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۳۱ خرداد الی۵ تیر

 موزه هنرهای معاصر اصفهان
اتاق تاریک

۳۰ خرداد  الی ۱8مرداد

صرفه جویی در مصرف آب؛
آب مایه حیات انسان هاست، 

یعنی اگه نباشه زندگیمون مختل 
 میشه. پس بهتره 

 یه کم تو مصرف کردنش 
 صرفه جویی کنیم.
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 خشکسالی، آبخوان ها را می بلعد
 در حالی که زاینده رود به زودی خشک می شود یکی از اصلی ترین سفره های آب زیرزمینی در اصفهان همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد؛

  در حاشیه کشف واحد تولیدی دونات در اصفهان که به جای کاکائو از واکس کفش استفاده می کرد؛  

دزدی از سفره سالمت!
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»اصفهان ۲۰۲۰« 
توانمندی های ویژه 

اصفهان را نمایان می کند

وزیرامور خارجه:

7

  مروری بر تحرکات سبزپوشان 
در بازار نقل وا نتقاالت تابستانی؛

اسکلت ذوبی ها 
حفظ می شود

 شرکت های چینی
 خواستار توسعه روابط 
تجاری با اصفهان هستند

رییس دفتر نمایندگی وزارت خارجه:

3

 روح تازه در کالبد شهر دمیده می شود؛

 اجرای مبلمان های شهری خالقانه در اصفهان
به دنبال پیدایش صنعت شهرســازی و زیباســازی و طراحی شهرها بر اساس 
متدهای جدید؛ مسئوالن و برنامه ریزان شهرها بر آن شدند تا با تأسی به آداب، 
فرهنگ و هویت شهروندان فضاهای شهری خود را طراحی و زیبا کرده تا روح زندگی را در شهرها 
به جریان بیندازند. این حرکت که طی دهه های اخیر با عنوان »مبلمان شهری« شناخته شده در 
کالن شهرهای بزرگ دنیا جایگاه ویژه ای یافته است؛ چرا که مبلمان های شهری نه تنها موجب 

صفحه   7زیبایی شهرها می شوند؛ بلکه...

تئاتر خانه
کارگردان:عماد قلی پور

۱ الی 2۰ تیر
 مجموعه فرهنگی فرشچیان

مهمانان سد زاینده رود
 هرساله در فصول بهار و تابستان گونه های متنوعی از پرندگان به حاشیه دریاچه سد زاینده رود در چادگان مهاجرت می کنند.

عکس خبر

 

شروع کالس ها با انتخا ب شما

کارت های اشتراک تا 5۰ درصد 
تخفیف

کالس ورزش در آب  و سینکرو 
نایر و یوگا

طرف قرارداد با شرکت نفت و  
زیبا موج نوین

آموزش عمومی و نیمه خصوصی

انواع ماساژ

خیابان چهارباغ عباسی جنب ایستگاه 

مترو )انقالب(استخر هتل عالی قاپو

تلفن تماس: 

۳۳۲۰۸۱۷۴ _ ۳۲۲۲۷۹۲۹  
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زمزمه وجود پول هــای کثیف در جریان انتخابات 
مجلس با گالیه های علنی»رحمانی فضلی« برای 
اولین بار به صورت صریح در رسانه ها مطرح شد. 
وزیر کشور در آســتانه انتخابات گذشته مجلس 
از ورود پول هایی با منبع نامشــخص به انتخابات 
گفت و نســبت بــه آن هشــدار داد. در آن زمان 
بسیاری از صاحبنظران علت بروز چنین رفتارهای 
غیرقانونی از ســوی افراد در عرصــه انتخابات را 
ضعف قانونی رسیدگی دقیق به منابع مالی نامزدها 
عنوان کردنــد. اینکه اگر نامزدها مجبور باشــند 
ریز منابع مالی خود برای تبلیغــات در انتخابات 
را بــه دســتگاه های نظارتی ارائه دهنــد از ورود 
پول های کثیف و درنهایت تاثیــر آن بر نهادهای 
قدرت جلوگیری خواهد شــد؛ اما چنین التزامی 
در قانون وجود ندارد. مســئوالن انتخابات کشور 
یکی از ضعف های قانونی را فقدان ســازوکارهای 
دقیق تنظیم کننده نظــام کمک های مالی برای 
احزاب و اشــخاص عنوان می کنند و همین ضعف 
قانونــی عمــال گریزگاهی بــرای متخلفان حوزه 
انتخابات شده اســت که به نام کمک به ستادهای 
تبلیغاتی نامزدها و یا حتی بــه نام خیریه، تالش 
می کنند تا افــرادی را روانه پســت های کلیدی 
حکومت کنند. با این وجود و به رغم نیاز به اصالح 
قانونی در این زمینه در آســتانه انتخابات مجدد 
مجلس، نمایندگان تالش کردند تا با اصالح قانون 
انتخابات نسبت به شائبه ورود این گونه از پول ها 
به ســتادهای انتخاباتی ممانعت کنند؛ اما به نظر 
نمی رسد با طرح ایراداتی که شــورای نگهبان به 
این قانون ارائه کرده اســت بتــوان برای دور آتی 
انتخابات با منابع پول های غیر قانونی مقابله کرد. 
به تازگی بخش دیگــری از راه های تزریق این نوع 
از پول های کثیف به پروسه انتخابات توسط یکی 
از نمایندگان مطرح شد که البته در خالل بررسی 
برخی از پرونده های فساد اقتصادی از جمله بانک 
ســرمایه و پدیده نیز به آن اشاره هایی شده است. 
به تازگی علیرضا ســلیمی، نماینــده محالت در 
مجلس اعالم کرد گزارشــی از وضعیت پول هایی 
که در انتخابات مجلس، چه در دوره دهم و چه در 
دوره یازدهم هزینه شده تهیه و تقدیم کمیسیون 
اصــل 90 مجلس کرده ایم. وی افــزود: طبق این 

گزارش که در کمیســیون اصل 90 مجلس مطرح 
اســت، به عنوان مثال یک محصول کــه 5 تومان 
ارزش داشــته آن را کمتر فروخته و تهاتر کرده اند 
و از طرفی قرار گذاشــته اند که مابه التفاوت آن را 
به عرصه انتخابات وارد کنند و این کار نیز صورت 
گرفته اســت. ســلیمی به نمونه هــای دیگری از 
چگونگی ورود پول های کثیف به عرصه انتخابات 
اشاره کرد و گفت: بسیاری از هلدینگ های بزرگ 
پیمانکار می گیرند، با وی قرارداد می بندند و طرح 
عظیمی را در اختیار او قرار می دهند و مشــروط 
می کنند که مقــداری از رقم قرارداد باید به فردی 
که در انتخابات فعالیت می کند، پرداخت شــود.

قصه و ماجرای پول های کثیف و پولشویی در این 
حوزه اینهاست که باید با این موارد برخورد شود. 
حجت االسالم ســلیمی اضافه کرد: سوال اساسی 
ما این اســت که بعضی از روزنامه هــا از کجا پول 
می آورند؟ در این شرایط واقعا بعضی ها به سختی 
کاغذ تهیه می کنند؛ اما بعضی روزنامه ها در بعضی 

شهرستان ها و استان ها هر روز چاپ دارند، مواردی 
از پول های کثیــف انتخاباتی در این روزنامه ها نیز 
مشاهده شده است، زیرا روزنامه در برخی استان ها 
تا این اندازه بازگشــت پول ندارد. حتی در برخی 
شــهرها و اســتان ها به طور رایگان و با تیراژ باال، 

حدود 8 تا 10 هزار هم توزیع می شود. 
جریان کمک هــای نجومی برخــی از نمایندگان 
به روزنامه ها در جریان رســیدگی به پرونده بانک 
ســرمایه هم مطرح شــد. بر این اســاس یکی از 
شرکت های زیر مجموعه بانک سرمایه به شرکت 
موسس روزنامه قانون کمک هنگفتی کرده است 

در جریان پرونده پدیده هم به تبلیغات غیر واقعی 
در رســانه ها و هزینه های هنگفتی که از ســوی 
موسسان این شرکت از طریق آگهی های رسانه ای 
به روزنامه ها تزریق شده است، هم صحبت به میان 
آمد. متاســفانه هیئت های نظارتی اعم از شورای 
نگهبان و هیئت های اجرایــی مانند فرمانداری ها 
و وزارت کشور چنان که باید و شــاید در برخی از 
انتخابات تــالش در خور قانون اساســی را انجام 
ندادند و در برخی مــوارد نیز که تالش های جدی 
صورت گرفته اســت، به دلیل گستردگی حوزه ها 
به خصوص در شهرستان ها پیوند نامشروع قدرت 
و ثروت و ورود پول های کثیف روی داده اســت. 
پول هایی که در ادامه بــه منبعی برای وارد کردن 
فشار برای گرفتن امتیازات مختلف و مطرح کردن 
ســواالت و پیگیری های خرد از سوی نمایندگان 
تبدیل می شــود و در نهایت خروجــی مورد نظر 
مجلس که منفعت عمومی را در پی داشــته باشد، 

حاصل نخواهد شد.

افزایش حامیان طرح 
محدودسازی اختیارات نظامی 

»ترامپ«
عضو جمهوریخــواه مجلس نماینــدگان ایاالت 
متحده، به دموکرات هایی پیوســت که می گویند 
دونالد ترامپ، جهت اقــدام نظامی احتمالی علیه 
ایران به تایید کنگره نیاز دارد. »جاستین اماش«  در 
توییتر نوشت: اقدام نظامی تهاجمی به تایید کنگره 
نیــاز دارد و ما نمی توانیم بدون اطالعات بیشــتر 
شرایط را ارزیابی کنیم. وقتی که حمالت آغاز شود، 
دولت دیگر نمی تواند تضمین کند که مســائل از 
کنترل خارج نشود. ما باید هر آن چه می توانیم انجام 

دهیم تا مانع یک جنگ غیرمسئوالنه دیگر شویم.

امارات، تدابیر امنیتی خطوط 
هواپیمایی را افزایش داد

خطوط هواپیمایی امارات موظف به ارزیابی شرایط 
پیش از استفاده از مســیرهای منطقه ای شده  که 
درگیر تنش های اخیر هستند. سازمان هواپیمایی 
امارات از خطوط حمل و نقل هوایی این کشــور 
خواســت با توجه به شــرایط موجود، حین پرواز 
در منطقه اقدامات و احتیــاط الزم را اتخاذ کنند. 
طبق اعالم این ســازمان، خطوط هواپیمایی باید 
مناطق متاثر )از رویداهــای اخیر( را ارزیابی کرده 
و اقدامات الزم را برای پرهیز از عملیات در مناطق 

مخاطره آمیز اتخاذ کنند.

 وزیر دفاع جدید آمریکا
 معرفی شد

رییس جمهور آمریکا »مارک اسپر« را به عنوان وزیر 
دفاع جدید این کشور معرفی کرد. سنای آمریکا باید 
انتخاب اسپر را که جانشین »پاتریک شاناهان« وزیر 
دفاع موقت آمریکا می شود، تایید کند. مارک اسپر 
55 ساله از نوامبر سال ۲01۷ با چراغ سبز سنا به 
عنوان معاون وزیر دفاع آمریکا در ارتش مشغول بوده 
است. پنتاگون در زندگینامه مارک اسپر وظایف او 
را شامل استخدام، سازماندهی، آموزش، تدارکات و 
مراقبت از 1.۴ میلیون نظامی زیر پرچم، گارد ملی، 
ســربازان ذخیره، دپارتمان غیرنظامیان ارتش و 

خانواده هایشان عنوان کرده است.

 مناقشات در گرجستان 
باال گرفت

رییس پارلمان گرجســتان به دنبــال اعتراضات 
خشــونت آمیز در مقابل ســاختمان پارلمان این 
کشور استعفا کرد و در همین حال، والدیمیر پوتین 
پروازهای روســیه به گرجســتان را متوقف اعالم 
کرد و خواســتار بازگرداندن توریست های روس از 
گرجستان شد. این استعفا پس از آن صورت گرفته 
اســت که هزاران نفر از معترضان گرجســتانی در 
پی حضور یک نماینده مجلس روســیه در پارلمان 
کشورشان در اطراف ساختمان این پارلمان تجمع 
کردند و پلیــس گرجســتان مانع از هجــوم این 
تظاهرکنندگان به پارلمان این کشور شد. معترضان 
در این تظاهرات خواستار استعفای رییس پارلمان 

این کشور شدند. 

رهبر جریان صدر عراق خواستار شد؛
 ممانعت از رفتن سیاستمداران 

عراقی به حج
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عــراق در توییتی 
نوشت: با نزدیک شــدن به موسم حج، دولت باید از 
رفتن مسئوالن سیاســی به حج امسال ممانعت به 
عمل آورد و نگذارد سیاستمداران و کسانی که قبال 
به حج رفته اند، امسال نیز بروند. دولت باید کمیته ای 
را برای اطالع یافتن از اوضاع حجاج قبل از رفتن و تا 
زمان بازگشت تشــکیل دهد و فرصت الزم را برای 
رفتن به حج برای کســانی که قبال نرفته اند، فراهم 
کند. سهمیه خانواده های شهدا و زخمی شدگان و 
مانند آنها نباید به حساب عامه مردم باشد و باید به 

سالخوردگان اجازه داد که به حج بروند.

رونمایی از قلک های انتخاباتی

شورای نگهبان خواستار شد؛
 استمهال طرح تشدید 

مجازات اسیدپاشی
شــورای نگهبان طی نامه ای به رییس مجلس 
برای طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت 
از بزه دیدگان ناشی از آن،  درخواست استمهال 
کرد. بر این اساس، عدم مغایرت با موازین شرع 
و قانون اساسی الیحه اصالح بند 3 ماده ۲ قانون 
مالیات های مستقیم با اصالحات بعدی آن اعالم 
شد. همچنین برای لوایح موافقت نامه تشویق 
و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت 
جمهوری اســالمی ایران و جمهــوری عراق و 
موافقت نامه همکاری و کمــک متقابل اداری 
در موضوعات گمرکی بیــن گمرک جمهوری 
اســالمی ایران و اداره کل گمــرک جمهوری 
سوسیالیستی ویتنام و همچنین طرح تشدید 
مجازات اسیدپاشــی و حمایت از بزه دیدگان 

ناشی از آن درخواست فرصت بیشتر کرد.

ساختار قوه قضاییه تغییر کرد
سخنگوی قوه قضاییه از تغییر ساختار دستگاه 
قضا خبر داد. غالمحسین اســماعیلی درباره 
تغییرات در قوه قضاییه گفت: ســاختار جدید 
قوه قضاییه به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده 
است و برخی از معاونت ها و سازمان ها با هم ادغام 
می شوند. وی ادامه داد: چهل درصد ستادهایی 
که مستقیم با رییس قوه قضاییه در ارتباط بودند 
تغییر کرده و بیست درصد پست های سازمانی 
حذف می شود و نیروهای شاغل در قوه قضاییه 
به مراجع قضایی منتقل می شوند. وی در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه شنیده شده معاونت 
اجتماعی و پیشگیری و همچنین فرهنگی ادغام 
می شوند، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: در 
این ساختار که برخی از معاونت ها در یکدیگر 
ادغام می شوند، برخی از ادارات کل و مراکزی 
که تاکنون مســتقیما زیر نظر ریاست محترم 
قوه قضاییه اداره می شدند با همدیگر ادغام یا به 
معاونت هایی که تناسب داشتند، واگذار شده اند.

 دیدار برخی نمایندگان 
با »بابک زنجانی« در زندان

یک عضو هیئت رییســه مجلس شــورای 
اســالمی از دیدار برخی نمایندگان با بابک 
زنجانی در زندان خبــر داد. علیرضا رحیمی 
در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشت: 
»از یکی از وزیران شنیدم که به تازگی برخی 
نمایندگان مجلس چنــد نوبت با آقای بابک 
زنجانی در زندان دیدار داشته اند. خوب است 
قوه قضاییه گزارشی از این دیدارهای پرابهام 
به هیئت رییســه مجلس ارائه دهد و نظارت 
بیشــتری بر عدم تبعیض در اجرای ضوابط 

دیدار با زندانیان داشته باشد.«

خشم صهیونیست ها از تصمیم 
آمریکا در قبال ایران

یک مقام رژیم صهیونیســتی در گفت وگو با 
پایگاه اینترنتی آمریکایی المانیتور از خشم 
و نفرت این رژیم نســبت به تصمیم دونالد 
ترامپ و انصراف واشــنگتن از حمله به ایران 
خبر داد. وی گفت: »حقیقت این اســت که 
پاسخ ندادن آمریکا به هدف قرار گرفته شدن 
پهپادش، اعتماد به نفس ســپاه پاسداران را 
تقویت می کند«. این مقام صهیونیست ادعا 
کرد: »آمریکا این حقیقت را درک نکرده است 
که برای موفقیت آمیز بودن فشــار بر ایران 
باید ایرانیان را به این باور برســاند که آماده 
حمله نظامی به این کشور است. اگر ایرانیان 
بفهمند که ترامپ با ترس دارد بازی می کند 
وی را همچون اوباما به بازی گرفته و از ترامپ 

برای نمایش قدرت خود استفاده می کنند«.

محمد دهقان
عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

وزیر پیشین صنایع ســنگین اظهار داشت: باید در 
برجام بمانیم و رابطه خود را با دیگر امضا کنندگان 
آن گســترش دهیم. بهزاد نبوی ادامه داد: بعد از 
خروج آمریــکا از برجام برای نخســتین بار پس از 
جنگ جهانی دوم، اروپای غربی ســابق که امروز 
محوریت اروپای متحد را برعهــده دارد، در مقابل 
آمریکا قرار گرفــت. این خیلی مهم اســت. چون 
اروپای غربی سابق همیشــه بعد از جنگ جهانی 
دوم دنباله روی آمریکا بوده است. وی تصریح کرد: 
اولین کار عاقالنه ما این اســت که حتی تهدید به 
خروج از برجام هم نکنیــم؛ بنابراین روحانی نباید 
به اروپا مهلت دو ماهه می داد چرا که هم بی فایده 

و هم تهدید است.
 این اصالح طلب باسابقه اضافه کرد: ممکن است در 
میان اصالح طلبان هم کسانی موافق خروج از برجام 
باشــند، ولی من خروج از برجام را به زیان قطعی 

منافع کشور و ملت می دانم.

خروج از برجام به ضرر 
منافع کشور است

 وزیر پیشین صنایع سنگین:

کافه سیاست

عکس  روز 

سفر رییس جمهور 
چین به کره شمالی

شــی جین پینگ، رییس جمهور چین برای 
اولین بار به کره شمالی ســفر کرد. این اولین 
سفر رییس جمهور چین پس از 1۴ سال به کره 
شمالی و اولین سفر»شی« به این کشور است. 
در این ســفر توافقات مهم اقتصادی و امنیتی 

میان دو کشور صورت گرفت.

