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تلفیق هنر و اقتصاد!
استقبال از صنایع دستی استان اصفهان ؛
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  سعودی ها دست بردار سیاست های خبیثانه علیه ایران نیستند

نهایت وقاحت!
مهرماه 94 بود؛ روزهای ســخت پس از فاجعه منا که ما 
اینجا در ایران بودیم و دل مان آن سوترها در سرزمینی که 
سال هاست به دست حاکمان خبیث شریری که خود را »خادمین حرمین 

شریفین« می نامند، غصب شده است.

نقاب ُمد  روی چهره شهر
  پوشش، چالش جهان سومی هاست؛
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آزادسازی امالک شهرداری اصفهان مدیریت می شود
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان:

11

چین مهم ترین مقصد صادرات ایران؛
رقابت اژدهای زرد با کره و هند در بازار ایران

چین تنها شریک تجاری ایران است که حتی پس از تحریم های گسترده غرب باز هم روابط 
خود با ایران را حفظ کرد. اگر چه بازارهای ایران در تسخیر کاالهای چینی است؛ اما نکته مهم 
در جریان روابط دو کشور وابستگی متقابل هر دو طرف به تجارت و مزیت های اقتصادی است. 
از یک طرف ایران برای واردات ارزان قیمت و کاالهای ســاخته شده به چین و محصوالتش 
نیازمند است و از سوی دیگر  برای تامین مواد اولیه و چرخیدن چرخ کارخانجات خود به مواد 
معدنی ارزان و با کیفیت ایرانی محتاج است. نفت، رشــته محکمی است که ایران را به چین 
متصل کرده و این مسئله به خصوص در زمان تحریم ها موجب شد تا مبادله نفت در برابر کاال 
و حتی مواد غذایی بین دو کشور شکل بگیرد و در نتیجه مبادالت پولی و محدودیت های آن 
در زمان تحریم دور زده شود. اگر چه چین در دو دهه گذشــته با رشد سرسام آور اقتصادی 
خود به مرز ابرقدرت شدن رسید؛ اما در چند سال گذشته رکود در اقتصاد این کشور از موج 
رشد فزاینده آن کاسته است. بانک جهانی در آخرین پیش بینی خود  نرخ رشد اقتصادی چین 
را رو به افول دانســته و همین مسئله وابستگی این کشــور به بازار مواد خام به منظور خروج 
از رکود را افزایش داده است. این مســئله در کنار رقابت تجاری چین با هند و کره جنوبی که 
پس از برجام باز هم به عرصه مبادالت تجارت خارجی ایران بازگشــتند موجب شد تا چین 
سطح مبادالت تجاری و خرید خود از ایران را افزایش داده و در سال گذشته به عنوان اولین 
مقصد صادراتی ایران شناخته شود. در فهرستی که به تازگی منتشر شده است چین، امارات 
متحده عربی، کره جنوبی، عــراق وترکیه در صدر کشــورهای واردکننده محصوالت ایرانی 
عنوان شده اند. بر اســاس آمارها بیشترین تاثیر بر رشــد ارزش صادرات را افزایش صادرات 
به جمهوری کره رقم زده اســت. صادرات ایران به جمهوری کره در سال ۹۶ نسبت به سال 
 ۹۵ حدود ۵۲ درصد رشــد کرده و این میزان رشد ســهمی حدود ۴/ ۳ واحد درصد از رشد
 ۶/ ۶ درصدی ارزش کل صادرات ایران را موجب شده است. پس از آن افزایش صادرات ایران 
به ترکیه و چین ســهمی به ترتیب ۷/ ۱ واحد درصد و ۶/ ۱ درصد از رشد صادرات داشته اند. 
اگر چه حضور پر رنگ چین در بازار های ایران موجب شــد تا بسیاری از صنایع داخلی و نیز 
تولیدات ملی در کشور به مرز ورشکستگی برسد؛ اما ماشین عظیم اقتصادی چین برای تحرک 
و حرکت رو به جلو به مواد اولیه با کیفیــت و ارزان قیمت و البته نفت ایران نیاز وافر دارد. هم 
اکنون، میزان وابستگی چین به نفت، ۵0 درصد است که در آینده نزدیک به 80 درصد خواهد 
رسید؛ همچنین مصرف نفت چین در سال ۲0۳0 با افزایشــی به میزان 8 میلیون بشکه به 
۱۷/۵ میلیون بشکه در روز می رســد. معادن و فوالد ایران از جمله شریان های حیاتی چین 
هستند که در سال های گذشته موجب شده تا این کشور جزو اولین خریداران مواد خام معدنی 
و نیمه صنعتی ایران باشــد. تجارت ایران و چین در دهه های اخیر، هرچند برای تجار رنگ و 
بوی رونق و سودآوری به همراه داشته است، اما برای بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگانی 
که با ورود کاالهای چینی، بازار خود را از دســت داده و یا کامال ورشکست شده اند با تلخی 
زیادی همراه بود. آمار تجارت و صادرات به چین ، برای ایران دستاورد زیادی  به همراه نداشته 
است. مواد معدنی نیمه خام و با ارزش افزوده پایینی که آمار صادرات به چین را افزایش داده 
است در واقع چوب حراجی اســت که ایرانیان به اموال خدادادی خود زده اند و در آن سوی 
ماجرا کاالهای تولید شــده از همین مواد معدنی با صدها برابر سود وارد بازار ایران می شوند.  
اگر چه در چند ســال گذشــته به خصوص پس از برجام ایران تالش کرد تا شرکای تجاری 
خود را متنوع ســازی کند؛ اما در عمل هنوز چین در رقابت با شــرکای جدید تجاری ایران 
به خصوص کره و هند، حرف اول را می زند و به نظر می رســد حجم این وابستگی در جریان 
 کشاکش ایران و غرب و نیز جنگ تعرفه ای چین با آمریکا در نهایت رو به جلو و بیشتر خواهد

 شد.

مرضیه محب رسول

حال شهر، ناخوش است اما 

فرمان بده 
فرمانده...

حال شــهر خوش نیســت . بی آبی، خشکســالی، ترافیک ، آلودگی ، 
دعواهای سیاسی ... ولی خب دلخوشی ها هم کم نیست هرچند کمرنگ 
شده است ... حال شهر خوش نیســت . حداقل اینکه به خوشی سالهای 
قبل تر نیســت... حال روزنامه ها هم خوب نیســت . کاغذ گران و نایاب 
 شــده، خبرنگار تبدیل به رپرتاژبگیر و میرزابنویس شد، عکاس عکس 
می گیرد که بفروشد ، سردبیر می نویسد که آگهی بیشتری بگیرد و همه 
چیز رنگ »پول« به خود گرفته و »پول« اســت که این روزها مناسبات 
را تعیین می کند . دوســتی ها، رفاقت ها، همکاری ها، حتی نوشتن ها 
بوی »پول« به خودش گرفته اســت... فالن ارگان کار شهر را رها کرده 
و تنها به »سیاســی بازی« و عزل و نصب های جناحی می اندیشــد. در 
آن یکی نهاد، سخن از انتخاب بین »بهشــت« و »بهشت آباد« است...از 
دالر دستوری خبری نیست. قیمت ارز ســر به آسمان ساییده، بازار بهم 
ریخته، کارخانجات یکی پس از دیگری تعطیل و صدها و هزاران کارگر 
بیکار می شوند، کشــاورزان هرروز تجمع می کنند و »آب« می خواهند 
و مسئوالن می گویند »آب« نیست. رســانه ها از بی آبی می نویسند و 
گاهی متهم به »تحریک« و »تخریب« می شــوند و ما می مانیم که چه 
کنیم که برداشت سیاسی نشود و متهم به خط گرفتن از کسی یا جایی 
نشویم . ما که دل مان را عمری اســت گره زده ایم به همه آن آرمان ها و 
ارزش هایی که خون شما و همســنگرانتان پایشان ریخت تا این درخت 
تنومند آبیاری شود و به ثمر بنشــیند. ما که بچه های نسل ۶0 هستیم ؛ 
همان نسلی که یاد گرفت اول همه انشاهایش بنویسد : » به نام ا... پاسدار 
حرمت خون شــهیدان که با خون خود درخت اسالم را آبیاری کردند.« 
... این روزها میان همه ناخوشی های شــهر، دل مان برای شما بیشتر از 
همیشه تنگ شده است فرمانده ... همیشه با خود می گفتیم کاش بودید 
. این روزها نمی دانم این آرزو چقدر از ته دل اســت وقتی می بینیم هم 
قطاران و همسنگرانتان بدجور دل به دنیا بستند و یادشان رفت همه آن 

روزهای عاشقی با خدا در سنگرهایی که بوی عشــق می داد و حاال این 
روزها در مسیر »اَمالک« ، »ِمالک شــان« را گم کرده اند... بی هوا دلم 
هوایتان را کرد مثل تمام این سالهایی که گذشــت ... سال هایی که تن 
 این شــهر از لمس تابوت تان بوی باروت می داد . بویی که در کوچه پس 
کوچه های اصفهان مانده است و تا همیشه می ماند که اینجا شهر شهیدان 
است . شهری است که روزگاری شما و آقامصطفی و حاج احمد و جالل 
افشار و حاج محمود شهبازی و محمدتقی طاهرزاده  و محمدرضا تورجی 
زاده و حسن هدایت و سعید چشم براه و علی نصراصفهانی و علی قوچانی 
و رضا حبیب اللهی و حسن غازی و شــهید عبدا... میثمی و هزاران هزار 
پاره تن وطنم در آن قدم گذاشتید و حاال ســهم شما از آن همه رشادت 
چیست؟ کوچه هایی که به نامتان شد و بزرگراه ها و اتوبان هایی که نامتان 
بر آنها می درخشد و همایش ها و بزرگداشت ها و سالگردهایی که با بودجه 
های هنگفت برایتان می گیرند و بعد همه می رویم و شما را می سپاریم 
به خاطر و خاطره ها تا سال بعد که دوباره سالگردی از راه برسد ... بدجور 
غرق شده ایم فرمانده حسین... دستمان در گل مانده و تن مان در مرداب 
روزمرگی و فراموشی، پوسیده است. شــما که دستتان به خدا می رسد، 
برای ما کاری کنید. شما که با همان یک دست، علمدار جبهه ها شدی و 
دستت سایه بود روی سر بچه هایی که بوی ناب بندگی می دادند از بس 
مخلص بودند. این روزها »اخالص« کم شده و خیلی وقت ها همه چیز را 
»درشت« می نویسند نه »درست«! در سیم خاردار گناه مانده ایم و گوش 

مان هیاهوی »شرهانی« را دیگر نمی شنود ... 
 اگر بودیــد، االن ۶۱ ســاله بودیــد. حتما بــا موهایی ســپید با همان 
دندان های یکدســت و مرتب و لبخندی که جان می داد و ما این روزها 
به آن لبخند چقدر محتاجیم ، به نفس تان که مســیحایی بود و صدایی 
که به صوت داوود می ماند وقتی می گفتید : هرچه بر ســرمان می آید از 

نافرمانی خداست...
 کلیپ شوخی شــما با آن سرباز ســمیرمی درباره اســتعمار اصفهان را 
می دیدیم . بارها خندیدیم و آرزو کردیم کاش بودید این روزها که اصفهان 

... بگذریم . ما آماده ایم فرمانده . شما فقط فرمان بده مثل همان روزها که 
با آن یک دست و با آن کاله نخی کنار لشکرت می ایستادی و دلشان قرص 
می شد از بودنت . جان می دادند که فرمان بدهی. آتش توپخانه دشمن 
سنگین شده فرمانده حسین و وسط این همه مشکالت و نابسامانی ها و 
دغدغه های مردم و غصه های کشــاورزان، خبر می رسد آقایان مسئول 
در دورهمی خود به بیان موانع و راهکارها برای »رفع حصر« پرداخته اند 
و رییس جمهور را به خاطر کم کاری در این زمینه ســرزنش کرده اند و 

رییس جمهور گزارشی از پیگیری هایش در این زمینه داده است!
حال شــهر خیلــی خوش نیســت ولــی خب دلخوشــی هــا هم کم 
نیســت. روزهای ســخت تر از ایــن گذرانــده ایــم و این مــردم در 
بدترین شــرایط هم کنار یکدیگر بــوده اند. همه قبــول داریم روزگار 
عوض شــده و حال و هوای دهه شــصت و ســالهای جنــگ تبدیل به 
نوستالژی شــده اســت اما هنوز هم بارقه های امید می درخشد. هنوز 
هم بهانه های مهــم و جدی برای دلخوشــی داریم . ایــن گربه ملوس 
 در دل خاورمیانه، ســرزمین روزهای دشــوار اســت و زخمی سربلند 
بحران ها ... این امنیت، این آرامش و این بودن به بهای »نبودن« شــما 
به دســت آمد، به بهای بی پســرماندن مادری که هنوز چشم براه است، 
به قیمت اشک چشم دختری که شب عروســی پدر نداشت و پسری که 
هی زمین خورد و روی پاهایش خودش بلند شــد تا مرد شود، به قیمت 
شکستن دل فرزندی که یک عمر طعنه »سهمیه« شنید و دم نزد... این 
شهر با همه خوشی ها و ناخوشی ها و بحران ها و مشکالتی که امروز دارد، 
امانت شما به دست ماست. امانت شــهیدانی که هرچه بشود، هر اتفاقی 
بیفتد، هرجریانی روی کار بیاید، هرکه هرچه بگوید، به هر چه متهم شویم 
و نشویم، بازهم تا زنده ایم مدیون شان هستیم و فراموششان نمی کنیم. 
 ما فراموشتان نمی کنیم و پشت شهرمان می ایستیم، پشت خوشی ها و 
ناخوشــی هایش، پشــت آرمان هایی که بــه خاطرش جــان دادید، 
 پشــت امانتی که به دســتمان ســپردید... دعا کنید شــرمنده شــما

 نشویم. 

سمیه پارسا

حال شهر، ناخوش است اما 

فرمان بده فرمانده...

