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خشکسالی و دروغ !
  با وجود رشد 379درصدی بارش ها در استان، وضعیت آبی  اصفهان همچنان  بحرانی است؛

 میزبانی بقاع متبرکه استان اصفهان از 4 میلیون زائر در ایام نوروز؛

 استقبال گسترده از اجرای طرح »آرامش بهاری«
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اعالم آمادگی فوالد مبارکه 
برای تحقق شعار سال 98

با انتشار پیامی صورت گرفت؛
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  وقتی شاگردان» قلعه نویی«
 از کورس قهرمانی جا ماندند؛

امیدهایی که کمرنگ شد

اصفهان، معین استان 
خوزستان شد

سخنگوی وزارت کشور خبر داد:
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فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان خبر داد:

ارسال 7 کامیون از کمک های مردمی و سپاه 
اصفهان به گلستان

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در جمع خبرنگاران ضمن ابراز همدردی 
با حادثه دیدگان سیل در استان های گلستان و لرستان کشور اظهار داشت: نواحی مقاومت 
و اقشار بسیج در حال تالش هســتند تا بتوانند کمک های مورد نیاز مردم سیل زده، از قبیل پتو، 
لباس گرم، آب معدنی، کنسرو و ... را توســط پایگاه های مقاومت بسیج جمع آوری و به مناطق 

صفحه   7سیل زده ارسال کنند...

موزه هنرهای معاصر اصفهان
کرنش به حافظ

نمایشگاه انفرادی گونتر اوکر

چهار انگشت   
کارگردان:حامد محمدی

پردیس چهارباغ
سیتی سنتر / سینما فلسطین

با تمرکز اکر کردن؛
امروز   با انرژی و شاد و  متمرکز 
اکرهامونو انجام بدیم  و حتی 

میشه لیست اکرهامونو رو ی اکغذ 
بنویسیم!

رحمان ۱۴۰۰   
کارگردان:منوچهر هادی

 پردیس چهارباغ / سینما ساحل/
سیتی سنتر / سینما فلسطین

سال 97 برای ذوب آهن اصفهان با وجود مشکالت بحران آب، اعتصاب کامیون داران، مشکالت تامین مواد اولیه و ... یک 
سال موفقیت آمیز بود. دراین سال یکی از سه رکورد تولید ســالیانه تاریخ ذوب آهن اصفهان با تولید 2 میلیون و 400 
هزارتن با دو کوره بلند به ثبت رسید. رکوردهای قبلی مربوط به سال 1389 با سه کوره بلند و سال 1393 با دوکوره بلند 
است. مهندس منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق، در خصوص عملکرد این شرکت 
در سال گذشته و برنامه های سال جاری، گفت: یکی از مشــکالت مزمن ذوب آهن تامین پایدار مواد اولیه به خصوص 
سنگ آهن است که در سال گذشته اقداماتی برای حل آن انجام شده و در حال پیگیری است. وی افزود : میزان صادرات 
ذوب آهن در سال گذشــته با توجه به مشــکالت از جمله تحریم ها، کاهش مختصری نسبت به سال 1396 داشته؛ اما 
درآمد ارزی ذوب آهن از محل صادرات افزایش یافته است. مهندس یزدی زاده، یکی از اتفاقات خوب سال 97 برای ذوب 
آهن اصفهان را، تولید محصوالت جدید و اســتراتژیک از جمله ریل دانســت و گفت: در سال گذشته ریل U33   تولید 
وتحویل راه آهن شــد و ریل UIC60 نیز به  بخش خصوصی تحویل داده و قرارداد فروش آن با وزارت راه نیز در انتهای 
سال گذشته منعقد شد. همچنین ریل S49 هم در ذوب آهن طراحی و تولید شــد که در متروی اصفهان استفاده می 
شود و تقاضاهایی از ســایر متروهای کشــور نیز داریم. مدیرعامل ذوب آهن تصریح کرد: این شرکت هم اکنون اعتماد 
سازی را ایجاد کرده که به عنوان تولید کننده ریل کشــور چه بین شهری و چه درون شهری  شناخته می شود و در این 
راستا در سال گذشته تولید فوالد ریل نیز حاصل شد که یکی از موفقیت های مهم ذوب آهن بود. مهندس یزدی زاده، 
 نام گذاری سال 1398 با عنوان »رونق تولید« توسط مقام معظم رهبری را بسیار تعیین کننده دانست و گفت: امیدواریم 
دست اندرکارانی که باید مشکل مزمن ذوب آهن را در تامین ســنگ آهن حل کنند، از نام امسال که رونق تولید است، 
انگیزه بگیرند تا این مشکل حل شود. مدیرعامل ذوب آهن برنامه اصلی این شرکت برای سال 1398 را تولید  3 میلیون و 
70 هزار تن چدن ذکرکرد و گفت: امیدواریم با راه اندازی کوره بلند شماره یک ، در شش ماهه دوم و همچنین با همکاری 

وزارت صمت و ایمیدرو ، بتوانیم این برنامه را محقق کنیم.

مدیرعامل ذوب آهن:

 ذوب آهن اصفهان،  یکی از سه رکورد تولید ساالنه خود را 
در سال 1397 ثبت کرد

تاالب بین المللی گاوخونی هم فقط در تیتر رسانه ها »احیا و سیراب« شده و در واقعیت، حتی با وجود بارش ها و سیالب های 
3اخیر، هیچ نشانه ای دال بر احیای این تاالب دیده نمی شود    
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زینب ذاکر

»عبدالمهدی« را گزینه ایران برای نخســت 
وزیری  عراق می دانستند.  سال گذشته و پیش 
از انتخابات در این کشــور،  برخی رسانه های 
عربی در این باره گمانه زنــی هایی را مطرح 
کردند. از جمله »العرب« که نوشــت:» تهران 
روند تکمیل طرح خود در مورد پرونده سیاسی 
عراق را آغاز کرده و عادل عبدالمهدی را برای 
منصب نخست وزیری پیشنهاد داده است«. 
خبرها حاکی از آن اســت که مرجعیت شیعه، 
آیت اله سیســتانی نیز مخالفتــی با انتخاب 
عبدالمهدی ندارد. تا این لحظه، مشخص نشده 
که آیا واشنگتن نامزدی عبدالمهدی را قبول می 
کند یا قادر است در برابر عملی شدن خواسته 
ایران بایســتد؛ اما جبهه سیاسی وابسته به 
ایاالت متحده در عراق هم بر این عقیده اند که 
عبدالمهدی از اکثر ویژگی هایی که واشنگتن 
برای نامزد نخست وزیری شرط کرده، برخوردار 

است. 
و این چنین بود که »عادل عبدالمهدی«  به نخست 
وزیری عراق رسید؛کسی که از ابتدای سقوط صدام 
یکی از بحــث برانگیزترین چهره های سیاســی در 
عراق به شــمار می رفته اســت.  مردی که در سال 
2005 تمایل جدی به پســت نخست وزیری داشت 
و به آن نرســید؛ اما درســت وقتی که هیچ میلی به 
پست های حکومتی در عراق نداشت و خانه نشینی 
را انتخاب کرده بود، عالی ترین مقام اجرایی کشور با 

صالحیت هایی به مراتب 
فراتر از 2005 به ســراغ او 
آمد و نخســت وزیر عراق 
شــد آن هم در برهه ای که 
کشــورش با چالش های 
مختلف اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی داخلی مواجه 
اســت و در عین حال باید 
در وضعیــت متالطم این 

روزهای جهان و منطقه، عراق را به ساحل امن و آرامش 
برساند.آقای نخست وزیر اما تحت حمایت ایران قرار 
دارد . عبدالمهدی، جزو حامیان برجام اســت و برای 

همین از خــروج یکجانبه 
آمریکا از برجام انتقاد کرد و 
معتقد است که تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه ایران 
بر خالف قانون بین المللی 
و به ضرر عــراق و منطقه 
اســت. از نــکات کلیدی 
درباره دیدگاه های اقتصاد 
خارجی عادل عبدالمهدی 
این است که  او  معتقد به پایان دوره حاکمیت دالر بر 
اقتصاد بین المللی است و البته از گسترش مناسبات 
اقتصادی با ایران نیز حمایت کرده و بر آن تاکید دارد 

برخالف نخســت وزیر قبلی که چشــمانش را روی 
تمامی تالش ها و حمایت هــا و برادری های ایران در 
زمان جنگ عراق با داعش بست و گفت با وجود اینکه 
تحریم ها را قبول ندارد؛ اما به خاطر منافع کشورش 
از آن تبعیت می کند! عبدالمهدی در زمان حمله به 
کنســولگری ایران در بصره نیز این اقدام را به شدت 
محکوم کرد و اظهار داشت حمله به کنسولگری ایران 
در بصره پیش از هرچیز تعرض به دولت و ملت عراق 
اســت. به گفته عبدالمهدی؛ روابط دو کشور ایران و 
عراق دارای ابعاد مختلف دینــی، مذهبی، قومیتی، 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی، امنیتی، 
حیاتی و جغرافیایی اســت و مصالح عراق در داشتن 
روابط با همه همســایگان و به خصــوص جمهوری 
اسالمی ایران خواهد بود.  آقای نخست وزیر دیروز به 
تهران آمد آن هم کمی پس از سفر خبرساز روحانی 
به عراق که مورد توجه تمام رســانه های جهان قرار 
گرفت و پیام های معناداری نیــز برای آمریکایی ها و 
البته سعودی ها داشت.  عبدالمهدی در کاخ سعدآباد 
مورد استقبال رسمی حســن روحانی قرار گرفت و 
سپس نشستی با یکدیگر داشتند که در این نشست 
به برخی توافقات صورت گرفته از جمله رایگان شدن 
ویزای ایرانیان در سفر به عراق و الیروبی اروند و ایجاد 
شهرک های صنعتی مشترک مرزی تاکید شد و  رییس 
جمهور کشورمان با اشاره به اینکه برنامه صادرات برق، 
گاز و نفت ایران به عراق ادامــه می یابد، گفت: آماده 
هستیم بین دو کشور اتصاالت بسیار خوبی انجام شود 
و حتی این اتصاالت، تسهیالتی را برای سایر کشورها 

فراهم کند.

معاون »ابوبکر البغدادی« 
بازداشت شد

»قطری البعیدی« از فرماندهان الحشد الشعبی 
روز جمعه از بازداشــت یکی از افــراد نزدیک و 
برجسته ترین معاونان سرکرده داعش در جریان 
یک عملیات کمین در غرب استان االنبار )غرب( 

عراق خبر داد.

البعیدی به رســانه ها گفت: نیروهای امنیتی با 
نصب یک کمین بر سر راه این تروریست به نام 
»عکیل عبد مالجی« در منطقه بیابانی النخیب 
از توابع شهرستان الرطبه در استان االنبار موفق 
شدند وی را بدون درگیری و مقاومت بازداشت 

کنند.

وزیر خارجه آمریکا خطاب به روسیه: 
ونزوئال، سوریه نیست

مایک پامپئو، وزیر خارجــه آمریکا در مصاحبه 
با »فاکس اند فرند« شــبکه فاکس نیوز گفت: 
واشــنگتن، هیچ مدرکی مبنی بر اینکه روسیه 
به درخواست آمریکا توجه کند، مشاهده نکرده 
است.پامپئو تاکید کرد، ونزوئال با سوریه تفاوت 
دارد؛ چرا که این کشور همســایه آمریکاست. 
وی با اشاره با گفت وگوی مســتقیم با سرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روسیه در این زمینه افزود: 

با این اوضاع، شرایط ممکن است بدتر شود. 

واکنش »اردوغان« به اظهارات مقامات 
غربی درباره انتخابات محلی ترکیه:
 حد و مرز خود را بدانید

رییس جمهور ترکیه گفت که آمریکا و اروپا برای 
دخالت در امور این کشور تالش می کنند.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه گفت 
که آمریــکا و اروپا تالش می کننــد که در امور 
داخلی ترکیه دخالت کننــد. وی در واکنش به 
اظهارات مقامات غربــی درباره انتخابات محلی 
در ترکیه گفــت: »همه باید حــد و مرز خود را 

بدانند.«

حمله موشکی یمن به عربستان 
یک منبــع نظامی یمنــی به المســیره گفت 
یگان موشــکی ارتش و کمیته هــای مردمی 
شامگاه جمعه، پنج موشــک از نوع زلزال یک 
به تجمعات و مواضع مزدوران ارتش ســعودی 
در جیزان، نجران و عسیر شلیک کرد.  به گفته 
این منبع، در این حمالت موشــکی شــماری 
از مزدوران ســعودی کشــته و یا زخمی شدند 
و خسارت هایی به آنها وارد شــد.  پیش از این 
نیز در یک عملیــات منحصر به فــرد ارتش و 
کمیته های مردمی در جبهه های مرزی، شمار 
 زیادی از مزدوران ســعودی به هالکت رسیده 

بودند.
 

 وعده های توخالی »ریاض« 
به افغانستان و پاکستان

عربستان ســعودی بار دیگر وعده های توخالی 
خود برای سرمایه گذاری روی پروژه خط لوله 
گاز »تاپی« را رسانه ای کرد. »خالد الفالح« وزیر 
انرژی، صنایع و معادن عربســتان ســعودی بر 
عالقه مندی کشــورش برای سرمایه گذاری بر  
پروژه خط لوله گاز ترکمنستان-افغانســتان-

پاکستان-هند تاکید کرد.
وی ایــن مطلــب را در مصاحبــه بــا روزنامه 
»الریــاض« مطــرح و از آمادگــی »آرامکــو 
الصعودیه« - شرکت ملی نفت عربستان جهت 

اقدام در این زمینه خبر داد.

یک عمر رفاقت سیاسی ظریف: »پمپئو« و رییسش 
ادعا های متناقض دارند

وزیر امــور خارجه ایــران در پیامی در صفحه 
شخصی خود به اظهارات مایک پمپئو که یک 
روز ایران را در آستانه فروپاشی و روز دیگر آن 
را قدرت بزرگ تهدید کننده ناتو توصیف کرده 
بود، واکنش نشان داد.محمد جواد ظریف در این 
پیام آورده است: »تغییر ناگهانی عالی: یک روز 
آمریکا مدعی است که ایران در آستانه فروپاشی 
و روز دیگر ما را به عنــوان قدرت بزرگ تهدید 
کننده ناتو به تصویر می کشــد«. وی افزود:» 
پمپئو و رییســش با اســتفاده از هر رویدادی، 
ادعا های متناقض دارند. در مقابل، ایران پیوسته 

مسئوالنه و صلح طلب است.«

 مشایی و بقایی
 به زندان برگشتند

اسفندیار رحیم مشــایی و حمید بقایی، پس از 
پایان مدت مرخصی به زندان اوین برگشتند. ۷ 
روز مرخصی به این دو نفر تعلق گرفته بود که با 
درخواست وکالی آنها، مرخصی این دو زندانی 
تا پایان تعطیالت تمدید شــد. پسر اسفندیار 
رحیم مشایی با انتشــار مطلبی اعالم کرد که 
پدرش و حمید بقایی، صبح 1۷ فروردین پس 
از پایان مدت مرخصی به زندان اوین برگشتند.

 اقدام جنجالی آمریکا 
علیه سپاه

نشریه »وال استریت ژورنال« به نقل از مقامات 
آمریکایی گزارش داد که احتماال واشنگتن روز 
دوشنبه، سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
را یک گروه تروریســتی اعالم کند.  بر اساس 
این گزارش، این اولین بار است که کاخ سفید، 
یک ارگان رسمی وابسته به حکومت یک کشور 
خارجی را تروریستی اعالم می کند. این نشریه 
با بیان اینکه در بین مقامات ارشد دولت آمریکا 
برای اعالم این تصمیم، اختالف نظر و دو دستگی 
وجود دارد، می نویســد: »جان بولتون، مشاور 
امنیت ملی و مایک پامپئو، وزیر خارجه )آمریکا( 
از حامیان جدی این اقدام هستند. اما مقامات 
وزارت دفاع نگران هستند که این گام منجر به 
عکس العمل شدید علیه نیروهای آمریکایی در 

منطقه شود«.

مجید انصاری از علت تشکیل نشدن 
جلسه مجمع می گوید:

دلیل خاصی نداشت!
یک عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: تشکیل اولین جلسه مجمع به تصمیم 
دبیرخانه مجمع بستگی دارد.مجید انصاری 
درباره علت عدم تشکیل جلسه اخیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام گفت: امروز جلسه 
مجمع برگزار نشده و علت خاصی هم نداشته 
است، بنا نبوده امروز جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت برگزار شــود.وی در پاســخ به این 
سوال که اولین جلسه مجمع در سال جدید 
چه زمانی برگزار خواهد شد، گفت: بستگی 
به تصمیم دبیرخانه مجمــع دارد. دبیرخانه 
مجمع تشخیص باید دعوت کند و تاریخ این 

جلسه را مشخص می کند.

جنجال تیراندازی مرزبانان 
ایرانی به پناهجویان افغانی

وزارت خارجه افغانســتان تایید کرده است 
که در تیراندازی ســربازان ایرانی گروهی از 
مهاجران افغان، دســت کم دو نفر کشــته و 
1۸ نفر دیگر زخمی شده اند. این حادثه روز 
چهارشــنبه )1۴ فروردین( در سراوان ایران 
رخ داده است. صبغت ا... احمدی، سخنگوی 
وزارت خارجه افغانستان به بی بی سی گفت 
مهاجــران افغان 20 کیلومتــر داخل خاک 
ایران شده بودند که هدف تیراندازی سربازان 

ایرانی قرار گرفتند.

قاسم رضایی
فرمانده مرزبانی ناجا: 

رییس مجلس شورای اســالمی در پاسخ به اینکه 
»لوایح چهارگانه مربوط به FATF حدود دو ســال 
است کشور را درگیر کرده« به سابقه این قوانین اشاره 
کرد و گفت: آنچه مهم است اینکه موضوع این قوانین 
چهارگانه FATF از سال ۸۶ شروع شده و ما االن در 
سال ۹۷ هستیم؛ یعنی درست 11 سال در کشور ما 
مورد بحث بوده است. در واقع از مهر ۸۶ شروع شد 
که توصیه اول گروه اقدام ویژه مالی به اعضای خودش 
اعالم شد که گفته بودند مراقب روابط مالی با ایران 
باشید. ســپس تصویب قانون پولشویی در مجلس 
هفتم و تایید آن در شورای نگهبان که در بهمن ۸۶ 
صورت گرفته است. الریجانی ادامه داد: می خواهم 
بگویم ببینید که این مســیر چگونه در کشور ما در 
11سال طی شده و این مسئله البته که یک اشکال 
است. علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار 
کشــمکش های سیاسی می شــوند؛یعنی این یک 
معضل است و افراد گاهی شرطی عمل می کنند. اگر 
واقعا خالف استقالل کشور و منافع ملی بود، چرا در 

سال ۸۶ تصویب کردید؟! 

اگر خالف منافع ملی بود، 
چرا تصویب کردید؟

الریجانی با اشاره به پیشینه تصویب قوانین 
چهارگانه FATF ؛

کافه سیاست

عکس  روز 

مالقات باراک اوباما، رییس 
جمهور پیشین آمریکا با آنگال 

مرکل، صدراعظم آلمان

عذرخواهی کافی نیست، برخورد کنید

پیشنهاد سردبیر:

فرمانده مرزبانی ناجا در بازدید از مناطق سیل زده 
مرزی استان خوزســتان گفت: اقدامات خوبی 
در سطح مدیریت بحران اســتان انجام شده و با 
توجه به شرایط خاصی که بر استان حاکم است، 
سیالبی که وارد منطقه شده، نیازمند کمک ویژه 
در سطح ملی است.قاســم رضایی افزود: هجوم 
سیالب استان لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و 
چهارمحال و بختیاری به سمت خوزستان، فشار 
زیادی به استان وارد کرده به نحوی که بخشی از 
شهرها و روستاها را گرفتار سیالب کرده است.وی 
تصریح کرد: در این خصوص اقدامات و هماهنگی 
الزم انجام شده و نیروی انتظامی با تمام قوا در کنار 
سایر مدیران موضوع سیالب را مدیریت می کند.

سردار رضایی ادامه داد: نیروی انتظامی وظیفه 
تامین امنیت مرزها، شهرها و روستاهای گرفتار 
در سیالب را بر عهده دارد و مسئوالن مدیریت 

بحران دغدغه ای در موضوع انتظامی ندارند.