 وضعیت امروز منطقه به نفع جمهوری اسالمی است

پیشنهاد سردبیر:

نایب رییس فراکســیون نمایندگان والیی با 
بیان اینکه رییس قــوه قضاییه با کلیات طرح 
اعاده اموال نامشــروع و اجرای درســت اصل 
۴9 قانون اساسی موافق است، گفت: در سال 
13۶3 برای اجرای اصل ۴9 و بازگرداندن اموال 
نامشروع، قانونی در مجلس به تصویب رسیده 
و اجرای این اصل مهم را منحصر به مسئوالن 
و برخی ثروتمندان زمان پهلوی کرده اســت 
و اینگونه با مقید کردن اصل ۴9، به این اصل 
کلیدی جفا کرده اند. محمد دهقان  تاکید کرد: 
هر چند اکثریت باالیی از نمایندگان این طرح را 
امضا کردند با این حال مخالفان این طرح برای 
جلوگیری از تصویب آن از هیچ تالشی فروگذار 
نمی کنند؛ اما چون از افــکار عمومی و مردم 
واهمه دارند هدف خود مبنی بر به شکســت 
کشاندن این طرح را به صورت پنهانی تعقیب 

می کنند.

برخی ها با طرح اعاده اموال 
نامشروع مخالف هستند

سردار شکارچی
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: برخی 
از طرح های استیضاح بدون اینکه تخلفی از سوی 
وزیر رخ داده باشــد صرفا با مقاصد سیاســی و یا 

اقتصادی صورت می گیرد. 
ســید جــواد ابطحی بــا بیــان اینکــه برخی از 
نمایندگان مجلس برای گرفتــن یک امتیاز، یک 
وعده و یا حتی بــه دلیل یک عزل یــا نصب یک 
مدیر در حوزه انتخابیه طرح استیضاح یک وزیر را 
تدوین می کنند، افزود: اگر استیضاح وزرا بخواهد 
با همین روش ادامه یابد، به زودی اهرم ابزارهای 
نظارتی منــدرج در آیین نامه داخلی قوه مقننه به 
ویژه اســتیضاح در مجلس تکراری خواهد شــد. 
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس تاکید کرد: 
اگر تذکر، سوال اســتیضاح و تحقیق و تفحص به 
درستی مطرح  و پیگیری نشود، این مسئله از شأن 
و جایگاه مجلس می کاهد و اعتماد مردم را نسبت 

به خانه ملت کاهش می دهد.

استیضاح وزرا با مقاصد سیاسی 
و اقتصادی مطرح می شود

نماینده مردم خمینی شهر:

سخنگوی ارشد نیروهای مســلح اظهار کرد: 
خطای نظامی دشــمن و به خصوص آمریکا و 
هم پیمانان او در منطقه به منزله شــلیک تیر 
به انبار باروتی اســت که هم آمریکا و منافعش 
و هــم هم پیمانــان او در آتــش آن خواهند 
سوخت. سردار شکارچی تاکید کرد: وضعیت 
موجود در منطقه و جهــان امروز کامال به نفع 
جمهوری اسالمی اســت، خیلی از کشورها به 
این واقعیت رسیده اند و توان و قدرت همه جانبه، 
از جمله دفاعی و امنیتی جمهوری اســالمی 
را می شناســند البته ما در کشــور مشکالت 
اقتصادی داریم و مسئوالن باید بخش زیادی 
از این مشکالت را در داخل کشور تدبیر کنند 
و بخشی هم مربوط به تحریم های دشمن است 
که باید برای حل آن در قالب یک دیپلماســی 
انقالبی ورود پیدا کرد و نظام ان شاءا.... به زودی 

از این پیچ نیز عبور می کند.

 وضعیت امروز منطقه به نفع 
جمهوری اسالمی است

پیشخوان

بین الملل

  پای روزنامه ها هم به ماجرای پول های کثیف انتخابات مجلس کشیده شد؛  
دفاع از حریم ایران

پیام دقیق تهران به کاخ 
سفید

تاوان عبور از خط قرمز

ماجرای سرنگونی گلوبال 
هاوک

در این شرایط واقعا بعضی ها به سختی 
کاغذ تهیه می کنند؛ اما بعضی 

روزنامه ها در بعضی شهرستان ها 
و استان ها هر روز چاپ دارند

آمریکا هیچ نامه ای از طریق عمان برای ایران ارسال نکرده است
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، ادعای رویترز درباره ارسال پیام از سوی رییس جمهور آمریکا برای ایران 
از طریق عمان را تکذیب کرد. کیوان خسروی با تکذیب ادعای رویترز در خصوص ارسال پیام از سوی ترامپ 
برای ایران از طریق عمان، گفت: آمریکا هیچ نامه ای از طریق عمان برای ایران نفرستاده است. سخنگوی 
شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: این موضوع تحت هیچ عنوان صحت ندارد. گفتنی است، شبکه الجزیره به 
نقل از رویترز مدعی شده بود رییس جمهور آمریکا از طریق عمان به ایران هشدار داده است که حمله آمریکا 
به ایران نزدیک است، مگر اینکه ایران وارد مذاکره شود. آمریکا نیز متقابال ارسال این نامه را تکذیب کرده 
است سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که واشنگتن هیچ پیغامی از سوی عمان برای ایران نفرستاده 
است. »مورگان اورتگاس« با انتشار پیامی در توئیتر ضمن تکذیب ارسال هرگونه پیامی از طریق عمان به 

ایران تاکید کرد که واشنگتن انتظار دارد تهران دیپلماسی را با دیپلماسی پاسخ دهد. 

واکنش احمد توکلی به خبر اختالف بین آملی الریجانی و محسن رضایی
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از دستور خارج شدن پالرمو و CFT به معنای بایگانی شدن آنها 

نیست بلکه به این معناست که فعال در دستور کار این روزهای مجمع نیست.
 احمد توکلی دربــاره آخرین وضعیت بررســی CFT و پالرمو در مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گفت: 
این دو الیحه در مجمع فعال مسکوت اســت. این عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشــخیص در واکنش به 
 ادعاهایی که درباره اختالف محسن رضایی و آملی الریجانی مطرح می شــود، گفت: بنده این موضوعات را 
جدی نمی گیرم.  توصیه می کنم هم اکنون که بحث اتحاد ملی را مطرح می کنیم، به این موضوعات نپردازیم. 
آقای الریجانی و رضایی، دو شــخصیت قابل احترام و قابل اعتنا در این نهاد هستند، این ادعا هم یا راست یا 
دروغ است. اگر راست است که ما با مطرح کردن این نوع مباحث به آن دامن می زنیم، اگر هم دروغ باشد که 

زمینه ای برای اختالف ایجاد می کنیم.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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قیمتمحصوالتلبنی۲۱.۵تا۲۴درصدافزایشمییابد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

باتری قلمی

واکنش مجلس به دریافت 
مالیات از سپرده های بانکی

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلس گفــت: موافق دریافت مالیات از ســود 
سپرده های بانکی هستم؛ البته باید سقفی برای 
دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی تعیین 
شود؛ به عبارتی اگر این حجم از سپرده در بخش 
تولید به کار گرفته شده بود، باعث رونق تولید، 
رشد مثبت اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور 
می شد. حســینعلی حاجی دلیگانی، گفت: در 
حال حاضر حجــم باالی نقدینگــی به اقتصاد 
کشــور آســیب قابل توجه و جبران ناپذیری 
وارد کرده اســت. این نماینده مردم در مجلس 
دهم افزود: بدون شــک با دریافــت مالیات از 
سود سپرده های بانکی، اقتصاد کشور به سمتی 
هدایت می شود که دیگر نقدینگی اقشار پردرآمد 
جامعه، آسیبی برای اقشــار ضعیف و متوسط 

جامعه به دنبال نداشته باشد.

بهبود بازارمسکن بافروش 
اقساطی زمین های دولتی به 

مردم 
 ســیدناصر موســوی الرگانی، نایــب رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از راهکارهای 
بهبود بازار مسکن را واگذاری زمین های دولتی 
دانست و گفت: یکی از راهکارهای ایجاد رونق 
در ساخت مسکن، واگذاری زمین های ملی در 
اختیار دولت، از طریق فروش اقساطی به مردم 
است. وی اظهار کرد: با توجه به تورم موجود باید 
میزان وام مسکن افزایش یابد و این وام باید در 
روســتاها به ۸۰ میلیون، در شهرهای زیر ۱۰۰ 
هزار نفر به ۱۲۰ میلیون و در کالن شــهرهایی 
مانند تهران، مشهد و اصفهان به ۱۵۰ میلیون 
تومان برســد. وی یکی از دالیل افزایش قیمت 
مســکن در ســال های اخیر را وجود خانه های 
خالی در کالن شــهرها، مافیا و دالالن در حوزه 
مســکن دانســت و گفت: باید قوانین محکمی 
برای جلوگیری از ورود دالالن و ســوداگران به 

این بازار تصویب کنیم.

رییس دفتر نمایندگی وزارت خارجه:
شرکت های چینی خواستار 

توسعه روابط تجاری با اصفهان 
هستند

رییس دفتر نمایندگــی وزارت خارجه گفت: پس 
از اجالس شــهرداران کشــورهای عضو سازمان 
همکاری هــای شــانگهای، شــرکت های چینی 
خواستار توســعه روابط تجاری با اصفهان شدند. 
علیرضا ســاالریان رییس دفتر نمایندگی وزارت 
خارجه در اصفهــان با تاکید بر ضرورت توســعه 
همکاری های شهرهای عضو در اجالس شانگهای 
اظهار داشت: هدف از برگزاری این اجالس، تقویت 
روابط کشورها و شهرهای در مســیر راه ابریشم 
بود؛ از سوی دیگر، توسعه اقتصادی و گردشگری 
و سرمایه گذاری در مناطق آزاد، موضوع هایی بود 
که در این اجالس مطرح شد. ازآنجا که شهر چونگ 
چینگ، یکی از چهار شــهر بزرگ چین است، در 
خالل نشســت هایی که برگزار شد، فرصتی برای 
توسعه روابط اقتصادی و گردشگری دو کالن شهر 

چونگ چینگ و اصفهان فراهم شد.

ورود سازمان مالیاتی به بررسی 
تراکنش بانکی مردم

رییس ســازمان مالیاتی در بخشنامه ای تاکید 
کرد، کلیه اطالعات از جمله اطالعات مربوط به 
تراکنش های بانکی خریداران حقوقی سکه های 
پیش فروش شــده بانک مرکزی به ادارات کل 
مالیاتی ارسال می شــود. امید پارسا خطاب به 
ادارات کل امور مالیاتی، برای ایجاد وحدت رویه 
در تعیین مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه 
از بانک مرکزی دستور العمل جدیدی را صادر 
کرده است. برابر دستورالعمل مورخ ۲9/ 3/ 9۸ 
سازمان امور مالیاتی در رابطه با تعیین وضعیت 
مالیات عملکرد سال 97 دریافت کنندگان سکه 
از بانک مرکزی، همه دریافت کنندگان حقیقی 
بیش از ۲۰۰ سکه و نیز دریافت کنندگان از ۲۱ 
سکه تا ۲۰۰ ســکه که تمایل به تعیین مالیات 
مقطوع برابر دســتورالعمل مورخ ۱۲/ 3/ 9۸ را 
ندارند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده 
و پرونده آنان بر اساس مفاد دستورالعمل مورد 
بررسی و رســیدگی قرار می گیرد. این درحالی 
است که کلیه اشــخاص حقوقی خریدار سکه 
از بانک مرکزی، مشــمول این دســتورالعمل 

خواهند بود.

 Plus باتری قلمی دوراسل مدل
Power Duralock بسته 2 عددی

 11,000
تومان

باتری قلمی هیوندای مدل 
Power Alkaline بسته 4 عددی

 20,500
تومان

باتری قابل  شارژ قلمی 
NH-AA-B2GN سونی مدل

 53,000
تومان

رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: 
کارشناسان باید با نگاه سازنده، رفع مشکالت سرمایه گذار را سرلوحه 
کار خود قــرار دهند. اســرافیل احمدیه اضافه کــرد: اینکه عنوان 
می شود ســخت گیری های اداری در اصفهان، بیشتر از استان های 
دیگر اســت، هیچ پایه تحقیقاتی و اثباتی نــدارد و در عرصه رقابت 
جذب سرمایه گذار، اصفهان در مقایسه با ســایر استان ها از مراحل 

سخت افزاری عبور کرده و اجرای قوانین در استان از نظر سیستم های 
نظارتی به صورت جدی رصد می شود و چنانچه استانی قوانین را از 
منظر دیگر می بیند، باید مراجع نظارتی نظر دهند؛ اما بنده بخشی از 
نگاه بعضی کارشناسان را قبول ندارم و کارشناسان باید نگاه سازنده 
در راستای رفع مشکالت ســرمایه گذار را ســرلوحه کار خود قرار 
دهند. سرمایه گذاران باید مشــکالت خود را از طریق خانه صنعت و 

معدن اعالم کنند وباید درخواست خود را تا حصول نتیجه پیگیری 
کنند.احمدیه درباره اینکه در استان های دیگر مواد بیشتری را برای 
تولیدکنندگان تایید می کنند، گفت: باید به اندازه تولید هر واحد مواد 
اولیه تامین کنیم؛ اما اگر روش مشکل دارد، باید بررسی کنیم، نباید 
مواد اولیه از خارج از سیستم تامین شود و وظیفه ماست که مواد اولیه 

را خود تامین کنیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:
کارشناسان، رفع مشکالت سرمایه گذاران را سرلوحه فعالیت قرار دهند

فکر می کنید چقدر آب زیر پای ما و هزاران فرسنگ 
زیر زمین جاری باشد؟ ازاین مقدار چقدر برداشت 
می کنیم؟ ذخایر آب هــای زیر زمینی چه وضعیتی 
دارد؟ این سواالتی است که جواب همه آنها، نگران 
کننده و تلخ است. آب های سطحی و روان آب های 
کشور تحت تاثیر استفاده بی رویه از منابع زیرزمینی 
و کاهش بارندگی ها، به شــدت افت کرده؛ طوری 
که تنها در هفت سال گذشته و در مقایسه با معدل 
درازمدت 4۰ ســاله، از ۸۱ میلیــارد مترمکعب به 
47 میلیارد مترمکعب رسیده است؛ بنابراین اغلب 
منابع آبی ما با بحران روبه رو اســت؛ اما هرچه این 
وضعیت وخیم تر می شــود، برداشت ها هم افزایش 
می یابد. اینکــه فکر کنیــم بارش های امســال و 
ســیل و روان آب ها منابع را پر کرده اند، بی شــک 
ســاده انگاری خواهد بود. بر اساس آمار، ساالنه ۵۰ 
میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمینی برداشت 
می شود، این مقدار به اندازه حجم ۱۰ دریاچه ارومیه 
است. این برداشت ها بیشــتر در مناطقی است که 
سفره ها به زحمت پر می شود و اغلب تجدیدناپذیر 
هستند. طبق آمار و اطالعات وزارت نیرو، سطح آب 
زیرزمینی در اغلب دشت های کشور، افت شدیدی 
دارد و تاکنون بیش از 4۰۰ محدوده از ۶۰9 محدوده 
مطالعاتی کشور در شــرایط ممنوعه و بحرانی قرار 
گرفته اند. در حالی که تا چند روز دیگر زاینده رود به 
عنوان اصلی ترین منبع تغذیه سفره های زیر زمینی 

اصفهان بار دیگر خشک خواهد شد، سطح آب های 
زیر زمینی در اســتان همچنان در وضعیت هشدار 
قرار دارد. بر اساس شــاخص میرایی که مربوط به 
افت ســطح آب زیرزمینی و ضخامــت آبخوان ها 
می شــود، ناپایدارترین آبخوان های کشور به ترتیب 
آبخوان ِکردی شیرازی در استان هرمزگان، آبخوان 
ارسنجان در استان فارس و آبخوان دامنه در استان 
اصفهان است. از این حوضه های آبخوان تا ۶ میلیون 
متر مکعب در سال، آب برداشت می شود؛ چیزی در 
حدود یک صدم درصد از مصرف کل آب زیرزمینی 
در کشور. این وضعیت در حالی است که سال هاست 

برخی از مهم ترین رودخانه ها در منطقه دامنه مانند 
پالس جان به دلیل زیر کشــت رفتــن بیش از حد 
زمین های محدوده چادگان و منطقه فریدون شهر 
خشکیده اســت و عمال به دلیل برداشت های زیاد 
در باال دست زاینده رود، ســهمی برای تقویت این 
بخش از آبخوان وجود ندارد. بر اســاس یک مطالعه 
دانشگاهی که در آن از داده های ۱۸۱ چاه پیزومتری 
در جنوب حوضه گاوخونی اســتفاده شــده است، 
در باالدست ســد زاینده  رود، جهت حرکت آب از 
آبخوان  ها به سمت رودخانه است؛ اما در پایین  دست 
سد، آب برگشتی شــهر اصفهان و آب تنظیمی سد 

زاینده  رود باعث تغییرات سطح آبخوان ها شده است. 
بر اساس این تحقیق، حرکت آب های زیرزمینی از 
زیر سطح شهر اصفهان به سمت باال دست معکوس 
شــده که این مســئله به دلیل پایین آمدن سطح 
آب های زیــر زمینی در اطراف اصفهان اســت. این 
وضعیت، فرونشســت زمین و خالی شدن الیه های 
زیرین در سطح شهر اصفهان را موجب شده است. 
خطر فرونشست، بارها توسط کارشناسان در استان 
اصفهان رسانه ای شده است. سال گذشته بیت اللهی 
رییس بخــش زلزله مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازی اعالم کرد: در شمال شرقی اصفهان و در 
فاصله تقریبی ۲۲ کیلومتری از مرکز شهر و در امتداد 
بلوار زینبیه که به اراضی اطراف مسکن مهر طالب 
حبیب آباد اصفهان )پس از گذر از علی آباد مال علی( 
منتهی می شود، آثار فرونشست در بخشی از دشت 
پهناور برخوار که روزگاری با آبخوان های غنی خود 
شناخته می شد، با بروز شکاف های ناشی از فرسایش 
تونلی، خود را نمایان ساخته است. این وضعیت در 
 حالی است که امسال علی رغم باز بودن زاینده رود ،

آبی به مناطق برخوار اختصــاص نیافت و همچنان 
در این منطقه، آب از چاه ها و سفره های زیرزمینی 
برداشــت می شــود. وضعیت آبخوان ها بــه عنوان 
اصلی ترین منابع آبی در اصفهان در حالی بحرانی و 
نیازمند اتخاذ راه حلی برای احیاست که در تابستان 
گرم پیش رو چه برای شرب و چه برای آبیاری فضای 
سبز گسترده شــهر اصفهان، باز هم باید به چاه ها و 

برداشت از منابع آب زیرزمینی روی بیاوریم.

