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 فروش ۳۰ میلیارد تومانی صنایع دستی در نوروز ۹۸
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

  پرداخت هزینه برای پارک خودرو  در 30 خیابان شهر؛ 

پارک حاشیه ای از حاشیه درمی آید

7

7

»آذری« منعی برای 
 صحبت در رابطه 

با وضعیت تیم ندارد

عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن:

6

» شهربانو منصوریان« از دالیل مهاجرتش 
از اصفهان می گوید؛

بها ندادند، رفتیم

در چشم انداز ۱۴۰۰ 
برداشت آب از زاینده رود 

به صفر می رسد

سرپرست HSE شرکت ذوب آهن اصفهان:

3

6

  رهبر معظم انقالب در دیدار با استادان و قاریان شرکت کننده در 
سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن مطرح کردند:

نفس های آخر دشمنی دشمنان
مراسم پایانی سی و ششمین دوره  مسابقات بین المللی قرآن کریم، صبح دیروز با 
شرکت استادان برجسته و قاریان بین المللی همچنین قرآن پژوهان و میهمانان 
شرکت کننده در این مسابقات، در حضور رهبر معظم انقالب اســالمی برگزار شد.رهبر انقالب 
اسالمی در این مراسم، فهم قرآن و عمل به آن را تامین کننده  سعادت بشر در دنیا و آخرت دانستند 

صفحه   2و با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکالت و گرفتاری های امت اسالمی و بشریت....

گالری متن 
برد سان/ مدیا: نقاشی

  2۳ فروردین الی 10 اردیبهشت

احترام به عقاید هم؛
امروز می خواهیم قبول کنیم که 

قرار نیست همه مثل هم فکر کنیم 
پس به حرف های متفاوتی 
که می شنویم، گوش می کنیم!

کنسرت احسان خواجه امیری
۳1 فروردین ماه
سالن سیتی سنتر

گالری گذار
فاجعه آرام نمی گیرد /مدیا:نقاشی

2۳ فروردین الی ۴ اردیبهشت
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مراســم پایانی سی و ششمین دوره  
مسابقات بین المللی قرآن کریم، صبح دیروز 
با شرکت اساتید برجسته و قاریان بین المللی 
و همچنیــن قرآن پژوهــان و میهمانــان 
شرکت کننده در این مسابقات، در حضور رهبر 

معظم انقالب اسالمی برگزار شد.
رهبر انقالب اسالمی در این مراسم، فهم قرآن و عمل 
به آن را تامین کننده  ســعادت بشر در دنیا و آخرت 
دانســتند و با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکالت و 
گرفتاری های امت اسالمی و بشریت به علت عمل 
نکردن به معارف قرآنی است، گفتند: امروز به لطف 
الهی در جمهوری اســالمی، اقبال مــردم به ویژه 
جوانان به معارف قرآنی و تمســک بــه این معارف 
روزبه روز در حال گســترش است و همین تمسک 
به قرآن مایه  ســعادت، قوت و عزت نظام اسالمی 

خواهد بود.
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای بــا قدردانــی از 
دست اندرکاران برگزاری مسابقات بین المللی قرآن، 
تالوت قرآن و انس با آن را مقدمــه  فهم و معرفت 
قرآنی و همچنین تعمیــق معنویت در قلب و ذهن 
انسان برشمردند و افزودند: بسیاری از کج روی ها، 
بدفهمی هــا، ناامیدی ها، خیانت ها، دشــمنی ها و 
تسلیم شدن در برابر طواغیت، به علت دوری از قرآن 

و معنویت و معرفت ناشی از آن است.
ایشــان با تاکید بر اینکه عمل به قرآن زمینه ســاز 
عزت، رفاه، پیشــرفت، قدرت، انســجام، ســبک 
زندگی شــیرین در دنیا و تامین کننده  ســعادت 

آخرت است، خاطرنشان 
کردند: متاســفانه برخی 
سران کشورهای اسالمی 
به دستورات قرآنی عمل 
نمی کنند و به جای آنکه 
»اَشــداُء علــی الکفار« 
باشــند، نوکر و دنباله رو 

آمریکا و صهیونیست ها هستند و به جای »رحماُء 
بَیَنُهم«، زمینه ســاز اختالف ها و جنگ ها همچون 
 جنگ ســوریه، یمــن و کشــتار مردم مســلمان

 شده اند.

رهبــر انقالب اســالمی، 
الزمــه  عمل به قــرآن را 
یاد خداوند و تقوای الهی 
دانستند و با اشاره به شهدا 
به عنوان انســان هایی که 
در مرتبه  عالــی تقوا قرار 
دارند، گفتند: شهدای ما 
درس های زیادی را به ملت ایــران دادند که نمونه  
بارز آن، پدیده  کم نظیر حرکت عظیم مردمی برای 

کمک به مناطق سیل زده است.
حضرت آیت ا...خامنه ای، امدادرسانی و کمک های 

مردمی به مناطق ســیل زده گلســتان، مازندران، 
ایالم، لرستان و خوزستان را شبیه حرکت جوانان در 
دوران دفاع مقدس خواندند و افزودند: این حرکت 
عجیب مردمی که این روزها شاهد هستیم، همانند 
 روحیه  فداکاری و شوق و ذوق جوانان در دهه شصت

 است.
ایشــان، این روحیه را نتیجه  آموزه ها و درس های 
قرآنی برشمردند و با اشاره به دشمنی ها با جمهوری 
اســالمی ایران، تاکید کردند: اگرچه دشمنی ها و 
حجم و شدت آن بیشــتر از گذشته به نظر می رسد 
اما این اقدامات و توطئه ها، نفس های آخر دشمنی 

دشمنان با جمهوری اسالمی است.
ایشــان در پایان تاکید کردند: هرچه آنها نسبت به 
ملت ایران شــدت عمل بیشــتری به خرج دهند و 
ســخت تر بگیرند و هرچه از پایبندی ملت ایران به 
معارف قرآنی عصبانی شوند، اما این ملت در مقابل، 
قوی تر و قدرتمندتر خواهد شد و تمسک خود را به 

قرآن بیشتر خواهد کرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم 
خاموشی، نماینده  ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف 
و امور خیریه با بیان گزارشی، گفت: سی و ششمین 
دوره  مسابقات بین المللی قرآن کریم با شعار »یک 
کتاب، یک امت« و با هدف ایجاد فضای انس میان 
مسلمانان، زمینه سازی جهت ایجاد هویت اسالمی 
واحد در ســایه  آموزه هــای قرآن و ایجــاد فضای 
وحدت بخش میان ملت های مسلمان در شهرهای 

تهران و قم برگزار شد.

درآمد »پوتین« در سال ۲۰۱۸ 
چقدر بوده است؟

منابع رسمی روسیه میزان درآمد و سرمایه رییس 
جمهور و نخست وزیر این کشور را در سال ۲۰۱۸ 
منتشر کردند. والدیمر پوتین در سال ۲۰۱۸ کمتر 
از نصف درآمد مشابه در ســال ۲۰۱۷ کسب کرده 
و در آمد رییس جمهور روســیه در ســال میالدی 
گذشته کاهش یافته اســت.در همین ارتباط گفته 
شده که درآمد پوتین در سال میالدی ۲۰۱۸، ۱۰ 
میلیون روبل کاهش یافته و در حالی که او در سال 
۲۰۱۷ حدود ۸/5 میلیون روبل )حدود ۱۳۴ هزار 
دالر( حقوق گرفته؛ اما در ســال ۲۰۱۸ درآمد او به 
شدت کاهش یافته است.با این حال در سال ۲۰۱۸، 
فهرست دارایی های اعالم شده پوتین نسبت به سال 
قبل تفاوت زیادی ندارد و فقط یک قطعه زمین از آن 

کم شده است.

میزگرد اندیشکده آمریکایی 
درباره گزینه نظامی در ونزوئال

وبسایت»گری زون« گزارش داد که مرکز مطالعات 
بین الملل و اســتراتژیک، ۱۰ آوریل ســال جاری 
میالدی میزبان یک میزگرد محرمانه بود که در آن 
یک مداخله نظامی در ونزوئال مورد بررسی و بحث 
قرار گرفت. این میزگرد با حضور ۴۰ شخصیت شامل 
مقام های سابق وزارت خارجه، شورای اطالعات ملی 
و شورای امنیت ملی آمریکا و با حضور دریادار»کرت 
 US تید« که بــه تازگی ســمتش را در فرماندهی
 SOUTHCOM ترک گفته، برگزار شد و عنوان آن
»ارزیابی استفاده از نیروی نظامی در ونزوئال« بود.

چند تن از مقام های ارشد از سفارت خانه های کلمبیا 
و برزیــل و همچنین نمایندگانــی از جانب خوآن 
گوآیدو، رییس جمهوری خودخوانده ونزوئال در این 

نشست حضور داشتند.

نیت عربستان از گشایش 
کنسولگری در نجف

عضو پارلمان عراق گفت: پرونده عربستان در عراق 
سیاه است و گشایش کنسولگری های آن به منظور 
بهبود روابط دیپلماتیک یا در راستای خدمت به دو 
ملت نیست، بلکه ریاض می خواهد با نفوذ به عمق 
عراق دســت به خرابکاری بزند.به نوشته این وبگاه 
خبری در حالی که اقدام مذکور عربستان از سوی 
برخی گروه های سیاســی عراق مورد استقبال قرار 
گرفته است و آن را گامی در راستای توسعه روابط 
بین دو کشور قلمداد می کنند برخی دیگر نسبت به 
آن ابراز تردید کرده و معتقدند، اقدام عربستان در 
راستای خدمت به دو ملت نیست، بلکه هدفش، نفوذ 
به عمق عراق و خرابکاری در آن است.»عربســتان 
به دنبال ایجاد شــکاف در بیت شیعی است«، این 
را »عبداالمیر العبودی«، مدیــر کانال عراقی»آی 
نیوز« در تحلیل اقدامات اخیر عربستان در عراق و به 
خصوص افتتاح کنسولگری آن در شهر شیعه نشین 

نجف اشرف بیان می کند.

نماینده مسلمان کنگره آمریکا :
 بارها به مرگ تهدید شده ام

تارنمای هیل گزارش داد: »ایلهان عمر« نماینده 
دمکرات مســلمان از ایالت مینه سوتا در کنگره 
آمریکا می گوید از زمان انتشار ویدئویی ویرایش 
شده از حمالت ۱۱ ســپتامبر در توئیتر »دونالد 
ترامپ« رییس جمهوری آمریــکا، با تهدیدهای 
فزاینده مرگ مواجه شده است.عمر، در بیانیه ای به 
واکنش ها علیه او از زمان انتشار این ویدئو پرداخت 
و نوشت: از زمان توئیت عصر جمعه رییس جمهور، 
با افزایش تهدیدهای جانی مستقیم مواجه شده ام 
که بسیاری از آنها به ویدئوی رییس جمهور اشاره 
داشت یا به آن پاسخ می داد. این نماینده کنگره 
افزود: لفاظی های خشونت آمیز و همه انواع سخنان 
نفرت انگیز در جامعه ما جایی ندارد، چه برسد به 

این که از سوی فرمانده کل قوا مطرح شود. 

نفس های آخر دشمنی دشمنان

رهبرمعظم انقالب: 
جبران خسارات سیل زده ها 

را سریعا آغاز کنید
حضرت آیــت ا... خامنــه ای در پاســخ به 
درخواســت رییس جمهور برای برداشــت 
از صندوق توســعه ملی، تاکیــد کردند که 

اقدامــات الزم بــرای جبران خســارات از 
محل های موجود را سریعا آغاز کنید. رهبر 
معظم انقالب اسالمی در پاسخ به درخواست 
مجوز رییس جمهور برای برداشت از صندوق 
توســعه ملی به منظــور تامین بخشــی از 
هزینه های ناشی از خسارات سیل های اخیر، 
جدیت دستگاه های مســئول در پیگیری و 
جبران خســارت های مالی سنگین سیل به 
ویژه خسارت های وارده بر کشاورزان را الزم 
دانســتند و از دولت خواستند که با استفاده 
از محل های قانونی موجود، سریعا اقدامات 
الزم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع بندی 
وضعیت و در صورت نیاز، برداشت از صندوق 

توسعه ملی مورد تایید خواهد بود.
متن پاسخ رهبر انقالب اسالمی به این شرح 

است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر 
حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم و تحیت،

در پاسخ به مرقوم شماره ۶۳۶ – ۹۸/م مورخ 
۱۳۹۸/۱/۱۸ آن جناب اشعار می دارد:

خســارت های مالی ناشی از ســیل ویرانگر 
به ویژه در چند اســتان بســیار ســنگین و 
مصیبت بار اســت و الزم است به طور جدی 
از سوی دســتگاه های مســئول پیگیری و 
جبران شود. البته کمک های مردم و نهادهای 
انقالبی و دستگاه های متعدد دولتی و نظامی 
در این ایام حقا چشــمگیر و موجب سپاس 
و قدردانی است ولی این کمک ها نمی تواند 
خســارت های وارده به آحاد مــردم به ویژه 
کشاورزان و صاحبان کشتزارهای سیل زده 
را جبران کند و ورود دولت الزم است. مطلع 
هستید که اســتفاده از صندوق توسعه ملی 
صرفا در صورت مسدود بودن راه های دیگر 
ممکن است؛ لذا تاکید می شــود که دولت 

سریعا از محل هایی همچون:
  پنج درصد مقرر در بودجه عمومی کشــور 
برای جبران خســارت حوادث غیرمترقبه و 
جابه جایی در ردیف های بودجه های عمرانی 
بیمه ها و تسهیالت بانکی  اقدامات الزم را آغاز 
کند و در ادامه پــس از جمع بندی وضعیت، 
در صورت نیاز، برداشــت از صندوق مزبور 
مورد تایید اینجانب خواهد بود. الزم می دانم 
توصیه های زیر را برای جریــان بهتر کارها 

مطرح کنم:
۱- فرماندهی واحد برای مدیریت یکپارچه، 
هماهنگی، انســجام، پیگیــری، نظارت و 
پاسخگویی نســبت به اقدامات پیشگیری، 
آمادگی، مقابله، بازســازی و بازتوانی ایجاد 

شود.
۲- پایگاه اطالعات جامع و قابل اتکا از کلیه 
عناصر حقیقی و حقوقی متاثر از سیالب اخیر 
با قابلیت برآورد دقیق خســارات و نیازها و 
رصد کلیه خدمــات و کمک های دریافتی از 

مبادی مختلف در اسرع وقت ایجاد شود.
۳- برنامــه اقدامــات بــا اولویت بنــدی و 
زمان بندی مشخص تهیه و تقسیم کار بین 
دســتگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و 
انقالبی و مردمی با تعیین مسئولیت ها تهیه 

و به اجرا گذاشته شود.
۴- اقدامات الزم برای تامین نیازها و مایحتاج 
عمومی و فــوری افراد متاثر از ســیالب به 
خصوص تامین خســارات کشــاورزان در 

حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.
5- به منظــور رونق کســب وکار در مناطق 
سیل زده حداکثر اســتفاده از ظرفیت های 
مناطق مذکور برای بازسازی صورت پذیرد. 
ضمن اینکه تدابیر الزم و فوری برای بازسازی 
و تعمیر سریع و ایمن واحدهای آسیب دیده 
مسکونی و تجاری و تولیدی به اجرا گذاشته 

شود.
توفیقات همه  دست اندرکاران را مسألت دارم.

سید علی خامنه ای
2۳ فروردین ۱۳۹۸

حسینعلی امیری
معاون پارلمانی رییس جمهور:

دبیرکل حــزب کارگــزاران اظهار کــرد: در مورد 
انتخابات، اصل مسئله این اســت که اصالح طلبان 
فضایی را در کشور به وجود بیاورند که فضای ناامنی 
و عدم اعتماد سیاسی از جانب مردم و حکومت شکل 
نگیرد؛ یعنــی مردم به اصالح طلبــان، اصولگرایان 
و مجموعه حکومت بدبین نباشــند و حکومت هم 
فضایی را برای کسانی که منتقد هستند فراهم کند 
تا شرایط بدبینی و سوءظن نســبت به یکدیگر در 
کمترین حالت ممکن باشد. غالمحسین کرباسچی 
افــزود: رفتار اصالح طلبــان باید طوری باشــد که 
دلسوزی و صمیمیت آنها نسبت به مسائل کشور و 
غیرسیاسی عمل کردن آنها مشهود باشد. االن شما 
بین مردم هم که باشید و آنهایی که ممکن است رایی 
به اصالح طلبان داده باشند، برداشت آنها این نیست 
که اصالح طلبان فقط به خدمت یا حل مشــکالت 
سیاسی فکر می کنند. مردم فکر می کنند که اینها 
 هم دنبال قدرت یا پیداکــردن جایی در حاکمیت

 هستند. 

از دید مردم اصالح طلبان 
دنبال قدرت هستند

دبیرکل حزب کارگزاران : 

ویژه

نفس های آخر دشمنی دشمنان

پیشنهاد سردبیر:

معاون پارلمانی رییــس جمهور اظهار کرد: 
تا به حال عــده ای فکر می کردنــد آمریکا، 
اسراییل را اداره می کند؛ اما با تصمیم اخیر 
هیئت حاکمه آمریکا در تروریست خواندن 
سپاه پاســداران مشخص شــد نتانیاهو و 
اســراییل، آمریکا را اداره می کنند.دلیلش 
هم این اســت که نتانیاهو بــه جهت اینکه 
آمریکایی ها به درخواســت او توجه کرده و 
خواســت او را اجابت کردند از آمریکا تشکر 
کرد.حسینعلی امیری ادامه داد: برای ملت 
آمریکا ســخیف اســت که هیئت حاکمه  
آنان توسط اســراییل و نتانیاهو اداره شود. 
این کار ترامپ حرکتی سیاســی بود. ایالت 
متحده به تازگی دو کار برای اسراییل انجام 
داد، یکی خالف تمــام موازین بین الملل به 
رسمیت شــناختن جوالن برای اسراییل و 

دوم تروریست خواندن سپاه بود.

اسراییل،  آمریکا را اداره 
می کند

آیت ا...مجتهد شبستری
عضو مجمع تشخیص مصلحت:

فرمانده نیروی زمینــی ارتش گفت: بــا توجه به 
انتقال داعش توسط آمریکا به افغانستان، ستاد کل 
نیروهای مسلح تصمیم گرفت که ارتش در مرزهای 

شرق هم مستقر شود.
امیر حیدری افزود: ارتش در مقاطع مختلف انقالب 
توانســت نقش مهم خود را به خوبی ایفا کند، در 
مرحله اول در ابتدای انقالب بود که به فرمان امام 
خمینی )ره( به مقابلــه با گروهک های ضد انقالب 
پرداخت و توانســت طومار آنهــا را در هم بپیچد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: امروز ارتش 
در مرزهای غرب، جنوب غربی و شرق حضور دارد و 
با توجه به انتقال داعش توسط آمریکا به افغانستان 
ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم گرفت که ارتش 

در مرزهای شرق هم باشد.
 امیر حیدری ادامه داد: خبر خوشی برای سربازانی 
که اهل مناطق سیل زده هســتند و سربازانی که 
برای امداد رســانی به مردم به مناطق ســیل زده 

رفته اند، داریم که ۲۹ فروردین اعالم می شود.

