوده و از این رو مشــکالتی را ایجاد 
کرده اســت. وی با تاکید بــر اینکه پروژه های 
عقیــم مانــده در اصفهان شایســته شــهر و 
شــهروندان نیســت، افزود: نبود خزانه داری 
متمرکز طی سال های گذشته منجر به ایجاد 
این پروژه ها شده است؛ امیدواریم با راه اندازی 
 این خزانه دیگر پروژه عقیم  مانده ای نداشــته

 باشیم.

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار 
شهرداری اصفهان خبرداد:

معاینه فنی موتورسیکلت ها از 
سال آینده در اصفهان

رییــس ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل 
بار شــهرداری اصفهان گفت: از ســال آینده 
برای نخســتین بــار در اســتان، معاینه فنی 
موتورســیکلت ها بــه مراکــز معاینــه فنی 

خودروهای شهر اصفهان اضافه می شود.
»مجیــد طهماســبی« اظهارکــرد: مســیر 
پیــش روی ســازمان مدیریت حمــل و نقل 
بــار شــهرداری اصفهــان، اقــدام در جهت 
اســتراتژی کالن شــهری و افــق اصفهــان 
۱۴۰۰ اســت که در این مســیر از سه عنصر 
 خالقیت، نــوآوری و تکنولوژی های نوین بهره 

خواهیم برد. 
طهماسبی از راه اندازی معاینه فنی سیار برای 
نخســتین بار در اصفهان خبر داد و گفت: راه 
اندازی ایــن مرکز باعث کاهــش عبور و مرور 
و اتالف وقت شــهروندان و همچنین کاهش 
آلودگی های زیســت محیطی خواهد شد. وی 
ادامه داد: از ســال آینده نیز برای نخستین بار 
در استان، معاینه فنی موتورسیکلت ها به مراکز 
 معاینه فنی خودروهای شــهر اصفهان اضافه 

می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان 
خبر داد:

تداوم استقرار امکانات 
بیمارستانی در مناطق زلزله زده

مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اســتان 
اصفهان با بیان اینکه اســتان اصفهــان دارای 
بزرگ ترین بیمارستان ســیار خاورمیانه است، 
گفت: امکانات بیمارستانی مســتقر در مناطق 
زلزلــه زده همچنــان پابرجاســت تا بــه مردم 

خدمات رسانی کند.
»منصور شیشه فروش« درمراسم بهره برداری از 
اتوماســیون فرماندهی عملیات اورژانس استان 
اصفهان اظهار کرد: اســتان اصفهــان معین 8 
استان کشور و منطقه 5 تهران است. وی با بیان 
اینکه کارنامه مدیریت بحران در استان اصفهان 
نسبت به دیگر اســتان های کشور کارنامه موفق 
و درخشانی بوده اســت، افزود: حضور نیروهای 
امدادی استان اصفهان درحوادث مختلف کشور 
بیانگر تالش این استان در زمینه مدیریت حوادث 

است. 
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اســتان 
اصفهان با بیان اینکه اســتان اصفهــان دارای 
بزرگ ترین بیمارستان ســیار خاورمیانه است، 
گفت: امکانات بیمارستانی مســتقر در مناطق 
زلزلــه زده همچنــان پابرجاســت تا بــه مردم 
خدمات رســانی کنــد. وی خاطرنشــان کرد: 
مسئولیتی که برای بازســازی مناطق زلزله زده 
به اصفهان سپرده شــده بود، به طور کامل انجام 
شده است. شیشه فروش با بیان اینکه 25۰ هزار 
بیمار در سال گذشته به بیمارستان های استان 
اصفهان اعزام شدند، اذعان داشت: اگر مسئولیت 
معین را برای اصفهــان در نظر می گیرند، انتظار 
می رود امکانات را نیز بــرای اصفهان مهیا کنند 
که تقویت و افزایش ناوگان آمبوالنس یکی از این 

امکانات است.

کارشناس پیش بینی هوا:
باران سه شنبه به سراغ اصفهان 

می آید
کارشناس مسئول مرکز پیش بینی هوای اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان، برای سه شنبه شب و 
چهارشنبه بارش در ســطح استان را پیش بینی 
کــرد و گفت: از روز سه شــنبه ســامانه ای وارد 
اصفهان می شود که کل استان را در برمی گیرد و 

بارش نسبتا خوبی هم به دنبال دارد.
»حجت ا... علی عســگریان« در رابطه با وضعیت 
بارش ها طی 2۴ ســاعت گذشــته با بیان اینکه 
بیشــترین بارش با ۱۰.۹ میلی متر در دهق بوده 
اســت، اظهار کرد: میزان بارش در شهر اصفهان 

طی 2۴ ساعت گذشته به 6.۴ میلی متر رسید.
وی افزود: کاشــان با 2.6 میلی متر، نایین با ۰.3 
میلی متر، فرودگاه شهید بهشتی با 2.8 میلی متر، 
شهرضا با ۱ میلی متر، نطنز با 2 میلی متر، میمه 
با 2 میلی متر، چادگان با ۱.۷ میلی متر، خوانسار 
با ۰.6 میلی متر، فریدون شــهر با ۰.۴ میلی متر، 
زرین شــهر بــا ۱.2 میلی متر و مبارکــه با ۰.2 

میلی متر بارندگی همراه بوده  است.