مسئوالن بحران خوزستان 
دغدغه  انتظامی ندارند

حمیدرضا کاظمی 
نماینده مردم پلدختر در مجلس:

وزیر کشور با انتقاد از برنامه ای  پخش شده در صدا و 
سیما که مجری با تمسخر به عملکرد مسئوالن بعد 
از وقوع سیل اخیر پرداخت، تاکید کرد: عذرخواهی 
فایده ای نــدارد و حتما رییس صدا و ســیما باید 
برخورد کند.عبدالرضا رحمانی فضلی در جلســه 
ســتاد بحران پلدختر اظهار کــرد: برخی خبرها و 

گزارش ها بی انصافی است.
وی بیان کرد: هر چند که می گوییــم برای خدا و 
رضای مردم کار می کنیم؛ امــا وقتی جعل و دروغ 
در فضای مجازی به خدمات رسانی یک نهاد نسبت 

داده می شود همه را بی انگیزه می کند.
رحمانی فضلی با اشــاره به یکی از برنامه های اخیر 
صدا و سیما که در آن مجری با لحنی تمسخر آمیز 
عملکرد مســئوالن درامداد رسانی به سیل زدگان 
و مهار ســیل را زیر ســوال برد، تصریح کرد: واقعا 
نمی دانم از چه زمانی مســخره، تحقیر، بی اعتماد 
و ناامیــد کــردن مــردم و توهین به مســئوالنی 
 کــه برخاســته از رای مردم هســتند هنر شــده

 است؟!

عذرخواهی کافی نیست، 
برخورد کنید

وزیر کشور: 

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسالمی، 
با بیان اینکه بر اثر سیل اخیر خسارت های زیادی 
به مردم این منطقه وارد شده است، گفت: بر اثر 
سیل ارتباط ۶0 روستا قطع و پل ها تخریب شده 
و همچنین جاده های اصلی از بین رفته اســت. 
حمیدرضا کاظمی با بیان اینکه مردم بر اثر سیل 
خانه و اموال خود را از دست دادند، افزود: با توجه 
به اینکه بازسازی و ســاخت منازل مردم زمان بر 
است، بنابراین درباره اســتقرار کانکس و ایجاد 
کمپ موقت با وزیر کشــور گفت وگوهایی انجام 
شده است.کاظمی اظهار داشت: رییس مجلس در 
این جلسه اعالم کرد که مجوز برداشت از صندوق 
توسعه ملی را از مقام معظم رهبری برای جبران 
خسارت ســیل زدگان دنبال خواهد کرد و اگر 
دولت الیحه ای برای بحث جبران خســارت 
مردم نداشت، مجلس طرحی را در این زمینه 

تدوین می کند.

طرح مجلس برای جبران 
خسارت سیل زدگان

پیشخوان

بین الملل

»لقاء مکی« در الجزیره نوشــت: در 13 مــارس 201۹، یک هیئت 
سعودی به ریاست وزیر تجارت و اقتصاد عربستان، به بغداد رفت. به 
دشواری می توانیم زمان بندی این سفر که مصادف شد با آخرین روز 
سفر روحانی به عراق را نادیده بگیریم. باوجود آنکه مقام اکثر هیئت 
سعودی، اقتصادی بود؛ اما ثامر السبهان، سفیر عربستان در عراق نیز 
به آن ها پیوست. در ادامه این مطلب آمده است: سفر هیئت سعودی با 
هدف کاستن از وابستگی عراق به ایران در زمینه تامین نیازهای برقی 

و فرآورده های نفتی، کاالهای کشــاورزی و مواد اولیه، انجام شد، به 
این امید که موفقیت عربستان در این زمینه بتواند تحریم های آمریکا 
علیه ایران را اثربخش کرده و تهران را از پول عراق که در مقابل کاالها 
و خدمات خود دریافت می کند، محروم کند. به نظر می رسد رابطه با 
شخصیت های سیاسی عراقی شیعه، مهم ترین تالش های ریاض برای 
مقابله با ایران محسوب می شود و در همین رابطه، دیدار ثامر السبهان 
با حسین صدر، از علمای شیعه عراق در شهر کاظمیه بغداد، به منزله 

تقلیدی از سفر روحانی به کاظمین و زیارت مرقد امام موسی کاظم)ع( 
پیش از دیدار با مسئوالن عراقی است. مجموع اقدامات ریاض حکایت 
از آن دارد که استراتژی ریاض در عراق براساس ایجاد مزاحمت برای 
ایران و نفوذ سیاسی آن به ویژه در بین شیعیان عراق استوار است؛ اما 
سعودی ها از این مسئله مهم غافلند که عمال کلیدهای وجود عربستان 
در عراق، در دست ایران اســت و این کشور توانسته با برخورداری از 

نفوذ در عراق، طرح های عربستان را با موانع بروکراسی مواجه کند.

روایت الجزیره از »مزاحمت« عربستان برای ایران در بغداد 

  به بهانه سفر نخست وزیر عراق به ایران؛  

سیل، درد، امید

آقای نخست وزیر دیروز به تهران 
آمد آن هم کمی پس از سفر 

خبرساز روحانی به عراق که مورد 
توجه تمام رسانه های جهان قرار 

گرفت و پیام های معناداری نیز برای 
آمریکایی ها و البته سعودی ها داشت

احمدی نژاد بازداشت شده است؟
»محمود احمدی نژاد بازداشت شد« این خبری بود که در کانال های تلگرامی و شبکه های مجازی دست 
به دست می شد. از آنجا که بعد از سیل خوزستان و لرستان خبری از بازدیدهای او نبود این گمانه تقویت 
شد که شاید درمیان چیزهایی که گفته می شود چیزکی هم پنهان شده باشد؛ هرچه باشد وقتی سیل و 
زلزله ای رخ می داد رییس دولت مهرورز خودش را به آن مناطق می رساند تا فیلم و عکسی هم منتشر شود.

عبدالرضا داوری، مشاور رسانه ای احمدی نژاد در این باره گفته: ما هم این خبرها را دیدیم و فقط خندیدیم. 
آقای احمدی نژاد روال عادی فعالیت هایشان را دارد و در ایام نوروز مالقات هایش را در دفتر و منزل خود 
داشت و در همین ایام نوروز سه یا چهار جلســه مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی داشت. آخرین 

مصاحبه هم به تازگی انجام شد که مصاحبه ای مفصل 2 ساعته داشت.

اینکه شیعیان را تکفیر می کردم، غلط بود
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: شیخ »عادل الکلبانی« امام جماعت سابق مسجدالحرام در مکه مکرمه اعالم 

کرد دیگر قائل به تکفیر علمای شیعه نیست.
وی در مصاحبه با یک شبکه سعودی در پاسخ به این سوال که »آیا هم چنان بر تکفیر روحانیت شیعه اصرار 
دارد؟« گفت: من تا چندی پیش علمای شیعه را تکفیر می کردم؛ اما ببه تازگی کتابی از »شریف حاتم العوتی« 
در نقد تکفیر گویندگان شهادتین خواندم. او روایت هایی را نقل کرده و من به این روایت ها مراجعه کردم و آنها 
را با شماری از اهل علم- از جمله شیخ االسالم مورد اعتمادمان-  در میان گذاشتم. در نتیجه از نظر سابق خود 
برگشتم.این مفتی وهابی ادامه داد: حتی می خواستم مقاله ای در این باره بنویسم؛ اما ترسیدم گمان کنند که 

آن مقاله زیر فشار دولت نوشته شده است! همچنین به خاطر نگرانی از تفسیر سخنانم، آن را منتشر نکردم.

چهره ها

زندگی در پیش رو

سیالب ِز سر گذشت

ســال 98 به توفیق الهی 
ســال فرصت ها و گشایش 

خواهد بود
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۵۱ رویداد نمایشگاهی با تمرکز بر رونق تولید 
در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

محیط زیست

وقتی گاوخونی در رسانه ها 
سیراب می شود!

در حالی که بر اساس شــواهد عینی و همچنین 
گواه دوســتداران محیط زیســت و مردم ورزنه، 
آب ســیالب به بند شــاخه کنار رســید و تنها 
بخش کوچکی از ورودی تاالب ۴۷ هزارهکتاری 
گاوخونی با  آب ســیالب آبگیری شد؛ مشخص 
نیست که چرا برخی رســانه ها با تیترهای خود 
بر» سیراب و احیا شــدن« گاوخونی بحران زده 
پافشاری می کنند، تاالبی که در گذشته با بیش 
از ۲میلیارد متر مکعب در ســال تامین می شد 
چگونه بــا ۱۰ مترمکعب بر ثانیــه آب طی ۴۸ 
ساعت ســیراب و احیا می شــود؟! این در حالی 
اســت که هنوز در آمار وزارت نیرو نامی از تاالب 
بین المللی گاوخونی در میــان تاالب های احیا 
شــده دیده نمی شــود و حتی وزیر نیرو، معاون 
آب و آبفای این وزارتخانه و مســئوالن شــرکت 
آب منطقــه ای اصفهــان در ایــن خصوص در 
 برخــی اظهار نظرها تنهــا عنوان کــرده اند که

» آب سیالب به گاوخونی هدایت و پس از سال ها 
این تاالب نیز آبگیری شد« انتشار خبر»سیراب 
شــدن« تاالب بین المللی گاوخونی از ســوی 
رســانه ها و اصرار آن ها بر این ادعــا در روزهای 
تعطیل و درمیان حجم گسترده ای از اخبار سیالب 
در ایران، سبب شد که در افکار عمومی تاالب بین 
المللی گاوخونی»احیا شده« تصور شود که نیاز 
آبی آن کامل تامین شده است.در همین ارتباط 
حســین اکبری، معاون نظارت و پایش اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه 
تاالب بین المللی گاوخونی با شرایط احیا فاصله 
زیادی دارد، گفت: با هدایت ســیالب به سمت 
تاالب بین المللی گاوخونی، تنها ۱۰ درصد تاالب 
آبگیری شــده و با وجود اینکه حدود ۹۰ درصد 
تاالب گاوخونی همچنان خشــک است؛ اما تنها 
می توان امیدوار بــود که آبگیری ۱۰ درصدی 
تاالب، فاجعه تبدیل شدن گاوخونی به کانون 

گرد و غبار را به تعویق بیندازد.

بازار

چراغ قوه

با مصوبه شورای عالی اقتصاد و پول؛
 بی اعتبار شدن چک های

 پشت  نویسی شده آغاز شد
طبق تصویب شــورای عالی اقتصاد و پول کشور 
کلیه چک های پشت نویسی شده از درجه اعتبار 

ساقط است.
شــورای پــول و اقتصاد کشــور اعــالم کرد: 
چک های پشــت نویســی شــده از روز شنبه 
۱۷ فروردیــن ۹۸ بــی اعتبار می شــوند. طبق 
تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور، کلیه 
چک های پشــت نویسی شــده از درجه اعتبار 
 ســاقط اســت و هر گونه چک تنها بایــد به نام 

فرد صادر و نقد شود.
همچنین چک هــای در وجه حامل یــا تغییر 
نام در وجه کاغذ باطله ای بیشــتر نیست و این 
بخشــنامه شــامل کلیه چک های اشــخاص، 
چک های تضمینــی و چک های بانکی اســت 
 که چــک هــای معتبــر تنهــا در وجــه فرد

 ذی نفع صحیح خواهد بود.

نکات قابل تاملی از سفره ایرانی ها 
به زبان مرکز آمار ایران

براســاس گزارش مرکز آمار ایران که به تازگی 
منتشــر شــده اســت، در ســال ۱3۹6 بیش 
از ۲۱ درصــد ایرانی هــا طــی یک ســال هیچ 
شــیری مصرف نکرده اند. به گــزارش خبرنگار 
»نود اقتصــادی«، همچنین در این ســال ۲۴ 
درصــد از ایرانی ها ماهی مصــرف نکرده اند.  در 
این گزارش که بر مبنای نظرســنجی از جامعه 
آماری تهیه شــده آمده اســت در سال ۱3۹6 
 نزدیک به 5۰ درصــد از ایرانی ها فســت فود و 

غذای بیرون از خانه نخورده اند.

تعیین حداقل دستمزد روزانه 
کارگران در سال ۹۸

به گزارش تسنیم، حداقل دستمزد روزانه مبنای 
وصول حق بیمه بیمه شــدگان مشــمول قانون 
تامین اجتماعی )به اســتثنای مشاغل و فعالیت 
های دارای دســتمزد مقطوع(  در سال۹۸ مبلغ 
5۰5/6۲۷ ریال اعالم می  شود. با توجه به اینکه 
طبق بند 3 تصویب نامه شــورای عالی کار مقرر 
شده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران 
اعم از دائم و موقت ماهیانــه مبلغ۱/۹۰۰/۰۰۰ 
ریال کمک  هزینه اقالم مصرفی خانوار، به عنوان 
مزایای رفاهــی و انگیزه ای پرداخــت کنند، لذا 
کارفرمایان ذی ربط می بایست طبق بند 5ماده 
۲ قانون تامیــن اجتماعی و آییــن نامه اجرایی 
ماده 3۹ قانون جدید با رعایت بخشــنامه های 
5 و۱/5 جدید درآمد به هنــگام تنظیم صورت 
مزد و مزایا نســبت بــه درج مبلغ یادشــده به 
همراه ســایر اقالم مشمول کســر حق بیمه از 
جمله پایه ســنواتی، حق مســکن و خواربار در 
ایام اشــتغال و...در ســتون های مربوطه و کسر 
 حــق بیمــه متعلقــه و پرداخت آن به شــعبه

 ذی ربط اقدام کنند.
با عنایت به مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی 
و هیئت امنای محترم سازمان تامین اجتماعی، 
حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه 
در سال جاری ۷ برابر حداقل دســتمزد روزانه 
معادل 3/53۹/3۸۹ ریال تعیین و رعایت موضوع 
حسب مورد در ماه های3۱، 3۰ و ۲۹ روزه الزامی 

است.

 صادرات به عراق
 چقدر برای ایران سود داشت؟

سرپرست سازمان توســعه صادرات، جزئیاتی از 
ارزش متوســط کاالهای صادراتی ایران به عراق 
در سال ۹۷ را تشــریح کرد. محمدرضا مودودی 
با مقایســه ارزش متوســط کاالهای صادراتی 
کشورمان به عراق در سال گذشته اظهار کرد: در 
سال ۹۷، ارزش متوسط کاالهای صادراتی کشور 
به ازای هر تن، 36۰ دالر بود و این در حالی است 
که ارزش متوسط هر تن کاالی صادراتی ایران به 

عراق 5۰۰ دالر بود.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت گفت: 
ایــن موضــوع نشــان می دهــد که در ســال 
۹۷، صادرکننــدگان کشــورمان توانســتند 
 کاالهــای بــا ارزش افــزوده باالتــر بــه 

کشور عراق صادر کنند.
به گفته وی، ســهم عــراق در تجارت بــا ایران 
بیــش از 5۰ درصــد افزایــش داشــته و ایران 
 توانســت ۲۹ درصد ســهم بــازار عــراق را در 

سال ۹۷ از آن خود کند.

 RL-6007 چراغ قوه مدل 

 17,000
تومان

 TL213 چراغ قوه مدل 

 29,000
تومان

 چراغ قوه ایکس بالوگ 
 BL-C714 مدل

 19,900
تومان

مرضیه محب رسول

رهبر معظم انقالب، امســال را به عنوان ســال رونق تولید 
ملی نام گذاری کردند؛ اگر چه نزدیک به یک دهه اســت که 
هر ســال به نوعی نام گذاری ها مرتبط بــا تولید ملی بوده و 
ایشــان بارها بر لزوم تقویت این جنبه مهم از اقتصاد ایران 
تاکید داشــته اند؛ امــا در نهایت خروجی ایــن توصیه ها 
چندان مناسب نبوده و همچنان شــاهد اتخاذ سیاست های 
 نادرســت مقابله جویانه با تولید ملی در ارکان نظام جمهوری

 اسالمی هستیم.
 وضعیت تولید و لزوم برای حمایت از آن امســال حساس تر 
خواهد بود. اینکــه تحریم ها در نهایت تاثیــرات زیادی بر 
اقتصاد خواهد داشــت لزوم اتکا به توان ملی را می طلبد و 
در این راه رونق تولید ملی می تواند بســیار کارگشا باشد؛ اما 
سوال اساســی برای روزهای پیش روی این سال سرنوشت 
ساز این اســت که چگونه شــعار امســال در حد پوستر و 
 همایــش و تبلیغات باقی نماند و البه الی بروکراســی اداری 

پیچیده کشور گم نشود؟
رونق تولید چگونه اتفاق خواهد افتاد؟

کارشناســان اقتصــادی معتقدند رونق تولیــد تنها و تنهــا از طریق 
افزایش تقاضا اتفاق می افتد و مســیر افزایش تقاضا نیــز از دو کانال 
تقاضای داخلی و تقاضای خارجی میســر خواهد شــد. ایــن مهم اما 
در شــرایط فعلی اندکی دشــوار به نظر می آید؛ چرا که در شــرایطی  
قرار داریم که ارزش پول ملی به شــدت کاهش یافتــه و به دنبال آن 
کاهش درآمد ســرانه در کنار تــورم کاالهای اساســی و دارایی هایی 
همچون مســکن ســبد خانوار کوچک تر شــده و قــدرت نیز کاهش 
 یافته اســت. درچنین شــرایط به هیچ وجه نمی توان انتظار افزایش

 تقاضــای داخلــی را داشــت. بازگشــت تحریــم هــای آمریــکا و 
مشــکالت تبــادالت مالی و ســخت شــدن امــکان تامیــن نهاده 
های تولید نیز اثر مســتقیم بر تقاضــای خارجی گذاشــته و فرآیند 
صــادرات را کند کــرده اســت. در چنین شــرایطی و تــداوم وضع 
موجود نمــی تــوان ضریــب موفقیتی برای شــعار امســال متصور 
 بــود مگــر آنکــه راهبردهــا و اســتراژی هــای جدیدی بــه کار

 گرفته شود .
صادرات و واردات تعیین تکلیف شود

یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی تولید ملی نبود چارچوب های 
مشــخص برای صادرات و واردات کاالهای ایرانی است. اینکه چرا کاال 
و یا محصولی که در داخل تولید شــده همزمان مشابه خارجی آن وارد 
و با قیمت های کمتری در بازار توزیع می شــود، ســوالی است که در 
این ســال ها تنها یک جواب داشــته و آن ســودجویی و عدم برخورد 
درســت حمایتی با تولید کنندگان بوده اســت. از ســوی دیگر وزنه 
صادراتی کشــور نیز چندان ارزش و بهایی برای تولیدات داخلی ندارد 
تا زمانی که اغلب هزینه های بودجه ای ما از صادرات نفت و مشــتقات 
نفتی تامین می شود آمار به واســطه چشم و هم چشمی های سیاسی 

دستکاری می شود و عمال مواد نفتی در لیست 
غیر نفتی ها قرار می گیرنــد نمی توان انتظار 
حمایت و رونق تولید داشت. برای درک بهتر 
این ناکامی تاســف بار، کافی اســت صادرات 
نفت و مشــتقات نفتی و میعانــات گازی را از 
سبد صادراتی ایران حذف کنیم. آنگاه شاهد 
خواهیم بود که در چه وضعیت پرمخاطره ای 
قرار داریم. انتظار اصلی این است که در سالی 

که امــر رهبری بر حمایــت از تولید داخلی بوده اســت دیگر شــاهد 
 آمار عجیب و غریبی از واردات الســتیک فرغون و دســته بیل و کود

 انسانی و حیوانی و.... نباشیم.
همه طیف های تولید، حمایت شود

تولید را نمی توان شــامل طیف خاصی از صنایع دانســت. محصوالت و 
کاالهای تولید شده در کشــورمان طیف وســیعی را در بر می گیرد که 
متاسفانه در سال های اخیر با دســتورالعمل های فوری و بخشنامه های 
بدون برنامه ریزی، آســیب زیادی دیده است. تولیدات کشاورزی و دامی 
یکی از اصلی ترین طیف های مورد نظر است که هم به واسطه واردات و هم 
به دلیل صادرات تاکنون ضربه های زیادی خورده است؛ کشاورزانی که به 
امید صادرات محصوالت خودر ابرداشت کردند؛ اما به دلیل بی تدبیری و 
صادرات بی رویه نتوانستند انتظارات اقتصادی خود ازکشت را فراهم کنند، 
نمونه این مسئله را می توان به موج صادرات گوجه و ممنوعیت های پس از 

آن دانست که  در نهایت موجب شد تا بسیاری 
از محصوالت کشاورزان با قیمت های متوسط 
واســطه های داخلی خریداری شود. از سوی 
دیگر بسیاری از شــرکت های تولیدی دانش 
بنیان که برای تولید محصوالت با ارزش افزوده 
باال نیاز به واردات مواد اولیه داشــتند به دلیل 
عدم تخصیص ارز مرجع عمال تولیدات خود را 

متوقف کردند.
تولید، اسیر بی تدبیری نشود

تولید بدون برنامــه ریزی دقیق مبتنــی بر بازارهــای هدف، موجب 
رسوب محصول در انبارها خواهد شــد؛ اتفاقی که در حقیقت به منزله 
خواب ســرمایه و در موارد بســیاری نیز موجب از بین رفتن محصول 
و در حقیقت از بیــن رفتن تالش فعــاالن عرصه تولید و تلف شــدن 
سرمایه است. دپو شــدن طوالنی مدت کاال در انبارها، اگر فاسد شدن 
آن را در پی نداشته باشــد، بدون تردید، کیفیت کاال را کاهش خواهد 
داد و باز تولید این قبیل کاالها نیز خود مســتلزم صــرف هزینه های 
بســیار و در نتیجه افزایش قیمت تمام شــده آن و غیر رقابتی شــدن 
کاال، خواهد شــد. هدایت نقدینگی به ســمت تولید، دفع موانع اداری 
راه انــدازی کســب وکار و کاهش مالیات بــر فعالیت هــای تولیدی از 
 جملــه راهکارهای دیگری اســت کــه اقتصاددانان بــرای حمایت از

 تولید بر آن تاکید کرده اند.