خشکسالی،آبخوانهارامیبلعد
 در حالی که زاینده رود به زودی خشک می شود یکی از اصلی ترین سفره های آب زیرزمینی در اصفهان همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد؛

  عکس روز

برداشت نمک در چین

براساس مصوبه تنظیم بازار؛

قیمت محصوالت لبنی ۲۱.۵ تا ۲۴ درصد افزایش می یابد
رییس اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه استان اصفهان با اشــاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور 
برای افزایش قیمت محصوالت لبنی، گفت: براساس این مصوبه، قیمت محصوالت لبنی از ۲۱.۵ تا 
۲4 درصد افزایش می یابد که این مقدار با توجه به هزینه های تولید حدود پنج درصد کمتر از مقدار 
واقعی قیمت تمام شــده این محصوالت اســت. هومان امیری افزود: کارخانجات شیر پاستوریزه و 
اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه، در قیمت های اعالم شده هیچ نقشی ندارند و این قیمت ها از طریق 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان کشور با توجه به تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور ابالغ می شود. 
امیری با اشــاره به افزایش هزینه های تولید، افزود: تاثیر افزایش قیمت شــیر خام ۱3.۱ درصد و 
اقالم بسته بندی، حمل و نقل، انرژی و ســوخت؛ همچنین افزایش دستمزد حدود ۱4.۲ درصد در 
هزینه های تولید اثر گذاشــته و در مجموع حدود ۲۸ درصد به هزینه هــای تولید محصوالت لبنی 
اضافه شده بود. رییس اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه اســتان اصفهان گفت: با توجه به این اتفاق 
درخواست تشکیل جلسه تنظیم بازار استان را دادیم که در آن مسئوالن افزایش 
قیمت را قبول داشتند؛ اما تاکید داشــتند تصمیم گیری برای افزایش قیمت 
محصوالت لبنی در اختیار استان نیست و نهایتا با جلسات متعددی که در 
ستاد تنظیم بازار کشوری تشکیل شــد، قیمت محصوالت لبنی متناسب با 
هزینه های تولید، افزایش یافت. امیری همچنین درباره نظارت بر کیفیت و 
کمیت محصوالت لبنی، گفت: اگر گزارشی به ما برسد، سریعا آن را دنبال 
می کنیم، نماینده استاندار و ســازمان غذا و دارو در کارخانه حضور دارند و 

همه روزه به کیفیت محصوالت لبنی نظارت دارند.

همه امکاناتی که برای رسیدگی به 
حساب و کتاب های شخصی خود 
به آنها نیاز دارید، در این برنامه 
اندرویدی به چشــم می خورند. 
حسابداری شــخصی کیف پول 
سازه اپ، دســتیار خوبی برای 
مدیریــت تراکنش هــای مالی 

خواهد بود.

سازه حساب

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

 ارتقای فرهنگ مالیاتی
 رکن توسعه)۲(

مالیات از منابع مهم دولت ها به شــمار می رود 
و ثبات و تــداوم وصول آن نیــز موجب ثبات در 
برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز در 
زمینه های گوناگون می شود. در این میان، توسعه 
فرهنگی به عنوان یکی از ابعاد مهم توســعه یک 
کشور همواره از اهمیتی اساسی برخوردار بوده و 
بهبود نظام مالیاتی نیز بدون توجه به سیاست های 
مبتنی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی محقق نمی شود.

فرهنــگ مالیاتی را می تــوان ذهنیتی مالیاتی، 
شامل نگرش ها و نیز الگوی رفتاری که شهروندان 
نسبت به پرداخت مالیات به دولت دارند، تعریف 
کرد و به بیانی مجموعه ای از طرز تلقی، بینش، 
برداشت، آرمان ها، ارزش های اجتماعی، قوانین 
جاری و میزان آگاهی مــردم از مالیات، فرهنگ 
مالیاتی را می ســازد.پرداخت مالیات همانقدر 
که برای ســرمایه گــذاری در بخش های تولید 
و گســترش عدالت اجتماعی نقــش دارد، عدم 
تمکین به آن هم برای اقتصاد مشکل ســاز بوده 
و فاصلــه طبقاتی را افزایــش می دهد.به همین 
دلیل است که امروزه فرهنگ سازی در بسیاری از 
کشورها به شدت زیر ذره بین مسئوالن اقتصادی 
و کارشناســان قرار دارد.به جرأت می توان گفت 
که یکی از شــاخص های اصلی توســعه، وجود 
فرهنگ مالیاتی است. این فرهنگ می تواند ریشه 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و ... داشته 
باشــد، ولی آنچه مهم است شــکل گرفتن این 
باورهاســت که موجب همراهی مناسب مردم با 
نظام مالیاتی می شود.اشاعه و رشد و گسترش این 
فرهنگ در جامعه از آن جهت بسیار حائز اهمیت 
است که بدون اعتالی فرهنگ مالیاتی و پذیرش 
مقوله مالیات از سوی مردم، هیچ نظام مالیاتی،  
اثربخشی مناسبی نخواهد داشت. از این رو باید 
عالوه بر به کارگیری روش هایی که منجر به تامین 
هزینه های عمومی کشور می شــود ، به ارتقای 
فرهنگ مالیاتی به عنوان مهم ترین رکن توسعه 

اقتصادی و اجتماعی نیز توجه بیشتری شود.

مرضیه محب رسول

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ایجاد تشــکل های قوی، 
جایگاه کشاورزی را در اقتصاد کشور تا قرار گرفتن به عنوان محور 
توسعه، ارتقا می دهد. حمیدرضا قلمکاری درجلسه مشترک انجمن 
صنایع خوراک دام، طیور و آبزیــان ایران با تولیدکنندگان خوراک 
دام و طیور استان های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری با اشاره 
به بیانیه دهه پنجم انقالب گفــت: رونق تولید و اقتصاد مقاومتی از 
مهم ترین مفاد این بیانیه است که براســاس آن باید قوانین دست 
وپاگیر تولید، رفع و با ایجاد قوانین حمایتی زمینه تولید و اشتغال 
تسهیل شود. وی تنزل رتبه ایران در شاخص جهانی فضای کسب 
وکار از ۱۲۰ به ۱۲4 را نشانه لزوم توجه بیشتر به این بیانیه دانست 
و افزود: شــرایط کنونی اقتصاد بــه واقع مصداقــی از یک جنگ 
اقتصادی تمام عیار است و الزم اســت تا در این شرایط اقتصادی، 
ایران آرایش جنگ اقتصادی بگیرد. حمیدرضا قلمکاری با اشــاره 
به بودجه کشور و نحوه تخصیص آن به بخش های مختلف اقتصاد 
کشور گفت: در بهترین شرایط سالیانه با ۱۲۰ هزار میلیارد تومان 
و شاید تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه هستیم که 
این وابسته به میزان فروش روزانه نفت خام است. وی با بیان اینکه 

بر اساس آمار میزان صادرات نفتی کشــور حدودا 34 میلیون دالر 
است، اظهار داشت: ۵۰ درصد بودجه عمومی به شرکت های تمام 
دولتی اختصاص دارد و سهم بودجه از نفت از ۲۶ درصد به 37 درصد 

رسیده است. وی با انتقاد از تعدد تشکل های کشاورزی و در برخی 
موارد اهداف متناقض آنها با یکدیگر گفت: گام اول در هر تشکلی باور 
اعضای آن به فرهنگ تعاون است و تنها تشکل هایی که از این جنس 
باشند، می توانند به آرزوهای دیرینه بخش کشاورزی نظیر کشت 

فراسرزمینی، اصالح الگوی کشت، نظام توزیع، صادرات پایدار و... 
جامعه عمل بپوشانند. قلمکاری تاکید کرد: تشکل به معنی واقعی 
کلمه باید در رویکردها، عملکردها و تصمیم سازی های خرد و کالن 
بخش کشــاورزی نقش آفرینی کند و با ارائه مباحث کارشناســی 
شده مدافع حقوق اعضای خود باشــد. نایب رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان تشکل های منســجم و قوی در بخش کشاورزی را اهرمی 
برای کاهش ریسک سرمایه و ریسک بازار همچنین ایجاد زنجیره 
ارزش برای محصوالت کشاورزی دانست و گفت: اگر بخواهیم قدم 
در راه توسعه یافتگی بگذاریم، الزم است تا به مشارکت و بحث های 
تشکلی اهمیت بدهیم؛ چرا که تنها با ایجاد و تقویت تشکل است که 
می توان قدرت چانه زنی این بخــش را افزایش داد. قلمکاری ادامه 
داد: مطابق با قانون مصوب، ۲۲ میلیارد دالر شامل ۱4 میلیارد دالر 
از جنس کاالهای اساسی )ذرت، کنجاله سویا و...( و ۸ میلیارد دالر 
برای کاالهایی که با عرضه نیمایی وارد می شــوند، اختصاص یافته 
که بر اساس نیاز کشور به 7 میلیون تن ذرت، 4 میلیون تن کنجاله 
سویا و... شاهد کمبود منابع هستیم که تهدیدات سیاسی و افزایش 

کسری بودجه می تواند شرایط را به مراتب وخیم تر کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

ایجاد تشکل های قوی، جایگاه کشاورزی را در اقتصاد کشور ارتقا می دهد
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مفاد آراء
17 /4 آگهی 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 
1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجرای ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز 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 دادخواست 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 
دادخواســت 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.
1- رای شماره 139860302019000031-1398/02/17-  آقای عباس  داتلی بگی 
فرزند خداداد ششدانگ یک درب باغ پالک شماره 221 فرعی از 192 اصلی به مساحت 
857/5 متر مربع واقع در روستای قمیشلو بخش ثبتی دهاقان انتقال  عادی به رسمی از 

طرف خیرعلی ورپشی )مالک رسمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/02

م الف:487332  زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
ابالغ رای

4/19 کالسه پرونده:148/97 ، شماره دادنامه:9 -98/1/31 ، تاریخ رسیدگی:98/01/18، 
مرجع رسیدگی: شعبه دهم شورای حل اختالف خمینی شــهر ، خواهان: امین رنجبر به 
نشانی:خمینی شهر خ پاســداران کوی زاگرس ؛ خوانده: فرهاد گودرزی نشانی: خمینی 
شهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر کوهستانی ، خواســته: 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 شورا: در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای امین رنجبر به 
طرفیت آقای فرهاد گودرزی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 615759 سر رسید 93/8/12 و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و تاخیر تادیه از تاریخ 93/8/12 عهده بانک سپه شعبه اصفهان بانضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت 
مصدق چک با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 98/1/18 خوانده در 
جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
98/1/18 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان 
اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از 
ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد 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 مدت 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
 م الف: 503150 عمار امیری قاضی شــعبه دهم شــورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )357 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
4/20 کالســه پرونده: 3215/97 ،شماره دادنامه:531 ، تاریخ رســیدگی: 98/03/13 ، 
مرجع رسیدگی:شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر ، خواهان: امین رنجبر نشانی: 
خمینی شهر خ پاسداران مقابل کوی زاگرس ، وکیل: خانم مریم مشتاقی نشانی: خمینی 
شهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر گلستانه ساختمان بوعلی واحد13 ؛ خوانده: سمیه نوری 
نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای امین رنجبر فرزند رســول علیه خانم سمیه نوری فرزند حیدر به 
خواســته مطالبه مبلغ شــصت و دو میلیون 62/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شــماره 1606/672993/52-97/4/15 بانک ملت به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و 
اینکه وجود اصول مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدین 
آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با 
استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 19 و 
25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چــک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنــی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
62/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 795/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین 
بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. این رای غیابی است و ظرف 20روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
 ظرف 20  روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 503147 مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر)344 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای 

4/21 شــماره دادنامه: 2643/97 ، شــماره دادنامه: 76-98/1/26 ، تاریخ رســیدگی: 
98/01/21 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر ، خواهان: 
سیدحسین دادور فرزند سیدشنبه نشانی: خمینی شهر جوی آباد خ پروین بین فرعی 25 و 
26 ؛ خوانده: کوروش کمالی پور فرزند پیرعلی نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه 
وجه چک )غیابی( گردشــکار: 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 شورا: در خصوص دادخواست 
تقدیمی آقای سیدحسین داور به طرفیت آقای کوروش کمالی پور به خواسته مطالبه مبلغ 
هشت میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 516582 - 95/9/14 عهده 
بانک ملی شعبه خام زرین شهر بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه 
به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 98/01/21 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
شــورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/1/21 
و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 
519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ 1/136/000 

ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مدت 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 502657   ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )377 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/22 کالسه پرونده:2105/97 ،شماره دادنامه:1996 -97/12/13 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: محمدرضا غالمی به نشانی:خمینی 
شهر خ امیرکبیر فرعی 98 انتهای کوچه عدالت ؛ خوانده: احمد جدیدی نشانی: مجهول 
المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای محمدرضا غالمی با وکالت خانم مریم مشــتاقی به طرفیت آقای 
احمد جدیدی به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
522564 - 96/11/31 به انضمام خسارت 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 جلسه مورخ 98/1/28 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت 
به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به 
وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 
522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان 
را ثابت دانســته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/020/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک 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 ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از 
 انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.
 م الف: 503151   ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )353 کلمه، 3 کادر(
مزایده نوبت اول

4/23 شماره: 965873- تاریخ:1398/03/26 ، اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 965873 موضوع شکایت حسنعلی 
سرائیان علیه علیرضا روزبه در نظر دارد ملک متعلق به خانم توران ملکوتی ورنوسفادرانی 
به مشخصات مساحت اعیانی 51/9 مترمربع و مســاحت عرصه 51/90 مترمربع که از 
سمت شمال و غرب و شرق به گذر و از سمت جنوب به ساختمان همسایه محصور است 
که کارشناس رسمی دادگستری دو میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی نموده را به نسبت 
وجه الوثاقه به مبلغ پانصد میلیون ریال از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده 
در تاریخ 1398/04/23 راس ســاعت 10 صبح در محل اجرای احکام کیفری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر واقع در منظریه بلوار دانشجو روبروی اداره برق 
دادگستری خمینی شــهر اتاق20 برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز 
مزایده به نشانی خمینی شهر فلکه کوزه بلوار محمد منتظری کوچه 103 شهید حاج مرادی 
فرعی سوم انتهای کوچه کدپستی 8419744411 مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید 
نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد 
 قیمت مال را قبل از شروع جلسه به حساب سپرده دادگســتری واریز و فیش مربوطه را 
فی المجلس به این اجرا ارائه و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب اشاره 

شــده واریز و اصل فیش را به اجرا تحویل نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از 
 کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده 
می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری 
خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد 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: 503129 محمدعلــی نصراصفهانی مدیر اجرای احکام 

کیفری دادگستری شهرستان خمینی شهر )329 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/24 کالسه پرونده:2060/97 ،شــماره دادنامه:78 -98/1/28 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: امین رنجبر به نشانی:خمینی شهر خ 
پاســداران کوی زاگرس ؛ خوانده: فیروزه باباصفری نشــانی: مجهول المکان ، خواسته: 
مطالبه وجه 2 فقره چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای امین رنجبر با وکالت خانم مریم مشــتاقی به طرفیت فیروزه باباصفری به خواسته 
مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره 294740/41 - 96/5/15 
و 294741/41-96/6/30 به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد 
دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم 
حضور خوانده در جلسه مورخ 98/1/25 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت 
به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به 
وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 
522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان 
را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/750/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال 
و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکــزی و پرداخت حق الوکاله 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: 503152   ایمان بختیاری قاضی 

شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )349 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/25 شماره پرونده: 1288/96 حل8، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:15 بعدازظهر 
روز شنبه مورخه 1398/05/12 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مرتضی 
شــریفی ، نام پدر: اردشیر ، نشانی: شــهرکردـ  بلوار 17 شــهریور کوچه 26 پالک22 ؛ 
مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: وحید بیاتی ، نام پدر: سعید ، خواسته و بهای آن: 
اعتراض ثالث اجرایی ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی 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: 503738 رئیس شعبه هشتم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)176 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/26 شماره پرونده: 348/98 حل12 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 09:30 صبح روز سه 
شنبه مورخه 1398/05/15 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علیرضا محب 
محمدی ، نام پدر: مصطفی ، نشانی: شــهرک صنعتی محمودآباد خ34 سنگبری خلیج 
فارس نو ؛ مشــخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: شــکور علمی ، نــام پدر: فوالد ، 
2- نام و نام خانوادگی: فرهاد نادی ، خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور حکم 
محکومیت خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ چهل میلیون ریال به انضمام 
خسارات دادرســی و حق الوکاله و خســارت تاخیر تادیه ، 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 73 قانون 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: 503834  رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)213 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/27 شماره پرونده: 339/98 حل12 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 09:15 صبح روز سه 
شنبه مورخه 1398/05/15 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علیرضا محب 
محمدی ، نام پدر: مصطفی ، نشانی: شــهرک صنعتی محمودآباد خ34 سنگبری خلیج 
فارس نو ؛ مشــخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: فرهاد نادی ، خواسته و بهای آن: 
تقاضای رسیدگی و صدور حکم خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ بیست 
و پنج میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه 
، 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 دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 503835 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)203 کلمه، 2 کادر(
مزایده 

4/28 شماره: 97/8441 ، تاریخ: 1398/03/23 ، اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 97/8441 له آقای رسول رخساره علیه آقای 
حمید سلیمانی به خواسته مطالبه در نظر دارد یک باب مغازه تجاری یک طبقه به انضمام 
نیم طبقه با زیر بنای اعیانی حدوداً 35/00 و مســاحت 25/40 را که کارشــناس رسمی 
دادگستری به ارزش 3/300/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش 
رساند لذا جلسه مزایده ساعت 11:00 صبح روز یکشنبه در تاریخ 1398/04/23 در محل 
اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران 
مجتمع شوراها طبقه همکف برگزار می گردد ، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده 
به نشانی خیابان امیرکبیرـ  روبروی سه راه درچهـ  لبنیات شاه مراد مراجعه و مورد مزایده 
را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار 
می بایست 10 % 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 
کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده 

می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری 
خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد 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:504351  غفوری مدیر اجرای احکام مدنی شــورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )272 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/29 شــماره پرونده: 493/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 04:30 بعدازظهر روز 
سه شنبه مورخه 1398/05/08 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: امین رنجبر 
، نام پدر: رســول ، با وکالت خانم مریم مشتاقی ، نشــانی: خمینی شهر هفتصد دستگاه 
چهارراه بسیج نوشت افزار فدک ؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: وحید فدائی 
، نام پدر: اسماعیل ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، 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 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 504470 رئیس شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر)183 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/30 شــماره پرونده: 38/98 حل10 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 05:00 بعدازظهر روز 
چهارشــنبه مورخه 1398/05/09 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: جواد 
ایزدی ، نشانی: شــهرک صنعتی محمودآباد خ24 سنگبری رضایی گرانیت ؛ مشخصات 
خوانده:1-نام و نام خانوادگی: رضا راوند ، نام پدر: محمود ، خواســته و بهای آن: مطالبه 
چک ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت ، 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 73 قانون 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 الــف: 504675  رئیس شــعبه دهم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمینی شهر)183 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/31 شــماره صادره:1398/37/569959-1398/3/26  چون تحدید حدود ششدانگ 
یک قطعه ملک که فعال بصورت قسمتی از یکدرب باغ در آمده پالک 8076 فرعی واقع 
در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان و طبق پرونده ثبتی بنام آقای 
سید رضا مرتضوی فرزند سید جواد در جریان ثبت است بعلت اینکه تحدید حدود عمومی 
آن قباًل مستندا به نامه دادگاه عمومی زواره مبنی بر جلوگیری از اداره عملیات ثبتی تحدید 
حدود آن از نوبت خارج شــده لذا بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج شــنبه 1398/04/27 از ساعت 9 
صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 

روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی صورت پذیرد. م الف:504621 ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