به دنبال اجرای پروژه قطار شهری؛
ضلع شرقی میدان استقالل 
روی خودروها بسته می شود

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان گفت: 
به دلیل عملیات اجرایی بخشی از عرشه پل قطار 
شــهری، ضلع شرقی میدان اســتقالل به مدت 
یک ماه بسته خواهد شــد. »ایرج مظفر« اظهار 
کرد: طی هماهنگــی  و برنامه ریزی های صورت 
گرفته با معاونت حمــل و نقل و ترافیک و پلیس 
راهور اصفهان به منظور تکمیل و ادامه عملیات 
اجرایی پروژه پل قطار شهری از مجموعه پل ها و 
میدان استقالل از روز یکشنبه ۱6 اردیبهشت ماه 
به مدت یک ماه ضلع شــرقی میدان مســدود 
خواهد شــد. وی با بیان اینکه راننــدگان برای 
دسترسی به ضلع شــمالی میدان استقالل باید 
از مسیر جایگزین اســتفاده کنند، افزود: تقاطع 
پل شــهیدان امینی در خیابان امام خمینی)ره( 
به عنوان مســیر جایگزین انتخاب شــده است.

اجرای پروژه پل قطار شــهری به عهده سازمان 
قطار شهری است، اما اجرای ۴5۰ متر از این پل 
به دلیل قرار گرفتن در محدوده پروژه مجموعه 
پل ها و میدان استقالل به عهده معاونت عمران 
شهری اســت که در حال حاضر 5۰ درصد این 

پروژه عملیاتی شده است.

شــهردار اصفهان گفت: از 2۰ ســال پیش، موضــوع مالکیت 
ساختمان جهان نما، این جســد بی روح، شهر و شهروندان را آزار 
می دهد که امیدواریم امسال بتوانیم این شرایط را تغییر دهیم. 
»قدرت ا... نوروزی« در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« اظهارکرد: 
مالکیت ساختمان جهان نما واقع در میدان امام حسین)ع( سال ها 
یکی از مشکالت شهر بوده که تالش  داریم امسال جهان نما را از 

این وضعیت اسفبار چندین ساله خارج کنیم.

وی با بیان اینکه امسال شهرداری روی اتمام چند پروژه عمرانی 
متمرکز شــده اســت، تاکید کرد: برای اجرای این پروژه ها باید 
شهر ارزان اداره شود و در عین حال انضباط مالی و اداری وجود 

داشته باشد.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: تمام تالش خود را به کار گرفتیم 
تا با ایجاد انضباط مالی و اداری، شهر را همانگونه که گفته بودیم 
ارزان اداره کنیم و بهره وری را با استفاده صحیح از امکانات شهری 

برای انجام وظایف محوله به نحو شایسته ای باال ببریم.
وی احداث رینگ چهارم را یکی از اقدامات بزرگ و سنگین پیش 
روی شــهرداری خواند و ادامه داد: با شروع احداث تقاطع جنب 
کارخانه قند واقع در منطقه شــرق اصفهان و احداث پل شهید 
اردستانی در جاده فرودگاه، آزادسازی مسیر رینگ چهارم انجام 
و با کمک مردم کاری بزرگ را رقم خواهیم زد تا دستاورد خوبی 

برای شهر داشته باشیم.

 شهردار اصفهان :
ساختمان بی روح شهر جان می گیرد

در کانال هــای تلگرامــی اصفهــان، ســندی از 
خاصه خرجی هــای مدیر ســابق روابــط عمومی 
شهرداری اصفهان منتشر شده بود که نشان می داد 
در همان روزهایی که این مدیرجــوان )که به نظر 
می رســد پله های ترقی را زیادی زود طی کرد(، از 
کمی بودجه و نداشــتن پول برای پرداخت بدهی 
رسانه های محلی ســخن می گفت، صدها میلیون 
تومان به حساب یک خبرگزاری استانی واریز کرده 
است. پولی که بابت آگهی هایی که به این خبرگزاری 
داده بود، پرداخت شده و نشــان از مراودات ویژه با 
خبرگزاری مذکور دارد که گویا زیادی نورچشــمی 