روزهای سخت تولید ملی
 شعار امسال را جدی بگیرید؛

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه ۱۲۰ واحد مسکونی درحال ساخت در اختیار 
سیل زدگان ســمیرم قرار داده می شود، گفت: تسهیالت بازسازی مسکن روســتایی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان 
هم اکنون در همه روستاهای خسارت دیده استان آماده پرداخت به مردم است. غالمحسین خانی با بیان اینکه 
بیشترین خسارت ها از بارندگی های هفته گذشته در اســتان اصفهان به  شهرستان های سمیرم، فریدونشهر و 
نایین وارد شده است، اظهار کرد: در ۲۲ شهرستان اصفهان به دلیل بارندگی های شدید خسارت هایی به واحدهای 
مسکونی روستایی وارد شده است. در مجموع حدود 3۷۰ واحد تخریب شده و باید احداث شود که بیشتر آنها نیز 

در محله قدیمی  کوشک و قلعه سمیرم قرار دارد.

۱۲۰ واحد مسکونی 
در اختیار سیل زدگان 
سمیرم قرار می گیرد

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان : خبر

با انتشار پیامی صورت گرفت؛

اعالم آمادگی فوالد مبارکه برای تحقق شعار سال ۹۸

 دپو شدن طوالنی مدت کاال در 
انبارها، اگر فاسد شدن آن را در پی 
نداشته باشد، بدون تردید، کیفیت 

کاال را کاهش خواهد داد

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان: 
سیل ۷۶۰ میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی اصفهان وارد کرد

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: بارش ها و ســیالب های اخیر بالغ بر ۷6۰ میلیارد ریال 
خسارت به بخش کشــاورزی اصفهان وارد کرد. مهرداد مرادمند ، با اشــاره به میزان خسارت سیل در استان 
اصفهان، اظهار داشت: طی بارش های اخیر و جاری شدن سیالب در سطح ۱۷ شهرستان استان بالغ بر ۷6۰ 
میلیارد ریال خسارت وارد شده است.وی افزود: بیشترین خسارت ها در شهرستان های سمیرم، بوئین میاندشت، 
فریدون شهر، شهرضا و دهاقان گزارش شده و همچنین در سایر شهرستان ها از جمله مبارکه، تیران و کرون، 
اردستان، نائین، لنجان، کاشان، خور و بیابانک، نطنز، خوانسار، گلپایگان، فریدن و شهر اصفهان آسیب هایی 
وارد شده است. مرادمند با بیان اینکه میزان خسارت در بخش های مختلف با هم تفاوت دارد، گفت: در بخش 

زراعت در سطح ۲۱۱۲ هکتار معادل ۱۱5۷۸5 میلیون ریال تعیین خسارت شده است.

در سال ۹۸ برگزار می شود؛
۵۱ رویداد نمایشگاهی با تمرکز بر رونق تولید در اصفهان

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از پیش بینی برگزاری 5۱ عنوان نمایشگاهی طی سال 
۹۸ در این استان خبر داد و گفت: در برنامه ریزی این نمایشگاه ها به توسعه تولیدات داخلی توجه ویژه ای شده است. 
علی یارمحمدیان اظهار کرد: حضور در نمایشگاه ها، جنبه مهمی از پیشبرد فروش را در بر می گیرد و این فرصت را 
فراهم می آورد که ضمن به معرض نمایش گذاشتن تولیدات و خدمات، مشتریان بالقوه نیز شناسایی شوند؛ با این 
اتفاق، افزایش فروش، افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت و به رونق کسب و کار خواهد انجامید.یارمحمدیان  با 
تاکید بر اینکه رسالت نمایشگاه، بسیار واالتر از ایجاد دسترسی برای مصرف کننده نهایی است، ادامه داد: رسالت اصلی 
نمایشگاه، تقویت و بهبود سیستم توزیع، تسهیل ارتباطات تجاری و رونق مبادالت است؛ خدمتی که نمایشگاه به 

سیستم توزیع می کند، بسیار فراتر از آن است که به عنوان یک مرکز خرید و فروش تلقی شود.

در موبایل تان برای برنامه درسی 
خود برنامه ریزی کنید

این برنامه برای نظم بخشــیدن 
به برنامه ریزی درســی مدرسه و 
دانشــگاه طراحی شــده است. 
با رابط کاربری ســاده و کاربردی 
به شما کمک می کند تا به آسانی 
برنامه های درســی خود از قبیل 
برنامــه ی کالس هــا، پروژه ها، 
امتحانات و ... را ســازماندهی و 

پیگیری کنید.

My Study Life

شن
معرفی اپلیکی

مدیر عامل فوالد مبارکه در پیامی، نام گذاری ســال به عنوان »رونق تولید« را فرصتی مناســب برای 
بهبود وضعیت تولید و مشاهده اثرات مثبت این اتفاق بر کلیت اقتصاد کشور قلمداد کرد و از آمادگی 
این شرکت برای تحقق شعار سال خبر داد. به نقل از روابط عمومی فوالد مبارکه، حمیدرضا عظیمیان 
مدیر عامل فوالد مبارکه در پیامی نام گذاری سال به عنوان »رونق تولید« را فرصتی مناسب برای بهبود 
وضعیت تولید و مشاهده اثرات مثبت این اتفاق بر کلیت اقتصاد کشور قلمداد کرد. متن پیام به شرح 

ذیل است: 
به مناسبت نام گذاری سال به عنوان »رونق تولید« رهبر معظم انقالب در سخنان خود در ابتدای سال 
۱3۹۸ مسئله تولید را مســئله محوری سال دانستند و شعار امســال را نیز به همین مناسبت »رونق 
تولید« قرار دادند. بدیهی است که فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ورق های فوالدی در 
خاورمیانه و شمال آفریقا و بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان، در خط مقدم تحقق منویات 
رهبر معظم انقالب خواهد بود بــه  طوری  که افزایش ظرفیت تولید این شــرکت از ۲/۴میلیون تن به 
بیش از ۱۰ میلیون تن طی سال های اخیر دقیقا تولید پایدار و اشتغال را در پی داشته و این امر مصداق 
واقعی »رونق تولید« است که در فوالد مبارکه عملیاتی شده و به بار نشسته است؛ اما در ادامه نیز فوالد 
مبارکه برنامه های خود را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید برنامه ریزی و عملیاتی خواهد 
کرد زیرا ما افتخار داریم در تولید ناخالص داخلی سهم یک درصدی و در تولید ناخالص بخش صنعت 
سهم 5 درصدی را داشته و در زنجیره تامین، حدود 3 هزار شــرکت تامین کاال و خدمات برای فوالد 
مبارکه را بر عهده دارند.آن گونه که رهبر معظم انقــالب فرمودند »تولید اگر به راه بیفتد، هم می تواند 
مشکالت معیشتی را حل کند، هم می تواند استغنای کشــور از بیگانگان و دشمنان را تامین کند، هم 

می تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم می تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف 
کند«؛ فوالد مبارکه نیز با بومی سازی و حمایت از ساخت تجهیزات در داخل کشور، نیازهای خود اعم از 
کاالهای مصرفی و قطعات یدکی را تامین کرده و با همین رویکرد پیش می رود. وقتی صحبت از تولید 
و توسعه می شود، منظور تولید پایدار و توسعه ای است که ضمن ایجاد اشتغال، درآمد و تولید ناخالص 
ملی بتواند در حفظ و نگهداری محیط زیســت نیز مســئولیت پذیر و تاثیرگذار باشد که خوشبختانه 
فوالد مبارکه در این راستا با سرمایه گذاری قابل توجه در کاهش مصرف آب و انرژی گام موثری در این 
خصوص برداشته است و در عین حال برای توسعه زیرساخت های منطقه ای با کمک به احداث شبکه 
جمع آوری فاضالب و تصفیه خانه های پساب شــهرهای هم جوار اقدامات ارزنده ای برای مردم منطقه 
داشته است.فوالد مبارکه بهترین کارکنان را دارد و من به داشتن چنین همکارانی در شرکت بر خود 
می بالم و به کمک همین کارکنان است که در سال ۹۷ طرح های زیادی را در همه بخش ها به اجرا در 
آوردیم که برخی از آن ها طرح های نیمه تمامی بود که امســال تکمیل شد و بعضی دیگر در سال های 
آتی به نتیجه خواهد رســید.طبق فرمایش رهبر معظم انقالب امسال »باید همه تالش کنند تولید در 
کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاءا... این معنا به  صورت چشمگیری در کشور محسوس 
باشد.« واحدهای گروه فوالد مبارکه نیز در تالش هستند تا تمامی نیازهای داخلی از ساختمان گرفته 
تا صنعت خودرو و لوازم خانگی را پوشش دهند، فوالد مبارکه توجه زیادی به پاسخگویی به نیاز بازار 
داخل داشته است، به همین منظور این شرکت برای سال ۹۸ نوید تولید محصوالت با کمیت و کیفیت 
باال را به صنعت فوالد کشور می دهد.امید است امسال نیز شاهد نتایج تالش کارکنان فوالد مبارکه در 

سطح اقتصاد ملی و منطقه ای باشیم.
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سال گذشته برای اولین بار آمار مسمومیت ناشی از استفاده از 
قارچ های ســمی آنقدر زیاد بود که این موضوع در آستانه یک 
بحران جدی در حوزه سالمت قرار گرفت و حتی فروش و عرضه 
قارچ های فله ای را برای مدتی ممنوع کرد. تا پیش از این استفاده 
از قارچ های خودرو در برخی از مناطق کشــور رواج داشــت و 
هیچگاه آمار مسمومیت ناشی از آن به جز چند نفر افراد محلی 
تجاوز نمی کرد؛ اما سال گذشته به دلیل شدت بارش ها و شرایط 
محیطی مانند نور و دمای هوا رشد بیشتری از این گونه گیاهان 
در مراتع و جنگل های کشور ایجاد شد. امسال نیز پیش بینی می 
شود به دلیل وقوع بارش های بهاری این نوع از گیاهان در طبیعت 
ایران رشد زیادی داشته باشند. به همین دلیل هشدارها از هم 
اکنون در مورد استفاده از این گیاهان از سوی وزارت بهداشت و 

مراجع پزشکی به شهروندان داده شده است.
آیا قارچ های طبیعی آنطور که گفته می شود مفید 

است؟
طی ســال های اخیر تبلیغات زیادی در مورد استفاده از قارچ و  
خواص آن برای بدن عنوان شده است. اینکه این ماده را می توان 
جایگزین گوشت و پروتئین کرد و مفید بودن استفاده از آن برای 
برخی از افراد مانند دیابتی ها و افراد چاق نیز مطرح شده است؛ اما 
بر اساس باور برخی از کارشناسان قارچ آنچنان هم که گفته می 
شود مفید نیست. بر اساس مبانی طب ایرانی،قارچ های خوراکی 
)غیرسمی( یک ماده با طبیعت سرد و تر است که حتی مصرف 
مداوم قارچ های غیر سمی نیز می تواند موجب ایجاد بیماری های 
مختلف و حتی سکته شود! از سوی دیگر باید بسیار دقت داشت 
که به دلیل طبیعت سرد و تر قارچ، به هیچ وجه نباید در مصرف 
قارچ زیاده روی کرد و در صورت لزوم به مصرف، باید به مصرف 
حداقلــی آن اکتفا کرد و در صورت مصــرف، هنگام پختن آن، 

افزودن پونه، شوید و 
روغن زیتون به کاهش مضرات آن کمک 

می کند. درباره غلط بودن این تصور که قــارچ ماده ای مغذی و 
مفید است باید گفت که »قارچ« تولید کننده خون غلیظ در بدن 
انسان اســت یعنی عفونت پذیری خون حاصل از قارچ باالست؛ 
کودکانی که سرما می خورند اگر به آنها سوپ حاوی قارچ داده 
شــود، مدت عفونت و بیماری آنها طوالنی تر خواهد شــد!باید 
این نکته را نیز دانســت که »قارچ« نفاخ و دیر هضم بوده و برای 
معده های ضعیف، مضر است همچنین مصرف »قارچ« می تواند 
کولیت و قولنج روده ای را ایجاد یا تشدید کند خصوصا خوردن 
قارچ به همراه تخم مرغ و گوشت مضر تر است و در صورتی که پس 
از مصرف آن، آب سرد نیز نوشیده شود، مضرات آن برای سالمتی 
بسیار گسترده تر خواهد شد.این نکته بسیار مهم را هم نباید از نظر 
دور داشت که مصرف قارچ برای افرادی که مشکل ناباروری دارند، 
ممنوع است و این افراد باید دقت  کنند که »قارچ« باید کامال از 
سبد غذایی آنها حذف شود چرا که مصرف قارچ می تواند باعث 
ناباروری دائم آنها یا تشدید ناباروری شود.مصرف قارچ به ویژه در 
افراد مبتال به کبد چرب به دلیل غلظتی که در خون ایجاد می کند، 
بسیار مضر است همچنین افرادی که معده ضعیفی دارند مثل 
زنان باردار و شیرده بهتر است قارچ نخورند.در مجموع مصرف 
قارچ های خوراکی برای کسانی که معده  سرد و  تر دارند و برای 

مبتالیان به اختالالت کلیوی، مضر است.
قارچ سمی چه ویژگی دارد؟

مصرف بسیاری از قارچ ها برای بدن انسان مفید است؛ اما نباید 
فراموش کرد که بسیاری از آن ها نیز می تواند انسان از پا در آورد.
در جهان بیش از 5 هزار گونه قارچ وجود دارد که حدود 100 گونه 
از آن برای انسان سمی است. به طور کلی پنج گروه قارچ سمی 

د  جو و
دارد کــه دســته اول 

قارچ هایی هســتند که مشــکالت گوارشی ایجاد 
می کنند و اولین عالئم مصرف این گروه قارچ ها، تهوع، استفراغ 
و اسهال است ؛ دسته دوم قارچ هایی که مشکالت مغزی ایجاد 
می کنند و عالئم آن ها مســمومیت، ســرگیجه در هنگام راه 
رفتن و اختالل در بینایی است، دسته سوم قارچ هایی که باعث 
تجزیه خون می شــوند و عالئم آن ها مســمومیت، درد ناحیه 
بطنی- شــکمی و بالفاصله ایجاد حالت یرقان اســت که قارچ 
Gyromitra esculenta از این دســته است.دسته چهارم 
قارچ هایی که محرک مغز هستند و مسمومیت با این قارچ ها با 
عالئم متعددی آغاز شــده که به حالت خلسه منتهی می شود و 
دســته پنجم قارچ های کلریفرم )Choleriform( هستند که 
عالئم مسمومیت با این گروه از قارچ ها عکس العمل های گوارشی 
با درد شدید است که سریعا گســترش می یابد و باعث کاهش 
سریع قوا به همراه آسیب به ماهیچه قلب و ایجاد حالت اغما می 
شود که بر اساس میزان مصرف قارچ در 60 درصد موارد منجر 
به مرگ می شود و حتی خوردن میزان کم این گروه قارچ ها در 
کودکان منجر به مرگ می شود . اغلب قارچ های عامل مسمومیت 
در کشور از جنس و گونه Amanita virosa است که تا حدودی 
به قارچ های خوراکی شباهت داشته و حتی می تواند در کنار آنها 
در محل رویش وجود داشته باشد. پزشکان معتقدند نباید به هیچ 
عنوان از قارچ های خودرو استفاده کرد چرا که تشخیص سمی 
بودن این گیــاه نیاز به تخصص باالیــی دارد و معموال خاصیت 
ســمی بودن این گونه ها با پختن و یا کبابی کردن از بین نمی 

همچنین  رود 
مصرف قارچ ها توسط پرندگان و 

سایر جانوران اهلی و وحشی نشــان دهنده غیر سمی بودن 
قارچ برای انسان نیست.

در صورت مصرف قارچ سمی چه کنیم؟
 در صورت بروز عالئم و نشانه های گوارشــی )تهوع، استفراغ و 
اسهال( به صورت تاخیری )1۲-۴ ساعت پس از مصرف خوراکی 
قارچ(، هر چه ســریع تر بیمار را به مرکز درمانی تخصصی سم 
شناسی بالینی و مسمومیت ها منتقل کنید. در مواردی که عالئم 
گوارشی به صورت تاخیری )با فاصله بیش از 6 ساعت از مصرف 
قارچ( رخ دهد این دسته از قارچ ها سمیت به مراتب بیشتری دارند 
و علت اصلی نارسایی حاد کبدی و مرگ تعدادی از هموطنان مان 
در سال های گذشته نیز همین مسئله بوده است. انتقال سریع 
بیمار مسموم به یک مرکز درمانی تخصصی مسمومیت ها، امکان 
درمان موفقیت آمیز را افزایش می دهد و هر گونه تاخیر در این 
امر سبب افزایش احتمال شکســت درمان و حتی مرگ بیمار 
می شود. بنابراین با مشاهده عالئم و نشانه های بالینی اولیه به ویژه 
از نوع تاخیری در فردی با سابقه مصرف خوراکی قارچ، از هرگونه 
خوددرمانی و درمان عالمتی پرهیز کرده و بیمار را در اسرع وقت 
به بیمارستان منتقل کنید. در صورت امکان، نمونه باقی مانده 
قارچ مصرف شده توســط بیمار را برای شناسایی و ارائه به کادر 

پزشکی، به همراه داشته باشید.

