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س ّد سخت «سوما» مقابل پرسپولیس
شب تلخ برای پرســپولیس ایران در ورزشــگاه آل مکتوم دبی؛ شاگردان برانکو

پیروزی دو بر صفر دیدار رفت را با شکست دو-یک در بازی برگشت عوض کردند

تا حاال کارشان برای صعود به مرحله بعد سخت تر از همیشه شــود و دو بازی باقی مانده مقابل

پاختاکور در تاشکند و السد در تهران برایشان حکم مرگ و زندگی را پیدا کند .سرخپوشان که طی

دو دیدار ابتدایی خود با بدشانسی و دریافت دو گل آفساید ،در آستانه حذف...
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با اجرایی شدن الیحه عوارض اضافه تناژ
انتظار می رود؛

کاهش هزینه های
شهرداری در شهر

سرلشکری از استان اصفهان
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بر اساس تازه ترین داده های مرکز آمار ایران،
گرانی در فروردین ماه به  30درصد رسید

گروه سبزیجات
صدر نشین گرانی ها

به بهانه انتصاب فرمانده جدید سپاه پاسداران
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آغاز دور برگشت لیگ قهرمانان آسیا؛

و شاید صعود

سمیه پارسادوست
نهمیــن سرلشــکر ســپاه (پــس از رضایی،
فیروزآبادی ،صفوی ،رشــید ،ایــزدی ،باقری،
ســلیمانی و جعفری) اصفهانی االصل است و
البته ســپاه ،فرماندهان اصفهانی کم نداشــته
است(استان اصفهان مدنظر اســت) .به گفته
مشــاور ســتاد فرماندهی کل قوا ،بیش از ۵۰
درصد ســرداران جنگ از اصفهان هســتند.
سردارانی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی که
خون پاک شــان ،ضامن امنیت این آب و خاک
شد .روزگاری «حســین خرازی» و «مصطفی
ردانی پور» بودند که «شهادت» در روزگار عشق
و حماسه و سالهای دفاع مقدس ،نصیبشان
از جانفشانی و جانپناه شدن برای ایران و اسالم
شد .سرداران پس از ســالهای جنگ هم کم
نگذاشتند؛ «احمد کاظمی» حاج احمد جبههها،
هنوز برای پریدن بال و پر داشــت و باالخره به
آرزویش رسید و چندصدمین سردار اصفهانی
سپاه بود که به قافله رفقای
شــهیدش پیوست آن
هــم در روزگاری که
حــرف از شــهادت

نبود(درست همان طور که آرزو کرده بود).و حاال
فرماندهی سپاه به سردار سالمی رسیده است؛
سرداری از خطه گلپایگان .سرداری که یکی از
ضد صهیونیست ترین هاست و «نتانیاهو» باید
بیش از هر زمان دیگری ،با کابوس ایران بخوابد
و بیدار شود و البته بهتر است در کالس شنا ثبت
نام کند و نام «مدیترانه» را هم در خاطر داشته
باشد .سردار سرلشکر سالمی ،گفته بود راهبرد
ما ،محو اسراییل از جغرافیای جهان است .دیروز
صفحه توئیتر فارسی اســراییل ،تصویر زیبایی
از بلندیهای جوالن به اشــتراک گذاشته بود؛
تصویری از یک صبح رنگین کمانی در منطقهای
که متعلق به اسراییل نیست و آنها فقط بلدند با
داشته های دیگران «پُز» بدهند!
سرداران شهید و زنده ســپاه؛ اصفهانی و غیر
اصفهانی همیشه یک آرزوی بزرگ داشته اند که
تا رسیدن به آن شاید کمتر از  25سال (خیلی
کمتر) هم زمــان باقی مانده باشــد« .نابودی
اسراییل» که وعده حضرت روح اله بود و آرزوی
«خرازی»ها و «همت»ها و «متوســلیان»ها و
«مسلم خیزاب»ها  .وقتی ائتالف عبری-عربی-
آمریکایی می خواهد ایران ،ایران نماند ،ما هنوز
و همیشه به همت بلند ســردارا نمان
دلخوشیم که در روزگار سختی ،سیل،
گرانی ،اعتراض و اعتصاب و اختالس و
باقی قضایا ،حواسشان به امنیت این
مرزهای عزیزتر از جان باشد.
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ظرفیت ذخیره آبی سد زاینده رود
در کمتر از دوماه از  153به  538میلیون مترمکعب رسیده است؟

در باب آمارهای آبی
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امضای توافق همکاری
صداوسیمای اصفهان و تلویزیون
ملی اندونزی

رییس رادیو و تلویزیون و سفیر اندونزی در سفر به
اصفهان ،خواستار انعقاد تفاهم نامه همکاری با صدا
وسیمای مرکز اصفهان شدند.
اوکتاویان علیمالدین ســفیر اندونــزی در دیدار با
مدیرکل صداوســیمای مرکز اصفهان با اشــاره به
پیشینه تاریخی و فرهنگی اصفهان و اماکن تاریخی
بی نظیر و صنایع دستی منحصر به فرد در این شهر
اظهار داشــت :اصفهان ،مهد فرهنگ و هنر ایرانی
است و با انجام اینگونه سفرها به دنبال راهکارهای
موثرتر و بهتر برای گسترش روابط علمی ،فرهنگی
گردشگری و اقتصادی با استانهای مهمی همچون
اصفهان هستیم.
وی در بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی اصفهان با
بیان اینکه کشورهای عضو اکو ،اشتراکات فرهنگی و
حتی مذهبی با هم دارند که با توسعه روابط کشورها
و استفاده از این اشتراکات میتوان به پیشرفت ملل
کمک کرد ،افزود :با توجه به ظرفیتهای فرهنگی
و گردشگری شهر اصفهان ،میطلبد زمینه توسعه
بیشتر ایران و اندونزی فراهم شود.
سفیر اندونزی با بیان اینکه در این سفرها به دنبال
راهکارهای موثرتر و بهتر برای گسترش روابط علمی،
فرهنگی گردشگری و اقتصادی با استانهای مهمی
همچون اصفهان هستیم ،افزود :کشورهای عضو اکو
اشتراکات فرهنگی و مذهبی با هم دارند که با توسعه
روابط کشورها و استفاده از این اشتراکات میتوان به
پیشرفت ملل کمک کرد.
رییس تلویزیون ملــی اندونزی نیز بــا بیان اینکه
بــا صداوســیمای مرکــز اصفهــان تفاهــم نامه
همــکاری منعقد میکنیم تــا از ظرفیتهای فنی
علمی و فرهنگی و آموزشــی آن اســتفاده کنیم،
گفت :با ســاخت برنامههای مســتند فرهنگی از
شــهر اصفهان و پخش آن در اندونــزی ،مردم این
کشور با پیشــینه این اســتان پهناور بیشتر آشنا
میشوند.

سمیهیوسفیان
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اســتان اصفهان روز
گذشته خبر داد که ذخیره سد زاینده رود به  ۵۳۸میلیون مترمکعب رسیده
است .حسن ساســانی با اشــاره به اینکه آمار تجمعی بارشها در چلگرد،
ایستگاه شــاخص ســد زاینده رود حدود  ۲۱۱۴میلیمتر ثبت شده است،
گفت :ذخیره سد زاینده رود (دوشنبه دوم اردیبهشت ماه) به  ۵۳۸میلیون
مترمکعب رسید.
ساسانی آمار ذخیره  538میلیون مترمکعبی سد زاینده رود را در حالی اعالم
کرده که  12اسفندماه سال گذشته؛ یعنی کمتر از دوماه قبل گفته بود ذخیره
سد زاینده رود در حال حاضر  ۱۵۳میلیون مترمکعب و حدود  ۱۱درصد است،
و تاکید کرده بود که علت افزایش نیافتن حجم ورودی سد زاینده رود با وجود
بارشهای چشمگیر سالجاری در کوهرنگ ،نوع بارش و سردی هواست.
این مقام مسئول در شــرکت آب منطقه ای استان با اشــاره به نقشه های
هواشناســی اعالم کرده بود که در فروردین ماه بارش های نرمال و فراتر از
نرمال خواهیم داشــت و در فروردین ماه  98و پس از بارندگی های فراتر از
نرمالی که البته برخی مسئوالن کشور را حسابی غافلگیر کرده بود(!) ساسانی
با اعالم آمار جدیدی از ذخیره آبی پشت سد گفت که این ذخیره به عدد 187
میلیون مترمکعب رسیده است.
به گفته ساسانی این حجم در مدت مشابه پارسال  137میلیون مترمکعب
بود که  36درصد افزایش داشته است.
اما پس از آنکه برخی شــبکه های اجتماعی با توجه به بارندگی های شدید
فروردینی ماه در استان اصفهان ،سرریزشدن سد زاینده رود و تکمیل شدن

ظرفیت این سد(که  1.4میلیارد متر مکعب ظرفیت آن است) را پیش بینی
کرده بودند ،این معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای بود
که با رد هرگونه گمانه زنی درباره ســرریز سد زاینده رود گفت :بخش اعظم
این مخزن همچنان خالی است«.ساســانی» روز  9فروردین در گفت و گو با
رســانهها اعالم و تاکید کرد که حتی  2برابر بارش های اخیر نیز نمی تواند
بیش از یک میلیارد متر مکعب کمبود آب این سد را جبران کند.بنابر اعالم
ساسانی در روز  9فروردین ،میزان آب ذخیره شده در سد زاینده رود235 ،
میلیون مترمکعب بوده است که افزایش  39درصدی را نسبت به مدت مشابه
در سال گذشته و در مقایسه با متوسط بلند مدت  75درصد کاهش را نشان
می داد.
اما جدیدترین خبر درباره ذخیره ســد زاینده رود را بازهم خود ساسانی به
رســانهها مخابره کرد .معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای
استان اصفهان روز گذشــته گفت که ذخیره سد زاینده رود به  ۵۳۸میلیون
مترمکعب رسیده است؛ یعنی از فاصله  9فروردین تا دوم اردیبهشت ( 24روز)
افزایش  303میلیون مترمکعبی ذخیره آبی سد زاینده رود را داشته ایم آن
هم در حالی که استاندار اصفهان روز  18فروردین ( 15روز قبل) گفته بود «در
حال حاضر حجم آب سد کمتر از  ۴۰۰میلیون مترمکعب است ».
این طوری پیش برود ،تا کمتر از یکی دوماه دیگر ظرفیت سد زاینده رود باید
تکمیل شود! آمارها که کمی عجیب است؛ اما آرزوی ما ،درنهایت سالی پرآب
برای اصفهان اســت .اصفهانی که باید بازهم با چالش جدی کم آبی دست و
پنجه نرم کند و البته سربازان ،فرماندهان ،رزمندگان و جهادگران همیشه در
خط مقدم این استان ،فعال مشغول بستن سیل بند و جلوگیری از سرریز آب
در استان های همسایه هستند.

عکس خبر

دیدار نخستوزیر پاکستان با رهبر معظم انقالب
عمران خان نخستوزیر پاکستان عصر دیروز با رهبر معظم انقالب دیدار کرد.

2

عکس روز

حمله معترضان به رییس حزب
جمهوریت خلق ترکیه
شماری از معترضان به رییس حزب جمهوریت
خلق ترکیه در مراسم تشییع جنازه یک سرباز
ترکیه ای در آنــکارا حمله کردنــد .نیروهای
امنیتی ترکیه مجبور شــدند «قلیچدار اوغلو»
را با تدابیر امنیتی از این منطقه خارج کنند.

کافه سیاست

اعتراض به سفرهای خارجی
نمایندگان
عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس از
سفرهای بی ضابطه و غیرضروری نمایندگان به
خارج از کشور انتقاد کرد .در پایان جلسه علنی
روز گذشته مجلس شورای اسالمی محمدعلی
پور مختار در تذکر شــفاهی خطاب به هیئت
رییسه مجلس ،گفت :خواستار کنترل سفرهای
غیر ضرور و بی اثر نمایندگان هستم ،تحقیق و
تفحصی در این خصوص به هیئت رییسه ارائه
شد که تاکنون اجرایی نشــده است .وی افزود:
تذکر دوم بنده نســبت به ورود و خروج بدون
ثبت اعضای هیئت رییســه مجلس است که
نمایندگان با آنها کار دارند ولی در مجلس حضور
ندارند .در ادامه مسعود پزشکیان ،نایب رییس
مجلس که ریاست جلســه را بر عهده داشت،
گفت :ســفرهای خارجی نمایندگان نسبت به
سال گذشته به یک سوم کاهش یافته ،پیگیری
میکنیم که کمتر شود.

وعده «رییسی» برای قانون
بررسی اموال مسئوالن
نایب رییس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس
گفت :در دیداری که با آیتا ...رییسی داشتیم،
وی با درخواست انتشــار علنی احکام قضایی
موافق اســت .محمد دهقان ادامه داد :معتقدم
اگر قوه قضاییه بخواهد نســبت به سالم سازی
فضای قوه قضاییه و بــاال رفتن اعتماد مردم به
این قوه با سرعت مناسبی اقدام کند باید احکام
قضایی قضات منتشر شود .اگر مالحظهای مبنی
بر عدم انتشار اسامی طرفین دعوا وجود دارد،
قوه قضاییه میتواند اسامی افراد را حذف کرده و
احکام را منتشر کند تا مشخص شود قاضی فرد
با سوادی است و آیا احکام متقنی صادر میکند
یا خیر؟ وی با بیان اینکه آقای رییسی موافقت
خود را با این درخواســت اعالم کرد ،گفت :اگر
الزم باشــد طرحی نیز در این خصوص آماده
میشود تا قوه قضاییه موظف شود تمامی احکام
دادگاهها را منتشر کند.

دو سفارتخانه ایران هنوز
بدون سفیر هستند
پس از آنکه قانــون جدید عدم بــه کارگیری
بازنشستگان شامل حال سفرا و دیپلماتهای
جمهوری اسالمی ایران نیز شد و سه سفیر ایران
مشمول این قانون قرار گرفتند و «علی ماجدی»
ســفیر ایران در آلمان به تهران بازگشت ،ولی
ســفارتخانه ایران در برلین کماکان در سطح
کاردار موقت اداره میشود و «علیاکبر دبیران»
عهدهدار این سمت است .البته گفته میشود که
«محمود فرازنده» دستیار وزیر و مدیرکل آسیا
و اقیانوســیه وزارت امور خارجه از گزینههای
جدی تصدی ســفارت ایران در آلمان است .از
سوی دیگر سفارت ایران در فنالند بعد از آنکه
«پروین فرشچی» به دالیل شخصی و خانوادگی
از انجام این ماموریت منصرف شد ،همچنان بی
سفیر است.

کویت بستههای کمکی به
سیلزدگان را از ایران خرید
نایب رییس جمعیت هالل احمــر کویت پیرو
انتشــار یک عکس در فضای مجازی اعالم کرد:
«برای تحویل سریع بستههای غذایی به آسیب
دیدگان سیل ،این اقالم از بازار ایران خریداری
میشــود .انورعبدا ...الحســاوی ،در خصوص
شایعات منتشر شــده درباره اجناس ایرانی در
بستههای غذایی اهدایی کشور کویت بیان کرد:
ما بستههای غذایی را از ایران خریداری میکنیم،
چون ارزانتــر از بازار کویت بــوده و تحویل به
آسیب دیدگان سریعتر صورت می گیرد.

پیشنهاد سردبیر:

پذیرفتن شروط  FATFبه ضرر کشور است
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علیرضا کریمیان
روز یکشنبه در آستانه سالروز تاسیس سپاه
پاســداران ،رهبر معظم انقالب طی حکمی
سردار ســامی را به عنوان فرمانده جدید
سپاه و به عنوان جانشین سرلشکر جعفری
منصوب کردند .سردارســامی در حالی به
عنوان نهمین فرمانده سپاه انتخاب شد که
در شــرایط پیش رو این انتخاب به عنوان
فصل نوینی از مقابله با آمریکا و اسراییل نام
برده می شود.
ســردار حســین ســامی در ســال  ۱۳۳۹و در
شهرســتان گلپایگان اســتان اصفهان متولد شد.
در آستانه انقالب ســال  ۵۷در رشــته مهندسی
مکانیک دانشگاه علم و صنعت قبول شد و دو سال
پس از انقالب و در  ۲۰سالگی ،به نهاد تازه تاسیس
سپاه پیوست .سردار ســامی پس از جنگ ،دوره
دانشگاه فرماندهی و ستاد را گذراند .وی همچنین
فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی از
دانشگاه آزاد اسالمی است .سردار سالمی همزمان
با تدریس در دانشــگاه فرماندهی و ســتاد سپاه،
از دانشــگاه علم و صنعت نیز فارغالتحصیل شــد.
«مســئولیت عملیات قرارگاه دریایی نوح در زمان
دفاع مقدس»« ،فرماندهی دانشکده دافوس سپاه
از سال  ۷۱تا « ،»۷۶فرماندهی نیروی هوایی سپاه
از سال  ۸۴تا « ،»۸۸عضویت هیئت علمی دانشگاه
عالی دفاع ملی» و «جانشــینی فرماندهی سپاه از
سال  ۸۸تا  ،»۹۸از جمله مسئولیتهای او تا پیش
از فرماندهی کل سپاه محســوب میشوند .سردار
ســامی به عنوان چهرهای شــناخته میشود که
تندترین واکنشها را نســبت به آمریکا و اسراییل
دارد .وی ،زمانی نتانیاهــو را اینگونه تهدید کرده
بود« :شنا کردن در مدیترانه را تمرین کن چرا که
به زودی هیچ راهی جز به دریا گریختن ندارید ».و
در ســخنرانی دیگری اظهار کرده بود ۱۰۰« :هزار
موشک تنها در لبنان آماده پرتاب به سوی اسراییل
است ».انتصاب سردار ســامی درست یک هفته
پس از قرار دادن نام ســپاه در لیســت تروریستی
آمریکا صورت گرفته اســت .عده ای این تصمیم را
در واقع گزینه جدید برای مقابلــه با آمریکا عنوان
می کنند؛ امــا برخی دیگر از چهره های سیاســی
این مسئله را مرتبط به مســائل و رویدادهای اخیر

واکنش های داخلی و خارجی به انتصاب فرمانده جدید سپاه ادامه دارد؛

سالم سردار!

مذاکــرات امنیتــی دو
همسایه :سرانجام در تهران
اصالح طلبان چقدر پول
دادند
بازگشت به بهشت با حذف
اصالح طلبان!
فراخــوان روحانی برای
بازسازی مناطق سیل زده

بین الملل

«بن سلمان» به شاهزادههای
مظنون اجازه خروج نمیدهد

سالمی همراه با تغییراتی
ندانســته و به نوعی یک
باشد که وضعیت سپاه را
رویه عــادی نظامی می
سردار سالمی به عنوان
در داخل و خارج از کشور
دانند از جملــه «مهدی
چهرهای شناخته میشود که
بهتر کند از جمله «الیاس
چمران» فعال سیاســی
تندترین واکنشها را نسبت
حضرتــی» در روزنامــه
اصولگرا که گفته است« :ما
به آمریکا و اسراییل دارد
اعتمــاد نوشــت اســت
در جریــان تصمیمگیری
انتصاب شایســته سردار
برای تغییر فرمانده سپاه
سالمی به فرماندهی سپاه
نبوده و نمیدانیم که کی
پاسداران انقالب اســامی نویدبخش شروع دوباره
و چطور به این تصمیم رســیدهاند؛ اما روشن است
دورانی طالیی و آغاز فصلی تــازه و موثر از حضور
که این موضوع به اقدامات آمریکا مبنی بر تروریست
مردمیترین نیروی نظامــی دنیا در عرصه اجتماع
خواندن ســپاه ارتباطی ندارد .زمان بسیاری صرف
است.
فکر و ایجاد قرارگاهی شده که اکنون سردار جعفری
وی در این مطلب عنوان کرده« :حقیقت این است
به آن رفته و جانشــین وی نیز فرمانده سپاه شده
که دشــمنان انقالب با بهرهگیری از تمام امکانات
اســت ».وی با تاکید بر اینکه «ســپاه همان سپاه
خود ،ثانیهای از تخریب سپاه دســت نکشیدهاند.
اســت» گفت :طبیعی اســت که بعد از  ۱۰ســال
از ابتدای انقالب به خصوص در  10ســال گذشته
فرماندهی ســپاه به فرد دیگری سپرده شود و این
بیوقفه با دروغ و شایعه سعی کردهاند تا بین سپاه
دلیل خاصی ندارد .چمــران ،با بیان اینکه «ممکن
و مردم جدایی بیفکنند و ایرانیان را به سپاه بدبین
است سردار سالمی رسان هایتر باشند» گفت« :بدون
کنند و تصویر ســپاه را در افکار عمومی مخدوش
شک برنامه ریزی و دکترین سپاه سر جای خود است
نمایند .تدبیر رهبری البته مقدمات دوری ســپاه
و با تغییر فرمانده تغییــر نمیکند» .برخی دیگر از
را از اقتصاد فراهــم آورد و امیدوارم مقدمات دوری
سیاسیون هم انتظار دارند تا شروع دوران فرماندهی

از رقابتهای سیاســی هم فراهم شود  .انشاءا ...با
حضور شما ،سپاه به جایگاه اصلیاش که مورد قبول
همه دلسوزان انقالب است برگردد .یادآوری میکنم
که در این راه دشــمنان بیکار ننشستهاند و دائم در
تالشند تا بر چهره سپاه خدشه وارد کنند ،خدشه
هم وارد کردهاند» .انتصاب سردار سالمی همچنین
با استقبال کاربران در فضای مجازی هم روبه رو شد
در حالی که اغلب چهره های سیاســی در صفحه
های رســمی خود در فضای مجازی این انتصاب را
تبریک گفتند ،مردم و فعاالن رسانه ای هم با ترند
کردن نام سردار سالمی این هشتگ را ترند توییتر
کردند.
همزمان با انتصاب سرلشکر سالمی ،فرمانده جدید
سپاه پاسداران از سوی فرمانده کل قوا موج استقبال
از این انتصاب در فضای مجازی به راه افتاده است و
طی کمتر از  ۱۲ساعت ،هشتگ سرلشکر_سالمی،
ترند توییتر فارسی شــد و بیش از 12هزار توییت و
ریتوییت دراین باره منتشر شده است .ه در همین
رابطه هشتگ سپاه با بیش 4هزار توییت و ریتوییت
و سردار_سالمی با  ۳۷۰۰توییت و ریتوییت در این
باره داغ شده است.