بوده است! 
رو شدن این سند آن قدر موردتوجه قرارگرفت که 
حتی در برخی کانال های تلگرامی معاند هم منتشر 
شــد و فرصت را برای آن ها که می خواستند از آب 
گل آلود ماهی بگیرنــد و خبرگزاری فوق الذکر را به 
بهانه ارتباط با فالن نهاد ذی نفوذ زیرســوال ببرند، 
فراهم کرد؛ غافــل از اینکه مشــکل از خبرگزاری 
نیست. مشکل از آدم ها و افرادی است که سفارشی 
یا غیرسفارشــی صاحب منصبی می شــوند و پول 
بیت المال را هرطور دل شان بخواهد خرج می کنند. 
هیچکس هم پاسخ گو نیســت. در حال حاضر اگر 
»زاینده رود« یا هر رسانه دیگری بخواهد معترض 
شود، باید یقه چه کسی را بگیرد؟ مسئوالن قبلی که 

تبدیل به »مدیران سابق« شده اند و حاضر نیستند 
تلفن های  خــود را بابت پیگیــری مطالباتی که به 
گردن شان است پاسخ دهند و مدیران فعلی هم که 
توپ را به زمین قبلی ها می اندازند و مدعی هستند 
در دوران مدیریت سابق شــهرداری )به طور خاص 
جمالی نژاد( بی جهت و بی رویه از خزانه شــهرداری 
خرج و ریخت و پاش برای تبلیغات و آگهی ها شده و 

خودشان هم باید پاسخ گو باشند! 

طنز از این تلخ تــر هم داریم؟ مگر مســئوالن رده 
باالتر در سطح مدیریت کالن کشور حاضرند درقبال 
مشکالتی که هست سهم خود را به گردن بگیرند و 
مدام توپ را به زمین قبلی ها نیندازند که حاال چنین 

انتظاری از مدیریت فعلی شهرداری داشته باشیم؟
البته برای آقای شهردار با سابقه رزمندگی در دوران 
جبهه و سرباز شهید خرازی بودن، شاید خیلی هم 
مهم نیســت که کارمندان روزنامه ســه ماه حقوق 

عقب افتاده داشته باشند چون مطالبات روزنامه از 
شهرداری وصول نشده اســت. ایشان شاید یادشان 
رفته »مهدی باکری« به فرماندهان و زیرمجموعه اش 
نامه زد که قبل از ســربازان خود غــذا نخورید، پتو 
نگیرید و اول به سرباز برسید بعد به خودتان؛ تازه اگر 
الزم بود! یا شــاید فراموش کرده اند حسین خرازی 
رفته بود از غذایی که برای سربازانش فرستاده بودند 
سرکشــی کند که آن خمپاره لعنتی آمد و درست 

افتاد کنار حاج حسین و فرمانده را از ما گرفت. 
نه برای شــهردار فعلی اهمیتی دارد و نه برای قبلی 
و قبلی ها! »سیاســت« مهم تر اســت. فعال شهر در 
دست یک جریان سیاسی است و قبال در دست جناح 
دیگری بود. انتخابات بعدی که برگزار شود شاید باز 
قبلی ها سرکار بیایند، شاید فعلی ها دوباره بر مسند 
قدرت بمانند و شاید هم ســر و کله یک جریان تازه 
پیدا شود و قدرت بگیرد.  آنچه برای هیچ کدام مهم 
نیست، حال ناخوش مطبوعاتی است که یک روز با 
گران شدن کاغذ و کمیاب شدن آن، روز دیگر با پیچ 
و خم های بیمهای و روزی هــم با حقوق های عقب 
افتاده نیروها دست و پنجه نرم می کنند و وظیفه هم 
دارند که بولتن شــهرداری و سایر ارگان ها باشند و 
حتی آب خوردن آقایان مسئول را هم پوشش بدهند 
و وقت وصول طلب ها که می شــود، یا پول نیست یا 
باید برویم از همان که آگهی داده پول بگیریم یا اصال 
آگهی نبوده که پولش را بخواهیم بگیریم. خودمان 

فکر کردیم آگهی بوده است!