موضوع  مرغ های هورمونی  در ایران شایعه است

پیشنهاد سردبیر:

قارچ های 
دردسر ساز

هشدارها در مورد استفاده 
نکردن از قارچ های خودرو را 

جدی بگیرید؛

سمانه سعادت

بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد 
غذایی ایران مطرح کرد:

 موضوع  مرغ های هورمونی 
در ایران شایعه است

بازرس انجمن علمی بهداشــت و ایمنی مواد غذایی 
ایران با بیان این که استفاده از هورمون های رشد برای 
پرورش مرغ اصال مقرون به صرفه نیســت و در ایران 
انجام نمی شــود، گفت: موضوع مرغ هــای هورمونی 
شایعه است. دکتر »بهادر حاجی محمدی« با بیان این 
که طی سال های اخیر در افکار عمومی شایع شده از 
هورمون رشد برای پرورش مرغ استفاده می شود، اظهار 
کرد: این شایع تا جایی پیش رفته که عده ای اختالالتی 
چــون نازایی، پرمویــی در بانوان، بلــوغ زودرس در 
دختران را به باقی مانده هورمون در گوشت مرغ نسبت 
دادند.وی افزود: اگرچه در معدودی از کشورهای جهان 
ممکن است برخی از هورمون های استروئیدی مجاز 
برای پرورش چهارپایانی نظیر خوک و گاو اســتفاده 
شود؛ اما استفاده از این هورمون ها برای پرورش مرغ 
اصال مقرون به صرفه نیست و در ایران انجام نمی شود. 
مدیرگروه بهداشــت و ایمنی مواد غذایی دانشــگاه 
علوم پزشــکی یزد، با اشــاره به این که تاکنون هیچ 
شواهد علمی در مورد وجود هورمون رشد در مرغ های 
پرورشی در کشور به دست نیامده است، گفت: بنابراین 
مردم اصال نباید نگران باقی مانده هورمون در گوشت 
مرغ باشند. وی به رشد ســریع جوجه های گوشتی 
در مرغداری ها اشاره و تصریح کرد: بسیاری از مردم 
علت این رشد بسیار سریع و حیرت انگیز جوجه ها در 
مرغداری ها را استفاده از هورمون می دانند در صورتی 
که این رشد سریع به عوامل مختلفی که مهم ترین آن، 
نژاد خاص مرغ های گوشتی است برمی گردد.حاجی 
محمدی ادامه داد: عالوه بر نژاد خاص، تغذیه مناسب و 
کم تحرکی جوجه ها در مرغداری ها نیز از عوامل دیگر 
رشد سریع آنها در مقایسه با مرغ های محلی و خانگی 
است. وی با بیان این که عده ای به دلیل باور استفاده 
از هورمون در مرغداری هــا، از مصرف بال مرغ پرهیز 
می کنند، خاطرنشــان کرد: همچنین برخی از مردم 
هنگام مراجعه به فروشگاه های عرضه کننده مرغ، از 
خرید مرغ های درشت جثه اجتناب می کنند و مرغ 
های با جثه کوچک تر را ترجیح می دهند این درحالی 
است که احتمال بیمار یا ناتوان بودن مرغ های جثه 
کوچک وجود دارد که موجب کم اشتهایی و الغری 

آن ها شده است.

مفاد آراء
1/1 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند 

رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک اردستان
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی« 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 
و امالک اردســتان صادر گردیده و در اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 
15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشــار و محلی آگهی می شود و در روستاها عالوه 
 بر انتشــار آگهی ، رأی هیئت باحضور نماینده شــورای اسالمی روســتا در محل الصاق 
می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت اردستان تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت  موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت 
به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست:

1- رای اصالحی شــماره 139760302032000120 مورخ 97/11/23 خانم پریســا 
فتوحی الســیبی فرزند حســین  ششــدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قســمتی از 
پالک87 اصلی علیا واقع در اردستان مزرعه مونیه بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 
 294/16 متر مربع انتقال رسمی )به عنوان صداق( از طرف خانم سکینه فتوحی السیبی

 مالک رسمی .
2- رای شماره 139760302032000126 مورخ 97/12/14 اقای سید حسین حسینی 
فرزند سید علی اصغر ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک105 اصلی 
علیا واقع در اردستان روستای سنجدستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 246 متر 

مربع مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/18                                                                                                                            

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/02          
م الف:  409682  خیر اهلل عصاری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک اردستان

مفاد آراء
1/2 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند 

رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی« 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15 
روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شــود ودر روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد 
تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و 
امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را 
اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:

1- رای شماره 139760302021000157 مورخ 97/12/16- آقای کاظم رجبی فرزند 
خداداد به شماره ملی 0066756995 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از مزرعه 
 ذاقل 109 اصلی دهســتان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مســاحت 64/50 متر مربع 

می باشد خریداری عادی مع الواسطه از عباس رحمتی زاده ذاقلی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/18                                                                                                                            

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/02          
م الف:  413792  ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ رای
1/3 شماره پرونده: 315/97 ، شــماره دادنامه: 760 ، تاریخ رسیدگی: 97/12/19، مرجع 
رسیدگی: شعبه اول شورای حل اختالف شهرســتان دهاقان، خواهان: احمد اسماعیلی 
به نشــانی دهاقان بلوار گلســتان کوی آزادگان، خوانده: حمید رفیعی به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه وجه، گردشکار: خواهان دادخواســتی/ درخواستی به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق 
و جری تشــریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر شعبه به تصدی امضاء کنندگان ذیل 
تحت نظر قرار گرفت با توجــه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه مشــورتی اعضای 
محترم شعبه اول ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوای آقای احمد اسماعیلی با وکالت آقای مهدی ناطقی 
عطاآبادی به طرفیت آقای حمید رفیعی به خواســته مطالبه مبلــغ 150/000/000 ریال 
بابت دو فقره سفته به شماره 389024 و 161578 به انضمام خسارات دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه و واخواست سفته ها شورا توجها به مفاد دادخواست تقدیمی و کپی سندهای 
تجاری موصوف و واخواسته نامه آنها و با لحاظ اینکه وجود اصل سند تجاری در ید دارنده 
داللت بر مدیون بودن متعهــد آن دارد و خوانده علی رغم انتشــار آگهی در هیچیک از 
جلسات رسیدگی حاضر نگردیده دلیلی مبنی بر برائت ذمه خود ابراز ننموده است لذا دعوای 
 خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی و مــواد 307 و 308 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست و نیز پرداخت هزینه دادرسی به نسبت محکوم به در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید در خصوص مازاد مبلغ خواسته تا 170/000/000 ریال توجها به 
اینکه دالیل خواهان محدود به گواهی یک نفر بوده که گواه معرفی شده نیز اطالع کاملی 
از میزان طلب و منشاء آن نداشته است لذا به لحاظ حاکمیت اصل برائت مستندا به ماده 197 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی بــوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شورا و سپس در ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی دهاقان 
است.  م الف:422219 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان دهاقان )387 

کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

1/4 شماره صادره: 1398/03/557703-1398/1/5 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
یکباب خانه واقع در روســتای اونج پالک ثبتی شــماره 503 فرعــی از 147 اصلی علیا 
 اردستان بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 17047 در صفحه 490 دفتر 243 امالک به نام سید 
فرج اله هاشمیان صادر و تسلیم گردیده است، سپس بالواسطه به موجب سند انتقال شماره 
114266-96/3/2 دفترخانه شماره 99 تهران به آقای سید حسن اونجی فرزند سید فرج 
انتقال یافته سپس سید حسین هاشــمیان ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده: 970320541890819-97/12/26 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 19914-97/12/25 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است 

مدعی است که سند مالکیت آن به علت ســرقت مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف:422158 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

اردستان )247 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

1/5 شماره صادره: 1398/03/557914-1398/1/8 نظر به اینکه سند مالکیت نیم سهم 
مشاع  از  924 سهم ششدانگ مزرعه آهیه  پالک ثبتی شماره 0 فرعی از 8 اصلی گرمسیر 
واقع در بخش  17 ثبت اصفهان ذیل ثبت 19302 در صفحه 461 دفتر 259 امالک به نام 
محمد مالئی صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده: 980320541894328-98/1/6 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 19915-98/1/6 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
 شد. م الف:422156 عصاری رئیس اداره ثبت اســناد و امالک اردستان )223 کلمه، 

2 کادر(
مزایده

1/6 شماره نامه: 1398009000079658 شماره پرونده: 9509983743802721 شماره 
بایگانی پرونده: 970108 اجرای احکام مدنی دادگاه بخش زواره در نظر دارد در اجرای مفاد 
اجرائیه در پرونده کالسه فوق الذکر که به موجب آن محکوم علیه مصطفی جعفری درباغی 
فرزند حسین محکوم به پرداخت مبلغ 1/702/654/172 ریال در حق محکوم له علیرضا 
قره بگلو مبلغ 75/000/000 بابت نیم عشر دولتی می باشد. با توجه به اینکه محکوم علیه 
طوعا در صدد اجرای مفاد اجرائیه بر نیامده است و  آقای حسین جعفری درباغی پالک ثبتی 
15/60 بخش 17 زواره روستای درباغ را بابت مزایده و فروش جهت پرداخت محکوم به 
ارائه نموده فلذا ملک وی به شــرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد.1- ششدانگ 
پالک ثبتی 15/60 بخش 17 زواره به مســاحت 384/47 متر مربع و اعیانی حدود 210 
متر مربع ملکی آقای حســین جعفری درباغی فرزند حســن که بصورت یک باب خانه 
مسکونی و دامداری منفصله از خانه است. اسکلت خانه دیوارهای باربر آجری، سقف آهن و 
 ستونهای لوله در ایوان با کف های موزائیک، دیوارها و سقف های سفید کاری شده، درب و 
پنجره های فلزی و بام خانه ایزوگام شــده و قســمتی قیرگونی با حیاط سازی موزائیک 
و دارای انشــعابات آب و برق و گاز که در تصرف مالک می باشد. قیمت کارشناسی شده 
ملک فوق الذکر مجموعًا 2/075/000/000 ریال معادل 207/500/000 تومان می باشد. 
متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلســه حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ 

مزایده به نشانی زواره روستای درباغ منزل مسکونی حسین جعفری درباغی مراجعه و مورد 
مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. اموال فوق به شــخصی واگــذار می گردد که باالترین 
قیمت پیشــنهادی را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان 
سپرده به قسمت اجرا تســلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به 
حساب سپرده دادگستری به شماره 2171350218000 واریز نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تاریخ مزایده: 
1398/02/02 روز دوشنبه ســاعت 10، مکان مزایده: اجرای احکام مدنی دادگاه بخش 

زواره.  م الف:422160 اجرای احکام دادگاه عمومی بخش زواره )223 کلمه، 2 کادر(
مزایده

1/7 اجرای احکام مدنی شــورا دادگاه بخش زواره در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در 
پرونده کالســه فوق الذکر که به موجب آن محکوم علیه محمد حســن جوکندی کریم 
آبادی فرزند عباس محکوم به پرداخت مبلــغ 89/000/000 ریال )الباقی محکوم به ( در 
حق محکوم له علی عابدینی اکار زواره فرزند  عبدالحسین و مبلغ 5/600/000 ریال بابت 
نیم عشر دولتی می باشد. با توجه به اینکه محکوم علیه طوعا در صدد اجرای مفاد اجرائیه 
بر نیامده است فلذا اموال وی به شــرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد. 1- انواع 
موزاییک فرش 30 در30 و 40 در 40 شش ضلعی، مثلثی و غیره به مساحت 200 متر مربع 
که 70 درصد آن دچار فرسودگی و شکستگی شده است به انضمام 50 جدول بتنی مجموعًا 
به ارزش 5/000/000 ریال، 2- شش عدد درب چوبی مستعمل قدیمی ) عمر باالی 30 
سال( از تیر و تخته که همگی دچار خوردگی شدید موریانه شده مجموعاً به ارزش 500/000 
ریال، 3- انواع پروفیل فلزی: لوله، قوطی، میلرد و چرخ دستی مستعمل و زنگ زده به وزن 
حدود 450 کیلوگرم مجموعًا به ارزش 11/000/000 ریال، 4- 80 عدد تبدیل لوله فلزی 
مستعمل بر اساس وزن پروفیل مجموعًا به ارزش 580/000 ریال، 5- دو عدد تانکر فلزی 
500 لیتری فرسوده و زنگ زده در محوطه بر اساس وزن مجموعًا به ارزش 3/000/000 
ریال، 6- یک دستگاه بتونیر مستعمل و فرسوده با حجم حدود 250 لیتری برقی به انضمام 
باکت بتن به ارزش 7/500/000 ریال، 7-یک دستگاه سنگ فرز استا تولز با قدرت 2350 
وات و 6500 دور در دقیقه مستعمل با جعبه آن به ارزش 2/300/000 ریال، 8- یک دستگاه 
دریل برقی استا مدل آی دی 607 مستعمل با جعبه به ارزش 1/800/000 ریال، 9- یک 
دستگاه جوش 50 تا 250 آمپر تک فاز ترانســی صنایع جوش فروزان مستعمل و قدیمی 
به ارزش 3/200/000 ریال، 10-  میز ویبره به ابعاد 1 در 2 و موتور ویبره متصل و فرسوده 
به قالب های پالستیک مستعمل و خراب با طرح های 40 در 40 به تعداد 350 عدد و 20 
در 10 به تعداد 300 عدد و 20 در 40 به تعداد 150 عدد و هاللی به تعداد 135 عدد شــش 
ضلعی به تعداد 500 عدد نیلوفری به تعداد 530 عدد مثلثی به تعداد 150 عدد و انواع ستاره 
به تعداد 240 عدد همگی فرسوده و مستعمل که دیگ و پایه آن به صورت جدا در محوطه 
مشاهده گردید مجموعا به ارزش 59/760/000 ریال، قیمت کارشناسی شده اموال فوق 
الذکر مجموعا 94/640/000 ریال معادل 6/464/000 تومان می باشد، متقاضیان خرید 
می توانند در روز مزایده در جلسه حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده به نشانی زواره 
انبار پشت دادگاه مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. اموال فوق به شخصی 
واگذار می گردد که باالترین قیمت پیشــنهادی را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد 
بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت 
یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171350218000 واریز 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد.  تاریخ مزایده: 98/2/2 روز دوشنبه ســاعت 10 ، مکان مزایده: اجرای احکام 
مدنی دادگاه بخش زواره.  م الف:422167 اجرای احکام دادگاه عمومی بخش زواره 

)539 کلمه، 5 کادر(
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اهدای بیش از سه هزار و 700 لیتر خون در استان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

محیط زیست

ایجاد مشکالت زیست 
محیطی پیامد تخریب 

مادی ها در اصفهان
مادی ها نقــش و تاثیر مهمــی از جمله در 
تقسیم و انتقال آب و جلوگیری از فرونشست 
زمین داشــتند کــه تخریب آنهــا چالش 
 های فراوانــی را از جمله زیســت محیطی 
 بــرای کالن شــهر اصفهــان ایجــاد کرده

 است.
این مجــاری انتقال آب همچون شــریانی 
منظم و گســترده جریان آب را در ســطح 
شهر مدیریت می کرد و موجب شکل گیری 
فضاهای سبز زیبا و رشد درختانی انبوه شده 
که این عرصه هم اکنون نیز به منزله باغ های 
کوچکی در جای جای شهر اصفهان مشاهده 

می شود. 
مادی ها نه تنها در توزیع بلکه در جمع آوری 
روان آب ها و ســیالب ها و بهــره گیری از 
نزوالت نیز کارکردی موثر داشتند. تخریب 
سردهنه مادی ها، مسدود شــدن انتها و یا 
قســمتی از مســیر نهر، تاثیر فاضالب ها ، 
ساخت و سازهای بی رویه ، تبدیل مسیر نهر 
به جاده و دیواره سازی غیر اصولی از جمله 
عوامل نابودی مادی های اصفهان طی چند 

ساله اخیر است . 
برخی از مســیر این مادی ها یا نهر به پارک 
و فضای ســبز تبدیل شده است.  عضو هئت 
علمی دانشگاه آزاد اصفهان  در مورد اثرات 
سوء تخریب مادی ها در اصفهان گفت: مادی 
ها نقش کلیدی در زیســت بوم از گذشــته 
تاکنون داشته اند که تخریب آن ها مشکالتی 
در نشســت زمین و دفع آب های ســطحی 

ایجاد کرده است. 
ناصر حاجیان طراحی مادی ها را در انتقال 
آب کارآمد و مهم اعــالم کرد و گفت: آب در 
قالب این مادی ها به دشــت های اصفهان 
انتقال داده می شد که سرعت جریان آب در 
پیچ و خم ها برای جلوگیری از تخریب تحت 

کنترل بود.
 وی ادامه داد: با وجود این مادی ها و انتقال 
آب ،کمبود آب وجود نداشــت و همواره آب 
رودخانه در این مســیرها هــم انتقال داده 
می شد. وی حذف مادی ها را عاملی در کم 
آب شدن چاه های آب اعالم کرد و گفت: با 
حذف مادی ها و زمین های کشــاورزی که 
از آب آن اســتفاده می کردنــد، از آن منبع 
بی بهره شــدند زیرا ایــن آب در زمین فرو 
 می رفت و چاه های آب هم از آن اســتفاده

می کردند. 
عضو هیئــت علمی دانشــگاه آزاد اصفهان 
ادامه داد: مادی ها به طور دائمی آب داشتند 
و این آب موجود باعث اســتفاده منابع زیر 
زمینی می شــد که البته نفوذ آب در زمین 
اتالف منابع نیســت بلکه سرمایه گذاری در 
زیر ساخت های آبی اســت و این موضوع به 
تامین آب چاه ها کمک کرده و مانع از نابودی 

کشاورزی می شود. 
وی اضافه کرد: اگــر آب در مادی ها جریان 
داشــت، چاه های آب کاهش نمی یافت و با 
کمترین میزان آب امکان حفظ مزارع و باغ 

ها وجود داشت. 
این استاد دانشگاه الیروبی مادی ها را مهم 
دانســت و گفت : منابعی که در مسیر مادی 
باقی مانده برای کــود دهی درختان اطراف 

مادی موثر است.

کالهبرداری در فضای مجازی 
با شگرد اجاره باغ و ویال

رییس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری 
عامل کالهبرداری از شــهروندان در سایت های 
واسطه گر با ترفند درج آگهی دروغین اجاره باغ 
و ویال  خبر داد.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی 
اظهار کرد: در پی شــکایت یکی از شــهروندان  
مبنی بر کالهبرداری پنج میلیون ریالی از وی در 
یکی از سایت های واسطه گر اینترنتی، پیگیری 
موضوع در دســتور کار کارشناسان پلیس فتای 
استان اصفهان قرار گرفت. وی افزود: در تحقیقات 
صورت گرفته از شاکی مشخص شد وی در یکی 
از سایت های واسطه گر اینترنتی به دنبال اجاره 
باغ برای گذراندن تعطیــالت آخر هفته بوده که 
پس از مشاهده یکی از آگهی ها و تماس با صاحب 
آگهی، مبلغ پنــج میلیون ریال جهــت رزرو به 
حســاب صاحب باغ واریز می کند؛ اما پس از آن 
دیگر شــخص مورد نظر پاسخگوی شاکی نبوده 
اســت. این مقام انتظامی اضافه کرد: با توجه به 
اظهارات شاکی و انجام تحقیقات علمی و پلیسی 
کارشناســان پلیس فتا ســرانجام عامل اصلی 
این کالهبرداری را شناســایی و طی عملیاتی با 
هماهنگی مقام قضائی دســتگیر کردند. رییس 
پلیس فتای استان اصفهان به شهروندان توصیه 
کرد: همانطور که در قوانین سایت های تبلیغاتی 
ذکر شده است این سایت ها هرگونه انجام معامله 
را در بستر فیزیکی و بر عهده خریدار و فروشنده 
واگذار کرده اند، بنابراین شــهروندان باید پس از 
رویت کاال یا خدمات و احــراز هویت هر یک از 
طرفین معامله هرگونه تبادل وجهی را به صورت 
رو در رو و پس از اتمام کار یا خدمات انجام دهند 

تا گرفتار کالهبرداران نشوند.
رییس پلیس فتای استان همچنین از شناسایی 
و دستگیری فردی که در فضای مجازی با انتشار 
اخبار کــذب با موضوع ارائــه اینترنت رایگان به 
مناسبت نوروز، اقدام به کالهبرداری از شهروندان 
می کرد، خبرداد. سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی 
بیان داشت: در پی شــکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر اینکه با هدف دریافــت اینترنت هدیه 
نوروز مبلــغ ۴۰ میلیون ریال از حســاب وی به 
صورت غیر مجاز برداشت شده است، کارشناسان 
پلیس فتای استان موضوع را در دستور کار خود 
قرار دادند.وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته 
از شاکی مشخص شد وی برای دریافت اینترنت 
۶ گیگا بایتی هدیه نوروز در یک کانال تبلیغاتی 
عضو و مبلغ ۲۰ هزار ریال برای شرکت در قرعه 
کشی به صورت اینترنتی پرداخت کرده، اما بعد 
از مدتی متوجه شــده عالوه بر این که هدیه ای 
دریافت نکــرده، کل موجودی حســاب وی که 
۴۰ میلیون ریال بوده نیز برداشــت شده است.

این مقام انتظامی عنوان کرد: در بررســی های 
اولیه مشــخص شــد، درگاه بانکی که شاکی از 
طریق آن اقدام به واریز وجه کرده است، درگاهی 
جعلی بوده که طراح آن اطالعات حساب بانکی 
شاکی را به سرقت برده اســت. رییس پلیس فتا 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت:در نهایت 
کارشناسان با اقدامات تخصصی و فنی خود موفق 
به شناسایی فرد کالهبردار شده و طی عملیاتی 

با هماهنگی مقام قضائی وی را دستگیر کردند.