استقرار ارتش در مرزها به 
دلیل تحرکات داعش است

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
پس از طی مراحل قانونی، FATF در جلسه 
عمومی مجمــع رای منفی می گیــرد زیرا 
عده ای هم که موافق بودند، پس از این اقدام 
آمریکا، موضوع برای شان روشن شد. آیت ا... 
مجتهد شبستری  با بیان این مطلب »اقدام 
آمریکا نشــان از نهایت خصومت آنهاست«، 
 FATF گفــت: این موضوع بــا طرح لوایــح
که بخشــی از آن نیز مربوط به تامین مالی 
تروریسم است، مرتبط اســت. آمریکایی ها 
وقتی احســاس کردند در ایران، اگر طرح در 
مجلس هم تصویب شود، شورای نگهبان آن را 
رد کرده است و حتی پس از ارسال به مجمع 
تشخیص هم زمینه رای مخالف به آن نیز در 
مجمع وجود دارد، علنا با این موضوع مخالفت 
 کرده و مبارزه علنــی خود را با ایــران آغاز 

کرده است.

FATF در مجمع رای 

نمی آورد

پیشخوان

بین الملل

 رهبر معظم انقالب در دیدار با اساتید و قاریان شرکت کننده در سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن مطرح کردند: 
نیامده احضار شد

چهار مضراب در همنوایی  

دو عالمت از نیمه دوم ۹7

مبارزه برای ایران

شهدای ما درس های زیادی را به 
ملت ایران دادند که نمونه  بارز آن، 

پدیده  کم نظیر حرکت عظیم مردمی 
برای کمک به مناطق سیل زده است

در پی واکنش تهران؛
سفیر فرانسه در آمریکا توئیت جنجالی خود را پاک کرد

»جرارد آرود« سفیر فرانسه در واشنگتن که در حســاب توئیتر خود، چند توئیت جنجالی درخصوص 
ادامه فعالیت های هسته ای ایران منتشر کرده بود، پس از واکنش تهران و بروز تنش ها، توئیت خود را پاک 
کرد.آرود، در توئیتر خود نوشته بود: اینکه گفته شود ایران بعد از پایان برجام مجاز به غنی سازی اورانیوم 
خواهد بود، اشتباه است. ایران باید به دلیل پیمان منع اشاعه و پروتکل الحاقی و تحت نظارت های شدید 
ثابت کند که فعالیت های هسته ای اش صلح آمیز هستند. همانگونه که سال ۲۰۰۲ گفتیم که طبق پیمان 
منع اشاعه، غنی سازی اورانیوم بدون داشتن یک برنامه غیرنظامی باورپذیر در زمینه هسته ای غیرقانونی 
است، قادر خواهیم بود در ســال ۲۰۲5 هم در صورت لزوم، واکنش نشان دهیم. بعد از برجام، هیچ بند 
زوال پذیری وجود ندارد.این اظهارات سفیر فرانسه واکنش مقامات ایران را درپی داشت. ساعاتی بعد هم 

»فیلیپ تیه بو« سفیر جدید فرانسه در تهران احضار و مراتب اعتراض ایران به او ابالغ شد.

مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد : 
دفتر احمدی نژاد شنود می شود، شک نکنید!

روزنامه اعتماد به دنبال مطرح شدن جمله »انقالب 5۷ کار انگلیس ها بود«، »وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده 
است« از سوی احمدی نژاد با عبدالرضا داوری از نزدیکان وی مصاحبه کرده است. داوری، در مورد اظهارات اخیر در 
رابطه با احمدی نژاد گفته است تمام نکاتی که گفته اند، کذب محض است و حتی ارزش پاسخ دادن هم ندارد. وی 
در مورد شنود در دفتر احمدی نژاد هم گفته: قطعا شنود می شود، شک نکنید! نهادهای امنیتی هم منابع خودشان 
را دارند و هم دفتر را تجهیز کرده اند. اصال چنین چیزی امکان ندارد که آقای احمدی نژاد چنین حرفی را بزند و بعد 
یک فردی آن را نقل کند. آقای احمدی نژاد مواضع دوگانه ای ندارد که در جلسات خصوصی یک مدل حرف بزند و در 
مواضع بیرونی طور دیگری سخن بگوید. حداقل آقای احمدی نژاد در عمل نشان  داده  که شجاعت ایستادگی بر مواضع 
خود را دارد.آقای احمدی نژاد جلسات کارشناســی  مختلفی را برگزار می کنند. جلسات کارشناسی با کارشناسان 

اقتصادی و علوم اجتماعی همواره برگزار می شود ولی آن جلسه که آقایان با آن محتوا گفتند، کذب است. 

چهره ها

دادگاه تجدید نظر کویت، حکم اعدام دو شهروند ایرانی به اتهام قتل سه 
نفر از جمله یک شیخ ســالمند از خانواده خاندان حاکم کویت را صادر 
کرده است. دادگاه تجدیدنظر کویت، حکم اعدام ۲ تبعه ایرانی به اتهام 
قتل ۳ نفر شامل یک شیخ سالمند از خانواده امیر کویت، یک شهروند 
کویتی دیگرو یک خدمتکار زن اندونزیایــی را تایید کرد. برخی منابع 
گفته اند که این حکم نهایی شــده و برای اجرا تنها نیاز به دستور امیر 

کویت دارد. بر اساس این گزارش، در نوامبر ۲۰۱۶ جسد سه نفر از جمله 
یک شیخ از خانواده حاکم، یک پیرمرد ۷۰ ساله کویتی و یک خدمتکار 
زن اندونزیایی در منطقه سلوی واقع در استان حولی یافت شده بود. در 
می ۲۰۱۷ دادگاه جنایی کویت حکم اعدام این دو شهروند ایرانی را صادر 
کرد. دادگاه تجدید نظر کویت نیز این حکم را تایید کرده است. وزارت 
کشور کویت در نوامبر ۲۰۱۶ از دســتگیری دو تبعه ایرانی در رابطه با 

این حادثه خبر داد. نام متهــم اول » محمد عبدالرضا نواصری« متولد 
۱۹۷۶ که به عنوان آشپز در منزل مقتول دادگاه تجدید نظر کویت، حکم 
اعدام دو شهروند ایرانی به اتهام قتل سه نفر از جمله یک شیخ سالمند 
از خانواده خاندان حاکم کویت را صادر کرده است. در این گزارش آمده 
که هدف متهمان از قتل، سرقت ۲۷۶ هزار دینار کویتی معادل با ۸۸۳ 

هزار دالر بوده است.

جان دو ایرانی در دست امیر کویت؛
صدور حکم اعدام برای دو شهروند ایرانی در کویت
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پیش بینی می شود امسال خاموشی نداشته باشیم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

هشدار آژانس بین المللی انرژی 
نسبت به گران شدن نفت

مدیر اجرایی آژانــس بین المللی انرژی اظهار 
کرد: قیمت فعلی نفت در باالی ۷۰ دالر در هر 
بشکه، به تقاضای جهانی برای نفت لطمه زده و 
ممکن است در نتیجه آن تقاضا در سال جاری 

کمتر از میزان پیش بینی شده رشد کند.
فاتح بیرول، مدیر اجرایــی آژانس بین المللی 
انــرژی در مصاحبه بــا پالتس اظهــار کرد: 
افزایش اخیــر قیمت نفــت روی تقاضا تأثیر 
گذاشته اســت؛ به خصوص که در کشورهایی 
مانند چیــن، آمریــکا و هنــد روی داده که 
 بزرگ تریــن مصــرف کنندگان نفــت جهان 

هستند.
آژانــس بین المللی انرژی در گــزارش ماهانه 
بازار نفت خــود، برآوردش از رشــد تقاضای 
جهانی برای نفت در سال ۲۰۱۹ را تغییر نداد 
و همچنان انتظار دارد ۱.۴ میلیون بشــکه در 
روز در ســال میالدی جاری در مقایسه با ۱.۳ 
میلیون بشکه در روز در سال گذشته رشد کند.
اما قیمت های نفت از اواخر دســامبر تاکنون 
بیش از ۴۰ درصد رشد کرده و نفت برنت تحت 
تأثیر اجرای توافق کاهش تولید کشــورهای 
اوپک و غیراوپک تا مرز ۷۱ دالر در هر بشــکه 

صعود کرد.
بیرول گفت: رشد قیمت های نفت ممکن است 
به تقاضا برای نفت در آسیا آسیب بزند به ویژه 
در کشــوری مانند هند که بیش از ســایرین 
 از این افزایش قیمت تحت فشــار قرار گرفته

 است.
هند تقریبا ۸۰ درصد از نفت مورد نیاز خود را 
وارد می کند و افزایش قیمت خرده فروشی در 
این کشــور، به تورم و افزایش مشکالت مالی 

دامن زده است.

بازار

کاور کوسن

استاندار:
پیش بینی های الزم برای شرق 
و شهرستان های دیگر شده است

استاندار اصفهان در پاسخ به آمادگی اصفهان برای 
سیل گفت: فعال هوای آفتابی داریم، دعا کنیم باران 
بیایید؛ همه پیش بینی هــای الزم را همکاران بنده 
برای شرق و شهرستان های دیگر پیش بینی کردند.

عباس رضایی ادامه داد: اســتان اصفهان علی رغم 
سیل در برخی از شهرستان ها، به صورت رسمی و با 
ابالغ وزیر کشور معین استان خوزستان است؛ اما در 
استان لرستان هم شاهد حضور اصفهانی ها هستیم؛ 
از طرفی هم اکنون نیروهای اصفهانی در شهر آق قال 

برای کمک به سیل زدگان حضور دارند.

توضیحات ترکی درباره 
درگیری لفظی او با وزیر نیرو

اکبر ترکی اظهار داشت: با وجود بار ش های بسیار 
خوب در منطقه فریدن و سرچشــمه گرفتن ۴ 
رود اصلی کشــور در این شهرستان ها که شامل 
زاینده رود، کارون، دز و قم رود می شود؛ اما مردم 
این منطقه کماکان از مشــکل کم آبی در حوزه 
آب شــرب و کشــاورزی رنج برده و زندگی آنها 
تحت الشــعاع قرار گرفته اســت.نماینده مردم 
فریدن، فریدون شهر، چادگان و بوئین میاندشت 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در آبان ماه 
ســال ۱۳۹6 تخصیص اجرایی شــدن عملیات 
تامین 6.5 میلیون متر مکعب آب شــرب پایدار 
برای ۴ شهرستان منطقه فریدن گرفته شد؛ اما 
هرگز این طرح تا کنون عملیاتی نشــده اســت.

ترکی بیان داشت: در جدولی که امروز در حین 
حضور وزرای دولــت درباره میــزان حجم آب 
ســدهای کشــور میان نمایندگان توزیع شد، 
مشخص شد که سد گلپایگان ۱۰۳ درصد حجم 
خود و زاینده رود تنها ۳5 درصد حجم خود آب 
دارد. وی بیان داشت: با توجه به جمع مطالبی که 
عنوان شد، به وزیر نیرو به خاطر این تضییع آشکار 
حقوق مردم منطقه فریدن اعتراض شدید و عنوان 
شد که مردمی که تمام زمستان را در برف و سرما 
می گذرانند، آب شرب ســالم ندارند و به عنوان 
نماینده مجلس اگر نتوانیم از حقوق آن ها دفاع 

کنیم، هیچ مشروعیتی نخواهیم داشت.

با پیش بینی افزایش کشت چهار برابری
حدود سه هزار هکتار مزارع 

استان اصفهان زیرکشت گلرنگ
حدود ســه هزار هکتار مزارع اســتان اصفهان 
زیر کشــت بهاره دانه روغنی گلرنگ رفته است.

کارشناس مسئول پنبه و دانه های روغنی سازمان 
جهادکشــاورزی اســتان اصفهان گفت: کشت 
این محصــول زراعی از پایان بهمن پارســال در 
مزارع این استان آغاز شده و تا اردیبهشت امسال  
ادامه دارد.کیوان بنی اســدی افزود: با توجه به 
اختصاص آب کشــاورزی و تمهیدات مدیریت 
زراعت با برگزاری کالس های آموزشی و تامین 
یارانه بذور گواهی شــده و مرغوب، کشــت این 
محصول چهار برابر بیشتر از پارسال شده است.

وی گفت: گلرنگ بیشتر در مناطق شرق اصفهان 
و شهرستان های شاهین شهر و میمه، برخوار و 
مبارکه کشت می شود.کارشناس مسئول پنبه و 
دانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی استان 
اصفهان عمده ارقام کشــت شده این محصول را 
محلی اصفهان، صفه و در سطح کمتر سینا و گل 
دشت بیان و پیش بینی کرد که سطح کشت این 

محصول به سه هزار و 5۰۰ هکتار برسد.

آغاز فروش پژوپارس و پژو۲۰۶ 
صندوق دار از امروز

جزئیات طــرح فــروش تنظیم بازار شــرکت 
ایران خــودرو در قالــب یــک بخشــنامه بــه 
نمایندگی های این شــرکت ابالغ شد.براساس 
بخشنامه ایران خودرو به نمایندگی های فروش 
فروش فوری تنظیم بازار این شــرکت از ساعت 
۱۰ صبح روز سه شــنبه مورخ ۲۷ فروردین ۹۸ 

آغاز خواهد شد.
در این طرح فروش ۲ محصول پژوپارس با قیمت 
۷۸ میلیون و ۳۳۸ هزار  و ۴۰۰ تومان و پژو۲۰6 
صندوق دار با قیمت ۸۰ میلیــون و ۷5۸ هزار و 
۴۰۰ تومان به فروش می رسد؛البته این بخشنامه 
قواعد و ضوابطی را نیز بــرای خریداران در نظر 
گرفته اســت، به نحوی که ظرفیت ثبت نام برای 
هر کد ملی از کل بخشــنامه یک دستگاه است 
و اگر مشــتریان چهارچوب قــرارداد را رعایت 
نکنند به صورت یکطرفه از ســوی ایران خودرو 

لغو خواهد شد. 

 R1-10076 کوسن رنس مدل 

 50,000
تومان

 کوسن آیکا طرح سنتی مدل 
P5TC03 مجموعه 5 عددی 

 325,000
تومان

 کاور کوسن دابکو کد 9797 

 30,000
تومان

این روزها همــه در هر گروه ســنی و شــغلی جدا 
از خط و مشــی  سیاســی، صبحت از وقوع ســیل و 
پیامدهای آن می کننــد که وقوع ایــن حادثه غیر 
مترقبه چه خساراتی را رقم زده و در مقابل مسئوالن 
برای جبران این خســارات چه راهبردهایی مد نظر 
دارند.آیا خسارات ناشــی از سیل در کوتاه ترین زمان 
 ممکن جبران می شــود یــا مانند خرابــی هایی که
 زلزله ای بــا بزرگی 6.۴ درآبان ۹6  در غرب کشــور 
به بار آورد هنوز بعد از گذشــت ماه هــا به طور کامل 
جبران نشــده است و بازســازی مناطق زلزله زده به 
کندی صورت می گیــرد، حال این ابهــام به وجود 
می آید که  آسیب دیدگان سیل در استان های سیل 
زده به سرنوشــت زلزله زدگان غرب کشور دچار می 
شــوند یا اینکه از اقبال بهتری برخوردار هستند. این 
در حالی است که معاون اول رییس جمهوری با بیان 
اینکه »امروز مهم ترین مسئله کشور مقابله با بحران 
سیل و جبران خسارات ناشی از آن است«، اعالم کرد: 
مردم به ویژه هموطنان مان در مناطق سیل زده انتظار 
دارند که دولــت به طور جدی در جبران خســارات 
وارده و بازسازی مناطق ســیل زده حضور و اهتمام 
جدی داشته باشد و دولت نیز همانطور که قول داده، 
با تمام توان به دنبال جبران خســارات وارده به مردم 
در مناطق سیل زده اســت. این اظهارات در حالی از 
ســوی معاون اول رییس جمهور عنوان می شود که 
برخی سایت ها به نقل از ســازمان مدیریت بحران ، 
عدد ۱5 هزار میلیارد تومانی تا ۱۸ فروردین ماه  را به 
عنوان کل خسارت های مالی سیل اعالم کرده اند. آن 
هم در سالی که بار ها گفته شد که دولت ممکن است 
با یک کسری بودجه باال مواجه شــود؛ البته ناگفته 
نماند  برآورد خسارات ناشی از سیالب اخیر هنوز به 
هیئت دولت اعالم نشده است؛ اما کارشناسان برآورد 
می کنند که  احتماال در حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد 
تومان در حوزه محصوالت کشاورزی ، زیرساخت های 
ارتباطی و مســکونی خسارت وارد شــده باشد که 
البته این رقم  هنوز هم قطعی نیست؛ اما آنچه مسلم 

اســت چگونگــی جبران 
این خســارات است که در 
همین باره وحید شــقاقی 
شهری - عضو هیئت علمی 
دانشــگاه خوارزمی تهران 
- در گفت وگو با ایســنا، با 
اشــاره به تاکیــد رییس 
مجلس شورای اسالمی بر 

تأمین خسارات از کانالی غیر از کانال بودجه ۹۸ اظهار 
داشــت: غیر از کانال بودجه دولت می تواند از طریق 
راه های دیگری نسبت به تأمین مالی خسارات اقدام 
کند که چاپ پول یکی از این گزینه هاست؛ با این حال 
در چاپ پول دولت باید تبعات تورمی تصمیم خود را 

هم بپذیرد.
این اقتصاددان با اشــاره به ناتوانــی بودجه ۹۸ برای 
پاســخگویی به هزینه های ناشی از ســیل ادامه داد: 
واقعیت این است که سال ۹۸ به لحاظ اقتصادی سال 
سختی برای دولت خواهد بود؛ در این شرایط بودجه 
۹۸ هم بودجه منضبط و مستحکمی نیست و بسیار 
خوش بینانه طراحی شده است و از این جهت توانایی 
پوشش خسارات ســیل در آن وجود ندارد. او به دیگر 

راهکارهــای ممکن برای 
جبران خســارت سیل هم 
اشاره کرد و گفت: استفاده 
از منابع ارزی صندوق ملی 
توســعه همچنین انتشار 
اوراق قرضــه گزینه هایی 
هستند که دولت می تواند 
از آنهــا در جهــت جبران 
خسارات سیل اســتفاده کند. با این همه تأمین مالی 
هزینه های ســیل نمی تواند عدم تعادل چندانی در 

اقتصاد کشور ایجاد کند.
 اما وقوع  سیل نوروزی که خســاراتی به بخش های 
مختلف تحمیل کرده، موهبــت و برکاتی را نیز رقم 
زده اســت؛ چرا که نزدیک به یک دهــه ایران درگیر 
خشکسالی شدید شد؛ به گونه ای که اکثر منابع آبی 
در کشور چنان آبدهی شــان کاهش یافت که به مرز 
خشکی رسیده بودند؛ به طوری که مسئوالن در تامین 
آب مورد نیاز بهره بــرداران در بخش های مختلف با 
چالش های جدی روبه رو شدند؛ اما به لطف باران های 
سیل آسا  از بند خشکسالی شدید رهایی یافتیم و امید 
است که وارد سال های تر شده باشیم تا از تبعات ناگوار 

خشکسالی که یکی از آنها جنگ آب در داخل و خارج 
از کشور بود خالص شویم. هرچند بارش در سال آبی 
۹۷و ۹۸ باعث افزایش ۷۰درصدی ظرفیت ســدها 
در کشور شده؛ اما با این وجود سیل خساراتی هم به 
تاسیسات و تجهیزات شــرکت های تابع وزارت نیرو 
وارد کرد و در این راستا  وزیر نیرو با اشاره به خسارت 
۲5۰ میلیارد تومانی ســیالب به بندها و ســدهای 
شــرکت های آب منطقه ای گفت: وقوع سیالب اخیر 
در کشــور بیش از دو هزار و ۱۰۰ میلیــارد تومان به 
تاسیسات آب و برق کشور خســارت وارد کرده است 
ولی با این وجود عملکرد مناسب همکاران ما در اقصی 
نقاط کشور باعث شده تا در حال حاضر تنها ۱.5 درصد 
روستاهای سیل زده یاد شده با مشکل قطعی آب و ۱.5 
درصد روستاهای سیل زده با قطعی برق مواجه باشند؛  
با این وجود وزیر نیرو متعقد است که سیل برکاتی هم 
به همراه داشــت. وی اعالم کردکه افزایش بی سابقه 
بارندگی ها در کشور موجب شده تا میزان نزوالت سال 
آبی جاری حدود ۱۷۴ درصد نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته و ۴5 درصد نسبت به میانگین پنجاه ساله 
افزایش داشته باشد که عمده این بارندگی ها مربوط 
به همین مقاطع زمانی اخیر بوده اســت.با این حال 
اگرنگاهی به اعداد و ارقام خسارات  ناشی از  سیل که 
به  کل حوزه ها در بخش های مختلف تحمیل کرده، 
بیندازیم به این نکته می رســیم که اگر وقوع حوادث 
غیر مترقبه به موقع پیش بینی می شــد و مهار این 
حوادث به خوبی مدیریت می شــد،  شــاید در حال 
حاضر شاهد خسارات هنگفتی در بخش های مختلف 
نبودیم و مردم که قربانی اصلی عدم مدیریت به موقع 
این نوع حوادث هستند، کمتر آسیب می دیدند؛  اما 
نباید فراموش کرد که این ارقام تنها خســارات مادی 
سیل اســت. خســاراتی که به دلیل تلف شدن جان 
انسان ها در این مدت ایجاد شــده چیزی نیست که 
بتوان آن را در قامت عدد و رقــم بیان کرد. آنطور که 
پزشکی قانونی عنوان کرده، بیش از ۷۰ نفر در سیل 
اخیر جان خود را از دست داده اند؛ ضایعه ای که شاید 
 مانند عدد های خسارت، قابل جبران یا پرداخت توسط

 دولت نباشد. 