اینجا چراغی روشن هست؟
به بهانه سندی از یک خاصه خرجی ویژه در دوران مدیریت قبلی شهرداری اصفهان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان از انعقاد 
تفاهم نامه ای مشترک میان این سازمان با انجمن گل و گیاهان زینتی 
ایران، به منظور ایجاد بستر الزم جهت گسترش همکاری های آموزشی 

-پژوهشی در زمینه توسعه گل و گیاهان زینتی خبر داد.
»فروغ مرتضایی نژاد« اظهار کرد: نظر به مشــکالت موجود در تامین 
آب و اهمیت همکاری بین دســتگاه های اجرایی با مراکز پژوهشی و 
فناوری و استفاده از تمام پتانســیل ها و ظرفیت های موجود در کشور 

این تفاهم نامه امضا شد.
مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان با 

اشــاره به اهداف این قرارداد خاطرنشــان کرد: این تفاهم نامه سبب 
توانمندسازی تولیدکنندگان و استفاده از ظرفیت های علمی و اجرایی 
 طرفین با هدف افزایش تولید کیفی گیاهان زینتی، ســرانه مصرف، 
تولید دانش فنی و توسعه و ترویج گل و گیاهان زینتی در کشور بوده 
و منجر به اســتفاده از توانایی ها، ظرفیت ها، تجهیزات و حمایت های 

معطوف به رسالت هر دو طرف تفاهم نامه خواهد شد.
وی یادآور شد: بر اساس این تفاهم نامه، مقرر شد طرفین در  زمینه های 
تاســیس کارگروه و ارائه خدمات مشــاوره به طراحان  فضای ســبز، 
تولیدکنندگان و سرمایه گذاران  و  هدایت صنعت گل وگیاهان زینتی، 

 اجرای طرح های پژوهشی مشترک در سطح ملی و منطقه ای با تاکید 
برمطالعــات مربــوط بــه گونه هــای فضــای ســبز، شناســایی 
هدفمنــد  و  محیطــی  تنش هــای  بــه  مقــاوم  گونه هــای 
 کــردن کاربــرد آن هــا، اتخــاذ تدابیــر و سیاســت های کالن 
درخصوص دستیابی به راهکارهای نوین و روش های علمی و اجرایی 
به منظور تغییر الگوی کشت و در راســتای ایجاد فضای سبز پایدار و 
مشارکت در چاپ و انتشار کتب، نشریات و مجالت علمی- پژوهشی 

ملی و بین المللی همکاری موثری با یکدیگر داشته باشند.
این تفاهم نامه در حاشــیه بازدیــد مدیرعامل و جمعــی از مدیران 
ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز از ســومین نمایشــگاه بیــن 
 المللی ایران ســبز با حضــور مشــاوران وزارت کشــاورزی منعقد 

شد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خبرداد:

کاشت گیاهان زینتی در اصفهان توسعه می یابد

مدیر روابط عمومی و ارتباط بین الملل شهرداری 
اصفهان گفت: در هفته فرهنگی اصفهان تجربه 
جدیدی را پشت سر گذاشــتیم و توانستیم با 
همدلی رخ داده میــان شــهرداری اصفهان، 

اصفهان شناسان و ســازمان های 
مردم نهاد، به اتفاق نظری در رابطه 
با هفته فرهنگــی اصفهان و هفته 

نکوداشت این شهر برسیم.
»ایمان حجتی« در نشست خبری 
پایان هفته فرهنگی اصفهان اظهار 
کرد: در سال جاری تجربه جدیدی 
را گذراندیــم و هفتــه فرهنگــی 
اصفهان نسبت به سال گذشته که 

با نام هفته نکوداشــت اصفهان برگزار شده بود 
متمایز است.

وی ادامــه داد: ایــن تمایز نتیجــه همگرایی 
اصفهان شناســان، ســازمان های مردم نهاد و 
متولیان برگــزاری این برنامه اســت. اصفهان 
مدت ها درگیــر انتخاب روزی بــرای برگزاری 
بزرگداشــت خود بود. مردم اصفهان بر اساس 
میثاق خــود، اول آذر را انتخاب کــرده بودند 
و شهرداری، سوم تا نهم اردیبهشــت را به نام 

اصفهان نام گذاری کرده بود.
مدیــر روابــط عمومــی و ارتبــاط بین الملل 
شهرداری اصفهان افزود: شــهرداری طی این 
هفته تالش کــرده بود از همه پتانســیل های 

مردمی در این زمینه استفاده کند. 

با همدلی مردم اصفهــان و همفکری رخ داده 
میان شهرداری و اصفهان شناسان، اول آذرماه 

نکوداشت اصفهان نام گرفت.
حجتی گفت: از طرفی، اصفهان ظرفیت این را 

داشت که هفته ای با نام »هفته فرهنگی« داشته 
باشد. درمجموع همکاری بسیاری از سازمان ها و 
واحد های شهرداری اصفهان را در کنار مشارکت 
گروه های مختلف مردمی از جمله فعاالن نشر، 
تاریخ نگاران، اصحاب رسانه و دیگر سازمان های 

مردم نهاد در این هفته شاهد بودیم.
وی افزود: تالش شــد نقاط مختلفی از شــهر 
درگیر این رویدادها شوند. این برنامه ها عرصه 
محور بــود و چهارباغ یکــی از عرصه هایی بود 
که شور و نشــاطی در خور داشت. بزرگداشت 
مفاخر اصفهــان از جمله اســاتیدی که هنوز 
در میــان مــا حضــور دارنــد و یــا از میــان 
 مــا رفته انــد، از دیگــر اقدامــات ایــن هفته 

بود.