سیـلِک سرگردان
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سکوتی که به قیمت تخریب یک محوطه تاریخی تمام شد؛
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آن روزها منتظر بازگشت پیکر مطهر »مهاجران الی 
ا...« بودیم و مقامات سعودی روز به روز با وقاحت و 
گستاخی بیشتری ، از تحویل ندادن پیکرها سخن 
می گفتند و داغ دل مان را بیشتر می کردند. تا اینکه 
آن روز پاییزی، رهبری آمدند و در مراســم دانش 
آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان 
دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در دانشــگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( نوشهر، 
حجت را بر ســعودی ها تمام کردنــد : »جمهوری 
اسالمی ایران تاکنون از خود خویشتن داری نشان 
داده و رعایت ادب اسالمی و حرمت برادری در دنیای 
اسالم را کرده است اما این را بدانند که دست ایران، 
برتر از خیلی ها است و امکانات بیشتری هم دارد و 
اگر بخواهد در مقابل عناصــر اذیت کننده و موذی 
عکس العمل نشــان دهد، اوضاع آنها خوب نخواهد 
بود و در هیچ صحنه هماوردی، حریف نخواهند شد. 
عکس العمل ایران اســالمی خشن و سخت خواهد 
بود. در دوران هشت سال دفاع مقدس، قدرت های 
شرق و غرب و کشورهای اطراف از یک عنصر خبیث 
و فاسد حمایت کردند اما سرانجام همه آنها سیلی 
خوردند و بر همین اساس، ایران را می شناسند و اگر 

هم نمی شناسند، االن بشناسند.«

 از مالزی در شــرق آســیا تا ایاالت متحده در آن 
ســوی دنیا؛ همه ابزار و امکانات خود را علیه ایران 
بسیج کرده اند و انگار جدی جدی تصور می کنند 
»خویشتنداری« ایران پایانی ندارد و تاابد می توانند 
اتهام بزنند و توطئه چینی کنند و ایران هراســی و 
ایران ســتیزی به راه بیندازند! همه راه ها و امیدها 
و برادرانگــی های ایــران برای مصالحــه و رعایت 
 برخی خط قرمزها و حرمت ها در دنیای اسالم را به 

بن بست کشانده اند . 
سالها پیش هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت 
ایران در حاشیه اجالس ســران کنفرانس اسالمی 
در داکار پایتخت سنگال با شاهزاده عبدا... ولیعهد 
وقت سعودی دیدار کرد. در یک اتفاق دیپلماتیک 
بی سابقه دو طرف توافق کردند برای احیای روابط دو 
کشور که در نتیجه جنگ ایران و عراق و همچنین 
کشتار حجاج ایرانی در مکه قطع شده بود، مذاکره 
کنند. سیدحسین موسویان ســفیر ایران در آلمان 

مامور گفتگو با شاهزاده سعودی شده بود که بعدها با 
مرور دیدارش با ملک فهد در سال 1996 به الجزیره 
گفت که پادشاه سعودی از آرامش در روابط دو کشور 
خوشحال بود ولی از این که در روابط دو کشور جایی 
برای همکاری با عــراق در نظر نگرفته شــده بود، 

ناراضی به نظر می رسید.
کمی بعد رییس جمهور وقت ایران برای ســفر شاه 
ســعودی به ایران، فرش قرمز پهن کرد و یک سال 
بعد هاشمی رفسنجانی در سفر به عربستان، توفیق 

حضور در »فدک« را پیدا کرد ... 

سه دهه گذشته و اکنون روابط ایران و عربستان در 
بدترین حالت ممکن قرار دارد. ولیعهد ســعودی و 
وزیر خارجه جوان این کشــور دور دنیا به راه افتاده 
 و در دیدار با سران کشــورهای اروپایی و آمریکایی، 
راه های مقابله با ایران را بررسی کرده و بی محابا علیه 
کشــورمان می تازند و فرافکنی می کنند. ولیعهد 
ســعودی پارا از تمام حد و حدودها فراتر گذاشــته 

و حدود یک مــاه پیش در اظهارنظری گســتاخانه 
و هتاکانه، مقامات کشــورمان را با هیتلر مقایســه 
کرد. این گســتاخی از سوی کســی صورت گرفت 
 که سابقه ســیاه خودش و پدرانش در نسل کشی و 
کودک کشــی در یمن و حمایت مالی و معنوی از 
گروه های تروریستی منطقه و نشست و برخاست با 
منافقین ، هیچ جایی برای این گونه گزافه گویی های 

از سر توهم نمی گذارد.
 اخیرا هم در اجالس سران اتحادیه عرب در ریاض، 
سلمان پادشاه سعودی رهبری محکومیت ایران به 
بهانه دخالت آشــکار در امور کشورهای عربی را در 
دست داشت. پشتشــان به »ترامپ« گرم است که 
راه دوشیدن ســعودی ها را خوب یاد گرفته است. 
تا قبل از روی کارآمدن رییس جمهور تاجر مسلک 
در ایاالت متحده، منزوی شــده بودند و حاال تصور 
می کنند دوباره قدرت گرفته و امیدهایشــان زنده 
شده است. امیدوار هستند که در دوره ترامپ شاهد 
شکست ایران باشــند. آنها می خواهند نشان دهند 

که ایران، منزوی، به حاشیه رانده شده و تحت فشار 
است ولی قطعا دوست ندارند ایران به طور کامل به 
بیرون رانده شود چون دشمنی با ایران به ابزاری برای 
کسب مشروعیت حکام جدید سعودی تبدیل شده 
 است. تاوقتی دشمنی با ایران و تشدید اختالفات و 
تفرقه افکنــی به افزایــش محبوبیت ســلمان در 
عربســتان منجر می شــود، چرا بخواهنــد از راه 
»دیپلماسی« وارد شوند؟ حاال هرچقدر هم رییس 
جمهور کشــورمان از »مذاکره« و »دیپلماســی« 
ســخن بگوید و وزیر خارجه صراحتا عنوان کند که 

آماده کمک به عربستان هستیم و ...
ظریف پیــش تر در مقاله ای در آتالنتیک در ســال 
گذشــته خواســتار راه حلی برد - برد برای آینده 
روابط دو کشور شــده بود. برای ســعودی ها برد-

برد یعنی منــزوی کردن ایــران . برای ایــران اما 
 برد-برد همان اســت که فرمانده کل قوا فرمودند: 
 » ایران را می شناسند و اگر هم نمی شناسند، االن 

بشناسند.«

وال استریت ژورنال: 
حمایت از تحریم ایران در 

اتحادیه اروپا رو به افزایش است
دیپلمات هــای آگاه در گفت وگــو بــا روزنامه 
وال استریت ژورنال از افزایش حمایت ها از تحریم  
ایران خبر داده اند.به گفته این روزنامه  در جریان 
دیدار وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوگزامبورگ 
در این راستا گرفته نشد اما میان وزرای خارجه 
اتحادیه اروپا رایزنی هایی برای اعمال تحریم هایی 
علیه اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی وجود 
دارد.دولت های سه کشــور اروپایی همزمان، در 
حال تالش برای پیش بــردن تحریم های جدید 
علیه 1۵ فرد و نهــاد ایرانی هســتند. هر گونه 
تصمیم گیــری در این مــورد، نیازمند حمایت 

تمامی ۲۸ عضو اتحادیه اروپا است. 

 گروه 7 از اقدام نظامی غرب
 در سوریه حمایت کرد

هفت کشــور صنعتی جهان موســوم به گروه 7 
اعالم کرد که از اقداماتی که به منظور جلوگیری 
از توانایی سوریه در زمینه به کارگیری تسلیحات 
شیمایی صورت می گیرد، حمایت می کند.سران 
این کشــورها در بیانیه ای که آلمان آن را منتشر 
کرد، اعالم کردنــد: »ما کامال از اقــدام آمریکا، 
بریتانیا و فرانسه به منظور کاستن از توانایی رژیم 
اسد  برای به کارگیری از تســلیحات شیمیایی 
و جلوگیری از اســتفاده آتی ایــن ژریم حمایت 
می کنیم.« این کشــورها همچنین خواســتار 
پیگیری راهــکار دیپلماتیک بــرای حل بحران 

سوریه شده اند.

عصر کاستروها در کوبا پنجشنبه 
به پایان می رسد

رائول کاسترو، رییس جمهور کوبا روز پنجشنبه 
از سمت خود کناره گیری می کند رائول کاسترو، 
رئیس جمهور کوبا ماه گذشته در یکی از آخرین 
 ســخنرانی هایش به عنــوان رهبر این کشــور 
کناره گیری از قدرت را اعالم کرده بود. در همین 
حال برخی از مردم نیز معتقدنــد اگرچه تغییر 
دولت صورت می گیــرد اما همچنــان همانند 
گذشته اســت و کاســتروها بر مســائل کشور 
نفوذ دارند.این نخســتین بار است که در شش 
دهه گذشــته نام فامیلی رییــس جمهور کوبا 
کاسترو نخواهد بود و وی عضوی از نسل تاریخی 
کاستروها نیست و یونیفورم نظامی به تن نخواهد 

داشت و رهبر حزب کمونیست نخواهد بود.

پشت پرده تحریم های جدید 
آمریکا علیه روسیه

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا مانع اجرای 
برنامه تحریمی جدید دولت خود علیه روســیه 
شده اســت.با این حال درســت یک روز بعد از 
اعالم تحریم های جدید ضد روسی از سوی نیکی 
هیلی، سارا سندرز، ســخنگوی مطبوعاتی کاخ 
ســفید اعالم کرد دولت آمریــکا در حال حاضر 
صرفا تحریم های جدید در مورد روسیه را مدنظر 
قرار داده است و تصمیم گیری در خصوص اجرای 
این تحریم ها در آینده صــورت خواهد گرفت.به 
گزارش واشنگتن پســت بعد از آنکه نیکی هیلی 
روز یکشنبه در شــبکه تلویزیونی سی بی اس از 
اعمال تحریم های جدید علیه روســیه خبر داد، 
ترامپ به مشاوران امنیت ملی خود گفت از اینکه 
برنامه تحریم های جدید اعالم شده است ناراحت 
اســت، زیرا او هنوز آمادگی اجرای آنها را ندارد.
هنوز مشــخص نیســت که آیا هیلی به اشتباه 
تحریم های جدید را، قبل از آنکه رییس جمهور 
به طور رسمی آنها را امضاء کند، اعالم کرده است 

یا در کل اشتباه دیگری رخ داده است. 

نهایت وقاحت!

مهرماه 94 بود؛ روزهای سخت پس از فاجعه منا که ما اینجا در ایران بودیم و دل مان آن سوترها در سرزمینی که سالهاست به دست حاکمان خبیث 
شریری که خود را »خادمین حرمین شریفین« می نامند، غصب شده است. 

دولت ترجمه غلط الیحه 
»پالرمو« را به مجلس 

فرستاده بود
 عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با 
بیان اینکه دولت ترجمه غلط الیحه »پالرمو« 
را به مجلس فرستاده بود، خواستار بازگشت 
این الیحه برای بررســی مجــدد به مجلس 
شــد.علیرضا ســلیمی در تذکری گفت: در 
بررســی الیحه »پالرمــو« در خصوص منع 
کمک به گروه های تروریســتی، ترجمه ای 
که دولت محترم به مجلس ارائه داد، ترجمه 
غلطی بود.وی ادامه داد: نمایندگان بر اساس 
آن ترجمه اشتباه با این الیحه موافقت کردند 
و آن را به تصویب رساندند.ســلیمی با اشاره 
به ایراد شــورای نگهبان بــه ترجمه الیحه 
»پالرمو« تاکید کــرد: این الیحه مجددا باید 
در صحن مجلس بررســی شود و نمایندگان 
بر اساس ترجمه صحیح در مورد این الیحه 
تصمیم گیــری کنند؛ در برجــام نیز چنین 

ایراداتی وجود داشت.

ریابکوف در دیدار با سفیر ایران در 
مسکو:

مسکو هیچ تغییری را در قبال 
برجام نمی پذیرد

مهدی ســنایی ســفیر جمهوری اسالمی 
ایران در روسیه با ســرگئی ریابکوف معاون 
وزیر خارجــه فدراســیون روســیه دیدار 
کــرد.در این مالقــات موضوعــات مختلف 
همکاری های دو کشــور در عرصه های بین 
 المللی و از جمله برجام مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
در این دیدار ریابکوف اعالم کرد: سیاســت 
روسیه همچنان حمایت و حفظ برجام است 
و هیچ تغییــری را در قبــال آن نمی پذیرد.

همچنیــن در جریان این رایزنــی دو طرف 
بر حــل بحران منطقــه و ســوریه از طریق 

گفت وگو های سیاسی تاکید کردند.

حمله تروریستی نیمه شب 
از خاک پاکستان به برجک 

مرزی میرجاوه
روابط عمومی قــرارگاه قدس نیروی زمینی 
ســپاه در اطالعیــه ای از اقــدام قاطعانــه 
رزمندگان ایــن قرارگاه در ناکام گذاشــتن 
حمله تروریست ها به یک برجک مرزبانی در 

منطقه مرزی میرجاوه خبر داد. 
در این درگیری ســه نفر از تروریســتها به 
هالکت رســیدند. گفتنی اســت؛ همچنین 
در حمله ناکام تروریســت ها به این برجک، 
یکی از مرزبانان دالور نیروی انتظامی نیز به 

شهادت رسید.

تصویب کلیات اصالح قانون 
اجرای سیاست های اصل ۴۴

در نشســت علنی روز گذشــته خانه ملت، 
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
و نظارت بر اصل 44 قانون اساســی مبنی بر 
طرح اصالح قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساسی به بحث گذاشته شد 
که در نهایت نماینــدگان با کلیات این طرح 

موافقت کردند. 
همچنین نمایندگان مجلس با واگذاری ها و 
جلب مشارکت بخش های غیردولتی در حوزه 
های ســالمت، آموزش و فرهنگ مخالفت 
کردند.  در بخش دیگری از این جلسه سوال 
نماینــده ارومیه از وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی را درخصوص واردات صافی 

دیالیز به کشور وارد ندانستند.