«احمدینژاد» دوباره به سراغ یارانه یک میلیونی رفت

«پمپئو» تکلیف حمله نظامی به ایران را مشخص کرد

محمود احمدی نژاد در مراسم جشن نیمه شعبان در روستای خورهشت از توابع شهرستان تاکستان قزوین
سخنرانی کرد و بار دیگر بحث یارانه یک میلیون تومانی را مطرح کرد .وی در این مراسم افزود :برخی در حال
شایعه پراکنی در مورد بنده هســتند و برخی طیفها که طرفداری نیز ندارند از آنها پیروی میکنند؛ اما باید
بدانند مشکل شکست آنها من نیســتم .بیرونیها فکر میکنند با تخریب من راه برای سلطه آنها باز میشود
و برخی داخلیها نیز فکر میکنند مردم به آنها اعتماد دارند .احمــدی نژاد ادامه داد :حتی اگر بودجه دولت
را کنار بگذاریم ،اگر ارزش اولیه منابعی مانند انرژی را تقسیم کنیم برای هر ایرانی یک میلیون تومان در ماه
میرسد و این به غیر از ارزش اولیه معادن و دارایی دریاهاست .اگر در جمهوری اسالمی بخواهیم منتظر امام
باشــیم باید در راه امام قدم برداریم که به طور حتم امام زمان(عج) ثروت را در اختیار مردم قرار داده و ریشه
ظلم را میخشکاند.

وزیر خارجه آمریکا در یک نشست پشت درهای بسته با رهبران  15سازمان ایرانی-آمریکایی تاکید کرده است
که واشنگتن به دنبال هیچ گونه اقدام نظامی علیه ایران نیست .سه منبع حاضر در یک نشست محرمانه وزیر
خارجه آمریکا با رهبران نهادها و جوامع ایرانی-آمریکایی به پایگاه خبری آکسیوس گفتهاند که مایک پمپئو در
این جلسه پشت درهای بسته تاکید کرده است که دولت دونالد ترامپ به دنبال هیچ گونه اقدام نظامی در داخل
ایران برای تغییر حکومت این کشور نیست .این منابع همچنین گفتهاند که وزیر خارجه آمریکا در صحبتهایش
تالش کرده از گروه مجاهدین خلق (منافقین) که مورد اقبال و توجه «جان بولتون» مشــاور امنیت ملی کاخ
سفید و «رودی جولیانی» وکیل شخصی ترامپ هستند ،کامال فاصله بگیرد .به گفته این منابع ،یک سوال عمده
این جلسه این بوده است که اگر تغییر حکومت از طریق داخلی اتفاق نیفتد ،چه خواهد شد؟ وزیر خارجه آمریکا
گفته ،ما کامال محتاط هستیم که از زبان تغییر حکومت استفاده نکنیم.

چهره ها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

دولت نمیتواند مصوبات

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت:

عالءالدین بروجردی
عضو کمیسیون امنیت ملی:

اصالحطلبان از عملکرد دولت

مجلس را تغییر دهد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس،
با تاکید بر الزم االجرا بودن افزایش حقوق شاغالن و
بازنشستگان کشوری ولشکری ،اظهار کرد :مصوبه
مجلس در افزایش حقوقها ،قانون صریح مجلس
است و باید اجرایی شود« .حمیدرضا حاجی بابایی»
در ادامه گفت :این مصوبه تامین اعتبار شده است و
هیچ دلیلی برای عدم اجرای این قانون وجود ندارد.
وی افزود :افزایش ثابت  ۴۰۰هــزار تومان باید به
صورت ضریب ســنواتی در احکام اضافه بر ضریب
ده درصد برای همه مشــموالن این قانون اعمال
شــود .این موارد در کنار اعمال ضریب افزایشــی
است که برای همسان ســازی حقوق بازنشستگان
مصوب شــده که با اجرای کامل این دو مصوبه با
هم ضریب افزایش حقوق بازنشســتگان با حقوق
حداقلی مناسب میشود .حاجی بابایی تاکید کرد:
دولت به هیچ عنوان نمیتواند مصوبات مجلس را
تغییر دهد ،متاسفانه دیده میشود گاهی از سوی
بعضی از مقامات دولت ،مجلس آشــکارا تضعیف
میشود.
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پیشخوان

محمدباقرقالیباف
عضو مجمع تشخیص مصلحت:

آسیب دیدند

خروجی تصمیم درباره لوایح
 CFTرا همه میپذیرند

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلس شــورای اسالمی گفت که اقدام
اخیر آمریکا علیه سپاه موجب شده فضای مثبتی
نسبت به لوایح  CFTو پالرمو در مجمع تشخیص
وجود نداشته باشد .عالءالدین بروجردی اظهار
کرد :در حال حاضر لوایــح  CFTو پالرمو پس از
تصویب مجلس ،ایراد شــورای نگهبان و ارجاع
به مجمع تشخیص مصلحت نظام مسیر قانونی
خود را طی میکند و مــا نمیتوانیم در این باره
نظر بدهیم بلکه باید منتظر باشیم ببینیم مجمع
تشخیص چه تصمیمی در این رابطه میگیرد .وی
افزود :همه ما تابع قانون هســتیم و خروجی این
تصمیم هر چه باشد همه میپذیرند .بروجردی
یادآور شد :آنچه من مطلع هستم این است که با
توجه به مجموعه اتفاقات اخیر و اقدام اخیر آمریکا
علیه سپاه نسبت به این لوایح ،فضای مثبتی در
مجمع وجود ندارد.

zayanderoud8108@gmail.com

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت اظهار کرد:
اینکــه اصالحطلبان پشــتیبان اصلــی دولت در
انتخابات بودند ،قطعی است ولی امروز اصالحطلبان
هم از شــرایطی که توســط دولت به وجود آمده،
آسیب دیدهاند .مرتضی مبلغ گفت :البته مشکالت
اقتصادی تنها یک بعد ندارد و عوامل مختلف داخلی
و خارجی در آن موثر اســت .مردم به هر میزان که
شــرایط اقتصاد و معیشتشان بحرانیتر و سختتر
شــود بر تحوالت اجتماعی و سیاسی اثر میگذارد
و در اصل اثر آن معطــوف به جریان خاص نخواهد
بود .حال این مشــکالت نه تنها بر پایگاه اجتماعی
اصالح طلبان تاثیر خواهد گذاشــت بلکه بر دیگر
جناحهای سیاسی و حاکمیتی هم موثر است .امروز
نظرسنجیها نشان میدهد که به دلیل مشکالت
اقتصادی ســطح رضایت مردم افت کرده اســت.
وی همچنین افزود :حال مــردم میگویند که چه
تضمینی وجود دارد که دیگر خواستههای ما محقق
شود .در بسیاری از دســتگاهها به جای همافزایی
عملکرد یکدیگر را خنثی میکنند.

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

پذیرفتن شروط FATF
به ضرر کشور است

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره
به بررســی لوایــح  FATFگفت :در شــرایط
کنونی پذیرفتن توصیههــای  FATFقطعا به
ضرر ماست؛ اما پاسخ ســریع و صریح «بله»
یا «نه» ،منافع ملی امروز و فردای ما را تامین
نمیکنــد .قالیبــاف افزود :بررســی موضوع
 FATFنشان میدهد که در شــرایط کنونی
پذیرفتن توصیههای این نهاد به ضرر ماست.
وی تصریح کرد :این ســازمان میگوید شرط
اصلی بهرهمندی ایــران از امکانات بینالمللی
این اســت که رفتار و به تبــع آن هویت خود
را مطابــق میل من تغییر دهــد و ما با زندگی
مطابق میل آمریکا مخالف هستیم .روشن است
که ما تغییر هویت و ماهیــت و ارزشهایمان
جهت پذیرفته شــدن در جامعه بینالمللی را
پیششرط ناعادالنه و تحمیلی و البته خالف
حقوق و قواعد بینالمللی میدانیم.
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منابع آگاه اعــام کردند که ولیعهد عربســتان
به شــاهزادههای ســعودی که در وفاداری آنها
شک دارد ،اجازه خروج از کشور نمیدهد .طبق
این گــزارش ،ازجملــه شــاهزادههای مذکور،
شــاهزادگانی هستند که ســال  ۲۰۱۷به اتهام
فساد در هتل ریتز کارلتون بازداشت شدند که در
رأس آنها ولید بن طالل ،تاجر میلیاردر سعودی
قــرار دارد .القدس العربی به نقــل از چند منبع
بلندپایه نوشــت که محمد بن ســلمان به زیاده
روی علیه گروهی از شاهزادهها ادامه داده و قصد
از سرگیری این طرح و دور کردن برخی از آنها را
از یکدیگر دارد.

سخنگوی سیاسی طالبان افغانستان:

با آمریکا توافق کردهایم

ســخنگوی سیاســی طالبــان افغانســتان در
مصاحبهای گفــت ،دور بعدی مذاکــرات میان
طالبان و آمریکا قرار است بر چارچوب زمانی برای
خارج شدن همه نیروهای خارجی از افغانستان
متمرکز باشد .سهیل شاهین ،گفت :ما در آخرین
دور مذاکراتمان با طرف آمریکایی با آنها بر سر
خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان توافق
کردیم .او در ادامه اظهار کرد :طالبان نیز در ازای
این خروج متعهد شــده که نگــذارد گروههای
تروریستی از افغانستان به عنوان یک پناهگاه امن
و یا برای اجرای حمالت علیه کشــورهای دیگر
استفاده کنند.

اسراییل قصد حمله به لبنان را
ندارد
منابــع آمریکایــی تاکیــد کردنــد کــه رژیم
صهیونیســتی قصد حمله به لبنان را ندارد .در
واکنش به ادعای روزنامــه الرأی کویت مبنی بر
پیشبینی سید حسن نصرا ، ...دبیرکل حزبا...
لبنان درباره احتمال وقوع جنگ بین این حزب و
اسراییل تاکید کردند :اگر جنگ رخ بدهد اسراییل
آغازگر آن نخواهد بود؛ اما در عین حال از خودش
دفاع خواهد کرد .اســراییل قصد حمله به لبنان
را ندارد و همچنان ایران را خطر اصلی میداند.

دریافت اطالعات از روسها،
غیرقانونی نیست
وکیل رییسجمهور آمریکا در پی انتشار گزارش
مولر اعالم کرد دریافت اطالعات از روسیه از سوی
کمپین انتخاباتی ترامپ کار اشتباهی نبوده است.
وکیل رییس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه
خبری «ســی ان ان» گفت :دریافت اطالعات از
روسها کار غلطی نیست .بســتگی دارد که این
اطالعات از کجا به دست آید .جولیانی همچنین
در مصاحبه با «ان بی سی» درباره اشتباه بودن
استفاده از اطالعات سرقت شده از سوی دشمنان
خارجی گفت که این موضوع بستگی به محتوای
اطالعات به سرقت رفته دارد.

سرنوشت اوکراین
با یک رییس جمهور کمدین
بسیاری پیروزی «والدومیر زالنسکی» کمدین
اوکراینــی در انتخابات ریاســت جمهوری این
کشور را یک ماجراجویی پر خطر میدانند .برخی
معتقدند زالنســکی به دلیل نارضایتی مردم از
پترو پروشــنکو ،رییس جمهور فعلــی اوکراین
در این انتخابات پیروز شده است ،در واقع مردم
میان بد و بدتر زالنســکی را انتخاب کردهاند .در
میان حامیان وفادار زالنسکی ،بسیاری معتقدند
اوکراین در نهایت رییس جمهوری را انتخاب کرد
که میتواند این کشــور را از دست فاسدانی که
بیست و پنج سال بر کشــور حکومت میکردند،
نجات دهد.
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پیشنهاد سردبیر:

ذخیره سد زاینده رود به  ۵۳۸میلیون
مترمکعب رسید
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ایران در صدر کشورهای پرداخت کننده یارانه سوخت

کافه اقتصاد

افزایش فروش صنایع
دستی،رونق اقتصادی استان
اصفهان

فروش نــوروزی صنایع دســتی اســتان اصفهان
۲۰درصد بیشتر از نوروز پارســال است .مدیرکل
میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان
اصفهان گفت :نوروز امسال در هزار و 853فروشگاه
و غرفه بازارچه های موقت صنایع دستی این استان
300میلیارد ریال درآمد کســب شــده که ارزش
آن 20درصد بیشــتر از نوروز ســال گذشته است.
فریدون اله یاری افزود :نوروز امسال  603غرفه در
بازارچه های موقت و نوروزگاههای صنایع دســتی
در شهرستان های مختلف استان برای گردشگران
صنایع دستی عرضه شد .فریدون ا ...یاری افزود :با
توجه به بررسی آمارهای موجود تعداد فروشگاه ها و
غرفههای صنایع دستی در این استان 16 ،و سه دهم
درصد بیشتر از نوروز پارسال شده است.

ذخیره سد زاینده رود به ۵۳۸
میلیون مترمکعب رسید
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای
اســتان اصفهان خبر داد :ذخیره سد زاینده رود به
 ۵۳۸میلیون مترمکعب رسید.حسن ساسانی با اشاره
به اینکه آمار تجمعی بارشها در چلگرد ،ایســتگاه
شاخص سد زایندهرود حدود  ۲۱۱۴میلیمتر ثبت
شده است ،اظهار کرد :ذخیره سد زاینده رود دوشنبه
دوم اردیبهشــت ماه به  ۵۳۸میلیــون مترمکعب
رسید.وی افزود :حجم ورودی به سد هم اکنون ۱۸۱
مترمکعب و حجم خروجی حدود  ۸۴مترمکعب بر
ثانیه است.

ثبت رکورد روزانه تولید چدن
در ذوب آهن اصفهان
صنعتگران ذوب آهن اصفهان به رکورد جدید تولید
روزانه چدن دست یافتند 30.فروردین صنعتگران
ذوب آهن اصفهان موفق به ثبت رکورد تولید روزانه
چدن با فعالیت دو کوره بلند به میزان  9هزار و 59
تن شدند.این رکورد با افزایش بهره وری ،راندمان و
تالش صنعتگران ذوب آهن با وجود محدودیتهای
مربوط به تأمین مواد اولیه مورد نیاز حاصل شــد .
رکورد قبلی تولید روزانه چدن بــا دو کوره بلند به
میزان هفت هزارو  965تن در آذر سال گذشته بود.

رییس اتحادیه مرغداران اصفهان خبرداد:

کاهش قیمت جوجه یک روزه
به دلیل کمبود نهادههای دامی

بر اساس تازه ترین داده های مرکز آمار ایران ،گرانی در فروردین ماه به  30درصد رسید

گروه سبزیجات ،صدر نشین گرانی ها

مرضیه محب رسول
اگر زمانی انتظارات از تورم در میان ســکه و
خانه و دالر یا کاالهای لوکســی مانند لوازم
خانگی و  ...مورد انتظار بود ،بر اساس آماری
که از ســوی مرکز آمار ایران منتشر شده،
در فروردیــن ماه ،دم دســتی ترین اقالم و
خوراکیهای خانوارهای ایرانی با تورم مواجه
بوده است .بر اساس جدیدترین آمار تورم در
فروردین ماه به  30درصد رسید که بیشترین
سهم از این گرانی هامتعلق به گروه سبزیجات
است.
بر این اســاس نرخ تورم دوازده ماهــه منتهی به
فروردین ماه  ١٣٩٨به  ٣٠,٦درصد رسید که نسبت
به همین اطالع در ماه قبل ( ٢٦.٩درصد)  ٣.٧واحد
درصد افزایش نشان میدهد.در فروردین ماه ١٣٩٨
عدد شــاخص کل به  ١٧٠,٩رســید که نسبت به
ماه قبل  ٤.٠درصد افزایش نشان میدهد.شاخص
قیمت در گروه عمده «خوراکی ها ،آشــامیدنیها و
دخانیات» نسبت به ماه قبل  ٨,٨درصد و در گروه
عمده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات»  ١.٦درصد
افزایش نشان میدهد .درصد تغییرات قیمت در ماه
جاری نســبت به فروردین ماه  ١٣٩٧برای این دو
گروه به ترتیب  ٨٥.٣و  ٣٧.٨درصد است.
دو ماه پرتورم
بر اســاس آمار منتشــر شــده فروردین و اسفند
ماه قیمت ها با جهش تورمی روبــهرو بوده و نرخ
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خانگی با  80درصد تورم بیشترین سهم گرانیها از
گروه کاالهای غیر خوراکی را از آن خود کرده اند.
به جز گروههای اشاره شده ،در سایر گروهها نرخ تورم
در سطح قابلپیشبینی گزارش شده است .بهعنوان
مثال در گروه مســکن ،نرخ تورم ماهانــه معادل با
 ۱ /۷درصد گزارش شده که نشان میدهد نرخ تورم
این گروه نسبت به سایر گروهها پایینتر بوده است.
آب ،برق و ســوخت به عنوان یکی از بخشهای این
گروه در فروردینماه تورم ماهانه منفی  ۰ /۵درصدی
را ثبت کرده ؛ نرخ تــورم نقطهبهنقطه این گروه نیز
حدود ۳۰درصد گزارش شده است .گروه حملونقل
که حدود  ۱۰درصد از وزن کل شاخص را در اختیار
دارد ،یکی دیگر از گروههایی بــوده که تورم ماهانه
منفی  ۰ /۸درصدی را تجربه کرده است.
قربانی بعدی گرانی ،کدام کاال خواهد بود؟
در میان این آمار و ارقام سوالی که مطرح می شود این
اســت که گرانی پس از پیاز ،سیب زمینی ،گوشت و
سایر خوراکی ها قرار است کدام یک از اقالم و کاالها
را تحت تاثیر قرار دهد؟ با توجه به اشــباع قیمتی در
بازارهایی مانند مسکن و خودرو و رکورد در بازار لوازم
خانگی به نظر می رســد گرانی ها همچنان در میان
اقالم خوراکی باقی بماند.
با توجه به کاهش شــدید قدرت خریــد مردم و در
پیش بودن ماه رمضان که عمال میزان تقاضا در بازار
خوراکیها را باال خواهد برد ،بایــد همچنان منتظر
بود که تورم در بــازار کاالهای مصرفــی و خوراکی
باقی بماند.