خسارت های کالن سیل 
  وقتی عالج واقعه قبل از وقوع نمی کنیم 

سرپرست HSE شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: در چشم اندار ۱۴۰۰ درصدد هســتیم کمترین برداشت آب را از 
رودخانه زاینده رود داشته باشیم.اصغر دانشیان با اشاره به هزینه های مربوط به چرخش آب و استفاده از پساب بیان 
کرد: هزینه  کرد چهار هزار میلیارد ریالی ذوب آهن اصفهان در پروژه های مختلف محیط زیستی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ 
نشانگر این موضوع است که برداشت آب ذوب آهن اصفهان از زاینده رود تا سال ۱۴۰۰ به حداقل ممکن و نزدیک به 
صفر می رسد.وی با اعالم بهره برداری از سه پروژه بومی ســازی تجهیزات مرتبط با پروژه های محیط زیستی در سال 
۹۸ گفت: این پروژه ها زیست محیطی است و شــامل پروژه انتقال پساب فاضالب از الگون های ذوب آهن که شامل 
پساب این کارخانه و زرین شهر و تصفیه آن می شود که در راستای کاهش استفاده از آب زاینده رود محسوب می شود.

در چشم انداز ۱۴۰۰ 
برداشت آب از زاینده 

رود به صفر می رسد

سرپرست HSE شرکت 
ذوب آهن اصفهان:

عت
صن

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر اینکه بانک ها منابع جمع آوری 
شده در اصفهان را به فعاالن اقتصادي همین استان اختصاص دهند، 
گفت: بانک های استان ساالنه ۱5 هزار میلیارد تومان منابع خود را در 

خارج از استان هزینه می کنند.
مسعود گلشیرازی در چهارمین جلسه هیئت نمایندگان، با اشاره به 
اثرات اقتصادی سیل ویرانگر در استان های کشور، اظهار کرد: فعاالن 
اقتصادی باید با اجماع و به صورت هدفمنــد کمک های نقدی و غیر 
نقدی را به مناطق سیل زده ارســال کنند و نقش مؤثری در بازسازی 
این مناطق داشته باشند.وی خواستار هزینه شدن منابع جمع آوری 
شده بانک ها در استان اصفهان شد و گفت: بانک های استان ساالنه ۱5 
هزار میلیارد تومان منابع خود را در خارج از اســتان هزینه می کنند؛ 
درحالی که واحدهای تولیدی مســتقر در استان به این منابع نیازمند 
هستند.وی با اشاره به نشست مشترک مدیران بانک صنعت و معدن 
با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و افزایش 5 برابري حد اعتباری این 
بانک، افزود: افزایش نهاده های تولید در اثــر افزایش نرخ ارز، تامین 
مالی و ســرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی را بــا چالش روبه رو 
ساخته و بانک های عامل با افزایش حد اعتباری می توانند این چالش 

را برطرف کنند.
فعاالن اقتصادی از فرصت حضور هیئت روسیه در اصفهان 

استفاده کنند
نایب رییس  اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلســه با اشاره به سفر 
هیئت بلندپایه روسیه به اصفهان در خرداد ماه جاری، گفت: این هیئت 

بلندپایه شامل وزرا و بازرگانان برجسته روســیه است و برای انعقاد 
قرارداد و اجرایی شدن تفاهم نامه به ایران سفر می کنند.بهرام سبحانی 
خواستار معرفی ظرفیت های همکاری و سرمایه گذاری مشترک بین 
فعاالن اقتصادی اصفهان و روسیه شد و افزود: بررسی نیازهای دوطرف 
همچنین فرصت های همکاری مشترک می تواند به نتیجه بخش شدن 
این سفر کمک کند.وی تشکیل کارگروه ویژه اتاق بازرگانی اصفهان 
برای بررسی فرصت های همکاری و سرمایه گذاری مشترک اصفهان 

و روســیه را گام عملی اتاق برای اثربخشــی حضور  هیئت روسی در 
اصفهان عنوان کرد و گفت: اعضای اتاق و فعاالن اقتصادي می توانند 
پیشنهاد های خود را به اطالع این کارگروه تخصصی برسانند.سبحاني 
تأکید کرد: در شرایطی که چین همکاری با ایران را کاهش داده و اروپا 
اقدام عملی برای گشایش خط اعتباری نکرده باید از فرصت تجارت با 
روسیه  نهایت بهره برداری انجام شود.وی خواستار اختصاص بخشی از 
مناطق سیل زده به استان اصفهان باهدف امداد و بازسازی شد و گفت: 
استان اصفهان همواره در امداد به آسیب دیدگان و بازسازی مناطق 

سیل زده پیشرو و پیش قدم است.
بانک های روسی به ارائه خدمات به بازرگانان ایرانی مکلف 

شوند
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلســه با انتقاد از برخی از 
بانک های روسی در ارائه نکردن خدمات بانکی به بنگاه های اقتصادی 
ایران، گفت: با وجودی که بانک های ایرانی در یکی از بانک های روسیه 
سهامدار هســتند؛ اما خدمات بانکی به تاجران ایرانی ارائه نمی شود.

حمیدرضا قلمکاری تعامالت بانکی را یکی از مهم ترین ابزارهای تجارت 
بین الملل برشمرد و افزود: در تمام نشســت های بین المللی همواره 
باید برای تقویت روابط بانکی دو طرف تأکید شود تا امکان تجارت با 

کشورهای هدف فراهم شود.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان انتقاد کرد:

هزینه شدن ساالنه ۱5 هزار میلیارد تومان منابع اصفهان در خارج استان

غیر از کانال بودجه دولت می تواند 
از طریق راه های دیگری نسبت به 
تأمین مالی خسارات اقدام کند که 
چاپ پول یکی از این گزینه هاست

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان:
73۴ کیلومتر از محورهای تخریب شده استان اصفهان ترمیم شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با اشــاره به وقوع سیل در محورهای مواصالتی 
اســتان اصفهان گفت: در جریان بارش سیل در محورهای مواصالتی اســتان اصفهان ۷۳۴ کیلومتر از 
محورهای تخریب شده ترمیم شد.مهدی خضری اظهار کرد: در نوروز امسال عالوه بر افزایش بار ترافیکی 
در محورهای مواصالتی استان اصفهان، شاهد وقوع سیل، طوفان و در برخی از شهرستان ها بارش شدید 

برف بودیم که زحمت راهداران را مضاعف کرد.
وی با بیان اینکه برای مدیریت بحران در استان اصفهان در این مدت 5۴ جلسه برگزار شده، افزود: برای 
جلوگیری از بروز مشکالت ۲۳۴ دســتگاه ماشــین آالت با ۴۱۸ نفر نیروی راهدار به محل های مستعد 

بحران اعزام شدند.

مدیر منطقه شمال و شرق شرکت توزیع برق استان اصفهان:
پیش بینی می شود امسال خاموشی نداشته باشیم

مدیر منطقه شمال و شرق شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: در سال جاری با توجه به میزان نزوالت آسمانی، 
ساخت نیروگاه های جدید و ورود این نیروگاه ها به شبکه تا اردیبهشت ماه امسال، پیش بینی می شود میزان تولید 
از مصرف بیشتر شده و به تبع آن امسال تجربه خاموشی نداشته باشیم. امیر رمضانی  اظهار کرد: در سال گذشته 
میزان تولید و مصرف در اصفهان تقریبا برابر بود؛ اما به دلیل سراسری بودن شبکه برق در کشور واینکه تولید، توزیع 
و مصرف به صورت سراسری انجام می گیرد، در اصفهان نیز خاموشی رخ داد.برای امسال پیش بینی شده که مصرف 
برق کشور از ۷۰ هزار مگاوات فراتر رود و در این صورت شش هزار مگاوات کمبود برق در کشور وجود داشته باشد؛ 
اما خوشبختانه همه این موارد در برنامه »۰۹۸« دیده شده و بارندگی های اخیر نیز به تسهیل انجام این برنامه کمک 

زیادی کرده است.

در این کتاب با پرهیز از مطلق کردن 
عامل اقتصادی به کوتاهی هرچه 
بیشتر، سیمای تاریخی، طبیعی، 
جمعیتی، اشتغال، بودجه دولت، 
برنامه های عمرانــی، نظام پولی 
بانکــی، بخش های کشــاورزی 
و صنعــت، صنعت نفــت و گاز، 
بازرگانــی خارجــی و داخلی و 
چند بخش اجتماعی، با استفاده 
 از اســناد و آمارهــای رســمی

 بررسی می شود. 

آشنایی با اقتصاد

معرفی کتاب

سمیرا خالقی
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مفاد آراء
1/53 آگهی ابالغ مفــاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139360302027007583 مورخ 1393/05/27 غالمعلي عشقي  فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 15 صادره از خور و بیابانک بشــماره ملي 5409839978 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12546 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 152/4  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2 - راي شــماره 139760302027003368 مورخ 1397/03/29 علي باقري مارچوبه  
فرزند حسین  بشماره شناســنامه 144 صادره از اردستان بشماره ملي 1189195054 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 126/7 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید محمد و سید جواد ابرقویی.
3 - راي شــماره 139760302027005330 مورخ 1397/06/06 ملک محمد ســالي 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 18 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649832064 در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 199/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

4 - راي شماره 139760302027005331 مورخ 1397/06/06 اصغر مظاهري فرزند 
محمدکاظم بشماره شناسنامه 19 صادره از تیران  بشماره ملي 5499756651 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 199/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
5 - راي شماره 139760302027006755 مورخ 1397/07/19 فیروزه هدائی اصفهانی 
فرزند احمد بشــماره شناسنامه 508 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284742938 در 
ششــدانگ یکباب کارگاه صنعتی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 487/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
6 - راي شــماره 139760302027006963 مورخ 1397/07/23 مریم رسولی فرزند 
محمد علي بشماره شناسنامه 2008 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288272154 در 45 
سهم و پنج - هفتم سهم مشاع از 160 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 13114 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 158 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
7 - راي شــماره 139760302027007182 مورخ 1397/08/01 عباســعلي غالمي 
آهنگران فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 2 صادره از نائین بشماره ملي 1249618525 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمد فروغی ابری .
8 - راي شماره 139760302027007262 مورخ 1397/08/05 رضوان نقیان فشارکی 
فرزند یداله  بشماره شناسنامه 6 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659595480 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3124 فرعي 
از اصلي 5190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 249/86 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
9 - راي شماره 139760302027007263 مورخ 1397/08/05 مرتضی نقیان فشارکي 
فرزند باقر بشماره شناسنامه 33 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291058869 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3124 فرعي 
از اصلي 5190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 249/86 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
10- راي شماره 139760302027007326 مورخ 1397/08/09 زیبا حدادي اصفهاني 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 49283 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280918421 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 7 فرعي از اصلي 
15196 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 204/76 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
11 - راي شــماره 139760302027007395 مورخ 1397/08/10 محمدرضا برداران 
نقشینه فرزند محمد بشماره شناسنامه 4590 صادره از تهران بشماره ملي 0042508691 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 4094 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 223/39 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
12 - راي شماره 139760302027007848 مورخ 1397/08/26 حسین ترابي مزرعه 
ملکي فرزند قاسم بشماره شناسنامه 4 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659463851 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 122/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
13 - راي شماره 139760302027008004 مورخ 1397/08/28 احمد رضا سیاحیان 
دهکردي فرزند محمد علي بشــماره شناسنامه 2370 صادره از شــهرکرد بشماره ملي 
4621660659 در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه قسمتي از پالک شماره 10409 اصلي 
واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان که با قسمتی از پالک 10409/427 
تشکیل یکبابخانه را میدهد به مســاحت 9/44 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حاج عبدالوهاب فزوه .
14- راي شــماره 139760302027008010 مــورخ 1397/08/29 احمد منصوری 
فرزند محمدعلي بشماره شناســنامه 14 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659581951 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 170 فرعي از 
اصلي 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 150/70 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
15- راي شــماره 139760302027008187 مــورخ 1397/09/05 مهري نیلي احمد 
آبادي فرزند محمد حسین بشــماره شناســنامه 38920 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282316656 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
13127 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 105/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رباب ریسمانچیان.
16- راي شماره 139760302027008427 مورخ 1397/09/11 سیدرضا حسیني قارنه 
فرزند سیدعبداهلل بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291896511 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
152 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203/20 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد و عباس فروغی بالسویه.
17- راي شــماره 139760302027008428 مورخ 1397/09/11 رضا موسوي فرزند 
یعقوب بشماره شناسنامه 21221 صادره از تهران بشماره ملي 0059383224 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 152 فرعي از 
اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203/20 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد و عباس فروغی بالسویه.
18- راي شــماره 139760302027008870 مــورخ 1397/09/20 رضــا عابــدي 
فرزند مسیح بشــماره شناسنامه 1545 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284856259 
در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه 
 زمین پــالک 1 واقع در بخش 18 ثبــت اصفهان به مســاحت 200 مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.

19- راي شماره 139760302027008873 مورخ 1397/09/20 منیره گنجي ارجنکي 
فرزند خداداد بشماره شناسنامه 28 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291527656 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
20- راي شــماره 139760302027008891 مــورخ 1397/09/20 نعمت اله غالمي 
سمســوري فرزند حســین بشــماره شناســنامه 199 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283923841 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
333 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/37 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسینعلی تربت .
21- راي شــماره 139760302027009196 مــورخ 1397/09/26 خدامراد میرزائی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 366 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129305953 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعي از اصلي 

43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 91 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شماره 139760302027009217 مورخ 1397/09/27 اعظم مومنین فرزند 
حیدرعلي بشماره شناسنامه 54 صادره از خوانسار بشــماره ملي 1229625054 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13043 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/88 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
23- راي شــماره 139760302027009219 مورخ 1397/09/27 احمد مومني فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 16880 صادره از خوانسار بشــماره ملي 1229226524 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13043 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/88 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
24- راي شــماره 139760302027009433 مورخ 1397/10/02 مرتضي سقاحیات 
بخش فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 649 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283575914 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 127/20 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
25- راي شماره 139760302027009434 مورخ 1397/10/02 نصرت برجکاني فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 1858 صادره از شلمزار بشماره ملي 6339248578 در چهار و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 127/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شماره 139760302027009441 مورخ 1397/10/02 سید جواد میرفندرسکي 
فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 1464 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285546288 
در 926 سهم مشاع از 1392 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 13079 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

99/71 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
27- راي شــماره 139760302027009442 مــورخ 1397/10/02 بدرالســادات 
میرفندرسکي فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 37735 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1280802960 در 233 سهم مشاع از 1392 سهم ششدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 13079 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 99/71 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28- راي شماره 139760302027009443 مورخ 1397/10/02 زهرا رستمي برتیاني 
فرزند محمدتقي بشماره شناسنامه 36873 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282296132 
در 233 سهم مشاع از 1392 سهم ششدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 13079 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

99/71 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شماره 139760302027009496 مورخ 1397/10/03 یحیی طاهری عمرو 
آبادی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 27 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199567701 در 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
121 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/13 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
30- راي شــماره 139760302027009497 مــورخ 1397/10/03 محمــد طاهري 
عمروآبادي فرزند یحیي بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1274222540 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
121 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/13 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
31- راي شماره 139760302027009498 مورخ 1397/10/03 زهرا صادق پور فرزند 
محمد علي بشماره شناسنامه 13 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199597831 در یکدانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 121 فرعي 
از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/13 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
32- راي شماره 139760302027010081 مورخ 1397/10/15 فاطمه پیر علی زفره 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1481 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286724384 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 62/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین کشاورز هفدانی.
33- راي شــماره 139760302027010326 مــورخ 1397/10/19 رســول حیدري 
دســتجردي فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 89630 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1281891339 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/12 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي محمد باقر بخردی فرزند محمد 

حسین.
34- راي شــماره 139760302027010330 مورخ 1397/10/19 اصغر کامران فرزند 
مهدي بشماره شناسنامه 25 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649897451 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 167/12 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد باقر بخردی فرزند محمد حسین.
35- راي شماره 139760302027010434 مورخ 1397/10/22  اسداله قائدي ارجنکي 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 11 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4622926911 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 92/34 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج حسین شاهزیدی فرزند محمد.
36- راي شــماره 139760302027010437 مورخ 1397/10/22 زهرا غالمي فرزند 
ایازعلي بشماره شناسنامه 1 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4622972697 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 92/34 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج حسین شاهزیدی فرزند محمد.
37- راي شــماره 139760302027010486 مورخ 1397/10/23 عبدالرسول باقری 
فرزند خدایار بشماره شناسنامه 36493 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282289977 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي یداله امینی پزوه.
38- راي شماره 139760302027010719 مورخ 1397/10/30 اسداله پارساپور فرزند 
محمد حسین بشماره شناســنامه 635 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288671490 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 170 فرعي از اصلي 
12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمود و علی فروغی ابری فرزندان اسماعیل .
39- راي شماره 139760302027010747 مورخ 1397/11/01 اصغر اتحادی فرزند 
مرتضي بشماره شناســنامه 13055 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283832356 در 

ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 185 فرعي از اصلي 
12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی اتحادی.
40- راي شــماره 139760302027010780 مــورخ 1397/11/02 محبوبه بهرامي 
کرکوندي فرزند عباســعلي بشــماره شناســنامه 1144 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288040962 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 
فرعي از اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
41- راي شماره 139760302027010781 مورخ 1397/11/02 قربانعلي شفیعي فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 8977 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283791641 در 
ششدانگ یکباب خانه سفت کاری شده احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/37 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
42- راي شماره 139760302027010804 مورخ 1397/11/02  سهیال زارع پور نصر 
آبادي فرزند سعداله بشماره شناسنامه 138 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291097351 
در ششدانگ یکباب انبار مواد غذایی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 45 فرعي 
از اصلي 34 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 6043/60 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
43- راي شماره 139760302027010810 مورخ 1397/11/03 فردوس صبوري فرزند 
قدرت اله بشماره شناسنامه 47 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199738451 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 106/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي اصغر شاه زیدی فرزند محمد.
44- راي شــماره 139760302027010844 مورخ 1397/11/04 رسول کیخسروی 
فرزند شکراله بشماره شناسنامه 52084 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280947314 در 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 221/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي مهدی اشتهاردیها فرزند هادی.
45- راي شماره 139760302027010851 مورخ 1397/11/04 سید مصطفي حسینی 
فرزند سید جالل بشماره شناسنامه 1016 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283985764 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 
15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 222/85 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي احمد کردگاری کردآبادی.
46- راي شــماره 139760302027010856 مورخ 1397/11/04 مرتضی کوهستانی 
پزوه فرزند نظرعي بشماره شناسنامه 442 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291473467 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 122/06 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي فخری جیحانی نژاد .
47- راي شماره 139760302027010900 مورخ 1397/11/06 ابراهیم صالحی سیف 
آبادی فرزند گودرز بشماره شناسنامه 442 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286743443 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 

1 واقع در 18 ثبت اصفهان به مساحت 195/80 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
48- راي شــماره 139760302027010901 مــورخ 1397/11/06 خدیجه صالحي 
بختیاري فرزند مراد بشماره شناسنامه 2163 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289423180 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 

1 واقع در 18 ثبت اصفهان به مساحت 195/80 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
49- راي شماره 139760302027010941 مورخ 1397/11/06 فرخنده السادات تقوی 
فرزند سیدعبدله بشماره شناسنامه 98 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129618841 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
10308 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 79/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي اسماعیل فدایی فرزند غالمرضا.
50- راي شماره 139760302027010957 مورخ 1397/11/07 صدیقه شفیعي نیک 
آبادي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 54100 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281637998 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 305/92 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباسعلی کشاورز.
51- راي شماره 139760302027011037 مورخ 1397/11/09  ناصر هارون رشیدي 
فرزند بازعلي بشماره شناسنامه 813 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129212599 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعي از اصلي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 209/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسن صغیرزاده دارکی فرزند رضا.
52- راي شماره 139760302027011041 مورخ 1397/11/09 شرکت نساجي رنگین 
نماي سپاهان به شماره ثبت  50968 و شناسه ملي 10260695441 در ششدانگ یکباب 
کارگاه نساجی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 31 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 805/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
53- راي شــماره 139760302027011104 مــورخ 1397/11/10 قدیر علی قدیری 
پزوه فرزند رضا بشماره شناسنامه 456 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283911541 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 187/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد احمدی فرزند حسن.
54- راي شــماره 139760302027011105 مــورخ 1397/11/10 قدیر علی قدیری 
پزوه فرزند رضا بشماره شناسنامه 456 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283911541 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 188/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد احمدی پزوه فرزند حسن .
55- راي شماره 139760302027011113 مورخ 1397/11/11 حوا چراغی فرزند سیف 
اله بشماره شناسنامه 68 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129396444 در ششدانگ 
یکباب خانه با قید به اینکه منافع مورد تقاضا مادم الحیات با آقای علی ســرلک چیوائی 
میباشد و پس از فوت تابع عین است احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 127/50  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي یداله مارانی برزانی.
56- راي شماره 139760302027011121 مورخ 1397/11/11 ملکشاه خسروي فرزند 
علیقلي بشماره شناســنامه 3 صادره از بروجن  بشماره ملي 6299759178 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
57- راي شــماره 139760302027011335 مــورخ 1397/11/16 عبــاس مهتری 
فرزند محمد بشــماره شناسنامه 8032 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283782111 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
303 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 875/65 مترمربع. 
 خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي محمد علی ربانی خوراسگانی 

فرزند عبداله.
58- راي شــماره 139760302027011338 مورخ 1397/11/16 عباس کرباسیون 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 398 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285554302 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
303 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 875/65 مترمربع. 
 خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي محمد علی ربانی خوراسگانی

 فرزند عبداله.
59- راي شماره 139760302027011414 مورخ 1397/11/23 علیرضا الهي فر فرزند 
علي بشماره شناسنامه 388 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1091018308 در ششدانگ 

یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 279 فرعي از اصلي 15201 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 15/12 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي کمال کمالی .
60- راي شــماره 139760302027011415 مورخ 1397/11/23 ابوالفضل رضازاده 
کجاني فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291447121 در 
ششدانگ یکباب خانه نیمه ســاز احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از 
اصلي 10089 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 225/11 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین پسر حاجی صدر .
61- راي شماره 139760302027011444 مورخ 1397/11/23 حلیمه نادری درشوری 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 861 صادره از شهرضا بشماره ملي 1198507144 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
62- راي شــماره 139760302027011445 مورخ 1397/11/23 محمد حسن آصفی 
فرزند حیدرعلي بشماره شناسنامه 8112 صادره از سمیرم  بشماره ملي 1209071381 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 187 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 54/41 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
63- راي شماره 139760302027011463 مورخ 1397/11/24 محبوبه شجاعی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 504 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291385541 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 12820 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 381/47 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حسین شجاعی و اعظم فروغی.
64- راي شــماره 139760302027011501 مــورخ 1397/11/25 صدیقه نظام زاده 
اژیه فرزند هاشم بشماره شناسنامه 30 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659736653 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 200/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي مسعود هادی .
65- راي شماره 139760302027011508 مورخ 1397/11/25 یداله صالحیان فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 837 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291455531 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6539 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138/62 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
66- راي شــماره 139760302027011515 مــورخ 1397/11/25 فاطمه ســادات 
طباطبائي فرزند ســید حسین بشــماره شناســنامه 349 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291531386 در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6539 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138/62 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
67- راي شــماره 139760302027011663 مورخ 1397/11/27 ناصر مساحی پزوه 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 3 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 5659788815 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6513 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/47 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
68- راي شماره 139760302027011668 مورخ 1397/11/27 منصور مساحي پزوه 
فرزند حسین بشــماره شناسنامه 33 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291324941 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6513 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/18 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
69- راي شــماره 139760302027011728 مــورخ 1397/11/27 جمیلــه یزدانی 
خوراســگانی فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291316841 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
311 فرعي از اصلي 11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/34 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
70- راي شــماره 139760302027011730 مــورخ 1397/11/27 امید وهمن فرزند 
مسعود بشماره شناسنامه 55 صادره از فالورجان بشماره ملي 1111413266 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 43 فرعي از اصلي 10354 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 268/77 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
71- راي شــماره 139760302027011733 مــورخ 1397/11/27 مصطفــی یاری 
جوهرانی فرزند حســین بشــماره شناســنامه 16778 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283869624 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12638 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 181 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مهدی نیکدارپور .
72- راي شــماره 139760302027011735 مــورخ 1397/11/27 ناصــر قیصري 
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 195 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291450149 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 184/89 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
73- راي شــماره 139760302027011736 مــورخ 1397/11/27 عزت الســادات 
حسینی فرزند ســید مرتضي بشماره شناســنامه 76245 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281856665 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 184 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي صفرعلی قندی جلوانی فرزند حسین.
74- راي شــماره 139760302027011795 مورخ 1397/11/28 امیر رضا هاشــمی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 2294 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287138977 
در ششدانگ یکباب خانه سفت کاری شــده احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 231 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
75- راي شــماره 139760302027011797 مــورخ 1397/11/28 فخرالزمان معلم 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1340 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1289382999 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 12454 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 282/60 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
76- راي شماره 139760302027011799 مورخ 1397/11/28 شیماء صادقي امیني 
فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 2828 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290710570 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12454 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/60 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
77- راي شــماره 139760302027011846 مــورخ 1397/11/30 محمدرضا باقري 
رناني فرزند علي بشماره شناسنامه 8513 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283194406 
در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 394 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 34/77 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
78- راي شماره 139760302027011872 مورخ 1397/11/30 نفیسه عابدي کوپائي 
فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه 455 صادره از کوهپایه بشماره ملي 6569386458 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12163 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 262 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي ورثه رمضان شهرستانی فرزند یداله.
79- راي شماره 139760302027011873 مورخ 1397/11/30 زهره عابدي کوپائی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 118 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659361773 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12163 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 262 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي ورثه رمضان شهرستانی فرزند یداله.
ادامه در صفحه5 
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پیشنهاد سردبیر:

بهزیستی

با مسئوالن

مدیرعاملسازمانپارکها:
»کاج« افسردگی نمی آورد

چندی پیش، فریده روشن، رییس کمیسیون 
فرهنگی- ورزشی شورای شهر گفته بود درخت 
کاج با اینکه آب کمتری مصــرف می کند، اما 
در افسردگی شهروندان موثر است.حاال فروغ 
مرتضایی نژاد می گوید: در رابطه با تاثیر درخت 
کاج بر میزان افسردگی شــهروندان، مطالعه 
علمی تاکنون صورت نگرفته و مقاله ای نوشته 
نشده اســت.با این حال او باور دارد کاج دارای 
ماده موثری است که این ماده را در فضا پخش 
می کند و مانع از رشــد انــواع دیگر گونه های 
گیاهی در اطراف این درخت می شود. وجود و 
اثر این ماده بر فضای اطرافش به صورت علمی 
اثبات شده؛ اما ارتباط علمی آن با افزایش میزان 
افسردگی اثبات نشده است.مدیرعامل سازمان 
پارک ها ادامه می دهد: در صورت اثبات علمی 
تاثیر درخت کاج بر افزایش میزان افســردگی 
شهروندان، امکان حذف این حجم از کاج وجود 
ندارد. کاج جزو مقاوم تریــن گونه درختان در 
جنگل  کاری و محیط شــهر اصفهان است؛ در 
کمربند ســبز شهر نیز بیشــترین میزان کاج 
مشاهده می شــود. وی تصریح می کند: ابتدا 
باید تاثیر کاج بــر افزایش افســردگی از نظر 
علمی ثابت شــود. چون این درخــت تنها در 
ایران کاشته نمی شــود و در تمام جهان از آن 

استفاده می شود.

کارشناسمسئولپیشبینیهوایاستان:
اصفهان، گرم شد

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای استان 
اصفهان با اشاره به اســتقرار جوی پایدار روی 
 اســتان طی چند روز آینده، گفت: دمای هوا 
در بیشتر مناطق استان چهار درجه گرم تر شد.

ابراهیم هنرمند، با بیان اینکه بررسی نقشه های 
هواشناسی بیانگر جوی نســبتا پایدار طی دو 
روز آینده روی استان است، اظهار کرد: براین 
اساس در بیشــتر مناطق استان آسمان صاف 
تا قســمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد 
نسبتا شدید، در برخی مناطق وزش باد شدید 
پیش بینی می شــود. وی با بیــان اینکه دمای 
هوا دربیشتر مناطق اســتان ۲ تا چهار درجه 
ســانتی گراد افزایش خواهد داشت، ادامه داد: 
بر این اساس بیشینه و کمینه دما در کالن شهر 
اصفهان ۲۴ و ۱۱ درجه سانتی گراد باالی صفر 

پیش بینی می شود.

معاوناجتماعیبهزیستیاستان
تشریحکرد:

دالیل طالق زوج های اصفهانی
معــاون اجتماعی بهزیســتی اســتان اصفهان 
گفت: بیشــترین دالیل طــالق در اصفهان به 
ترتیب پنج درصد بی توجهــی مرد، چهار درصد 
بی احترامــی، چهار درصد پایین بودن آســتانه 
تحمل مرد،3/5درصد بددهنی مردان و ۲/5درصد 
ضرب وشتم،۴/۱۴ درصد عدم سازگاری مردان، 
دو درصد اعتیاد و ۲/7درصد ناتوانی در مســائل 

زناشویی  بوده است.
مجتبی ناجــی اظهار کرد: مفهومــی در ادبیات 
اعتیاد به نام هم وابســتگی وجــود دارد؛ به این 
معنا که اعضای خانواده معتاد هم بیمار هستند 
و همانطور که فرد بیمار نیازمند خدمات درمانی 
اســت، خانواده او هم به مداخــالت درمانی نیاز 
دارند. وی با اشــاره به اینکه اعضای خانواده فرد 
معتاد تحــت تاثیر رفتــار اعتیادی فــرد معتاد 
هستند، افزود: خانواده فرد معتاد از واکنش هایی 
اســتفاده می کنند که بیمارگونه است و مواردی 
چون پنهان کاری، ســرپوش گذاشــتن بر رفتار 
اعتیادی فرزندان یا همســر و یا حتی همراهی و 
همکاری با فرد معتاد و به عهده گرفتن مشکالت 
زندگــی از جمله این رفتارهاســت. وی با تاکید 
بر اینکه احساســات و هیجانات قابل ســرایت 
هستند، اظهار کرد: یک فرد افســرده معتاد در 
یک خانواده می تواند بر دیگران هم تاثیر بگذارد. 
این روان شــناس بالینی در خصوص دالیل این 
افسردگی در افراد خانواده فرد معتاد گفت: اعضای 
خانواده این معتادان به دلیل تالش بســیار برای 
اصالح و بهبود بیماری کــه در اکثر اوقات ناکام 
اســت، به درماندگی و یأس می رسند که این امر  

یکی از مولفه های افسردگی است.
وی با بیان اینکه همه تصورات بر این اســت که 
اعتیاد با طالق مرتبط اســت، افزود: آماری که 
در این زمینه ثبت شــده در مراجعان سه ماهه 
آخر ســال گذشــته در مراکز طالق بهزیستی 
 شــهر اصفهان تنها دو درصد متقاضیان طالق،
  دلیل طــالق خــود را اعتیــاد شــوهر اعالم

 کردند.

پریساسعادت

دختروپسرجوانبااشتیاقسوار»هلیشات«
میشوند.پرندهکوچکوگرانقیمتیکهپسر
برایغافلگیرکردننامزدشتهیهکردهاست.
پسرجوانهفتههابرایاینبرنامهتالشکردهو
بادیدنشوقدرچشماندخترموردعالقهاشاز
کارخودراضیبهنظرمیرسد.اینجشندونفره
درآسمانالبتهبایکتراژدیبهپایانمیرسد
آنهموقتیپسربرایگرفتنیکعکسسلفی،
سرشالبهالیپرههای»هلیشات«گیرمیکند
وبهطرزدلخراشیجانمیسپارد.اینتنهایکی
ازصدهاوهزارانبرنامهایاستکهاینروزهادر
میانجوانانایرانیمدشدهاست؛سورپرایزهای
عجیبوغریبوبیسابقهایکهاتفاقابهشدت
همطرفدارداردوهرروزوجــهخالقانهترو
تازهتریازآنمدمیشود.ازقرقسانسهای
ســینماییبرایتبریکتولدتاسورپرایزهای
درخواستازدواجو...درپاساژهاورستوران

هایشلوغوپررفتوآمد.
جشنهاییکهباماغریبههستند

ورود ســریع ایرانی ها به فضای مجازی طی یک دهه 
اخیر موجب شده تا بخش وسیعی از فرهنگ ما تحت 
تاثیر قرار بگیرد و البته با توجه به شکنندگی پایه های 
فرهنگی، بسیاری از آداب و رسوم غربی حاال تبدیل به 
ویترینی برای جلب توجه از یک سو و دکانی برای کسب 
درآمد های میلیونی از سوی دیگر باشد. از جشن تعیین 
جنسیت و روز ولنتاین و انواع جشن های پر هزینه دیگر 
که بگذریم، بخش هایی از خصوصی ترین مناســبت 
های زندگی ما ایرانی ها نیز تبدیل به یک شوی همگانی 
شده است. نمونه آن را می توان در خواستگاری پر سر 
و صدای جوان اراکی از دختر مورد عالقه خود در یک 
پاساژ شلوغ و یا خواستگاری کاپیتان در حضور مسافران 
پرواز کیش تهران از دختر مورد عالقه اش مشــاهده 
کرد.غافلگیری در فرهنگ ما ایرانی ها چندان معنایی 
ندارد، اغلب جشن ها و مناسبت های ما معموال با برنامه 
ریزی و تاریخ و روز مشــخص انجام می شده است. از 
خواستگاری تا جشــن به دنیا آمدن فرزندان همه با 
حضور بزرگان و در قالب های سنتی برگزار می شده؛ اما 
این روزها  سورپرایز کردن آنقدر میان ایرانی ها محبوب 
شده که دیگر هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند این روند 

را بین جوانان متوقف کند.
 هیجان برگزاری و بازخورد این نوع از برنامه ها برای ما 

ایرانی ها کــه اصوال چندان 
با حــوادث غیــر مترقبه و 
موقعیت های ناشــناخته 
ارتباط برقرار نمی کنیم یا 
زود از کــوره در می رویم و 
یا نمی دانیم که چطور باید 
اتفاقــات را مدیریت کنیم 

بسیار جالب است.
مرزهایخالقیتراردکردهایم

تاالرهای گفت وگو و صفحات اینســتاگرامی زیادی 
را می توان پیدا کــرد که پر از ایده هــا و عکس های 
مربوط به انــواع روش ها و برنامه ها برای ســورپرایز 
کردن هستند. »الکچری ســورپرایز« نام یک پیج در 
صفحه اینستاگرام است، پر از عکس های مهمانی های 
آنچنانی و غافلگیرکننده. بیش از ٨هــزار فالوور دارد 
و عکس هایش در رابطه با مهمانی و هدیه هایی اســت 
که جوان ها به عنوان ســورپرایز برای یکدیگر ترتیب 
داده اند. کاربران یا عکس هــا را الیک می کنند یا زیر 
عکس ها بــه تبادل نظــر و ایده گرفتــن می پردازند؛ 
اتفاقی کــه بازار ســورپرایز و طرفدارانــش را داغ داغ 
نشان می دهد. »روش های سورپرایز کردن عشقمون« 

نام یکی دیگر از تاالرهای 
گفت وگو در ســایت های 
اینترنت است. اعضای این 
تاالر، حضــور فعالی دارند: 
»تا حاال عشقتونو سورپرایز 
کردیــن؟ ســورپرایزای 
قشنگ زندگیتونو که برای 
عشــقتون انجام دادین یا 
قراره انجام بدین رو برامون بنویسین تا همه کلی روش 
ســورپرایز یاد بگیریم« کامنت های این  گفت وگو پر 
اســت از واکنش های متفاوت کاربران. سورپرایز البته 
حاال به مراســم عروسی هم رســیده و عروس و داماد 
ترجیح می دهند به شیوه های غیر معمول با هلیکوپتر و 

یا بالن به مراسم جشن عروسی خود وارد شوند.
کاسبیباسورپرایز

با یک جســت و جوی ســاده در اینترنت می توانید 
شرکت هایی را پیدا کنید که کسب و کارشان برگزاری 
جشن ها و مراسم هایی است که در آن تقریبا هر رویایی 
که داشته باشــید را برای تان عملی می کنند. از ورود 
ســیندرال و دزدان دریایی به تولد بچه ها تا برگزاری 
جشن سالگرد ازدواج در هلیکوپتر و شام اختصاصی در 

باالی برج های معروف تهران. بسیاری از گل فروشی هاو 
مراکز فروش لوازم تولد هم بسته های سورپرایز ویژه ای 
از بادکنک و گل و کیک دارند که می توانید به صورت 
غیر حضوری و یا در محل کار، شخص موردنظرتان را 
سورپرایز کنید. این ایده ها معموال بین 3 تا ۱0 میلیون 
برای برگزار کننده هزینه دارد و این هزینه با توجه به 
زمان و محل مورد نظر می تواند بیشتر هم باشد. این ایده 
ها آنقدر طرفدار پیدا کرده است که حاال استارت آپ 
ها و شرکت های دانش بنیان هم دست به کار طراحی  
برنامه ها و اپلیکیشــن هایی جهت برنامه ریزی برای 
غافلگیر کردن)!( هستند.  بوک سیتی های تهران هم 
سورپرایز های ویژه خود را طراحی کرده اند. آنها برای 
شــما کتاب هایی با طرح جلدی از نزدیکان تان تهیه 
می کنند و برخی حتی کتاب یا آلبوم موسیقی با امضای 
شاعر و نویسنده یا خواننده مورد نظرتان آماده می کنند. 
البته به شــما می گویند که امکان دسترسی به کدام 
نویسنده ها یا شعرا و خواننده هایی را دارند یا کتاب ها 
و موســیقی مورد عالقه فرد مورد نظرتان را به صورت 
آرشیو تهیه کرده  و به آدرس مورد نظرتان می فرستند. 
هزینه این سورپرایز ها هم بستگی به خدماتی دارد که 

به شما ارائه می دهند.