زواره )191 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/32 شماره: 854/97  به موجب رای شماره 991 تاریخ 97/10/26 حوزه یک شورای حل 
اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت یافته است محکوم علیه علی اصغر دهشت نیا 
فرزند حسین به نشانی مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 97/3/20 تا زمان اجرای حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و 
پرداخت 3/290/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی در حق خواهان سید محمد 
میر باقری فرزند سید احمد به نشانی نجف آباد پلیس راه خ تفتان 38 سنگبری یزدان صادر 
و اعالم می گردد و پرداخت نیم عشر )حق االجرا( که توسط اجرای احکام حقوقی احتساب 
و اخذ می گردد و رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف:505850 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

تیران و کرون )218 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

4/33 اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 970270 ج/6 له خانم صدیقه شکراللهی و علیه آقای عباس سورانی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 150 عدد ســکه بهار آزادی که در روز مزایده ارزیابی می گردد مبلغ 
4/400/000 ریال بابت سایر مطالبات و حق االجرای دولتی بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 1398/4/25 ساعت 10/30 صبح در محل اجرای 
احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یک امتیاز اختصاصی 
محکوم علیه از طرف شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش توپخانه اصفهان با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شــده است ملکی آقای عباس سورانی و اکنون 
در تصرف مالکانه شرکت تعاونی مسکن می باشد توسط کارشناس رسمی به شرح ذیل 
ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با 
همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای 
احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن را ظرف حداکثر 
یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: در پاسخ به نامه شــماره 1397009001851837 مورخ 1397/12/5 به شماره 
بایگانی 970270 و ابالغیه 7148-20- 97 مورخ 97/12/5 مرکز کارشناســان رسمی 
دادگستری در خصوص ارزیابی امتیاز یک واحد آپارتمان به شماره 0704-71 گل نرگس 
مرکز توپخانه اصفهان معروض می دارد: با توجه بــه اینکه پروژه مذکور در حد تدارک و 
ثبت نام و قرارداد با اعضای تعاونی مسکن بوده و با توجه به پرداختی آقای عباس سورانی 
به میزان 264/000/000 ریال لذا با تحقیق انجــام گرفته در تعاونی مرکز توپخانه امتیاز 
شش دانگ امتیاز مربوطه به این قرارداد به میزان 1/760/000/000 ریال معادل یکصد و 
هفتاد و شش میلیون تومان کارشناسی و اعالم می گردد. ضمنا شرکت اعالم نموده به هر 
شخصی که اعالم نمایند انتقال انجام خواهد شد و باید شرایط آن شرکت توسط خریدار 
 رعایت شود. م الف:442963  اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان )362 کلمه، 

3 کادر(

مزایده اموال غیر منقول
4/34 اجرای احکام حقوقی شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جسله مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 961856 ج/ 5 خانــم ملیحه نیک نداف و علیه آقای حســین 
 الادری مبنی بر مطالبه مبلــغ 5/700/600/364 ریال بابت محکــوم به و هزینه های

 اجرایی و حق االجرای دولتی که در اجرای تبصره مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
خانم ملوک فاضلی ملک خود را جهت پرداخت بدهی محکوم علیه معرفی نموده اســت 
در تاریخ 98/4/29 ســاعت 11 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 17/540 حبه مشاع از 72 سهم شش دانگ ملکی به پالک 
ثبتی شــماره 7 فرعی از 5497 اصلی بخش 4 اصفهان بخش 6 اصفهان با مشــخصات 
 مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی خانم ملوک فاضلی و اکنون در 
تصرف مالکانه شخص ثالث می باشد توســط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 
ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین 
 خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید 
و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
 ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شــرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنــده مزایده خواهد بــود. هزینه های اجرایی برعهــده محکوم علیه 
می باشــد و مابقی ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده دصــد واریزی به نفع 
 دولت ضبط خواهد شــد.  اوصاف ملک مــورد مزایده: محل واقــع در خیابان بزرگمهر
 جنب اورژانس صدوقی کوچه شهید امینی زاده )امیری زاده( روبروی مجتمع آپال پالک 
30 کدپســتی 8154857995، الف: مشخصات ثبتی: 1- شماره ســریال سند مالکیت: 
794231، شماره ملک: 5497/7، شماره ثبت: 20909، دفتر: 135، صفحه: 328، بخش: 
4، مالک: خانم ملــوک فاضلی، کدملی مالک: 1286467616، میزان مالکیت)ســهم(: 
یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان.  2- شماره سریال سند مالکیت: 673687، 
شــماره ملک: 5497/7، شــماره ثبت: 7031، دفتر: 56، صفحه: 114، بخش: 4، مالک: 
خانم ملوک فاضلی، کدملی مالک: 1286467616، میزان مالکیت)ســهم(: یک دانگ 
مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان. ب: مشــخصات محل: کاربری: خانه مسکونی، نوع 
 ملک و تعــداد طبقه: یک خانه مســکونی 3 طبقه )دو واحدی( شــامل زیرزمین انباری 
همکف یک واحد و اول یک واحد است، قدمت )سال(: 36 سال، عرصه )متر مربع(: سند 
329 متر و باقیمانده حدود 287 متر مربع، اعیان )متر مربــع(: حدود 600 متر مربع، نوع 
اسکلت: فاقد اســکلت با دیوار باربر و ستون میانی، نوع ســقف: تیرآهن و طاق ضربی، 
نمای خارجی: آجر قدیمــی، در و پنجره داخلــی: درب چوبی با چارچــوب فلزی، در و 
پنجره خارجی: آهنی، ســرویس آشــپزخانه، حمام و توالت: ســرامیک، کابینت: فلزی، 
 سیستم سرمایش: کولرآبی، سیســتم گرمایش: بخاری گازسوز، پوشش کف ساختمان: 
موزائیــک و کفپــوش، تلفــن: 09107700773- 32644660، تعداد انشــعابات گاز: 
یک، شــماره اشــتراک: 2028148470، تعداد انشعابات برق: یک ، شــماره شناسایی: 
41007800، تعداد انشعابات آب: یک، شــماره اشتراک: 123342300، ج: ارزش ملک: 
با در نظر گرفتن مشخصات فوق الذکر، موقعیت محل، مساحت عرصه و اعیان، نوع بنا، 
متعلقات و کلیه موارد تاثیرگذار در قضیه، ارزش دو دانگ ملک در زمان بازدید، مبلغ هفت 
میلیارد و هشــتصد میلیون ریال معادل هفتصد و هشتاد میلیون تومان ارزیابی می گردد. 
این مبلغ 780/000/000 تومان ارزش دو دانگ ســهم خانم ملوک فاضلی از این ملک 
می باشد. ملک مذکور قابلیت فروش دارد. سند ملک مذکور یک میلیارد و پانصد میلیون 
ریال در شعبه 5 اجرای احکام در تاریخ 96/9/4 در وثیقه قرار گرفته است. در نتیجه ارزش 
17/540 حبه مشــاع آن به مبلغ 5/700/600/364 ریال ارزیابی که مقدار 835/1000 
حبه مشــاع آن به مبلغ 271/457/160 ریال حق االجرای دولتی و مقدار 16/705 حبه 
 مشــاع آن به مبلغ 5/429/143/204 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابی می گردد. 
 م الــف:444126 اجرای احــکام حقوقی شــعبه پنجــم اصفهــان )608 کلمه، 

5 کادر(
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جرایم جنایی و خشن در اصفهان کم است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

چرا با افزایش زایمان زودرس 
مواجه شدیم؟

آمارها بیانگر افزایش زایمان زودرس در کشور 
اســت، هر چند این آمار در اصفهــان خیلی 
محسوس نیست؛ اما کنترل عوامل ایجاد کننده 
این عارضه، امری ضروری است. نادیا رحیمی، 
مسئول واحد سالمت مادران در حوزه معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره 
به اینکه آمــار مربوط به زایمــان زودرس در 
اســتان اصفهان مربوط به مواردی است که به 
واحدهای بهداشتی اســتان مراجعه کرده اند، 
اظهار کرد: حدود ۸۵ تــا ۹۰ درصد از مادران 
باردار به واحدهای بهداشتی مراجعه کردند. او 
اضافه کرد: در شهرستان های بزرگ که بخش 
خصوصی فعال تر اســت، برخی مادران باردار 
ممکن اســت فقط به بخش خصوصی مراجعه 
کنند و خدماتی از واحدهای بهداشتی دریافت 
نکنند که در این صورت آماری از آنها در دست 
نداریم. رحیمی با توضیح اینکــه آمار مربوط 
به ســال ۹۶ طبق اطالعات موجود در سامانه 
الکترونیک یکپارچه وزارت بهداشــت است، 
می گوید: آمــار زایمان زودرس کــه بارداری 
مادر قبل از هفته ۳۷ خاتمه پیدا کرده و منجر 
به تولد نوزاد نارس شده، در استان حدود ۷.۳ 
و این آمار در ســال ۹۷ حدود ۷.۱ بوده است، 
اگر مادری انقباضات زایمان زودرس را تجربه 
کند؛ اما جلوی پیشــرفت انقباضات با تجویز و 
توصیه های پزشکی گرفته شود و مادر، بارداری 
خود را به طور کامل سپری کند، دیگر در آمار 
مربوط به زایمان زودرس جا نــدارد. او خاطر 
نشــان می کند: آمار در این زمینه از سال ۹۶ 
تاکنون تغییر محسوسی نداشته و علت زایمان 
زودرس در بیشتر موارد ناشناخته است؛ اما در 
عین حال موارد زیادی مانند مصرف ســیگار 
و الکل، رژیــم غذایی نامناســب، عدم کنترل 
عوارض دوران بارداری )دیابت، فشــار خون و 
انواع عفونت ها( و بارداری در سنین نامناسب 
)زیر ۱۸ سال و باالی ۴۰ سال( می تواند در بروز 

آن نقش داشته باشد.

ژنتیک، عامل 17 درصد از 
ناباروری های مردان

یک متخصص اورولوژی با بیان اینکه از عواملی 
که در درمان ناباروری مردان موثر اســت، ترک 
دخانیات و سیگار، مصرف نکردن نوشابه الکی، 
الغر شدن برای آقایان چاق و ورزش کردن است، 
گفت: اصالح ســبک زندگی و مصرف غذاهای 
حاوی آنتی اکســیدان، ســبزیجات و مصرف 
ویتامین های E و B نیز  دردرمان ناباروری مردان 
موثر است. همایون عباسی با بیان اینکه استفاده 
از داروهای نیروزا در باشــگاه های بدن سازی در 
صورتی که حاوی هورمون مردانه باشــد، مضر 
است، اظهار کرد: در صورتی که این داروها حاوی 
مواد پروتئینــی و کراتینه باشــد، منعی وجود 
ندارد. وی افزود: معمــوال هورمون ها به صورت 
آمپول تزریق می شــوند و قرص هــا حاوی این 
هورمون ها نیستند، مصرف قرص هایی که حاوی 
مواد هورمونی نیســت و مواد اصلی آن مکملی 
و پروتئینی باشــد، ایرادی ندارد. این متخصص 
ناباروری با بیان اینکه از جملــه عوامل موثر در 
ناباروری مردان ژنتیک اســت، ادامه داد: ژنتیک 
بیشــتر در مردانی که آزمایش اسپرم شان صفر 
یا تعداد اسپرم هایشــان بســیار کم است، موثر 
بوده؛به گونه ای کــه ۱۷ درصد علت ناباروری در 
این دسته مردان، ژنتیک اســت. عباسی با بیان 
اینکه از سایر عوامل موثر در ناباروری مردان ابتال 
به بیماری هایی مانند واریکوســل است، خاطر 
نشان کرد: مواد سمی که در محیط وجود دارد، 
امواج فشــار قوی و امواج وای فای در ناباروری 

مردان نیز موثر است.

خط و نشان دادستان برای 
سگ گردانی، دوردور و 

مزاحمت
دادســتان عمومی و انقالب اســتان اصفهان 
گفت: به شــهردار اصفهان نامه ای داده ایم که 
ورود سگ به فضاهای عمومی ممنوع است؛ در 
مورد مزاحمت خیابانــی نیزکه خود یک عنوان 
مجرمانه دارد، قانون برای آن مجازات حبس و 

شالق تبیین کرده است. 

علی اصفهانی در مورد ســگ گردانی و دور دور 
کردن خیابانــی که همان مزاحمــت خیابانی 
است، بیان کرد:نیروی انتظامی نیز طرح هایی  
رااجرایی  و بســیاری از این خودروها را توقیف 

کرده است. 
دادستان عمومی و انقالب اســتان اصفهان در 
مورد ورود دادســتانی به مسئله محیط زیست، 
گفت: محیط زیست یکی از مسائل مهم است و 
ریزگردها و آلودگی هایی که از سوی کارخانه ها 
ایجاد می شــود، دغدغه دادستانی هم هست و 
اقداماتی که در این زمینه تاکنون انجام شــده 
بیشتر به صورت هشــداری بوده و هشدارهای 

الزم را ارائه کردیم. 
وی ادامه داد: در صورتی کــه پرونده ای در این 
زمینه ایجاد شود، قطعا آن را با جدیت پیگیری 
خواهیم کرد و مســائل مربوط به این موضوع، 
نیاز به کار کارشناسی دارد؛ هجوم ریزگردها به 
اصفهان هم موضوعی نیست که زمان زیادی از 
آن گذشته باشد و اگر محیط زیست و متولیان 
امر کار خودشان را انجام ندهند، دادستان قطعا 

ورود پیدا می کند.

هشدار جدی فرمانده پلیس فرودگاه های 
کشور به حجاج:

 از حمل موارد ممنوعه
 اجتناب کنید

فرمانده پلیس فرودگاه های کشوردرهشدار به 
زائران بیت ا... الحرام از آنها خواست از حمل مواد 
ممنوعه اجتناب کرده و این موارد را به امانت به 
همسر و دیگر افراد در کاروان ندهند و از آوردن 
آن خودداری کنند؛ چرا که این مسئله مشکالتی 
را برای ســفر آنها ایجاد می کند. سردار حسن 
مهری دربــاره زائرانی که به دلیــل حمل مواد 
مخدر و داروی غیر مجاز از سفر خود بازمانده اند، 
گفت: همراه داشتن موادمخدر سبب بازماندن 
از سفر خواهد شــد، اگر در کشور عربستان نیز 
این مواد کشف شود، مطابق قوانین آن کشور با 

زائران برخورد خواهد شد.
 سال گذشــته ۱۹۰ نفر دچار مشکل شدند که 
از این تعداد، سفر ۱۸۰ نفر با تاخیر انجام شده 
و ۱۰ نفر نیز نتوانستند به سفر حج اعزام شوند. 
فرمانده پلیس فرودگاه های کشورگفت: یکی از 
مشکالت ما، حمل موادمخدر از سوی برخی از 
زائران سالخورده است که برای پیشگیری از این 
مسئله -که البته تعداد آن انگشت شمار است- 
جلسات متعددی با پلیس مبارزه با موادمخدر و 
شــورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر و ستاد 
داشــتیم. همچنین لیســت زائرانی که سابقه 
اعتیاد داشــتند، در اختیار پلیــس قرار گرفته 
اســت و ما اقدامات کنترلی بیشتری روی این 

افراد خواهیم داشت. 
مهری افزود: خوشــبختانه با اقداماتی که انجام 
شــد، اکنون حدود ۱۰ ســال اســت که هیچ 
دستگیری در کشور عربستان نداشتیم و تمام 
اقدامات انجام شــده داخل کشــور بوده است. 
رییس پلیس فرودگاه های کشــور با هشــدار 
نســبت به بلع مواد مخدر گفت: برخی از زائران 
اقدام به بلــع مواد مخدر می کننــد که این امر 
می تواند خطرات زیادی برای آنها داشته باشد؛ 
البته تعداد این موارد بسیار انگشت شمار است؛ 
اما الزم است که پلیس حتی برای یک مورد نیز 

هشدار بدهد.
 مهری با اشــاره به قانون کشــور عربســتان، 
گفت: در کشور عربســتان اگر چیزی بر زمین 
بیفتد و فــردی آن را بردارد، آن فرد مســئول 
سرقت آن شناخته می شــود؛ بنابراین توصیه 
می کنــم که زائران بــه هیچ عنــوان چیزی از 
 روی زمین برنداشــته و به دنبــال صاحب آن

 نروند.

محمدرضا حبیبی بــا بیان اینکه اطاله دادرســی 
یکی از مشــکالت جدی در مراکز دادرسی استان 
اصفهان بوده است، گفت: با افزایش نیرو در این زمینه 
مشــکالت را تا حدودی برطرف کردیم. وی با بیان 
اینکه کمبود مراکز دادگاه تجدید نظر از مشــکالت 
جدی دستگاه قضایی در اصفهان است، تصریح کرد: 
باید ۵۰ شعب از این دادگاه در استان ایجاد می شد 
که محقق نشده و تاکنون ۳۲ شعبه در استان فعال 
است. وی با بیان اینکه فعالیت کارچاق کن ها در سطح 
شهر با استفاده از عناوین مختلف مانند نسبت فامیلی 
داشتن با مسئوالن دستگاه قضایی و ... افزایش یافته 
اســت، افزود: در این خصوص باید توجه داشت که 
هرگونه ادعا در این خصوص را به شماره تلفن ۱۵۸۰ 
اطالع دهند تا برخوردهای الزم در این خصوص انجام 
شود. رییس کل دادگستری استان اصفهان با بیان 
اینکه در سال گذشته ۲۹۶ هزار و ۶۱۷ فقره پرونده 
به دادسراهای استان اصفهان وارد شده است، افزود: 
همچنین حدود سه هزار و ۳۰۰ پرونده وارد دادگاه 
کیفری یک و دو شده است که در مجموع ۳۰۰ هزار 

پرونده ورودی به محاکم قضایی اســتان داشته ایم. 
رییس کل دادگســتری استان اصفهان در خصوص 
پرونده های حقوقی گفت: مطالبه وجه چک، مطالبه 
طلب و مطالبه اعسار از بیشترین پرونده های ورودی 
به دادگستری اصفهان است. وی افزود: جرایم جنایی 
و خشن در اصفهان کم است و دستگاه های اطالعاتی، 
امنیتی و قضایی در این زمینه فعالیت های خوبی را 

داشته اند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

جرایم جنایی و خشن در اصفهان کم است
معاون بهداشتی و رییس مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: در شــرایط تحریم که تمامی صنایع یا تعطیل 
شده اند یا با یک سوم ظرفیت خود، کار می کنند، صنعت 
سیگار در ۴ سال گذشته به خاطر وجود مافیا، رشد دو 
برابری داشته ودر حال حاضر سن مصرف دخانیات به 
۱۳ سال رسیده است. دکتر کمال حیدری با بیان اینکه 
در کل دنیا ۷ میلیون نفــر بر اثر مصرف دخانیات جان 
خود را از دست می دهند، گفت: از این تعداد ۶ میلیون 
نفرازآنها، خود مصرف کننده دخانی هســتند و بر اثر 
دود مستقیم می میرند و یک میلیون نفر بر اثر دود غیر 
مستقیم از بین می روند؛ یعنی از هر هفت نفر یک نفر به 
خاطر دود غیر مستقیم، جان خود را از دست می دهد. 
دکتر حیدری بابیان اینکه در ۱۰  ســال اخیر مصرف 
روزانه سیگار بین ۳۵ تا ۴۰  درصد افزایش یافته، گفت: 
ساالنه ۶۰ تا ۷۰  میلیارد نخ ســیگار توسط جمعیت 
ایرانی مصرف می شود که هزینه آن، ۳۰ میلیارد تومان 
است.دکتر حیدری با بیان اینکه طبق تحقیقات انجام 
شده ۷۶ درصد مصرف کنندگان مواد دخانی از مضرات 
اســتفاده از این مواد مطلعند، ادامه داد: چرا امروز در 

همه مواد و اقالم تحریم هستیم به جز ورود دخانیات 
که همین مسئله نشان از مافیا دارد.وی با بیان اینکه باید 
رسانه ها به طور جدی به این حوزه وارد شوند و مردم از 
دستگاه قضایی مطالبه حق شهروندی کنند و شکایت 
ببرند که چرا باید متحمل آثار و آســیب های عوارض 
مصرف دخانیات در محل زندگی و کار و اماکن عمومی 
شوند، گفت: باید مردم و رســانه ها  مطالبه کنند که 

دستگاه قضایی ورود جدی کند.