توقف واردات کاالی کشباف ،جان دوبارهای به این صنعت بخشید
رییس اتحادیه تولید و فروش کاالی کشباف اصفهان گفت :توقف واردات کاالی کشباف ،جان دوبارهای به این صنعت
بخشیده و اگر واردات این کاالها از سر گرفته شود ،فعالیت تولید کننده ایرانی مجددا متوقف خواهد شد.علی فاتحی
اظهار کرد :سرمایه گذاری در صنعت تولیدات و کاالهای کشــباف ایران ،بیشتر برای خرید مواد اولیه کارخانجات
انجام میگیرد .وی تصریح کرد :طی یک بازه زمانی مشخص در سال  ۹۶اشتغالزایی صنعت تولید کاالی کشباف
اصفهان به صفر رســید و اکنون برخی تولیدکنندگان با راه اندازی مجدد خط تولید ،کارگران را سر کار آورده اند.
رییس اتحادیه تولید و فروش کاالی کشباف اصفهان با بیان اینکه وضعیت مناسبی در بازار کاالی کشباف حاکم
نیست ،تصریح کرد :کاالی قاچاق در بازار کاالی کشباف اصفهان وجود ندارد و بازرسان اتحادیه تالش کرده اند تا
کاالی قاچاقی در بازار وجود نداشته باشد.

مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استان اصفهان گفت :بازنگری در طرحهای هادی ،صدای همه را درآورده و
نیاز به اعتبارات دارد.علی رحمانی اظهار کرد :در بحث ایستگاههای استاندارد آتشنشانی برای کل شش بخش
شرق شهرستان اصفهان ،امکان اینکه برای هر روستا یک ایستگاه آتشنشانی در نظر گرفته شود ،وجود ندارد.
اگر بتوانیم ماشینآالت متمرکز در شرکتهای تعاونی داشته باشیم که قبال هم تجربه موفق در این زمینه وجود
دارد؛ در این صورت ماشینآالت در اختیار شرکت تعاونی قرار گرفته و هر روستایی که مشکلی مانند سیل را پیدا
ن داشته باشد ،شاید
کند ،شرکت تعاونی با تمام ماشینآالت به کمک آن روستا می رود و اگر هر روستا یک ماشی 
کمکی به آن روستا نکند.رحمانی عنوان کرد:در بخشهای شرق اصفهان پتانسیل گردشگری وجود دارد ظرفیتی
که روی آن کار نشده که میتواند درآمد پایدار ،ایجاد اشتغال و هویت بخشی به روستاها را با خود به همراه آورد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد
کشاورزی استان اصفهان:

ملخ های صحرایی
فعال تهدیدی برای
اصفهان ندارند

شرکت صنایع  Relianceطی بیانیه ای اعالم
کرد که این شــرکت هیچ گونه توافقی مبنی بر
خرید نفت خام از شــرکت دولتی نفت ونزوئال
 PDVSAاز طریق پرداخت نقدی به شرکتهای
ثالث نداشــته و گزارش های خبــری مبنی بر
چنین فرآینــدی کامال خالف واقع هســتند.
خبرگزاری رویترز طی خبری مدعی شــده بود
که شرکت ملی نفت ونزوئال ،از طریق همکاری
با شرکت روس نفت روسیه ،تحریمهای ایاالت
متحــده را دور می زند ،در بخشــی از این خبر
ذکر شده بود« :در حال حاضر مشخص نیست
که چقدر از  900هزار بشکه تولیدی نفت خام
ونزوئال از ایــن طریق به فروش می رســد؛ اما
اســناد داخلی  PDSVAنشــان می دهد که
در ماه آوریل محمولههای ارســالی به شرکت
 Relianceکــه مالک بزرگتریــن مجموعه
پاالیشگاه در جهان است از این طریق به فروش
رســیده .طبق دادههای به دست آمده از سوی
رویترز Reliance ،در ماه مارس  390هزار و
 500بشکه نفت خام در روز از ونزوئال خریداری
کرده که حــدودا  40درصد کل صــادرات این
کشور را شــامل می شود.طبق اســناد داخلی
ارائــه شــده Reliance ،و  PDVSAحدود 3
درصد ارزش معامله را به شــرکت Rosneft
پرداخت می کــرده اند ».مدیر مالی شــرکت
 Relianceهمزمان با انتشار عملکرد سه ماهه
اول سال  2019این شــرکت در روز پنجشنبه
اعالم کرد که این شــرکت به دنبال خرید نفت
خام ونزوئال از طریق شرکت های روسی و چینی
اســت .مبالغی که برای خرید این منابع به این
شــرکتها پرداخت می شــود نیز متناسب با
میزان بدهیهای شرکت ملی نفت ونزوئال به این
شرکت های روسی و چینی خواهد بود.

بازار

ظروف میناکاری

111,000
تومان

مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استان:

بازنگری طرحهای هادی ،صدای همه را درآورده است

گلدان مسی مینا کاری مارکت لند

80,000
تومان

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :ملخ های صحرایی ،فعال هیچ گونه تهدیدی برای
استان اصفهان ندارد.حسنعلی رحیمی با اشــاره به عملیات مبارزه با هجوم ملخ ها به استان های جنوبی ،اظهار
کرد :ملخ های صحرایی فعال هیچ گونه تهدیدی برای استان اصفهان ندارد و پیشبینی های الزم و اقدامات اولیه
و فوری در مبارزه با ملخ ها در سطح اســتانهای جنوبی همچون هرمزگان ،فارس ،کرمان ،خوزستان ،سیستان
و بلوچستان و بوشهر در حال انجام است.بر اســاس اعالم فائو و کارشناسان بخش کشاورزی ،ملخهای صحرایی
آفتهایی خطرناک برای کشاورزی کشور محسوب می شوند و در صورت تداوم حضور ،می توانند امنیت غذایی
را نیز مختل کنند.

بشقاب میناکاری رستا

115,000
تومان

با حضور رییس اتاق بازرگانی در نشست انجمن نساجی استان اصفهان انجام شد ؛

رونمایی از طرح پارک تخصصی پوشاک اصفهان

قیمت نان به زودی
مشخص میشود
رییس اتحادیه نانوایان سنتی گفت :اتحادیه ،آنالیز
قیمت و درخواستهای خود را به دولت ارائه داده و
به زودی با جلساتی که برگزار میشود ،قیمت نان
تعیین تکلیف خواهد شد.
بیژن مقدم گفت :بیش از چهار سال است که قیمت
نان تغییری نکــرده و نانوایان با توجــه به افزایش
هزینهها تحت فشــار قــرار دارند.واحدهای آزادپز
شامل قیمت گذاری نیســتد و با توجه به افزایش
قیمت آب و برق و ســایر هزینه ها ،قیمت خود را
افزایش دادند.
وی با بیان اینکه در حال حاضــر واحدهای دولتی
پز مشــکل دارند و فقط قیمت آرد آنها ثابت مانده،
خاطرنشــان کرد :برخی از این واحدها در گذشته
با قیمت کمتر کنجد را خریــداری میکردند تا با
اســتفاده از آن کمی از هزینهها را جبران کنند؛ اما
اکنون قیمت کنجد هم برای آنها صرف نمیکند و
متضرر میشوند.

تورم از  3درصد در اســفند ماه به بیش از  4درصد
در فروردین رســیده؛ ایــن در حالی اســت که از
آبانماه تا بهمنمــاه نرخ تورم ماهانــه عموما در
سطح  ۲درصد نوســان میکرد و این انتظار وجود
داشــت که روند نرخ تورم نزولی شود؛ اما آمارهای
جدید نشــان میدهند که طی دو مــاه اخیر ،باز
هم نرخ تورم ماهانه تغییر مســیر داده و به سطح
باالتری رســیده اســت؛ درحالیکه در بهمنماه
شــاخص بهای مصر فکننــده رقــم  ۱۵۸واحد
گزارش شــده بود؛ اما این رقم در فروردینماه به
 ۱۷۰ /۹واحد رسیده است.

سبزی ها باال نشین گرانی
بر اســاس برآوردهای مرکز آمار ،گروه ســبزیجات
ازجمله پیاز ،ســیب زمینی و ســبزیجات شــامل
بیشــترین گرانیها شــده اند و البته دخانیات نیز
در گروه کاالهای مصرفی غیــر خوراکی رکورددار
بوده؛درگروه خوراکی ها و آشامیدنیها نان و غالت
با  85درصد رشد نسبت به مشابه سال قبل گوشت
قرمز با 116درصد ،ماهی با  108درصد،میوه با 11
درصدوسبزیجات با  157درصد بیشترین میزان تورم
نسبت به مدت مشابه در ســال قبل را تجربه کرده؛
همچنین دخانیات بــا  123درصد و مبلمان و لوازم

رییس اتحادیه کشباف اصفهان:

جهادکشاورزی

رییــس اتحادیه مرغداران اصفهــان گفت :کمبود
نهادههای دامی همچون سویا و ذرت و کمیاب شدن
آنها در بازار باعث شــده که قیمت جوجه یک روزه
کاهش یابد؛ اما احتمال افزایش قیمت جوجه یک
روزه در روزهای آینده وجود دارد.
فرهاد جعفریان با اشــاره به کاهش قیمت جوجه
یک روزه در بازار مرغداریها ،اظهار کرد :قیمت این
محصول بسیار مهم و کلیدی مدتی به صورت افسار
گسیخته افزایش یافت و به باالترین قیمت خود در
این چند سال؛ یعنی  ۴۵۰۰تومان در سال ۱۳۹۷
رسید .در سال  ۹۸نیز تاکنون ثابت و  ۲۳۰۰تومان
است.رییس اتحادیه مرغداران اصفهان خاطر نشان
کرد :خرید این محصول توسط مرغداران نیز کاهش
یافته است و علت آن بالغ شدن جوجه های یک روزه
پس از عید نوروز است.

بر اساس آمار ارائه شده در گزارش آژانس بینالمللی انرژی ،ایران
در صدر کشورهای پرداخت کننده یارانه سوختهای فسیلی در
جهان قرار دارد .آژانس بینالمللی انرژی ،یارانه پرداختی انرژی
در ایران را معادل  ۴۵.۱میلیارد دالر اعــام کرده که این میزان
شامل  ۱۶.۵میلیارد دالر یارانه فرآوردههای نفتی ۱۲.۳ ،میلیارد
دالر یارانه برق و  ۱۶.۳میلیارد دالر یارانه گاز طبیعی بوده است.بر
پایه این آمار ،یارانه یادشده ۱۰ ،و  ۴درهم درصد از تولید ناخالص

داخلی ایران را به خود اختصاص داده است که این مسئله باعث
شده تا ایران در صدر کشــورهای پرداخت کننده یارانه مصرف
سوختهای فســیلی قرار گیرد.بر اســاس ارقام اعالم شده در
گزارش آژانس بینالمللی انرژی ،امسال دولت بیش از  ۹۳۴هزار
میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان پرداخت میکند که این
میزان تقریبا دوبرابر رقم  ۴۷۸هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی
کل کشور است.یکی از مصادیق یارانه پنهان ،قیمت بنزین و یارانه

آن اســت که با توجه به تفاوت نرخ بنزین در ایران ( ۱۲سنت) و
نرخ متوسط بینالمللی بنزین ( ۵۲تا  ۵۴سنت) ،بر اساس نرخ ارز
نیمایی حدود  ۸هزار تومان است و این تفاوتها در بودجه دیده
نمیشود.پرداخت این رقم قابل توجه عالوه بر اتالف منابع مالی،
غیرواقعی شــدن تعرفههای انرژی و مصرف بی رویه را به دنبال
دارد .موضوعی که ضرورت اصالح الگوی تخصیص یارانه انرژی را
بیش از هر زمان دیگری گوشزد میکند.

پاسخ غول انرژی هند به
اتهامات رویترز :این اطالعات
صحت ندارد
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رییس اتاق بازرگانی اصفهان ،طرح ایجاد شــهرک پوشاک
استان اصفهان با هدف تولید و صادرات محصوالت پوشاکی را
قابل توجه دانست و گفت:اتاق بازرگانی اصفهان ،تمامی توان
خود را برای ایجاد و تقویت زیرساخت های صادراتی استان به
ویژه در صنعت نساجی به کار می بندد.
مسعود گلشیرازی در نشست انجمن نساجی استان اصفهان
و رونمایی از طرح پارک تخصصی پوشاک اصفهان تصریح
کرد :به جای منفعل عمل کــردن در بازارهای بین المللی،
باید به صورت هدفمند و تخصصی در این بازارها حضور پیدا
کرد و اتاق بازرگانی با حمایت از این قبیل پارکها خواستار
همافزایی تولیدکنندگان و تجار بــرای حضور بلند مدت در
بازارهای بینالمللی است.گلشیرازی توجه به مقوله برندسازی
صنعت پوشــاک را مهم و ضروری اعالم کــرد و گفت:یکی
از چالش های مهم صنعت پوشــاک ایران به ویژه اصفهان،
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نداشتن برندهای تاثیرگذار در بازارهای داخلی و بین المللی
است .وی ارتباط با تشکلهای تخصصی را یکی از رویکردهای
مهم هیئت نماینــدگان دوره نهم اتاق بازرگانی برشــمرد و
گفت :ارتباط با تشکل ها و حضور در کمیسیونهای تخصصی
با هدف ســرعت بخشــیدن در انتقال مســائل و مشکالت
تولیدکنندگان هر بخش است.
گلشیرازی از انجمن نساجی استان اصفهان خواست با ایجاد
مرکز رشد صنعت پوشــاک اســتان زمینه افزایش تولید و
صادرات این محصوالت را فراهم سازند.حبیب ا ...شاه کرمی
رییس انجمن نساجی استان اصفهان در این جلسه با اشاره
به اینکه گردش مالی صنعت نســاجی در دنیا  ۲هزار و ۸۰۰
میلیــارد دالر اســت ،افزود:صادرات صنعت نســاجی ایران
با  ۵۰میلیون دالر  ./۲درصد بازار جهانی اســت .سید آرش
امامی مشاور انجمن نساجی اســتان اصفهان در این جلسه
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با معرفی طرح پارک تخصصی پوشاک استان اصفهان گفت:
این پارک در زمینی به مساحت  ۳۰۰هزار متر مربع در جاده
اصفهان -تهران جانمایی شده است .وی دستیابی به جایگاه
نخست منطقه غرب آســیا در تولید پوشاک را یکی از اهداف
راه اندازی این پارک عنوان کــرد و گفت:صادرات  ۵میلیارد
دالر محصوالت پوشاک طی  ۱۰سال ،یکی دیگر از اهداف
راهاندازی این پارک است.
وی با اشاره به واردات ساالنه  ۱۰میلیارد دالر پوشاک کشور
و مصرف  ۱۵میلیارد دالر پوشاک ایران گفت:این پارک تالش
می کند که با تامین نیازهای داخلی بــه قطب اول صادرات
پوشاک در منطقه تبدیل شــود .امامی در این جلسه تاکید
کرد:پارک تخصصی پوشاک به عنوان منطقه ویژه اقتصادی
باید شناخته شود تا زمینه حضور شرکت های بین المللی در
صنعت پوشاک را فراهم کند.

zayanderoud8108@gmail.com

کیف پول

L

معرفی اپلیکیشن مالی

فروش نوروزی ۳۰۰میلیارد ریالی صنایع
دستی استان
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خـبر

E-MAI

آیا تا به حال پیش آمده که نفهمید
کی کیف پولتان خالی یا چطور خالی
شد؟ اصوال داشــتن یک دفترچه
کوچک برای ایــن کار توصیه می
شــود که دخل و خــرج رادرآن
بنویســیم؛ اما االن قرن  21است
دفترچه دیگرچیست!!
این برنامه به شــما کمک می کند
یک دید کلی به همه رفت و آمدهای
پول در جیبتان داشته باشید یک
برنامه برای مدیریت دخل و خرج
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عکس روز

بازدید معاون امور دهیاریهای
کشور از شرق اصفهان
سعیدرضا جندقیان معاون امور دهیاریهای
ســازمان شــهرداریها و دهیاریهای کشور
با همراهی برخی دیگر از مســئوالن از شــرق
اصفهان بازدید کرد.

پیشنهاد سردبیر:
دستگیری یک گروه حفاری غیر مجاز در گلپایگان
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شهردار شهرضا خبر داد:

اخبار

اهدای هزینه جشن نیمه شعبان به سیلزدگان
شهرضا
شهردار شهرضا گفت :امسال هزینه جشن بزرگ
نیمه شعبان به مردم مناطق سیلزده اهدا میشود.حبیب قاسمی
اظهار کرد :هر سال در روز نیمه شعبان شهرداری و شورای اسالمی
شهر شهرضا مراسم جشنی با هدف بزرگداشت این روز تحت عنوان
«خورشید پنهان» در خیابان «شهید طباطبایی» برای شهروندان
برگزار میکند.برنامههای متنوع هنری و مذهبی این جشن ،استقبال

کمنظیر شهروندان را به همراه داشته است ،به همین دلیل سعی شده
تا در هر سال ضمن ارتقای کیفیت برنامهها بر تنوع آنها افزوده شود.
شهردار شهرضا با اشاره به وقوع سیل در بعضی از استانهای کشور
تأکید کرد :آسیبهای گسترده ناشی از این پدیده طبیعی ،باعث ایراد
خسارات فراوان به برخی هموطنان شد؛ به همین دلیل الزم است همه
ایرانیان با همه توان برای یاری آسیبدیدگان وارد عمل شوند.قاسمی

اضافه کرد :با پیشنهاد شهرداری و تصویب اعضای شورای اسالمی شهر
قرار شد تا هزینه جشن نیمه شعبان امسال به هموطنان آسیبدیده
از سیل اختصاص یابد.قرار بود تا به مناسبت روز نهم اردیبهشتماه و
روز شوراهای اسالمی از همه اعضای شــورای اسالمی شهر در ادوار
گذشته تجلیل شود؛ اما اعضای شــورای اسالمی دور پنجم تصمیم
گرفتند تا این هدیه را نیز به هموطنان سیلزده اهدا کنند.

سرپرست فرمانداری لنجان مطرح کرد:

کاشت  ۳۲محصول به جای برنج لنجان

خبر

اعزام یک تیم اورژانس شهرضا
به مناطق سیلزده خوزستان
رییــس اورژانــس پیــش
شهرضا
بیمارستانی شهرضا از اعزام یک تیم چهار نفره
از امدادگران این شهرستان به مناطق سیلزده
استان خوزستان خبر داد.
حبیب صادقــی از اعزام یک تیــم چهار نفره
از کارشناســان فوریتهای پزشکی اورژانس
 ۱۱۵این شهرستان به مناطق سیلزده استان
خوزســتان خبر داد و افزود :ایــن افراد با یک
دســتگاه آمبوالنس و تجهیزات کامل به این
ماموریت اعزام شدند.
وی با اشاره به انجام  ۵۴۲ماموریت اورژانسی در
این شهرستان در ایام نوروز امسال ،خاطرنشان
کرد :از این تعداد ۳۰۹ ،ماموریت شهری و ۲۳۳
ماموریت جادهای بوده که منجر به انتقال ۴۲۷
نفر از مصدومان به بیمارستان و درمان سرپایی
 ۱۱۵مصدوم دیگر شد.
رییس اورژانس پیش بیمارســتانی شــهرضا
با بیــان اینکــه در مدت کشــیک نــوروزی
امدادگــران اورژانــس شــهرضا  ۸۲۰نفــر
به ایســتگاههای ســامت مراجعــه کردند،
تصریح کــرد ۱۲۰ :نفر از این افراد در شــهر و
 ۷۰۰نفر در جادهها و محورهــای مواصالتی
شهرســتان از خدمات این ایستگاهها استفاده
کردهاند.