کافه سیاست

عکس  روز 

طبل زنی الریجانی در 
معبدی در ویتنام

 تلگرام اوایل اردیبهشت
 بسته می شود

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

بین الملل

  سعودی ها دست بردار سیاست های خبیثانه علیه ایران نیستند

دور نزدیــک ایران و 
آسیای مرکزی

ارزش ســرمایه های 
مردم حفظ خواهد شد

آســیب رســانی به 
زندگی مردم ممنوع

توپ برجام در زمین 
اروپا

دولت را در سیاست های 
ارزی حمایت می کنیم

آگهی دعوت از بستانکاران 

مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه مهندسی نیرو سازان زاگرس سپاهان- سهامی خاص

حامد حاجی بنده 

)نوبت اول(

شرکت منحله در حال تصفیه مهندسی نیرو سازان زاگرس سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 40۵0۵ و شناسه ملی 10۲60۵۸190۵ 
پیرو آگهی منتشره انحالل در روزنامه رسمی شماره ۲0۵99 مورخ 94/09/01 در اجرای ماده ۲۲۵ قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که ادعا و یا طلبی از شرکت فوق دارند دعوت 
می شود با در دست داشتن مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ درج اولین آگهی به آدرس محل تصیفه این شرکت واقع در اصفهان خیابان غرضی- خیابان خردمند- روبروی بوستان یکتا پالک 

7 کدپستی ۸19634176۸ مراجعه نمایند بدیهی است پس از انقضا مدت مذکور هیچ گونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

قاضی زاده هاشمی
 وزیر بهداشت:

بهارستان

معاون اول رییس جمهور گفت: نظام بانکی کشور 
باید با برنامــه ریزی و مدیریــت نقدینگی موجود 
کشور به جامعه اطمینان دهد که ارزش دارایی های 

مردم حفظ خواهد شد.
اســحاق جهانگیری در جلســه ســتاد اقتصادی 
ساماندهی مسائل ارزی کشور اظهار داشت: حفظ 
ذخایر و منابع بانک مرکزی به عنوان پس انداز ملی 
از اولویت های دولت اســت که با اجرای سیاست 
 های ارزی اتخاذ شــده این مقصود حاصل خواهد 

شد. 
وی در ادامه  گفت: دولــت اجازه نمی دهد زندگی 
میلیون ها ایرانی متاثر از نوســانات ارزی به دست 

برخی افراد سودجو آسیب ببیند. 
جهانگیری از بانک مرکزی خواست با ایجاد حساب 
سپرده گذاری سکه همانند ســپرده گذاری ارزی 
در بانک ها اقدام الزم را انجام دهد تا مردم بتوانند 
با سپرده گذاری طال و ســکه نزد بانک ها سود این 

سپرده گذاری ها را نیز دریافت کنند.

اجازه نمی دهیم زندگی 
میلیون ها ایرانی آسیب ببیند

جهانگیری:

کابینه

قاضی زاده هاشــمی در صحن علی مجلس 
 در پاســخ به بخشــی از صحبت های نادر 
قاضی پور نماینــده ارومیه کــه گفته بود 
وزیر ثروت باالی هزار میلیــارد تومان دارد 
و نماینــده انحصاری واردات لنز چشــم از 
آمریکا برای او است و به همین دلیل دغدغه 
 تولید ایرانی ندارد، تصریح کرد: چرا تهمت 
می زنید، یا این حرفها راست است یا دروغ؛ 
اگر راســت باشــد که من وزیر، لیاقت این 
جایگاه را ندارم و باید پشت میله های زندان 
باشــم و یا دروغ است که ایشــان باید حد 

بخورد و پشت میله های زندان باشد.
وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی 
تصریح کرد: حقوق ما وزرا دو میلیون و 900 
هزار تومان تا 3 میلیون تومان است و کسی 
هم نمی داند که من حقوق دانشــگاه را می 

گیرم که 3 میلیون تومان است.

حقوق وزرا 3 میلیون تومان 
است

صادق زیباکالم
تحلیلگر مسائل سیاسی:

دیدگاه

یک عضو هیئــت رییســه فراکســیون والیی با 
بیان اینکه تلگرام از اوایل اردیبهشــت ماه بســته 
می شود، گفت: اگر پیام رسان های خارجی همچون 
اینســتاگرام و واتس آپ نیز قوانین کشــورمان را 
نپذیرند به مرور بســته خواهند شــد.  ابوالفضل 
ابوترابی گفــت: در دنیا، فضای مجازی براســاس 
قوانین کشورها اداره می شــود و حتما باید مجوز 

بگیرند.
وی یادآور شــد: بارها به تلگرام پیشنهاد دادیم که 
فعالیتش را ذیل قوانین ایران ادامه دهد ولی تلگرام 
این موضوع را نپذیرفت. اگر در ادامه راه، تلگرام یا 
بقیه پیام رســان های خارجی حاضر به پایبندی 
 به قوانین ما باشــند، می توانند فعالیتشان را ادامه 

دهند.
ابوترابی اضافه کرد: بر این اســاس طبق شنیده ها 
در آینده نزدیک و احتماال اوایل اردیبهشت تمامی 
پیام رســان های خارجــی و در وهلــه اول تلگرام 
 در صورت عدم پذیرش قوانین کشــورمان بســته 

می شوند.

 تلگرام اوایل اردیبهشت
 بسته می شود

 نماینده مجلس: 

خبر

صادق زیباکالم گفت: بعید به نظر می رســد 
مرتضوی به خارج از کشور رفته باشد چون او 
حتی زبان انگلیسی هم نمی داند؛ اما حتی اگر 

به خارج از کشور هم برود، کجا برود؟
او ادامــه می دهد: »مرتضوی امیدوار اســت 
رییس قوه قضائیه از اختیارات خودش استفاده 
کند و پرونده او را مجددا برای دادرســی به 
دادگاه بفرســتد اما بعید به نظر می رسد که 
آیت ا... آملی الریجانــی چنین کاری را انجام 
بدهد«. زیباکالم با بیان این که شاید مرتضوی 
کارهای شخصی دارد و رفته تا به آنها رسیدگی 
کند، می گوید: »من فکر می کنم او به زودی 
خودش را به دادگاه معرفی می کند و اگر هم 
زندانی شــود، برای او در زندان تسهیالتی را 
در نظر می گیرند و بــه او مرخصی می دهند. 
بنابراین فکر می کنم او بــه همین زودی ها 

ظاهر می شود.«

مرتضوی انگلیسی بلد نیست 
که خارج برود

سمیه پارسا
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ایجاد کسب و کار خانگی برای ۱۳۰۰ اصفهانی
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بامسئوالن

امام جمعه موقت اصفهان:
 باید گریبان غارتگران
 بیت المال را گرفت

حجت االســام محمدتقی رهبــر، امام جمعه 
موقت اصفهان ضمن تاکید بر لزوم و اهمیت امر 
به معروف و نهی از منکر، اظهار داشت: متاسفانه 
فرهنگ امر به معروف و نهــی از منکر را از یاد 
برده و فرامــوش کرده ایم، ایــن تکلیف هم بر 
عهده دولت و هم برای آحاد ملت شــریف است 
حجت االسام رهبر در ادامه تصریح کرد: یکی 
از نکات مهم مورد بحث این اســت که تا زمانی 
که با منکرات بزرگ برخورد جدی نشود، نمی 
توان جلوی منکرات کوچــک را گرفت. وی  در 
ادامه گفت: مثا اگر در کشور رشوه، تبعیض و 
اختاس صورت بگیرد باید گریبان شخصی که 
از بیت المال سوء استفاده کرده و غارت کرده را 
گرفت و آن شخص را به مردم معرفی کرد به این 
روش  میتوان اعتماد مردم و ملت را نســبت به 
نظام و حکومت جلب کرد. امام جمعه اصفهان 

افزود: در حال حاضر مشــکل اصلی در مملکت 
ما مســائل مالی اســت، اگر مردم ببینند که با 
متخلفین بزرگ که حقــوق نجومی می گیرند، 
طاها را می برند و کسی که بیت المال را غارت 
میکند برخورد می شود نه با آنان که آفتابه دزد 
هســتند، قطعا اعتماد مردم به نظام و حکومت 
جلب می شود؛ پس برای جلوگیری از منکرات 
باید به ســراغ منکرات بزرگ رفت تــا بر افکار 

عمومی تاثیر کند.

بازار

انواع ماگ

 فروش بلیت گروهی قطار
 از طریق سایت رجا

به منظور دسترســی مطلوب مســافران بویژه 
ســازمان ها، نهادها، دانشــگاه ها و هیئت  های 
مذهبی به بلیت گروهی قطــار، درگاه اینترنتی 
ثبت و پذیرش درخواســت های سفر گروهی در 
صفحه اصلی پایگاه اینترنتی رجا راه اندازی شد. 
بر اساس اعام روابط عمومی شرکت حمل و نقل 
ریلی رجا ارائه تخفیف در بلیت برخی از قطارهای 
این شــرکت که از 16 فروردین امسال آغاز شده 

بود، تا پایان خرداد ماه ادامه دارد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان:

۲ هزار و ۹۴ پرونده تخلف در 
بازرسی های اصفهان تشکیل شد

 معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهــان گفت: بدنبــال اجرای طرح 
نظارتی روی اصناف و مراکــز خدماتی پذیرایی 
و گردشگری بیش از ۲ هزار و ۹۴ پرونده تخلف 
تشــکیل شــد.معاون نظارت و بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان افزود: 
بیشترین گزارشات مردمی به این سامانه مربوط 
به عرضه عمومی از جمله اقامتی، پذیرایی، بین 
راهی و غیره بود همچنین پــس از آن به ترتیب 
باالترین گزارشات مردمی و تماس با این سامانه  
مربوط به توزیع و قیمت مــواد غذایی، آجیل و 
خشکبار است قیمت میوه و ســبزی و پوشاک 

است.
 ورود خودرو های قاچاق 

 به کشور تایید شد
رییس کل گمــرک ایران خبــر ترخیص با ثبت 
سفارش های غیرقانونی 6۴۸1 خودروی خارجی 
در ســال ۹6 را تایید کرد.فرود عســگری اظهار 
داشــت: همه کاالهایی که وارد کشور می شود و 
باید از گمرک ترخیص گــردد و  باید دارای ثبت 
سفارش معتبر باشد.وی با اشــاره به اینکه بنابر 
شرایط موجود تمام مواردی را که گمرک انجام 
داده طبق قانون بوده ادامه داد:تعداد خودروهای 
ثبت سفارش شده در زمان بسته بودن سایت ثبت 
سفارش خودرو را بیش از 6 هزار دستگاه عنوان 
بوده و این اقدام در سایت ثبت سفارش سازمان 

توسعه تجارت صورت گرفته است.

 مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام اصفهان گفت: 
بیش از ۸۲۰ تن تخم مرغ با نرخ تعاونی در راستای 
برنامه ریزی بــرای توزیع تخم مــرغ دولتی با نرخ 
متعادل در سطح استان اصفهان توزیع شد.علی اکبر 
نجفی اظهار داشت: به منظور تنظیم بازار تخم مرغ، 
این اداره کل با هماهنگی ستاد تنظیم بازار استان و 
بخش خصوصی نســبت به برنامه ریزی توزیع تخم 
مرغ دولتی با نرخ متعادل در ســطح استان اصفهان 
اقدام کرد.وی بیان داشت: در راستای برنامه توسعه 
اقتصادی، اداره کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان 
در حال حاضر وظیفه تنظیم بازار پروتئین )مهم ترین 
منبع غذایی( کشور را بر عهده دارد.مدیر کل شرکت 
پشتیبانی امور دام اســتان اصفهان بیان داشت: در 
همین مــدت در قالب صدور حواله شــش هزار تن 
گوشت مرغ منجمد و گوشت قرمز در سطح استان 
توزیع شده که شــامل ۴6۹ هزار کیلوگرم گوشت 
قرمز منجمد وارداتی و ۸6 هزار کیلوگرم گوشت قرمز 
منجمد داخلی و پنج هزار تن گوشــت مرغ منجمد 
داخلی بوده است.وی ادامه داد: به منظور حمایت از 

تولیدکنندگان و تثبیت نرخ گوشــت مرغ در بازار با 
صرف هزینه ۳۰۲ میلیارد ریال اداره کل پشتیبانی 
استان اصفهان اقدام به خریداری و ذخیره سازی چهار 
هزار و ۵۴۰ تن گوشــت مرغ منجمد کرد که پس از 
خرید و بسته بندی و انجماد، ذخیره سازی یا توزیع 
شده است.نجفی افزود: طی سال ۹6 با توجه به شیوع 
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد طیور در سطح کشور و 
معدوم ســازی حجم قابل توجهی از مرغ تخمگذار، 

بیش از ۸۲۰ تن تخم مرغ با نرخ تعاونی توزیع شد.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام اصفهان خبر داد:

توزیع ۸۲۰ تن تخم مرغ با نرخ تعاونی در اصفهان

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،630،000
تومان

820،000نیم سکه
تومان

525،700ربع سکه
تومان

340،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

162،057
تومان

      قیمت سکه و طال

ماگ مسافرتی دو 
جداره درب دکمه ای

 49,000
تومان

ماگ پریموس

 47,000
تومان

ماگ کوهنوردي استنلي

 149,000
تومان

دوازدهمین اجالس اقتصادی 
ایران و ازبکستان

عکس روز

خبر

بیش از 1۷میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در استان 
اصفهان جذب شده است.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
استان اصفهان گفت: پارسال با مشــارکت 1۷میلیون و 
6۴6هزار دالری ســرمایه گذاران افغانستانی و آفریقایی 
اجرای چهار طرح اقتصادی در اســتان کلید خورد.  علی 

صبوحی افزود: این سرمایه گذاری ها در بخش هاي صنعتي شامل فلزي، فرش ماشیني و شیمیایي و راه اندازی 
نیروگاه خورشیدی بوده است.وی گفت:برگزاری نشست ها و پیگیری حل و فصل مشکات سرمایه  گذاران  
خارجی در زمینه های محیط زیست، مالیات، پروانه کار و اقامت از دیگر فعالیت های این اداره کل به منظور 
جذب و توسعه حضور سرمایه گذاران در استان بوده است.صبوحی افزود: تا کنون دو میلیارد و ۸۰۰میلیون 
دالر سرمایه گذاری خارجی شامل ۵۰طرح اقتصادی با مشارکت کشورهای ایتالیا، افغانستان آلمان و امارات 

در استان به ثبت رسیده است.