وقتی تنوع حد و مرز ندارد
رواجغافلگیریمیانماایرانیها؛

استارت آپ ها و شرکت های دانش 
بنیان هم دست به کار طراحی  برنامه ها 
و اپلیکیشن هایی جهت برنامه ریزی 

برای غافلگیر کردن)!( هستند

80- راي شماره 139760302027011874 مورخ 1397/11/30 فخري عابدي كوپائی 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 87 صادره از كوهپايه بشماره ملي 5659357539 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12163 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 262 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي ورثه رمضان شهرستانی فرزند يداله.
81- راي شــماره 139760302027012109 مورخ 1397/12/11 عليرضا فطن فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملي 1270811835 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 6289 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 111/79 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
82- راي شماره 139760302027012146 مورخ 1397/12/11 نجمه بهرامي فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 32 صادره از مباركه بشماره ملي 5419686937 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 94/39 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خانم 

صغری زارعی فرزند عزيزاله.
83- راي شماره 139760302027012157 مورخ 1397/12/12 احمد كردآبادی فرزند 
مهدي بشماره شناسنامه 1164 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283987244 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 5 فرعي از اصلي 15202 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161/75 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي عبدالرحيم كردگاری كردآبادی .
84- راي شــماره 139760302027012162 مورخ 1397/12/12 علی لوح موسوي 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 34319 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282270613 در 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 1001/07 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي حسين كشاورز فرزند رضا.
85- راي شماره 139760302027012172 مورخ 1397/12/12 اكبر صاعدی  فرزند 
محمدتقي بشماره شناسنامه 6911 صادره از سميرم بشماره ملي 1209059371 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4466 
فرعي از اصلي 10353 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 151/32 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي اداره كل اموال بنياد مستضعفان 

استان اصفهان.
86- راي شماره 139760302027012174 مورخ 1397/12/12 زهرا عنايتی كلمانی  
فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291317678 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4466 
فرعي از اصلي 10353 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 151/32 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي اداره كل اموال بنياد مستضعفان 

استان اصفهان.
87- راي شماره 139760302027012188 مورخ 1397/12/12 اصغر بهراميان رناني 
فرزند نعمت اله بشماره شناســنامه 20 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290160384 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
88- راي شماره 139760302027012246 مورخ 1397/12/14 سعيد قديری كفرانی 
فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه 6315 صادره از ورزنه بشماره ملي 5658900816 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 162 فرعي از اصلي 
12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 190 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رقيه فروغی ابری.
89- راي شماره 139760302027012252 مورخ 1397/12/14 حميدرضا افراز فرزند 
اسماعيل بشماره شناســنامه 1166 صادره از جرقويه بشماره ملي 5649383685 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 86/28 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي خديجه امينی سدهی فرزند حاج عبدالغفار.
90- راي شــماره 139760302027012255 مورخ 1397/12/14 محمد افراز فرزند 
اسماعيل بشماره شناســنامه 1002 صادره از جرقويه بشماره ملي 5649381909 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 86/28 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي خديجه امينی سدهی فرزند حاج عبدالغفار.
91- راي شــماره 139760302027012257 مورخ 1397/12/14 نعمت اله صالحي 
اســفنداراني فرزند ابراهيم بشــماره شناســنامه 1301 صادره از جرقويه بشــماره ملي 
5649385033 در يکدانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 86/28 مترمربع. خريداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خديجه امينی سدهی فرزند حاج عبدالغفار.
92- راي شــماره 139760302027012258 مورخ 1397/12/14 حســين صالحي 
اسفنداراني فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 5 صادره از جرقويه بشماره ملي 5649908656 
در يکدانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 86/28 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي خديجه امينی سدهی فرزند حاج عبدالغفار.
93- راي شماره 139760302027012298 مورخ 1397/12/14 امير زارع فرزند حسين 
علي بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملي 1270025198 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 88/70 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

حيدرعلی رمضانی بوزانی.
94- راي شــماره 139760302027012561 مورخ 1397/12/15 اكبر يوسفی گورتی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 2315 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286670942 در 
ششدانگ يکباب كارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 16 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 501/10 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي مخدره رباب خانم فرزند ميرزا حسينعلی.
95- راي شــماره 139760302027012563 مــورخ 1397/12/15 حميد ســلماني 
كردآبــادي فرزند علی بشــماره شناســنامه 1416 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291589619 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
1 فرعي از اصلي 10248 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 171/20 مترمربع. 

خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ابوالحسن عشاقی فرزند رضا.
96- راي شماره 139760302027012564 مورخ 1397/12/15 بتول سلمانی كردآبادی 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 21 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291289607 در 
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي از اصلي 
10248 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 210 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي ابوالحسن عشاقی فرزند رضا.
97- راي شماره 139760302027012565 مورخ 1397/12/15 احمد جعفري كمشچه 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 1195 صادره از كمشچه بشماره ملي 6609441111 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 159/80 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
98- راي شماره 139760302027012604 مورخ 1397/12/15 غالمرضا داوری دولت 
آبادی فرزند علي بشماره شناسنامه 65736 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281755451 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 250/25 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسن دردشتی .
99- راي شــماره 139760302027012605 مورخ 1397/12/15 زهرا قندي جلواني 
فرزند صفرعلي بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291705368 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 19 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 250/25 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسن دردشتی .
100- راي شماره 139760302027018647 مورخ 1397/12/21 عليرضا عباسی فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 483 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291532722 در ششدانگ 
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 0 فرعي از اصلي 7887 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 33/66 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي علی كاظمی .
101- راي شــماره 139760302027018649 مــورخ 1397/12/21 مهدی صالحی 
بروجنی فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 185 صادره از بروجن بشماره ملي 4650505631 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/62 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
102- راي شــماره 139760302027018651 مورخ 1397/12/21 مجيد عباســی 
فرزند حسين بشماره شناسنامه 1495 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291567062 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 180/62 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
103- راي شماره 139760302027019946 مورخ 1397/12/28 اكبر ولي پور فرزند 
علی بشماره شناسنامه 69 صادره از مباركه بشــماره ملي 5419365723 در ششدانگ 
يکباب مغــازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقــع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 28/70 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

عبدالعلی كشاورز .
104- راي شماره 139760302027019947 مورخ 1397/12/28 اكبر ولي پور فرزند 
علی بشماره شناسنامه 69 صادره از مباركه بشــماره ملي 5419365723 در ششدانگ 
يکباب مغــازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقــع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 32/75 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

عبدالعلی كشاورز .
105- راي شماره 139860302027000019 مورخ 1398/01/07 روح اله اكبری طرقی 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 678 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286073278 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 107 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي صغری زارعی فرزند عزيز اله .
106- راي شــماره 139860302027000048 مورخ 1398/01/10  رســول حياتي 
كردآبادي  فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 1180 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291587284 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
98 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/23 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
107- راي شــماره 139860302027000072 مورخ 1398/01/11 سيد احسان هاني 
طبائي زواره فرزند سيد مصطفي بشماره شناسنامه 1490 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287061907 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20/82 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
108- راي شــماره 139860302027000074 مــورخ 1398/01/11 فاطمه آصالح 
فرزند كريم بشماره شناســنامه 3470 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287150731 
در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
 پالک 1 واقــع در بخش 18 ثبــت اصفهان به مســاحت 20/82 مترمربــع. خريداري 

طي سند رسمي.
109-راي شــماره 139860302027000089 مورخ 1398/01/11 رحمت اله عابدي 
كوپائي فرزند رضا بشماره شناسنامه 39 صادره از كوهپايه بشماره ملي 5659359310 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 171/85 مترمربع قسمتي از پالک 

شماره 3 فرعي از 10246 اصلي به مساحت 78/74 مترمربع و 2 فرعي از 10273 اصلي به 
مساحت 93/05 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان. خريداري 

طي سند رسمي.
110- راي شــماره 139860302027000090 مورخ 1398/01/11 حســين كريمي 
كردآبــادي فرزند عليرضا بشــماره شناســنامه 21 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291224661 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 171/85 مترمربع 
قسمتي از پالک شماره 3 فرعي از 10246 اصلي به مساحت 78/74 مترمربع و 2 فرعي 
از 10273 اصلي به مساحت 93/05 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان. خريداري طي سند رسمي.
111- راي شماره 139860302027000170 مورخ 1398/01/18 محسن كيانی ابری 
فرزند علی بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291341501 در ششدانگ 
يک قطعه زمين مزروعی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 12670 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1905/03 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمد فروغی .
112- راي شماره 139860302027000175 مورخ 1397/12/28 محسن كيانی ابری 
فرزند علی بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291341501 در ششدانگ 
يک قطعه زمين مزروعی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 12670 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 858/63 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/01/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/11

م الف:432735 مهدی شبان رييس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان

آگهی تغییرات شرکت شیمیائی سانلی سپاهان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 50208 و شناسه ملی 

 10260686792
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : واردات دام و طیور زنده و فرآورده های دام 
و طیور،نهاده های خوراک دام و طیــور، داروی دام و طیورومکملهای 
غذایی دام و طیورومواد افزودنی خوراک دام و طیوروآبزیان و تجهیزات 
مربوطــه و صــادرات و واردات کلیه محصوالت مجــاز دام و طیور و 
محصوالت باغی و زراعی و واردات و صادرات انواع بذرهای مجاز گیاهی 
از جمله بذرهای اصالح شده و هیبریدی و فله ای سبزیجات و صیفی 
جات و گلهای زینتی و مرکبات بصورت فله ای وسپس بسته بندی آنها 
در داخل کشور و فروش داخلی و یا صدور آن و یا واردات وخرید و فروش 
انواع بذرهای مجاز گیاهی مذکوربصورت بسته بندی شده و تجهیزات 
مربوطه،ترخیص کاال از گمرکات داخلی، شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتی وخصوصی اعم ازداخلــی وخارجی ، اخذ واعطــای نمایندگی 
شرکت های معتبر داخلی و خارجی ، گشایش اعتبارات و ال سی برای 
شرکت نزد بانک ها ،اخذ وام و اعتبارات داخلی و خارجی ، برپایی غرفه 
و شــرکت در نمایشــگاههای داخلی و بین المللی در صورت نیاز پس 
از اخذ مجوزهای الزم به موضوع فعالیت در اساســنامه شرکت الحاق 
گردید. ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیســت . اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )425802(
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 تصمیم نهایی »وراتی« 
PSG برای ماندن یا رفتن از

مارکو وراتــی، یکــی از بازیکنــان کلیدی و 
تاثیرگذار پاری  ســن  ژرمن است.این هافبک 
ایتالیایی بارهــا مورد 
توجه باشــگاه های 
بــزرگ اروپایــی 
قرار گرفته؛ اما بار 
دیگــر تاکید کرد 
که به حضورش در 
پاری  سن  ژرمن ادامه 
می دهد. او در این باره گفت: این تصمیم نهایی 
من اســت. در پاری ســن ژرمن باقی خواهم 
ماند مگر اینکه باشــگاه من را نخواهد و دراین 
صورت تیم بعدی ام را انتخاب می کنم. وراتی 
در ادامه به خاطره تلخ خــود در فصل جاری 
اشاره کرد و در این رابطه،گفت: شکست برابر 
منچستریونایتد را هنوز هم فراموش نکرده ام. 
واقعا شــب تلخی بود. اگر ۱۰ بــار دیگر برابر 
منچســتر بازی می کردیم در ۹ بار آن پیروز 
می شدیم. شــاید من عصبانی تر از هر بازیکن 
دیگری باشــم؛ اما باید قبول کــرد که فوتبال 
هم مانند زندگی اســت و همه چیز را به شما 

نمی بخشد.

 ماجرای شادی گل عجیب 
»صالح« چه بود؟

 لیورپول در حســاس ترین دیــدار این هفته 
توانست با گل های سادیو مانه و محمد صالح، 
چلســی را شکســت 
بدهد و بــار دیگر 
به صــدر جدول 
لیگ برتر برگردد. 
صالح، بعد از گل 
تماشایی اش، شادی 
گلــی را بــه نمایش 
گذاشت که پیش از آن از او دیده نشده بود. او در 
پایان بازی اعالم کرد که این حرکت را با الهام 
از یک حرکت یوگا انجام داده است: »من یوگا 
کار می کنم و در آن لحظه این حرکت به ذهنم 
آمد.« صالح همچنین در مورد گلی که به ثمر 
رساند، گفت: »معموال با داخل پا شوت می زنم؛ 
اما در این مورد، به خاطر اینکه فاصله زیاد بود، 
باید با قدرت ضربه می زدم. خوش شانس بودم 

که توپ به آن شکل وارد دروازه شد.«

آغاز فیزیوتراپی بازیکنی که 
از مرگ گریخت

بازیکن تیــم فوتبال الجزیره امــارات مراحل 
درمانی را با موفقیت پشــت سر می گذارد.در 
جریان دیدار تیم های 
الجزیره و االمارات، 
ربیــع  احمــد 
برخــورد بســیار 
وحشــتناکی بــا 
تیربرق کنار زمین 
داشــت و خیلی هــا 
تصور کردند که او پیش از اینکه اورژانس برای 
نجات جانش فرا برسد، جان باخته است. ربیع 
خیلی زود به بیمارســتان شــهر دبی انتقال 
یافت و خوشــبختانه زنده مانــد.در گزارش  
روزنامه البیان امارات آمده است:» ربیع مرحله 
فیزیوتراپی را در بیمارســتان رشید آغاز کرد، 
جایی که او درمان می شود تا بتواند سالمتی و 
توانایی کامل خود را حفظ کند«. طی چند روز 
گذشــته بهبود قابل مالحظه ای در وضعیت او 
نشان داده شده و پزشکان سالمت این بازیکن 
را از طریق چندین آزمایش پزشکی که در مغز 

و اعصاب و چشم او انجام شده، تایید کردند.

بایرن از »رم« هافبک می گیرد
بایرن مونیخ برای بازی ســاز خــط میانی اش 
ممکن اســت از رم ایتالیا هافبک بگیرد.تغییر 
و تحوالت گســترده ای 
برای مونیخی ها در 
راه خواهــد بود. 
از جملــه بــرای 
ن  ا نه میــد میا
باواریایی هــا چند 
گزینه را مد نظر قرار 

مطابق اعــالم روزنامه بیلد؛ نیکولو داده انــد.
زانیولو، بازیکــن پرانرژی تیــم آ.اس رم نظر 
مدیریت بایــرن را به خود جلب کرده اســت.

براســاس همین اعالم، تیــم ایتالیایی آماده 
است در صورت دریافت پیشنهاد 5۰ میلیون 
یورویی،هافبک ۱۹ ســاله اش را واگذار کند.

این درحالی اســت که با بازیکن جویای نامش 
تا تاریخ 3۰ ژوئن ســال 2۰23 قرارداد دارد.

زانیولو در فصل جاری 32 بازی برای تیم حاضر 
در کالچو انجام داده کــه با 6 گل زده و 2 پاس 

گل همراه بوده است.

سالم آقای قلعه نویی! همه چیز مرتب است؟

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

سالم آقای قلعه نویی! همه چیز 
مرتب است؟

سپاهان مقابل استقالل شکست خورد تا کارش 
برای قهرمانی خیلی ســخت شــود. بعد از این 
ناکامی، آقای قلعه نویی گناه شکســت را گردن 
تماشاگرانی انداخته که ترقه زدند. او گفته اینها 
دشمن سپاهان هستند و روند بازی را تغییر دادند. 
البته احتماال امیرخان خیلي دوست داشته باز هم 
گناه ناکامي را گردن داوران بیندازد و مثل همه 
این هفته ها مظلوم نمایی کند؛ اما این دفعه انصافا 
کمی کار سخت بود. باالخره قبل از گل استقالل، 
یک گل دیگر این تیم که به نظر سالم می رسید 
از طرف زاهدی فر مردود اعالم شد. به این ترتیب 
ســپاهان مثل بازی رفت برابر استقالل از داوری 
سود برد. در آن بازی هم یک پنالتي حریف نادیده 
گرفته شده بود. چون می دانیم فعال برای سرمربی 
سپاهان سخت اســت جمالت همیشگی اش را 
تکرار کند، خودمان داوطلبانه می نویسیم: »داور 
ســر ما را برید. اینها می خواهند مرا بزنند. اگر با 
قلعه نویی مشکل دارید، حداقل سپاهان را نزنید.« 

خوب شد امیر خان؟

مخالفت باشگاه ذوب آهن 
با برگزاری دیدار مقابل 
پرسپولیس در نقش جهان

در روزهای گذشته صحبت هایی مبنی بر میزبانی 
ورزشگاه فوالد شــهر اصفهان از دیدارذوب آهن 
و پرســپولیس مطرح شده اســت. گویا شورای 
تامین اســتان اصفهان به خاطر حساسیت بازی 
پیشنهاد کرده که بازی در ورزشگاه نقش جهان 
برگزار شود.با این حال، باشگاه ذوب آهن مخالف 
برگزاری بازی در نقش جهان است و می خواهد که 
در فوالدشهر از پرسپولیس میزبانی کند. ذوبی ها 
می گویند که به بازی در فوالدشهر عادت کرده  اند 
و اگر بازی در نقش جهان برگزار شود، انگار آنها 

میهمان پرسپولیسی  ها خواهند بود.