سرپرست فرمانداری لنجان گفت:
لنجان
کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ،کاشت ۳۲
محصول جایگزین برنج به همراه برآورد اقتصادی
هریک را ارائه کردهاند.
خدامراد صالحی در آیین تکریــم و معارفه رییس
اداره دخانیــات ایــن شهرســتان ،اظهــار کرد:
براســاس تصمیم هیئت وزیران ،کشــت برنج به
جز در اســتانهای گیالن و مازندران ممنوع اعالم
شد و باتوجه به اینکه کشــاورزی نقش مهمی در
کارآفرینی و ایجاد رفاه بین مردم و فعاالن این بخش
دارد ،جلسات کارشناســی متعددی برای اصالح
الگوی کشت ســازگار با کم آبی طی روزهای اخیر
برگزار شده است.وی در ادامه افزود ۶۰ :کیلومتر از
رودخانه زایندهرود از داخل لنجان عبور میکند که
 ۳۰کیلومتر از حوزه این رودخانه به صورت دائمی و
 ۳۰کیلومتر دیگر به صورت فصلی است؛ اما تقاضا و
مصرف آب در این حوزه آبخیز افزایش یافته است.
سرپرســت فرمانداری لنجان با بیان اینکه ساالنه
بیش از هــزار و  ۸۰۰هکتار از اراضی کشــاورزی
این شهرســتان زیر کشــت میرود ،تصریح کرد:
باتوجه به اینکه محدودیتهایی در حوزه منابع آب
وجود دارد ،لنجان با برنامهریزی دقیق ،آموزش و
بهرهمندی از روشهای نوین به ســمت ارائه طرح
الگوی کشت جایگزین حرکت کرده و در این حوزه
نیز پیشتاز بوده است.
صالحی با بیان اینکه باید در حوزه کشــاورزی به
سمت اصالح الگوی کشت متناسب با اقلیم منطقه

مفاد آراء
 2/30آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجرای ماده
 1قانون و ماده  8آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجرای ماده  3قانون در دو نوبت به
فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ
الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید
اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت
محل ارائه نمایند .بدیهی است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه
خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 -1رای شماره  -1397/10/29-139760302019000567خانم جنت خطایی فرزند
ابراهیم خلیل ششدانگ یک قطعه باغ مشجر با ســاختمان ها تاسیسات و یک حلقه چاه
عمیق موجود در آن به مساحت  46744/30متر مرجع مجزی شده از پالک های  11و 12
و  13فرعی از  140اصلی واقع در اراضی بودجــان دهاقان که باغ مذکور محاط در پالک
 13فرعی می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/02/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/02/18 :
مالف 434825:زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
تبصره یک ماده 105
اصالحی آیین نامه قانون ثبت
 2/35شماره 98/1/29-98/2027002771 :نظر به اینکه آقای حسین نادعلی جلوخانی
متقاضی پرونده کالسه  91/26004781هیات اول قانون تعیین تکلیف مالک ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  95/04متر مربع قسمتی از پالک  39واقع در اصفهان بخش 18
ثبت اصفهان تقاضای حذف عبارت ثمنیه اعیانی از ســند مالکیت خود را نموده است لذا
مراتب برابر تبصره یک ماده  -105اصالحی آیین نامه قانون ثبت به کارشــناس رسمی
دادگستری ارجاع که بهای عادله ثمنیه اعیانی را به مبلغ  5/940/000ریال (پنج میلیون
و نهصد و چهل هزار ریال) ارزیابی و طی فیش شــماره  973282به حساب سپرده اداره
ثبت اسناد و امالک واریز و نامبرده طی درخواســت وارده به شماره 97/2027042051
مورخ  97/11/01اعالم نموده اســت به مالک بهای ثمنیه  95سهم مشاع از  6000سهم
مشاع از  16200سهم یک حبه از  72حبه ششدانگ دسترســی ندارم و به موجب اسناد
انتقال شــماره  33472مــورخ  97/08/20و  23523مــورخ  97/08/29دفترخانه 243
اصفهان به اینجانب انتقال قطعی یافته اســت لذا برابر تبصره فوق یک مرتبه در روزنامه
زاینده رود آگهی می شود که ذینفع جهت اخذ ســپرده مذکور به این اداره مراجعه نماید و
در صورتیکه مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یک ماه پس از انتشار آگهی می تواند به
دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
ارائه نماید و برابــر تبصره  2همین ماده چنانچه ظرف مــدت مرقوم گواهی طرح دعوی
تسلیم نشود اداره ثبت ســند مالکیت ملک را بدون استثناء بهاء اعیانی صادر خواهد نمود.
مالف 437851:مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان (257
کلمه 2 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/36شماره  98/1/29-98/2027002773 :چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه
شــماره پالک  10393/3756واقع در بخش  5ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام
آقایان اکبر و اصغر هر دو عمادی فرزندان محمد حســن (بالسویه) در جریان ثبت است و
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حرکت کرد ،ادامه داد :کارشناسان جهاد کشاورزی
شهرستان لنجان و مسئوالن امر در این شهرستان
 ۳۲محصول جایگزین با تفکیک برآورد اقتصادی
و مصرف آب به اســتان ارائه کردهانــد؛ اما یکی از
دغدغههای موجود در ایــن حوزه ،خرید تضمینی
محصوالت معرفی شده است.
وی با بیــان اینکه نیاز اســت کارشناســان اداره
دخانیات با همکاری مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی
برای معرفی ارقام کشت جایگزین در راستای حفظ
منابع آبی اقدامات الزم را انجام دهند ،اضافه کرد:
براساس گزارشهای ارائه شده از سوی کارشناسان
در هر هکتار بیش از دو هــزار و  ۵۰۰تن تنباکو به

آرای شماره  139760302027002922و  139760302027002921مورخ 97/03/19
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم
صادر گردیده است و با توجه به اینکه ســابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق
مشاهده نگردید لذا به اســتناد ماده  13آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم
در تاریخ  98/02/31روز شنبه ســاعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر
در محل حضور یابند اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابق ماده  20قانون ثبت
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد
داد .مالف 437926:شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان(264
کلمه 3 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/37شماره 98/1/29-98/2027002593 :نظر به اینکه آقای مجتبی کرمی دهاقانی
فرزند احمد با تسلیم دو برگ استشهاد شهود به شماره  113192مورخ  98/01/28دفترخانه
اسناد رسمی شماره  82اصفهان ،مدعی شده یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی 098605
به میزان ششدانگ پالک  710فرعی از  15201اصلی که در صفحه  26دفتر  265امالک
بخش  5ثبت اصفهان بنامش سابقه ثبت دارد مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت
المثنی نموده اســت لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آیین نامه
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده
روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت
یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 437695 :شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان ( 193کلمه،
 2کادر)
ابالغ رای
 2/32کالسه پرونده، 1699/97:شماره دادنامه، 97/12/14- 3045:مرجع رسیدگی:شعبه
 4شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :اکبر ســعیدی ورنوســفادرانی فرزند
محمدصادق ،نشانی :خمینی شهر بلوار منتظری بن بست هفتم ؛ خوانده :عادل محمدزاده
مقدم فرزند عسگر نشانی :مجهول المکان  ،خواسته :مطالبه وجه چک گردشکار :پس از
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می
نماید .رای قاضی شــورا :در خصوص دعوی آقای اکبر سعیدی ورنوسفادرانی به طرفیت
آقایان عادل محمدزاده مقدم به خواسته مطالبه مبلغ  60/000/000ريال وجه یک فقره
چک به شــماره  1642/830909/41مورخ  97/05/25به انضمام خســارت دادرسی و
خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلســه مورخ  97/12/11و عدم ارائه
الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشــورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال
ذمه خواندگان و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً
به مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون شــوراهای حل اختــاف مصوب  94/8/10و مواد
 313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
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عمل میآید و باتوجه به مرغوبیت اراضی کشاورزی
این شهرستان به ویژه مقاومت به خشکی و شوری،
زمینه تولید ثروت و ایجاد اشتغال و ارزآوری در این
منطقه فراهم است.
سرپرست فرمانداری لنجان اظهار کرد :در سالهای
اخیر بیش از  ۲۵۰درصد قیمــت خرید تضمینی
تنباکواز کشاورزان در استان اصفهان رشد داشته
و هر کیلو تنباکو از کشــاورزان اســتان بالغ بر ۱۵
هزار تومان خریداری شده و قطعا خرید تضمینی
تنباکو توسط ســازمان دخانیات کشــور ،دغدغه
حرکت به ســمت اصالح الگوی کشــت را مرتفع
میکند.

نماینده مردم بویین میاندشت خبر داد:

اجرای پروژه فاضالب
بویینمیاندشت

نماینــده مــردم
بویین میاندشت
فریــدن ،فریدونشــهر ،چــادگان و بویین
میاندشت در مجلس شورای اسالمی گفت:
 ۲۳میلیــارد تومان اعتبار بــرای پروژه پل
نوغان ،زیر گــذر داران و پل نهرخلج بودجه
اختصاص داده شده است .اکبر ترکی در جمع
مردم این شهرستان با اشاره به اقدامات انجام
شده در شهرستان بویین میاندشت گفت :در
منطقــهای که آمایــش ســرزمینی برای
کشاورزی وجود دارد ،آب ذخیره شده باران
متعلق به همان شهرستان است و مازاد آن را
میتوانیم به شهرســتانهایی که با کم آبی
مواجه هستند ،انتقال دهیم .نماینده مردم
فریــدن ،فریدونشــهر ،چــادگان و بویین
میاندشت در مجلس شورای اسالمی گفت:
در آبان ماه سال  ۹۶شش و نیم میلیون متر
مکعب از سوی وزارت نیرو مجوز تخصیص
آب از محل زایندهرود گرفته شد؛ اما تا کنون
اجرا نشده و از تأمین آن شانه خالی میکنند.
ترکی بــا بیان اینکه تأمین آب شــرب حق
مسلم مردم منطقه اســت ،گفت :فاضالب
شــهر افوس را به ردیف اعتبــاری فاضالب
شهر بویین میاندشت برای تخصیص اعتبار
اضافه و اعتبــار آن را دو برابر افزایش دادیم،
در شهرهای بویین میاندشت ،افوس و محله
ششــجوان طرح فاضالب به زودی اجرایی
خواهد شد.

به ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئین دادرســی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده
به پرداخت مبلــغ  60/000/000ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/850/000
ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت
اســتهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20
روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر
می باشد .م الف 436534 :عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر ( 352کلمه 3 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/31شماره 2601/97 :حل ، 4مرجع رسیدگی :شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  10:00صبح روز شنبه مورخه
 ، 1398/03/11مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :علیرضا حاج حیدری  ،نام پدر:
نادعلی  ،نشانی :خمینی شهر ســه راه معلم فرعی دوم کوچه ایمان ؛ مشخصات خوانده:
-1نام و نام خانوادگی :رضا یاوری  ،نام پدر :حسن ،خواسته و بها :مطالبه مبلغ 30/000/000
ريال یک فقره چک به شماره  95/9/25-312944بانضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر
تادیه و هزینه دادرسی  ،دالیل خواهان :کپی مصدق چک و عدم برگشت چک  ،گردش
کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی
حاضر گردد .م الف 437106 :رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی
شهر( 205کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/33شماره 75/97 :حل ،10مرجع رسیدگی :شــعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شــوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  07:00بعدازظهر روز دوشنبه
مورخه  ، 1398/03/06مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :ابوالفضل سعیدی ،
نام پدر :اکبر  ،نشانی :خمینی شــهر منظریه محله یک کوچه  222؛ مشخصات خوانده:
-1نام و نام خانوادگی :ســلمان جباری  ،نام پدر :محب اله  -2 ،نام و نام خانوادگی :اکبر
سعیدی  ،نام پدر :محمدصادق  ،خواسته و بها :مطالبه  30/000/000ريال بابت سه فقره
چک  ،دالیل خواهان :تصویر ســه فقره چک و گواهی عدم پرداخت و سه نامه واگذاری ،
گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت
رسیدگی حاضر گردد .م الف 436532 :رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر( 207کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/34شماره 1616/97 :حل ،8مرجع رسیدگی :شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شــوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  05:00بعدازظهر روز دوشنبه
مورخه  ، 1398/03/13مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :ابوالفضل سعیدی ،
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 ۲میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل
تجهیزات بیمارستان گلپایگان
رییس بیمارستان امام حسین
گلپایگان
(ع) گلپایگان گفت :ساختمان بخش «ا ِن آی سی یو»
بیمارستان امام حسین (ع) با کمک خیران به اتمام
رســیده و در صورت تکمیل تجهیزات مورد نیاز به
بهرهبرداری میرسد؛ البته تکمیل تجهیزات آن به دو
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.علیرضا سلطانی گفت:
با کمک خیران ســاختمان بخش زنــان و زایمان
تاکنون  ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای
تکمیل آن بالغ بر یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

همزمان با والدت حضرت ولی عصر (ع)؛

آیین سنتی «مجمعه گردانی»
زنان متین آباد بادرود برگزار شد
نطنز
آیین سنتی مذهبی مجمعهگردانی
به مناسبت میالد با سعادت قطب عالم امکان ،قائم
آل محمد (عــج) در متین آباد بادرود برگزار شــد.
همزمان بــا والدت حضرت ولی عصــر (عج) زنان
روستای متین آباد از صبحگاه سینیهای دایره شکل
بزرگ پر از تنقالتی مانند آجیل ،شیرینی و کله قند
آماده میکنند .این سینیهای بزرگ که در گویش
محلی «مجمعه» نامیده میشــود با خنچه و سایر
تزئینات آماده میشود و آنگاه زنان چادر بر سر کرده
و این مجمعهها را بر سر گذاشته در میان فریاد شادی
و هلهله و نوای سازهای سنتی در کوچهها به حرکت
در میآیند.

دستگیری یک گروه حفاری
غیر مجاز در گلپایگان
رییس اداره میــراث فرهنگی،
گلپایگان
صنایع دستی و گردشگری گلپایگان گفت :باند سه
نفره حفاری غیر مجاز در حین حفاری در یک خانه
قدیمی در شهر گلپایگان دستگیر شدند.مصطفی
قانونی اظهار کرد :طی گزارشهای مردمی مبنی بر
اینکه در یکی از محلههای شــهر گلپایگان گروهی
اقدام به حفاری غیر مجاز کردهاند ،سریعا اقدامات
الزم برای دستگیری این باند انجام شد.

نام پدر :اکبر  ،نشانی :خمینی شــهر منظریه محله یک کوچه  222؛ مشخصات خوانده:
-1نام و نام خانوادگی :علی حسین رئیسی  ،نام پدر :سبزعلی  ،خواسته و بها :مطالبه وجه
چک  ،دالیل خواهان :کپی چک و گواهی عــدم پرداخت  ،گردش کار :خواهان.خوانده را
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 436531 :رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر(185
کلمه 2 ،کادر)
ابالغ اخطاريه اجرائي
 2/38محكوم عليه  :جوادحســيني خالري فرزند سيدايوب مجهول المكان ،محكوم له :
محمدقاسم حديدي فرزند اسماعيل به نشاني شهرضا باغملي جنب ساختمان بانك ملي
فروشگاه ايران ابزار ،بموجب راي شــماره  1074مورخ  97 / 10 / 16حوزه دوم حقوقي
شوراي حل اختالف شهرضا محكوم عليه محكوم است به  -1:پرداخت مبلغ سي ميليون
ريال بابت اصل خواسته به انضمام پرداخت مبلغ  1 / 475 / 000ريال بابت هزينه دادرسي
درحق محكوم له  -2پرداخت هزينه حق االجرادرحق صندوق دولت .محكوم عليه مكلف
اســت ازتاريخ اجرائيه ظرف ده روزمفادآن رابه موقع اجرابگذاردياترتيبي براي پرداخت
محكوم به بدهد يامالي معرفي كندكه اجراء حكم واســتيفاء محكوم به ازآن ميسرباشد
ودرصورتي كه خــودرا قادربه اجــراي مفاداجرائيه نداندبايدظــرف مهلت مزبورصورت
جامع دارائي خودرابه قســمت اجراء تســليم كند واگرمالــي نداردصريحاًاعالم نمايد.
م الف 437284 :فاضلي قاضي شوراي حل اختالف شعبه دوم حقوقي شهرضا (140
کلمه 1 ،کادر)
ابالغ اخطاريه ممنوع الخروجي
2/39بدينوسيله به خانم ســهيالطحانيان فرزند عزيزاله به شماره ملي 6320040319
متولد  1373 / 11 / 12كه طبق آدرس مندرجه درتقاضانامه صدوراجرائيه و متن قرارداد
ساكن :شهرضا باغملي كوچه برج عسكرپالك  21وطبق گزارش ماموراداره پست امكان
آدرس فوق الذكرموردشناســايي واقع نگرديده ابالغ میگــردد درموضوع پرونده اجرائي
به شماره بايگاني  9700456له بانك ملي شــعبه مركزي شهرضا و عليه شما بدينوسيله
اخطارميگرددبنابه درخواست بستانكارشماممنوع الخروج ازكشورگرديده ايد .اين آگهي
يك نوبت دريكــي ازروزنامه هاي كثيراالنتشــارچاپ اصفهان درج ومنتشــرميگردد.
م الف 437499 :سيداســداله موسوي رئيس اداره ثبت اســنادوامالك شهرضا (88
کلمه 1 ،کادر)
مزایده
 2/47اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف اردســتان در نظر دارد در اجرای مفاد
اجراییه در پرونده کالسه  445/97مدنی که به موجب آن آقای سید مجتبی مظلوم فرزند
سید علی محکوم اند به پرداخت محکوم به ،به مبلغ  28/770/000ریال بابت اصل خواسته
به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و پرداخت مبلغ  897/519ریال نیم عشر هزینه اجرا
در حق صندوق دولت در حق آقای علیرضا حسین گلی فرزند علی و با توجه به توقیف سنگ
لذا آن را از طریق مزایده به فروش می رســاند :فروش  56/40متر سنگ گیوتی سفید هر
متر  550/000ریال و جمع ًا به مبلغ  31/020/000ریال ارزیابی شده توسط خبره متقاضیان
خرید می توانند تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده مال معرفی شــده را مالحظه نمایند در روز
مزایده در جلسه مزایده حضور یابند مال فوق به شــخصی واگذار می گردد که باالترین
پیشنهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید کل بها مورد مزایده را فی المجلس به قسمت اجرا
تسلیم نماید.تاریخ مزایده 98/2/21 :ســاعت  9صبح ،مکان مزایده :واحد اجرای احکام
حقوقی دادگســتری اردســتان .م الف 438987 :اجرای احکام حقوقی شورای حل
اختالف اردستان ( 184کلمه 2 ،کادر)
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پیشنهاد سردبیر:
۲۰۰کانون سالک در استان وجود دارد
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان:

۲۰۰کانون سالک در استان
وجود دارد

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان
با اشاره به نقاط ســالکخیز استان ،اظهار داشت:
 200کانون ســالک در استان اصفهان وجود دارد
که از این تعداد تنها  50کانون در شــرق اصفهان
است.کمال حیدری افزود :سالک ،بیماری بومی
ایران و اســتان اصفهان اســت ،به طوری که در
ســنوات گذشــته منطقه برخوار به علت شدت
وفور ،به عنوان پایتخت سالک شناخته شده بود.
وی ،با بیان اینکه از حدود  11سال پیش اقدام به
رفع این معضل شده ،گفت :بیماری سالک دارای
دو پیچیدگی به نام ناقل و مخزن است ،مخزن آن
موش و ناقل پشهای اســت که انگل را از موش به
انسان منتقل میکند.وی تصریح کرد :بیش از یک
سوم استان اصفهان ،مستعد سالک با  200کانون
سالکخیز است .در همین راستا مداخالتی برای
حذف و کاهش بیماری سالک در نظر گرفته شد،
النهکوبی ،کمکردن فعالیت موشها و دور کردن
آنها از محیط زندگی یکی از مهمترین فعالیتها
بود .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیان کرد :در کنار حذف مخزن سالک ،حذف ناقل
بیماری را داریم ،اگر هــر فعالیتی یکی از این دو
موضوع را تشدید کند ،میزان ابتال به سالک افزایش
مییابد .وی با اشاره به وجود زباله ،پساب ،آبهای
راکد ،کودهای شــیمیایی و حیوانی که میتواند
در عامل افزایش پشــه موثر باشند ،اظهار داشت:
هرچقدر میزان وفور پشــه نزدیک محل زندگی
انســان افزایش یابد به همان نسبت سالک در آن
منطقه شیوع پیدا میکند.حیدری افزود :در همین
راستا مبارزه با ناقل و مخزن بیماری از یک طرف
و بهسازی محیط و حفظ اصول بهداشت محیطی
از طرف دیگر و توانمندشدن ،آموزشهای کافی و
الزم و محافظت فردی جهت زندگی در این اقلیم،
همگی با هم میتواند عامل موفقیت در این مبارزه
شود و موفق به کنترل بیماری سالک شویم .معاون
بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان
اینکه در  80کانون بیشترین میزان ابتال گزارش
شــده ،گفت :از بین این  80کانون 50 ،کانون در
منطقه شرق اصفهان است که سال گذشته بعد از
تالشهای  11ساله تا حدی کنترل شده بود ولی
به یکباره دچار وفور شــد ،با وجود فعالیتهایی
که انجام شده بود ،متاسفانه رطوبت ،خشکسالی
و عوامل زیادی در شــیوع ســالک در این نواحی
تاثیرگذار بود.