مدیر روابط عمومی و ارتباط بین الملل شهرداری اصفهان:

هفته فرهنگی اصفهان تجربه جدیدی بود
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: با توجه 
به اینکــه فرصت جریان داشــتن زاینده رود را 
نداشــتیم و غمی در دل مردم اصفهان به این 

خاطــر وجــود دارد، هفته فرهنگــی اصفهان 
توانست شادی و نشــاط را در دل مردم بیاورد 

و غم مردم را بشوید.
»فریده روشن« در نشست خبری هفته فرهنگی 
اصفهان گفت: کالن شــهر اصفهــان به خاطر 
قدمت تاریخی، هنری و فرهنگی خود و با توجه 
به اهمیــت و جایگاهی که به عنــوان پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اسالمی دارد، باید بیشتر 

مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: این همــت که بتوانیم این میراث 
گران بهــا را نگــه داری کنیم، در گــرو معرفی 
شایسته و کاملی از شهر اصفهان است. رویداد 
هفته فرهنگی اصفهان توانســته اســت شهر 
اصفهان را به خوبی معرفی کند. شــعار زیبای 

»شهری که دوستش دارم« انتخاب شد تا حس 
تعلق شهروندان را نسبت به این شهر باال ببرد.

رییــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشی شورای اســالمی شــهر افزود: باید از 
همه سازمان هایی که در این مدت 
بــا همــکاری، چنین هفتــه ای را 
خلق کردند تشــکر کنیم. در عین 
حال اگر بخواهیم بــرآوردی از این 
رویداد فرهنگی داشته باشیم، باید 
از فرم، محتوا و رویکــرد این هفته 
ارزیابی هایی صورت بگیرد. برآوردها 
نشان می دهد این اقدامات متناسب 
با سیاســت گذاری ها و اولویت های 

کمیسیون فرهنگی بوده است.
روشن ادامه داد: با توجه به فاصله کمی که میان 
نوروز و هفته فرهنگی اصفهان وجود داشــت و 
البته فرصتی که مبنی بر زنده بودن زاینده رود 
از دست داده بودیم، تالش شد این فقدان با 68 
رویداد در معاونت فرهنگــی و ۱۱8 رویداد در 

مناطق اصفهان جبران شود که این اتفاق افتاد.
وی افزود: به همه گروه هــای اجتماعی و همه 
شــهر در این هفته فرهنگی پرداخته شده بود. 
این خیلی مهم اســت که »محله محور« به این 
برنامه ها نگاه شــده بود. به خصــوص چهارباغ 
عباســی که یکــی از اولویت های کمیســیون 
فرهنگی است به خوبی توانسته بود هویت خود 

را در این هفته به دست بیاورد.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر:

هفته فرهنگی غِم نبود زاینده رود را شست

اخبار

ریحانه حاتمی

شهرداری
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امام  علی علیه السالم:
با برادران به خاطر خدا برادرى كن و انسان نیك را به خاطر نیك بودنش 

دوست بدار.
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 افقی
1- ذلت - تورم - دارو

2- آرامش - امر به خاموشي - مسافر سرزمين 
عجايب

3- رود مصر - قدم گذاشــتن بــراي كاري - 
فرمانروايي

4- فريفتگي - بي كس - محل ذخيره كاال
5- عضو تنفســي - امر به رفتن - موي گردن 

شير - نيرنگباز
6- نمايــش غم انگيز و خنده آور - اســتعمال 

- منفك
7- آگاه باش - ضمير انگليسي - نوعي اتومبيل 

كره اي - ديوار
8- ستايشگر - موثر

9- بزرگ تر - چين و چروك پوســت - عود - 
ماده بيهوشي

10- كيف حمام - لنگه به لنگه - همدم
11- لبريز - ســگ انگليســي - جنس مذكر 

- زيركي

12- طينت و سرشت - سمت چپ - رايحه
13- مرطوب - تا زماني كه - گزنده خزنده

14- واحد پول چين - پياله - روشندل
15- باغ شداد - از پاي درآمده - خوش گوار

عمودی
1- از عوامــل اقتصــادي درون جامعــه - از 
كشــورهاي اروپايــي كه كاالهــاي چرمي و 
سراميك از عمده ترين صادرات اين كشور است