مشارکت خارجی ها 
در اجرای طرح های 
اقتصادی اصفهان

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در رده سنی 1۵ الی ۲۹ سال را ۲۵.۳ 
درصد اعام کرد.آمار نرخ بیکاری جوانان 1۵ تا ۲۹ ساله حاکی از 
آن است که ۲۵.۳ درصد از فعاالن این گروه سنی در سال 1۳۹6 
بیکار بوده اند. همچنین بررســی تغییرات ساالنه ی نرخ بیکاری 
جوانان 1۵ تا ۲۹ ســاله نشــان می دهد، این نرخ نسبت به سال 
قبل ۰.6 درصد کاهش یافته اســت.افزون بر این، تعداد شاغلین 

در ســال 1۳۹6 به ۲۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و 61۳ نفر رسید که 
نسبت به سال گذشته ۷۹۰ هزار و ۵61 نفر افزایش یافته است .بر 
اساس این اعام در سال 1۳۹6، به میزان ۴۰.۳ درصد جمعیت 
1۰ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند .همچنین بررسی 
سهم اشتغال ناقص نیز نشان می دهد که در سال 1۳۹6، به میزان 
1۰.۴ درصد جمعیت شاغل،   کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده 

و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی است که ۳۸.۸ 
درصد از شاغلین 1۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت  هفته کار کرده اند. 
بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نیز نشان می دهد 
که در سال 1۳۹6، بخش خدمات با ۵۰.۴ درصد بیشترین سهم 
اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های 

صنعت با ۳۲.۰ درصد و کشاورزی با 1۷.6 درصد قرار دارند.

طبق اعالم مرکز آمار:
سهم 5۰ درصدی خدمات در اشتغال کشور

بیش از هزار و ۳۰۰ اصفهانی برای رونق کســب 
و کار خانگی تسهیات اشــتغال خانگی دریافت 
کردند. مدیریت کارآفرینی و اشــتغال اداره کل 
تعاون کارو رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: 
هدف از تصویب و اباغ مشاغل خانگی، ساماندهی 

فضای کسب و کار خانگی، کاهش هزینه های تولید و افزایش سطح درآمدی خانواده هاست.سیدجمال 
الدین میرهادی افزود: پارسال، ۴۰میلیارد تومان بودجه برای تسهیات رونق کسب و کار خانگی به استان 
اصفهان اختصاص داده شد.وی گفت: مبلغ تسهیات اشتغال خانگی 1۰۰میلیون ریال برای افراد مستقل 
و یک میلیارد ریال برای پشتیبان است.مدیریت کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان گفت: دارندگان مدارک فنی و حرفه ای و یا هر آموزشگاه آموزشی می توانند با مراجعه به 

پایگاه اینترنتی مشاغل خانگی از تسهیات مشاغل خانگی بهره مند شوند.

 سریع ترین راه مقابله با بیکاری؛

ایجاد کسب و کار خانگی 
برای ۱۳۰۰ اصفهانی

در روزگاران گذشــته، صنایع دســتی بــه عنوان 
پدیده اي تمام عیار در هر عهد حضور فعال داشــته 
است. در ایامی که ماشین بوجود نیامده بود و حتي 
در دوراني که حضور آن به گستردگی امروز نبود این 
صنعت بود که حامي تمامي اســتعدادها و آفرینش 
های سازندگی بشر بود.به همین دلیل است که امروز 
با نگاه به صنایع دســتی هر قوم و قبیله اي مي توان 
دریافت آن قوم در چه مرحله اي از صنعتگري بوده 
است. با نگاهی به صنایع دستی اصفهان نیز متوجه 
می شــویم که نیــکان اصفهانی مــا در اوج قدرت 
صنعتگری به ســر میبرده اند و توانسته اند صنایع 
دســتی شــگرفی با تلفیق چندین هنر به یادگار 

بگذارند.
استقبال از صنایع دستی استان اصفهان  

تولیدکنندگان صنایع دســتی در استان اصفهان، 
نــوروز امســال ۲۴۵ میلیارد ریــال از محصوالت 
خود را به گردشــگران فروختنــد. روابط عمومی 
اداره کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان به نقل 
از معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گرشگری اســتان اعام کرد: در 
نوروز ۹۷ با اتخــاذ تدابیری برای تولیــد و ترویج 
صنایع دســتی و کمک بــه اقتصــاد هنرمندان و 
تولیدکنندگان، در تمام ۲۴ شهرســتان اســتان 
اصفهان، نمایشگاه ها و بازارچه های عرضه اینگونه 
صنایع دایر شــد. جعفر جعفر صالحــی افزود: این 

در حالیســت که در نوروز ۹۵ در 1۲ شهرســتان و 
در نوروز ۹6 نیز در 1۹ شهرســتان استان اصفهان 
بازارچه و نمایشــگاه های عرضه و فروش برپا شده 
بود. وی اضافه کرد: اســتفاده از ظرفیت بوم گردی 
ها در نوروز امســال برای عرضه و فــروش صنایع 
دســتی، فصل جدیدی از عرضه این محصوالت را 

در کشــور رقم زد. جعفر صالحی خاطرنشان کرد: 
در نوروز امســال، اســتفاده از توان بوم گردی ها، 
مناطق عشــایری و افزایش اعتماد مشتریان برای 
خرید از فروشــگاه های ثابت محصــوالت صنایع 
دســتی)بیش از ۹۵۰ فروشــگاه( که با راه اندازی 
 )Votecht.ir(سامانه دریافت پیشنهادمشــتریان

همراه بــود، در مجموع منجر به فروش کم ســابقه 
۲۴۵ ریالی صنایع دســتی در اســتان شد. معاون 
صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی اصفهان 
افزود: به برکت توان هنرمنــدان و تولیدکنندگان 
شــاخص اصفهان در عرصه ملی و بین المللی، این 
استان جایگاهی ارزشــمند در حوزه اقتصاد صنایع 
دستی دارد. یک سوم از انواع صنایع دستی دنیا و دو 
سوم از صنایع دستی کشور، در استان اصفهان تولید 
می شــود و این استان ســهم 6۰ درصدی از تولید 
اینگونه صنایع در کشور را داراست. از مجموع ۳۰۰ 
رشته صنایع دســتی ثبت و شناخته شده در ایران، 
1۹6 رشــته در اســتان وجود دارد که اکثر آنها در 
 نمایشگاه میدان نقش جهان اصفهان نیز به نمایش 

گذاشته شده است.
صنایع دستی اصفهان ، نماینده هنر اصیل 

قوم ایرانی
صنایع دســتی اصفهان در طول قرن های متمادی 
به عنوان نماینده هنر اصیل قــوم ایرانی در جهان 
معرفی شــده اســت. از این رو اگر اصفهان را مهد 
صنایع دستی ایران بنامیم ســخنی به گزاف نگفته 
ایم. چرا کــه ویژگي هاي فکــري و رواني صنعتگر 
اصفهاني مانند ذوق، هنر، پشتکار و قناعت موجب 
شده اســت تا فرآورده هاي دست ســاز اصفهان نه 
تنها در کشــورمان خریداران فراوان داشــته باشد 
بلکه مسافران و گردشــگران و عاقمندان خارجي 
 نیز طالب دست ساخته هاي اصفهان با ویژگي هاي 

خاص آن باشند.

تلفیق هنر و اقتصاد!

هر چند صنایع دستی بیانگر صنعت و هنر نیاکان و نمایشگر ذوق و هنر مردم هر کشور است 
اما این روزها این هنر اصیل و یادگار گذشتگان بسیار به اقتصاد شهر اصفهان توانسته کمک 
کند و دیگر تنها یک هنر محسوب نمی شود بلکه به چشم یک اقتصاد پویا و ارز آور باید به 

آن توجه شود.

  استقبال از صنایع دستی استان اصفهان ؛  

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: حقوق مســتمری بگیران حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی تا 
سقف 1۹ و نیم درصد افزایش یافت.سید تقی نوربخش گفت: افزایش حقوق سایر سطوح هم به زودی مشخص 
خواهد شد.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین وعده همسان سازی حقوق بازنشستگان را تا پایان 
سال ۹۷ به شرط پرداخت شدن بدهی دولت به تامین اجتماعی داد و اظهار داشت: مجلس در بودجه سال ۹۷ 
دولت را مکلف به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات ســازمان کرده است که به شرط اجرایی شدن 

شرایط برای همسان سازی حقوق ها مهیا می شود.

افزایش ۱۹.5 درصدی 
حقوق مستمری بگیران 

عی
ما

جت
ن ا
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ت

رضا واعظ مقدم شهردار درچه

آگهی مناقصه)نوبت اول(
شهرداری درچه در نظر دارد بر اساس بودجه سال 1۳۹۷ و مصوبه شماره ۹۷/۸/ش مورخ 1۳۹۷/۰1/1۴ شورای اسامی شهر ادامه عملیات اجرایی 

و تجهیز سالن ورزشی شهدای دینان را از طریقه مناقصه عمومی به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: معادل پنج درصد مبلغ اعتبار بصورت وجه نقد واریز به حساب ۰۲1۵۴۳۳۵۵۸۰۰۴ سپرده شهرداری 

درچه نزد بانک ملی شعبه مرکزی درچه یا به صورت ضمانتنامه بانکی
اعتبار اولیه: ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )سه میلیارد( ریال

تاریخ چاپ  آگهی مناقصه: چاپ نوبت اول 1۳۹۷/1/۲۹ و نوبت دوم 1۳۹۷/۲/۵ 
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از زمان نشر آگهی نوبت دوم به مدت 1۰ روز

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1۳۹۷/۲/16 
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائی پیشنهادات: ساعت 1۵ روز سه شنبه مورخ 1۳۹۷/۲/1۸ در ساختمان اداری شهرداری درچه

1- نحوه اجرای پروژه و سایر  اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه وضمائم آن درج گردیده است.
۲- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

۳- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و شرکتها دارای تایید صاحیت و رتبه بندی معتبر با رعایت ظرفیت خالی) مجاز( و ارجاع کار
۴- توانائی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات عقد پیمان

۵- مبنا محاسبه فهرست بها ابنیه سال 1۳۹۷ 
6- داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه های مذکور

آدرس دریافت اسناد مناقصه: درچه- میدان امام- ابتدای خیابان نواب صفوی- ساختمان شهرداری
www.dorchehcity.ir :وب سایت شهرداری

تلفن: ۳۳۷6۲۰۴۵-۰۳1 داخلی 1۷ و 1۸ 

     فرزانه مستاجران
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فعال فرهنگ و تاریخ کاشان خبر داد:
آغاز مرمت و احیای حمام 
تاریخی میرزا آقا احسان 

محمود ســاطع در محل حمام تاریخی میرزا آقا 
احســان از آغاز مرمت این حمــام تاریخی خبر 
داد و برداشتن حدود ۸۰ تن خاک و آوار و زباله 
از محل مخروبه های این حمام را مرحله  اول این 
پروژه و مرحله بعد را استحکام بخشی بقایای این 
حمام دانست که باید طبق اصول مربوطه ایمن 
 شده و بعد از آن مراحل مرمت ساختمان شروع
 شود. ســاطع از شــکل گیری گروه دوستداران 
میراث فرهنگی زیر نظر این ســمن خبر داد که 
پیگیر احیای بافت و مکان های تاریخی ازجمله 
حمام تاریخی میرزا آقا احسان در محله درب باغ 
کاشان اســت. این فعال فرهنگ و تاریخ کاشان 
ضمن تقدیر از مهنــدس محمد مروج که حامی 
اصلی احیاء موزه و کتابخانه منوچهر شــیبانی و 
خانه کاج است اظهار داشت که با همت مهندس 
مروج خانه میرزاآقا احسان هم تبدیل به »اقامتگاه 
احسان« شد که در نوع خود اولین اقامتگاه سنتی 

در کاشان هست.

 مدیر کل میراث فرهنگی
 استان مطرح کرد:

 برگزاری آئین پاسداشت
روز جهانی بناهای تاریخی  

مدیر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهان 
گفت: امروز آئین پاسداشــت روز جهانی بناها و 
محوطه های تاریخی ساعت 16 الی 19 در محل 
مجموعه جهانی مســجد جامــع عتیق اصفهان 
برگزار می شــود. وی تاکید کــرد: در این آئین 
که با همکاری دانشــگاه هنر اصفهان برگزار می 
شود، پیشکسوتان میراث فرهنگی استان با ایراد 
ســخنانی ضمن بیان اهمیت حفاظــت از آثار و 
محوطه های تاریخی به معرفی یکی از طرح های 
شــاخص مرمتی در خانه های تاریخی اصفهان 

می پردازند.

فرهنگی

آغاز مرمت و احیای حمام تاریخی میرزا آقا احسان

پیشنهاد سردبیر:

میراث

مدیرعامل موسسه »بهمن سبز«:
سینما ساحل، عید فطر 
بهره برداری می شود

محمود کاظمی، مدیرعامل موسســه »بهمن 
سبز« گفت: دو ماه دیگر مصادف با عید سعید 
فطر، پردیس سینمایی ساحل واقع در اصفهان 
با 9 پرده نمایش و ســینما فلسطین بروجرد با 
ظرفیت ۷۵۰ صندلی، افتتــاح و بهره برداری 

می شوند.

افتخارآفرینی یک فیلم کوتاه 
اصفهانی در جهان

یک فیلم کوتاه اصفهانی، جایزه ای در جشنواره  
استرالیایی به دست آورد. جایزه بهترین فیلم در 
بخش حقوق بشر جشنواره »فونیکس« ملبورن 
اســترالیا به فیلم »ســفید کمرنگ« ساخته 
غالمرضا جعفری، فیلم ســاز افغانستانی مقیم 

اصفهان اهدا شد.

 اکران  »درباره فروشنده«
در اصفهان آغاز شد

اکران مستند »درباره فروشنده« در گروه سینمایی 
هنر و تجربه اصفهان آغاز  شد. این مستند، درباره 
فیلم »فروشنده«، ساخته اصغر فرهادی و روایتی 
مستند از شــکل گیری ایده و فیلم نامه تا آخرین 
مراحل ساخت فیلم »فروشنده«، هفتمین ساخته 
اصغر فرهادی است.»درباره فروشنده« بر اساس 
تصاویر پشت صحنه فیلم، همراه با صحبت های 
اصغر فرهادی و منتقدان بین المللی سینما روایت 

می شود. 

برگزاری نشست بررسی شعر، 
تئاتر و نقاشی در اصفهان

یک نشست بررسی شعر، یک اجراخوانی و یک 
نمایشگاه نقاشــی در اصفهان برگزار می شود. 
جلســه معرفی و نقــد مجموعه شــعر »فردا 
همیشه روزهای بهتری هست« برگزار می شود. 
این مجموعه شعر، ســروده زهرا صرامی است 
و علی فردوسی، نقد و بررســی آن را به عهده 
دارد. این نشســت به همت خانه ادبیات حوزه 
هنری استان اصفهان، شنبه 1 اردیبهشت ماه 
 ســاعت 1۸ در خانــه هنرمنــدان اصفهــان

 برگزار می شود.

معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری استان اصفهان گفت: 
بیمه هنرمندان از اولویت های کاری این معاونت 
خواهد بــود؛ چراکه معتقد هســتیم بیمه موجب 

استقبال بیشتر از هنر صنایع دستی و جذابیت آن 
می شود.جعفرجعفر صالحی اظهار کرد: طی نوروز 
سال جاری مسافران ۲۴۵ میلیارد و۵۰۰ میلیون 
ریال از بازارچه ها، نمایشــگاه ها، فروشــگاه های 

ثابت و فروشگاه های بوم گردی برپا شده در استان 
اصفهان صنایع دستی خریداری کرده اند.

معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان 
اینکه محوریت تخلفات با اتحادیه اســت، تصریح 
کرد: در معاونت صنایع دســتی ســعی بر فعالیت 
کارشناسانه داریم،؛ اما با این وجود در نوروز سال 

جاری در میدان نقش جهان و بازارهای اطراف آن 
تخلفی با عنوان فروش اجناس خارجی مشــاهده 

نشد.
جعفرصالحی تصریح کرد: نمی توان منکر تخلفات 
شد؛ اما به نسبت ســال های قبل، سال جاری در 
خصوص فروش اجنــاس خارجی عاری از هرگونه 

تخلف بودیم.

معاون صنایع دستی استان اصفهان :

بیمه هنرمندان صنایع دستی در اولویت کاری است

چند ماهی می شود که پرونده ثبت محوطه تاریخی 
سیلک متوقف شده است؛ توقفی که به دلیل تجاوز 
به حریم درجه یک این محوطه تاریخی رخ داده و به 
نظر هنوز نیز ادامه دارد. در این میان مسئوالن شهر از 
شهرداری گرفته تا قوه قضائی سکوت اختیار کرده اند 
و با این سکوت مجوزهای الزم را در اختیار متجاوزان 

قرار داده اند. 
ازحدود ۷ ســال گذشــته تاکنون طــی اقداماتی 
غیر قانونی، مردم توانسته اند در بخش هایی از حریم 
محوطه تاریخی ســیلک که کاربری آنها باغداری و 

کشاورزی بوده، ساخت و ساز کنند. 
به طوری که رییس اداره میــراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری کاشــان می گوید، ساالنه 
نزدیک به 1۵۰پرونده تجاوزو ســاخت و ســاز غیر 
قانونی در حریم ســیلک تشــکیل و رسیدگی می 
شود. ولی متاسفانه در آخر حکم عدم تعقیب توسط 
دستگاه های قضائی صادر می شود و  افرادی که اقدام 
به ساخت و ســاز غیر قانونی کرده اند و حاال دستگاه 
قضائی برخوردی با آنها نکرده، درخواست خدماتی 
چون آب، برق و گاز را دارند؛ درخواستی که از سوی 
اداره میراث فرهنگی کاشــان به تایید نمی رسد. در 
این میان مردم از یک ســو و اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری از سوی دیگر دو طرف 

ماجرا هستند. 
محسن جاوری می گوید اداره میراث فرهنگی کاشان 
 هر ســاله انرژی و زمان زیادی را صرف این موضوع

 می کند بدون آن که به نتیجه ای برسد. 

وی معتقد است این شــهروندان متخلف، همزمان 
دو جرم را مرتکب شــده اند. ابتــدا کاربری زمین را 

نقض کرده اند و دوم بدون 
پروانه، اقدام به ساخت و ساز 
کرده اند. به گفته وی؛ حل 
این مشکل نیازمند نگاهی 
کالن اســت و الزم اســت 
اســتانداری در این راستا 
اقدام کند؛ زیرا با تالش های 
مسئوالن شهرســتان راه 
به جایی نخواهد رســید و 
متعاقبا تا زمانی که تکلیف 
این موضوع مشخص نشود، 
ادامه پرونده ثبت جهانی آن 

متوقف خواهد شد؛ چراکه با وجود چنین شرایطی 

دنبال کردن پرونده ثبت جهانی محوطه سیلک کاری 
بیهوده است و به نتیجه نخواهد رسید. 

این گفته هــا در حالی مطرح 
می شــود که در سال 1393 
اســتانداری اصفهــان طی 
جلسه ای با ریاســت رسول 
زرگرپور تصمیــم گرفت، به 
ازای زمین هایی تحت مالکیت 
مــردم در عرصــه ایــن اثر 
تاریخی، زمین هایی معوض 
برابر با محدوده اشغال شده به 
شهروندان ارائه دهد؛ اما هنوز 
پس از گذشت چند سال این 

امر به نتیجه نرسیده است. 
به همین دلیل جاوری از محسن مهرعلیزاده، استاندار 

فعلی اصفهان تقاضا می کند که یک بار دیگر به این 
موضوع رسیدگی کند و طرح اعطای زمین معوض به 
مالکان را از سر بگیرد. زیرا  اگر نگاه ها همچنان مانند 
گذشته باشد، سیلک نمی تواند حق و حقوق خویش را 
حفظ کند؛ بنابراین باید با نگاهی صحیح با هدف حفظ 
محوطه سیلک و در نظر گرفتن بودجه ای مناسب، 

زمین های حریم را خریداری و آزاد کرد.
البته طرح زمین های معوض از ســوی اداره میراث 
فرهنگی کاشان در حالی مطرح می شود که مالکان به 

شدت نسبت به آن معترض هستند. 
به گفته آنها؛ زمین های در نظر گرفته شده از سوی 
اســتانداری اصفهان به هیچ عنوان مناسب نیستند 
و ارزش آنها با زمین های فعلــی برابری ندارد. از این 
رو معتقدند اگر قرار اســت زمین معوض ارائه شود و 
یا اینکه زمین ها خریداری شــوند دولت باید رعایت 
انصاف را در این زمینه داشته باشد.الزم است اداره و 
دانشکده میراث در این محوطه ها کاوش هایی را انجام 
دهند تا در صورت نبود اثــر تاریخی در این محل ها 
بتوانیم به مردم امکانات ارائه دهیم؛ اما به دلیل هزینه 
زیاد و نداشتن بودجه، این کار معطل مانده است. با این 
حال شهرداری برای حل شدن مشکل مردم با اینکه 
این کار جزو وظایفش نیست، اقدام به عقد قراردادی با 
اداره میراث فرهنگی کرده و هزینه های آن را  متقبل 
شده است ولی هنوز اقدامی عملی از سوی دانشکده 
میراث صورت نگرفته است. موضوعی که جاوری دلیل 
آن را  پرداخت نشدن مبلغ تعهد شده از سوی دولت 
بیان می کند و می گوید هم اکنون همه مقدمات کار 
فراهم شــده و درصورت واریز مبلغ، تعهدات انجام 

خواهد شد.

سیـلِک سرگردان!
  سکوتی که به قیمت تخریب یک محوطه تاریخی تمام شد   

تحدید حدود عمومی
1/304 شماره: 974511921647574-97/1/21 آگهی تحدید حدود 

عمومی ثبت  اسناد و امالک شرق اصفهان- بخش 5
پیرو آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396 آگهی تحدید حدود قسمتی 
از امالک و مستغالت واحد ثبتی شرق اصفهان که به موجب ماده 14 
قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود می شود و به شرح شماره های 

ذیل می باشد: 
1- 5225/5- آقای اسماعیل چنگانیان خوراســگانی فرزند رضا به 
ش.ش 9316 و کدملی 1283795035 صادره از اصفهان تابع دولت 
جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ یکبابخانه تحت پالک 5 فرعی 
مجزی شــده از 5225/1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

115/59 مترمربع.
2- 5446/8- آقــای محمد باللی فرزند عبــاس به ش.ش 5274 و 
شــماره ملی 1293417947 تابع دولت جمهوری اســالمی ایران- 
ششدانگ یکبابخانه تحت پالک 8 فرعی مجزی شده از پالک ثبتی 
5446 اصلی واقــع در بخش 5  ثبت اصفهان به مســاحت 107/05 

مترمربع.
3- 9927- خانم مریم رشــیدی امنیه فرزند قاسم به ش.ش 1931 
و شــماره ملی 1291500820 صادره از حوزه 8 اصفهان تابع دولت 
جمهوری اســالمی ایران- ششــدانگ یک قطعه زمیــن مزروعی 
تحت پالک 9927 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

1264/18 مترمربع.
4- 10178/5- آقای احمدرضا شمسی فرزند عبدالمحمد به ش.ش 
747 و کدملی 1198582499 تابع دولت جمهوری اســالمی ایران- 
ششدانگ یکبابخانه تحت پالک 5 فرعی مجزی شده از 10178 اصلی 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 78/70 متر مربع.
5- 12040/5- آقای جهانگیــر معطر علی ابادی فرزند علی، ش.ش 
873 و کدملی 1286718317 تابع دولت جمهوری اسالمی ایران – 
ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک 5 فرعی مجزی شده از پالک 
ثبتی 12040 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 160 

مترمربع.
6- 12040/6- آقای سعید پورشــب فرزند محمود به ش.ش 407 و 
کدملی 1287757235 تابع دولت جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ 
یک قطعه زمین پالک 6 فرعی مجزی شده از 12040 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/10 مترمربع.
7-12303- خانم فخری ربانی فرزند حسین به ش.ش  57 و کدملی 
1291296263 تابع دولت جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ یک 
قطعه ملک پالک ثبتی 12303 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان- 
اراضی شهرستان جی- به مساحت 595/4 مترمربع- موروثی از مرحوم 

حسین طغیانی )ربانی( که به موجب دادنامه تقسیم ترکه 278-377 
مورخه 81/02/31 شعبه 23 دادگاه عمومی اصفهان در سهم متقاضی 
قرار گرفته است که مستدعی اولیه اســمعیل نعمت اللهی بوده که در 

آگهی های قبلی از قلم ساقط گردیده، بدینوسیله آگهی می گردد.
8- 12466/4- آقای محمد ابوالحسنی حســن ابادی فرزند محمد 
حسین به ش.ش 17 صادره جرقویه و کدملی 5649834652 )نسبت 
به ســه دانگ مشاع( و آقای ســعید ابوالحسنی حســن ابادی فرزند 
میرزاحســین به ش.ش 8 اصفهان و کدملی 5649909482 )نسبت 
به سه دانگ مشاع( تابعین دولت جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ 
یکبابخانه تحت پالک 4 فرعی مجزی شده از 12466 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 95/84 متر مربع.
9- 12953/164- موقوفه امامزاده حسن ابن ابراهیم )ع( اطشاران به 
نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان- ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور تحت پالک 164 فرعی مجزی شده از 12953 

اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 3460/53 مترمربع.
10- 15190/127- اداره اوقاف وامور خیریه شهرســتان اصفهان- 
ششدانگ دو باب مغازه موقوفه متصل بهم تحت پالک 127 فرعی از 

15190 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
11- 15338/1- آقای مرتضی اتحادی ابری فرزند عباس به ش.ش 
1354 و کدملــی 1283642417 تابــع دولت جمهوری اســالمی 
ایران- ششدانگ یکباب ساختمان تحت پالک 1 فرعی مجزی شده 
 از 15338 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 96/44 

مترمربع.
روز تحدید: 1397/02/24

به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در محل تعیین حدود حضور نداشته باشند مطابق 
ماده 15 قانون مذکور ملک آنها با حضور اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شــد ضمنــا اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک 
که در موقع تحدید حدود حاضر نشــدند مطابق ماده 20 قانون ثبت 
اسناد و امالک از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی فقط 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد همچنین برابر تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبتی مصوب 73/2/25 مجلس شورای 
اســالمی معترضین بایســتی ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه نمایند 
در صورت برخورد هر یک از روزهای تعیین شــده بــا تعطیلی پیش 
 بینی نشده عملیات تحدید حدود روز بعد همراه پالکهای دیگر انجام 

خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1397/01/29

م الف:977 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

اجرایيه
9710426794400014  شــماره  1 شــماره اجراییــه: /310
9609986794401076 شــماره بایگانــی شــعبه:  پرونــده:
961077 بموجــب درخواســت اجــراي حکــم مربوطــه بــه 
شــماره  9710096794400014 و شــماره دادنامــه مربوطــه 
9609976794404326 محکوم علیه روح اله قربانی سینی محکوم 
است به حضور در دفترخانه اســناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو 
به شماره انتظامی 53 ایران 356 ج 89 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
پانصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز هزینه نشر آگهی بر 
مبنای تعرفه قانونی در حق محکوم لــه زینت نجفی چمطاقی فرزند 
آقاگل به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خیابان زینبیه خیابان 
دکتر مفتح مادی ارزنان نبش کوچه آل محمد منزل یزدانی کدپستی 
8197187436 و نیز پرداخت نیم عشر حق االجرا.  محکوم علیه مکلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم 
به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) 
مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به 
یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 955 شعبه 14 حقوقی 
مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )424 کلمه،4 کادر(  

اجرایيه
9710426796100018  شــماره  1 شــماره اجراییــه: /309
پرونده:9609986796100500 شــماره بایگانی شــعبه:960500 
بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976796101331 محکوم علیه ســعید شله جلوخانی 
فرزند حســین به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ هشــت میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و صد و 
پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررســید چک 95/04/30 تا تاریخ اجرای حکم و پرداخت نیم عشر 
حق اال جرا در حق محکوم له عباس بینا فرزند رضا به نشــانی استان 
اصفهان شــهر اصفهان میدان امام حسین دفتر راه صادق و کدپستی 
8147733115،  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
 به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یــا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانــون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مــال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال بــرای پرداخت دیون کافی 
نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچه صــورت اموال پس 
از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 959 شــعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 
 حل اختــالف اصفهان)مجتمع شــهدای مدافع حــرم( )414 کلمه،

4 کادر(  

هاجر مرادی

محوطه باســتانی ســیلک اگرچه از نظر 
تاریخی از اهمیت بســیار زیادی برخوردار 
است، اما متاسفانه به سبب بی توجهی هایی 
که به آن روا داشته شده، اکنون بستری برای 
بافت مسکونی شهر شده است. خانه هایی 
که طی بیش از 3۰ ســال اخیــر روی این 
میراث کهن قد علم کرده  و حفاری هایی که 
برای لوله کشی و کندن پی ساختمان و... در 
این محوطه انجام شده، زخم هایی عمیق بر 
چهره سیلک ۷ هزار ساله ایجاد کرده است.
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با همکار بدجنس چه باید کرد؟

ازدواجپیشنهاد سردبیر:

فضای مجازی

5  دلیل عصبانیت و 
پرخاشگری بین همسران 

از جمله مواردی که باعث ایجاد پرخاشگری بین 
زوجین می شود ، موارد زیر است:

 1- تعریف هــای مصنوعــی می کنید: تعریف 
کردن های مصنوعی مثــل : »وای ممنون که 
آشپزخونه رو تمیز کردی« به نظر خوب می آید 
اما در واقع با این جمله به کنایه به او می گویید 
که آدم نامرتب و بی انظباطی اســت. بیایید به 
جای استفاده از جمالت کنایه آمیز حرف دلتان 
را بزنید. مثال بگویید: میشه لطفا در تمیز کردن 

آشپزخونه به من کمک کنی؟
2-در جستجوی تالفی هســتید:هفته پیش 
قرار بود مهمانــی بروید اما همســرتان دیر از 
سر کار آمده است. درســت است که آن لحظه 
به او گفته اید اشــکال ندارد و یا مهم نیست اما 
این دلخوری را تا فرصت بعــدی در دلتان نگه 
می دارید تا بتوانید ایــن کار او را تالفی کرده و 
دلیلی برای ســرزنش کردن او داشــته باشید. 
بهترین کار این اســت که دربــاره این موضوع 

صحبت کنید و ناراحتی خود را ابراز کنید. 
3- علیرغــم میل تان بله می گویید: روراســت 
باشید و اگر تمایل به انجام دادن کاری ندارید 
دلیلــش را توضیح دهید. هیچوقــت به خاطر 
اجتناب از بحث خودتان را مجبور به انجام دادن 

کاری که دوست ندارید نکنید.
4-کارها را به تعویــق می اندازید: گاهی اوقات 
بنابر دالیلی وانمود می کنید کاری که همسرتان 
از شــما خواســته را فراموش کرده اید یا این 
که مدام آن را بــه تعویق می اندازیــد. در این 
شــرایط علت این رفتارتان را پیــدا کنید یا به 
جای این دست و آن دست کردن مستقیما به 

او نه بگویید.
5- سکوت می کنید: ترجیح می دهید به جای 
جنگیدن، سکوت کنید. اگر می خواهید رابطه 
خوب و سالمی داشته باشــید به جای این که 
همیشه اخمو و عبوس باشید هر چیزی که باعث 

نارحتی تان شده است را بازگو کنید.

چگونه در شبکه های مجازی 
جذاب باشید؟

نســبت به حوادث و رخداد ها جو گیر 
نشوید: در کشــور ما تا دلتان بخواهد رخداد 
و حوادث متنوع رخ می دهد.اما این حوادث رخ 

نمی دهند که ما معروف تر و مشهور تر شویم.
ادای انسان های شکســت خورده و بی 
روحیه را در نیاورید: مردم اگر احساس کنند 
که شما شکست خورده اید نه تنها غم گین نمی 
شوند بلکه خوشحال هم می شوند. شخصیت 
جذاب و دوست داشتنی اصاًل از متن ها و عکس 
های بی روحیه و منفی گرایی اســتفاده نمی 
کنند. اینکه ما عکس از بدبختی و مشــکالت و 
درد های خود منتشر کنیم هیچ جذابیتی برای 

دیگران ندارد.
روابط شخصی و خصوصی خود را نمایان 
نکنید: در حال حاضر تب عکس گرفتن های 
روابط شــخصی و خصوصی باال گرفته اســت. 
عکس گرفتن از روابط شخصی و خصوصی مد 
نیست. افراد کوچک فکر می کنند اگر از روابط 
شــخصی خود تصاویری را منتشر کنند خاص 
تر به نظر می رســند. در صورتی که اصال این 

طور نیست.
در مقطع زمانی صبح پســت بگذارید: با 
انتشار تصاویر در مقطع زمانی صبح به مخاطبان 
خود بفهمانید چقدر سحر خیز بودن هستید.

شــخصیت جذاب و دوست داشــتنی اصوالً با 
زندگی کردن به شکل درست میانه خوبی دارند 
و ســحر خیز بودن هم شکلی از درست زندگی 

کردن است.
زیاد و پشت سر هم پست نگذارید: همیشه 
آنالین بودن و همیشه پای ثابت فضای مجازی 
بودن شــخصیت ما را به عنوان یک فرد بیکار و 
بی هدف نشان می دهد. فضای مجازی در کنار 
فضای اصلی زندگی مان زیبا می شود. اگر فضای 
مجازی جای فضای حقیقی زندگی مان را بگیرد 
هیج توفیقی ندارد. شخصیت جذاب و دوست 
داشتنی زیاد و پشت سر هم پست نمی گذارند و 
به صورت مداوم آنالین نیستند. برای شخصیت 
جذاب و دوست داشتنی فضای حقیقی زندگی 

زیبا تر و مهم تر است.
توهین نکنید: آیا می دانستید ورزشگاه های 
ما و فضای مجازی یک نقطه مشــترک دارند؟ 
نقطه مشترک این دو فضا این است که تبدیل به 
بستری برای بد دهنی کردن شده اند. ما چه از 
نظر دینی، فرهنگی،اجتماعی و .. جایز نیستیم 
که به دیگران توهین کنیــم. االن تب بدهنی 
کردن به افراد خاص باال گرفته است. این افراد 
خاص می توانند چهر ه های هنری،سیاســی ، 

ورزشی و.. باشند.

مثبت اندیشی

10 روش برای کاهش استرس
مشغله زندگی و کار، فشارهای جسمی و روحی 
در محیط اطراف، آلودگی ها و تنش ها و بسیاری 
عوامل دیگر باعث می شوند سطح استرس در یک 
فرد، بیش از حد معمول باشــد ولی می توان با 
استفاده از چند روش و تکنیک مناسب و انتخاب 
شیوه مناسب زندگی،  میزان استرس وارد شده را 

کنترل کرد و کاهش داد. 
۱ – تفکر و تمرکز یا مدیتیشن: هر رفتاری که 
تکرار شونده باشد منبعی برای مدیتیشن است.

این رفتار شامل پیاده روی ، قدم زدن ، شنا کردن، 
نقاشی کشیدن ، اسب سواری و... است که به شما 
کمک می کند در لحظه ، خونسردی خود را حفظ 
کرده و آرام شــوید .متخصصین عقیده دارند در 
زمانی که با استرس مواجه می شوید می توانید 
برای مدت 5 تــا 1۰ دقیقه بــه رفتارهای تکرار 
شونده بپردازید . این کار سطح استرس شما را به 

طور چشمگیری کاهش خواهد داد .
۲ – خود را در حالــت آرامش تصور کنید: 
ســعی کنید یک تصویر آرام و رویایی برای خود 
ایجاد کنید . برای شروع می توانید در ذهن خود 
هر چیزی را که شما را آرام می کند تصور کنید. 
هرچه تصویر ذهنی ســاخته شــده توسط شما 
واقعی تر و قوی تر باشد ، شــما بیشتر از حالت 

استرس زا دور می شوید .
۳ – تنفس عمیق: چشــمان خود را ببندید ، 
تاجای ممکن که می توانید هــوا را به ریه خود 
وارد کنید و سپس به آرامی نفس خود را بیرون 
بدهید . به نفس کشیدن خود دقت کنید و روی 
آن تمرکز کنید و سعی کنید در وجود خود آن را 
تصویر سازی کنید . برای 1۰ بار این عمل را انجام 
دهید و هربار بیشتر از دفعه قبل احساس آرامش 

خواهید کرد .
۴ – به اطراف خود توجه کنید: آگاهی و توجه 
دیدگاهی نو بــه زندگی روزانه با تکیه بر شــعار  
همین جا ، همین االن  دارد کــه زندگی را غنی 
تر و معنی دار تر می ســازد . ایــن دیدگاه مانند 
دیدگاه کودکان به زندگی اســت یعنی زندگی 
کردن بدون اینکه در مورد اتفاقات و رخدادهای 
اطراف قضاوت کنیم . آگاهی و توجه یعنی در آن 
واحد تنها بر روی یک چیز تمرکز داشته باشیم و 
از فکر کردن همزمان به چند چیز پرهیز کنیم . 
این کار باعث کاهش استرس و عصبانیت در افراد 

خواهد شد .
۵ – چای بنوشــید: تحقیقات ثابــت کرده 
است سطح هورمون های اســترس زا در بدن ، 
کورتیزول، در افرادی که به طور معمول از چای 
استفاده می کنند بسیار کمتر است . این گزارش 
نتیجه تحقیق روی افرادی اســت که ۶ هفته در 
شرایط استرس زا نگهداری شده بودند ، دسته ای 
از افراد که چای مصرف می کردند نسبت به آنان 
که از سایر نوشیدنی ها اســتفاده می کردند ، در 

مقابل استرس مقاوم تر بودند .
6-عشق بورزید: متخصصین می گویند روابط 
اجتماعی به مغز کمک می کند تا بهتر فکر کند، 
به شما کمک می کند تا راه حل های جدید را در 
شــرایطی که برای اولین بار است که در آن قرار 
گرفته اید بهتر و درســت تر بیابیــد . همچنین 
مطالعات نشان می دهند که تماس های بدنی ، 
مثل نوازش کردن حیوان خانگی ، باعث کاهش 
فشار خون و کاهش هورمون های استرس زا در 

بدن شما خواهد شد .
 7- خود را ماســاژ دهید: هر دو دســت را  
روی شــانه ها و گردن قرار دهید. با کف دست و 
انگشتان ، خود را ماساژ دهید. فشار دادن محکم 
با دست باعث آزاد شدن و رفع خستگی شانه ها 
میشود. با یک دست ، آرنج و بازوی دست مخالف 
را بگیرید و خوب ماســاژ دهید. این کار را از بازو 
شــروع کنید و تا انگشــتان پایین بروید و ادامه 
دهید. حرکت را برای دست دیگر نیز انجام دهید .

8- وقت استراحت بگیرید :هنگامی که فشار 
کاری زیادی احســاس میکنید ، مکان آرامی را 
پیدا کنید و بنشینید یا دراز بکشید و خود را برای 
دقایقی از شرایط استرس دور کنید . چند نفس 
عمیق بکشید و بر نفس کشیدن خود تمرکز کنید 

تا ضربان قلبتان آرام شود . 
9- به موســیقی گوش دهید: متخصصان 
میگویند ، موسیقی باعث آرام شدن ضربان قلب و 
تسکین روح است . پس در شرایط سخت و نگران 
کننده میتوانید با گوش دادن به آهنگی که ریتم 

مالیمی دارد خود را آرام کنید . 
۱0- تغییر نگرش دهید: نگاه کردن فرزندانتان 
یا نگاه محبت آمیز به همسر ، دیدن عکس حیوان 
خانگی ، فکر کردن به قطعه جواهری که دوست 
دارید آنرا بخرید ، تصور مکانی که دوست دارید 
در تعطیالت آنجا سفر کنید و هرچیز دیگری که 

خودتان فکر میکنید ، لبخند بزنید.

سـر و کلـه زدن با یـک همـکار بدجنـس آسـان نیسـت. برخی 
وسوسـه می شـوند که رفتاری پرخاشـگرانه در پیـش بگیرند به 
این امیـد که فـرد مقابل بـه رفتارهـای مخـرب اش پایـان دهد. 

برخـی دیگـر، مقابله به مثـل می کننـد. 
اولیـن قدم این اسـت کـه بفهمید محرک ایـن رفتار او چیسـت. 
افـرادی که محبـوب و با اسـتعداد هسـتند، بیشـتر مـورد حمله 
قـرار می گیرنـد چـون دیگـران با دیـدن آن ها بیشـتر احسـاس 

خطـر می کننـد. بنابرایـن شـاید اگـر حواس تـان بـه غـرور فرد 
پرخاشـگر باشـد و نگذاریـد خدشـه دار شـود، خطـری متوجـه 
شـما نخواهـد بـود. در واقـع اگـر فـرد زیردسـت بـه رییسـش 
احتـرام بگـذارد، تهدیـد یـا احسـاس خطـر را در رییـس  خنثی 
می کنـد.  گاه حتی یک اشـاره کوچک، مثال نوشـتن یـک جمله 
در آخـر ایمیل کـه »از کمک تان بسـیار متشـکرم« یـا تعریف از 
کسـی یا چیزی کـه شـما واقعـا تحسـینش می کنیـد، می تواند 

کارسـاز باشد.
هـر کسـی در محیـط کارش بایـد حامیانـی داشـته باشـد، 
همـکاران و افـرادی باال تـر و پایین تـر از شـما کـه می تواننـد 
قهرمانـان و نیـز طرفداران تان باشـند. بـا حامیان خـود صحبت 
کنیـد و ببینید چـه کمکـی می توانند به شـما بکنند، چـه آماده 
باشـند تـا فقـط برداشـت شـما را تاییـد کننـد چـه بخواهند به 

جانـب داری از شـما صحبـت کننـد.

با همکار بدجنس چه باید کرد؟

قسمت های سفت شکالت را  از روی لباس جدا کنید. اگر همچنان سفت بود و جدا نشد یک بطری آب سرد روی 
شکالت گذاشته و اجازه دهید یک ساعت بماند. سپس آن را با قاشق یا کاردک که نوک تیز نباشد، خرد کنید و 
از لباس جدا کنید. حاال باید لکه مانده از شکالت را از روی لباس پاک کنید، برای این کار از یک قاشق چایخوری 
سرکه، یک قاشق چایخوری مایع ظرف شویی و یک فنجان آب گرم استفاده نمایید. یک اسفنج بردارید به محلول 
آغشته کرده و روی لکه بکشید،  سپس ده دقیقه منتظر بمانید  و  با  استفاده یک پارچه مناسب، لکه را از داخل و 

خارج لباس پاک کرده  و مدام پارچه را جابه جا کنید و با قسمت های تمیز آن لکه را از بین ببرید.