معاون بهداشتی و رییس مرکز بهداشت استان اصفهان:

مافیای سیگار باعث رشد دو برابری مصرف سیگار شده است

بهداشتدادگستری

خیلی از خوراکی هایی که ایــن روزها می خوریم، 
طعم و مزه همیشــگی را ندارند. ماســت ها طعم 
دوغ می دهند، بیســکویت ها مزه نان خشــک و 
شکالت ها طعمی شبیه واکس دارند. این روزها که 
گرانی بیداد می کند، به دنبال خرید ارزان قیمت تر 
اجناس هســتیم. برخی حتی کیفیت را هم فدای 
کمیت می کنیم. از برندهای ارزان تر و ناشناخته تر 
می خریم و این تغییر ذائقه و کم شدن حساسیت ها 
باعث شــده تا برخی به راحتی از آب کره بگیرند و 
اجناس تقلبی و بی کیفیت را روانه بازار کنند. یک 
ماه پیش بود که اعالم شد در طبخ حلیم و آش به 
جای گوشت از پنبه استفاده می شود؛ دیروز هم در 
اظهاراتی عجیب مدیر بازرســی و نظارت اصناف 
اســتان اصفهان اعالم کرد که در بازرســی از یک 
واحد تولید دونات در اصفهــان محصوالتی دیده 
شده که عالوه بر استفاده بیشــتر از مقدار مجاز از 
روغن در محصوالتش، شکالتی که روی آن ریخته 
می شــده هم واکس کفش اســت. به گفته محمد 
جواد فشارکی وقتی این دونات ها را به آزمایشگاه 
فرســتادیم، نتایج خطرناکی از آنها به دســت آمد 
که نشــان می داد این خوراکی ها بسیار سرطان زا 

هستند.
 با خواندن این سطور شاید شــما هم مانند ما این 
وضعیت را غیر ممکن بدانید؛ اما با یک ســرچ در 
گوگل مشخص شد برای زیاد شدن حجم شکالتی 
که این روزها جزو اقالم لوکــس و گران قیمت به 
حساب می آید، می توان از پارافین یا همان واکس 
کفش اســتفاده کرد. در این گزارش به بررســی 
لیســتی از خوراکی هایی که احتمال تقلب در آنها 

زیاد است، خواهیم پرداخت.
لبنیات

گــروه خوراکی های لبنی،  رتبه اول را در لیســت 
تقلب دارند. از شــیر تا کشــک حتی ماست و کره 
می توانند دارای مواد مضری باشــند کــه نه تنها 
خواص لبنیــات را از بیــن می برند؛ بلکــه آنها را 
خطرنــاک هــم می کنند. افــزودن روغــن پالم 
و ضــد عفونی کننده هــای غیر بهداشــتی مانند 
وایتکس به شــیر، روغن نباتی به کــره، آرد و گل 
 ســفید به کشــک و... نمونه هایی از این دســت 

هستند.

قهوه و کاکائو
به دلیل واردات صد درصــدی این محصول و البته 
فروش باالی آن، بدون شک ارائه محصوالت ارزان 
قیمت می توانند هم فروش را باال ببرند و هم سود 
را افزایش دهند. شــکالت های دارای درصد باالی 
کاکائو این روزها بــاالی صد هــزار تومان قیمت 
دارند؛ اما اســتفاده از اکسید فرو اســانس کاکائو 
و روغن معمولــی یا حتــی پارافیــن در ترکیب 
شــکالت ها می تواند قیمت را تا حد زیادی پایین 
بیاورد؛ حتی در تولید شــکالت شــیری به جای 
پودر شیرخشــک از پودرهای مشــابه اســتفاده 
می شــود. شــکالت های نامرغوب معمــوال رنگ 
کدری دارند، به راحتی در دهان آب نمی شــوند و 
در محیط گرم برای مــدت طوالنی می مانند. قهوه 
هم از قافله تقلب عقب نمانده اســت؛ اســتفاده از 
آرد ســبوس، بذر تمبرهندی، خرمای سرخ کرده 
و کاســنی در پودر قهوه بســیار رایج است. برخی 
 سراغ آرد نخودچی ســوخته یا جوی سوخته هم 

می روند.
نان ها و شیرینی جات

جدای از جوش شیرین که این روزها به دلیل گران 
بودن خمیرمایه، پای ثابت اغلب نان هاســت؛ آرد 
به عنوان اصلی ترین مواد اولیه در نان و شــیرینی 
با بیشترین ســطح از ناخالصی و افزودن مواد غیر 
بهداشتی روبه رو است. استفاده از آردهای کهنه که 
به علت فساد چربی، دارای اسیدیته باالیی هستند 
و استفاده از زاج ســفید برای تغییر رنگ آردها، از 
جمله رایج ترین تقلب ها در این حیطه است. حتی 
سولفات مس و براکس هم به نان های سفید افزوده 

می شود.
انواع شورها و ترشیجات

خیارشــورهای موجود در بازار که به صورت فله ای 
هستند، معموال با اســتفاده از اندکی آهک و رنگ 
خوراکی برای فروش آماده می شوند. آهک، خیارها 
را نرم و رنگ ســفیدی آنها را می گیرد؛ حتی سرکه 
استفاه شــده درترشــی ها نیز معموال ترکیبی از 

مقداری اسید استیک تجارتی با آب است. این مایع 
به نسبتی تهیه می شود که مقدار اسید استیک آن 
معادل سرکه طبیعی باشد. گاهی نیز سرکه طبیعی 
را با مقداری آب مخلوط می کننــد و برای تعدیل 
وزن مخصوص آن، مقداری زاج یا اســتات دو سود 
به آن می افزایند.موارد ذکر شــده در باال البته همه 
احتماالت تقلب نیست. روغن زیتون، آبلیمو، عسل 
و... را هم می شــد ذکر کرد. مرور این لیست گویای 
این مسئله است که در شــرایط کنونی برای سالم 
ماندن و نیفتادن در ورطــه دارو و درمان که اصال 
هم ارزان نیســت، بهتر اســت به جای استفاده از 
خوراکی های با قیمت پایین تر، به فکر کم خوردن 
و بهتر خریدن باشیم. اســتفاده از برندهای معروف 
هر چند تضمینی صد در صد برای ســالمت اقالم 
خوراکی نیست؛ اما راهی مطمئن تر است. بهتر است 
خوراکی های فله ای از لیست خرید خط بخورد و به 
خصوص در حیطه خوراکی های مربوط به کودکان 

نسبت به سالمت مراکز خرید محتاط تر باشید.

دزدی از سفره سالمت!
 در حاشیه کشف واحد تولیدی دونات در اصفهان که به جای کاکائو از واکس کفش استفاده می کرد؛  

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی:
وزارت بهداشت به بازار دارو تسلط دارد

عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شــورای اسالمی 
گفت: وزیر بهداشــت تصمیم گرفت قــرارگاه دارو را به داخل 
وزارتخانه انتقال دهد تا خودش در رأس این قرارگاه قرار بگیرد 
وکمبودهای دارویی و تجهیزات پزشــکی در این شرایط، پیش 

نیاید. 
حیدرعلی عابدی در خصوص تشــکیل قرارگاه دارو در وزارت 
بهداشت، اظهار کرد: نمکی- وزیر بهداشت، تخصص اصلی اش 
در دارو است و به همین دلیل در این خصوص هر تصمیمی بگیرد، اشتباه نمی کند، ولی وقتی کمیته ها و 
تیم های تخصصی در سازمان غذا و دارو تشکیل می شوند و هماهنگ و همسو با سیاست های وزیر عمل 
نکنند، درست نیست، به همین دلیل وزیر تصمیم گرفت قرارگاه دارو را به داخل وزارتخانه انتقال دهد 
تا خودش در رأس این قرارگاه قرار بگیرد تا کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی در این شرایط، پیش 
نیاید. وی در پاسخ به این سوال که هم اکنون وضعیت دارو در کشور نرمال است یا خیر؟ گفت: به خوبی 
می دانیم که وزارت بهداشت به بازار دارو تسلط دارد؛ البته اگر مشکالتی مافوق توان کشور در وضعیت 
تحریم رخ دهد، بحث دیگری است؛اما در حد مقررات و ویژگی هایی که در کشور است و اختیاراتی که 

وزیر دارد، بدون شک بر مشکالت احتمالی دارو فائق می آییم.
 هیات مدیره

شرکت ذوب روی اصفهان ) سهامی عام (
آگهی تکمیل اطالعات و ثبت نام در سامانه سجام

با توجه به موافقت شرکت فرابورس ایران با پذیرش شرکت ذوب روی اصفهان)سهامی عام( و به استناد به ابالغیه سپرده گذاری مرکزی 
مبنی بر الزام کلیه سهامداران به  ثبت نام در سامانه جامع اطالعات مشتریان »سجام« ، بدینوسیله از کلیه سهامداران حقیقی شرکت 
درخواست می شــود که به منظور جلوگیری از غیر فعال شدن کد بورسی و امکان معامالت ســهام این شرکت در فرابورس ، حداکثر 
ظرف ۱۵ روز با مراجعه به سامانه سجام به نشانی www.sejam.ir ، نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک و احراز هویت اقدام نمایید.

پریسا سعادت

روابط عمومی شهرداری خالدآباد

 آگهی مزایده نوبت اول
شهرداری خالدآباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه مورخ ۹۸/۲/۲۶  
شورای اسالمی شهر، یک دستگاه کامیونت کمپرسی نیسان تیپ ۲۴۰۰ 
مدل ۱۳۸۴ آبی رنگ با ظرفیــت ۳۸۰۰ کیلوگرم را از طریق مزایده به 

فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر حداکثر 
تا تاریخ ۹۸/۰۴/۱۳ به شــهرداری خالد آباد مراجعه و یا با شماره تلفن 

۵۴۳۴۶۸۵۰-۰۳۱ تماس حاصل فرمایند.
م الف:508459
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رسوایی کامرونی ها قبل از 
شروع جام ملت های آفریقا

تیم ملی فوتبال کامرون، مدافع عنوان قهرمانی 
در جــام ملت هــای 
آفریقاســت ولــی 
رسوایی بزرگ در 
فوتبال این کشور 
رخ داد و بازیکنان 
تیم ملی این کشور 
اعالم کردند به دلیل 
عدم افزایش پاداش در این رقابت ها شــرکت 
نمی کنند. همین اعتراض باعث شد تا نارسیسه 
کومبی، وزیر ورزش کامرون دست به کار شود 
و به فرودگاه برود و هر طور شده بازیکنان این 
کشور را راضی کند تا به جام ملت های آفریقا 

بروند.
 رییــس فدراســیون فوتبــال کامــرون و 
نماینده های بازیکنان خواستار ۵ میلیون فرانک 
افزایش پاداش بازیکنان در جام ملت های آفریقا 
شــدند و به نظر می رســد این مالقات ها در 
نهایت ختم به خیر شد و وزیر ورزش کامرون 
عکس هایی از سفر بازیکنان کامرون آن هم با 
تاخیر چند روزه به مصــر، محل برگزاری جام 

ملت های آفریقا ۲۰۱۹ منتشر کرد.

 رئال مادرید 
قید خرید »نیمار«  را زد

باشــگاه رئــال مادرید، نــام ســتاره بزریلی 
پاری ســن ژرمن را از 
لیســت خریدهای 
احتمالــی خــود 
خط زد.نیمار که 
گفته می شود پس 
از دو فصــل حضور 
در پاری ســن ژرمن 
به دنبال جدایی از این تیم فرانســوی اســت، 
شایعات زیادی در خصوص آینده حرفه ای اش 
مطرح است، این در حالی است که از بارسلونا و 
رئال مادرید به عنوان مقاصد احتمالی وی یاد 
شده است. نشریه اســپانیایی »آس« خبر داد 
باشگاه رئال مادرید بر اساس نظرسنجی های 
غیررسمی صورت گرفته از هواداران در مورد 
حضور احتمالی نیمار در برنابئو، نام این بازیکن 
را از لیســت خریدهای احتمالــی خود خط 
زده اســت. هواداران رئال مادرید معتقدند که 
ستاره پیشــین بارســلونا در زمین و خارج از 
زمین حواشی زیادی دارد و به درد رئال مارید 

نمی خورد.

»اومتیتی« به شایعه حضورش 
در آرسنال دامن زد

ساموئل اومتیتی که امسال به دلیل مصدومیت 
طوالنی مدت نتوانست 
نمایــش چنــدان 
خوبی در بارسلونا 
داشــته باشد، به 
تازگی پیشنهادی 
از باشــگاه آرسنال 
دریافت کرده اســت. 
در این راســتا این بازیکن که به درهای خروج 
از بارسلونا هم نزدیک شده با اقدامی به شایعه 
حضورش در آرسنال دامن زد. به تازگی عکسی 
از این بازیکن که برای تعطیالت به آمریکا رفته 
منتشر شده که در این تصویر یک نکته جالب 

هم دیده می شود. 
حضور الکســاندر الکازت، مهاجم فرانســوی 
تیم آرسنال در این عکس باعث شده به شایعه 
انتقال اومتیتی به آرســنال دامن زده شود و 
برخی از رسانه ها معتقدند در این سفر الکازت 
ماموریت دارد تا با هموطن و هم بازی خود در 
تیم ملی فرانسه برای حضور در جمع توپچی ها 

مذاکره کند.

»دی لیخت« در آستانه 
پیوستن به تیم یوونتوس

نشریه معتبر تلگراف هلند از تصمیم ماتیاس 
دی لخت برای پیوستن 
به تیــم یوونتوس 
ایتالیــا خبر داده 
اســت. در ایــن 
گــزارش آمــده 
کــه یوونتوس برای 
جــذب دی لیخــت 
مبلغی نزدیک بــه ۷۰ میلیون یورو به آژاکس 
پرداخت خواهد کرد و با درخواست های مالی 
مینو رایوال هم موافقت کرده اســت. جیانلوکا 
دی مارزیو، خبرنگار معتبر ایتالیایی هم عنوان 
کرده باوجود اینکه پاریسن ژرمن تصور می کرد 
توانسته دی لیخت را جذب کند؛ اما این بازیکن 
در آســتانه قبول پیشنهاد باشــگاه یوونتوس 

قرار دارد.

مدافع محبوب کی روش  عصای دست »دنیزلی«

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 ترس از حمله آمریکا
 »لیکنز«  را رفتنی کرد

جرج لیکنز، ســرمربی بلژیکی که مدتی در تیم 
تراکتورســازی کار کرد ولی نتوانســت سهمیه 
لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد، در نهایت از 

هدایت این تیم کنار رفت.
 لیکنز، درباره رفتن از تراکتورســازی و فوتبال 
ایران گفت: »امنیت شــخصی شــما در زندگی 
مهم تریــن مســئله اســت. البته حضــور در 
تراکتورســازی یک تجربه فوق العــاده برای من 
بود. حضــور ۸۰ هزار تماشــاگر در بازی های ما 
بی نظیر بود. ما شــروع خوبی هم در هفته های 
نخستین داشتیم که من هدایت تیم را بر عهده 
گرفتم. همچنین در کنار هیئت مدیره یک برنامه 
جامع برای رشد تراکتورسازی در نظر گرفتم. در 
عین حال احســاس کردم به واسطه تحریم ها و 
تحوالت منطقه ای مشکالت رو به افزایش است. 
به تازگی به دلیل تنش های بین ایران و آمریکا و 
تصمیم دقیقه ۹۰ ترامپ مبنی بر حمله نکردن 
به ایران، مشخص شــد که من تصمیم درستی 
گرفته ام. نمی خواهم به چیزی درباره فوتبال فکر 
کنم و تنها تمرکز من این است که بتوانم در کنار 

خانواده ام در آسایش زندگی کنم.«

 وسایل منزل برانکو
 از ایران خارج شد

برانکــو ایوانکوویچ، ســرمربی فصل گذشــته 
پرســپولیس که به تازگی قراردادش را با باشگاه 
االهلی عربســتان امضا کرده اســت، وســایل 
 ضروری منزل خود در تهران را از طریق شرکت
 بین المللی حمل و نقل هوایی خارج کرد تا آنها 

را به کرواسی ببرد. 
ســرمربی سرخ پوشــان پایتخــت، تمامــی 
یادگاری های خود از تهران را به کرواســی برد و 
تنها چند دســت لباس را در خانه ای که اقامت 
داشت جا گذاشــت. از قرار معلوم تصمیم برانکو 
برای عدم بازگشــت به تهران از قبل گرفته شده 
بود. چرا که این مربی یک شب قبل از ترک ایران، 
۲۰ کیلو تنقــالت به عنوان ســوغاتی با خود به 

کرواسی برد.

 بازگشت رامین رضاییان 
به پرسپولیس کلید خورد!

رامیــن رضاییان پــس از چند فصــل دوری از 
پرسپولیس حاال عالقه مند به بازگشت به این تیم 
شده است و سعی دارد از طریق مطبوعات خود را 

به تیم سابقش لینک کند.
 در واقع پس از جدایی برانکو، راه برای بازگشت 
برخی بازیکنان ماننــد رامین رضاییان یا مهدی 
طارمی به پرسپولیس باز شده است. پدر رامین 
در مصاحبه خود با جرایــد تاکید کرده از ته دل 
دوست دارد بار دیگر پســرش را با پیراهن سرخ 
پرسپولیس ببیند. در روزهای گذشته رامین نام 
قطر را از بیوی اینستاگرام خود برداشته و شنیده 
شده برای فصل آینده با مدیران قطری به توافق 
نرسیده است. به این ترتیب شاید با مشخص شدن 
سرمربی جدید سرخ ها، تکلیف لژیونرهای سابق 

نیز مشخص شود.