2- خوش منظر - استراتژي - مورچه
3-كم - عضوي از پا - پشت - خدمتگزاران

4- رفوزه - يارگان ورزشــي - آزاد مرد كربال 
- خشمگين

5- تنها - مخفف شاد - الستيك اتومبيل
6- گريبان - شيميست قديم - ويتامين خوني

7- متمــول و ثروتمند - محل ورود - اشــاره 
به دور

8- آزاد - گل سرخ - از فلزات اساسي در بازار 
اقتصاد جهاني - شير

9- اشاره - مخفف بود كه - نان خرد كرده در 
آبگوشت

10- دور دهــان - فناي مطلــق - ديدني 
ارتش

11- برقرار - فيلسوف - پايين كوه
12- آرزوها - پادگاني در تهران - محبت 

- رايحه
13- مهم ترين مبحث در بازار ارز - آب بند 

- صدا - گوسفند ماده
14-احمق - طلب كردن - موسس

15- توسعه طلبي - غذاخوري
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یادداشت

 پاييز ســال 94 بود كه طرحــی خالقانه 
جهت تشــويق به مطالعه در شهر گرينول  
فرانســه اجرا شــد تا در زمانــی كه كمتر 
كســی ســراغ مطالعه می رود مــردم با 
كتاب و كتاب خوانی آشــتی مجدد كنند. 
در اين طــرح كه با نصــب خودپردازهايی 
در خيابان های شــهر كوهستانی گرينول 
فرانســه همراه بود، عابران با زدن كليدی 
همچــون دســتگاه هــای نوبت دهی در 
بانك ها به جای نوبت، يك داســتان كوتاه 
 دريافت می كردنــد. اين دســتگاه ها در 
محيط های عمومی كه افراد مجبور بودند 
زمانی را به انتظار بگذرانند، نصب شد تا مردم 
در سه تا ده دقيقه به خواندن داستانی كوتاه 
دعوت شوند. راه اندازی اين دســــتگاه با 
همكاری يك موسســه انتشــاراتی صورت 
گرفت و مســئوالن شهری در هشت نقطه 
پر تردد شــهری آن را جانمايی كردند. اين 
دستگاه هيچ نمايشــگری نداشت و بيشتر 
شبيه ابزاری مكانيكی اســت و داستان را 
روی كاغذ منتشــر می كرد.اين روزها كه 
نمايشگاه بين المللی كتاب در شهر آفتاب 
ميزبان دوســتداران كتاب شــده و اقبال 
عمومی جهت مطالعه بــا توجه به برگزاری 
اين نمايشگاه افزايش يافته است، جای خالی 
اين نمونه حركت های خالقانه در شهرهای 
 مختلــف به خوبی احســاس می شــود تا

 قدم های هــر چند ناچيزی در راســتای 
ترويج كتاب خوانی و افزايش سرانه مطالعه 
برداشته شــود. اگر در اين روزها همزمان 
با برپايی نمايشــگاه بين المللی كتاب اين 
طرح در كشــور ما نيز اجرا می شد و چنين 
دســتگاه هايی كه می تواند هزاران داستان 
و پند واندرز ايرانی را در حافظه اش ذخيره 
كنــد، در مناطق پر رفت و آمد شــهرهای 
بزرگ نصب  می شــد تا در وقت هايی  كه 
مردم بايد مدت زمانی را به انتظار بنشينند،  
بتوانند داستانی كوتاه هديه بگيرند، آن زمان 
بود كه وسوسه كتاب خوانی نه فقط درسر 
 دوســتداران كتاب بلكه بــه دل هر عابری

 می افتاد و  آشتی با كتاب برقرار  می شد.

جای خالی حرکت های خالقانه 
در نمایشگاه کتاب

سمیه مصور

آیین گل غلتان نوزاد 
در شهر امیریه دامغان 
ســنت های  از  یکی 
دیرینه ملی در استان 
سمنان اســت که در 
اولین بهار زندگی نوزاد 

برگزار می شود.