بارش های اخیر در کشور این پرسش را مطرح کرد 
که آیا ایران دوره خشکسالی را پشت سر گذاشته 
و مشکالت ناشی از ســال های کم بارشی برطرف 
خواهد شد؟ این ســوال البته با موضع گیری های 
تند و تیزی از سوی کارشناسان مربوطه همراه بود 
از جمله پروفســور کردوانی که به بیان مواضع بی 
پرده در مورد جغرافیا و محیط زیست ایران مشهور 
است در مصاحبه ای اعالم کرد به هیچ عنوان این 
بارش ها، مشــکالت خشکســالی ایران را برطرف 
نخواهد کرد و به عبارتی دیگر اصال این خشکسالی 
تمام نشــده اســت.برخی دیگر از کارشناسان اما 
در مواضعی متعادل تر مدعی شــده اند که اثرات 
بلند مدت خشکســالی ها با بارش های اخیر رفع 
نمی شــود؛ اما خطر کم آبی از کشــور عبور کرده 
است. مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوان داری 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در مصاحبه 
ای اعالم کرده که هنوز تر سالی نداریم؛ اما مشکالت 
در حوزه آبخیزداری کمتر خواهد بود. حسین پور 
با تاکید بر اینکه کشــور ما نیاز به پایداری آب در 
چرخه طبیعت دارد، گفت: بهره برداری درســت 
از منابع آب با اقدامــات آبخیزداری و آبخوان داری 
همراه است و باید بتوانیم برای بهره برداری درست 
از بارش ها آن ها را به درون زمین هدایت و ذخیره 
کنیم. وی با بیان اینکه باید فعالیت های آبخیزداری 
و آبخوان داری برای کنترل ســیالب در باالدست 
حوضه های آبخیز گســترش پیــدا کنند، تصریح 
کرد: کمبود آب در کشــور با یک ســال ترسالی 
جبران نمی شــود. برخی ادعا می کننــد که دوره 
ترسالی کشور شروع شده ولی هیچ دلیل علمی و 
منطقی مبنی بر این موضوع وجود ندارد. با وجود  
این ادعاها اما در آماری که به تازگی از سوی دفتر 
مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب 
ایران منتشر شده است می توان آمار باالی بارش ها 
و رشد چند برابری نزوالت آسمانی را مشاهده کرد 
که به رغم رشد چشمگیر بارش ها در نهایت هنوز 
حوزه های آبریز استان تشنه هســتند . بر اساس 
آمار رســمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت 
مدیریت منابع آب ایران، بارش های ایران در 19۴ 
روز ابتدایی سال آبی جاری بالغ بر ۲8۰/3میلی متر 
بوده که نسبت به مدت مشــابه سال قبل رشدی 
18۰ درصدی و نسبت به آمار متوسط مدت مشابه 

در درازمدت )میانگین آمار 5۰ ســاله( رشــدی 
۴۴ درصدی داشته اســت.در این مدت، بسیاری 
از استان های کشــور بارش هایی بیش از متوسط 
کشوری)۲8۰/3میلیمتر( داشــته اند و بسیاری از 
اســتان ها نیز شــاهد بارش هایی کمتر از این رقم 
بودند. بررسی آمار بارش ها به تفکیک استان ها نشان 
می دهد که پربارش ترین استان ایران از ابتدای سال 
آبی جاری تاکنون استان لرستان و کم بارش ترین 
استان ایران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون استان 
سیستان و بلوچستان است. اصفهان  نیز اگر چه به 
نسبت سایر استان ها از میزان بارش های کمتری 
برخوردار بوده؛ اما در مقایســه با بارش های سال 
گذشته رشد قابل توجهی داشــته است. بر اساس 
آمار منتشر شده در سال آبی جاری17۰/1میلیمتر 
در اصفهان باران باریده  که نســبت به مدت مشابه 
با میزان 3۴/۲ درصدی رشــد قابــل مالحظه ای 
داشته است. بر اســاس این اطالعات متوسط دراز 
مدت بارش ها در اســتان اصفهان نیز 119/8بوده 
است که نشان از رشــد 379 درصدی بارش ها در 

استان اصفهان داشته است. نکته جالب توجه این 
است که اگر چه میزان بارش ها در استان به نسبت 
سایر مناطق مانند لرســتان و ایالم و چهارمحال و 
بختیاری به نســبت کمتر است؛ اما درصد اختالف 
بارش ها در سال آبی امسال به نسبت سال گذشته 
در اصفهان پس از  اســتان مرکزی در جایگاه دوم 
قرار دارد. این موضوع نشان می دهد که اصفهان تا 
چه حد در سال های اخیر از کم بارشی لطمه دیده 
و میزان نزوالت آسمانی در این استان بسیار پایین 
تر از متوسط کشوری بوده است. همچنین مقایسه 
آماری میان حوزه های آبریز اصفهان و سایر نقاط 
کشور اما نشــان می دهد که همچنان اصفهان در 
این مناطق درگیر خشکسالی اســت در حالی که 
کارون با 9۰5/9و دریاچه نمک با 399/5و طشک و 
بختگان با ۴۴۶/7میلیمتر بارندگی در حوزه آب ریز 
فالت مرکزی ایران روبه رو بــوده اند؛ اما گاوخونی 
تنها ۲88 میلیمتر بارندگی داشته است. این مسئله 
نشــان می دهد که همچنان بخــش های حیاتی 
استان درگیر با خشکسالی اســت. بر اساس اعالم 

کارشناســان، تاالب گاوخونی حدود 3۰۰ میلیون 
مترمکعب آب نیاز دارد؛ یعنی زمانی که ارتفاع آب 
در این اکوسیســتم طبیعی تقریبی یک متر باشد 
به کارکرد واقعی اش می رســد؛ اما تاکنون کمتر 
 از 1۰ میلیون متر مکعب آب به عرصه های تاالب

 بین المللی گاوخونی رسیده است.
 همچنین بر اساس اعالم ســازمان آب منطقه ای 
تنها یک چهارم ســد زاینده رود تا کنون آبگیری 
شــده و برای تکمیل ظرفیت آب ســد زاینده رود 
نیاز به آب بیشــتری اســت. این آمار و ارقام نشان 
می دهد که اگرچه چنین میزان بارشی در ۶۰ سال 
گذشته به طور تقریبی کم سابقه بوده؛ اما نمی توان 
گفت سیراب شــده ایم به خصوص آنکه همچنان 
بحران مدیریت آب در میان استان های اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری و یــزد وجود دارد و با توجه 
به قرار گرفتن اســتان یزد در میان استان های کم 
بارش در سال آبی جاری نیاز به آب زاینده رود برای 
این اســتان همچنان چالش های اساسی را برای 

تابستان امسال رقم خواهد زد.

خشکسالی و دروغ !
پریسا سعادت  با وجود رشد 379درصدی بارش ها در استان، وضعیت آبی  اصفهان همچنان  بحرانی است؛

رییس تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان:
اسکان فرهنگیان در اصفهان 24درصد افزایش یافت

رییس تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: آمار پذیرش و اسکان مسافران نوروزامسال 
در استان نسبت به پارسال ۲۴ درصد افزایش یافت. آذر کیوان امیر افزود: از ۲8 اسفند پارسال تا 1۶ فروردین 
۶39 هزار و 1۲3 نفر در قالب 177 هزار و 733 خانوار در ستادهای اسکان فرهنگیان استان پذیرش شدند. وی 
اظهار داشت: با توجه به ضریب ماندگاری مسافران در استان، بالغ بر یک میلیون و 917 نفر روز در مکان های 
اسکان فرهنگیان استان اقامت داشتند.رییس تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: از این 
تعداد بالغ بر ۴3۶ هزار نفر شامل 111 هزار و 8۴۶ خانوار در شهر اصفهان اسکان یافتند. وی اظهارداشت: پیش 
از شروع تعطیالت با تشکیل ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان، 1۲هزار و 5۰۰ کالس در یکهزار و ۲5۰ مدرسه در 

استان برای اسکان مسافران و میهمانان فرهنگی در ایام نوروز اختصاص یافت. 

در نوروز امسال صورت گرفت؛
اهدای بیش از سه هزار و 700 لیتر خون در استان

نوروز امسال، بیش از سه هزار و 7۰۰ خیر نیک اندیش در استان اصفهان به بیماران نیازمند خون اهدا کردند.
مدیر کل انتقال خون استان  اصفهان گفت: در طرح عیدانه سرخی تو ازمن ، مرکز انتقال خون استان ، بیش 
از چهار هزار و 5۰۰ نفر برای اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد بیش از سه هزار و 7۰۰ نفر موفق به 
اهدای خون شدند. مجید زنیلی از افزایش بیش از 5 درصدی اهدا کنندگان خون در مقایسه با سال گذشته نیز 
خبر داد و افزود: در نوروز امسال مراکز انتقال خون خواجو در شهر اصفهان ، خوانسار، شهرضا، کاشان و نجف 
آباد آماده دریافت خون از مردم نوع دوست استان و مسافران بودند. وی ادامه داد: برای تامین نیاز بیماران در 
این استان روزانه به حدود ۴۰۰لیتر خون نیاز است. ســال گذشته بیش از 15۶هزار نفر برای اهدای خون به 
مراکز انتقال خون استان اصفهان مراجعه کرده اند که از این تعداد، 1۲5هزار نفر موفق به اهدای خون شده اند.

در آخرین روزهای ســال گذشته رییس ســازمان زندان ها اعالم کرد که آمار 
زندانیان مشمول بخشنامه عفو گســترده زندانیان به بیش از 9۲ هزار و 5۰۰ 
نفر رســیده که از این تعداد 5۶ هزار زندانی آزاد و 3۶ هزار و 5۰۰ نفر مشمول 
تخفیف مجازات شــدند.اصغر جهانگیر با ارائه آماری گفت: استان های تهران، 
خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمان به ترتیب پنج استان اول کشور هستند 

که بیشترین تعداد محکومان مشمول عفو را  در اختیار دارند و تعداد زندانیان 
خارجی که تا چند روز پیش مشمول این عفو گسترده قرار گرفته اند، هزار و ۲3۰ 
نفر شامل هزار و 193 مرد و 37 زن هستند. به گفته رییس سازمان زندان ها، 
تاکنون دو هزار و ۶۰1 زن زندانی مشمول این بخشنامه شدند و گروه سنی 33 
تا 39 سال بیشترین تعداد زندانیان بهره مند از بخشنامه عفو گسترده هستند. 

 56 هزار زندانی نوروزخبر
 در خانه بودند

رییس سازمان زندان ها:

مزایده
1/8 شماره نامه: 1398009000034836 شماره پرونده: 9409983657600045 شماره 
بایگانی پرونده: 960062 اجرای احکام مدنی دادگاه بخش زواره در نظر دارد در اجرای مفاد 
اجرائیه در پرونده کالسه فوق الذکر که به موجب آن محکوم علیه جواد بهروش فرزند حسن 
محکوم به پرداخت مبلغ 260/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 224/421/715 ریال 
بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/9/31 و مبلغ 7/440/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل و مبلغ 7/795/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4/500/000 ریال بابت هزینه 
کارشناسی و نشر آگهی در حق محکوم له ابوالفضل خاصه تراش فرزند اسماعیل و مبلغ 
13/000/000 بابت نیم عشر دولتی می باشد. با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا درصدد 
اجرای مفاد اجرائیه بر نیامده اســت فلذا اموال وی به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش 
می رسد. 1- یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 309/50 متر مربع ) سه دانگ 
مشاع پالک ثبتی 38 فرعی از 131 اصلی بخش 17 زواره(  مورد ثبت شماره 946 صفحه 
589 دفتر 6 بخش 17 زواره به حدود اربعه شمااًل به طول 8/68 متر به پالک مجاور، شرقًا 
در دو قسمت اول به طول 5 متر به کوچه و دوم به طول 24/95 متر به پالک مجاور، جنوبًا 
 به طول 12/00 متر به پالک مجاور و غربًا به طــول 30/40 متر به پالک مجاور محدود 
می گردد. که در حال حاضر به صــورت یک قطعه زمین نیمه محصــور و فاقد هر گونه 
اعیانی نمی باشــد. قیمت کارشناسی شــده سه دانگ مشــاع ملک فوق الذکر مجموعًا 
232/125/000 ریال معادل 23/212/500 تومان می باشد. متقاضیان خرید می توانند در 
روز مزایده در جلســه حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده به نشانی: زواره خیابان 
صفا شهرک شهید دستغیب جنب پالک 116 و کدپستی 84419/45441 مراجعه و مورد 
مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. اموال فوق به شــخصی واگــذار می گردد که باالترین 
قیمت پیشــنهادی را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان 
سپرده به قسمت اجرا تســلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به 
حساب سپرده دادگستری به شــماره 2171350218000 واریز نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.تاریخ مزایده: 

1398/02/25 روز چهارشنبه ساعت 10 ، مکان مزایده: اجرای احکام مدنی دادگاه بخش 
زواره.  م الف:422168 اجرای احکام دادگاه عمومی بخش زواره )382 کلمه، 4 کادر(

حصر وراثت
1/9  آقای عباس صدر دارای شناسنامه شماره 97 به شرح دادخواست به کالسه  612/97 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کوچک 
بیگم نقوی الحســینی  به شناســنامه 628 در تاریخ 1394/2/27 اقامتــگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عباس صدر، ش.ش 
97 نسبت با متوفی فرزند 2- حسین شــیر محمدی، ش.ش 165 نسبت با متوفی فرزند 
3- فاطمه شیرمحمدی، ش.ش 71 نسبت با متوفی فرزند، 4- محمد تقی شیر محمدی، 
ش.ش 9 نسبت با متوفی فرزند، 5- ماشااله نقوی الحسینی، ش.ش 11 نسبت با متوفی 
فرزند، 6- زهرا شیر محمدی، ش.ش 132 نسبت با متوفی فرزند.  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: 420212 شــعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/10 عزت ابوالقاســمی دارای شناسنامه شــماره 10 به شــرح دادخواست به کالسه 
988/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان ابراهیم ابوالقاســمی به شناســنامه 66 در تاریخ 1397/11/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- جمیله غالمعلیان فرزند 
عبدالرسول به شماره ملی 5129576829 همسر متوفی 2- غالمرضا ابوالقاسمی فرزند 
ابراهیم به شماره ملی 5129643747 پســر متوفی 3- محمد ابوالقاسمی فرزند ابراهیم 
به شماره ملی 5129668987 پســر متوفی 4-  مرتضی ابوالقاســمی فرزند ابراهیم به 
شماره ملی 5129955072 پســر متوفی 5- عزت ابوالقاســمی فرزند ابراهیم به شماره 
 ملی 5129631935 دختــر متوفی. متوفی به جــز نامبردگان فوق فاقــد ورثه دیگری 

می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامــه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 419759 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف دهاقان 

)172 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

1/11  آقای نصراله صالحی قلعه ناظری دارای شناسنامه شماره 22  به شرح دادخواست 
به کالسه 794/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سکینه طاهری قلعه ناظری به شناســنامه 190 در تاریخ 68/9/10 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- رحمت 
اله صالحی قلعه ناظری، ش.ش 8 ت.ت 1314/1/1 فرزند پسر 2- نصر اله صالحی قلعه 
ناظری، ش.ش 22، ت.ت 1334/2/19 فرزند پســر 3- عصمــت صالحی قلعه ناظری، 
ش.ش 1، ت.ت 1323/2/9 فرزند دختر ، 4- صدیقه صالحی قلعه ناظری، ش.ش 9، ت.ت 
1318/6/4 فرزند دختر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 419584 

کاظمی رئیس شعبه شورای حل اختالف بخش کرون )157 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

1/12  آقای نصراله صالحی قلعه ناظری دارای شناسنامه شماره 22  به شرح دادخواست به 
کالسه 793/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد باقر صالحی قلعه ناظری به شناسنامه 3 در تاریخ 1370/12/18 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- رحمت 
اله صالحی قلعه ناظری، ش.ش 8 ت.ت 1314/1/1 فرزند پسر 2- نصر اله صالحی قلعه 
ناظری، ش.ش 22، ت.ت 1334/2/19 فرزند پســر 3- عصمــت صالحی قلعه ناظری، 
ش.ش 1، ت.ت 1323/2/9 فرزنــد دختــر ، 4- صدیقه صالحی قلعــه ناظری، ش.ش 

9، ت.ت 1318/6/4 فرزند دختر . اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 419581 کاظمی رئیس شعبه شورای حل اختالف بخش کرون )158 کلمه،2 

کادر(  

اعالم مفقودی 
بدینوسیله به آگهی می رساند سند اصلی یک دستگاه 
کامیون کشــنده ولوو )FH 12)13- 460   مدل 1383 به 
شــماره شاســی Y72A4CEA74T844316 به شماره 
موتور 406718 رنگ ســفید روغنی با شماره شناسه 
خودرو IRDD 831 K0SY844316 به شــماره انتظامی 
فروشنده : ایران 13- 282 ع 12 و شماره انتظامی خریدار 
جناب آقای رهدار پژند بلداجــی فرزند علی ضامن و 
شماره شناسنامه خودرو 101/2345274 شماره بیمه 
نامه شخص ثالث 12467777 شرکت بیمه کننده ایران 
و سایر مشخصات خودرو: اف اچ 12 )2*4( به مالکیت 
آقای شمســعلی طهماســبی بلداجی فرزند بهرام با 
کدملی 6299822791 بروجن مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
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رییس هیئت هندبال استان مطرح کرد :

شهرستان هایی که به کمک هندبال اصفهان آمدند

 حمله تند رییس الهالل 
به فدراسیون عربستان

امیر محمد بن فیصل، رییس باشگاه الهالل مدعی 
شد با مستنداتی که جمع آوری کرده قصد دارد 
نســبت به ناپاکی های 
موجود در رقابت های 
قهرمانی باشــگاه 
های ســعودی به 
فیفا شکایت کند.
این ادعــای رییس 
الهالل که بعد از بازی 
این تیم برابر الحزم و قبل از ســفر به دوحه برای 
رویارویی با استقالل ایران در روز سوم گروه مرگ 
مطرح شد جنجال های بسیار زیادی در محافل 
رسانه ای عربســتان به راه انداخت به خصوص 
در قبال اتهاماتی که امیر بیــن فیصل به رقبای 
النصر وارد و آنها را متهم به تبانی با صدرنشــین 
لیگ عربستان کرد.  بن فیصل با طرح این موضوع 
که همه در عربستان بسیج شدند تا مانع قهرمانی 
دیگری از الهالل شــوند مدعی شد در مقابل این 

هجمه و اتفاقات ساکت نخواهد نشست.

جریمه سنگین در انتظار 
تماشاچی های ساوت همپتون

دو تیم لیورپــول و ســاوت همپتون روز جمعه 
در ورزشگاه خانگی ســاوت همپتون، استادیوم 
سنت مری به مصاف هم 
رفتنــد و لیورپــول 
موفق شد میزبان 
را با نتیجه 3-1 از 
پیش رو بردارد؛ اما 
بعد از به ثمر رسیدن 
گل ســوم لیورپــول، 
درحالی که جردن هندرســون، زننده گل سوم 
مرسی سایدی ها در حال شــادی بعد از گل بود، 
تصاویر تلویزیونی، آلیســون، دروازه بان برزیلی 
لیورپول را در حالی نشــان داد که در حال جمع 
کردن دو بطری پالســتیکی از روی زمین است، 
یک بطری کوکاکوال و یک بطــری فانتا.با توجه 
به اینکه مسئوالن فوتبال انگلیس در مورد پرتاب 
اشــیای خارجی به درون زمین حساس بوده و 
معتقدند این می تواند بــرای بازیکنان خطرناک 
باشد انتظار می رود این بار هم جریمه سنگینی در 
انتظار تماشاچی های خاطی باشد. پلیس هم اعالم 
کرده تحقیق درباره این حادثه را آغاز کرده است.