پدیده های حدی پیامدهای تغییر اقلیم را باید جدی گرفت
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت :پدیده های حدی مثل
گرما  ،سرمای زیاد و بارندگی های شدید در یک مقطع زمانی پیامد
تغییر اقلیم در کشور اســت که باید جدی گرفته شود.حمیدرضا
خورشیدی افزود :سرما و گرمای زیاد هوا در برخی روزهای زمستان
و تابستان و بارش های رگباری و شدیدی که نوروز امسال بخشی
از آن تجربه شد ،به دلیل تغییر اقلیم و تغییرات در نظام آب و هوایی
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کرد :ساخت سد ،مدیریت منابع آبی و پیش بینی شرایط بحرانی
برای خشکسالی و آبسالی یک وظیفه مهم برای مدیران و مسئوالن
مرتبط با این حوزه اســت .وی مردم را به رعایــت اصول و قوانین
زیست محیطی توصیه کرد و یادآورشد :بی توجهی به اکوسیستم و
مسائل محیطی ،پیامدهای بدی را برای جامعه از جمله پدیده حدی
را به همراه دارد که وضعیت را برای پیش بینی سخت می کند.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت :شش
هزار و  ۷۶۰نفر از استان اصفهان در سال جاری
برای انجام فریضه حج به ســرزمین وحی اعزام
میشــوند .غالمعلی زاهدی در خصوص اعزام
حجاج استان اصفهان به حج واجب امسال اظهار
کرد :در سال جاری از استان اصفهان شش هزار
و  ۷۶۰نفر در قالب  ۴۷کاروان به سرزمین وحی
اعزام خواهند شد.وی با بیان اینکه تاریخ قطعی

درز اطالعات ،کار دست کپی ایرانی داد

سمانه سعادت
شایعه درز اطالعاتی یک تاکسی اینترنتی با توییت
وزیر ارتباطات رســما تایید شــد.آذری جهرمی
در توییتر نوشت« :گزارش منتشــر شده در مورد
وجود آســیب پذیری در نگهــداری اطالعات یک
شــرکت حمــل و نقــل اینترنتی ،صحــت دارد.
بررســی تکمیلی در جریان اســت و گــزارش آن
رســما از طریق مرکز ماهر منتشــر خواهد شــد.
این یک هشــدار جدی بــرای کســب و کارهای
اینترنتی بود.در امنیت اطالعات کاربران جدیتر
باشید».
یک موسسه امنیت سایبری مستقل با نا م �Secu
 rity Discoveryگزارش کرد که توانسته به دلیل
نقص امنیتی در پایگاه داده یکی از ســرویسهای
تاکســی اینترنتی داخل کشور به اطالعات بیش از
6میلیون کاربر ایرانی این سرویس دست یابد .این
اتفاق با توجه به تعداد بســیار گسترده اطالعات لو
رفته میتواند بسیار مهم بوده و امنیت این سرویس
را زیر سوال ببرد .بر اســاس این خبر متخصصین
 Security Discoveryدر جریــان پایــش و
ســنجش میزان مقاومت پایگاه دادههای مختلف
توسط سرویس جســت وجوی تخصصی اینترنتی
 BinaryEdgeتوانســته اند به پایگاه دادهای از
نوع  MongoDBروی یکی از ســرورهای جست
وجو شده در ایران دســت پیدا کنند که اطالعات
مربوط به یک سرویس تاکسی اینترنتی ایرانی در آن
ذخیره میشده است؛ اطالعاتی که در این سرویس
توسط این تیم کاله ســفید کشف شده شامل نام و
نام خانوادگی ،شماره ملی  10رقمی راننده ،شماره
تلفن همراه و همچنین یک تاریخ که به نظر مربوط
به فاکتور صورتحسابهای رانندههای این سرویس
باشد ،می شود.
کارشناسان آی تی می گویند ،براساس بررسیهای
اولیه حدود  ۶.۷۲۲.۲۶۹رکورد حاوی اطالعات یک
شــرکت حمل و نقل اینترنتی ،در دسترس عموم
قرار گرفته بود که ممکن اســت این تعداد نشــان
دهنده تعداد کل افرادی که اطالعاتشــان افشــا
شده ،نباشــد .این خبر در ابتدا گمانه زنی ها میان

حصر وراثت
 2/40اصغر اکبری افجانی دارای شناسنامه شــماره  469به شرح دادخواست به کالسه
 39/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
طاهره سلیمانی حسن آبادی به شناسنامه  2در تاریخ  96/12/6اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1 :امــرا ...اکبری افجانی،
ش.ش  ،23ت.ت  1335/10/12فرزند پســر -2 ،علیرضا اکبــری افجانی ،ش.ش ،1
ت.ت  1350/3/1فرزند پســر  -3 ،اصغر اکبری افجانی ،ش.ش  ،469ت.ت 1352/5/7
فرزند پســر -4 ،فاطمه اکبری افجانــی ،ش.ش  ،12ت.ت  1340/10/15فرزند دختر،
 -5زهرا اکبری افجانی ،ش.ش  ،19ت.ت  1346/7/15فرزنــد دختر -6 ،مریم اکبری
افجانی ،ش.ش  ،25ت.ت  1361/1/7فرزند دختر  -7 ،حسینقلی اکبری افجانی ،ش.ش
 ،320ت.ت  1307/1/1همسر .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد.
م الف 438857 :کاظمی رئیس شعبه شورای حل اختالف بخش کرون ( 178کلمه،
 2کادر)
حصر وراثت
 2/41اصغر اکبری افجانی دارای شناسنامه شــماره  469به شرح دادخواست به کالسه
 38/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
حسینقلی اکبری افجانی به شناسنامه  320در تاریخ  97/7/23اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1 :امــرا ...اکبری افجانی،
ش.ش  ،23ت.ت  1335/10/12فرزند پسر -2 ،علیرضا اکبری افجانی ،ش.ش  ،1ت.ت
 1350/3/1فرزند پســر  -3 ،اصغر اکبری افجانی ،ش.ش  ،469ت.ت  1352/5/7فرزند
پســر -4 ،فاطمه اکبری افجانی ،ش.ش  ،12ت.ت  1340/10/15فرزند دختر -5 ،زهرا
اکبری افجانی ،ش.ش  ،19ت.ت  1346/7/15فرزند دختــر -6 ،مریم اکبری افجانی،
ش.ش  ،25ت.ت  1361/1/7فرزند دختر  ،اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 438847 :کاظمی رئیس شعبه شورای حل اختالف بخش کرون ( 168کلمه،
 2کادر)
حصر وراثت
 2/42آقای ابراهیم علومی دارای شناسنامه شماره  3887به شرح دادخواست به کالسه
 26/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
بیگم میرزاده واقفی به شناسنامه  30در تاریخ  97/12/3اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1ابراهیم علومی ،ش.ش  3887نسبت
با متوفی فرزند  -2ابوالفضل علومی ،ش.ش  2303نسبت با متوفی فرزند  -3اکرم علومی،
ش.ش  1117نسبت با متوفی فرزند  -4مصطفی علومی ،ش.ش  9نسبت با متوفی فرزند
 -5عبدالحسین علومی،ش.ش  82نسبت با متوفی فرزند .اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال

است .وی بیان کرد :تغییر اقلیم که دستخوش رفتاری انسانی بوده
مشکالتی را در کشور ایجاد کرد ،مدیران و مسئوالن کشوری باید
برای بهبود وضعیت و مدیریت این چالش برنامه ریزی کنند زیرا
این موضوع پیش بینی هوا را برای کارشناســان این حوزه سخت
کرده است .وی با بیان اینکه در چنین شرایطی سالهای آبسالی
و در مقطعی سالهای خشکسالی تجربه خواهد شد ،خاطرنشان

مدیرکل حج و زیارت استان:

بیش از 6هزار اصفهانی
به حج واجب میروند

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان:

خبر

با مسئوالن

امنیت تاکسی های اینترنتی روی خط قرمز

مدیرکل پزشکی قانونی استان:

بیش از هزار نفر در تصادفات
سال گذشته جان باختند

میکنم .به زودی اقدامات
تپ سی و اسنپ به عنوان
و برنامه عملــی خودمان
مطرح ترین تاکسیهای
آنالین کشــور را افزایش شایعات مبنی بر جاسوسی از اطالعات
برای جلوگیــری از بروز
مشتریان تاکسی های آنالین و امن
چنین اتفاقاتی را منتشر
داد و در نهایت مشــخص
نبودن این اطالعات نزد تاکسیهای
خواهیم کرد.این اطالعات
شد شرکتی که اطالعاتش
است
بوده
مطرح
همواره
آنالین
مربــوط بــه بخشــی از
درز کــرده «تپ ســی»
مشخصات  ۶۰هزار راننده
اســت .این موضوع ضربه
فعــال و  ۱۸۰هزار راننده
مهلکــی به این شــرکت
غیر فعال است؛ شامل اطالعات مسافران و سفرها
وارد خواهــد کــرد ،بــه خصــوص کــه
نمیشود .اطالعات فوق فقط در اختیار یک فرد بوده
تپ سی در بازار ایران به شدت تالش دارد تا رقیب
که با هدف شناسایی نقاط نفوذ صورت گرفته و نشر
خود «اسنپ» را کنار بزند؛ اما تا کنون موفق نبوده
پیدا نکرده است .تپســی در جهت حفظ دادهها با
است .این شرکت در جدیدترین واکنش نسبت به
فرد مورد نظر در تعامل است».
این اقدام از مشتریان عذرخواهی کرده است .میالد
با این حال این سوال مطرح میشود که آیا تپ سی
منشیپور ،مدیرعامل تپسی ضمن عذرخواهی از
عمال بازار را به رقیب واگذار خواهد کرد؟ تپ ســی
نشــت اطالعاتی که در از طریق این اپلیکیشن رخ
طی ماههای اخیــر بارها برای بقا در بــازار ایران و
داده است ،توضیحاتی را در این خصوص در صفحه
ماندن در کورس رقابت با شــرکت قدرتمند اسنپ
توئیترخود منتشر کرد و نوشت «:از اتفاقی که افتاده
و سایر رقبا تالش کرده اســت و حتی در مقطعی با
ناراحتم ،مســئولیت آن را پذیرفتــه و عذرخواهی

گواهی صادر خواهد شد .م الف 438411 :شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف
شهرستان نطنز ( 150کلمه 1 ،کادر)
حصر وراثت
 2/43آقای حسینعلی ذاکری فرزند علی باســتناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت
شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالسه  44/98به این شورا چنین اشعار داشته است
که شادروان آقای علی ذاکری فرزند غالمحسین در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه
حین الفوت آن مرحوم عبارتند از -1 :فاطمه بنائی نسبت همسر ،کدملی ،1239700350
 -2فروزان ذاکری نسبت فرزند ،کدملی  -3 ،1239520263ناهید ذاکری نسبت فرزند،
کدملی  -4 ،1239449781نســرین ذاکری نســبت فرزند ،کدملــی ،1239204698
 -5حسینعلی ذاکری نســبت فرزند ،کدملی  -6 ،1239207611حسنعلی ذاکری نسبت
فرزند ،کدملی  -7 ،1239206674نرجس ذاکری نسبت فرزند ،کدملی  1239930593لذا
مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ارسال می گردد تا هر کس اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 438935 :شعبه اول مجتمع شماره یک
شورای حل اختالف بادرود( 156کلمه 1 ،کادر)
ابالغ رای
 2/44شــماره دادنامه 96/12/20-9609976795403262:خواهان :حسین رحمانی
به نشانی تهران جاده ساوه ســه راه آدران کوچه میهن  1پالک  15با وکالت آقای حسن
صفائی به نشانی تهران خ شریعتی خ دولت تقاطع بلوار کاوه ساختمان پزشکان کاوه پالک
 2طبقه  4واحد  ،21خوانده :الهه حاجی علی زاده به نشانی مجهول المکان ،مطالبه :مبلغ
 170/000/000ریال ( چک های شماره  96/1/30-332069و 95/12/25-332068
و  95/11/25-332067و  95/10/25-332066و  95/9/25-332065و -332064
 95/8/25و  )95/7/25-332056با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی
اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای
قاضی شورا :در خصوص در خصوص دعوی آقای حســین رحمانی به طرفیت خانم الهه
حاجی علی زاده به خواسته مطالبه مبلغ  170/000/000وجه چک به شماره (فوق الذکر)
بانضمام مطلق خســارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در
ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توســط بانک محالی علیه که ظهور در اشتغال
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ
قانونی در جلســه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه
خوانده ثابت به نظر می رسد که مســتندا به مواد  313و  310قانون تجارت و ،515 ، 519
 198و  522قانون آیین دادرســی مدنی و ماده  2قانون صدور چک حکم بر محکومیت
خوانده به پرداخت مبلغ  170/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  3/565/000بابت
هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه
قانونی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ (فوق الذکر) لغایت اجرای حکم
که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابــی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
همین مرجع و ظرف  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم حقوقی
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اعزام حجاج از استانهای مختلف اعالم نشده،
تصریح کرد :تاریخ کلی اعزام حجاج از کشور ۱۷
تیر ماه اعالم شده اســت .مدیرکل حج و زیارت
اســتان اصفهان با بیان اینکه  ۲۵۱نفر عوامل
اجرایی نیز در سال جاری حجاج استان اصفهان
را همراهی میکنند ،ادامــه داد ۲۱ :کاروان از
اصفهان به مدینه بعد و  ۲۶کاروان نیز به مدینه
قبل اعزام خواهند شد.

درج شکایت از شرکت اسنپ به همراه چند تاکسی
آنالین دیگر تالش کرد تا اندکی بازار را به نفع خود
تعدیل کنــد؛ اما این هک می تواند ســطح اعتماد
کنونی به این شــرکت را به صــورت قابل توجهی
کاهش دهــد .این درز اطالعاتــی در حالی صورت
گرفته اســت که شــایعات مبنی بر جاسوســی از
اطالعات مشتریان تاکسی های آنالین و امن نبودن
این اطالعات نزد تاکسی های آنالین همواره مطرح
بوده است.
سال گذشته یک هکر با انتشــار فیلمی در فضای
مجازی مدعی شد که تاکسی های آنالین به صورت
غیر قاعــده و بیش از حدی به فضــای تلفن همراه
مشتریان خود دسترســی دارند و امنیت اطالعات
کاربران به این طریق امن نخواهد بود هر چند این
موضوع در آن زمان از سوی مرکز ماهر تکذیب شد؛
اما با رخداد اخیر نگرانیها در مورد امنیت شــبکه
اطالعات در یکی از بزرگ ترین کســب و کارهای
آنالین کشور افزایش یافته است.

اصفهان می باشد .مالف 427502:شــعبه  24حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل
اختالف اصفهان ( 345کلمه 2،کادر)
ابالغ رای
 2/45کالسه پرونده ،960384 :شماره دادنامه 97/2/4-9709976795800190 :مرجع
رسیدگی :شعبه  18شورای حل اختالف اصفهان ،خواهان :آقای مرتضی کبیری به نشانی
اصفهان خ امام خمینی خ درخشان روبروی سالن ورزشی طیب مجتمع مسکونی امیرعلی
ط ، 2خواندگان -1 :عبدالمجید حاجیان  -2 ،پرستو معروف به خدیجه رحمن زاده هردو به
نشانی مجهول المکان ،خواسته :الزام به انتقال سند رسمی خودرو پژو به شماره انتظامی
 642ص  16اصفهان  73به انضمام مطلق خسارات ،گردشــکار :با عنایت به محتویات
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ،ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص
دعوای خواهان به طرفیت خوانده یاد شــده باال به خواســته الزام به انتقال سند رسمی
خودرو پژو به شــماره انتظامی  642ص  16اصفهان  73به انضمام مطلق خسارات وارده
با عنایت به محتویات پرونده ،استعالم به عمل آمده ازمرجع انتظامی در خصوص آخرین
مالک خودرو ،مالحظه قولنامه های ارائه شــده از طرف خواهان ،شورا دعوای مطروحه
را وارد و ثابــت تشــخیص داده لــذا به اســتناد مــاده  198قانــون آیین دادرســی
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و مــواد  10و  219و  220و 221
و  223و  225قانــون مدنی حکم بــر محکومیت خوانــده ردیف دوم پرســتو معروف
به خدیجــه رحمــن زاده بــه حضــور در دفترخانه اســناد رســمی و انتقال رســمی
ســند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلــغ  2/820/000ریال بابت هزینه دادرســی
و نیز حــق الوکالــه وکیل بر مبنــای تعرفــه قانونی در حــق خواهان صــادر و اعالم
می نماید .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و
سپس ظرف مدت  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان
می باشد و نسبت به خوانده ردیف اول مستند به ماده  84و  89قانون آئین دادرسی مدنی
حکم به رد دعوا صادر می گردد .مالف 427600:شعبه  28حقوقی مجتمع شماره یک
شورای حل اختالف اصفهان ( 319کلمه 3،کادر)
مزایده
 2/46شــماره 971478 :اجرا – تاریخ 1398/01/24:اجرای احکام مدنی دادگســتری
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه  971478له شهناز  ،شوکت  ،ایاز  ،فاطمه  ،طلعت،
اعظم همگی رئیسی با وکالت خانم سمیه تیموری علیه فیروز  ،محمدعلی  ،رضا  ،بهزاد ،
فریده  ،عالیه  ،سوسن  ،اکرم و فرشته همگی رئیسی به خواسته تقسیم ترکه در نظر دارد
ملکی واقع در خمینی شهر ـ خیابان آیت اله اشرفی اصفهانی ـ خیابان نبوی منش ـ کوچه
 142به کدپستی  8188878443را از طریق مزایده به فروش رساند ملک مذکور بصورت
یک باب منزل مسکونی یک طبقه به مساحت عرصه حدود  203/5مترمربع و اعیانی آن
با زیربنای  132مترمربع می باشد ساختمان فوق بصورت سقف تیرچه بلوک نمای داخلی
سنگ و گچ و نقاشــی  ،کف موزائیک  ،درب های داخلی چوبی و خارجی فلزی و دارای
انشعابات آب  ،برق و گاز می باشد که کارشناس رســمی دادگستری ارزش ملک فوق را
 2/645/500/000ريال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ شنبه 1398/02/14
ساعت  9صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شهر برگزار

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت:
یک هزار و  ۱۰۹نفر در تصادفات سال گذشته
جادههای اســتان اصفهان جــان باختند.علی
ســلیمانیپور با بیان اینکه ســال گذشته در
مجموع یــک هــزار و  ۱۰۹متوفــی حوادث
ترافیکی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان
ارجاع داده شده ،اظهار کرد :از این تعداد ۲۲۷
نفر زن و  ۸۸۲نفر مرد بوده اســت.وی با بیان
اینکه بیشترین تلفات حوادث ترافیکی با ۶۷۹
نفر در جادههای برون شهری بوده است ،ادامه
داد :همچنین آمار تلفات  ۳۷۷نفر در مسیرهای
درونشهری ،هشــت نفر جاده های روستایی
و  ۴۵نفر در سایر مســیرها گزارش شده است.
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان در
خصوص تعداد مصدومــان حوادث جادهای در
سال گذشــته نیز گفت :در این بازه زمانی ۲۷
هزار و  ۶۸۶نفر مصدوم شــدند که از این تعداد
هفت هزار و  ۶۶۹نفر زن و  ۲۰هزار و  ۱۷نفر مرد
هستند .وی اضافه کرد :آمار مصدومان حوادث
ترافیکی در ســال  ۱۳۹۷در مقایســه با مدت
مشابه سال قبل  ۸.۴درصد افزایش داشته است.

می گردد .و طالبین می توانند  5روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده
را از نزدیک بازدید نماید .خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید ،خریدار
می بایستی ده درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ
مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از
کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .شــایان ذکر است اجرای احکام
مدنی تکلیفی در تحویل مال بــه خریدار ندارد .تذکر :متقاضیان شــرکت در مزایده می
بایست  10درصد بهای مال را طی فیش چهار نســخه ایی به حساب سپرده دادگستری
خمینی شهر به شماره  2171290271003نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل
فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه
و درخواست شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده
تحویل اجرا نمایید .م الف 438277 :دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان
خمینی شهر( 351کلمه 3،کادر)

آگهی تغییرات شرکت کاغذ سبز سپاهان شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  59921و شناسه ملی 14007375750
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/18
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم سارا خواجوی به شماره ملی 1841865877
به ســمت بازرس اصلی و خانم ریحانه بــذر افکن اصفهانی به شــماره ملی
 1291973842به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
شدند اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری اصفهان ()437138

آگهی تغییرات شرکت کاغذ سبز سپاهان شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  59921و شناسه ملی
14007375750
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397/09/22و بنا به
اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ  97/9/20در
خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و سرمایه شرکت از مبلغ
 9000000000به مبلغ  25283000000ریال از محل مطالبات
حال شده وصدور سهام افزایش یافت .ماده پنج اساسنامه شرکت
به شرح ذیل اصالح شد :ســرمایه شرکت مبلغ 25283000000
ریال منقسم به  24383سهم  1000000ریالی با نام و  900سهم
 1000000ریالی بــی نام که تمام ًا پرداخت شــد  .اداره کل ثبت
اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان ()435563

zayanderoud8108@gmail.com
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تمجید زیدان از عملکرد بنزما
ســرمربی رئال مادرید دربــاره عملکرد بنزما
گفت :با گلزنیاش چیزی
بــرای مــن عوض
نخواهد شد .همه
میداننــد او چه
اهمیتی برای تیم
دارد .عملکــردش
در گلزنی فو قالعاده
است .به خاطر او خوشحالم.
اعتماد به نفس زیادی دارد و همیشه میخواهد
بهتر شــود .بازیکنــان دیگر نیز بــه او کمک
میکنند.
سرمربی فرانسوی افزود :نمیدانم بنزما بهترین
مهاجم شماره  ۹جهان است یا نه؛ اما با بهترین
آمارش ،دو گل فاصله دارد .هرکسی یک بازیکن
را دوست دارد .او برای من بهترین است .کاری
که بنزما انجام میدهد ،آســان نیست .او را در
این زمینه قدرتمند نمیدیدند .اکنون خیلی
خوب شــده و گلهای مورد نیاز تیم را به ثمر
میرساند .این موضوع برای او و تیم خوب است.