زمان سفر پرسپولیس به دبی 
مشخص شد

نماینده کشــورمان خود را برای دیدار برگشــت 
مقابــل االهلــی آمــاده می کند.تیــم فوتبــال 
پرسپولیس، دوشنبه 2 اردیبهشت از ساعت 2۰:۰۰ 
به مصاف االهلی عربستان در لیگ قهرمانان آسیا 
خواهد رفــت.کاروان سرخ پوشــان پایتخت برای 
دیدار برگشت و حســاس مقابل االهلی قرار است 
ساعت ۱۹:۱۰ روز جمعه به سمت دبی پرواز کند 
تا تمرینات آمادگــی خود را پیــش از آغاز بازی 
در آنجا برگزار کند.گفتنی اســت؛ پرســپولیس 
برانکو ایوانکوویچ در دیدار رفت موفق شد نماینده 

عربستان را با نتیجه 2-۰ شکست دهد.

»استقالل - الهالل« در آستانه 
ثبت یک رکورد آسیایی

دیدار دو تیم استقالل و الهالل تاکنون ۱۰ بار در 
تاریخ برگزاری مســابقات باشگاه های آسیا تکرار 
شده و دو تیم در هفته چهارم این مسابقات برای 
یازدهمین بار مقابل هم قرار می گیرند.تا پیش از 
آغاز این فصل از لیگ قهرمانان آسیا، استقالل ۱۰ 
بار مقابل السد به میدان رفته بود تا این تیم قطری 
تکراری ترین حریف استقالل در آسیا باشد. الهالل 
و العین هر کــدام ۹ و الجزیره امــارات با ۸ دیدار 
مقابل اســتقالل در رده های بعدی تکراری ترین 
حریفان آسیایی استقالل بودند. الهالل در هفته 
ســوم آســیا برای دهمین بار مقابل استقالل به 
میدان رفت تا از نظر تعداد بازی آسیایی با استقالل 
در کنار السد قرار بگیرد. آنها در هفته چهارم لیگ 
قهرمانان آسیا برای یازدهمین بار مقابل استقالل 
قــرار می گیرند و تبدیل بــه تکراری ترین حریف 

آسیایی آبی پوشان می شوند.

در حاشیه

مالک باشگاه تراکتورسازی، درباره شرایط تیم تراکتورسازی بعد از 
باخت به سپیدرود گفت: با کادر فنی و کاپیتان تیم صحبت کردم. 
آنها وضعیت تیم را عالی توصیف کردند و گفتند شــرایط آرمانی 
داریم و همدلی و همبســتگی برای پنج بازی باقی مانده در تیم 
ایجاد شده است.محمدرضا زنوزی درباره وضعیت محسن فروزان 
هم تصریح کرد: بعد از بازی با سپیدرود تشخیص دادم اگر فروزان 

کنار تیم نباشد بهتر است تا کمیته انضباطی باشگاه بررسی هایش 
را انجام بدهد. البته بنده به کمیته اخــالق رفته و با آقای تورک 
جلسه داشتم. ظاهرا محسن فروزان هم به کمیته اخالق خواهد 
رفت.زنوزی همچنین درباره کلین شــیت ها و گل نخوردن های 
تراکتورسازی در هفت بازی تصریح کرد: یکی، دو روز است راجع 
به هفت بازی گل نخورده تراکتور صحبت می شود. این را فقط به 

پای دروازه نگذاریم. خط دفاعی ما و تمام بازیکنان باعث شــدند 
کمتر به دروازه فشار بیاید.وی ادامه داد: این موضوعات باید مدنظر 
قرار بگیرد که وقتی همه کلین شــیت ها را به پــای دروازه بان 
می نویسیم، زحمات سایر بازیکنان و کادر فنی را قربانی دروازه بان 
می کنیم. این برای کل تیم ســنگین است که بگوییم تمام کلین 

شیت ها فقط برای دروازه بان است.

مالک باشگاه تراکتورسازی:
عامل کلین شیت ها فقط »محسن فروزان« نیست

سمیه مصور

17 فرودین ماه ســال جاری بود که رییس 
هیئت ووشــوی هرمزگان از حضور دائمی 
خواهران منصوریان، مــدال آوران جهانی 
ووشو در بندرعباس خبر داد؛ خبری که اگرچه 
با واکنش هایی از سوی جامعه ورزشی استان 
همراه شد و آنها خواستار جلوگیری از روی 
دادن چنین اتفاقی  شدند؛ اما ظاهرا در آینده 
رنگ واقعیت به خود می گیرد.چند سالی است 
که ووشوی بانوان کشــور به افتخار آفرینی 
خواهران منصوریــان در عرصه رقابت های 
جهانی و آسیایی عادت کرده است به طوری 
که حتی موفقیت های آنها در ورزش قهرمانی 
موجب شد تا از این سه خواهر سمیرمی که از 
یک روستای محروم و دور افتاده به باالترین 
سکوهای قهرمانی دنیا رسیده اند به عنوان 
یکی از دســتاوردهای ورزش بانوان پس از 

انقالب اسالمی نام برده شود.
الهه، شــهربانو و ســهیال منصوریان، نوابغ ووشوی 
ایران و جهان هســتند که توانســته اند بــا اتکا به 
قدرت بدنی و عزمی جزم، در یکی از ســخت ترین 
رشــته های ورزشــی برای ایران، افتخارات جهانی 
کسب کنند. در تاریخ ورزش ایران، حضور سه خواهر 
قهرمان در یک رشته ورزشــی سابقه نداشته است. 
کســب افتخارات متعدد در عرصه رقابت های بین 
المللی طی سال های گذشته توسط این سه خواهر 

سمیرمی موجب شد تا ورزش استان اصفهان حساب 
ویژه ای روی مدال آوری 
آنها باز کنــد که خواهران 
منصوریان هم همیشــه 
با دســت پــر از میادین 
مسابقات بازگشتند و کفه 
ترازوی مدال آوری بانوان 
ورزشــکار نصف جهان را 

ســنگین کردند؛ اما با این وجود حمایــت الزم از 
آنها صورت نگرفت تا امروز شــاهد مهاجرت خواهر 
بزرگ تر  به هرمزگان باشیم. شــهربانو منصوریان 

که با کسب چندین مدال طال در رقابت های جهانی 
خــود را به عنــوان مدال 
آورترین بانوی ورزشــکار 
ایرانی مطرح کرده و طی 
چند سال گذشته در کنار 
ورزش، کار مربیگــری 
و آموزش اســتعدادها در 
ورزش ووشو را نیز بر عهده 
گرفته است به گفته رییس هیئت ووشوی هرمزگان، 
قرار است به همراه همسرش جهت کمک به ورزش 

ووشوی بانوان این استان به بندرعباس سفر کند.  

»شهربانو« که یکشنبه شب روی آنتن برنامه ضربه 
آزاد آمده بود درباره  دالیل مهاجرتش به هرمزگان 
گفت: بــرای مربیگری به هرمزگان مــی روم و قرار 
است همسرم هم در یک شرکت دولتی مشغول به 
کار شود. منصوریان افزود: در اصفهان در نظر داشتم 
آکادمی ووشو تاسیس کنم؛ اما برای دریافت زمین 
با مشــکالت زیادی مواجه شــدم و با من همکاری 
الزم صورت نگرفت ولی در هرمزگان قرار است یک 
باشگاه در اختیارم قرار داده شود که تمام درآمد آن 
عاید من می شود، بررسی شرایط کار در اصفهان و 
هرمزگان مرا ترغیب کرد تا برای ادامه کار مربیگری 
به بندرعباس بروم. وی  با بیــان اینکه رزمی کاران 
در آمد زیادی ندارنــد و تنها از این طریق می توانند 
امرار معاش کنند، اظهار کرد: در سالی که برای تیم 
ووشوی بانوان سپاهان به میدان رفتم، قرار دادم تنها 
ده میلیون بود که این میزان هم تازه باالتر از میزان 

قراردادی بود که به یک ووشو کار پرداخت می شد.
منصوریان ادامه داد : پیش از حضور در رقابت های 
آســیایی 2۰۱۸ جاکارتا ، اســتاندار اصفهان قول 
پاداش 5۰،3۰ و 2۰ میلیونی به مــدال آوران داد؛ 
اما بعد از این بازی ها به ورزشکاران گفتند که نمی 
توانند این بودجه را فراهم کنند و رقم پاداش ها باید 

کم شود؛ اما همان رقم را هم هنوز نداده اند.
با وجود اینکه رییس هیئت ووشــوی هرمزگان از 
حضور »ســهیال منصوریان« در این استان هم خبر 
داده بود ولی شهربانو این خبر را تایید نکرد و گفت: 
تنها من به همراه همسرم به بندرعباس سفرمی کنم.

بها ندادند، رفتیم
» شهربانو منصوریان« از دالیل مهاجرتش از اصفهان می گوید؛

  کاریکاتور روز

دفاع جانانه پرسپولیس از جایگاه صدر جدول...!
تیم پرسپولیس که توانست در روزهای پایانی ســال ۹7 صدر جدول را از تیم سپاهان پس 

بگیرد، به خوبی توانسته در ادامه این رقابت ها صدر جدول را حفظ کند.

  برای مربیگری به هرمزگان 
می روم و قرار است همسرم 

هم در یک شرکت دولتی 
مشغول به کار شود

رکورد تاریخی »سردار« در سن پترزبورگ ثبت شد
سردار آزمون، موفق به خلق رکوردی جدید و تاریخی در فوتبال باشگاهی روسیه شد.حتی خوش بین ترین 
طرفدار زنیت هم تصور نمی کرد سردار آزمون بعد از انتقال ۱2 میلیون یورویی در زمستان 2۰۱۸ در کمتر 
از چند ماه به مرد اول خط حمله صدرنشین لیگ روسیه تبدیل شود؛ اما این ستاره ایرانی به قدری خوش 
درخشید که نه تنها تمجید اهالی فوتبال سرزمین های شمالی را برانگیخت بلکه به چهره ای محبوب نزد 
فوتبال دوستان بندر سن پترزبورگ تبدیل شد. در این بین اما شماره 7 زنیت با گلزنی در بازی با آنژی موفق 
به خلق رکوردی جدید و تاریخی در فوتبال باشگاهی روسیه همین طور باشگاه محبوب سن پترزبورگ شد. 
سردار آزمون  در نهمین بازی خود برای زنیت بعد از کوچ از کازان موفق به ثبت نهمین گل خود شد تا از این 

حیث بدون رقیب، بهترین مهاجم گلزن آبی فیروزه ای های بندر شمالی روسیه لقب بگیرد.

فصل، برای مدافع پرسپولیس به پایان رسید
»شایان مصلح« که در این فصل نمایش امیدوارکننده ای در ترکیب سرخ پوشان داشت، به دلیل مصدومیت 
طی هفته های اخیر قادر به همراهی این تیم نبوده است. برانکو ایوانکوویچ چند روز قبل طی جلسه ای با این 
بازیکن به او اعالم کرد برای مداوای قطعی مصدومیتش اقدام کند تا آینده اش را به خطر نیندازد؛ موضوعی که 
مصلح با حضور نزد پزشک متخصص و بررسی شرایط، در نهایت تصمیم به عمل جراحی گرفت. جراحی مصلح 
طی روزهای آتی انجام خواهد شد و این بازیکن به همین منظور در ادامه فصل قادر به همراهی سرخ پوشان 
نخواهد بود. قرارداد مصلح با پرسپولیس در پایان فصل خاتمه می یابد و برانکو به این بازیکن امیدواری داده 
که در گفت وگو با باشگاه در خصوص آینده همکاری او با این تیم به صحبت خواهد پرداخت و به نظر می رسد 

او در لیگ آتی هم با پیراهن پرسپولیس بعد از دستیابی به آمادگی به میدان برود.

رییس هیئت قایقرانی اصفهان پیرامون فعالیت تور های رفتینگ در استان اصفهان و استان چهارمحال 
بختیاری اظهار داشت: اصل فعالیت این تورها غیرقانونی و غیرمجاز است؛ تا این لحظه بحث توریستی 
رفتینگ تحت کنترل فدراسیون قایقرانی قرار نگرفته و سازوکار و قوانین نیز برای این موضوع در نظر 

گرفته نشده است.
سلمان قاضی عسکر ادامه داد: در بحث رفتینگ توریســتی نیز هر استان به شکل های مختلف عمل 
کرده است، در بعضی از اســتان ها اداره ورزش و جوانان و در بعضی دیگر اداره آب منطقه ای اقدام به 
صدور مجوز برای این تور ها کرده اند؛ تمام این شرایط در صورتی است مجوز به افرادی داده شده که 
هیچ شناختی از این رشته ندارند و صرفا برای مباحث مالی وارد این رشته شده اند.وی اضافه کرد: اداره 
کل ورزش و جوانان اصفهان بنابر اینکه هیچ برنامه ای برای رفتینگ در اختیار ندارد هیچ مجوزی را 
برای بحث رفتینگ صادر نخواهد کرد، امیدواریم با تالش رییس جدید فدراســیون قایقرانی برنامه  
دقیقی برای رفتینگ توریستی در نظر گرفته شــود تا با تالش تمام دستگاه ها این رشته مهیج بدون 
کوچک ترین صدمه مالی و یا جانی در کشور توســعه پیدا کند. قاضی عسکر، در خصوص اینکه تعداد 
زیادی از آژانس های مســافرتی اصفهان اقدام به تبلیغ تورهای رفتینگ می کنند و آیا این شرکت ها 
مجوزی برای برگزاری تورهای رفتینگ در اختیار دارند و یا خیر افــزود: تمام آژانس هایی که تبلیغ 
رفتینگ توریستی و اجرای این تورها را در دست دارند بدون مجوز هستند؛ در جلسه ای که حدود چهار 
ماه پیش با اعضای معاونت گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی و هیئت ورزش های همگانی برگزار 
کردیم، تمام معایب این رشــته را برای اعضا توضیح دادم و بنابر بر این شد که با تمام آژانس هایی که 

تبلیغ رفتینگ توریستی را انجام می دهند برخورد شود.

رییس هیئت قایقرانی اصفهان:

هیچ آژانسی در اصفهان مجوز تور رفتینگ ندارد

عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن در رابطه با انتشار خبری 
مبنی بر ممنوع المصاحبه شدن سعید آذری و انتصاب احمد 
جمشــیدی به عنوان سخنگوی جدید باشــگاه ذوب آهن، 

اظهارکرد: این تصمیم قبل از ســال جدید در هیئت مدیره 
باشگاه گرفته شد که ابالغیه آن امسال به صورت کتبی و اداری 

انتشار یافت.
 اصغر برشان، در پاسخ به این سوال که آیا انتشار این ابالغیه 
قبل از بازی ذوب آهن با پرســپولیس باعث حاشیه ســازی 
برای تیم فوتبال ذوب آهن نمی شــود؟، افــزود: طی تصمیم 
هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن قبل از ســال ۹۸، قرار شد 
سخنگوی جدیدی برای باشگاه انتخاب شود که در نهایت احمد 

جمشیدی، عضو هیئت مدیره باشگاه را برای این سمت معرفی 
کردیم؛ تعطیالت نوروزی باعث شد که ابالغ این مسئله دیرتر 
ارسال شود و قبل از بازی با پرسپولیس به صورت رسمی این 

موضوع ابالغ شد.
برشــان در پاســخ به این ســوال کــه آیا ســعید آذری 
ممنوع المصاحبه شده؟ تصریح کرد: چه کسی این صحبت را 
بیان کرده است؟ آذری می تواند در رابطه با وضعیت تیم فوتبال 

صحبت کند.

عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن:
 »آذری« منعی برای صحبت در رابطه 

با وضعیت تیم ندارد

بسکتبا ل

فیالدلفیا - 
بروکلین

ساعت 
04:40

سایت 
آنتن

فوتبال
یوونتوس - 

آژاکس
ساعت
23:30

شبکه 
ورزش

بارسلونا  فوتبال
-  منچستر 

یونایتد

ساعت
23:30

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور
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فروردین
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کوهصفه،ایمنسازیمیشود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

شهرستان

احداث و تحکیم سیل بندهای 
کارون توسط اصفهانی ها

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان با برشمردن عملکرد 
تیم امدادی اعزام شــده به مناطق ســیل زده 
خوزســتان اظهار کرد: از روز دوشــنبه هفته 
گذشــته که شــهردار اصفهان، معــاون امور 
عمرانی اســتانداری و چند نفر از شــهرداران 
به شــهر اهواز عزیمت کردنــد و خودروهای 
سنگین به این شهر رسیدند، کار امدادرسانی 
به مناطق ســیل زده آغاز شد.محســن گالبی 
با بیان اینکه اســتان اصفهان نخستین استان 
حمایت  کننده از مناطق ســیل زده اهواز بود، 
افــزود: اکنون ۱۵۰ دســتگاه ماشــین آالت 
سنگین راه سازی از جمله کمپرسی، لودر، بیل 
مکانیکی، کمرشکن و دیگر ادوات مشغول به 
کارهستندهمچنین ســایر گروه های امدادی 
از شــرکت آب و فاضــالب و شــهرداری های 
 اطراف بــرای دفع آب های ســطحی در حال 

خدمت رسانی هستند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: تیم غواصی 
و قایقرانی از آتش نشانی شهر اصفهان به شهر 
اهواز اعزام شده است و تا کنون کمک زیادی در 

زمینه تسهیل تردد مردم کرده اند.
وی از ارسال دو کامیون حامل مواد بهداشتی 
و آب توســط شــهرداری اصفهان خبر داد و 
گفت: استحکام بخشــی دیواره های ســاحلی 
کارون، ایجاد سیل بند و افزایش استحکام آنها 
از اقدامات ستاد معین استان اصفهان در اهواز 
اســت.گالبی با ابراز خرسندی از رضایتمندی 
مردم شــهر اهــواز از امدادرســانی ها و رفع 
آبگرفتگی بســیاری از نقاط این شــهر توسط 
تیم اعزامــی اصفهان، گفت: خوشــبختانه در 
حال حاضر وضعیت در شهر اهواز خوب است و 

امدادرسانی ها ادامه دارد.

کوه صفه، ایمن سازی می شود
مدیر منطقــه پنج شــهرداری اصفهان گفت: 
ایمن ســازی کوه صفه حدفاصل گردنه باد تا 
بعد از جبهه شــمالی)محدوده آبشار( تا هفته 
آینده مورد بررســی کارشناسان دستگاه های 
اجرایی و استادان دانشــگاهی قرار می گیرد تا 
برای نحوه انجام آن، جمع بندی نهایی حاصل 
شــود.احمد رضایی اظهار کــرد: بعد از گردنه 
باد تا بعد از جبهه شــمالی کوه صفه)محدوده 
آبشــار( یک گذرگاه کم عرض وجود دارد که 
با توجه به خطر ریزش سنگ باید ایمن سازی 
شود. وی افزود: برای نتیجه گیری جهت نحوه 
ایمن سازی مقرر شــد تا هفته آینده استادان 
دانشگاهی، کارشناســان سازمان آتش نشانی 
و ســایر کارشناسان دســتگاه های اجرایی از 
جملــه اداره راه، از محــل بازدیــد و نظرات 
خود را اعالم کننــد تا اقدامــات الزم در این 
باره انجام شــود.مدیر منطقه پنج شــهرداری 
اصفهان با بیان اینکه پارک کوهســتانی صفه 
که در جنوب شــهر اصفهان قرار دارد، یکی از 
محبوب ترین جاذبه های گردشــگری اصفهان 
به شــمار مــی رود، تصریح کرد: ایــن کوه به 
دلیل برخــورداری از ارتفاع مناســب و تنوع 
پســتی و بلندی های آن، ویژگی های بســیار 
خوبی بــرای فعالیت های ورزشــی، تفریحی 
مثل پیــاده روی، تپه نــوردی، کوهنوردی و 
 سنگ نوردی دارد که مورد استقبال گردشگران 

قرار گرفته است.