عکس روز

آیین گل غلتان 
نوزادان در امیریه 

دامغان

چطور کسی برای خودش درد سر درست می کند
در ميان كوچه اتوميبل ها مانند دو قوچ خشمگين با هم شاخ جنگی می كردند و سپر و  

چراغ و گلگير برای هم نگذاشته بودند بماند و باالی بام حمام برادر راننده خودی می 
خواست يك لته سنگ چند منی را روی  سقف اتومبيل غريبه بيندازد و ميانجيگر 

ها جلويش را گرفته بودند و نمی گذاشــتند اين كار را بكند. تقريبا شلوغ ترين 
دعوا و معركه ای بود كه در محله ديده بوديم. هم تماشاچی زياد بود،  هم دعوا 
مرافعه های حاشيه ای) مثل همان دعوای برادر راننده و ميانجی گرها يا جار 
و جيغ زن هايی كه روی پشت بام مدرســه جمع شده بودند و سر جا با هم 
بگومگو می كردند يا دعوای اشخاص تعصبی با كسانی كه نيمه عريان و قطيفه 
بردوش از حمام بيرون آمده بودند و دعوای حمامی و مدير مدرسه با كسانی 
كه بی اجازه آنها به پشت بام های حمام و مدرسه هجوم آورده بودند( سرتاسر 

لبه ديوارهای دو طرف كوچه، مثل پرنده هايی كه روی سيم های تلگراف می 
نشينند، بچه های محله تنگ هم نشسته بودند و انگاركه دارند فيلم پر هيجانی را 

تماشا می كنند. گويا از اول هم همين راننده ها را تحريك كرده و يادشان داده 
بودند با اتومبيل هايشان شاخ جنگی كنند. دسته جمعی يك دو سه می 
گفتند و اتومبيل ها عقب عقب می رفتند دور خيز می كردند و با حداكثر 
ســرعت به طرف هم می راندند و چنان پيشانی به پيشانی همديگرمی 
كوبيدند كه يك بارش همه به چشم خودمان ديديم يك اجاق جرقه از 
سپرهای آنها بيرون ريخت. ماموران كه وسايل الزم را در اختيارنداشتند 

برگشــتند رفتند از ناحيه كمك بياورند و تا دوبــاره برگردند و معركه را 
تعطيل كنند شده بود آنچه نبايد می شد . خالصه كه بچه های محله ما روز 

به روز شيطان تر می شوند.

آنچه از تاریخ جهان نمی دانید
همه می دانيم كه تاريخ پر از رمز و راز، نكات و شخصيت های جالب است. 
اما در تاريخ نكته های عجيب و باورنكردنی هم وجود دارد. ليســت زير 
كامل نيست؛ اما ممكن است در همين ليســت هم نكاتی پيدا كنيد كه 

نمی دانستيد.
1-حرف آخر آلبرت انیشتین:همه می دانيم كه ذهن آلبرت انيشتين 
چقدر مبتكر و خالق بود. اين موضوع تا حــدی زياد بود كه حتی امروزه 
صحت نظريه هايی از او ثابت می شود كه در زمان اين دانشمند خنده دار 
به نظر می رســيد.به هر حال، دقايقی پيش از مرگش وی با پرستاری كه 
نزديكش بود چيزی زمزمه كرد؛ اما آنچه كه گفت، رمزآلود باقی می ماند!

او به آلمانی صحبت كرد و پرستار آلمانی متوجه نمی شد.
2-نان تست:نان تست در ســال 1928 اختراع شــد. عجيب به نظر 
می رسد. ممكن است فكر كنيد كه پيش از آن مردم نان تست نداشتند؛ 
اما قضيه از اين قرار است: يك جواهرســاز آلمانی،  نان تست را يك سال 
پيش از آنچه كه باال گفته شد، اختراع كرده بود؛ اما اينجا داستان جالب 

می شود: او حدود 16 سال روی اختراعش كار كرد.
3-برگ بو:اگر به تصاوير نويسنده ها، ژنرال ها، فيلسوفان و ... التين نگاه 
كنيد، می بينيد كه آنها )نه همه شان( يك شاخه برگ بو به نشانه عظمت 
 برسر می گذاشتند. جوليوس ســزار، رهبر رومی، نيز يك شاخه برگ بو

 بر سر می گذاشت.

بریده ها

مامانم يك بار داشــت برای فاميل می گفت: وقتی من بچه بودم يك 
خانم تو بانك جلوش رو می گيره و ميگه هرقدر پول بخوای ميدم بچه تون 

رو می خرم... همه فاميل با تعجب گفتن چرا ندادی؟!
 راســتش من تحقيق كردم ديدم نون تو اينستاگرامه، می خوام برم 
سفت و سخت اون جا مســخره بازی در بيارم و بعد از جمع آوری مقدار 

زيادی فالوور، شروع به پول در آوردن كنم!
رو مخ ترين موجود دنيا يخ تو نوشــيدنيه، نمی دونی با زبونت هلش   

بدی عقب يا قورتش بدی تا ديگه نياد جلو!
 بعضی از كفش ها اون قدر پاشــنه هاشــون بلنده كه نبايد درشون 

آورد،رسما بايد پياده شد ازشون!
يعنی االن اون اسپينرهايی كه ملت خريدن كجای خونه شون افتاده؟   