هازارد در یک قدمی مادرید
ادن هازارد ،ســتاره تیم فوتبال چلسی ،لحظه
به لحظه به پیوستن به رئال مادرید نزدیکتر
میشــود .ســتاره
بلژیکی توانســته
بــا تواناییهایش
باشگاه اسپانیایی
را متقاعــد کند و
آماده است تا فصل
آینده لباس این تیم
را به تن کند .تلهفوت ،رســانه فرانسوی ،این
موضوع را تایید کرده است .این در حالی است
که هازارد تا سال  ۲۰۲۰با تیم لندنی قرارداد
دارد و با این حال هرگز پنهان نکرده که دوست
دارد در مادرید بازی کند.
هازارد توافق کرده تا سال آینده در تیمی بازی
کند که زیدان مربیاش است ،هم به این دلیل
که بــازی در رئال را دوســت دارد و هم اینکه
حضور زیدان او را بیشــتر وسوسه کرده است.
زیدان در حالی دوباره به رئال بازگشته که این
تیم اوضاع خوبی ندارد و ســرمربی فرانسوی
تصمیم دارد با برنامههایی این تیم را دوباره به
اوج بازگرداند.

امباپه ،دومین گلزن برتر اروپا
بعد از مسی

دژاگه و استقالل شایعهای که تکذیب شد
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره | 2678سهشنبه 3اردیبهشت 17| 1398شعبان1440

در حاشیه

با هدف کمک به سیل زدگان

برگزارى دربىهاى خیریه بعد از پایان لیگ
سازمان ليگ برتر و فدراسيون فوتبال از باشگاهها درخواست كردند
نســبت به برگزارى دربى هاى خيريه بعد از پايان ليگ در شهرهاى
مختلف كشور و اختصاص عوايد آن به سيل زدگان اقدام كنند.در نامه
رييس سازمان ليگ برتر خطاب به باشگاهها آمده است؛نظر به حادثه
تاسف بار سیل ویرانگر که برخی اســتانهای کشورعزیزمان ایران
اسالمی را درگیر خود ساخته و مردم عزیز استانهای مذکور را از خانه

و کاشانه خود محروم کرده است ،این سازمان با هماهنگی فدراسیون
فوتبال و باشگاههای کشور در نظر دارد نسبت به برگزاری دربیهای
استانی اقدام کرده و کلیه درآمدهای ناشی از تبلیغات و بلیت فروشی
انجام این دیدارها را به مناطق سیل زده اختصاص دهد؛لذا خواهشمند
اســت در این زمینه برنامه ریزی فرمایید تــا بالفاصله پس از اتمام
مسابقات لیگ ،این دیدارها به شکل ذیل برگزار شود.استان تهران:

استقالل -پرسپولیس،پیکان -سایپا؛اســتان اصفهان :ذوبآهن-
سپاهان؛استان آذربایجان شرقی :تراکتور سازی -ماشین سازی؛استان
خوزستان :فوالد خوزستان  -صنعت نفت آبادان،نفت مسجد سلیمان
 استقالل خوزستان؛استان های حاشــیه دریاچه خزر :سپید رودرشت ،نساجی مازندران.باشــگاههای لیگ های دستههای دیگر با
هماهنگی و اعالم برنامه به این سازمان ،زمان دیدار را تعیین کنند.

آغاز دور برگشت لیگ قهرمانان آسیا؛

و شاید صعود

سمیهمصور
رقابت های هفته نخســت از دور برگشــت مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آسیا در حالی امشب به پایان
می رســد که تیم ذوب آهن در ورزشگاه فوالد شهر
مقابل تیم الوصل امارات قرار می گیرد.
تیم ذوب آهن در شرایطی امشب مهیای بازی با تیم
اماراتی الوصل می شود که این تیم در دور رفت این
مرحله از رقابت های لیگ قهرمانان آســیا ،عملکرد
خیره کننــده ای را از خود به نمایش گذاشــت و با
قرارگیری در صدر گــروه  Aاین مســابقات عنوان
بهترین نماینده ایران در این دور رقابت ها را بهدست
آورد.
سبزپوشانی اصفهانی که با کسب مقام نایب قهرمانی
فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور
مجوز حضور در رقابت های آسیایی را بهدست آورده
بودند برای رســیدن به این مرحله دو بازی ســخت
مرحله پلی اف را پشــت سر گذاشــتند .شاگردان
علیرضا منصوریان پس از دو برد دراماتیک و سخت
مقابل تیم های الکویت کویت و الغرافه قطر پا به دور
نهایی این بازی ها گذاشتند و در گروه  Aاین رقابتها
با تیم های الزورا قطر ،النصر عربستان و الوصل امارات
همگروه شدند .ذوبی ها در گام نخست در مقابل تیم
الزورای عراق در فوالد شهر متوقف شدند تا دو امتیاز
بازی خانگی از دست آنها خارج شود؛ اما آنها در ادامه
رقابت ها قابلیت های باالی خود در آسیا را بروز دادند
و موفق به کسب شش امتیاز دو دیدار باقیمانده دور
رفت این مسابقات شدند.شــاگردان منصوریان تیم

النصر عربستان را در امارات با نتیجه سه بر دو از میان
برداشتند و در بازی آخر دور رفت مقابل تیم اماراتی
الوصل نیز موفق به کســب پیروزی شدند تا با کسب
هفت امتیــاز در رده اول این گروه قــرار بگیرند.تیم
های الزورا عراق با کســب  4امتیاز و تیم های النصر
عربســتان و الوصل امارات هر کدام با سه امتیاز در
رده های بعدی گروه  Aقرار گرفته اند.تیم ذوب آهن
که با کســب هفت امتیاز بخش زیادی از راه صعود را
پشت سر گذاشته اســت ،کار راحتی در دور برگشت
رقابت های مرحله گروهی پیش رو دارد و اگر بتواند
در تنها بازی خانگی اش در این دور مقابل تیم اماراتی

به پیروزی دست یابد ،صعودش به مرحله بعدی این
مسابقات را قطعی می کند.سبزپوشان اصفهانی که
یازده هفته بدون شکست را پشت سر گذاشته اند ،این
روزها در بهترین شرایط روحی و روانی به سر می برند
و برای کسب هر ســه امتیاز این دیدار ،به میدان می
روند تا ضمن حفظ روند بدون شکست خود در هفته
های گذشته ،خیال خود را از بابت حضور در مرحله
حذفی این رقابت ها راحت کنند و با آسودگی بیشتری
آماده دو دیدار باقیمانده مرحله گروهی شــوند.برگ
برنده ذوبآهن برای این مسابقه ،آمادگی باالی خط
دفاعی به خصوص رشید مظاهری دروازهبان این تیم

اســت که میتواند نقطه اطمینان خاطر منصوریان
برای اجرای برنامههایش باشد.شــرایط شــاگردان
منصوریان در ســایر خطوط نیز مطلوب اســت .در
خط میانی ،ذوبآهن از بازیکنان جنگنده و خالقی
مثل حســینی ،حدادیفر و نیکنفس بهره میبرد
که قادر هستند در بدترین شرایط ،ورق را به نفع تیم
خود برگردانند .خط حمله ذوبآهــن نیز با حضور
مهاجمان باهوش و فرصتطلبی مثل ارسالن مطهری
و کریستین اوساگوانا شرایط خوبی دارد .ذوبی ها برای
این بازی محمد رضا عباســی را به دلیل مصدومیت
در اختیار نخواهند داشــت.در آن سو تیم الوصل که
تنها ســه امتیاز از امتیازات دیدارهای رفت مرحله
گروهی را کسب کرده است از مهاجمان و هافبک های
خوبی بهره می گیرد که همین مســئله می تواند کار
ذوب آهن در خط دفاعی را با مشکل مواجه کند .تیم
اماراتی برای افزایش شانس صعودش از این مرحله به
ســه امتیاز این بازی نیاز مبرمی دارد و با تمام وجود
پا به میدان رقابت میگذارد .ذوبآهنیها در صورت
برتری برابر تیم الوصل میتوانند تعداد امتیازات خود
را به عدد  10برسانند و به همین دلیل به نام یکی از
دو تیم صعودکننده به مرحله بعدی رقابت ها معرفی
شوند .این در حالیست که اگر الوصلیها نتوانند مقابل
تیم ایرانی امتیازی به دست بیاورند همچنان در قعر
جدول باقی می مانند و ناکامــی خود در این دوره از
رقابت ها و حذف از بازی ها را رســمی میکنند.تیم
ذوب آهن ایران از ساعت  20روز آینده در ورزشگاه
فوالدشهر اصفهان باید از تیم الوصل امارات پذیرایی
کنند.
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پاری ســن ژرمن یکشنبه شــب با درخشش
دوباره ستاره جوانش کیلیان امباپه و هتتریک
او ،هشتمین قهرمانیاش
در لیگ فرانســه را
جشــن گرفت .با
اینکــه قهرمانی
 PSGدر فرانسه
حاال دیگر به اتفاقی
عادی تبدیل شــده و
توجه چندانی برنمیانگیزد؛
اما درخشش بینظیر امباپه در فصل جاری و
آمار گلزنی خارقالعــاده او ،توجه زیادی را به
این ستاره فرانسوی جلب کرده است .امباپه،
برای  PSGفوقالعاده کار کرده و در  26حضور
خود در لوشامپیونا  27گل به ثمر رسانده است.
در پنج لیگ بزرگ اروپایــی ،در فصل جاری
تنها یک نفــر موفق شــده تعــداد گلهای
بیشــتری نســبت به امباپه به ثمر برســاند:
لیونل مســی ،ستاره بزرگ بارســلونا .اعجوبه
آرژانتینی که در این فصل  30بــار با پیراهن
بارسا در اللیگا به میدان رفته و  33گل به ثمر
رسانده است.

سدّ سخت «سوما» مقابل پرسپولیس
شــب تلخ برای پرســپولیس ایران در
ورزشگاه آل مکتوم دبی؛ شاگردان برانکو
پیروزی دو بر صفر دیدار رفت را با شکســت دو-یک در بازی
برگشت عوض کردند تا حاال کارشان برای صعود به مرحله بعد
سخت تر از همیشه شود و دو بازی باقی مانده مقابل پاختاکور در
تاشکند و السد در تهران برایشان حکم مرگ و زندگی را پیدا کند.
سرخپوشان که طی دو دیدار ابتدایی خود با بدشانسی و دریافت
دو گل آفساید ،در آستانه حذف از لیگ قهرمانان قرار داشتند ،با
پیروزی در بازی رفت برابر االهلی عربستان ،دوباره شانس صعود
پیدا کرده و امیدوار بودند با تکرار این پیروزی ،شــرایط را بهتر از
گذشته کنند اما بازی آن طور که سرخ های محبوب ایرانی دوست
داشتند ،پیش نرفت .درخشش «عمر سوما» در این دیدار که با یک
گل از روی نقطه پنالتی و یک سوپرگل هم همراه بود ،رویای برانکو
و شاگردانش را به باد داد .البته در این دیدار شجاع خلیل زاده که با

دریافت کارت زرد از دیدار بعدی محروم شد ،توانست با گل دقایق
پایانی خود ،امیدها را در اردوگاه این تیم حفظ کند و در صورتی

که شــرایط صعود به دیدارهای رودررو کشیده شود ،پرسپولیس
شرایط بهتری خواهد داشت.

پیراهن خاص احسان حدادی در مسابقات قهرمانی آسیا

منتقدان کاراته کجا هستند؟
سرمربی تیم ملی کاراته جوانان و زیر  ۲۱سال گفت :بحث اصلی عدم اعزام تیمهای رده سنی پایه به
مسابقات قهرمانی آسیا ،تأمین منابع مالی بود و حاضر بودم بخشی از آن را تأمین کنم.
مهران بهنام فر با بیان مطلب فوق افزود :از زمانی که زمزمههای اعزام نشدن تیم های ملی نوجوانان،
جوانان و زیر  ۲۱سال به مسابقات قهرمانی آسیا مطرح شد ،مشکل تأمین هزینه اعزام بود؛ در حالی که
وزارت ورزش نیز مجوز اعزام تیم ملی را صادر کرده بود ،ولی در نهایت این تیم اعزام نشد.
وی افزود :وقتی عصر چهارشــنبه مومنی از فدراســیون تماس گرفت و این موضــوع را اعالم کرد،
نمیدانستم چگونه با اعضای تیم ،اعزام نشدن را مطرح کنم .کاش آنهایی که در این خصوص تصمیم
گرفتند ،مقداری خود را جای کاراته کاهامی گذاشتند و با در نظر گرفتن روحیات ،سن و سال و اینکه
چند ماهی برای تمرین به دور از خانواده و مدرسه بودند ،تصمیم گیری میکردند .افرادی در این تیمها
بودند که حتی برای هزینه رفت و آمد خود به اردو مشکل داشتند.
وی افزود :بهتر بود که رییس فدراســیون با حضور در اردوی تیم ملی با کاراته کاها صحبت و شرایط
را تشریح میکرد .هزینههای معنوی که گذشت ،حداقل بخشی از هزینههای مالی این مدت که اردو
بودند را جبران میکردند .مگر رییس فدراسیون در مجمع قول تأمین منابع مالی فدراسیون را نداده
بود ،مگر میشود تیم به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام نشود؟
سرمربی تیم ملی با گالیه از برخی مربیان و کارشناسان گفت :آنها که در زمان فرجی به شدت پیگیر
اعزام تیمهای رده سنی امید بودند ،االن کجا هستند؟ چرا کسی از عدم اعزام تیمهای رده سنی پایه
که آینده سازان کاراته هستند انتقاد نمیکند؟ شــاید برخی مطالبات سبکی و فردی مانع از سکوت
آقایان شده است!
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در دقیقه « 31عمر ســوما»؛ مهاجم سوری االصل االهلی از روی
نقطه پنالتی سمت راست دروازه پرسپولیس را نشانه گرفت و این
ضربه را دور از دستان بیرانوند به گل اول سبزپوشان تبدیل کرد.
در نیمه دوم و در دقیقه  83این بار هم «عمر سوما» بود که از روی
ضربه ایستگاهی و با یک گل دیدنی ،برای بار دوم بیرانوند را تسلیم
کرد تا این مهاجم سوری که در هفته های اخیر حواشی زیادی را
هم پشت سر گذاشته بود و شــایعه جدایی او از سبزقباها به طور
جدی شنیده می شــد ،بار دیگر ،نمایش موفقی برابر پرسپولیس
از خود به جا بگذارد.
در دقیقه  90نیز شجاع خلیل زاده ارسال ضربه ایستگاهی از سوی
سروش رفیعی را با یک ضربه ســر تبدیل به تک گل پرسپولیسی
ها کرد تا در نهایت پرسپولیس بازنده از میدان خارج شود و حتی
حضور پسر برانکو که از نظر او مهره شانسش محسوب می شود و از
کرواسی به دبی آمده بود هم نتواند چاره ساز شود!

قاب روز

وزارت ورزش باید پاسخگو باشد

بانوی عمارت قهرمانی!
چند هفتهای میشــد که یووهایهــا انتظار
چنین لحظهای را میکشــیدند؛ اینکه عنوان
قهرمانیشان در سری
 Aمسجل شود.
شاگردان آلگری
در شــرایطی که
فقط به یک امتیاز
نیاز داشتند که برای
هشتمین بار متوالی
آن خودشان کنند،
عنوان قهرمانی ایتالیا را از ِ
با نتیجه  ۲بر یک از ســد فیورنتینا گذشتند تا
در فاصله  ۵هفته مانده به پایان رقابتهای این
فصل ،این تیم سی و پنجمین قهرمانیاش در
طول تاریخ رقابتهای لیگ را به دست بیاورد.
هشــتمین قهرمانی متوالی یووه در حالی به
دست آمد که آنها چند روز قبل با شکست برابر
آژاکس از گردونه لیگ قهرمانان اروپا کنار رفته
بودند.

پیشنهاد سردبیر:

پیراهن احسان حدادی که در مســابقات قهرمانی آسیا ضمن کســب مدال طال موفق به
رکوردشکنی در این رقابتها شد ،به شکل ویژهای طراحی شده بود .روی پیراهن او تصویری
از مسجد نصیر الملک شیراز و شعر «چو ایران نباشد تن من مباد» دیده میشد.
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فغانی
داور دیدار حساس لیگ یک
کمیتــه داوران ،قضــاوت دیــدار حســاس و
سرنوشتساز سرخپوشــان پاکدشت با شاهین
شهرداری بوشهر را به علیرضا فغانی سپرده است.
سرخپوشان پاکدشــت با مهدی پاشازاده شانس
زیادی برای صعود به لیگ برتر ندارند و از سویی
خطر سقوط به دسته پایینتر را حس نمیکنند؛
اما شاهین شهرداری بوشهر در صورت پیروزی در
این دیدار به احتمال قوی به عنوان تیم دوم راهی
لیگ برتر میشود .این بازی حساس روز سه شنبه
در استادیوم شهید دستگردی برگزار میشود.

درخواست سپیدرود از
سازمان لیگ فوتبال
کیومرث بیات مدیرعامل و مالک موقت باشگاه
سپیدرود طی نامهای به ریاست سازمان لیگ برتر
درخواست کرد با توجه به حساسیت هفتههای
پایانی لیگ برتر مســابقات تیمهای سپیدرود و
نفت مسجدسلیمان در هفتههای باقیمانده به
صورت همزمان برگزار شود .گفتنی است طبق
برنامه ســازمان لیگ فوتبال در هفته بیســت و
هفتم ،سپیدرود روز جمعه  ۶اردیبهشت میزبان
فوالد اســت و صنعت نفت در روز  ۷اردبیهشت
مهمان صنعت نفت آبادان خواهد بود.

دژاگه و استقالل
شایعهای که تکذیب شد
امیرحســین فتحی مدیرعامل باشگاه استقالل،
شایعه پیوستن اشکان دژاگه به این تیم را تکذیب
کرد .فتحی گفت« :هنوز هیچ صحبتی در زمینه
نقل و انتقــاالت انجام ندادهایم .اینها شــایعاتی
است که صحت ندارد .ما نه لیست مازادی داریم
و نه با بازیکنــی مذاکره کردهایم.
اشــکان دژاگه بازیکن بزرگ
و محترمــی اســت ولــی
هما نطور که گفتم باشگاه
هنــوز صحبــت خاصی
در ایــن خصــوص
انجام نــداده و
اینهــا همه
گما نهز نی
است».