پاک کردن شکالت از 
روی لباس و پارچه ری

ه دا
خان

اگر برای دکوراســیون منزل مبلمانی با رنگ های 
روشــن در نظر گرفته اید، پس بهتر اســت برای 
روح بخشیدن به دکوراسیون داخلی اتاق  از رنگ 
های شــاد برای پرده یا فرش اســتفاده کنید. اگر 
می خواهید که فضای صمیمانه تری را تجربه کنید 
ازپرده هــا و فرش های طرح دار در دکوراســیون 
منزل تان اســتفاده کنید، می توانید پرده هایتان 
را  از پارچه های طرح دار انتخاب کنید ولی به علت 
طرح دار بودن از یکی  از رنگ های خنثی منزل تان 

برای رنگ پرده استفاده کنید.
هر چقدر انتخاب رنگ خوبی برای پرده ها و مبلمان 
داشته باشید این زیبایی فقط با انتخاب یک فرش 
مناســب تکمیل خواهد شــد برای این که فضای 
اتاق  خود  را از کسالت و بی روح بودن خارج کنید، 
بهترین گزینه استفاده از فرش های پر نقش ایرانی 
با رنگ های بسیار شاد است. فضاهایی را که اغلب 
دکوراســیون کرم و قهوه ای دارند را با فرش های 
ایرانی زیباتر می کنند و برای این که فضا جذاب تر 
باشد می توانید از کوسن هایی زیبا با نقش مایه های 

همان فرش ها استفاده کنید. فرش ایرانی پر نقش 
و نگار و پر از رنگ است ســعی کنید در کنار آن از 
پارچه های ساده تر استفاده کنید تا فضا سنگین 
و شلوغ نشــود. اگر خواهان فضایی با حس و حال 
کالسیک و آرامش بخش هستید، از تنالیته رنگ 
های گرم استفاده کنید  و از ترکیب تمام رنگ هایی 
که انتخاب کرده اید در جزئیــات پرده، مبلمان و 

فرش بهره ببرید. 

پرده ها، عناصر روح بخش دکوراسیون؛

ست کردن پرده، مبلمان و فرش
ورودی هــا بهترین و مهم ترین جا بــرای قرار دادن 
گلدان های شما هستند، گلدان شما می تواند روی جا 
کفشی یا کنسول شما قرار بگیرد. یک گلدان متوسط 
با گل های پر و چند رنگ زیبایــی خاصی به فضای 
ورودی شما می بخشد. حضور گلدان روی میز های 
جلو مبلی شما ارتباط زیادی با ابعاد و اندازه میز شما 

دارد، اگر میز جلو مبلی شما کوچک است.
 یک گلدان متناســب برای میز جلو مبلی خود تهیه 
کنید، یک گلدان با ارتفاع متوســط و گل های بلند 
یا کوتاه با توجه به ســلیقه و عالقه خود تهیه کنید. 
برای کنج فضای نشیمن شما گلدان های بلند با گل 
های بلند بسیار مناسب است، این گلدان ها به خوبی 
می توانند فضای خالی نشیمن شما را پر کند.  گلدان 
آشپزخانه را بزرگ در نظر بگیرید و برایش کنجی را 
مهیا کنید، یک گلدان شیشه ای بزرگ با گل های بلند 
به خوبی فضای آشپزخانه ی شما را دگرگون می کند. 
برای میزهای غذاخوری گلدان و گل های بلند اصال 
توصیه نمی شود، گلدان های کوچک و با فاصله از هم 
به همراه گل های پر کوتاه یا تک شاخه برای میز غذا 

ی شما بسیار مناسب اند؛ چرا که ارتباط دیداری را از 
شما نمی گیرند. گلدان را رو به روی تخت خواب خود 
قرار دهید تا صبح ها چشــمتان را به روی زیبای ها 
بگشایید، اگر فضای اتاق شما نسبتا خلوت است پس 
از یک گلدان بزرگ با گل های پر اســتفاده کنید، در 
غیر این صورت گل های ساده و تک شاخه و کوتاه تر با 
 گلدان کوچک برای فضای اتاق خواب شما مناسب تر

 است.

راهنمای انتخاب گلدان مناسب؛

خانه را عطرآگین کنید

چیدمان

در این میان گروهی افراط می کنند و هر چیزی که 
مد شود، می پوشند؛ این گروه دائم به دنبال آخرین 
مد هستند و از همه درباره آن می پرسند؛ »امسال 
چه رنگی مد شده است؟«، »کفش پنجه باریک مده 

یا پنجه پهن؟«، »موی کوتاه مده یا بلند؟« 
زمانی اکثریت جامعه لباس های معقول و معمول 
می پوشــیدند اما در فصل ها بهار و تابســتان انگار 
همه عادت دارند شلوارهای کوتاه و لگ  های تنگ، 
لباس های نــازک و بدن نما در طــرح و رنگ های 

عجیب و غریب ظاهر شوند.
این اتفاقات خاص شــهر یا کشور ما نیست بلکه به 
وفور در کشورهای دیگر به چشم می خورد ولی آنچه 
برای ما عجیب است تقلید جوانان کشور با هویت 
اســالمی ایرانی از مدهای غربی است. درخصوص 
انگیزه کسانی که اهل مد هســتند گفته می شود 
ترکیبی متناقض از انگیزه ها و عواطف موجب بروز 
چنین روحیه ای در انســان می شود. حاال در کنار 
میل به تنوع، اضطــراب از مهم ترین و اصلی ترین 

دالیلی است که افراد را به دنبال مد می کشاند.
در حقیقت نگرانی و اضطراب از نگاه مردم و ترس 
از این که دیگران چگونه از ظاهــر ما در موردمان 
قضــاوت مــی کننــد، گروهــی را وادار می کند 
کورکورانــه از آنچه نامش مد می شــود پیروی و 
تبعیت کنند. پس به ســمت لباس هایی می روند 
که عجیب باشــد و تغییری در ظاهرشــان ایجاد 
کند؛ تغییری که از نظر آنها می تواند نشان دهنده 

پیشرفت هم باشد.
خیلی ها هم بر این باورند که پوشــش نخســتین 
عالمتی است که نشان می دهد فرد به چه گروهی 

وابسته است به همین دلیل بعضی ها از پوشش های 
گروه های خاص پیروی می کنند.

زمانی افراد تحصیلکرده و کسانی که فرصت زیادی 
برای انتخاب نوع لباس و مــدل موی خود ندارند، 
معموالً نمی توانســتند تابع مد باشند اما با گذر در 

شبکه های مجازی متوجه می شــویم که در حال 
حاضر این اتفاق از ســمت تحصیلکرده ها و قشــر 
مرفه جامعه می افتد و در واقع آن ها خودشان عامل 
ترویج مدها هستند. خیلی از افراد جامعه، به ویژه 
آنها که سن و ســالی دارند، تصور می کنند جوانان 

تنها کسانی هستند که به دنبال مد می روند و سعی 
می کنند با آن هماهنگ شوند؛ در تمام دنیا جوانان 
سریع تر و بیشــتر از ســایر افراد جامعه به دنبال 
اتفاقات جدید جهان هستند و تالش می کنند خود 
را با آن هماهنگ سازند. در واقع می توان گفت این 
خصوصیت و ویژگی در ذات آنها نهفته است و تنها 
به مد مربوط نیست؛ اما همین موضوع باعث شده 
که بخش عمده ای از جوانان کشور ما شبیه یکدیگر 

لباس بپوشند.
این نوع رفتار نــه فقط در پوشــش، بلکه در لحن 
بیان، نحوه آرایش مو  و صــورت نیز خودش را نشان 
می دهد. حاال جذابیت این موضوع برای جوانان به 
قدری اهمیت دارد که نمی تــوان از ورود مدهای 
جدید بــه کشــورهای مختلف جلوگیــری کرد. 
اینجا تنها رســانه ها به خاطر کم کاری در زمینه 
پوشــش و ترویج مدهای عجیــب و غریب مقصر 
نیستند،مســئوالن متولی مد و لباس هم که قرار 
بود در این زمینه قدم های اصلی را بردارند و مروج 
لباس اســالمی ایرانی باشند در خواب زمستانی به 
سر می برند و کمیته ســاماندهی مد و لباس ایرانی 
سالها اســت مهر ســکوت بر لبانش دوخته است. 
خانواده ها هم به جای فرهنگسازی درست، صحبت 
کردن مداوم و بهره گیــری از ترفندهای خالقانه 
برای استفاده نکردن فرزندانشان از پوشش و سبک 
های غربی هزینه های الزم را برای خوشگذرانی ها 
و تهیه اخرین مدل لباس و لوازم آرایش در اختیار 
آن ها قرار می دهند. انگار همه دســت روی دست 
گذاشته اند تا ما جهان سومی ها با بدترین چالش 
قرن حاضر یعنی مد و پوشش دســت و پنجه نرم 
کنیم. شاید نخواستیم باور کنیم همه این موضوع 

تقصیر غرب نیست.

نقاب ُمد  روی چهره شهر
  پوشش، چالش جهان سومی هاست؛  

دیگر مثل گذشــته پنهان کردن صورت پشت قاب بزرگ 
عینک های آفتابی شیک به نظر نمی رسد. پس بهتر است 
در انتخاب عینک کمی دقت کنید و قاب های کوچک تری 
انتخاب کنید.  پوشــیدن لباس هایی که از پوست طبیعی 

حیوانات ساخته شده اند به نظر کاری چندش آور و وحشیانه می رسد.
خریدن یک تیشرت ساده با قیمت گزاف بسیار احمقانه است چون با هزینه کمتری هم می توانید همین تیشرت 
سفید ساده را بخرید.کفش های گلیمی در قرن 14 بیشتر توسط دهقانان استفاده می شد چون یک بار مصرف 
بودند. پاشنه های این کفش ها که به شکل نخ های گونی هستند از هر برندی که باشد خیلی زود فرسوده می شود.
هنگام خرید باید به جنس پارچه دقت کنید. پارچه های مصنوعی هم برای سالمت بدن مضر هستند چون از مواد 

شیمیایی ساخته شده اند و هم برای محیط زیست مضر هستند.
 پوشیدن جوراب های توری همیشه اشتباه است همچنین پوشیدن کفش های پاشنه نازک بسیار سخت است. 

لباس هایی که هرگز 
نباید بخرید

اگر مدت هاست شلوار مدل گشاد تن نکرده اید، انتخاب 
رنگی که مناســب اندام و هماهنگ با سایر لباس هایتان 
باشد کمی دشوار خواهد بود؛ اما رنگ های خنثی همیشه 
 راحت ترین رنگ های انتخابی هســتند کــه به راحتی

 می توانید آنها را با رنگ های مختلف ست کنید. 
شلوار گشاد جین در رنگ تیره، می تواند برای یک گردهمی دوستانه مناسب باشد. همین طور، طرح مناسب و 
شیکی برای سرکار رفتن است. این مدل شلوار را با کفش های تخت یا پاشنه دار و حتی کفش های کتانی ست 
کنید. اگر بلوز یا پیراهنی که با شلوار گشاد به تن کرده اید روی کمر را بگیرد باعث می شود نامرتب به نظر برسید. 
شاید یک پیراهن گشاد روی شلوار تنگ زیبا جلوه کند اما بلوز گشاد در کنار شلواری که همین خصوصیت را 
دارد جلوه خوبی نخواهد داشت.  یک رنگ را در نظر بگیرید و از سر تا پا لباس هایتان را در همان رنگ انتخاب 

کنید. این یکدست بودن نیز سبک خاصی خواهد بود. یکرنگ بودن لباس ها شما را بیشتر به چشم می آورد. 

نکاتی برای پوشیدن 
شلوارهای گشاد

شاید چند سال پیش اگر با لباس های دهه ۵0 یا 60 از خانه خارجی می شدیم همه نگاهمان 
می کردند اما حاال نه تنها مردم از طرز لباس پوشیدن عجیب و غریب بعضی ها تعجب نمی کنند 

بلکه از آن پیروی هم می کنند.

آالء توحیدی راد
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استارت آپ
قوانین در حوزه 

استارت آپ ها مسکوت است
سال گذشــته خبر موافقت هیئت رییسه محترم 
اتاق ایران با تشــکیل اتاق های جوانان اعالم شد تا 
زمینه ورود افراد جوانی را فراهم آورد که قصد ورود 
به فعالیت های اقتصاد و کسب و کار های جدید و به 

اصالح استارت آپی)شرکت های نوپا( دارند.
پدارم سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در 
باره این اتاق می گوید: »استفاده از نام »اتاق« برای 
این تشکل به دالیلی امکان پذیر نشد و نهایتا قرار 
شد که این تشکل ها نام »انجمن جوانان کارآفرین 
اســتان ...« را به خود بگیرند«. اگرچه استفاده از 
عنوان »اتاق جوانان« درســت تر بــود زیرا »اتاق 
جوانان« یک نهاد شــناخته شــده در بسیاری از 
کشورهای دنیاست و حتی اتاق بین المللی جوانان 
یک صندلی ثابت در فدراســیون جهانی اتاق ها به 
خود اختصاص داده اســت.« بنابراین گزارش؛ در 
اساســنامه این انجمن که به تایید اتاق بازرگانی 
رســیده و در ســال جاری با برگزاری انتخابات و 
شــناخت اعضا، فعالیت خود را آغاز می کند آمده 

است:
 این انجمن ها عــالوه بر اعضای زیر 39 ســال 
اتاق های بازرگانی، برای شرکت های دانش بنیان 
و استارت اپ ها هم مجاز اســت. این تسهیل، به 
همگرایی و داشتن نهادی قانونی برای جوانان خالق 

و نخبه در استان ها کمک می کند.
 وظایف اصلی اتاق های جوانان در دنیا بر سه پایه، 
مسئولیت اجتماعی، شبکه سازی در کارآفرینی و 

جانشین پروری قرار دارد. 
 عضویت در این انجمن ها عالوه بر اعضای زیر 39 
ســال اتاق های بازرگانی، برای شرکت های دانش 

بنیان و استارت اپ ها هم مجاز است. 
 برای فراهم سازی زمینه مشــارکت بانوان در 
انجمن جوانان، سهمیه مشــخصی برای عضویت 
بانوان در هیئت مدیره انجمن ها پیش بینی شده 

است. 
 تشکیل انجمن جوانان کارآفرین در هر استان، 
در هماهنگــی با اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 

کشاورزی استان انجام خواهد شد. 
مرتضی میــری از اتاق بازرگانی ایــران دراین باره 
می گوید: هدف این انجمن کمــک به کارآفرینی 
جوانان و توسعه کســب وکارهای جدید است که 
در انجمن های تحت مجــوز اتاق بازرگانی فعالیت 
می کنند. دبیــر کارگروه فرش و صنایع دســتی 
کمیسیون توســعه صادرات اتاق ایران  ادامه داد: 
قوانین کشــور در حوزه فعالیت اســتارت آپ ها 
مسکوت اســت که امیدواریم بتوانیم در تعامل با 

دستگاه قانون گذار این مشکالت را رفع کنیم.