در حاشیه

 هندبالیست اصفهانی 
به تیم رنز متروپل فرانسه پیوست

سجاد استکی، لژیونر هندبال کشورمان که طی 
چند سال گذشته با باشــگاه های مطرح رومانی 
همکاری کرده اســت با عقد قراردادی به باشگاه 
متروپل فرانسه پیوست. اســتکی در فصل قبل 
مســابقات هندبال باشــگاه های اروپا و رومانی 
همراه با برادرش در تیم چســمه بخارست بازی 
کرده و همراه با این تیم عنــوان قهرمانی چلنج 
کاپ هندبال این کشــور را تصاحــب کردند. در 
صفحه اول سایت رســمی این باشگاه فرانسوی، 
گزارشی از پیوستن سجاد استکی نیز منتشر شده 
است. کریستین گودین، سرمربی این تیم در مورد 
استکی گفته است: »او بازیکن بسیار خوبی است. 
وقتی در رومانی بازی می کرد او شناختم. استکی، 
کسی اســت که بسیار ســخت تالش می کند و 
بازی تماشــایی دارد. امیــدوارم همین انرژی 
 و کارایــی و همان بــازی تهاجمی را بــه تیم ما 
ارمغان بیاورد.« تیم هندبال رنز متروپل فرانسه 
در لیگ برتر ستارگان این کشــور حضور دارد. 
لیگ های هندبال فرانســه، آلمان و اســپانیا در 
باالترین سطح فنی مســابقات این رشته توپی 

قرار دادند.

منهای فوتبال

تیم قهرمان لیگ روســیه قصد دارد یک بازیکن ایرانی دیگر هم 
جذب کند.

 زنیت سن پترزبورگ در نقل وانتقاالت تابســتانی به دنبال یک 
مدافع کناری به جای دومینکو کریســیتو در جناح چپ دفاعی 
است؛ اما هنوز موفق به جذب چنین بازیکنی نشده است. میالد 

محمدی که قراردادش بــا احمد گروژنی پایــان یافته و تمایل 
به ماندن در لیگ برتر روســیه را دارد یکــی از گزینه های زنیت 

سن پترزبورگ در جناح چپ دفاعی است.
 محمدی در تیم احمد گروژنی نســبت به بازیکنان خط دفاعی 
این تیم در طول سالیان اخیر متفاوت بازی کرد. این مدافع ایرانی 

عالقه زیادی به مشارکت در حمله و نفوذ به خط دفاعی حریفان 
دارد و همین موضوع نظر مدیران زنیت را جلب کرده است. پس 
از جذب آزمون و عملکرد خوب او در تیم زنیت، مدیران این تیم 
بزرگ روســی به فکر جذب دومین لژیونر فوتبال ایران هستند و 

این انتقال دور از ذهن نیست.

مدافع ملی پوش ایران، همبازی سردار آزمون

در روزهایی که تیم سپاهان به ســوژه اول بازار نقل و 
انتقاالت تابستانی ایران تبدیل شده و بازیکنان مورد 
نظر امیرقلعه نویی یکی پس از دیگری با این تیم 
به توافق می رســند، دیگر تیم اصفهانی حفظ 
بازیکنان فصل گذشــته را اولویت اصلی خود 
در این بازار قرار داده و مســئوالن این باشگاه 
به دنبــال تمدید قرارداد بــا بازیکنان مدنظر 
علیرضا منصوریان هســتند؛ هرچند مسائل 
مالی، مشکالتی را در این رابطه برای سبزپوشان 
به وجود آورده است. تیم ذوب آهن لیگ هجدهم 
را خوب آغاز نکرد؛ اما موفق شــد پایان خوبی را رقم 

به رتبه ششم رسیدند بزند. آنها در لیگ 
و در آسیا نیز به 

عنوان تنها نماینــده ایران موفق به صعــود از مرحله 
گروهی به عنوان تیم صدرنشــین شدند. سبزپوشان 
اصفهانی برای حضور قدرتمندتر در لیگ نوزدهم در 
گام نخســت با علیرضا منصوریان تمدیــد کرده و در 
ادامه به تمدید قرارداد بازیکنان مدنظر سرمربی شان 
پرداختند. در این میان برخی از بازیکنان این تیم نیز 
از جمع سبزپوشان خارج شــدند. در گزارش پیش رو 

نگاهی خواهیم داشت به تحرکات این تیم.
خروجیها

رشید مظاهری، اولین بازیکنی بود که با پایان یافتن 
رقابت هــای لیگ از جمع سبزپوشــان خارج شــد. 
دروازه بان ملی پوش ذوب آهن که یکی از ستاره های 
این تیم در فصل گذشته محســوب می شد در همان 
روزهای ابتدایی نقل وانتقاالت تابستانی از این تیم جدا 
شد و به تراکتورســازی تبریز رفت. گفته می شود که 
مظاهری با قراردادی نزدیک به ۱3 میلیارد تومان 

به تیم تبریزی پیوسته است.
محمدرضا حسینی، دومین ستاره ای بود 
که با پیوستن به سپاهان شوک بزرگی به باشگاه 
ذوب آهــن وارد کرد. ســپاهانی ها در نیم فصل لیگ 
هجدهم دست روی حسینی گذاشــتند؛ اما ذوبی ها 
حاضر به از دســـت دادن این بــازیـکــن نـشـدنـد. 
قلعه نویی که در لیگ هفدهم رضایت کاملی 
از عملکرد حســینی داشت، برای لیگ 
نوزدهــم اولویت خــود را جذب این 
بازیکن عنوان کرد و با توجه به پایان 
قرارداد حسینی با ذوب آهن، این بازیکن راهی دیگر 

تیم اصفهانی شد.
کریستین اوســاگونا، یکی از بازیکنان تیم ذوب آهن 
است که منصوریان تاکید زیادی به حفظ او برای فصل 
جدید رقابت های لیگ برتر دارد؛ بازیکن نیجریه ای که 
در فصل گذشته عصای دست منصوریان در بازی های 
لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا بود؛ اما تمدید قرارداد 
این مهاجم نیز در گرو مسائل مالی است. اوساگونا برای 

ماندن در تیم اصفهانــی 4۵۰ هزار دالر می خواهد که 
ذوبی ها نمی توانند چنین مبلغــی را تامین کنند. این 
بازیکن با چند تیم از کشور قطر، عربستان و امارات در 
حال مذاکره است و به نظر می رسد که باید این مهاجم 
نیجریه ای را نیز در جمع خروجی های ذوب آهن قرار 

بدهیم.
ورودیها

 احســان پهلــوان، مهدی محمــدی پــور و دانیال 
اسماعیلی فر که اواسط لیگ هفدهم برای سپری کردن 
دوران ســربازی راهی تیم تراکتورسازی شده بودند از 
جمله بازیکنانی هستند که با پایان دوران خدمت شان 
به این تیم بازگشتند تا در فصل جدید رقابت های لیگ 
برتر برای سبزپوشان به میدان بروند.همچنین با نظر 
منصوریان، قرارداد قاسم حدادی فر و هادی محمدی 
با ذوب آهن تمدید شــد. امیر ارسالن مطهری و میالد 
فخرالدینی و محمد رضا عباسی دیگر بازیکنانی بودند 
که با حضور در دفتر ســعید آذری قراردادشــان را به 
مدت یک فصل دیگر بــا ذوب آهن تمدید کردند تا در 
لیگ نوزدهم نیز کارشان را زیر نظر علیرضا منصوریان 

دنبال کنند.
با جدایی رشید مظاهری، شــایعاتی برای حضور یک 
دروازه بان جدید در ذوب آهن به گوش رسید؛ اما با نظر 
علیرضا منصوریان، مسئوالن باشگاه با محمدباقر صادقی 
سر میز مذاکره نشستند تا صادقی جانشین مظاهری در 
فصل جدید رقابت های لیگ برتر شود. صادقی، در چند 
فصل اخیر بیشــتر روی نیمکت حضور داشت؛ اما در 
چند بازی انتهایی فصل از مصدومیت رشید مظاهری 
نهایت استفاده را کرد و با حضور در قفس توری، خود را 
بیش از پیش به منصوریان ثابت کرد تا گزینه سرمربی 
سبزپوشــان برای حفاظت از دروازه ذوبی ها کسی جز 
او نباشد ولی طرفین برای تمدید قرارداد با یکدیگر از 
لحاظ مالی اختالف دارند. مذاکرات ذوب آهن با صادقی 
همچنان ادامه دارد و این باشــگاه امیدوار است که در 

نهایت با این دروازه بان به توافق برسد.

  کاریکاتور  روز

انتقام »کی روش« از آرژانتین
کلمبیا با کارلوس کی روش، مربی سابق تیم ملی کشورمان در اولین دیدار کوپا آمریکا مقابل 
آرژانتین به برتری ۲ بر صفر دست یافت تا مرد پرتغالی به نوعی انتقام شکست مقابل این تیم 
که در جام جهانی و با گل دقیقه ۹۰ صورت گرفت را تا حدی گرفته باشد. در آن دیدار که در 
جام جهانی ۲۰۱4 برگزار شد، داور خطای واضح روی دژاگه را نگرفت و در ادامه آرژانتین 

با مسی به گل رسید.

واکنش »افشین قطبی«  به شایعه مذاکره با پرسپولیس
افشین قطبی، ســرمربی فصل گذشته فوالد خوزستان که ســابقه کار در پرســپولیس را هم دارد، در 
مصاحبه ای با رادیو در خصوص شایعه پیشنهاد پرسپولیس برای جانشینی برانکو گفت: اکنون در کشور 
هلند حضور دارم و هیچ صحبتی با من درباره سرمربی گری پرسپولیس نشده است. من صحبت هایی که 
در خصوص محسن خلیلی مطرح می شد را نیز شنیدم و خیلی ناراحت شدم. خلیلی، یکی از بزرگ ترین 
بازیکنان پرسپولیس بوده و نقش زیادی در قهرمانی تیم در زمانی که من سرمربی بودم، داشت. او فردی 
بسیار باشخصیت است و وقتی به عنوان ســرمربی فوالد انتخاب شدم سعی کردم  خلیلی را به کادرفنی 
فوالد بیاورم؛ اما مدیریت باشگاه موافقت نکرد. قطبی همچنین گفت: صحبت من با خلیلی فقط در همان 
زمان بود و بعد از آن هم او در پرسپولیس مشغول شد. فکر می کنم هیچ وقت یک سرپرست نمی تواند مربی 

را انتخاب کند یا جلسه ای در این باره بگذارد.

استقالل در آستانه محرومیت از نقل و انتقاالت
اســتقالل برای پرداخت پول »پروپیچ« حدود۲۱ روز فرصت دارد. اســتقالل این روزها با مشکالت زیادی 
گریبانگیر است. پرداخت پول وینفرد شفر از یک سو و طلب »پروپیچ« و شکایت او از استقالل به فیفا از سوی 

دیگر باعث شده که این روزها آبی پوشان اوضاع خوبی نداشته باشند.
چندی پیش فیفا در تاریخ ۱3 می، نامه ای به باشگاه استقالل ارسال کرد که در آن تاکید شده است آبی ها دو 
ماه فرصت دارند تا طلب 36۰ هزار دالری پروپیچ را پرداخت کنند، یعنی اســتقالل فقط ۲۱ روز دیگر وقت 
دارد تا بتواند از محرومیت از پنجره نقل و انتقاالت رهایی یابد. با توجه به اینکه این پول هم مبلغ کمی نیست 
باید منتظر ماند و دید آیا مسئوالن اســتقالل که این روزها تمام ذهن و فکرشان آندره استراماچونی است و 
بیشــتر به دنبال عکس گرفتن و حضور در کنار این مربی هســتند آیا می توانند این خطر به نسبت بزرگ را 

پشت سر بگذارند یا خیر.

دبیر هیئت اسکیت استان اصفهان در رابطه با مسابقات جهانی ۲۰۱۹ اسکیت اظهار کرد: این مسابقات 
از ۹ تیرماه در شهر بارسلون اسپانیا شروع می شــود و تا ۲4 تیر ادامه خواهد داشت و حدود هشتصد 
ورزشکار در هفت کمیته از ۸۱ کشور جهان در این مسابقات شرکت می کنند. شهرام اکبری، با بیان 
اینکه ۹۰ درصد تیم ملی از استان اصفهان است، تصریح کرد: یازده نفر از بازیکنان و هر سه مربی تیم 
ملی از اصفهان هستند. دبیر هیئت اسکیت اســتان  در خصوص قدرت اسکیت اصفهان خاطرنشان 
کرد: اسکیت در همه استان ها فعال اســت؛ اما به علت تالش بازیکنان، برنامه ریزی هیئت و مربیان و 
حمایت هایی که از جانب شهرداری اصفهان و اداره کل ورزش و جوانان وجود دارد، اصفهان حرف اول 
را در اسکیت ایران می زند و بیشــترین عضو تیم ملی را دارد. اکبری، با اشاره به اینکه این مسابقات از 
سطح باالیی برخوردار است، گفت: طبق روال سال های گذشته، به نفر اول ۵۰ سکه، نفر دوم 3۰ سکه 
و نفر سوم ۲۰ سکه اهدا می شــود. وی اضافه کرد: در کل تاریخ اسکیت، جمهوری اسالمی ایران سه 
بار موفق به کسب مدال جهانی شده که ورزشکاران اصفهانی آنها را کسب کرده اند و آن سه ورزشکار 
هم اکنون در تیم ملی حضور دارند. دبیر هیئت اسکیت استان اصفهان در رابطه با کسب مقام توسط 
بازیکنان اصفهانی اظهار کرد: ۹۰ درصد مدال های اسکیت ایران توســط ورزشکاران اصفهانی بوده 
و آن ورزشکارانی که توانسته اند مدال جهانی کســب کنند در این دوره از مسابقات هم حضور دارند. 
امیدواریم سال پر مدالی را در مسابقات جهانی بارسلون اسپانیا پیش رو داشته باشیم. وی با بیان اینکه 
در حد توان هیئت اسکیت از قهرمانان این رشته ورزشــی تقدیر می کند، خاطر نشان کرد: بازیکنان 
اسکیت اصفهان وقتی برای مسابقات آسیایی مدال کســب کردند، هیئت در حد توانش از آنها تقدیر 

کرد امسال هم در صورت کسب مدال از آنها تقدیر خواهیم کرد.

دبیرهیئتاسکیتاستان:

90 درصد اعضای تیم ملی از اصفهان هستند

محمدرضاخانزاده،درنقلوانتقاالتتابستانیلیگبرتراز
االهلیقطرراهیتراکتورسازیشدتاعالوهبربازگشتبه
لیگبرتردوبارهدریکتیــمپرطرفدارفوتبالایرانبازی
کند.باتوجهبهجداییمحمدطیبیازجمعتراکتورسازان

وجداییاحتمالیعلیعبدا...زاده،سرخپوشانآذربایجانی
بهجذبمدافعوسطنیازمبرمیداشتندوازاینروحضور
خانزادهومســیحزاهدیدرکنارایمانسلیمیمیتواند
بســیاریازمشــکالتتراکتوردرپســتدفاعوسطرا

حلکند.
خانزادهبهعنوانیکیازمدافعانوســطمحبوبکارلوس
کیروشدرتیمملیکهدراکثــراردوهادرزماناینمربی

حضورداشت،حاالدرتبریزچالشجدیدیراتجربهخواهد
کرد.اوبهواســطهتجربهطوالنیملیوباشگاهیدرفصل
جدیدفوتبالایرانمیتواندکمکزیــادیبهخطدفاعی
تراکتورانجامدهد.بیتردیدســرمربیتراکتورسازینیز
درلیگنوزدهمحسابویژهایرویخانزادهبازکردهوباید
دیددرادامهفصلاوچقــدرمیتواندبهخطدفاعیتیمش

یاریبرساند.

 مدافع محبوب کی روش
 عصای دست »دنیزلی«

سمیهمصور

مروریبرتحرکاتسبزپوشان
دربازارنقلوانتقاالتتابستانی؛

اسکلت ذوبی ها 
حفظ می شود
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رونمایی از کتاب گردشگری اصفهان به زبان التین
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

آغاز طرح محفل انس و مودت 
سپاه پاسداران در اصفهان

اجرای طرح محفل انس و مودت سپاه پاسداران 
از دیروزدر استان اصفهان آغاز شد. مسئول کانون 
بازنشستگان سپاه پاسداران در استان گفت: در این 
طرح تا پایان تیر بازنشستگان سپاه با گردهمایی 
در نقاط مختلف اســتان عالوه بر دید و بازدید و 
تجدید خاطرات دوران دفــاع مقدس از خدمات 
بهداشتی درمانی، آموزشــی، فرهنگی، ورزشی، 
تفریحــی و بصیرتی برخوردار می شــوند. احمد 
صالحی افزود: در استان اصفهان بیش از 10 هزار 

بازنشسته سپاه در این طرح شرکت می کنند.

راه اندازی 37 ایستگاه مطالعه 
در شهر اصفهان

 سرپرســت کتابخانه های عمومــی اصفهان در 
ارتباط با فعالیت های نهاد کتابخانه ها در استان 
اصفهان در راســتای تشــویق مردم به کتاب و 
کتابخوانی با بیــان اینکه ۳۷ ایســتگاه مطالعه 
در شــهر راه اندازی شده اســت، اظهار داشت: 
ایســتگاه های مطالعه در مناطق پر تردد شهر از 
جمله ترمینال ها، بیمارســتان ها و فرمانداری ها 
نصب شــده اســت. امیر هالکویی افزود: در سه 
ســال اخیر ۷00 جلد کتــاب با ۹0 عنــوان در 
این ایســتگاه ها قــرار گرفته که عالقــه مندان 
در ایســتگاه های مطالعه هزینه ناچیــزی را در 
برابر کتــاب انتخابی خود می دهند. سرپرســت 
کتابخانه های عمومی اســتان اصفهــان افزود: 
در برنامه های بعدی در نظــر داریم ۵00 تا هزار 
ایستگاه برای امانت کتاب در شهر قرار دهیم که 
عالقه مندان در آن مکان، کتابی را به امانت گرفته 
و مجدد تحویل کتابدار کتابخانه یا ایستگاه مطالعه 

می دهند.

رونمایی از کتاب گردشگری 
اصفهان به زبان التین

معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، تفریحی 
و ورزشی شهرداری اصفهان درحاشیه رونمایی 
از کتاب راهنمای پیشگام شهرداری اصفهان به 
زبان انگلیسی در یازدهمین نمایشگاه گردشگری 
و صنایع دستی اســتان اصفهان گفت: بسیاری 
از زیرســاخت های گردشــگری به لحاظ سخت 
افزاری و نرم افزاری دچار مشکل هستند و باید از 
امکانات در این دو حوزه برای توسعه گردشگری 
اســتفاده کنیم تا شاهد گردشــگری جدی در 
شــهر اصفهان باشــیم. رضا روحانی با اشاره به 
اینکه این کتاب یکی از ساده ترین و بدیهی ترین 
نیازمندی هــا به خصوص درحوزه گردشــگران 
خارجی در شهر اصفهان بود، افزود: باتوجه به اینکه 
کتاب گردشــگری طی این سال ها مغفول مانده 
بود؛ در حالی که تهیه این کتاب کار ساده ای بود؛ 
اکنون اصفهان را به شکل ساده، کاربردی و به زبان 
انگلیســی که زبان بین المللی عموم گردشگران 
است، معرفی می کند. وی تصریح کرد: چند سال 
گذشته مرکز اصفهان شناسی کتاب گردشگری 
اصفهان را به زبان فارسی منتشر کرد و ترجمه این 
کتاب، کار بسیار ساده و بسیار پر اهمیتی بوده؛ اما 

در عین حال مغفول مانده بود.