جشنواره گالب گیری در 
زواره

برای اولین بار در شهرستان اردستان جشنواره 
گالب گیری در بوســتان شــهدای هنرجوی 
هنرســتان کشــاورزی 22 بهمن زواره برگزار 
می شــود. احمد ســالمه زاده مدیر هنرستان 
کشاورزی 22 بهمن زواره در این رابطه در گفت 
وگو با خبرنگاران اعالم کــرد که برای اولین بار 
جشنواره گالب گیری از روز شنبه 3۱ فروردین 
به مدت 2 هفته در این هنرستان برگزار می شود. 
وی افزود: ســطح کشــت گل محمــدی این 
هنرستان 3 هکتار است که پیش بینی می شود 
حدود یک تن گل محمدی از آن برداشت شود.

کشــت گل محمدی با توجه بــه کمبود آب و 
درآمدزایی به عنوان کشت جایگزین در منطقه 
توصیه می شود. کار جمع آوری گل ها در راستای 
آموزش همــراه با تولید رشــته های امور باغی 
و گیاهــان دارویی توســط هنرجویــان انجام 
می گیرد. کار گالب گیری در این منطقه بیست 
روز زودتر از شهرســتان کاشــان که مهدگل و 

گالب است،انجام می پذیرد.

معاون عمرانی استانداری اصفهان:
حضور امروز اصفهان در 

خوزستان مثل حضور در دفاع 
مقدس است

معاون عمرانی اســتانداری اصفهــان در جمع 
خبرنگاران در خصوص آخرین فعالیت اســتان 
اصفهان به عنوان استان معین خوزستان، اظهار 
کرد: اولین اقدامی که در خوزستان انجام شده، 
ایجاد استحکامات و ماشین آالت سیل بند برای 
جلوگیری از ورود آب به شــهر اهواز، حمیدیه و 
سوسنگرد بود که انجام شد. در یک فرصت چند 
ساعته ۴۵ دستگاه ماشین آالت از شهرداری های 
استان فراهم و به خوزســتان اعزام شد.حجت ا... 
غالمی افــزود: در اولین جلســه ســتاد بحران 
خوزستان شهر اهواز با یک میلیون و 2۰۰ هزار 
نفر جمعیت، به اصفهان سپرده شد. برای همین 
سعی کردیم اســتحکامات را در طول رودخانه 
کارون ایجاد کنیم. با میزان دبی آب کارون این 
استحکامات کار بسیار سختی بود؛ چراکه روزانه 
2۶۰ میلیون مترمکعب آب در کارون جاری بود.
معاون عمرانی استانداری اصفهان ادامه داد: کافی 
بود چهار روز آب کارون به سمت سد زاینده رود 
می آمد  تا این سد پر شود. ظرفیت رود کارون در 
حالت عادی 22۰۰ متر مکعب بوده؛ اما امروز این 
میزان بسیار بیشتر اســت؛ برای همین در تمام 
طول کارون ســیل بند زده شــده و بیش از یک 
متر از ســواحل کارون را نیز آب فرا گرفته است، 
همچنین فاضالب های شــهر اهواز نیز وارد شهر 
شده بود و درتمام معبرهای منتهی به کارون پس 
زدگی فاضالب وجود داشته و دارد.معاون عمرانی 
اســتانداری اصفهان تاکید کــرد: حضور امروز 
اصفهان در خوزستان مثل حضور در هشت سال 
دفاع مقدس است، بحث بهشت آباد در جلسات 
مدیریت بحران استان خوزستان، بارها به صورت 
حاشیه ای و رســمی  مطرح شده است، ای کاش 
دو روز از آبی که به خلیج ریخته می شود به فالت 

مرکزی می رسید.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
خبر داد:

فروش ۳۰ میلیارد تومانی صنایع 
دستی در نوروز ۹۸

مدیــر کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اصفهان از فروش 3۰ میلیارد تومانی 
صنایع دســتی همزمان در هزار و۸۵3 فروشگاه 
ثابت و غرفه های موجود در بازارچه های موقت 
صنایع دستی در پهنه استان اصفهان همزمان با 
تعطیالت نوروز امسال خبر داد.فریدون الهیاری 
با اعالم این مطلب گفت: بررســی های آمارهای 
ستاد اجرایی خدمات سفر استان اصفهان حاکی 
است در طول تعطیالت نوروز ۱3۹۸ هنرمندان 
و فعاالن صنایع دستی در پهنه استان اصفهان، 
فعاالنه به گردشــگران نوروزی خدمات رسانی 
کرده اند.وی افزود: در طــی نوروز ۱3۹۸، تعداد 
۶۰3 غرفه در بازارچه های موقت صنایع دستی 
استان برپا شــد که در شهرستان ها و روستاهای 
اســتان و به ویژه در جنب رویدادهای فرهنگی 
نوروزگاه اصفهان به گردشگران در حوزه صنایع 
دستی خدمات رســانی کردند.مدیر کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: در طی همین 
مدت در 2۰۰ اقامتــگاه بوم گردی اســتان )از 
مجموع ۴۰۰ اقامتــگاه بوم گــردی( که دارای 
فروشگاه های صنایع دستی بوده اند در کنار هزار 
و ۵۰ فروشگاه ثابت در سطح استان اصفهان شش 
هزار و 3۶ غرفه در بازارچه هــای موقت صنایع 
دســتی به گردشــگران نوروزی، صنایع دستی 

عرضه شده است.

نرگس طلوعی

با رای اعضای شورای اسالمی شهر و تصویب 
تعرفه پارک حاشــیه ای، پارک خودرو در 30 
خیابان از شهر، مستلزم پرداخت هزینه از سوی 

شهروندان اصفهانی شد.
آیین نامه اجرای طرح پارک حاشــیه ای، بهمن ماه 
سال ۹۴ به تصویب هیئت وزیران رسید. در این سال 
هیئت وزیران به اســتناد اصل ۱3۸ قانون اساســی 
و تبصره یک قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی 
مصوب ســال ۸۹، شــهرداری ها را موظف به ایجاد 
پارک حاشــیه ای در محل های دارای شرایط پارک 
کردند. به دنبال تصویب این طرح، مدیریت شهری 
اصفهان، اجرای این طرح را در سال ۹۵ توسط بخش 
خصوصی در ۱3 خیابان شــهر کلید زد که به گفته 
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان به 
دلیل نقص در فرهنگ سازی نتیجه مطلوبی نداشت 
و اجرای آن متوقف شد. افزایش حضور خودروهای 
تک سرنشین که به دنبال خود افزایش آلودگی هوا 
را نیز به دنبال داشــت همچنین افزایش مشکالت 
پارک خودروها در خیابان های شــهر موجب شد تا 
بار دیگر مدیریت شهری الیحه اجرای این طرح را به 
جلسه اعضای شورای اسالمی شهر ببرد که در هفتاد 
و سومین جلسه علنی این شورا، این الیحه در دستور 
کار قرار گرفت و  در نهایت اعضای شــورای شهر با 
هشت رای موافق خود به شهرداری اجازه دادند این 
طرح را تا سقف 3۰ خیابان اصفهان به طور آزمایشی 

به اجرا درآورد.
ایجــاد بازدارندگــی برای پــارک حاشــیه ای در 
خیابان های شهر از جمله هدف های اصلی اجرای این 
طرح است که معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان به آن اشــاره می کند و مــی گوید:با اجرای 
کامل طرح، شاهد افزایش 3۰ درصدی معابر شهری 
خواهیم بود که به نوعی این میزان برابر با ساخت 3۰ 

درصد خیابان بیشتر در شهر است.
علیرضا صلواتــی با بیان اینکه این طــرح تا آبان ماه 
سال جاری به صورت آزمایشی به اجرا درخواهد آمد، 
اظهار می کند: هزینه پارک حاشیه ای برای یک روز 

کامل خودروهای ســواری، وانــت، ون و مینی بوس 
بالغ بر ۱2 هزار تومان و برای موتورسیکلت سه هزار 
تومان مشخص شده اســت.به گفته معاون حمل و 
نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان اجرای این طرح 
برای خودروی افراد دارای معلولیت و نیز 3۰ دقیقه 
اول برای پارک تمام خودروها رایــگان خواهد بود.
خیابان های توحید، پل آذر تا چهارراه پلیس، چهارباغ 
باال، شــریعتی خیابان چهارباغ باال تا خیابان توحید، 
شمس آبادی، شــیخ بهایی، شــیخ صدوق میانی و 
جنوبی، طالقانی، چهارراه شمس آبادی تا کاشانی و 
چهارراه جهاد تا چهارسوق، خیابان های نظرشرقی، 

نظرغربی، نظر میانی، نیکبخت غربی، اســتانداری از 
خیابان سپه تا بلوار هشت بهشت و از آنجا تا چهارراه 
فلسطین، باغ گلدسته میدان امام حسین تا خیابان 
آمادگاه، شهید دکتر بهشتی، حافظ، میرشیخ صدوق 
تا چهارراه نظر و از چهارراه شــیخ صــدوق تا میدان 
فیض، بلوار هشت بهشت، ســپه، حکیم نظامی پل 
فلزی تا چهارراه حکیم نظامی و از آنجا سه راه حکیم 
نظامی، عبدالرزاق، عالمه مجلسی، ولی عصر، سعادت 
آبادمیــدان آزادی تــا خیابان مالصــدرا و از آنجا تا 
چهارراه شــیخ صدوق، خیابان هایی هستند که قرار 
است این طرح در آنها اجرایی شود.طرح پارک حاشیه 
ای چند سالی است که در کالن شهرهای بزرگی مانند 
تبریز، مشهد و همدان اجرایی می شود، طرحی که از 
همان ابتدای شــروع، موافقان و مخالفان سرسختی 
داشــته اســت مدافعان گفته اند که این کار مانع از 
این می شــود که برخی برای مدت طوالنی و رایگان 
خودروی خود را در این پارک های حاشیه ای پارک 
کنند و مخالفان هم گفته اند کــه این محل ها را که 
متعلق به عموم مردم اســت نمی توان در ازای پارک 
خودرو به مــردم فروخت و هزینــه دریافت کرد؛ اما 
مدیران شهری این کالن شــهرها مدعی شده اند که 
توانسته اند با اجرای این طرح افزون بر اجرای عدالت 
اجتماعی  مشارکت شهروندان در توسعه فضای پارک 
و نظم و مدیریت شهر  را افزایش دهند و حاال باید به 
انتظار بنشینیم که اجرای پارک حاشیه ای در خیابان 
های اصفهان هم می تواند این انتظارات را برآورده کند 

یا به مانند دوره گذشته با شکست روبه رو می شود.

پارکحاشیهایازحاشیهدرمیآید

مدیر منطقه۱۰ شهرداری اصفهان اظهار کرد: ایستگاه های خدمت 
منطقه ۱۰ اصفهان همزمان با آغاز اعیاد شــعبانیه راه اندازی شده و 
تاکنون یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریــال کمک نقدی و غیرنقدی  
با همکاری گروه های جوان و فعال فرهنگی منطقه جمع آوری شده 
است.  حمید شهبازی ادامه داد: با همکاری نهادهای فرهنگی منطقه 
۱۰ ایستگاه های خدمت در میدان قدس و میدان احمدآباد مستقر 

شــده و با شــعار»کنارتم هموطن« اقدام به جمع آوری کمک های 
مردمی و اقالم مورد نیاز سیل زدگان می کند. وی با بیان اینکه یکی از 
اقدامات انجام شده طی این مدت، پخت پنج هزار پرس غذای گرم طی 
هشت روز در شهرستان معموالن استان لرستان بوده است، افزود: در 
هر مرحله با اعزام حدود ۵۰ نفر از نیروهای داوطلب بسیجی و فعاالن 
اجتماعی فرهنگی منطقه برای برپایی آشپزخانه و پخت و توزیع روزانه 

غذا در این شهرستان اقدام شده است.شهبازی با بیان اینکه فعالیت 
»ایستگاه های خدمت« تا نیمه شعبان ادامه خواهد داشت، تصریح 
کرد: تا کنون در ایســتگاه های خدمت بیــش از ۵۷۰ میلیون ریال 
کمک نقدی و یک میلیارد و 3۰۰ میلیون ریال اقالم غذایی )حبوبات، 
خشکبار و مواد شــوینده( جمع آوری و توسط خیران و پایگاه بسیج 

منطقه به شهر معموالن لرستان ارسال شده است.

مدیر منطقه ۱0 شهرداری اصفهان:
تداوم فعالیت » ایستگاه  های خدمت« تا نیمه شعبان

 پرداخت هزینه برای پارک خودرو  در 30 خیابان شهر؛

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری:
دولت ۵۰ درصد حق بیمه رانندگان تاکسی را پرداخت می کند

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی 
هر سال براساس میزان دستمزد تعیین شده در قانون کار حق بیمه گروه های مختلف را اعالم می کند و 
برهمین اساس و با توجه به افزایش حقوق مبنای کارگران در سال جاری، حق بیمه نیز افزایش پیدا کرده 
اســت.هادی منوچهری افزود: با توجه به اینکه ۵۰درصد حق بیمه رانندگان تاکسی را دولت پرداخت 
می کند، رانندگان حدود 23۷ هزار و  ۵۰۰ تومان از حق بیمه را باید پرداخت کنند.مدیرعامل ســازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به ارائه بسته حمایتی برای رانندگان تاکسی، 
گفت: در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از رانندگان تاکسی شهر اصفهان، الستیک رایگان دریافت کرده اند.

منوچهری خاطرنشان کرد: توزیع رایگان الســتیک بین رانندگان به صورت گروه بندی بر اساس پالک 
خودرو و با اطالع رسانی از طریق ارسال پیامک در حال انجام است.وی با بیان اینکه طبق وعده داده شده 
به رانندگان تاکسی دارای تاکســی متر، ارائه روکش صندلی رایگان نیز در حال انجام است، تاکید کرد: 
روکش صندلی توزیع شده غیر قابل فروش اســت و راننده موظف است ۴۸ ساعت پس از تحویل نسبت 

به نصب آن اقدام کند.

آگهیمناقصهعمومی

ادارهکلورزشوجواناناستاناصفهان

اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهــان در نظر دارد مناقصــه عمومی پروژه 
۱- تکمیل ســالن ورزشــی چهار راه ســمیرم 2- سالن ورزشــی دارک اصفهان 
)حصه( 3- تعمیر و تجهیز اســتخر اردســتان ۴- تکمیل زمیــن چمن مصنوعی 
مسابقاتی سمیرم را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه  محقق ســازند. تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه ۹۸/۰۱/2۸ می باشد.
شایان ذکر است هر گونه اطالع رســانی یا اصالح از طریق سامانه انجام می گیرد و 
متقاضیان شرکت در مناقصه موظف می باشند تا آخرین روز مهلت به سامانه مراجعه 
و از آخرین اطالعــات و اصالحات آگاه گردند. بدیهی اســت عواقب عدم اطالع  از 

آخرین تغییرات به عهده ایشان می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۴ شنبه ۹۸/۰۱/3۱

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۹۸/۰2/۱۰
- زمان بازگشائی پاکت ها: ساعت ۱2 ظهر روز سه شنبه تاریخ ۹۸/۰2/۱۰

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 

آدرس: اصفهان- خیابان آبشار- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان اصفهان- 
تلفن ۰3۱3۶3۰۸2۱2

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 2۷3۱3۱3۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷3۷ و ۸۵۱۹3۷۶۸ 

www.se�  اطالعــات تماس دفاتــر ثبت نــام ســایر اســتان ها در ســایت
 tadiran.ir بخش ثبت نــام / پروفایل تامیــن کننده/ مناقصــه گزار موجود

 است.

مالف:435063

نوبت اول

یک کارشناس شهرسازی اظهار کرد: پیچیدگی ها 
و چالش های امروز شــهرها، ضــرورت توجه به 
دیپلماسی شهری را اجتناب ناپذیرکرده است؛ زیرا 
مدیریت شهری به تنهایی از عهده رفع همه مسائل 

شهری بر نمی آید.
همایون نورایی افزود: توجه به مشارکت 
شــهروندی و دیپلماســی شهری در 
مســائل مختلف از جمله مشــکالت 
و پتانســیل های شــهرها اهمیــت 
دارد و در این راســتا کســب نظرات 
شهروندان، مســئوالن، ذی نفعان و 
ذی نفوذان شهر درباره مسائل شهری 
و تصمیم گیری مربوط به آن، از اهمیت 
زیادی برخوردار است.این کارشناس 

شهرسازی تاکید کرد: توجه به دیپلماسی شهری 
و مشارکت شــهروندان و ذی نفوذان شهر به رفع 
بسیاری از مشکالت شهری کمک کرده و  آگاهی 
آنان نســبت به وضعیت موجود شــهر را بیشتر 
می کند، این آگاهی موجب افزایش تمرکز شهری 
و شهروندی روی مشــکالت و پتانسیل ها شده و 
شهروندان و ذی نفعان را با چالش های شهر درگیر 
می کند.نورایی خاطرنشان کرد: شناخت و آگاهی 
نسبت به مسائل شــهر، موجب کمک به رفع این 

معضالت شهری، یافتن راه حل های دقیق تر برای 
رفع مشکالت و اســتفاده بهینه از پتانسیل های 
شهری شده و از شهروندان در رفع بسیاری از مسائل 
شهری نظر خواهی می شود.وی ادامه داد: در فرآیند 
دیپلماسی شهری، رفع مســائل شهر منطقی تر، 

مبتکرانه تر و خالقانه تر انجام شده و مسئولیت های 
مدیریت شهری کمتر می شود؛ در نتیجه شهرداری 
بودجه ای از طریق دیپلماسی شهری و مشارکت 
شهروندی به دست آورده و بسیاری از برنامه های 

خود را به انجام می رساند.
این کارشناس شهرسازی افزود: دیپلماسی شهری 
موجب شــکل گیری و تقویت اعتماد اجتماعی و 
شهروندی شده و افزایش سرمایه اجتماعی و توسعه 

شهری را در پی دارد.

یک کارشناس شهرسازی:
دیپلماسی شهری زیربنای توسعه شهر است

یک کارشناس شهرسازی اظهار کرد: پاسخگویی 
به نیازمندی های شــهروندان، مستلزم نگاهی 
همه جانبه است و در این راســتا، هم نیازهای 
مادی و هم نیازهای غیر مادی شهروندان باید 

مورد توجه قرار بگیرد.

امیر حســین شبانی افزود: شــهروندان ساکن 
در یک شــهر با توجه به ســن، جنس و گروه 
اجتماعی، نیازهــای متفاوتــی در حوزه های 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست 

محیطی شهر دارند.
این کارشــناس شهرســازی خاطرنشان کرد: 
اثرات محیط بر رفتار و رفتار بر محیط دو گزاره 
تاثیرگذار بر یکدیگرهستند؛ در نتیجه رفتارهای 
شهروندان، سیاســت گذاران و مدیران در یک 

محیط شــهری، موجب تغییــر در مولفه ها و 
مشخصه های یک شهر می شود.