منهای فوتبال
در پایان لیگ برتر اسکواش؛

رنگ مدال نامینو ،نقرهای شد
هفته پایانی نهمین دوره لیگ برتر اسکواش بانوان
کشور «جام مرحوم علی روغنی» همزمان با لیگ
برتر آقایان به میزبانی تیم ملوان در تهران برگزار
شد .در بخش بانوان که با حضور پنج تیم نامینو،
دانشگاه آزاد ،اراک اسکواش ،ماتریس یزد و فرش
کاخ آران و بید گل در ورزشــگاه انقالب برگزار
شد ،تیم نامینو در دور پایانی لیگ برتر ابتدا  ۲بر
یک مقابل اراک اسکواش به برتری رسید؛ سپس
در آخرین دیدار این فصــل  ۳بر صفر فرش کاخ
آران را از پیش رو برداشــت .در پایان لیگ برتر
اسکواشبازان نامینو که ســال گذشته با نامام.
آل.ام تایتان در لیگ حضور داشــتند و بهعنوان
نایبقهرمانی رســیده بودند با  ۱۸امتیاز بعد از
دانشگاه آزاد  ۲۴امتیازی بر سکوی دوم ایستادند
تا از عنوان دومی خود دفــاع کنند .تیم ماتریس
یزد نیز با  ۱۶امتیاز سوم شد.
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مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:

بامسئوالن

ابالغ پیام رهبر انقالب به
رزمندگان لشکر 14
امام حسین(ع) اصفهان
حجتاالســام رحمتالــه صادقــی ،نماینده
ولیفقیه در قرارگاه حضرت سیدالشــهدا (ع) به
همراه فرمانده و نمایندگی لشــکر با رزمندگان
لشکر  14امام حســین (ع) در منطقه عملیاتی
جنوب شرق کشــور بازدید کرد .حجتاالسالم
صادقی در این دیدار پیام سالم و خسته نباشید
رهبر معظم انقالب اسالمی را به رزمندگان دالور
لشکر مقدس امام حسین (ع) ابالغ کرد .نماینده
ولیفقیه در ســپاه حضرت صاحبالزمان (عج)
همچنین در این دیدار از عملکرد لشکر  14امام
حسین (ع) مطلع شــد و از زحمات آنها تقدیر و
تجلیل به عمل آورد.
وی ،به عملیات تروریســتی جاده خاش زاهدان
اشاره کرد و گفت :این عملیات شوم حاصل عدم
توانایی گروههای تروریستی در نبرد تن به تن با
رزمندگان اسالم است و دشمنان به دلیل عملکرد
درخشان لشکر مقدس امام حسین (ع) در منطقه
چه از لحاظ رزمی و چه از لحاظ خدمترســانی
به مردم دســت بــه ایــن جنایت تروریســتی
زدند.
صادقــی ،به حدیث رســول اکــرم(ص) درباره
نگهبانی از مرز و بوم کشــور اشاره و تصریح کرد:
پیامبر(ص) در حدیثی میفرمایند «یک شــب
نگهبانی در راه خدا از  70سال عبادت برتر است».
صادقی ،خطــاب به مردم این منطقــه به نقل از
مقام معظم رهبری بیان کرد :مرزنشینان کشور،
مرزبانان کشور هســتند و باید به مشکالت آنها
رسیدگی شود.

امام جمعه اصفهان:

تعدد مطبوعات
باعث سرگردانی مردم میشود
امام جمعــه اصفهان در دیدار بــا اعضای هیئت
مدیره انجمنها و تشــکلهای رسانهای استان
اصفهان در خصوص اهمیت موضوع رســانه در
جامعه امروز گفت :اولین شــرط رســانه همان
است که قرآن بدان اشــاره کرده که رسانه اعم از
گفتاری و نوشتاری دروغ و لغو نباشد ،لغو یعنی
خبری که نه به نفع دنیاســت و نه به نفع آخرت.
پس باید حرف درســت را نوشــت حتی اگر کم
باشد.
آیت ا ...سید یوسف طباطبایی نژاد با ابراز تاسف
از نبود توجه بــه کیفیت رســانهها اظهار کرد:
اصفهان استعدادهای رسانهای بسیاری دارد؛ اما
متاسفانه هنوز یک رسانه ممتاز در کشور ندارد.
بهتر است همه مطبوعات با هم متحد شوند و یک
روزنامه با کیفیت داشته باشند که اخبار تازه روز
را مطرح کند و روزنامهای ارزشــمند برای همه
اقشار جامعه باشد.
امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه نباید اخبار
لغو را منتشر کرد ،افزود :رسانه باید فکر مردم را
باال ببرد ،باید باالبردن مســائل فکری کودکان،
خانوادهها و اقشار مختلف را در نظر بگیرد و عالوه
برآن به مطرح کردن تحلیلهای سیاســی روز
توجه ویژه داشته باشد.
طباطبایی نژاد در سفارش به خبرنگاران و اصحاب
رسانه گفت :باید تمدن خبرنگاری و تمدن روایی
را اجرا کنیم ،متاسفانه تعدد مطبوعات خود باعث
سرگردانی مردم میشود و با وجود گرانی کاغذ
بهتر است به مسئله مطبوعات بیشتر از کمیت یا
تعدد آن توجه شود.
وی اظهار کرد :اگر حرفی نیست بهتر است تعداد
روزنامهها یا مطبوعات محدود شود و به جای همه
این تشکلهای رسانهای ،یک روزنامه با کیفیت
در اصفهان منتشر کنند و همه ما به این امر اذعان
داریم که خبرنــگار و خبرنــگاری عامل تحول
جامعه اســت و امیدواریم امسال شاهد تحوالت
مثبتی در این زمینه باشیم.

معافیت از پرداخت هزینه برای تمدید کارت شهری

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری
اصفهان اظهارکرد :مشکالت سامانه هوشمند تاکسیرانی به زمانی
که راهاندازی شد بازمیگردد .نصب آنها روی تاکسیها از سال ۹۰
آغاز شد و ســپس بنا به دالیلی مانند همکاری نکردن رانندگان
و شهروندان در استفاده از آن ،متوقف شــد .هادی منوچهری با
بیان اینکه ادامه نیافتن فعالیت ســامانه هوشمند سبب مطالبه

برخی رانندگان تاکســی از شهرداری اصفهان شــد ،افزود :در
طول سالهای اخیر تغییرات زیاد در مدیریت شهری و سازمان
تاکســیرانی اصفهان مانع برطرفکردن مشــکالت تاکسیرانان
شده است .مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
شهرداری اصفهان تصریح کرد :مدیریت شهری کنونی درصدد
است برنامهای برای برطرف کردن مشکالت رانندههای تاکسی

کاهش هزینه های شهرداری در شهر
نرگس طلوعی
رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی
درون شهری اصفهان و حومه ،از اجرایی شدن
طرح عوارض اضافه تناژ در سال جاری برای
رعایت حقوق شهروندی ،کاهش آلودگی هوا
و جلوگیری از ایجاد خسارت به آسفالتهای
خیابان های شهر خبر داد.
بهمن ماه سال گذشته بود که الیحه زیست محیطی
و الیحه عوارض اضافه تناژ سازمان مدیریت حمل
و نقل بــار و کاالی درون شــهری اصفهان و حومه
در صحن علنی شورای شــهر به تصویب رسید .بر
اساس این الیحه مقرر شد به خودروهایی که برای
شهر آالیندگی ایجاد می کنند و در اثر تردد باعث
افزایش ذرات آالینده در هوا می شــوند ،عوارضی
تعلق گیرد.
بروز ترافیک ،ایجاد ســر و صداهای گوش خراش و
نابه هنجار ،تخریب محیط زیست ،ایجاد آلودگی،
تخریب آسفالتهای خیابانها و مهمتر از همه سلب
آرامش و آسایش شــهروندان از جمله عواملی بود
که موجب شد تا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و
کاالی درون شهری اصفهان و حومه الیحه زیست
محیطی و عوارض اضافه تنــاژ را برای تصویب به
جلسه علنی شورا ببرد.
به گفته رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و
کاالی درون شهری اصفهان و حومه ،یکی از عواملی
که به شدت زیرساخت ها و نمادهای شهری را دچار
خسارت می کند ،موضوع اضافه تناژ است؛ چرا که

اضافه تناژ باعث می شــود فرمــان پذیری خودرو
کاهش یافته و با افزایش فشــار روی موتور خودرو،
احتراق به شکل کامل انجام نشود و به همین دلیل
افزایش مصرف سوخت و آالیندگی اتفاق می افتد
که خطرات زیادی برای شهروندان به همراه خواهد
داشت.
تخریب آســفالت خیابانها از مهمترین خساراتی
اســت که ورود خودروهایی با بار اضافه به شهر به
دنبال دارد و همه ســاله هزینه هــای زیادی برای
ترمیم آن به مجموعه مدیریت شهری تحمیل می
شود .مجید طهماسبی با بیان اینکه در سال گذشته

حدود  ۵۸میلیارد تومان برای روسازی آسفالت معابر
شهری هزینه شده است ،می گوید :اگر فرض کنیم
فقط پنج یا  ۱۰درصد این هزینه مربوط به اضافه تناژ
خودروهای سنگین بوده که باعث تخریب روسازی
آسفالتها شده اســت ،در مییابیم که اضافه تناژ
رقمی حدود پنج تا شش میلیارد تومان خسارت به
آسفالت شهر وارد کرده اســت ،از این رو امیدواریم
امســال با اجرای این الیحه بتوانیم از این موضوع
جلوگیری کنیم.
ســازمان مدیریت حمل و نقل بــار و کاالی درون
شهری اصفهان و حومه برای اجرایی شدن این الیحه

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار:

محدودیتهای ترافیکی زیرگذر عاشق اصفهانی رفع می شود

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان
اظهارکرد :با توجه به مصوبه شــورای ترافیک
استان اصفهان و به دلیل ساخت هسته مرکزی
ایستگاه عاشق اصفهانی از خط دوم قطار شهری
اصفهان ،از ابتدای آذرماه ســال گذشــته باند

شمالی زیرگذر میدان عاشق اصفهانی واقع در
شمال اصفهان مسدود شــده بود که با توجه به
انجام عملیــات عمرانی ،ایــن محدودیت ها تا
 ۱۵اردیبهشت ماه سال جاری برطرف میشود.
علیرضا صلواتــی افزود :خط دو قطار شــهری
اصفهان بــه طول  ۲۵کیلومتر از شــهرک امام
حسین (ع) در شمال شــرق اصفهان آغاز و از
میدان قــدس ،میدان امــام (ره) ،خیابان های
فلســطین و آمادگاه و میدان امام حسین (ع)
عبور میکند و در ادامه به سمت غرب ،خیابان
طالقانی و در نهایت به خیابان کهندژ و خمینی
شهر ختم میشود .معاون حمل ونقل و ترافیک
شهردار اصفهان با بیان اینکه خط  ۲قطار شهری

اصفهان به عنوان خط غربی  -شرقی دارای ۲۳
ایستگاه است ،تصریح کرد :عملیات احداث چهار
ایستگاه خط دو آغاز شده و در حال حاضر بین
 ۳۰تا  ۴۰درصد پیشرفت دارد .وی خاطرنشان
کرد :تا چهارماه آینده عملیــات عمرانی چهار
ایســتگاه دیگر خط دو قطار شهری
اصفهان آغاز خواهد شد.
صلواتــی بــا اشــاره بــه معماری
ایستگا ههای قطار شــهری ،گفت:
ســعی شــده معمــاری و نمــای
ایســتگا هها متناســب بــا فضای
ســاختمانهای پیرامونی باشــد و
کیفیت سازه را ارتقا بخشد .معاون
حمــل ونقــل و ترافیک شــهردار
اصفهان با بیان اینکه فاز نخســت خط دو قطار
شهری اصفهان از ایستگاه شهرک امام حسین
(ع) به میدان امام علی (ع) به طول هفت و نیم
کیلومتر می رســد ،افزود :مرحلــه دوم نیز از
ایستگاه مدرس نجفی در غرب اصفهان تا میدان
امام علی (ع) خواهد بود و این دو مسیر در میدان
امام علی (ع) به هم میرسند.
وی با اشــاره به اقدامات انجام شده در خط دو
قطار شهری اصفهان ،گفت :خوشبختانه اواخر
سال گذشــته یکی از کاتر هدها برای حفاری
تونل خط دو فعال شد و تا پایان اردیبهشت ماه
نیز  TBMدوم از گمــرک ترخیص و در خط دو
فعال میشود.

غسالخانه و آمبوالنس متوفیات به مدت یکسال جمعاً به مبلغ  16/500/000ریال

پارک شادی به ازای هر ماه مبلغ  6/500/000ریال و برای مدت یکسال.

متعلق به این شهرداری به شرح ذیل و از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه
متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ

انتشار نوبت دوم این آگهی جهت اطالع از شرایط شــرکت در مزایده به شهرداری
آران و بیدگل مراجعه نمایند .ضمناً هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است

 -1اجاره مجموعه غسالخانه به همراه سایر تجهیزات متعلقه واقع در ضلع جنوبی
 -2اجاره بهای یک دســتگاه خــودرو آمبوالنس مزدا  2000به شــماره انتظامی
425-43س  16مدل  82مخصوص حمل متوفیات دارای بیمه نامه شخص ثالث

و فاقد عیب و نقص فنی به ازای قیمت پایه ماهیانه  10/000/000ریال برای مدت
یکسال

رضا رمضانی -شهردار آران و بیدگل
ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری خبر داد:

برگزاری هشتمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه شهر اصفهان
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
اصفهان اظهار کرد :سازمان پارکها و فضای سبز
شهرداری اصفهان ،امسال به عنوان دبیر نمایشگاه
گل و گیاه انتخاب شــد تا با تولیدکنندگانی که با
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل و فرآوردههای
کشاورزی شهرداری اصفهان همکاری
میکنند ،برای حضور در نمایشــگاه
وارد تعامل شــود .فروغ مرتضایینژاد
افزود :در سالهای گذشته نمایشگاه
تخصصی گل و گیاه و گیاهان دارویی
شــهر اصفهان با اســتقبال مناسب
تولیدکننــدگان گل و گیــاه بخش
خصوصی روبه رو نبود و همین مسئله
سبب شد تا امسال شرکت نمایشگاهها
از شهرداری اصفهان برای تشویق تولیدکنندگان
برای حضور در این نمایشــگاه کمک بخواهد .وی
ادامه داد :بر همین اساس سازمان پارکها و فضای
سبز شهرداری اصفهان به عنوان دبیر نمایشگاه گل
و گیاه اصفهان انتخاب شد تا با تولیدکنندگانی که با
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل و فرآوردههای
کشاورزی شهرداری همکاری میکنند برای حضور
در نمایشگاه وارد تعامل شود .مدیرعامل سازمان
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح
کرد :یکی دیگر از این بخش هــا تولیدکنندگان
حاضــر در بــازار گل و گیاه همدانیان هســتند؛
همچنین تعامل با تولیدکنندگان خارج از بازارها
نیز از دیگر برنامههای این ســازمان برای تشویق

به حضور در نمایشگاه بوده است .وی با بیان اینکه
در همین راستا جلساتی را با اتحادیه گل و گیاهان
زینتی و نیز بازار گل و گیاه سپاهان برگزار کردهایم،
گفت :تولیدکنندگان و بهرهبرداران بخش خصوصی
اظهــار میکردند که حضور در نمایشــگاه تهران

رایگان بوده ،اما هزینههای نمایشگاه اصفهان برای
آنها سنگین اســت ،از همین رو طی مذاکراتی با
شرکت نمایشــگاههای بینالمللی اصفهان برای
کاهش هزینه حضور غرفــهداران تالش کردیم.
مرتضایینژاد ادامه داد :در جلساتی که با اتحادیه
گل و گیاه برگزار کردیم پیشــنهادی در خصوص
استفاده از پیادهروهای شهر برای قرار دادن گل و
گیاهان مطرح شد و تالش میکنیم در چارچوب
قوانین و بر مبنای نظر تخصصی معاونت خدمات
شهری با دریافت مصوبات الزم ،استفاده از فضای
پیادهروها را برای گلفروشــان سطح شهر فراهم
کنیم که در این زمینه ایجاد نشدن مزاحمت برای
شهروندان بسیار مهم است و مدنظر قرار می گیرد.

ارسال محموله کمکهای بازار کوثر  ۴به مناطق سیلزده لرستان

شهرداری آران و بیدگل به استناد مصوبه شماره  2784مورخ  97/12/14شورای

اسالمی شــهر آران و بیدگل در نظر دارد نســبت به اجاره و بهره برداری مجموعه

اقدام به خرید تجهیزات توزین سیار و توزین در حال
حرکت کرده است که به گفته مجید طهماسبی به
کارگیری این سیستم های پیشرفته توزین و تجهیز
واحدهای نظارت به سیســتم های توزین سیار با
هدف کنترل اضافه بار و جلوگیری از ورود خسارت
به زیر ساختهای شــهری صورت گرفته است و بر
این اساس اضافه بار و اضافه تناژ خودروهای سنگین
به صورت مستمر کنترل می شود.
اجرایی کردن موضوع بارنامه برای هویت بخشــی
و شناســنامه دار کردن بار در ســطح شهر از دیگر
برنامههای این سازمان است که قرار است در سال
جاری محقق شود و بدین منظور اپلیکیشن باریار
 724توســط ســازمان مدیریت حمــل و نقل بار
شــهرداری اصفهان مورد بهره بــرداری قرار گفته
است.
به گفته رییس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و
کاالی درون شهری اصفهان و حومه ،صدور بارنامه
در گام نخست به خودروهای سنگین حمل خاک و
نخاله ساختمانی تعلق می گیرد و در ادامه وانتها،
کامیونتها و حتــی پیکهای موتــوری را تحت
پوشش قرار می دهد.
به نظر می رسد اجرایی شــدن طرح عوارض اضافه
تناژ نه تنها کمک زیــادی به کاهش آلودگی هوا به
دنبال دارد بلکه عامل مهمی در کاهش خســارت
و آسیب به شهر اســت ومی تواند کمک موثری به
مدیریت شــهری در جهت کاهش هزینه ها داشته
باشد.

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری خبر داد:

و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

No. 2678 | April 23, 2019 | 8 Pages

تدارک ببیند؛ این برنامهها در قالب چند مرحله پیشبینی شده
است که فاز نخست آن طرح ارائه بسته حمایتی رانندگان تاکسی
بود .منوچهری با بیان اینکه معافیتهای پرداختی در قالب کارت
شهری انجام می شود ،گفت :این معافیتها به هزین ه تمدید کارت
شــهری رانندگان که هزینه حق عضویت و پروانه بهرهبرداری را
شامل میشود تعلق میگیرد.

با اجرایی شدن الیحه عوارض اضافه تناژ انتظار می رود؛

آگهی مزایده

نوبت اول

7

م الف440743 :

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان گفت :محموله آب
معدنی ،بستههای بهداشتی و برنج بازار کوثر چهار به ارزش بیش از  ۶۰۰میلیون ریال با استفاده از دو دستگاه
کامیون به مناطق سیلزده لرستان ارسال شــد .محمد مجیری اظهارکرد :برنج ۱۲ ،هزار بسته بهداشتی و
 ۱۲۰۰بسته آب معدنی سومین محموله کمکی برای سیلزدگان بوده که توسط بازار کوثر شماره چهار تهیه
و ارسال شده اســت .وی افزود :هفته پیش نیز محموله غذایی شامل بطریهای آب معدنی ،انواع کنسروها و
بستههای بهداشتی به ارزش  ۸۰۰میلیون ریال به مناطق سیلزده استان خوزستان ارسال شد .مدیرعامل
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان گفت :به مخاطر ه افتادن زندگی
و جان برخی هموطنان برای مردم سایر استانها سخت و دردناک است ،بنابراین از هر کمکی در راستای یاری
رساندن به سیلزدگان دریغ نخواهیم کرد.
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به دیدار اسناد ازدواج عهد
قاجار در عصارخانه شاهی بروید
مدیر موزه عصارخانه شاهی از برپایی نمایشگاه
اســناد ازدواج و عقدنامه هــای دوره قاجار در
اصفهــان در این ایــام خبــر داد و اظهار کرد:
این نمایشــگاه که بخــش دیگــری از برنامه
های هفتــه فرهنگــی اصفهان از ســوی این
موزه است ،با همکاری مرکز اســناد کتابخانه
ملــی اصفهان،امروز ســاعت  10:30صبح در
موزه عصارخانه شــاهی افتتاح می شود .مریم
قانونی ادامــه داد :مدیر مرکز اســناد مرکزی
اصفهان ،سخنرانی این مراسم را بر عهده دارد
تا به توضیحاتی درخصوص اهمیت جمع آوری
این اســناد ،ویژگی های مرتبط با آن و فضای
موجود در این اســناد بپــردازد .قانونی افزود:
این نمایشگاه تا ســوم خردادماه به مدت یک
ماه در عصارخانه شــاهی پذیرای عالقهمندان
اســت .مدیر موزه عصارخانه شاهی از برگزاری

هشــتمین نشســت از سلســله نشست های
«فولکلــور و فرهنگ عامه» همزمــان با هفته
فرهنگــی اصفهان خبــر داد و گفت :مجموعه
نشســت های فولکلور و فرهنگ عامه تاکنون
در قالب هفت نشســت با محوریــت فرهنگ
عامه برگزار شده و اینک هشتمین نشست آن
برگزار خواهد شد .وی ادامه داد :این نشست با
محوریت «نقش منابع فرهنگ عامه در تدوین
تاریــخ اجتماعی اصفهان» ،با همــکاری اداره
امور گردشگری ســازمان فرهنگی اجتماعی و
ورزشی شهرداری روز چهارشنبه(،فردا) برگزار
می شود .قانونی خاطرنشــان کرد :چهارمین
برنامه عصارخانه شــاهی ویژه این ایام ،نشست
تخصصی پوشاک و فرهنگ با موضوع «پوشاک
مردم اصفهان در دوره صفویه» اســت که روز
پنجشنبه 5 ،اردیبهشــت ماه در خانه تاریخی
مشیرالملک واقع در خیابان هاتف ،کوچه مشیر
برگزار می شود.