افتتاح ایستگاه آتش نشانی 
اطشاران تا یک ماه آینده

مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
عملیات اجرایی ساماندهی خیابان هفت تیر حد 
فاصل خیابان های پروین تا سپیده کاشانی شامل 
مناسب سازی پیاده روها و تعریض خیابان است.

حمید شــهبازی تصریح کرد: برای ســاماندهی 
خیابان هفت تیر 1۵ میلیارد ریال اعتبار در نظر 
گرفته شده اســت. وی با بیان اینکه همزمان با 
اتمام ساماندهی خیابان هفت تیر ایستگاه شماره 
۲۵ آتش نشانی واقع در محله اطشاران نیز مورد 
بهره برداری قرار می گیــرد، افزود: کلنگ احداث 
این ایســتگاه ســال ۹۴ به زمین زده شد؛ اما به 
دلیل وجود برخی مشــکالت در مقطعی از زمان 
رها شــده بود. وی با بیان اینکه با دستور شهردار 
اصفهان پیگیری مسائل مربوط به ایستگاه شماره 
۲۵ آتش نشانی در دستور کار قرار گرفت، افزود: 
از ۲۳ دی ماه ۹۷ با خلع ید پیمانکار قبلی و انعقاد 
قرارداد بــا پیمانکار جدید عملیــات احداث این 
ایستگاه از سر گرفته شد و تا یک ماه آینده افتتاح 

خواهد شد.

وزیرامور خارجه:
»اصفهان ۲۰۲۰«توانمندی های 
ویژه اصفهان را نمایان می کند

دکتر ظریــف، وزیر امــور خارجه کشــورمان 
در بازدید از مراحل ســاخت پروژه نمایشــگاه 
بین المللی بــزرگ اصفهان در جمع خبرنگاران 
گفت: از طرح اصفهان در مســیر گردشــگری، 
میراث فرهنگی و هنر ۲0۲0 بســیار خوشحال 
شدم. این طرح نماینده توانمندی ویژه اصفهان 
است که با محیط زیست و زیست بوم اصفهان 
سازگاری دارد و توانمندی های تاریخی اصفهان 
را نمایــان می کند. محمدجــواد ظریف افزود: 
تــالش مدیریت شــهری اصفهان و شــهردار 
اصفهان در »طرح ۲0۲0« قابل قدردانی است 
و می تواند مسیر توســعه اصفهان را به سمتی 
هدایت کند که سازگار با امکانات شهری است. 
وی در ادامــه افزود: نمایشــگاه بزرگ اصفهان 
مجموعه زیبا و باشکوهی اســت که امیدواریم 
به زودی به بهره برداری برســد. وی همچنین 
برگــزاری یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع دستی را فرصتی در جهت 
معرفی توانمندی های ایران اعــم از فرهنگی، 
اقتصادی و تاریخی دانست. وزیر امورخارجه با 
بیان اینکه ایران پیشینه ۷ هزار ساله شهرنشینی 
دارد، افزود: ســوابق تاریخی و فرهنگی ایران، 
این مزیت را دارد که به دنیا نشان دهد ما فراز و 
نشیب های بسیاری را از سر گذراندیم و قلدرهای 
زیادی آمدند و رفتند و چیزی از آنها باقی نماند؛ 
این ایران عزیز ماست که همچنان ثابت، استوار و 
سرافراز باقی مانده وگردشگران داخلی و خارجی 
که از اصفهان بازدیــد می کنند، به این واقعیت 

مهم پی می برند.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان:
ساالنه 3۰۰ خانه تاریخی برای 

مرمت به میراث فرهنگی 
معرفی می شود

ناصر طاهــری معاون میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان با اشــاره به تالش برای نجات بخشی 
ســاالنه ۳00 خانــه تاریخی در پهنه اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: میراث فرهنگی استان 
اصفهــان هر ســاله بودجه ای را بــرای مرمت 
خانه های تاریخی اختصــاص می دهد و بر این 
اســاس به طور معمول ۳00 خانــه تاریخی در 
ســال به ســازمان میراث فرهنگی در راستای 
حفاظت و مرمت معرفی می شــود. وی با بیان 
اینکه اصفهان در زمینــه حفاظت از خانه های 
تاریخی رتبه ممتازی در کشــوردارد، گفت: با 
توجه به اندازه آثار تاریخی، شیوه های مختلفی 
برای مرمت آثار تاریخی وجود دارد و تجربیات 
جهانی و شیوه های موجود برای مرمت یک بنا 
نیز راه های متنوعی پیش رو می گشاید. معاون 
میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
امکان خرید، مرمت و ساکن شدن در خانه های 
تاریخی اصفهان یا تبدیل آنها به ســفره خانه و 
دیگر موارد امکان پذیر و مــورد حمایت میراث 
فرهنگی استان اصفهان است، ابراز داشت: برای 
مالکان خانه های تاریخی، بســته های حمایتی 
مختلفی از جمله معافیــت از هزینه های آب و 
برق وتعرفه های خدمات، معافیت از عوارض نقل 
و انتقال و معافیت از عــوارض تغییر کاربری از 

کاربری مسکونی به درآمدزا وجود دارد.

اجرای ویژه برنامه های 
تابستانی در محالت منطقه یک

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شــهرداری 
منطقه یک اصفهــان، روز ویــژه برنامه یلدای 

تابستان در محل پارک پل فلزی برگزار می شود.
مهین شــکرانی خاطرنشــان کرد: حضور برای 
عموم شــهروندان در این ویژه برنامه که با هدف 
افزایش شور و نشاط اجتماعی شهروندان در قالب 
برنامه های سرگرم کننده و مسابقه برگزار می شود، 
آزاد و رایگان اســت. مدیر منطقه یک شهرداری 
اصفهان ادامه داد: جشنواره خانگی بازی های آبی 
به صورت خانوادگی، گروهــی و انفرادی برگزار 
می شــود. وی با بیان اینکه هر چهارشــنبه در 
یکی از محله های منطقه یک شهرداری اصفهان 
جشنواره بازی و سرگرمی اجرا می شود، تصریح 
کرد: روزهای پنجم و ششــم تیرماه سال جاری 
 نیز به مناســبت هفته مواد مخدر ویــژه برنامه 
»با من حرف بزن« به صورت کارگاه های آموزشی 
و پرسش و پاسخ ویژه عموم شهروندان در پارک 

بیشه حبیب جنب پل مارنان برگزار می شود.

به دنبال پیدایش صنعت شهرسازی و زیباسازی و 
طراحی شهرها بر اساس متدهای جدید؛ مسئوالن و 
برنامه ریزان شهرها بر آن شدند تا با تأسی به آداب، 
فرهنگ و هویت شــهروندان فضاهای شهری خود 
را طراحی و زیبا کرده تا روح زندگی را در شــهرها 
به جریــان بیندازند. این حرکت کــه در دهه های 
اخیر با عنوان »مبلمان شــهری« شناخته شده در 
کالن شهرهای بزرگ دنیا جایگاه ویژه ای یافته است؛ 
چرا که مبلمان های شهری نه تنها موجب زیبایی 
شهرها می شوند؛ بلکه هویت شهر و حس تعلق را در 

افراد زنده می کند.
معنای مبلمان شهری بسیار گسترده بوده و در واقع 
مجموعه ای از تجهیــزات متحرک و نیمه متحرک 
تزئینی یا عملکردی اســت که به صــورت موقت 
و دائــم در فضاهای عمومی باز با مجوز رســمی از 
مقامات مربوطه نصب می شوند. این مجموعه عظیم، 
تجهیزات شناخته شده و نصب شــده در شهرها، 
خیابان ها و فضای باز مورد اســتفاده عموم بوده و 
شــامل صدها مورد همچون ایستگاه های اتوبوس، 
عالئم شهری، سرویس های بهداشتی، فضای بازی 
کودکان، پارک ها، تجهیزات شــهری بدنســازی، 
میزها، بیلبوردها، ســطل های زبالــه، نیمکت ها، 

پل های هوایی و غیره هستند.
شــهر اصفهان نیز که از گذشــته های دور تاکنون 
همواره به عنوان یکی از شــهرهای زیبا شــناخته 

 می شده اســت، از توجه به این مسئله غافل نبوده ؛
به طوری که در دهه اخیر توجه ویژه ای به مبلمان 
شــهری متاثر از فرهنگ ایرانی اســالمی شــده و 
طراحی های خاصی در این زمینــه صورت گرفته 
است. طراحی هایی که سبب شــده تا اصفهان در 
زمینه مبلمان شهری در میان شهرهای کشور زبانزد 
باشــد و به عنوان الگویی برای سایر شهرها معرفی 
شــود؛ اما با این وجود هنوز مبلمان شهری کارایی 
اصلی خود را در اصفهان نشناخته است. موضوعی 
که رییس کمیسیون معماری شورای شهر اصفهان 
اخیر به آن اشاره کرده و خواستار توجه بیشتر در این 

زمینه شده است.

شــیرین طغیانی با بیان اینکه مبلمان شــهری و 
تجهیزات شهری می تواند تاثیر بسیاری زیادی در 
تعامل شــهروندان بگذارد؛ به نحــوی که مبلمانی 
باعث جمع شــدن افراد کنار یکدیگر شده یا باعث 
پراکندگی آنها شود، می گوید: عملکرد شهرداری و 
شورای شهر در زمینه مبلمان شهری ضعیف بوده و 
با توجه به پتانسیل های شهر اصفهان باید با جدیت 

بیشتری در این ارتباط عمل کنیم.
رییس کمیسیون معماری شــورای شهر اصفهان 
می افزاید: در برخورد و طراحی مبلمان شهری باید 
تخصصی عمل کرد و حتی شورای برنامه ریزی برای 
آن تشکیل داد؛ چراکه در طراحی و ساخت مبلمان 

شــهری باید رنگ، مصالح و غیره متناسب با اقلیم 
فرهنگی آن شهر باشد.

وی با اشــاره بــه اینکــه مبلمان شــهری قابلیت 
فرهنگ سازی دارد، اظهار می کند: مبلمان شهری، 
فضای پاتوق گونــه ای را برای شــهروندان ایجاد 
می کند و بیشــتر باید به این موضوع پرداخت و اگر 
شــهرداری به جای اختصاص زمان و بودجه برای 
پروژه های کوچک مقیاس که جمعیت کمی را در بر 
می گیرد به نوسازی و طراحی مبلمان شهری با در 
برگیری بیشتر جمعیت بپردازد، سریع تر و ارزان تر 

به پروژه های کارآمد دست پیدا می کند.
در همین راســتا مدیرعامل از طراحــی و اجرای 
مبلمان های ویژه شهری و خالقانه با سیاست قابل 
حمل بودن و هماهنگی با محیــط خبر می دهد و 
می گوید: طرح پیشنهادی مبلمان چهارباغ مراحل 
برداشــت، مطالعات طراحی در فازهای صفر، 1 و 
۲ و نیز نمونه ســازی را پشــت سرگذاشته است. 
موذنی با بیان اینکه سیاســت کلــی در طراحی و 
اجرای مبلمان های شهری پورتابل بودن آنهاست، 
می افزاید: مبلمان خیابانــی و معابر کم عرض با در 
نظر گرفتن روش ساخت متناسب، طراحی شده و 
براساس عملکرد، در نزدیکی مراکز خدمات عمومی 
جانمایی و نصب می شــوند. طراحی مبلمان ویژه 
حاشیه زاینده رود، اجرای مبلمان گلستان شهدای 
اصفهــان و اجرای مبلمان برای کــودکان از جمله 
برنامه های جدید ســازمان زیباســازی شهرداری 

اصفهان است که موذنی به آنها اشاره می کند.

 اجرای مبلمان های شهری خالقانه در اصفهان

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان گفت: با بررسی بودجه 
پیش بینی شــده در ســال ۹۸ و اولویت بندی طرح هــای عمرانی، 
برنامه ریزی جهت اجرای 1۳ طرح عمرانی بــا اعتبار 1۳ میلیارد و 
۲00 میلیون تومان در منطقه ناژوان صورت گرفته است. ایرج مظفر 
اظهار کرد: بیشترین اعتبار اختصاص یافته در این منطقه به پروژه های 
توسعه خط انتقال کلکتور، خط انتقال پساب و تصفیه خانه و احداث 

منبع آب به مبلغ هفت میلیارد و ۴00 میلیون تومان است. وی تصریح 
کرد: به منظور اصالح، تعمیرات ســقف و تاسیسات باغ پروانه ها نیز 
مبلغ یک میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. معاون عمران شهری 
شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه ناژوان، افزود: 
برای تجهیز پســت زمینی الفت و باغ پرندگان، اعتبار ۸00 میلیون 
تومانی و به پروژه نگهداری ابنیه و سازه کابلی پل های روی رودخانه 

۷00 میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است. وی خاطرنشان کرد: 
حدود دو میلیارد و ۶00 میلیون تومان اعتبار بــه پروژه های پیاده 
راه سازی زاینده رود، بهینه سازی پیاده روهای ناژوان، مرمت پیاده روها 
و محوطه آکواریوم و باغ خزندگان، تعمیر سرویس بهداشتی جنوب 
غربی باغ پرندگان، مناسب سازی معابر در سطح ناژوان )ویژه جانبازان 

و معلولین( اختصاص یافته است.

معاون عمران شهری شهرداری خبر داد:
اختصاص بیش از ۱3 میلیارد تومان اعتبار به طرح های عمرانی ناژوان

 روح تازه در کالبد شهر دمیده می شود؛

معاون فنی و پردازش ســازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: احداث خطوط 
جدید پردازش پســماند، جــزو پروژه های کالن 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان است 
که اجرای آن در چهار فاز از اواســط سال گذشته 

کلید خورده است. مجید قاسمی افزود: 
فاز نخست این پروژه، اجرای مقدمات 
و پیــش نیازهای الزم بــرای آغاز فاز 
اجرایی شامل دمونتاژ خطوط قدیمی 
و اجرای زیرساخت های عمرانی الزم 
بوده و در فاز دوم نیز عملیات طراحی 
در حوزه های تجهیزات مکانیکی و برق 
و نیازمندی های عمرانی و تاسیساتی 
تعریف شده اســت. این فاز حدود ۸0 

در صد پیشرفت فیزیکی داشته است. معاون فنی 
و پردازش سازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان با اشاره به جزئیات فاز ســوم این پروژه، 
اضافه کرد: بر اســاس طراحی های انجام شده فاز 
سوم پروژه شامل عملیات ساخت تجهیزات مورد 
نیاز خطوط اســت و از اوایل خردادماه آغاز شده و 
پیش بینی می شود تا مهرماه ســال جاری پایان 
یابد. قاسمی تصریح کرد: در مرحله نخست این فاز، 
پس از عملیات طراحی ســرندهای دوار، انجام 

تشریفات انتخاب پیمانکار در دستور کار قرار گرفته 
تا ساخت سرندهای دوار برای استفاده در خطوط 
پردازش و خط پاالیش کود آغاز شود و با توجه به 
برنامه ریزی های انجام شده تا اوایل شهریور ماه با 
بودجه ای در حدود 1۵ میلیارد ریال کار ساخت آنها 

به پایان می رسد. وی افزود: در حال حاضر نیز کار 
طراحی تجهیزات اسلت کانوایر، سرند بالستیک، 
کیسه بازکن و نوارهای نقاله خطوط در حال اتمام 
است و بالفاصله بعد از خاتمه عملیات طراحی کار 
ساخت آنها آغاز می شود. در فاز چهار طرح که فاز 
نهایی است، پس از ساخت تجهیزات و آماده سازی 
زیرســاخت های الزم، عملیات نصب تجهیزات، 
اجرای شبکه برق رسانی و نهایتا راه اندازی اولیه و 

نهایی خطوط در دستور کار قرار می گیرد.

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبرداد:

آغاز فاز سوم عملیات اجرایی احداث خطوط جدید پردازش
محمد مجیری مدیر عامل ســازمان مشــاغل 
شــهری و فرآورده های کشــاورزی شهرداری 
اصفهــان در خصوص ضــرورت ســاماندهی 
مشــاغل عنوان کرد: بعضی از اصناف و مشاغل 
با فعالیت در شهر ممکن است برای شهروندان 

مزاحمت هایی از قبیل آلودگی صوتی، ترافیک 
و نازیبایی های بصری به دنبال داشته باشند که 

باید ساماندهی شوند.
 وی در خصوص طبقــه بندی انواع مشــاغل 
مزاحم اظهار کرد: این مشاغل درسه گروه سبز، 
زرد و قرمز دسته بندی می شــوند و گروه اول؛ 
یعنی مشاغل سبز می توانند در شهر به فعالیت 
بپردازند. مشــاغل زرد باید در حریم شهرها و 
با رعایــت ضوابط و قوانیــن فعالیت کنند و 

مشاغل قرمز به دلیل ایجاد مزاحمت هایی برای 
شــهروندان، باید در خارج ازشهر مستقر شوند. 
مجیری به مزاحمت بعضی از این مشــاغل در 
مناطق شهرداری اشاره کرد و گفت: در مناطق 
۲ شــهرداری کارگاه های مصالح ساختمانی و 
ســرامیک و در منطقه ۴ شهرداری 
کارگاه های نســاجی، در میان بافت 
مسکونی قرار داشــته و مشکالتی 
 بــرای شــهروندان ایجــاد کــرده

 است. 
 وی افزود: احداث شــهرک سالمت 
 اصفهــان و انتقــال کلینیک هــا و 
پارا کلینیک ها به این شهرک، نمونه 
دیگری است که شهروندان با مراجعه 
به این شــهرک نه تنها دغدغه ترافیک و یافتن 
جای پارک را نخواهند داشــت؛ بلکه می توانند 
تمامی خدمات پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی 

را به صورت یکجا دریافت کنند. 
مدیــر عامــل ســازمان مشــاغل شــهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: 
باتوجه به تعیین تکلیف مشاغل مزاحم، تاکنون 
بیــش از ۲1۵0 حرفه در اصفهان ســاماندهی 

شده است.

مدیر عامل سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مطرح کرد:

ساماندهی بیش از ۲۱۵۰ حرفه در اصفهان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی
  واگذاری اتاق پزشک، تزریقات و پانسمان، بستری موقت مراکز سالمت جامعه شبانه روزی پیربکران و قهدریجان 

وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان فالورجان
 poshtibani.mui.ac.ir متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس

مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۷۹۲۴00۵-0۳1 تماس حاصل فرمایند.
م الف:508589

»رویکردهای نوین در برنامه ریزی شهری« ویژه مدیران منتشر شد
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به تالیف کتاب »رویکردهای نوین در برنامه ریزی شهری« 
ویژه مدیران شهری و دانشجویان رشته های شهرسازی وبرنامه ریزی شهری، مدیریت شهری و معماری، گفت: 
انتشار این کتاب برای سیاست گذاری، تصمیم سازی و تصمیم گیری مسائل شهری تاثیر گذار است.سید احمد 
حسینی نیا اظهارکرد: مطالعه کتاب »رویکردهای نوین در برنامه ریزی شهری« می تواند زمینه ای برای برداشتن 
گام  های موثر جهت یاری به برنامه ریزان و مدیران شهری و دانشجویان در خلق محیطی بهتر برای زندگی باشد.