پیام ملی پوش عراقی به ابراهیموویچ؛
»زالتان« همیشه بهترین است

علی عدنان، ملی پوش عراقی باشگاه ونکوور کانادا 
که به صورت قرضی از اودنیزه ایتالیا راهی ونکوور 
شده، در خصوص تقابل با زالتان ابراهیموویچ، 
مهاجم نامدار لس آنجلس گلکسی گفت: تقابل 
با زالتــان یــک اتفاق 
فوق العاده است. او 
همیشــه بهترین 
بوده و قطعا یکی 
از بــزرگان جهان 
فوتبال محســوب 
می شود. تا امروز برابر 

بازی نکرده ام و بایــد بگویم این زالتان 
حس بسیار خوبی است، البته ما با یک تیم کامل 
بازی داریم که بازیکنان خوبی در اختیار دارد و 
ابراهیموویچ تنها بازیکن این تیم نیست. زالتان 
بازیکن بزرگی اســت؛ اما لس آنجلس گلکسی 
ستاره های دیگری هم دارد؛ هرچند به عبور از 
خط دفاعی آنها امیدواریم و می دانیم در این خط 

مشکالتی خواهند داشت

عالیشاه از سفر به امارات جا ماند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس، امید عالیشاه را از فهرست بازی با 
االهلی عربستان کنار گذاشت. عالیشاه بعد از دیدار پرسپولیس و پیکان 
به بازی نکردنش در این تیم واکنش نشان داد که همین موضوع کافی 
بود تا سرمربی پرسپولیس در مورد این بازیکن تصمیم جدی بگیرد. در 
آستانه دیدار پرسپولیس با االهلی، برانکو نام امید عالیشاه را از فهرست 

سرخ پوشان در سفر به امارات خط زد.

عالیشاه از سفر به امارات جا ماند

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در هفته ســوم لیگ قهرمانان آسیا 02
میهمان الوصل امارات است و کاروان این تیم در حالی راهی دبی شد 
که یکی از بازیکنان اصلی این تیم به دلیل مصدومیت آنها را همراهی 
نکرد.محمدرضا عباسی، وینگر سبز پوشان که در نیمه نخست دیدار 
مقابل سپیدرود آسیب دید و میدان را ترک کرد، تنها بازیکن آسیب 

دیده ذوب آهن است که این بازی تیمش را از دست داد.

ذوب آهن  بدون »عباسی« راهی امارات شد

17

زمان قرعه کشی مرحله مقدماتی 
جام جهانی 2022 مشخص شد

زمان برگزاری مراسم قرعه کشی مرحله مقدماتی 
جام جهانی 2022 قطر مشــخص شد.ویندزور 
جان، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال 
نامه ای به فدراســیون های عضو از قرعه کشی 
مرحله مقدماتی جام جهانــی 2022 خبر داد.
برهمین اســاس قرعه کشــی مرحله مقدماتی 
جام جهانــی 2022 -قطر، روز چهارشــنبه 17 
جوالی 2019 )26 تیر 98( در دوحه قطر برگزار 

می شود.

مخوف ترین استادیوم ورزشی 
کجاست؟

استادیوم ملی شــیلی تنها ورزشگاهی است که 
مردم این کشور از آن می ترسند.در سال 1973 
یک کودتای سیاسی در کشور شیلی شکل گرفت 
که درنهایت کام مردم این کشــور برای سالیان 
طوالنی تلخ شــد.جریان از این قرار اســت که 
بعد از این کودتای سیاســی نظامی، دولت وقت 
این کشور چندین هزار نفر انســان بی گناه را از 
ضلع شمالی ورزشگاه استادیوم ملی وارد کردند 
و بعد از گذشت چند دقیقه همه افراد را به رگبار 
بستند.این اتفاق تلخ به قدری روی مردم کشور 
شیلی تاثیر گذاشت که تا به امروز حتی با شلوغ 
شدن ورزشگاه هیچ کس به قسمت ضلع شمالی 
استادیوم ملی نمی رود. حتی گفته می شود پس از 
بازسازی دوباره ورزشگاه، به درخواست مردم این 
کشور،این قسمت ورزشگاه بدون تغییر باقی ماند.

 آدم ربایی مسلحانه 
برای خداحافظی از فوتبال

یک فوتبالیست ایتالیایی برنامه بسیار عجیبی برای 
مراســم خداحافظی خود از دنیای فوتبال طراحی 
کرد.ایگنازیو بارباگالیو، بازیکن تیم پیشکســوتان 
ســیتا دی ویاگرانده دوران فوتبال خــود را با یک 
برنامه خاص به پایان رساند. این فوتبالیست ۵۵ ساله 
ایتالیایی در دقیقه دهم بــازی برابر تیم نبرودی از 
لیگ دسته سوم کاتانیا وارد میدان شد. دقایقی پس 
از آن یک فروند هلی کوپتر با گرد وغبار زیاد که افراد 
مسلحی در آن حضور داشتند وارد زمین فوتبال شد. 
این افراد سپس با نشــانه رفتن اسلحه های خود به 
ســمت ایگنازیو بارباگالیو او را به داخل هلی کوپتر 
بردند!سازمان لیگ کاتانیا نیز با نادیده گرفتن ورود 
افراد مسلح به زمین فوتبال، فرود هلی کوپتر را برای 
بازیکنان و تماشــاگران خطرناک ارزیابی کرد. این 
سازمان ایگنازیو بارباگالیو را از فوتبال محروم و تیم 

سیتا دی ویاگرانده را 200 یورو جریمه نقدی کرد.

در حاشیه

لیگ ملت های والیبال؛ 
ایران- ایتالیا در گام نخست

 قرعه کشــی رقابت های لیگ ملت های والیبال 
2019 به میزبانی فدراسیون جهانی برگزار شد که 
به این ترتیب تیم ملی ایران باید در نخستین بازی 
خود به مصاف ایتالیا برود. پس از نشست ساالنه 
فدراسیون جهانی والیبال )FIVB( در شهر لوزان 
سوئیس، قرعه کشــی رقابت های لیگ ملت های 
والیبال نیز به میزبانی فدراسیون جهانی انجام شد 
تا شاگردان ایگور کوالکوویچ، رقیبان خود در این 
رقابت ها را بشناسند. به این ترتیب تیم ملی ایتالیا 
به عنوان نخستین حریف ایران در این رقابت ها، 
در هفته نخســت که به میزانی شهر جیانگمین 

کشور چین برگزار می شود، خواهد بود.

 چرا »کوروش باقری«
 رد صالحیت شد؟

در شرایطی که روز  جمعه  اســامی کاندیداهای 
تایید صالحیت شــده برای انتخابات فدراسیون 
وزنه برداری اعالم شد، خبری از نام کوروش باقری 
نبود. در حالی نام سرمربی سابق تیم ملی در میان 
کاندیداها قرار نگرفت که او ۴ ســال قبل توانسته 
بود در انتخابات شــرکت کند و حتی ۵ رای هم 
به دســت بیاورد.کوروش باقری درباره عدم تایید 
صالحیتش گفت: نمی دانم چرا بــرای انتخابات 
فدراسیون وزنه برداری تایید صالحیت نشدم، اما 
اصال پیگیری هم نخواهم کرد. اول از همه به آن 8 
نفری که برای شرکت در انتخابات تایید صالحیت 
شــده اند تبریک می گویم، بعد هم نمی دانم این 
کمیسیون تطبیق چه کسانی هستند! تردید ندارم 
کسانی که در کمیسیون تطبیق هستند، حداقل 
چند نفر آنها به لحاظ مدیریتی اگر بدتر از کوروش 

باقری نباشند، بهتر هم نیستند.

منهای فوتبال

تیم سپاهان که با تســاوی مقابل فوالد خوزستان 
و از دست دادن جایگاه صدرنشــینی به استقبال 
تعطیالت نوروزی رفته بود، پس از برگزاری سه بازی 
در سال جدید نیز نتوانست راهی به صدر جدول پیدا 
کند و با ارائه عملکرد ضعیف در این سه بازی، کار 
خود را برای قهرمان شدن در این دوره از رقابت های 
لیگ برتر به اما و اگرها واگذار کرد تا کسب ششمین 
عنوان قهرمانی این تیــم اصفهانی به رویایی برای 

هواداران پر شور این تیم تبدیل شود. 
در ادامه رقابت های لیگ برتر، هفته بیست و چهارم 
تیم سپاهان اصفهان به مصاف تیم نساجی مازندران 
رفت که با توقف مقابل این تیم  و ایجاد فاصله چهار 
امتیازی از تیم پرســپولیس که این روزها بر صدر 
جدول تکیه زده اســت، امیدش بــرای قهرمانی 

کمرنگ شد.
طالیی پوشــان نصف جهان که با هزینــه  فراوان 
و جذب بازیکنــان قدرتمند و ســتاره از تیم های 
دیگر این دوره از رقابت هــای لیگ برتر را در قالب 
یک مدعی آغاز کرده و به دنبال رقم زدن قهرمانی 
بودند  و حتی  نیم فصل اول را با صدر نشــینی به 
پایان رســانده بودند در نیم فصل دوم از روزهای 
 اوج خود فاصلــه گرفتند به طوری که شــاگردان 
امیر قلعه نویــی در6 بازی گذشــته تنها موفق به 

کسب 9 امتیاز شدند.
 سپاهانی ها که  در 6 دیدار اخیر خود با مشکالت 
عدیده ای دســت و پنجه نرم  می کردند،  در برابر 
ذوب آهن، فوالد خوزســتان و نســاجی مازندران 
به تساوی رســیدند، به تراکتورســازی با حساب 
2 بر صفر باختنــد و مقابل پــارس جنوبی جم و 
نفت مسجدســلیمان صاحب برتری خفیف یک بر 
صفر آن هم در اصفهان شــدند تــا این تیم مدعی 
 در بحث امتیاز گیری بســیار ضعیــف عمل کرده

 باشد.
طالیی پوشان نصف جهان در حالی از روزهای خوب 
خود فاصله گرفته اند که این تیم در نیم فصل هم 
بازیکنان خوبی هم چون محمد ابراهیمی، محسن 
مسلمان، محمدرضا مهدی زاده، محمد مسلمی پور 
و علی قربانی را به خدمت گرفتنــد و از جمله تیم 
هایی است که در هرپست خود حداقل یک ستاره 
را در ترکیب خود می بیند؛ اما آنها با افت شاخصی 

روبه رو شده اند.

شــاگردان امیرقلعه نویی طی ســه بــازی برگزار 
شده در سال جدید در مقابل تیم های ذوب آهن، 
نفت مسجد سلیمان و نســاجی مازندران از فقدان 
گلزنی رنج می بردند و مهاجمان این تیم راه دروازه 
حریف را گم کــرده بودند تا آنها کــه در پایان نیم 
فصل اول افــزون بر صدر نشــینی، عنوان بهترین 
خط حمله را به خود اختصــاص داده بودند از این 
عنوان خــود نیز فاصلــه بگیرند . ایــن تیم که در 
نیم فصل نخست 28 گل به ثمر رسانده در 9 بازی 
 نیم فصل دوم توانســته اســت تنها 8 گل را به ثمر

 برساند.
زردپوشان اصفهانی در شرایطی مقابل تیم نساجی 
مازندران  تن به تساوی دادند که جدی ترین رقبای 
این تیم، پرســپولیس و تراکتورسازی، دیدارهای 
خود را در این هفته با پیروزی به پایان رساندند. در 
پایان هفته بیست وچهارم تیم های پرسپولیس و 
تراکتورســازی  به ترتیب با ۵1 و ۴9 امتیاز در رده 
نخســت و دوم جدول جای گرفته   و تیم سپاهان 

 با کســب این نتیجه ۴7 امتیازی شــد تــا در رده
  ســوم باالتــر از تیــم هــای اســتقالل و پدیده 

قرار بگیرد.
تیم سپاهان در حالی در حساس ترین مقطع لیگ 
دو امتیاز با ارزش را از دســت داد که لیگ هجدهم 
به هفته های پایانی خود نزدیک شــده و امتیازات 
باقی مانــده با توجه بــه کورس نزدیــک مدعیان 
قهرمانــی، از ارزش و اهمیــت باالیــی برخوردار 
اســت. فاصله کم امتیازی مدعیان قهرمانی باعث 
می شود تا تیم ها با اولین اشتباه از کورس دور شده 

و بازگشت دوباره برایشان سخت شود.
شــاگردان امیر قلعه نویی حاال برای رســیدن به 
قهرمانی نه تنها باید تمام دیــدار های باقی مانده 
خود را با پیروزی به پایان برسانند بلکه باید چشم 
به راه از دســت دادن امتیاز تیم های پرسپولیس و 
تراکتورسازی باشند، مسئله ای که به نظر می رسد 
با توجه به آن باید با قهرمانی سپاهان در این دوره از 

بازی ها خداحافظی کرد.

امیدهایی که کمرنگ شد
 وقتی شاگردان »قلعه نویی« از کورس قهرمانی جا ماندند؛

  عکس روز

حمایتهمسایگانمعروفورزشگاهقائمشهرازفردوسیپور

همسایگان معروف وی آی پی ورزشگاه وطنی قائمشهر که پای شان به برنامه نود نیز کشیده 
شده بود در بازی نساجی مازندران با تیم سپاهان اصفهان اعتراض خود را به جدایی عادل 

فردوسی پور از برنامه نود نشان دادند.

کمک کنفدراسیون فوتبال آسیا به سیل زدگان ایرانی
در حاشیه مجمع انتخاباتی کنفدراسیون فوتبال آسیا، مهدی تاج از اعضای حاضر در جلسه که همگی جزو 
سران فوتبال کشور های مختلف در آسیا بودند در مورد کمک به حادثه دیدگان سیل به صحبت پرداخت. 
در این جلسه مقرر شد برای احداث و بازسازی مدارس فوتبال در شهر های مختلف که در سیل خسارت 
دیده اند، کمک هایی از طرف  ای اف ســی صورت بگیرد. مجمع انتخاباتی کنفدراسیون فوتبال آسیا به 
تازگی در مالزی برگزار شــد. در ابتدای این مجمع شیخ سلمان که رقیبی برای ریاست در کنفدراسیون 
آسیا نداشت، برای چهار سال دیگر به عنوان رییس  AFC )کنفدراسیون فوتبال آسیا( ابقا شد.مهدی تاج، 
رییس فدراسیون فوتبال ایران که تنها کاندیدای نایب رییسی AFC در منطقه آسیای مرکزی بود، رسما 

به عنوان یکی از نواب رییس کنفدراسیون آسیا انتخاب شد.

تعجب پرسپولیسی ها از شایعه توهین به »رحمتی«
در جریان دربی 89 یکســری اتفاقات پیچیده رخ داد، از جمله درگیری های شدید که به خصوص در دقایق 
پایانی نیمه نخست رقم خورد و دلیل آن، اعالم پنالتی به سود آبی پوشان بود. همان پنالتی عجیبی که فرشید 
اسماعیلی زد و البته از دست داد. در آن لحظات، درگیری بین سرخابی ها به اوج خود رسید و کار برای اشکان 
خورشیدی، داور بازی سخت شــد، اما یک موضوع مهم در میان این درگیری ها وجود داشت که به آن اشاره 
نشده است. در آن دقایق، سیدمهدی رحمتی دروازه بان استقالل هم پیش آمده بود تا وارد معرکه دعوا ها شود 
و در پایان نیمه نخست نیز، بخشی از اتفاقات پرحاشیه بازی شد. پرسپولیسی ها نیز در آن کشمکش، به نظر 
می رسید با رحمتی درگیر هستند، ولی بازیکنان پرســپولیس می گویند هیچ درگیری و مسئله ای در میان 

نبود و همه چیز روال عادی خود را داشت. 

آگهی انتخاب مشاور
شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند 
هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات نسبت به انتخاب مشاور برای انجام 

خدمات کارشناسی چاه های شرق اصفهان، اقدام نماید. 
شرایط مشاور: داشتن گواهینامه صالحیت مشاوره در گروه مهندسی 

آب و شبکه های تخصص آبیاری و زهکشی
مهلت و نحوه دریافت و تحویل اسناد: متقاضیان واجد شرایط فوق 
می توانند ضمن اعــالم آمادگی کتبی، جهت دریافت اســناد از طریق 

سامانه تدارکات )www.setadiran.ir( اقدام نموده و مدارک تکمیلی 
را به صورت الکترونیکی ارسال نمایند. 

مهلت دریافت اسناد یک هفته پس از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی 
می باشد. 

آدرس: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شرکت 
آب منطقه ای اصفهان-  امور قراردادها- کدپســتی 816۴6-76۴73 

صندوق پستی 391 تلفن تماس: 36611073

م الف: 422820روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

نوبت  اول

رییس هیئت هندبال استان اصفهان در خصوص عملکرد هیئت هندبال استان 
اصفهان در سال گذشته اظهار داشت: هیئت هندبال طی چند سال گذشته در 
تمامی رده های سنی مسابقات قهرمانی استان اصفهان را برگزار می کند، این 
موضوع کمک می کند تا استعداد هایی که در رده های سنی مختلف به هندبال 
می آیند در این رشته باقی بمانند.حسن افتخاری افزود: تیم پسران سپاهان در 
3 رده نونهاالن، نوجوانان و جوانان در کشور اول شدند و تیم دختران سپاهان 

در رده های نونهــاالن و نوجوانان نایب قهرمانــی و در رده جوانان قهرمانی را 
کسب کردند. رییس هیئت هندبال استان اصفهان تصریح کرد: 6 هندبالیست 
اصفهانی در اروپا بازی می کنند که محسن باباصفری در لیگ رومانی به عنوان 
دروازه بان برتر انتخاب شد. شهرستان هایی همچون نجف آباد، شاهین شهر، 
خمینی شهر، فالورجان، کاشان، برخوار و لنجان در کنار باشگاه های ورزشی 

کمک بزرگی به هندبال اصفهان می کنند و چرخ هندبال را می چرخانند.
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آغاز به کار دوربین های زوج و فرد و طرح ترافیک
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

ثبت حدود ۲ میلیون سفر 
نوروزی توسط ناوگان 

تاکسیرانی اصفهان
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شــهرداری اصفهان اظهارکرد: از یکــم تا پایان 
طرح سفرهای نوروزی فروردین ماه سال جاری، 
تاکســی های طرح ســتاد نوروز در ۱۴ ایستگاه 
گردشگری شهر و مابقی تاکســی ها وآژانس ها 
در سایر خطوط، خدمت رســانی به مسافران را 
انجام داده اند که به طور میانگین روزانه ۱۲۰ هزار 
سفر توسط تاکسیرانی ثبت شــده است.هادی 
منوچهری با بیان اینکه بر اســاس نیازســنجی، 
۱۷ نقطه برای جابه جایی مسافران درون شهری 
اصفهان در ایام نوروز به وســیله تاکسی در نظر 
گرفته شــده اســت، افزود: این ۱۷ نقطه شامل 
مکان های پرتردد شهر مانند ناژوان، میدان نقش 
جهان، سیتی ســنتر و ... بود.مدیرعامل سازمان 
مدیریــت و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در ۱۷ نقطه معرفی شــده، 
۱۷ ایستگاه از سوی سازمان تاکسیرانی مستقر و 
کار سرویس دهی به مسافران و نظارت بر عملکرد 
تاکســی ها را انجام دادند.وی با بیان اینکه تعرفه 
کرایه ها به صورت برچســب روی تاکسی ها نیز 
نصب شده بود، گفت: برای ایام نوروز تاکسی هایی 
در ایستگاه ها مستقر شــدند که دارای وضعیت 
ظاهری مناسب و ایمنی کافی بودند.منوچهری 
تصریح کرد: قبل از ایام نــوروز نیز آموزش های 
الزم به رانندگان برای حفظ ایمنی بیشتر خودرو 
و مسافر و نحوه برخورد صحیح با گردشگران ارائه 
شده بود.مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
نحوه عملکرد تاکسیرانان نیز از سوی کاورپوشان 
شــرکت های نظارتی مورد ارزیابــی قرار گرفته 
است، گفت: سازمان تاکســیرانی آمادگی الزم 
برای افزایش تعداد تاکسی ها در شهر را بر اساس 

نیازسنجی روزانه دارد.

آغاز به کار دوربین های زوج 
و فرد و طرح ترافیک 

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
اظهارکــرد: دوربین های طــرح ترافیک و زوج و 
فرد کــه طبق تصمیم مســئوالن پلیس راهور و 
مدیریت شهری اصفهان برای تسهیل در تردد و 
خریدهای نوروزی شهروندان از روز ۲۸ اسفندماه 
۹۷ خاموش شــده بود، بعد از ۱۶ روز، دیروز در 
ســاعت هشــت صبح بار دیگر آغاز بــه فعالیت 
کردند.علیرضا صلواتی افزود: دوربین های طرح 
ترافیک در ساعات ۸ تا ۱۳ صبح و ۱۴ تا ۲۰ شب 
تردد غیرمجاز به محدوده های مشــخص شده را 
اعمال قانون خواهد کرد. معــاون حمل و نقل و 
ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: جریمه ورود 
غیرمجاز به محدوده طــرح ترافیک اصفهان ۲۰ 

هزار تومان است.