شــبانی ادامه داد: محیط های شهری نیز توان 
تاثیر بر رفتار شــهروندان، سیاســت گذاران و 
مدیران را داشته و با قدرت، رفتارهای خاصی را 

بر آنان اعمال می کند.
وی تاکید کرد: وجود محرک هایی 
در محیــط به منظور ســرزندگی و 
دعــوت بــرای حضور شــهروندان 
الزامی اســت؛ بــه خصــوص اگر 
عرصه ای در یک محیط شــهری از 
مشخصه ای که موجب حضور مردم 
اســت به هر دلیلی خالی شود، باید 
 به فکــر ایجاد  مشــخصه های دیگر

 بود.
ایــن کارشــناس شهرســازی افــزود: بایــد 
بعضــی برنامه هــای ســخت افــزاری و نرم 
افــزاری شــامل رویدادهــا و کاربری هــای 
خاص به انجام برســد تا عرصه شــهری مورد 
نظر تبدیل به یک فضای ســرزنده شــود؛ این 
خود لــزوم برنامه ریــزی و طراحی مناســب 
 در حوزه هــای مختلف یک شــهر را گوشــزد

 می کند.

یک کارشناس شهرسازی:

محیط شهری نیازمند فضایی سرزنده است
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 امام علی )علیه السالم(:
هر كه به خاطر خدا برادرى كرد ، سود بُرد و هر 
كه براى دنیا برادرى و رفاقت كرد ، ناكام ماند .
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

استرس از بیماری های شایع عصر ماست که بسیاری از افراد را با 
خود درگیر کرده است. نکته مهم در برخورد با این بیماری توجه 
به این مسئله است که حتی اســترس های خیلی کوچک هم  
می توانند بر سالمت شما تاثیر منفی بگذارند. استرس، هم بر فکر 
و هم بر بدنتان تاثیر می گذارد و می تواند منجر به بیماری هایی 
از قبیل افسردگی، سردرد، اختالالت گوارشی، بیماری قلبی و 
سکته شود. در زیر به غیرضروری ترین این عوامل اشاره می کنیم 
و توصیه هایی هم برای اجتناب از آنهــا برایتان آورده ایم. پس 
مسئولیت زندگی خود را به گردن بگیرید و با هوشیاری بیشتری 
زندگی کنید. تکــرار دوباره یک اتفاق اســترس زا در ذهنتان 
هیچ فایده ای برای شما ندارد و فقط باعث می شود دوباره گرفتار 
استرسی شوید که تجربه کرده بودید.مغز نمی تواند تفاوت بین 
چیزی که به آن فکر می کنید و اتفاقی که واقعا در حال افتادن 
است را بفهمد. به همین دلیل اگر فکرتان درگیر یک اتفاق منفی 
شود که در گذشته روی داده است، دوباره آن واکنش استرس 
در بدنتان تکرار خواهد شد.برای غلبه بر این عادت بد، توصیه 
می کنیم طرز فکرتان درمورد آن اتفاق ها را تغییر دهید.با فکر 
کردن به چیزهایی مثل »االن سالم هستم و حالم خوب است«، 
»سیستم ایمنی بدن من قوی است«، »به راحتی در زندگی جلو 
می روم« و امثال آن، خودتان را از چرخه تکراری فکرهای منفی 
بیرون بیاورید. تمرکز روی بدترین نتیجه ممکن یک موقعیت، 
فقط افکار منفی وارد آینده تان می کند، همین.وقتی نمی دانیم 
چه اتفاقی قرار است بیفتد، نگران این پیشامدها می شویم؛ اما 
چرا باید به خودمان عذاب بدهیم؟یــک راه برای مقابله با فکر 
کردن به بدترین نتیجه ممکن این اســت که ببینید این عامل 
استرس زا واقع بینانه است یا خیر و از خودتان سوال کنید یک 
یا دو ماه دیگر در آینده اذیتتان خواهــد کرد یا نه.گاهی اوقات 
وقتی از خودتان این سوال ها را بپرســید، می فهمید که واقعا 
هم اتفاق وحشتناکی نیســت که نتوانید با آن کنار بیایید.یک 
راه دیگر هم برای دوری از این طرزفکر این اســت که در زمان 
حال زندگی کنید. همه آدم هــا به دالیل مختلف کارهای خود 
را به تعویق می اندازند؛ اما در بیشتر موارد علت آن این است که 
کارهایی که باید انجام دهند، آنها را می ترساند. این می تواند باعث 
ایجاد استرس و دلزدگی شود.توصیه ما این است که برای انجام 
پروژه های سخت، برنامه مرحله به مرحله داشته باشید، نه اینکه 
بخواهید همه آن را یک دفعه انجام دهید.یک هدف درازمدت 
برای خودتان طرح ریزی کنید و بعد هدف های کوچک تری برای 
رسیدن به آن داشته باشید. وقتی کاری را مرحله به مرحله و به 
اصطالح در لقمه های کوچک جلو می برید، انگیزه مثبت برای 
ادامه راه می گیرید.یادتان نرود برای هر دســتاورد کوچک به 
خودتان افتخار کنید. دالیل زیادی برای دیر رسیدن وجود دارد 
که بعضی از آنها واقعا در کنترل شــما نیست؛اما دالیل دیگری 
هم برای آن وجود دارد مثل ترسیدن از رفتن به جایی یا جواب 
مثبت دادن به درخواســت هایی که برای آن وقت ندارید. این 
حس، عصبانیت و استرس در شما ایجاد می کند که با استرسی 
که برای دیر انجــام دادن آن کار دارید هم ادغام می شــود.اگر 
کمبود وقت یکی از دالیلی است که معموال دیر می رسید، مدام از 
خودتان سوال کنید که آیا آن کار یا مراسم واقعا در برنامه تان جا 
دارد یا نه؟اما زمان هایی که دلیل دیر رسیدن زنگ نزدن ساعت، 
ترافیک سنگین یا گم کردن کلیدهایتان باشد، خیلی مهم است 
که بدانید این اتفاقات در کنترل شما نیست و فقط باید بدانید 
چطور به آنها واکنش دهید.به جای اینکه خودتان را به خاطر دیر 
رسیدن سرزنش کنید، یاد بگیرید که فراموش کنید و روی نقاط 

مثبت تمرکز کنید نه نقاط منفی. 

با این راهکارها استرس را از ذهن خود پاک کنید

 مهسا احمدی 

عکس روز

دوخط کتاب

همدل باشــد و مگر 
دوستی از آن مایه که 
بــه رفاقــت بینجامــد 
چند بــار می تواند رخ 
 بدهد و در چند مقطع 

عمر؟

سلوک
محمود دولت آبادى

دنبــال همزبانی باش 
که همدل باشد

همزمــان، انســان در 
مسیر عمر خود مگر 
چنــد بــار می تواند به 
دوستانی بربخورد که 
از میان آنها همزبانی 
بیابــد؟ همزبانــی که 

یک مرکز درمانی در جمهوری آذربایجان به دلیل استفاده عجیب از نفت خام 
توریست های زیادی را جذب کرده اســت. این مرکز که در شهر نفتاالن قرار 
دارد به مشــتریان این امکان را می دهد که در یک وان مملو از نفت خام حمام 
کنند!گفته شــده که این اقدام، خاصیت درمانی دارد. این در حالی است که 
پزشکان نسبت به احتمال ســرطان زا بودن این کار هشدار داده اند.هر حمام 
۱۰ دقیقه طول می کشد و دوره های درمان هر ۳ هفته است. به بیماران توصیه 
می شود بعد از درمان حداقل ۴۰ دقیقه استراحت کنند. با توجه به برنامه درمان، 
افراد می توانند از سفر خود برای فیزیوتراپی، ماساژ آبرسان و... نیز استفاده کنند.

حمام در وان نفت برای درمان بیماری!

»تایبا بگام لیپی« هنرمند بنگالدشی است که با ابزاری متفاوت سوژه های عادی 
اطراف را دوباره می سازد. 

این ابزار چیزی نیستند به جز هزاران تیغ استیل!چیزهایی که لیپی می سازد 
گاهی به زنان مربوط می شوند که در کل به خشــونت هایی که علیه زنان در 
بنگالدش روا می دارند ، اشاره می کند.تیزی این تیغه ها به سختی خشونت ها 
اشاره دارد.این هنرمند معاصر به همراه همسرش در سال ۲۰۰۲ موسسه ای را 
راه اندازی کرد که حامی هنرمندان بنگالدشی باشد و به برگزاری نمایشگاه ها و 

برنامه های هنری می پردازد.

آثار هنری عجیبی که با تیغ ساخته شده اند!

سبک خاص مردم بالی برای دور کردن انرژی های منفی!
جهان پیرامون ما پُر از انواع انرژی هاست. این انرژی ها می توانند مثبت یا منفی باشند و بر زندگی ما و اطرافیانمان اثر بگذارند.

انرژی های منفی می توانند به دالیل مختلف رخ دهند از جمله بروز اتفاقات تلخ. این انرژی اگر منفی باشد می تواند اعتماد به نفس شما 
را نابود کند، رویاهایتان را محو کند، ارزش شما را سبک و توانایی های تان را سرکوب کند.

 هر کسی برای دور کردن انرژی منفی راهکار و راه حلی دارد، در این متن قصد داریم به شیوه و سبک خاص مردم بالی برای دور کردن 
انرژی های منفی بپردازیم.

پس از یک روز از آرامشی که به مناسبت روز سکوت سراســر جزیره بالی در اندونزی را در خود فرو برده بود، صدها تن در آداب و رسوم 
تطهیر ویژه، بدن های خود را با ِگل و الی آغشتند. این رسم پس از شصت سال توقف، از نو احیا شده است. آنها بر این باورند حمام ِگل که 

به آن ِمبوگ_بوگان Mebuug-buugan گفته می شود، روح را تطهیر می کند و بدشانسی و انرژی منفی را دور می سازد.
در این سنت زنان، مردان و کودکان ِگرد هم می آیند و لباس های سنتی )دامن سنتی:سارونگ( به تن کرده و هدبندهای سنتی و ِگل 
خاک رس از جنگل های روستای کیدونگانان خارج از شهر دنپاسار بر سر می نهند و بدن های خود را به عنوان بخشی از سنت رهایی 

از گناهان روغن مالی می کنند.
ِگل اندود کردن بدن، پس از جشنواره نییپی جزیره بالی صورت می گیرد که هندو و غیرهندو و توریست ها در خانه ها یا اماکن اقامت 

خود به تامل می پردازند و همه سفرهای هوایی متوقف، نورها خاموش و خدمات اینترنتی قطع می شود. 
پس از پایان سکوت و تامل، شرکت کنندگان به نزدیک ترین ســاحل می روند تا گل و الی را از تن شسته و ارواح خبیثه را از خود دور 
کنند.در گذشته، شرکت کنندگان کامال عریان بودند؛ اما در نیمه قرن بیســتم، لخت بودن باعث دردسر و آزار و اذیت می شدبنابراین 
جشن ها شش دهه متوقف شد  ولی از سه سال پیش دوباره احیا  و شکل اجرای آداب و رسوم دستخوش تغییر و برگزاری آن منوط به 

پوشاندن بدن شده است.

وبگردی

دهکده کوچک Taojia در چین به داشتن روشن ترین جاده دنیا مشهور است؛ 
چرا که در جاده ۳ کیلومتری منتهی به این روســتا ۱۰۰۰ تیر چراغ برق نصب 
شده است؛ در حالی که معموال در هر 5۰ متر یک تیر چراغ برق نصب می شود، 
فاصله چراغ ها از یکدیگر در این روستا کمتر از ۳ متر است. این اتفاق باعث شده 
است که تقریبا هیچ ماشینی از این جاده عبور نکند؛ چرا که رانندگان می ترسند 
با تیرهای چراغ برق این جاده باریک که عرض آن فقط به اندازه یک خودرو است، 

برخورد کنند!

روشن ترین جاده دنیا

کتاب گویای زندگی »تختی« با صدای 
هادی عامل منتشر شد

پایگاه کودک ایران صدا که به تازگی آغاز به کار کرده، مجموعه 
خاطرات زندگی زنده یاد »غالمرضا تختی« را به صورت صوتی و 
رایگان در اختیار مخاطبان قرار می دهد.این برنامه  با گویندگی 
هادی عامل به مدت ۱۷ دقیقه روی اپلیکیشــن ایران صدا برای 
استفاده مخاطبان قرار گرفته اســت. در خالصه این کتاب گویا 
آمده است: الکساندر مدوید، دارنده ۱۰ طالی جهان و المپیک، 
از کشتی اش با تختی این خاطره  را نقل کرده است: از ناحیه پای 
راست به شــدت آســیب دیده بودم و غالمرضا در حال عبور از 
رختکن به چشم دید که پزشک تیم شوروی در حال بانداژ پای 
مصدوم من است. زمانی که تختی رفت، دکتر بالفاصله رو به من 
کرد و گفت: دیگر کارت تمام است، حریف فهمید پای راست تو 
آسیب دیده و راحت شکستت می دهد. حتی سرمربی تیم از من 
خواست انصراف بدهم و کشــتی نگیرم؛ زیرا تختی کشتی گیر 
سرسخت و قدرتمندی بود و همیشه کشــتی های من با او یک 
بر یک یا یک بر صفر می شــد؛ اما من روی تشک حاضر شدم و 
غالمرضا در طول مبارزه، حتی یک بار هم به پای آسیب دیده من 
دست نزد و در آخر تختی با نتیجه مساوی و به خاطر ۱۰۰ گرم 

وزن بیشتر به من باخت؛ اما برنده واقعی او بود. 

»عارف ۱۲ ساله« 
کتاب »عارف ۱۲ ساله« روایتی از مادرانه های مادر شهیدی است 
که برای شهادت فرزندش دعا کرد تا او به آرزویش برسد.رضا پناهی 
عارف ۱۲ ساله ای است که شگرف ترین و عظیم ترین صحنه های 
از خود گذشتگی را در عمر کوتاه خود به نمایش گذاشت... ستاره 
درخشــان کالس اول راهنمایی که عظمت روحــی او به تنهایی 
می تواند عالمی را روشن کند...این کتاب برای اولین بار با حضور مادر 
شهید، نویسنده کتاب، محمد انصاری بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس 
و سیداحمد عبودتیان مدیرعامل بنیاد فرهنگی خاتم االوصیا در 
سینما فجر اسالمشهر با حضور عمومی مردم این شهرستان رونمایی 
شد.سیدحسین موسوی نویسنده کتاب معتقد است در شرایطی 
که در یک جنگ نامتقارن فرهنگی قرار داریم و دشــمن در تالش 
است که ایمان و هویت نوجوانان ما را از بین ببرد شهید رضا پناهی 
می تواند به عنوان الگویی برای تمام نوجوانان امروز ایران قرار بگیرد 
و چراغی برای راه نوجوانان کشور باشد. شهید رضا پناهی پیش از 
اعزام به جبهه از مادر خود می خواهد نوار کاستی برایش تهیه کند و 
در آن نوار کاست وصیت نامه صوتی خود را ضبط می کند و از مادر 
می خواهد که بعد از شهادتش نوار را گوش بدهد و مادر شهید معتقد 
است که اگر این وصیت نامه از رضا وجود نداشت، شاید برخی باور 

نمی کردندکه این نوجوان چنین جهان بینی خاصی داشته باشد.

در حق شهید سید محمد باقر صدر  
کوتاهی صورت گرفته است

سید حسن نصرا... در سخنرانی ۲۱ فروردین سال ۱۳98 در مورد 
شهید ســید محمد باقر صدر می گوید:سیدحسن نصرا... در این 
فیلم می گوید: این روزها سالگرد شــهادت امام و مرجع و متفکر 
و رهبر عظیم و شــهید، آیت ا...العظمی ســید محمد باقر صدر و 
خواهر مجاهد شهیدش ســیده بنت الهدی)رضوان ا... علیهما(. 
وظیفه دارم بگویم همه  ما چه از لحاظ فکر و خط به شهید صدر یا 
شاگردان یا شاگردان شاگردان ایشان منتسب باشیم و چه نباشیم، 
فکر می کنم امروز وظیفه داریم این شخصیت استثنایی تاریخی 
را به عنوان یک متفکر اســالمی بزرگ بار دیگر به جهان و ملت ها 
و نسل های فعلی مان معرفی کنیم.وقتی انقالب اسالمی ایران با 
رهبری و مرجعیت امام خمینی به پیروزی رســید همزمان امام 
شهید نیز خودش یک رهبر و مرجع بود؛ اما… ما امروز در لبنان، 
عراق، ایران و همه  جهان عرب و اسالم بیش از همیشه نیاز داریم از 
این امام عظیم و شهید درس اخالص و صرف نظر از خود، محاسبات 
شــخصی، پروتکل ها و ظواهر و همه چیز را به خاطر اسالم، امت، 
ملت ها، کرامت و اماکن مقدس بیاموزیم. من یکی از کسانی هستم 
که اعتراف می کنم و اعتقاد دارم کوتاهی فاجعه بار و عظیمی در حق 

این شخصیت اسالم گرا و بزرگ صورت گرفته است.

دیدگاهخبرکتاب

مراسم »یکشنبه 
نخل« در کلیسای 
گریگور مقدس 

تهران
مراسم »یکشنبه نخل« 
یا )عید شــعانین( روز 
ی  کلیســا ر یکشنبه د
گریگور مقدس در تهران 
برگزار شــد. »یکشنبه 
نخل« نماد ورود حضرت 
عیســی )ع( به اورشلیم 
اســت. این عید هر سال 
یکشــنبه قبــل ازعید 
پاک برگزار می شــود و 
مسیحیان مختلف جهان، 
این روز را گرامی می دارند.

اینستاگردی

عکسی از »مرجانه گلچین« در ۲6 سال پیش

 گشت و گذار »شاهرخ استخری« با گل های زندگی اش

خانم معلم فعال گیالنی در صفحه »معصومه ابتکار«

 مرجانــه گلچین با انتشــار این عکس 
نوشــت: فیلم ســینمایی »چشم هایم 
برای تو«سال ســاخت۷۱ نویسنده و 
کارگردان جناب خسرو شجاعی یادش 
به خیــر امروز به دســتم رســید گفتم 
یکم خاطــره بــازی کنیم#مرجانه_
_ ی ا بر _ یم چشــم ها # گلچین

تو#خاطره_بازی#سینما_قدیم

 شاهرخ استخری با انتشار این عکس 
نوشت: گل های من

معصومه ابتکار با انتشار این عکس نوشت: خانم 
معلم بازنشسته گیالنی، کاغذ باطله های شهر 
را جمع می کند و با پولش کتابخانه می سازد. 
صفورا غله زاری شش کتابخانه را در یک سال و 
نیم با جمع آوری کاغذ باطله ها ساخته است . 

نسیم ادبی با انتشار این عکس نوشت: چه چیزی میتونه 
افتخار آمیز تَر از بازی کردن مقابل شما باشه آقای نصیریان 
عزیز و بزرگوار ...شــمایی که همیشــه الگــو و زبانزد در 
بازیگری هستین و برای من نمونه کامل از یه بازیگر درجه 
یک و بی نظیرو چه چیزی برای من باالتر از اینکه شــما 
بازی منو دوست دارین و ازم تعریف میکنین آرزو میکنم 
همیشه همینطور پر انرژی 
و سالمت باشــن و سایشون 
همیشه باالسر مون باشه که 
این اســتادان گنجینه های 
ناب و تکرار نشدنی تاریخ ما 
به حساب میان و تا همیشه 
پشــت و پناه بازیگــران و 
نامشــان تا ابد ثبت در قلب 

و روح مان است.

وقتی علی نصیریان 
بازی نسیم ادبی را 

دوست دارد
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