استقبال توریست ها
از جشن میالد امام مهربانی
به مناسبت ایام والدت امام زمان(عج) ،مدرسه
علمیه ناصریه با استفاده از ظرفيت گروههاي
مردمــي و جوانان آتــش به اختيــار اقدام به
برگزاری ویژه برنامه هایی در مسجد امام(ره)
اصفهان کرد که با استقبال گردشگران خارجی
همراه شــد .توزیع کارت پســتال« المهدی
طاووس اهل الجنــه» از جملــه برنامه هایی
بود که در کنــار برگزاری ایســتگاه صلواتی و
پذیرایی با شربت و شیرینی برای توریست ها
تدارک دیده شده بود که این کار با بازخوردهای
مختلفی روبه روشد.
یکی از گردشگران خارجی پس از دریافت این
کارتال پســتال گفت :اهل جمع آوري تراكت
و بروشورهاي تبليغاتي نيستم ولي اين كارت
به قدري نفيس اســت كه دوســت دارم براي
خانواده ام هم به عنوان هديــه ببرم .به گفته
حجت االسالم محســن اخوان ،مدیر مدرسه
ناصریه در روز نیمه شــعبان بیش از پنج هزار
گردشــگر داخلی وخارجی از  36کشور جهان
در ویژه برنامه های نیمه شــعبان این مدرسه
شرکت کردند.

برگزاری نخستین نمایشگاه
کتاب دانش آموزان مولف
اصفهان ،میزبان نخســتین نمایشــگاه کتاب
دانش آموزان مولف خواهد بود.
نمایشــگاه کتاب دانش آمــوزان مولف ،برای
اولین بار در ایران دبســتان ها و دبیرســتان
مجتمع فرهنگی آموزشــی و تحقیقاتی دکتر
محمد شفیعی در اصفهان را برگزار می کند .در
نمایشگاه ملی کتاب دانش آموزان مولف ،بیش
از  200عنوان جلد کتــاب دانش آموزی برای
اولین بار رونمایی می شود.
ایــن کتابهــا در  15حوزه مختلف شــامل
شیمی ،زیســت شناســی ،نانومواد ،رباتیک،
مکانیک ،هوافضا ،الکترونیک ،خودرســازی،
هنر و معمــاری ،علــوم و معارف اســامی،
مدیریت و جامعه شناســی ،علــوم کامپیوتر
وعلــوم اجتماعــی تالیف شــده اســت .این
نمایشــگاه سه تا ششــم اردیبهشت از ساعت
 8تا  13و  16تا  20:30و روز جمعه ازســاعت
 8تــا  21در نگارســتان امــام خمینــی(ره)
واقــع در فلکه فیــض پذیــرای عالقهمندان
است.

امام علی علیه السالم:
خوشا به حال كسى كه بر پايه طاعت خداوند  ،با
مردم الفت مى گيرد و مردم با او الفت
مى گيرند .

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
چاپخانه :آینده

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)

سه شنبه  3اردیبهشت  17 | 1398شعبان  1440شماره  8 | 2678صفحه قیمت 1000 :تومان
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تصمیم جدید اینستاگرام درباره تعداد «الیک»

دستگاهی برای تخلیه گل و الی در مناطق سیلزده

مارک زاکربرگ اعالم کرده است :اینستاگرام به زودی تعداد الیکهایی که
یک پست دریافت کرده اســت را مخفی میکند .بنابر اعالم زاکربرگ ،این
اقدام به منظور حفظ حریم خصوصی کاربران و ایجاد امنیت است.همچنین
قرار است ،تنها صاحب اکانتی که عکس را در این شبکه مجازی بارگذاری
کرده است ،قادر به دیدن تعداد الیکها باشد.یکی از دالیلی که برای پنهان
کردن تعداد الیک عکسها ارائه شده است ،جلوگیری از سوءاستفاده سایر
سایتها و اکانتهای تبلیغاتی از اکانتی است که عکسهایش با تعداد زیادی
الیک مواجه میشوند.

محققان کشور موفق به تولید دستگاهی برای تخلیه گل و الی در مناطق سیل
زده شدند؛ این دستگاه در منازلی که بیل مکانیکی قابل استفاده نیست به کار
می رود.محمد زارعی یکی از محققان ساخت دستگاه دریل افقی که در دانشگاه
آزاد ساخته شده است ،بیان کرد :این دستگاه یک دریل افقی است که قابلیت
حرکت در محور عمودی و افقی را دارد و در مناطق سیل زده میتوان به خوبی از
آن بهره برداری کرد .این محقق با بیان اینکه این دریل دارای چرخی است که به
راحتی حرکت میکند ،گفت :این دستگاه دارای یک موتور  ۱۸اسب بخار است
که در واقع میتواند هر نوع خاک و گل را به راحتی تخلیه کند.

شهری واقعی برای کودکان
دولت قطر به تازگی شهری واقعی به نام «کیدزانیا» برای کودکان افتتاح کرده
که این شهر برای کودکان و تحت مدیریت آنان است و برای ورود به آن باید ویزا و
گذرنامه داشته باشید .کودکان از جنگها و کشمکشهای دنیای بزرگساالن رنج
میبرند بنابراین ،باید برای آنها شهری ویژه ساخت؛ شهری که از جنایت و نفرت
خالی باشد و بر پایه محبت ،همکاری و شناخت یکدیگر بنا شود ،این شهر برای
فرار کودکان از دنیای دردآور کنونی است .کودک شما برای ورود به این شهر باید
به فرودگاه رفته و مدارک الزم را ارائه بدهد.

عکس روز
دوخط کتاب

بینایی همه چشمها
یکی نیست!
بعدهــا فهمیــدم
بینایی همه چشمها
یــک انــدازه نیســت.
یکی کــم از دنیا می
بینــد و یکــی زیــاد.

دنیا هــم در برابــر نگاه
آد مهــا بــه یکســان
عرضه نمی شود.
«رازی در کوچه ها»
فریبا وفی

اینستاگردی

حضور گردشگران
خارجی در جشن
میالد امام زمان
( عج)
گردشگران خارجی که
برای بازدید از مســجد
امــام(ره) حضور یافته
بودند در جشــن میالد
امــام عصر (عــج) که
مدرسه ناصریه اقدام به
برگزاری آن کرده بود،
شرکت کردند.

وبگردی

عکس بهاری «کمند امیرسلیمانی»
کمند امیرسلیمانی با انتشار این عکس
نوشــت« :حرف هایی که مــی زنیم،
دســت دارند! دســت های بلندی که
گاهــی ،گلویی را می فشــارند و نفس
فرد را میگیرنــد !!! حرف هایی که می
زنیم،پا دارند!!!پاهای بزرگی که گاهی،
جایشــان را روی دلی مــی گذارند و
برای همیشــه می مانند !!! حرف هایی
که میزنیم ،چشم دارند !!! چشم های
سیاهی که گاهی به چشم های دیگران
نگاه می کنند و آنها را در شرمی بیکران
فرو می برند!!! پس مراقب حرف هایی
که می زنیم باشیم زیرا سنجیده سخن
گفتن از سکوت هم دشوارتر است!»

قهرمان ووشو و همسرش در طبیعتی زیبا

عجیب ترین دوچرخه های جهان که طی  200سال اخیر ساخته شده اند!
عجیب ترین دوچرخههای جهان که در این مطلب لیستی از آنها جمع آوری شده است ،هر کدام به علتی به تولید انبوه نرسیده اند .در ادامه با
برخی از آنها آشنا می شوید:
شیلر :دوچرخه آبی  Schillerیکی از عجیب ترین دوچرخه های جهان ،یک دوچرخه پدال دار است که با استفاده از پدال زدن میتوانید آن
را در آب برانید .این دوچرخه تمامی تجهیزات یک دوچرخه زمینی معمولی را دارد و تنها فرقش در این است که به جای چرخ دو صفحه پهن و
بلند مانند کرجی روی آن نصب شده است که روی آب شناور باقی می مانند .به گفته سازنده ،سرعت این دوچرخه آبی تا  ۱۶کیلومتر در ساعت
نیز خواهد رسید.
دوچرخه کارتنی :دوچرخه کارتنی یکــی از عجیب ترین دوچرخه های جهان بوده که در واقع ســاختار کامال طبیعی دارد؛ اما نکته جالب
در مورد آن این است که تمامی آن از مقوای بازیافت شده ساخته شده و کمپانی ســازنده آن که  Cardboard Technologiesنام دارد،
امیدوار اســت بتواند آن را در ســال کنونی برای کودکان روانه بــازار کند و بعدها نیز نســخه کامل پــدال دار را برای بزرگســاالن تولید
کند.
اسب آهنی جدید :این سه چرخه که از عجیب ترین دوچرخه های جهان به شمار می رود ،توسط مخترعی به نام چارلز اولدریو Charles
 Oldreiveو در سال ۱۸۸۲به ثبت رســیده و طوری طراحی شــده که فرد در داخل آن قرار می گیرد .این ســه چرخه اسب آهنی جدید
 the New Iron Horseنامیده می شد؛ اما نتوانست جایگزینی برای موتورهای بخار باشد.
هاوربایک hoverbike :مفهومی بود که بــرای اولین بار در مجموعه فیلم های «جنگ ســتارگان» به آن پرداخته شــده بود .هاوربایک
توســط یک مخترع به نام «کالین فورز» در خانه ساخته شــده اســت که دو پروانه قدرتمند آن را از زمین بلند کرده و مانند چرخ های آن
عمــل مــی کننــد .ایــن اختــراع بــدون شــک راه زیــادی در پیــش دارد و جــزو اختراعــات مــورد اســتفاده در آینده به شــمار
خواهد آمد.

کتاب

شهربانو منصوریان با انتشار این عکس
نوشت :انسانها را از روی عکسهایشان
قضــاوت نکنیــد هیــچ انســانی از
دلتنگیهایش عکس نمیگیرد.

خبر
کنسرت در بزرگراه

فیلمی که «نیکی کریمی» از دیدنش لذت برد
نیکی کریمی با انتشــار این عکس نوشت:
برای دیــدن فیلم «زغال» ســاخته آقای
اســماعیل منصف بــه جشــنواره جهانی
فیلم فجر رفتم و لذت بردم از سالمت این
فیلم اجتماعی ،بازی های روان و ســاده و
تاثیرگذار بازیگــران فیلم ،فیلمبرداری در
خدمت فیلم و ســوژه انســانی و  ...خسته
نباشید و به امید ادامه کارهای خوب.
عکس از خانم سارا امامی وسط شلوغیهای
جشنواره.

رمان «کنسرت در بزرگراه» نوشــته علیرضا رحیمینژاد بهتازگی
توسط نشر پیدایش منتشر و راهی بازار نشر شده است .از علیرضا
رحیمینژاد پیشتر رمانهای «عکس خصوصی» توسط انتشارات
هیال و «دشت مشوش» و «ســالهای گور» توسط نشر پیدایش
منتشر شده اســت« .عکس خصوصی» درباره زندگی چند جوان
است که زندگی یکی از آنها در صورت انتشار اسناد به شدت تحت
تاثیر قرار خواهد گرفت .ایــن جوانها در ادامه داســتان مجبور
میشوند با مرگ دوستشــان روبه رو شوند« .دشت مشوش» هم
درباره قاتل زنجیرهای کودکان پاکدشت است .زمان داستان رمان
«کنسرت در بزرگراه» زمان زوال است .باد هوهویی ترسناک دارد و
اندامها از پیکرها گریزانند .دهان ضجه میزند ،دست سقوط و پا فرار
میکند.این رمان در  ۵فصل نوشته و منتشر شده و درباره سقوط یک
جوان است.در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
«پس چرا برگشــته بود؟ بعد از این همه سال .گمشدهای داشت؟
تکهای از خودش یا خاطراتش آیا؟ یا دکتــر مجبورش کرده بود؟
هیچکدام .خانم زیر بار زور نمیرفــت و مغزش در مغاک خاطرات
محبوس نمیشــد .آمدنش تنوعی بود بر خوشیهای یکنواخت
ینگهدنیا .آمده بود هوایی عوض کند .ماندن؛ تا زمانی که میخواست،
نه بیشتر .هیچبندی اینجا بندش نمیکرد .یاد خانه پدری؛ حتی».

یادداشت
با این راهکارها خوشحالی را برای خودتان رقم بزنید
مهسا احمدی
انسانها برای ساختن خوشــحالی باید تالش کنند و با ایجاد
تغییرات کوچک و بزرگ در زندگی ،طرز فکر و رابطههای خود
میتوانند خوشحالی را برای خود رقم بزنند .به همین خاطر برای
اینکه بدانید چگونه از قدرت درونی خود برای بیشتر خوشحال
بودن استفاده کنید به راهکارهای زیر دقت کنید.
ذهن و مغز
خوشحال بودن یا نبودن انسان ریشه در مغز او دارد .یاد بگیرید
که افکار منفی را از ذهن خود دور کنید و بیشتر تمرکزتان را روی
مسائل مثبت زندگی بگذارید .با خوشبینی میتوانید زندگی
خوشحالتری را تجربه کنید.
مغلوب کردن افکار منفی
همه انســانها به طور ذاتی تمایل دارند اتفاقهای بد زندگی و
فکرهای منفی را در مغزشان نشخوار کنند و رویدادهای خوب را
به راحتی به دست فراموشی بسپارند .این رفتار نوعی سازگاری
تکاملی است؛ به این معنی که فرد در طول زمان در موقعیتهای
آسیبرســان و خطرناک زیادی (همچون ضربههای روحی،
خیانت دیدن ،مورد ظلم واقع شــدن و … ) قــرار میگیرد و در
نتیجه مغز یاد میگیرد که در رویارویی با موارد مشابه بالفاصله
دید انتقادی و منفی به موضوع پیدا کند تا بدین واسطه خود را از
خطر احتمالی مصون نگه دارد.
اما بایــد روی مغز خود کار کنیــد تا بتوانید بر افــکار منفی و
زیانرســان غلبه کنید .برای این منظور پیشنهاد میکنیم از
روشهای زیر استفاده کنید:
ســعی نکنید افکار منفی خود را متوقف کنید :اگر به خودتان
بگویید که «من باید بیخیال این فکرهای منفی شوم» در واقع
باعث میشوید که بیشتر به این موضوع فکر کنید .به جای این
کار ،نگرانیهای خود را بپذیرید .وقتی در چرخه منفی و اشتباه
قرار دارید ،سعی کنید آن را درک کنید ،آن را بشناسید .مثال:
«نگرانی من در مورد مسائل مالی است ».یا «من نگران مشکالتی
شغلیام هستم ».با خودتان مثل یک دوست رفتار کنید :وقتی
در یک شرایط پر استرس و نگرانکننده قرار میگیرد از خودتان
بپرســید اگر دوســتتان در این شــرایط بود چه پیشنهاد یا
توصیهای برای او داشتید؟ همان را به خودتان گوشزد کنید.
افکار منفی خود را به چالش بکشــید :با ســوال پرسیدنهای
سقراطی میتوانید افکار آزاردهنده و منفی را به چالش بکشید.
مطالعات علمی نشان دادهاند که این روش به کاهش نشانههای
افسردگی کمک زیادی میکند .هدف از این کار دور کردن فرد
از افکار منفی (من یک بازنده هستم) و تمرکز روی مسائل مثبت
است (من دستاوردهای زیادی در کار خود داشتهام) .در ادامه
تعدادی از ســواالتی را برایتان آورده ایم که میتوانید از خود
بپرسید و ذهنتان را به چالش بکشید .در ابتدا بهتر است افکار
منفی خود را در برگهای یادداشــت کنید .به طور مثال« ،من
در کار خود مشکالتی دارم و میخواهم تواناییهای خود را به
چالش بکشم» سپس از خود بپرسید :چه مدرکی برای این طرز
فکر وجود دارد؟ چه چیزی ثابت میکند که من موفق نیستم؟آیا
این یک طرز فکر احساسی است یا بر اساس واقعیت و اتفاقهای
گذشته چنین باوری در مورد خود دارم؟آیا ممکن است در این
مورد اشتباه کرده باشــم؟تا چه حد ممکن است طرز فکر بقیه
نسبت به این موقعیت با من متفاوت باشد؟ اگر این اتفاق برای
کسی دیگر روی میداد من چه دیدگاهی نسبت به آن داشتم؟
افکار منفی برای همه انسانها تظاهر مییابند؛ اما اگر بتوانیم آنها
را تشخیص دهیم و این فکرها را به چالش بکشیم ،میتوانیم
یک گام بسیار بزرگ در راستای خوشحال و خوشبخت بودن
در زندگی برداریم.

دیدگاه
ثبت رکورد  ۲۸۳میلیونی صلوات
جهت سالمتی امام زمان(عج)

پایه های حکومت مهدوی بر اساس
محبت و عشق مردم شکل می گیرد

همزمان با ایام والدت با سعادت حضرت مهدی موعود(عج)،
پویش میلیونی ختم جمعی صلوات به نیت سالمتی و تعجیل
در ظهور آن حضــرت از روز  ۲۷فروردیــن ،مصادف با دهم
شعبان و در راستای ایجاد فضای معنوی در ایام مبارک نیمه
شعبان و تشویق مخاطبان به تعامل و مشارکت در برنامههای
این شبکه از طریق فضای مجازی با شــیوهای نوین از سوی
شبکه قرآن و معارف سیما برگزار شد که مخاطبان تلویزیونی
با اهدای میلیونها صلوات به نیت سالمتی و تعجیل در ظهور
آن حضرت با ثبت رکوردی بیسابقه ،بزرگترین ختم جمعی
صلوات را خلق کردند .بر این اســاس ،با پایان این پویش در
شــام والدت امام زمان (عج) و در طــول  ۵روز برگزاری این
طرح ،بیش از یکصد هــزار کاربر و مخاطب تلویزیون بیش از
 ۲۸۰میلیون صلوات را در سامانه آنالین این پویش ثبت کرده
و با ختم صلواتها عضو این پویش شدند .از دیگر نکات قابل
توجه این پویش ارسال و ثبت هزاران نظر از سوی مخاطبان به
پایگاه اطالعرسانی شبکه قرآن و معارف سیما بود که بیشترین
نظرها درخواست ادامه این طرح و اجرای آن در مناسبتهای
مختلف بوده است.

نویسنده دانشنامه امام مهدی (عج) در یکصد و سی امین نشست
از سلسله نشســتهای ماهانه فرهنگ مهدوی موسسه فرهنگی
هنری موعود عصر (عج) گفت :این اعتقاد هم از بعد بین المللی با
اهمیت است زیرا که ما نظام و مکتب خودمان را مدیون این اعتقاد
و زمینه ساز برای آن جریان مهم انقالبی و اسالمی میدانیم و نیز از
نظر داخلی هم دولتمردان نظام اسالمی برای اینکه زمینه ساز آن
حکومت باشند باید رفتار خود را در مسیر آن روش و سیره حکومتی
قرار دهند .آیت ا ...محمدی ری شهری اظهار کرد :در یک جمله اگر
بخواهیم سیره حکومت مهدوی را وصف کنیم باید بگوییم این شیوه
حکومت همان سیره حکومت نبوی وعلوی است مگر در مواردی
که مربوط به مقتضیات زمان و مکان باشد .رییس دانشگاه قرآن و
حدیث تاکید کرد :در روایات آمده اســت ،روش حکومت حضرت
حجت (عج) همان سیره حکومت رسول ا(...ص) و حضرت علی (ع)
است از این رو در واقع انقالب جهانی حضرت ولیعصر (عج) انقالب
احیای ارزشهای اصیل اسالمی است.آیت ا ...محمدی ری شهری
گفت :یکی از اصلی ترین عناصری که اسالم بر آن تکیه دارد ،محبت
است و پایههای حکومت مهدوی نیز بسیار فراتر از بیعت ،رای و
نظر مردم و بلکه بر اثر محبت وعشق مردم شکل خواهد گرفت.