االن ديگه اعصابشون آروم شده همه؟
 شــركت تو كالس های » چگونه ظرف يك سال به يك ميليارد پول 
برسيم« بايد 30 تومن ورودی بدی، معلومه يارو ظرف يه سال يه ميليارد 

در مياره ديگه!
 شركت های بستنی فكر كردن دارن گوشــی می سازن؟ روز به روز 

بستنی هاشون داره نازك تر ميشه!
بعضی از آدم ها هم مثل رگبارهای بهاری هستن، ميان تو زندگی و به 

شكوفه های اميد گند می زنن و ميرن!
 رفتم برای كارت ملی عكس بگيرم. لبخند زدم، گفت دهنت رو ببند! 

مگه نبايد لبخند بزنيم موقع عكس گرفتن؟

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

دیگر که برای همیشــه 
نهفتــه مــی ماندند.یقینا 
تخیل ماست که اتم های 
احتمال را فعــال و آنها را 
گویی از عالــم رویا بیدار 

می کند...!
»خویشاوندان دور«
کارلوس فوئنتس

شجاع باش!
مــن معتقــدم وقایعی 
هستند که فقط چون ما 
از آنها می ترسیم اتفاق 
می افتند.اگــر ترس ما 
آنها را احضار نمی کرد، 
تــو هــم قبــول داری 

خريد كردن به ويژه برای خانم ها در بسياری از مجله ها و سايت های سبك زندگی 
به عنوان راهی برای »شاد شدن« و »بهتر شدن اوضاع و احوال آدم« معرفی شده 
اســت؛ اما كايت فالندر با رژيم خريد نكردن ثابت كرد ارزش زندگی كردن از هر 
چيزی كه بشود آن را از مغازه خريد، بيشتر اســت.كايت فالندر، يك سال تمام 
را »بدون خريد كردن« پشــت سر گذاشــته و البته هنوز زنده است!  او در مورد 
تجربه اش كتاب نوشته و در مورد تصميمش می گويد: »ارزش زندگی كردن از هر 
چيزی كه بشود آن را از مغازه خريد، بيشتر است. برای همين تصميم گرفتم يك 

سال بدون خريد كردن زندگی كنم«.

در حركتی بی سابقه در عربستان سعودی در جشــنواره شتر با كمك گرفتن از 
دام پزشكان و كارشناسان، شتری به نام »خزامه« كه زيباترين و گران ترين شتر 
عربستان بود را خشك و تاكسيدرمی كردند. قيمت اين شتر 8 ميليون دالر بوده 
است.داليل تاكسيدرمی شدن اين شتر در اين بود كه خزامه از نظر كارشناسان 
تمام معيارهای زيبايی يك شتر را داشت و در چندين دوره مسابقه عنوان ملكه 

زيبايی شترها را از آن خود كرد. 
 اتحاديه مدارس در انگلســتان به تازگی گزارش داده اســت كه به علت تمايل 
 نوجوانان به اســتفاده از ابزار ديجيتال از قبيل گوشــی تلفن همراه و لپ تاپ، 
دانش آموزان جديد ديگر نمی توانند مثل گذشته ساعت را بخوانند؛ چرا كه آنها 
از ساعت های روی  دستگاه های ديجيتال  استفاده می كنند. اين اتحاديه اعالم 
كرده است كه ساعت های قديمی بايد جايگزين ساعت های ديجيتال درمدارس 
 و به ويژه ســالن امتحانات شــود چون هم اســترس و اضطراب نوجوانان را كم

 می كند و هم توانايی خواندن ساعت را در آنها به وجود می آورد.

دختری با یک رژیم عجیب!ممنوعیت استفاده از ساعت دیجیتال در مدارس

ملکه زیبایی شترها، تاکسیدرمی شد!

فكر نمی كرديد »امرا... احمدجو« هم 
متولد شــد و درحال حاضر همان جا پشــت دوربين جايشببرد، بگذارد كف دســت تان. احمدجو در ســال1322 در اصفهان طنزنويس خوبی اســت. اگر باور نكرده ايد بگويم استاد گوش هايتان را در ســريال هايش می نويســد دقت كنيد، می توانيد دريابيد كه احمدجو و سردار جنگل« اشاره كرد. اگر به ديالوگ ها و موقعيت هايی كه احمدجو ننويسد! می توان به »روزی روزگاری، پشت كوه های بلند، تفنگ سرپر مگر می شود كسی صاحب ذوق باشد، اصفهانی هم باشد و طنز طنزنويس باشد؟ ديديد كه هست، خوبش هم هست. 

 

 خوب است. ) كبريت بی خطر(
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