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »ســالم اصفهان« با بیان اینکه هفته 
گذشته رویدادهای بین المللی بسیار خوبی در شهر اصفهان رقم خورد که 
در این هفته نیز ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: وزیر انرژی روسیه با یک 
هیئت عالی رتبه، وزیر نیرو، وزیر امور خارجه ترکیه، وزیر امور خارجه ایران 
و معاون رییس جمهور به شهر اصفهان سفر کردند و مذاکرات خوبی با آنها 
انجام شد. قدرت ا... نوروزی ادامه داد: هفته گذشته یازدهمین نمایشگاه 

بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان متفاوت تر و کارآمدتر 
از همیشه برگزار شد و 1۲ کشور و نمایندگان خواهر خوانده های اصفهان در 
این نمایشگاه حضور داشتند. شهردار اصفهان تصریح کرد: از جمله اتفاقات 
ویژه این نمایشگاه، رونمایی از طرح »اصفهان ۲0۲0« به عنوان دریچه ای 
رو به دنیا و نقطه توجه و تمرکز تمام سازمان ها، نهادها و ادارات بود؛ معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

ضمن بازدید از نمایشگاه گردشــگری، از پروژه ۲0۲0 نیز رونمایی کرد. 
نوروزی، گردشگری را اولویت بزرگ شــهر اصفهان دانست و تاکید کرد: 
امسال باید تمام بخش های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی در پروژه 
۲0۲0 فعال شود تا گردشگری به عنوان مهم ترین عامل رونق کسب و کار 
و اشتغال در شهر، توسعه پیدا کند.  شهردار اصفهان طرح اصفهان ۲0۲0 
را فرصت بزرگی برای همســویی تمام ظرفیت های شهر در مسیر تحول 
گردشگری دانســت و ابراز امیدواری کرد که تمام دستگاه ها با همکاری 

یکدیگر این اتفاق بزرگ را رقم بزنند.

شهردار اصفهان مطرح کرد:
استفاده از ابزارهای دستگاه دیپلماسی کشور برای جذب سرمایه گذار
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

مســئولیت پذیری، یکی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی 
هر فردی اســت که در موفقیت او نیز نقش بســزایی دارد. 
مسئولیت پذیری، یک الزام و تعهد درونی برای انجام مطلوب 
همه فعالیت هایی اســت که فرد آنها را بــر عهده می گیرد. 
متاســفانه زنان، مردان و جوانــان زیادی را دیــده ایم که 
مسئولیت گریزند و با توســل به هزاران ترفند متفاوت تالش 

می کنند تا از پذیرش تعهد فرار کنند. 
بی تردید مســئولیت پذیری عامل مهمی در تســریع روند 
پیشــرفت های فردی، خانوادگی، اجتماعــی و روابط بین 
فردی است؛ چراکه بر اعتبار اجتماعی شخص، میزان عالقه 
و اعتماد دیگــران بــه او می افزاید و باعث ایجاد احســاس 
ارزشــمندی و عزت نفس بســیار می شــود. بی گمان شما 
نیز با ما هم عقیده ایــد که زندگی با فردی وظیفه شــناس 
و مســئولیت پذیر بســیار لذت بخش تر از زندگــی با فردی 

بی مسئولیت است. 
مسئولیت پذیری معنا و مفهوم قراردادی، اخالقی و تربیتی 
دارد که هر زمانی نیز قابل آموزش و فراگرفتن است؛ اگرچه 
ممکن است شما به خاطر از دست دادن زمان مفید یادگیری 
این ویژگی در دوران کودکــی و نوجوانی، هم اکنون نیازمند 
زمان بیشتری برای تمرین و آموختن باشــید؛ اما مهم این 
اســت که اگر بخواهید می توانید مســئولیت پذیری را یاد 
بگیرید. فقط باید بخواهید! به همیــن منظور، راهکارهایی 

جهت پرورش این ویژگی مهم ارائه می شود:
مســئولیت پذیری چیزی نیســت جــز توانایــی پذیرش، 
پاسخگویی و به عهده گرفتن فعالیتی که از کسی درخواست 
می شود و آن شــخص حق دارد انجام آن کار محول شده  را 
بپذیرد یا رد کنــد. زمانی که فردی قصد دارد مســئولیتی 
را بپذیرد، بایــد کامال برای خود مشــخص کند که موضوع 
درخواست چیست و در برابر پذیرش آن چه چیزی به دست 
می آورد یا در صــورت نپذیرفتن آن چه چیزی را از دســت 
خواهد داد، در واقع مســئولیت پذیری یــک انتخاب کامال 

آگاهانه است.
به خاطر داشــته باشــید تا نخواهید و تــالش نکنید هرگز 
نمی توانید فرد مسئولیت پذیری شوید. با امروز و فردا کردن 
راه به جایی نخواهید برد، بی هیچ واهمه ای و با اعتماد به خود 
و اتکا به توانایی هایتان برای تجربه پیشــامدهای جدید در 
زندگی تان و پرورش بعد جدیــدی از وجودتان گام  بردارید. 
ظرفیت شخصیت شما چیزی بیش از آن است که می بینید. 
یادتان باشد هرگز از اشتباه کردن نهراســید، شما همچون 
دیگران ممکن الخطا بوده و در مسیر جدیدتان نیازمند تجربه 
هستید و چه  بسا تا زمانی که نابلد راه باشید، اشتباه کردن شما 
حتمی است! به جای مأیوس شــدن به خودتان قول دهید از 
این پس، از منظری دیگر به اشتباه تان بنگرید. اگر دیدگاه تان 
را تغییر دهید، عملکردتان نیــز متفاوت خواهد بود. به جای 
سرزنش خود یا احساس ناامیدی ســعی کنید از اشتباهات 
خود درس بگیرید، نقایص و ضعف های خود را بشناســید و 
برای ترمیم آنها کاری کنید. بی تردید با این روش می توانید 

عملکرد بهتری از آنچه که انجام می دهید به دست آورید.
برخی مسئولیت پذیری و مســئول بودن را به معنای پیروی 
کورکورانه و تقلید بی چون و چــرا از دیگران معنا می کنند، 
این درحالی اســت که هر فردی با دیگری متفاوت اســت و 
سبک زندگی متفاوت از دیگری دارد و دقیقا به همین دلیل 
است که هرگز نمی توان با ارائه نسخه واحدی برای همگان، 

مسئولیت پذیری را ایجاد کرد.

از اشتباهات خود درس بگیرید

مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

در مورد امــور مادی. 
در نتیجــه کاری باقــی 
نمی مانــد جــز اینکــه 
در خــود فــرو روی و 
غرق در رویای خود به 

زندگی ادامه دهی...

»دنیای قشنگ« 
نوآلدوس هاکسلی

در خود فــرو برو و به 
زندگی ات ادامه بده!

واقعیــت ایــن اســت 
کــه زندگــی بســیار 
یکنواخت است. مردم 
همه مثل هم هستند، 
یکســان هســتند، هر 
کس به فکــر خویش 
اســت، بــه خصــوص 

سنت سیمون، در قرن پنجم میالدی تصمیم گرفت روشی عجیب برای ادامه 
زندگی خود انتخاب کند. او روی یک ستون رفت و تصمیم گرفت تا پایان عمر 
روی همین ستون زندگی کند. اگرچه این ستون اکنون تا حد زیادی تخریب 
شده؛ اما حدس زده می شود بین دوازده تا هجده متر طول داشته است. سیمون 
تصور می کرد باال رفتن از این ستون کمک می کند تا به خدا نزدیک تر شود. او 
سال های سال در سرما و گرما، در باد و باران و آفتاب روی ستون ماند. این کار او 
تا حدی توجهات را به خود جلب کرد که پس از مرگش به یاد وی بنای یادبودی 

ساخته شد و بسیاری از افراد برای زیارت به محل دفن او سر می زدند.

اقدام یک راهب برای نزدیک شدن به خداوند!

کارشناسان ناسا اعالم کرده اند یکی از طرح های مربوط به خانه های چاپ شده 
با چاپگر سه بعدی مخصوص زندگی فضانوردان در سیاره مریخ جزو طرح های 
برتر و انتخابی معرفی شــده که جایزه ۵۰۰ هزاردالری ناسا را به دست آورده 
است.طرح برتر انتخابی ناســا برای زندگی فضانوردان در سیاره مریخ دارای 
ویژگی هایی، چون ظاهر زیبا و منحصربه فرد، چندین طبقه، محل کافی برای 
استقرار خدمه سفینه و حتی پنجره هایی برای دیدن مناظر سیاره سرخ است.

در ساخت این خانه از مواد اولیه ای که بخش زیادی از آنها جزو مواد طبیعی در 
سیاره مریخ است استفاده می شود.

بهترین طراح خانه در سیاره مریخ اعالم شد

زیباترین کاخ موزه های پایتخت )2(
کاخ سعدآباد: این مکان یکی دیگر از کاخ موزه های تهران است که در شمال شهر و در حوالی کوهپایه البرز قرار دارد. بی شک پادشاهان قاجار 
بهترین مکان را برای اقامتگاه تابستانی خود انتخاب کرده اند؛ باغی با  یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع، مساحتی است که که فضای سبز بی نظیری 

را ایجاد می کند. درختان بی شمار در کوهپایه - البرز، تابستانی خنک و خوش آب و هوا را برای خانواده قاجار فراهم کرده اند. 
عمارت مسعودیه؛ دلنشین ترین مجموعه های تهران:عمارت مسعودیه با ۴۰۰۰ متر مربع مساحت، یکی از دلنشین ترین مجموعه های 
تهران است که هنر معماری اصیل ایرانی را در ظریف کاری های گچ بری و کاشی کاری نشــان می دهد. این عمارت در سال ۱۲۹۵ به دستور 
مسعودمیرزا، پسر ناصرالدین شاه ساخته شد و هم اکنون به عنوان یکی از آثار ملی ایران، در معرض بازدید مردم شهر تهران و گردشگران قرار 
گرفته است. این مکان را در لیســت موزه گردی های خود قرار دهید؛ چرا که هنر خطاطی، نقاشی های دیواری و تزئینات گرانبهای این موزه، 

شما را به ذوق می آورد. 
باغ هنر ایرانی؛ باغی رویایی: باغ هنر ایرانی یکی دیگر از باغ موزه های تهران است که با قدمتی نه چندان دور، توانسته بازدید کنندگان را محو 
زیبایی های خود کند. این باغ زیبا با مساحتی کمتر از یک هکتار، به دستور پهلوی اول، در منطقه الهیه تهران ساخته شد. عمارت بسیار زیبایی 
که در دل باغی رویایی محسور شده، ذوق عکاسی شما را برمی انگیزد. هم اکنون این عمارت به عنوان فضای نمایشگاهی استفاده می شود و آثار 

هنرمندان معروف ایرانی را به نمایش می گذارد. 
باغ ایرانی؛ کهنسال و مفرح: در بافت قدیمی محله ونک، باغی کهنسال به مساحت ۳ یا ۴ هکتار قرار دارد. در فضای سبز منحصربه فرد این 
مجموعه، به خوبی می توان الگوی طراحی باغ ایرانی را مشاهده کرد. درختان قدیمی همچنان گل سرسبد فضای سبز هستند؛ هرچند که درختان 
جوان تر نظیر زرشک، برگ نو، مورد، شیرخشت، نسترن، رز و ... رنگ و لعاب بیشتری به باغ ایرانی بخشیده اند. برای وقت خود برنامه ریزی کنید 
و تنها به گشت و گذار در باغ اکتفا نکنید؛ سری هم به بخش های فرهنگی- هنری، زمین ورزش، رستوران و چای خانه این مجموعه بزنید و از 

لحظات خود لذت ببرید.

وبگردی

محققان دانشــگاه» Loughborough« انگلیس، یک زره چاپ سه بعدی 
ساخته اند که بسیار قدرتمند است و می تواند به خوبی قالب شکل هر بدنی را 
بگیرد، البته پیش از این لباس کامل مرد آهنی هم از جنس تیتانیوم ســاخته 
شده بود.محققان، این زره چاپ سه بعدی را در همکاری با وزارت دفاع بریتانیا 
ساخته اند. این زره به سرعت الیه های نازک فیبرهای مقاوم به حرارت را دور هم 
ته نشین کرده است تا یک پانل محافظ بسازد که می تواند در جلیقه های پلیس ها 

و سربازان ارتش مورد استفاده قرار گیرد.

زره ضدگلوله مرد آهنی در واقعیت ساخته شد

تولید سریال »شهید حججی« منتفی شد
تهیه کننده مینی سریال »شــهید حججی« بیان کرد که با 
نویسنده فیلمنامه این سریال تسویه حساب شده و دیگر قرار 
نیست این پروژه به تولید برسد. سعید کمانی که سال گذشته 
از تولید مینی سریالی با محوریت شهید محسن حججی خبر 
داده بود، درباره روند تولید این سریال گفت: با نویسنده این 
سریال بر اساس برآورد مالی اولیه توافقاتی صورت گرفته بود 
و جلساتی هم برگزار شد؛ اما از آنجا که نخواستند این سریال 
ساخته شود، پروژه منتفی و با نویســنده هم تسویه حساب 
شد.وی درباره چرایی توقف تولید این ســریال عنوان کرد: 
سازمان صداوسیما اواخر ســال ۹۷ درصدی از بودجه سیما 
فیلم را برای سال ۹۸ کم کرد و مرکز سیما فیلم هم بودجه را 
به پروژه هایی که اولویت بیشتری دارند اختصاص می دهد.ین 
تهیه کننده درباره اینکه چه زمانی دوباره سراغ پروژه »شهید 
حججی« خواهد رفت، گفت: اولویت تلویزیون موضوعاتی از 
این دست نیست و فعال بودجه ای برای ساختش وجود ندارد.

وی در پایان با اشاره به بحران مالی تلویزیون عنوان کرد: اکنون 
بیشتر بودجه تلویزیون در اختیار سریال های مناسبتی مثل 
سریال های نوروز یا ماه رمضان قرار دارد و کمتر می توان سراغ 

موضوعات دیگر رفت.

چایت را من شیرین می کنم
کتاب »چایت را من شیرین می کنم«،  داستان دختری ایرانی االصل 
و مقیم آلمان به نام ساراست که پدرش سمپات سازمان مجاهدین 

خلق بوده و مادرش درست نقطه مقابل پدر قرار دارد.
کتاب »زهرا بلنددوست« در بستری عاشقانه با محوریت مدافعان 
حرم پیش می رود. طی ماجرایی، برادر سارا به اسالم گرایش پیدا 
می کند و وارد گروه داعش می شود. ســارا در جست و جوی برادر، 
وارد جریانی می شود که در آن با تفکر داعش و جنایت هایش آشنا 
می شــود. اتفاقات طوری رقم می خورد که سارا همسر یک پاسدار 
ایرانی می شود و نگاهش نســبت به مســلمان ها تغییر می کند. 
بلنددوســت، پیرامون این رمان گفته اســت:» این رمان کار اولم 
است که منتشر می شــود و پیش از این اثری از من منتشر نشده و 
برای نگارش آن حدود ۴ تا ۵ ماه زمان گذاشتم.« در بخشی از رمان 
می خوانیم:»آرام آرام روی قبرهای وســط حیاط قدم می زدم و با 
گوشه چشم، تاریخ نوشته شده بر آنها را می خواندم. بعضی جوان، 
بعضی میانسال، بعضی پیر، راستی مردن درد داشت؟ ناگهان یک 
جفت کفش سرمه ای رنگ با عطری تلخ و آشنا مقابل چشمانم سبز 
شد.«رمان »چایت را من شیرین می کنم« که انتشارات کتابستان 
معرفت آن را منتشر کرده، در ۳۶۷ صفحه برای پنجمین بار روانه 

بازار کتاب شده است.

سپاه، سر این خاک با کسی شوخی ندارد
 روزنامه وطن امروز در یادادشــتی نوشــت: »گلوبال هاوک! 
عجیب ترین دست پخت شیطان برای گرفتن آمار انسان! فوق 
تکنولوژی! مافوق عدد و رقم! رادارگریز! خارج از دسترس! دور از 
نگاه سامانه ها! دور از دیدگاه پدافندها! مخفی از منظر موشک ها! 
فرار! قلدر! دارای این توان که حاالحاالهــا پرواز کند و محتاج 
سوخت گیری مجدد نباشد! نزدیک ۳۰ ساعت! ۶ ساعت بیشتر 
از یک شــبانه روز! گران ترین پرنده  جاسوسی بدون سرنشین 
پنتاگون که صفرهایش را با کامیــون باید حمل کرد! مجهز به 
قوی ترین رصدها! و دوربین ها و لنزها! آری! چنین غولی را سپاه 
زد! مرز این آبادی؛ چه زمینی، چه دریایی و چه هوایی، ناموس 
سپاه اســت و متجاوز، فوق و مافوق هر تجهیزاتی هم که باشد، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی همان سپاه سوم خرداد است که 
سیلی را دقیق می زند! دقیق وسط هدف! سر این خاک، شوخی 
ندارد سپاه با کسی، ولو متجاوز، دردانه آهنی خرس گنده های 
اتاق بیضی باشد! حاال کشف شناسنامه »سامانه پدافندی سوم 
خرداد« برای رســانه های دنیا، جالب تر از اعداد و ارقام پهپاد 
کذایی شده؛ شــلیک به مغز پنتاگون بود گمانم، آنچه سی ام 
خرداد ۹۸ توسط سپاه انجام شد! غول آهنی سوپرمدرن تجاوز 

به مرز ما کرد و کتکش را هم سروقت خورد!

کیوسکخبرکتاب

جشنواره ورزشی 
زاینده رود

چهارمین دوره جشنواره 
ورزشی زاینده رود در 
 ۳۱ و   ۳۰ روزهــای 
خردادمــاه و با شــعار 
»طبیعت شاداب، ورزش 
مهیج، شهروند با نشاط« 
در بوستان پردیس هنر 

برگزار شد.

اینستاگردی

حمیدرضا آذرنگ و تقبیح خودپسندی

آدم هایی که »امیرمحمد زند«  دورشان را خط می کشد

حمیدرضا آذرنگ با انتشار این عکس 
نوشت: گاه گاهی بی توجهی به خودت، 
بیشتر خودت را به خودت می رساند و 
تاریخ و عبور زمان به اثبات رسانده که 
فداشدن و دیگر دوســتی بیش از فنا 
شدن در خودپســندی به یاِد هر قوم و 

قبیله و قشر و ملیتی می ماند .

امیرمحمد زند با انتشار این عکس نوشت: آدم ها را مهم نکنید، همانطور که زیرشان را 
خط می کشید، به آنها نشان دهید که بلدید دورشان را هم خط بکشید، آدم ها که مهم 
شوند دیگر به چشم شان ریز می رسید، به آنها یادآوری کنید که این خودشما بودید که 
آنها را وارد عرصه کرده اید، تا خودکارهای قرمزتان جوهر دارند، شروع کنید خیلی ها 

را باید پر رنگ تر خط بزنید!....

ملیــکا زارعی با انتشــار 
این عکــس نوشــت: اگه 
زندگــی صد دلیــل برای 
گریــه کردن به تو نشــان 
می دهد تو هزار دلیل برای 
 خندیدن به او نشــان بده. 

چارلی چاپلین...

گردش خاله شادونه
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