خانه نوجوان سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار 

می کند:
برگزاری مسابقه آونگ 

نوجوانی
مدیر خانه نوجوان سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان با اعالم برگزاری مسابقه 
آونگ نوجوانی اظهار کرد: مسابقه دابسمش ویژه 
نوجوانان با عنوان»آونگ نوجوانی« توسط خانه 
نوجوان برگزار می شود.اســماء ســادات نکویی 
افزود: فراخوان شــرکت در این مســابقه منتشر 
شده اســت و نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله می توانند 
در آن شــرکت کنند. وی ادامه داد: رویکرد این 
برنامه فرهنگ عامه اصفهان اســت. نوجوانان از 
پدربزرگ یــا مادربزرگ خــود می خواهند یک 
داستان، شــعر، خاطره یا ضرب المثل را تعریف 
کننــد و نوجوانان باید روی این صدا دابســمش 
اجرا  کنند و لب بزنند. مدیر خانه نوجوان سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
گفــت: نوجوانان باید فیلم دابســمش خود را به 
آدرس a_nojavan۹۸ بفرســتند. مســابقه 
دابسمش در هفته فرهنگی اصفهان برگزار می شود 
و به سه اثر برگزیده جوایز نقدی اهدا خواهد شد. 
نکویی، درباره اهداف برگزاری این مسابقه تصریح 
کرد: تقویت ارتباط بین نسل امروز و نسل گذشته 
از جمله اهداف اجرای مســابقه آونگ نوجوانی 
است. متاسفانه نسل امروز چندان با نسل گذشته 
ارتباط ندارد و نوجوانان فرهنگ عامه، داستان ها و 
ضرب المثل های قدیمی اصفهان را نمی شناسند 
و برگزاری این برنامه به ایــن امر کمک می کند.

مدیر خانه نوجوان سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان درباره مهلت ارسال 
آثار به دبیرخانه این مسابقه گفت: مهلت ارسال 
آثار تا پایان فروردین ماه جاری اســت. نکویی 
خاطرنشان کرد: حداکثر زمان این ویدئو باید 
۶۰ ثانیه، با کیفیت  و با رعایت موازین کشورمان 
باشد، همچنین انتخاب سوژه ها آزاد و اولویت با 

مکان های فرهنگی و تاریخی است.

سخنگوی وزارت کشور خبر داد:
اصفهان، معین استان خوزستان 

شد
ســخنگوی وزارت کشــور از تعیین استان های 
تهران، اصفهان، فارس و کرمان با حکم وزیر کشور 
به عنوان استان های معین استان خوزستان خبر 
داد. سید سلمان ســامانی،  افزود: نظر به حجم و 
گستردگی خسارات وارده به استان های متاثر از 
سیل و به خصوص استان خوزســتان و استمرار 
وضعیت فوق العاده به منظور امداد رسانی فوری و 
مستمر ۴ استان ملزم شدند جلسه هماهنگی ستاد 
مدیریت بحران را بدون فــوت وقت برگزار کنند. 
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: ۴ استان تهران، 
اصفهان، فارس و کرمان در روز جاری نســبت به 
گسیل و ارسال امکانات، تجهیزات، ماشین آالت، 
مواد غذایی و مایحتــاج عمومی و در صورت لزوم 
اعزام افراد متخصص به اســتان خوزستان اقدام 
می کنند. ســامانی همچنین از تعیین استان های 
خراســان رضوی و شــمالی به عنوان استان های 
معین استان گلستان خبر داد و گفت: این استان ها 
هم تمام امکانات خود را به گلستان منتقل خواهند 
کرد و همچنین قرار شده است با هماهنگی الزم 
اقدام فنی در قســمت بیرونی شــهرها به منظور 

جلوگیری از ورود آب انجام دهند.

شهردار اصفهان تاکید کرد:
رضایتمندی ۹۳ درصدی 

مسافران از زیباسازی فضای 
شهری

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« 
اظهارکرد: همانگونه که شــهروندان اصفهانی در 
مواقع سخت همیشه پیشتاز و ایثارگر هستند در 
جریان وقوع سیل در لرستان نیز شهرداری به یاری 
هموطنان خود شتافت و اقدامات سازنده خوبی در 
این استان انجام داد.قدرت ا... نوروزی ادامه داد: در 
زمان جاری شدن ســیالب در لرستان، شهرداری 
اصفهان نخستین شــهری بود که با تمام امکانات 
مورد نیــاز و نیروهای زبده به کمک ســیل زدگان 
شتافت و ضمن ابراز همدردی با آنها، امدادرسانی 
خوبی در خرم آباد و پلدختر داشت. وی با اشاره به 
میهمان نوازی خوب اصفهانی ها از مسافران نوروزی 
تصریح کرد: از شهروندان که میهمان نوازی خوب 
خود را در نوروز ۹۸ به تمام مردم ایران نشان دادند 
و میزبانی خوبی از گردشــگران  داشتند، قدردانی 
می کنیم.شــهردار اصفهان افزود: گردشــگران به 
خاطر برخورد خوب شهروندان اصفهانی در روزهای 
پرباران از نوع دوستی و میهمان نوازی مردم اصفهان 
تعاریف خوبی داشــتند که باید قدر تک تک این 
محبت ها را بدانیــم. وی خاطرنشــان کرد: طبق 
نظرسنجی  که از مسافران نوروزی در اصفهان انجام 
شد، ۹۳ درصد مسافران از زیباسازی فضای شهری 
ابراز رضایت کرده بودند که در این راستا باید قدردان 
زحمات کارکنان سازمان زیباسازی، خدمات شهری 

و سایر بخش های شهرداری باشیم.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:
۶۰۷ حادثه ترافیکی در نوروز 

امسال گزارش شد
سخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان با اشاره  
عملکرد ســتاد نوروزی ۹۸ و نحــوه ارائه خدمات 
اورژانس اصفهان به مسافران تا پایان روز ۱۶ فروردین 
ماه اظهار کرد: به منظور امدادرســانی به مسافران 
نوروزی نیروهای امدادی درکل پایگاه های شهری و 
جاده ای برای ارائه خدمات به مصدومان حوادث در 

ایام نوروز مستقر شدند.
عباس عابدی با بیان اینکه نیروهای امدادی پیش 
بیمارســتانی اورژانــس اصفهــان در ۱۵۵ پایگاه  
اورژانس استان استقرار دارند، افزود: ستاد هدایت 
و پایش مراقبت های پزشکی تعداد ۱۱ هزار و ۴۷۹ 
مورد تماس های هماهنگی و تعداد ۵۵ مورد دیالیز 
اورژانس و تعداد ۴۵۶ مورد پیگیری را از تاریخ ۲۵ 
اســفندماه ۹۷ تا ۱۶ فروردین ماه ۹۸ در عملکرد 
ســتاد نوروزی گزارش کرده است.سخنگوی مرکز 
اورژانس استان اصفهان با تاکید بر اینکه تعداد بازدید 
نظارتی معاونــت درمان در این مــدت ۱۲۲ مورد 
بوده اســت، گفت: تعداد کل مراجعین به اورژانس 
۱۸۷ هزار و ۲۹۴ مورد و تعیین تکلیف زیر شــش 
ساعت ۳۱ هزار و ۲۶۵ مورد و بستری با ماندگاری 
بیش از ۱۲ ساعت چهار هزار و ۶۲۵ مورد و پذیرش 
تخت های ویژه هزار و ۵۱۱ مورد گزارش شده است.
وی گفت: از ابتدای طرح نوروزی از ۲۵ اسفندماه ۹۷ 
تا پایان روز ۱۶ فروردین ماه ۹۸ تعداد تماس های 
شهرستان اصفهان ۳۷ هزار و ۸۱۹ مورد بوده است 
وکل ماموریت ها ۱۳ هــزار و ۵۹۸ مورد و تعداد نه 
هزار ۹۹۱ مورد حوادث غیــر ترافیکی گزارش 

شده است.

نرگس طلوعی 

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اصفهان از میزبانی بقاع متبرکه 
استان از  چهار میلیون زائر در ایام نوروز سال 
جاری همزمان با اجرای طرح »آرامش بهاری« 

خبر داد.
  بقاع متبرکه در ایران از جمله مکان هایی است که 
از گذشته های دور تاکنون به عنوان یکی از مراکز 
مهم گردشگری در کشور شناخته می شود که هر 
سال تعداد زیادی از مردم در آن حضور می یابند تا از 
معنویت موجود در این اماکن برای افزایش آرامش 
روح و روان شان بهره بگیرند. این اماکن مقدسه در 
فرصت تعطیالت نوروزی نیــز از مهم ترین مقاصد 
گردشــگری محسوب می شــود از این رو سازمان 
اوقاف و امــور خیریه  طی دهه اخیــر و با توجه به 
فراوانی بقاع متبرکه در کشور با بسیج بخش های 
مختلف، طرح آرامش بهاری را با هدف تبدیل این 
مکان ها بــه قطب فرهنگی با اســتفاده از ظرفیت 
تعطیالت نوروزی، تقویت باورهای دینی و مذهبی 
و ارتقای ســطح فکری، فرهنگی زائران و مسافران 
نوروزی، تبلیغ و ترویج سبک زندگی و سنت های 
اصیل اسالمی ایرانی در ایام نوروز و خدمت رسانی 
مطلوب و ایجاد رضایت و عالقه مندی در زائران بقاع 
و اماکــن متبرکه کلید زده که با اســتقبال فراوان 
مردم روبه رو شــده اســت به طوری که در ســال 
گذشــته بیش از ۴۰ میلیون نفر زائر در تعطیالت 

نوروز در این مکان حضور یافتند.

در همین راستا اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهــان نیز در ایام نوروز ســال جــاری همچون 
ســال های گذشــته اقدام به برگزاری این طرح در 
بقاع متبرکه سراسر استان کرد که به گفته  معاون 
فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان، چهار میلیون نفر زائر از برنامه های  این طرح 

بهره مند شده اند.
 درطرح آرامش بهاری که  از ۲۸ اسفند سال گذشته 
تا ۱۵ فروردین ســال جاری در بقاع متبرکه استان 
اجرایی شــد برنامه های مختلفــی مانند برگزاری 
مراسم غبارروبی و عطرافشانی بقاع متبرکه، حضور 
روحانی و اقامه نمــاز جماعت در کلیه بقاع متبرکه 

مجری طــرح، ارائه خدمــات رفاهــی، راه اندازی 
ایستگاه های سالمت در بقاع مجری طرح در راستای 
اجرای طرح مهر تندرســتی، برپایی ایستگاه های 
صلواتی، برپایی خیمه های معرفت شامل غرفه های 
گفتمان دینی، پاســخگویی با مســائل شــرعی و 
ســبک زندگی و...، برپایی غرفه کــودکان و غرفه 
عفاف و حجاب و اجــرای برنامه های ویژه به صورت 
نمایشگاهی و مســابقات فرهنگی برای کودکان و 
نوجوانان برای گردشگران ترتیب داده شد.اسکان 
زائران و مسافران در زائرسراها از دیگر برنامه های 
این طرح بود که در همین راستا با افزایش ظرفیت 
مهمانسراها، زائرسراها و ســوئیت های این اماکن 

متبرکه، امکان اسکان دائم برای ۸۶۵۰ نفر در اتاق، 
زائرسرا، ســوئیت و مهمانســرا در جوار ۱۵۱ بقعه 
متبرکه و امامزاده شاخص استان و  هم چنین امکان 
اســکان موقت نیز در قالب کمپ های موقت برای 
زائران و گردشگران در جوار حرم مطهر بیش از ۲۰۰ 
بقعه متبرکه و امامزاده جلیل القدر فراهم شد که  به 
گفته معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اســتان در حدود یک میلیون نفر زائر و 
مسافر از امکانات اسکان موقت و دائم اماکن مقدسه 

برخوردار شدند.
حجت االســالم و المســلمین ولی ا... روان با بیان 
اینکه شرایط جوی اســتان نیز در آن ایام مناسب 
نبود، گفت: با توجه به شرایط نا آرام جوی و بحران 
سیل در اســتان، مراکز دینی میزبان تعداد زیادی 
از مســافران و گردشــگران بودند و آنها را اسکان 
دادند.وی تصریــح کرد: ســیالب ها و روان آب ها، 
خسارتی به این مراکز دینی وارد نکرد و مهمانسراها 
و سالن های آستان مقدس امامزادگان برای اسکان 
اضطراری پیش بینی و  خدمات به هموطنان ارائه 
شد.استقبال گسترده مردم از طرح آرامش بهاری 
در بقاع متبرکه استان که از گسترش عالقه مندی 
مردم به حضور در این مکان هــا  و مزارهای مطهر 
حکایت دارد نشــان می دهد کــه معنویت موجود 
در این اماکــن به تدریــج جای خــود را در میان 
مردم باز کرده اســت که این مهــم نیازمند توجه 
بیشتر به استفاده از این ظرفیت عظیم برای انجام 
 فعالیت های فرهنگی که گمشــده امروز کشــور

 محسوب می شود،خواهد بود.

 استقبال گسترده از اجرای طرح »آرامش بهاری«

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان از پیشــرفت ۹۰ درصدی 
احداث پروژه مشــارکتی پارکینگ عســکریه خبر داد و گفت: 
پارکینگ مشارکتی در مجاورت بیمارستان عسکریه با ظرفیت 
۲۲۰خودرو در حال احداث اســت.حمید شــهبازی اظهار کرد: 
شهرداری منطقه ۱۰ اصفهان به منظور تسهیل در تردد شهروندان 
در این منطقه از شــهر که در مجاورت آثار تاریخی است، احداث 

پارکینگ طبقاتی را جــزو ضروریات خیابان عســکریه دید و با 
مشارکت بیمارستان عسکریه اقدام به ساخت پارکینگ طبقاتی 
کرده است. وی افزود: با توجه به ترافیک سنگین خیابان عسکریه 
همزمان با احداث پارکینگ طرح هــای ترافیکی در این خیابان 
اجرا می شود.مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
پروژه مشارکتی پارکینگ عســکریه با هزینه ۳۰ میلیارد ریال و 

تملک پارکینگ مقابل درمانگاه خیریه ام البنین)س( با هزینه ای 
بالغ  بر ۱۰ میلیارد ریال احداث خواهد شد و با توجه به تعداد زیاد 
مراجعه کنندگان به این بیمارســتان از پروژه های اصلی منطقه 
۱۰ شــهرداری اصفهان به شــمار می رود. وی ادامه داد: دیدگاه 
شهرداری این اســت که هرخیابان و محله ای باید یک پارکینگ 

طبقاتی داشته باشد تا بتوان ترافیک شهری را مدیریت کرد.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خبر داد:
پیشرفت ۹۰ درصدی احداث پارکینگ عسکریه

  میزبانی بقاع متبرکه استان اصفهان از 4 میلیون زائر در ایام نوروز؛

فرمانــده ســپاه صاحب الزمــان )عــج( اســتان اصفهــان در جمع 
خبرنــگاران ضمــن ابــراز همدردی بــا حادثــه دیدگان ســیل در 
استان های گلستان و لرســتان کشور اظهار داشــت: نواحی مقاومت 
و اقشار بســیج در حال تالش هســتند تا بتوانند کمک های مورد نیاز 
مردم ســیل زده، از قبیل پتو، لبــاس گرم، آب معدنی، کنســرو و ... را 
 توســط پایگاه های مقاومت بســیج جمع آوری و به مناطق ســیل زده

 ارسال کنند.
ســردار غالمرضا ســلیمانی افزود: همچنین با توجه به اعالم آمادگی 
تعداد زیــادی از گروه های جهــادی جهت اعزام نیرو برای بازســازی 

مناطق ســیل زده اقدام خواهد شــد.وی تصریح کرد: در همین راستا 
تاکنون ۷ تریلر کانکس دار حاوی مواد غذایی، دارو، وسایل گرمایشی، 
پوشــاک، پتو، چکمه، چادر مسافرتی، شیر خشــک و ... از کمک های 
سپاه و مردم سراســر اســتان از طریق نواحی مقاومت جمع آوری و به 
سمت مناطق سیل زده اعزام شده اســت که این روند تا روزهای آینده 
نیز ادامه خواهد داشت.سلیمانی با اشاره به اینکه تیم بسیج سازندگی 
سپاه استان در مناطق سیل زده مســتقر است، افزود: دو ایستگاه اکیپ 
نانوایی با تجهیزات کامل پخت در مناطق مســتقر شــده و همچنین 
گروه های جهادی بسیج اســتان در حال کمک رســانی به مردم برای 

خارج کردن لوازم خانگی از خانه هایشان هســتند.وی گفت: امکانات 
لجستیکی ســپاه اســتان از جمله کامیون ها و ماشین های لجن کش، 
خودروهای تاکتیکــی، بیل های مکانیکی برای حفــر نهر و تخلیه آب، 
از روزهای ابتدایی در مناطق سیل زده مســتقر است و تاکنون در حال 
فعالیت برای امدادرســانی هستند.فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: تاکنون ۶ روستا از ۱۸ روستای استان 
گلستان که برای امدادرسانی به سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
 واگذار شده پاک سازی شده اســت و این روند در روزهای آتی تسریع

 خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان گفت: از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا روز 
۱۵ فروردین ماه امسال۵۱۲ هزار و ۷۹۴ نفر مسافر 

از طریق پایانه های مســافربری جابه 
جا شــدند.عباس محبوبی اظهارکرد: 
در این بازه زمانــی ۲۳۸ هزار و ۱۵۳ 
مسافر از طریق پایانه های شهر وارد و 
۲۷۴ هزار و ۶۴۱ نفر مسافر از همین 
طریق از شهر خارج شدند.وی افزود: 
در این بازه زمانی جابه جایی مسافران 
از طریق ۲۲ هزار و ۸۹ سرویس اتوبوس 
و مینی بوس ثبت شده است.مدیرعامل 

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان 
ادامه داد: از ۲۵ اسفندماه تا روز ۱۵ فروردین سال 
۹۸ در مرکز معاینه فنی مستقر در پایانه مسافربری 
جی دو هزار و ۶۳۶ دستگاه خودروی سبک معاینه 
و کارت معاینه فنی برای آنها صادر شــده اســت.

محبوبی با بیان اینکــه در این بازه زمانی یک هزار 
و ۹۴۴ نفر در هتل های صفه و کاوه اسکان یافتند، 
گفت: در ایام نوروز نیروهای مددکاری و مشاوره، 
مامور بهداشت برای کنترل موادغذایی غرفه ها و 
رستوران ها، نیروهای تعزیرات برای کنترل قیمت 
غرفه ها و نیروهای انتظامی برای برقراری امنیت 
بیشــتر در محیط پایانه های مســافربری حضور 
داشــتند.وی خاطرنشــان کرد: از آغاز سفرهای 

نوروزی هیچ گونه مشــکل خاصی که باعث توقف 
سفر از پایانه های مسافربری شود به وجود نیامد و 
پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان با آمادگی 

کامل ســرویس دهی خوبی به مســافران انجام 
داد تا مســافران با خاطره ای خوش به شهر و دیار 
خود بازگردند.محبوبی با بیان اینکه نوروز امسال 
اقدامات فرهنگی از جمله برگزاری مشــاوره های 
مذهبی، برپایی نماز جماعت در سطح پایانه های 
مســافربری کاوه و صفه، نمایش هــای خیابانی و 
اقدامات دیگر در سطح پایانه های شهر انجام شد، 
گفت: در ایام نوروز استقرار نیروهای مددکاری و 
مشاوره، استقرار مامور بهداشت برای کنترل مواد 
غذایی غرفه ها و رســتوران ها، نیروهای تعزیرات 
حکومتی جهت کنترل قیمت غرفه ها و اســتقرار 
نیروهای انتظامی برای برقراری امنیت بیشتر در 

محیط پایانه های مسافربری را شاهد بودیم.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری خبرداد:

 جابه جایی بیش از ۵۱۲ هزار مسافر 
از طریق پایانه های مسافربری 

مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان گفت: شهرداری اصفهان در 
اسفندماه سال گذشته با کاشت ۴۴ اصله درخت 

چنار ۲۰ ســاله در چهارباغ، پوشــش گیاهی 
بخشــی از این محور را که به دلیــل عملیات 
عمرانی مترو، تخریب شــده بود، بــرای نوروز 
بازســازی و زیبایی چهارباغ را دوچندان کرد.

فروغ مرتضایی نــژاد اظهارکرد: حــدود چهار 
سال پیش با آغاز عملیات عمرانی خط نخست 
متروی اصفهان، خیابان چهارباغ عباسی بسته و 
پوشش گیاهی این خیابان که عمدتا از درختان 
چنار تشکیل شــده بود، تخریب شد، از این رو 
شهرداری اصفهان در دوره جدید با کاشت ۴۴ 
اصله درخت چنار ۲۰ ساله این تخریب را جبران 
کرده و پوشش آسیب دیده چهارباغ عباسی را 
که موجب قطع بصری پرسپکتیو درختان شده 
بود، احیا کرد.وی افزود: چهارباغ بدون درخت 

چنار و نارون چهارباغ نبود، از این رو با بازگشت 
چنارهای۲۰ ساله به چهارباغ، این خیابان جانی 
دوباره گرفت و مسافران نوروزی نیز چهارباغ را 
زیباتر از سال قبل به تماشا نشستند. 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
یکی از شــاخصه های مهم شــهر 
اصفهان درختان و فضای ســبز آن 
است، گفت: وسعت فضای سبز تحت 
اختیار شــهرداری اصفهان ۳۷۰۰ 
هکتار است که سال گذشته به رغم 
شرایط ســخت کم آبی با مدیریت 
صحیح موفق شــدیم فضای سبز شهر اصفهان 
را از خطر بحران نجات داده و ســبزینگی آن را 
حفظ کنیم.وی با ابراز خرســندی از بارش های 
باران در روزهای اخیر، تاکید کرد: با غنی شدن 
منابع آب کشاورزی، امسال نگرانی کمتری به 
لحاظ تامین آب برای آبیاری فضاهای سبز شهر 
داریم.مرتضایی نژاد با اشــاره به اقدامات انجام 
شده ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان برای نوروز، گفت: برای نوروز امســال 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار گلدان گل  شامل۶۵۰ 
هزار گلــدان از بخش خصوصــی و ۵۵۰ هزار 
گلدان توســط ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان تهیه و در اختیار مناطق ۱۵ 

گانه شهرداری قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

 کاشت درختان چنار ۲۰ ساله، چهارباغ را در
 نوروز زیباتر کرد

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان خبر داد:
ارسال ۷ کامیون از کمک های مردمی و سپاه اصفهان به گلستان
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عکس روز

دوخط کتاب

ذهن تان پاک و لبریز از عشق و 
دلســوزی و خیرخواهی باشد، 
در همیــن جــا و همیــن حــاال 
پاداش دریافت می کنید. نگاه 
کنید ذهن تان پاک است و هیچ 
نوع منفی گرایی در آن نیســت 
در این حال  احساس آرامش و 
شادی فراوان می کنید. مطلب 

به همین سادگی است.

»اینک مراقبه«
گویانکا

اگر ذهن تان را آلوده 
کنید، چه می شود؟

اگر ذهن تــان را آلــوده کنید، 
قانــون طبیعــت در همــان جا 
و همــان زمــان شــما را تنبیه 
خواهد کرد. ایــن قانون صبر 
نمی کند تا شما بمیرید و شما 
را بــه جهنم ببرد. شــما عذاب 
جهنــم را همیــن حــاال حــس 
می کنیــد و احســاس بدبختی 
خواهید کرد. همین طور اگر 

 روز 31 مارس اطالع حاصل شد که کارکنان شعبه موزه لوور در ابوظبی و 
خود این موزه در پاریس نمی دانند که تابلوی منجی جهان کجاست. بدر 
بن عبدا... محمد بن الفرحان آل سعود، شاهزاده عربستانی در سال 2017 
اثر مشــهور لئوناردو داوینچی را که صاحب قبلی آن دمیتری ریبالولف، 
میلیاردر روس بود، به قیمت بی سابقه 450.3 میلیون دالر خریداری کرد؛ 
اما حاال معلوم می شود حاکمان قطر صاحب آن شده اند.البته شعبه موزه 
لوور در ابوظبی اعالم کرد اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی صاحب تابلوی 

منجی جهان محسوب می شود.

صاحب فعلی تابلوی منجی جهان کیست؟

محققان دانشگاه تافت در ایالت ماساچوست آمریکا ادعا می کنند نوعی نخ ابداع 
کرده اند که با رنگ های شیمیایی مخصوصی رنگ شده  و به طور بصری وجود 
گازهای سمی مانند آمونیا یا کلرید هیدروژن را هشدار می دهد. می توان از این 
نخ لباس هایی تهیه کرد که در مجاورت گازهای خطرناک در هوا به سرعت تغییر 
رنگ می دهند. سمیر سونکوسال، استاد مهندسی الکترونیک و رایانه دانشگاه 
تافت و محقق ارشد پژوهش می گوید: رنگی که ما در این فناوری استفاده کردیم، 
کارکردهای مختلفی دارد و می توانیم گازهایی مختلف با ترکیبات شیمیایی 

متفاوت را ردیابی کنیم.

شناسایی گاز با کمک نخ های رنگی ممکن شد

عادت های عجیب چهره های مشهور تاریخ
حتما تا به حال شــنیده اید که افراد نابغه اغلب رفتارهای عجیب و غریبی دارند. ویکتور هوگو، نویسنده شهیر فرانسوی نصف موها و ریش 
هایش را می تراشید تا نتواند از خانه بیرون برود و چیزی حواسش را از نوشتن رمانش پرت نکند. چارلز دیکنز، نویسنده سرشناس انگلیسی 
هم دوست داشت به سردخانه پاریس سر بزند و سارا برناد، بازیگر تئاتر فرانسه عادت داشت در تابوت بخوابد. در ادامه با عادت های عجیب و 

غریب تعدادی از نوابغ دنیا آشنا خواهیم شد.
 چارلز داروین:داروین، نظریه پرداز مشهور، انتخاب های غذایی واقعا عجیبی داشت. او طی سفرش به دور دنیا، نه تنها روی تنوع جانوری 
تحقیق می کرد، بلکه با هر موجودی که آشنا می شد، آن را می خورد. حتی خوردن حشرات را هم امتحان می کرد. داروین مزه آرمادیلو )نوعی 
حیوان گورکن( و نوعی حیوان جونده که رنگی شکالتی داشت را واقعا پسندیده بود؛ اما از مزه پومای )شیر کوهی( آب پز شده خوشش نمی 
آمد. داروین حتی عضو باشگاهی به نام کلوب گلوتن بود که اعضای آن هر هفته دور هم جمع می شدند و درباره غذاهای عجیب و غریبی که 

امتحان کرده بودند با یکدیگر صحبت می کردند.
 آبراهام لینکلن:آبراهام لینکلن، شانزدهمین رییس جمهور آمریکا، عادت داشت همه اسناد مهم را در کاله معروفش نگه دارد. عالوه بر این، 

لینکلن بعد از آنکه دختر جوانی گفت همه خانم ها شیفته خط ریش آقایان هستند، شروع به بلند کردن ریش هایش کرد. 
ویکتور هوگو:این نویسنده مشهور فرانسوی از روش های عجیبی استفاده می کرد تا خودش را مجبور به کار کردن کند. او خدمتکارانش را 
وادار کرد که همه لباس هایش را از او بگیرند، تا دیگر نتواند از خانه بیرون برود. عالوه بر این، او وقتی روی داستان معروفش، »گوژپشت نتردام« 

کار می کرد، نیمی از موها و ریش هایش را تراشید و قیچی هایش را هم دور انداخت.
کوکو شــنل:کوکو شــنل، طراح لباس مشــهور، همیشــه یــک قیچی آویــزان از گردنــش به همــراه داشــت. یک بــار او متوجه 
 شــد که یکی از مدل هایش لباس طراح دیگــری را به تن کرده بود. شــنل لبــاس او را با قیچی بریــد و گفت که اینطوری قشــنگ تر

 است.

وب گرد ی

شرکت ساعت سازی ســیتیزن از تولید دقیق ترین ساعت مچی دنیا خبر 
داده که قرار است تا قبل از پایان ســال 201۹ برای فروش عرضه شود و نور 
خورشید منبع اصلی تامین انرژی آن است.این ساعت که با استفاده از یک 
کریستال کوارتز جدید طراحی شده از باالیی برخوردار است. به بیان دیگر، 
حداکثر میزان خطای ساعت یادشده در ســال از یک ثانیه فراتر نمی رود.

ساعت یاد شده، در مقایسه با تمامی ســاعت های مچی رقیب در بازار دقت 
بسیار باالیی دارد. 

دقیق ترین ساعت مچی دنیا ساخته شد

نشاط صبحگاهی با مجله صبحگاهی تسنیم 
رادیو قرآن

مجله صبحگاهی »تسنیم« با رویکرد اطالع رسانی همراه با 
آیتم های بسیار جذاب شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیویی 
قرآن به صــورت زنده تقدیم شــنوندگان می شــود.گروه 
اطالع رسانی رادیو قرآن در ســال ۹۸ با پخش برنامه جدید 
صبحگاهی در قالب »مجله صبحگاهی تسنیم« با آیتم های 
جذاب و شنیدنی سعی دارد با ایجاد نشاط صبحگاهی همراه 
با فضای قرآنی و معنوی دقایقی خاص و خاطره انگیز را برای 
مخاطبان ارجمند خود به وجود بیاورد. مسعودرضا خالقی، 
تهیه کننده رادیو قرآن که قرار است این برنامه جدید را روی 
آنتن رادیو قرآن ببرد خبر از تولید آیتم های جدید داد که برای 
اولین بار از این رسانه روی آنتن خواهد رفت.آیتم »جان جهان« 
با موضوع مهدویت با کارشناسی استاد محمد شجاعی، آیتم 
»روزی حالل« با کارشناسی اســتاد علوی تهرانی، گزارش 
مردمی هر روز از یکی از مراکز کشور، مصاحبه قرآنی درباره 
یک رویداد مهم داخلی یا خارجی، زیارت معصومین علیهم 
الســالم، اطالع رســانی از مهم ترین رویدادهای قرآنی روز و 
ترتیل یک صفحه از قرآن کریم از جمله بخش های این برنامه 

صبحگاهی است. 

 دردسرهای برفی
کتاب »دردســرهای برفی« عنوان جدیدی از مجموعه »دفترچه 
خاطرات یک بچه الغر« است که انتشارات شهرقصه آن را منتشر 
کرد. این کتاب ، یکی دیگــر از کتاب های این مجموعه پرخواننده 
کودک و نوجوان است که با ترجمه »میترا لبافی« راهی بازار نشر 
شد .»دفترچه خاطرات یک بچه الغر«  اولین بار در پاورقی نیویورک 
تایمز منتشرشده و نگاه ژورنالیســتی نویسنده و تصویرگری را به 
همراه دارد که تمام دل نگرانی های یک نوجوان را درک می کند.در 
این کتاب ها تصویرگری شاد و متفاوتی دیده می شود که به صورتی 
کامال ساده و با نقاشی های سیاه و سفید و کارتونی در جذب مخاطب 
کودک و نوجوان موثر بوده اســت .این مجموعه نشان می دهد،  با 
کودکی که هرروز با موبایل و اینترنت سرو کار دارد باید به صورت 
دیگری ارتباط برقرار کرد و بدون نفی دنیای او راه ارتباط را کشف 
کرد .جف کینی نویســنده این کتاب ، طراح اینترنتی و بازی های 
ویدئویی بوده و برای همین با ادبیات کودک  امروزی نزدیک است. 
دفترچه خاطرات یک بچه الغر خاطرات شخصیتی به نام » گرگ 
هفلی « است که به صورت طنز و داستانی ماجراهای زندگی شخصی 
و مدرســه را بازگو می کند .مجموعه » دفترچه خاطرات یک بچه 
الغر« تا کنون به 57 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. اولین نسخه 

از این مجموعه در سال 2007 منتشر شد.

 پی بردن به ضرورت رجوع به قرآن
 مهم ترین مسئله امروز ماست

مدیر مجمع مدارس دانشــجویی قرآن و عترت درباره ضرورت 
حضور فضــای نخبگان کشــور در بحــث تولید علــم دینی 
گفت:رجوع به قرآن مهم ترین کاری اســت که همه باید انجام 
دهند و بحث تولید علم و دیگر مباحث فرع بر آن اســت. همه 
باید خود را نیازمند به قرآن بدانند و فرقی هم نمی کند زن و مرد 
و پیر و جوان و باید ســعی کنند زندگی شان را با قرآن تطبیق 
دهند. حاال مثال یک نفر عالم است و روی علم روان شناسی کار 
می کند، وقتی رجوع به قرآن می کند مسائل علمی را در می آورد 
و یکی هم در سطح پایین تر است و زندگی معمولی می کند او 
هم می تواند برای زندگی خودش از قــرآن حقایقی را در آورد.

احمدرضا اخوت ادامه داد: رجوع به قــرآن برای افراد خاص یا 
فضایی خاص نیست و هر که اسمش مسلمان است باید تشنه 
اسالم و خداوند باشد و تسلیم اوامر و نواهی خدا باشد. باید حرف 
خدا را بشنود تا بتواند آن را بفهمد. انحصار این مسئله در مسائل 
پژوهشــی و محیط های خاص خودش یکی از اشکاالتی است 
که ممکن اســت جامعه را از قرآن دور کند. این وظیفه همه ما 
مسلمانان است که در هر شأن و لباسی هستیم از قرآن استفاده 

کنیم و آن را منحصر به حوزه خاصی نکنیم. 

دیدگاهخبر کتاب

آیین عید مردگان 
در مازندران

آییــن عید مــردگان 
هر ســاله در روستای 
»سقندی کال« شهرستان 
ســاری در اولین جمعه 
بعد از ۱۳ فروردین برگزار 
می شود. عید مردگان در 
روستای »سقندی کال« 
بنا به گفته منابع محلی 
بیش از صد سال سابقه 

دارد.

اینستاگردی

همه کسانی که »خندوانه« را ساختند

تفریح ارزان قیمت از نظر »مونا فرجاد«

»رامبد جوان« با انتشــار این 
عکس نوشــت: اینم عکس روز 
آخر گروه خندوانه عزیز، البته 
خیلیا توی این عکس نیســتن 
و تک تک این آدما نقش مهمی 
توی ســاخت و جلو بردن این 

پروژه داشتن.

مونــا فرجاد با انتشــار 
این عکس نوشــت: در 
این روزگار پــر هیاهو 
که هر لحظه آن با اخبار 
غم انگیز از آمدن سیل 
، زلزلــه ، تحریــم های 
اقتصادی، گرانــی و.... 
می گــذرد شــاید تنها 
تفریح ارزان قیمتی که 

برای مان باقی مانده رفتن به سینماست که برای ساعتی فراموش کنیم روزگار با ما چه می 
کند .به بهانه حضور کوتاهم در فیلم چهار انگشت از شما دعوت می کنم همراه با خانواده 

به تماشای این فیلم کمدی بنشینید و دقایقی به هیچ چیز جز خندیدن فکر نکنید.

بهاره افشــاری با انتشــار این عکس نوشــت: 
تعطیالت با همــه روزهای تلخی که داشــت 
تموم شد ... به این عکس ها نگاه کنید روز اول 
فروردین ۹۸ در خرم آباد است و امروز طبیعت 
همه این زیبایی هــا رو از ما گرفته ...این بزرگ 
ترین درس ســال ۹۸ به من بود که هرگز هیچ 
کس از فردای خودش خبــر نداره. قرار بود من 
تا ٦ ام اونجا باشــم؛ اما دوم عید تصمیم گرفتم 
برگردم و اگر می موندم جهان چیز دیگری برام 
رقم می زد ...اینا مهم نیســت، مهم مردمیه که 
امروز هم این طبیعت و هم زندگیشونو از دست 
دادن و تلخ ترین روزهاشون رو سپری می کنن، 

من می تونستم یکی از اونها باشم اما ...

»بهاره افشاری« چند روز قبل از سیل در طبیعت لرستان

دانستنی ها

امروزه در ســایت کاریابی need.co.uk شاهد 
مسئولیت ها و اصطالحاتی هستیم که شاید تا 5 
سال اخیر حتی وجود هم نداشتند. هنوز هم عناوین شغلی زیادی 
وجود دارد که در ما شک بر می انگیزند و ایده ای در موردشان نداریم. 

مشاغل زیر همه نمایانگر زیاد شدن حرفه هاست.
4- حسابرس خود ارزیابی کیفی

این حرکت خود ارزیابی کیفی همه چیز را پیگیری می کند. از میزان 
کالری دریافتی روزانه تا ضربان قلب و سطوحی از فشار فیزیکی؛ اما 
تنها دانستن چند عدد خیلی به باال بردن سطح زندگی مان کمک 
نمی کند. توانایی گرفتن این داده ها و به دســت آوردن برنامه های 
غذایی و ورزشی یک داستان کامال جداست. این حرفه توانایی های 
یک درمانگر فیزیکی و متخصص غذایی را با تحلیل ها ارائه می دهد 
و می تواند برای عالقه مندان ورزش و تکنولوژی بسیار مناسب باشد. 
تکنولوژی تاثیر بسیار بزرگی بر زندگی هر روزه ما گذاشته است، مثل 
فرصت های شغلی آماده برای حرفه های جوان و کسانی که دنبال 

شغل های فصلی هستند.
5- برنامه ریز شهری هوشمند

برنامه ریزهای شــهری و معماران امروزه باید چیزهایی بیشــتر 
از کشــش ترافیک را در نظر بگیرند. آن ها باید نــوع ترافیک را که 
خیابان ها و یا آسمان را در 20 یا 30 سال آینده در بر می گیرند، در 
نظر داشته باشــند. به عالوه این برنامه ریزهای آینده باید راجع به 
روشی که ساختمان ها، خیابان ها و حتی پارکینگ ها تکنولوژی های 
کوچک را به کار می گیرند ، فکر کنند و هماهنگی های الزم را انجام 

دهند. 
6- مدیر آزمایشگاه وسیله اندازه گیری هوشمند

تکنولوژی های هوشمند تنها به گوشی ها و آشپزخانه شما محدود 
نیستند. امروزه وسایل هوشمند و متصل راه شان را به تکنولوژی های 
انرژی سنتی مانند وسیله ســنجش گاز باز کرده اند. در بریتانیای 
کبیر برنامه به کارگیری وســیله سنجش هوشــمند، تکنولوژی 
اندازه گیری جدید هوشمندی را در سپتامبر 2015 و در سطح ملی 

به خانه ها فرستاد.
7- معمار راه حل های چهارخانه هوشمند

چهارخانه هوشمند مفهومی است که توجه برنامه ریزهای شهری، 
معماران، و متخصصان مسائل پایایی و محیط زیست را جلب کرده 
است. ترکیب تاثیر منابع انرژی با امکانات سنتی می تواند در به دست 
آمدن شهرهای تمیزتر و سبزتر در آینده کمک کند. این حرفه در 
هم گسیخته قرار است گزینه ای سودمند برای مهندسان و معماران 

تکنیکی باشد.
8- معمار داده های بزرگ

تحلیل گران داده ها به ســطح باالتری رفته اند. تفســیر کردن و 
ویرایش کردن مقدار خیلی زیادی داده برای یک کار به معنی سود 
فراوان برای کسانی است که در دنیای صنعت جدید به دنبال شغل 

می گردند.
9- متخصص ارز های جایگزین

بانکدارها و تحلیل گران امور مالی حاال باید نگران چیزی بیشتر از 
 Bitcoin ارزش دالر، یورو و یا پوند باشند. پول های جایگزین مانند
پتانسیل نابود کردن موسسه های مالی قدیمی را دارند و در نتیجه 

شغل های جدیدی به وجود می آیند. 
۱0- بیزینس منیجر آنالین

بیزینس های خشت و مالت )شرکت هایی که واقعا وجود خارجی 
دارند( حضورهای آنالین گسترده ای دارند و خیلی از گروه های نو 
تاسیس خرده فروشــی هم از این غافله عقب نمی مانند. بیزینس 
منیجرها در SEO و تاکیک های بازاریابی اینترنتی و آنالین خبره 
هستند. مدیریت و انتشار محتوا نیز در رأس این حرفه های تبلیغاتی 

آمده اند.

۱۰ شغل تکنولوژی آینده که باور نمی کنید واقعا 
وجود دارند)2(
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