 جذب سرمایه گذار
جهت راه اندازی پارک های 
گردشگردی فضایی در کشور

رییس ســازمان فضایی ایران از بررسی فراهم 
کردن زیرساخت های الزم برای ایجاد پارک های 
گردشگری فضایی در کشــور خبر داد. مرتضی 
براری در صفحه اینســتاگرام خود نوشت: یکی 
از حوزه های مناســب برای ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی در زیست بوم فضایی و با هدف 
تکمیل زنجیره ارزش این حــوزه، ایجاد پارک 
های گردشگری فضایی، پارک نجوم و یا ایجاد 

مکان های شبیه ساز خال و... است.
معاون وزیر ارتباطات ادامــه داد: ظرفیت های 
جغرافیایی بسیار ارزشمندی در کشور و به ویژه 
در مناطق کویری برای رصد ستارگان و اجرام 
آسمانی مانند تپه های مریخی دامغان، دشت 
کویر، منطقه گندم بریان کرمان و... وجود دارد 
که مکان هایی بکر و قابل ارتقــا بوده و قابلیت 
سرمایه گذاری و جذب گردشگر را دارا هستند. 
رییس سازمان فضایی ایران تاکید کرد: سازمان 
فضایی ایران در حال بررســی چگونگی فراهم 
کردن زیرساخت و بســتر مناسب برای جذب 
سرمایه گذار در این حوزه است و در همین راستا 
نیز با توجه به عالقه مندی هایی که وجود داشته، 
جلساتی با سرمایه گذاران برگزار شده است. درک 
پدیده های آسمانی، بخشی از تالش سیری ناپذیر 
انسان در راه درک و شناخت نظم حاکم بر تمام 
طبیعت بوده و هست؛ چراکه شرایط کیهانی و 
اقلیمی همواره بر زندگــی او موثر بودند و برای 
استیال بر آن علم اخترشناسی به عنوان شاخه ای 

از علوم پیگیری شد. 
بر این اساس ستاره شناسی یکی از قدیمی ترین 
علوم است و اولین انسان ها به این موضوع توجه 
کردند که اجرام آســمانی به شــکل دایره ای 
حرکت می کنند یا الگوهایی را در حرکتشــان 
تکرار می کنند. امروزه ســتاره شناسان آالت و 
ابزار زیادی را مورد اســتفاده قــرار می دهند تا 
جهــان را مطالعه کنند. تلســکوپ های عظیم 
 تصاویری از اشیای فضایی در اختیار فضانوردان 

می گذارند.«

فناوری

کارآفرینان

فرزانه مستاجران

در حالی سال 1397 ، سال حمایت از کاالی ایرانی نام گرفت که کشور 
شــدیدا به این موضوع احتیاج دارد و حمایت نکردن از کاالی ایرانی 
یعنی مرگ تدریجی تمام کارگران ایران! از دهه 137۰، 1۴ بار دیگر نام 
اقتصادی بر سال های سه دهه گذشته گذاشته شد؛ اما طی این سال ها 
اقتصاد ایران عالوه بر تحریم های اقتصادی خارجی کماکان گرفتار انواع 

بروکراسی های پیچیده، رانت ها، قاچاق و خصولتی هاست.
هر روز یک ایده برای سازندگی کشور

در  این میان هستند نخبگانی که با وجود فشــارهای زیاد اقتصادی و 
اجتماعی بر آنها ، هنوز پای کشورشــان ایســتاده اند و با کارآفرینی و 
حمایت از کارگران به تولید اشــتغال پایدار پرداختــه اند و حمایت از 
کاالی ایرانی یعنی حمایت از این عزیزان و حمایــت از کارگر ایرانی. 
برخی از این جوانان فعال در حوزه اســتارت آپ هــا در حال فعالیت 
هستند و در سال های اخیر نیز توانسته اند جایگاه خوبی در کشور پیدا 
کنند. دنیای تکنولوژی و استارت آپ هر روز در حال پیشرف و معرفی 
ایده های جدید است. در همه دنیا این اتفاق با سرعت خیلی باال در حال 
شکل گیری بوده و در ایران هم رشد استارت آپ ها از این رقابت عقب 
نیفتاده است. هر روز ایده های جدیدی در ایران از طریق استارت آپ 
مطرح شده و ایده پرورانده و در نهایت تبدیل به یک بیزینس پردرآمد 

می شود.

استارت آپ های ایرانی ،حمایت از کاالی ایرانی
  نقش کارآفرینی در عمل به فرامین رهبری؛  

 حمایت از استارت آپ ها 
یعنی عمل به فرامین رهبری

معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری با تاکید بر توسعه 
استارت آپ ها گفت:استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 

فی النفسه موضوع حمایت از کاالی ایرانی  هستند.
 سورنا ستاری در حاشــیه بازدید از یک شرکت دانش بنیان 
تولید کننده محصوالت حــوزه فناوری اطالعات اظهار کرد: 
امسال باید حرکت جدی در راستای توسعه استارت آپ ها و 
شرکت های دانش بنیان داشــته باشیم و تالش کنیم آنها را 

توسعه دهیم و حمایت کنیم.
وی با تاکید بر همکاری ســازمان ها برای توســعه شرکت 
های دانش بنیان واســتارت آپ ها افزود: نباید کرکره اینها 

را پایین بکشیم. 
به گفته معاون علمی رییس جمهور،استارت آپ ها موضوعیت 
شــفافیت خدمات دارند؛ به واســطه آنها قیمت ها شکسته 
می شــود و داللی ها از بین می رونــد و در نهایت خدمات 
در دسترس خواهند شد. ســتاری با بیان اینکه بزرگ ترین 
شــرکت های خارجی در حوزه خدمات هستند، خاطر نشان 
کرد: تا این اســتارت آپ ها و شــرکت ها توسعه نیابند نمی 

توانند محصول خود را بفروشند. 
وی تاکید کرد: اســتارت آپ ها به صورت هفته ای در حال 
رشد هســتند و به دلیل اینکه مردم از خدمات آنها بهره مند 
می شوند، استقبال خوبی شده است؛ این موضوع عین حقوق 

شهروندی بوده که در حال توسعه است. 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: امسال 
باید حرکت جدی کنیم تا مشکالت ســاختاری رفع شوند. 
ستاری با اشــاره به همکاری سازمان ها گفت: در حال حاضر 
اداره استاندارد مجوزهای خوبی در خصوص استانداردهای 

تطبیقی به شرکت های دانش بنیان ارائه می کند.

استارت آپ چیست؟
اســتارت آپ یک رویداد یا همایش، یک وب ســایت و یا اپ موبایل 
نیست. اســتارت آپ یک شــرکت کوچک که در حال درآمدزایی و 

رشد است، نیست. 
 استارت آپ یک ســازمان موقت اســت که با هدف یافتن یک مدل
  کســب و کار تکرارپذیــر و مقیــاس پذیر بــه وجود آمده اســت.

  اســتارت آپ ها، معمــوال حول ایده هــای نوآورانــه و خالقانه بنا 
می شوند. 

 در واقع فرد یا افرادی خوش فکر، با ایده های نو، در جســت وجوی
 روش هایی برای کسب درآمد از آن ایده و تولید انبوه محصوالت یا 
خدمات مبتنی بر آن ایده هستند. نوآوری در استارتاپ ها، به شکل 
 نوآوری در بازار یا نــوآوری در محصوالت و خدمات خود را نشــان

 می دهد.

رییس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر لزوم گسترش کار گروهی، می گوید: اگر کسب و کارهای سنتی خودشان را با فضای جدید منطبق نکنند در مقابل استارت آپ ها محکوم به شکست هستند. این موضوع حاکی از نقش تعیین کننده استارتاپ ها در اقتصاد آینده جوامع بشری است. 

نظرات مستعدان برتر کارآفرینی در مورد کارگروهی؛
از مهارت آموزی تا مخاطره پذیری

استارت آپ ، زمینه ساز تشکیل گروه 
پژوهشی 

رضا باســتانی نامقی؛ دانشــجوی برتر کارشناسی ارشد 
حقوق دانشــگاه شهید بهشــتی با اشــاره به نقش مهم 
اســتارتاپ ها در ایجاد فضای کارآفرینــی، می گوید: در 
برگزاری اســتارتاپ ها، مهــارت کافی بــرای حضور در 
عرصه های کارآفرینی به مســتعدبرتر منتقل می شــود. 
دانشجوی برتر کارشناسی ارشد حقوق همچنین با مناسب 
توصیف کردن حمایت های دولت از عرصه های کارآفرینی، 
می افزاید: برگزاری استارتاپ ها مهارت کافی برای حضور 
در عرصه های کارآفرینی را به مستعدبرتر منتقل می کند؛ 
بنابراین نیاز اســت که گســترش یابد. از ســوی دیگر، 
حمایت از شــرکت های دانش بنیان و کســب وکارهای 
نوپا نیز می تواند در ایجاد و گســترش انگیزه برای حضور 
مستعدان برتر را افزایش دهد. وی ادامه می دهد: نمونه های 
بسیاری را می توان از شرکت های دانش بنیان موفق نام برد 
که از اســتارتاپ ها آغاز شــده اند و امروز به درآمد باالیی 
رسیده اند گرچه در اشتغال زایی نیز اثرگذاری چشمگیری 

نیز داشته اند.

تجمیع تخصص ها ، زمینه ساز ورود به کارآفرینی
محمدکاظم خانی خالیل اله؛ مخترع برگزیده جشــنواره رویش نیز اعتقاد دارد: تجمیع تخصص ها و مهارت های متنوع و مرتبط می تواند هم زمان و هم هزینه را کاهش دهد و هم  زمینه را برای تولیدات 
باکیفیت فراهم کند. خانی ادامه می دهد: دوره های بسیار خوبی در پارک های علم وفناوری برگزار می شود اما اگر زمان این دوره ها کاهش پیدا کند، فرد فرصت بیشتری برای تجاری سازی خواهد داشت.

وی می گوید: تجمیع تخصص ها و مهارت های متنوع و مرتبط می تواند هم زمان و هم هزینه را کاهش دهد و از سوی دیگر زمینه را برای تولیدات باکیفیت فراهم کند چراکه هر متخصص می تواند پشتیبان 
تخصصی یکی از ویژگی های اختراع تولید شده باشد؛ عالوه بر این، تبدیل اختراع به شرکت دانش بنیان در قالب کار گروهی فرایندی آسان تر است.

      تشکیل هسته های پژوهشی
 یک ضرورت انکارناپذیر

محمد محمدی باغمالیی؛ دانشجوی برتر دانشگاه 
خلیج فارس نیز با بیان اینکه امروزه، متخصصان و 
صاحب نظران معتقدند سرمایه انسانی بزرگ ترین 
دارایی و ثروت یک کشور است، حمایت از اجتماع 

نخبگانی را امری ضروری توصیف می کند.
دانشــجوی برتر دکتری مهندسی شیمی تشکیل 
هســته های پژوهشی را گامی اساســی در حوزه 
نخبگانی برمی شمرد و تصریح می کند: حضور در 
نشست ها و همایش های تخصصی عالوه بر اینکه 
فرد را با اندیشــه و نگاه دیگر فعاالن آشنا کرده و 

دریچه های جدید را به روی 
او باز می کند، زمینه ســاز 
تشکیل گروه و هسته های 
نخبگانی و پژوهشی است 
که این مهم حتی می تواند 
نگرش افراد به اشتغال را نیز 

تغییر دهد.

لزوم مهارت افزایی مستعدان برتر از طریق دوره های کارآموزی
ناصر اسماعیلی؛ دانشجوی برتر دانشگاه خواجه نصیر نیز خاطرنشان می کند: دانشجویان در زمان تحصیل ارتباطی با صنعت و بخش های 
عملیاتی ندارند و همین موضوع یکی از سدهای بزرگ پیشروی آنان برای اشتغال است. فرد از دانشگاه فارغ التحصیل می شود بدون اینکه 
نگاه و دیدی نسبت به علم کسب شده در میدان عمل و کاربرد داشته باشد. از سوی دیگر صاحبان صنایع نیز نمی توانند در اشتغال صرفا 
تحصیالت را مالک قرار دهند. وی تاکید می کند: بنیاد ملی نخبگان می تواند با گسترش ارتباط خود با شرکت های دانش بنیان و فراهم کردن 
زمینه الزم برای حضور مستعدان برتر در این شرکت ها در قالب دوره های کارآموزی، کارورزی و یا حتی اشتغال های ساعتی، زمینه الزم 

برای مهارت افزایی عملیاتی در مستعدان برتر را ایجاد کند.

برقراری ارتباط با شرکت های بزرگ راهی برای توان افزایی نخبگان
محدثه وفایی؛ دانشجوی دکتری نانوتکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف نیز می گوید: دانش آموختگان غالبا با فضای واقعی اشتغال آشنا نیستند و 
نمی توانند انتظارات را در این عرصه برآورده کنند که این مهم به دلیل حضور مداوم این افراد در دانشگاه است. از سوی دیگر بخشی از افراد تنها به 
دلیل سنگین               تر کردن رزومه کاری و تجربه اندوزی در فضای اشتغال، از دانشگاه خارج می شوند که این موضوع به کیفیت تحصیلی آنان ضربه می زند.

وفایی اضافه می کند: در شرایط موجود یکی از اقدامات مناسب بنیاد ملی نخبگان می تواند برقراری ارتباط بین دانشجویان دوره دکتری با شرکت ها، 
مراکز تحقیقاتی-پژوهشی و نهادهای آموزشی باشد. با این روند هم دانشــجو پیش از ورود به بازارکار تجربه اندوزی کرده است و هم پتانسیل و 
داشته های او به منصۀ ظهور می رسد. از سوی دیگر این قبیل اقدامات، دید دانشجو را نســبت به واقعیات موجود باز می کند و سبب می شود فرد 

فعالیت های پژوهشی خود را با نیازهای موجود تطبیق دهد.

مهارت آموزی در عرصه کارآفرینی نیاز واقعی مستعدان برتر
جواد صدیقی هفشجانی؛ دانشــجوی برتر دکتری ریاضی محض دانشگاه شــهرکرد بیان می کند:: 
شناسایی نیاز واقعی اجتماع نخبگانی و طراحی تسهیالت مناسب برای رفع آنها، راهگشای مشکالت 
و تسهیل کننده مسیر نخبگانی است. وی با اشاره به لزوم حرکت مستعدان برتر به سمت اثرگذاری 
مثبت اقتصادی، دانشگاه را نهادی موثر در رونق  کارآفرینی می داند و می افزاید: فقدان مهارت های 
شغلی مناسب، عدم نهادینه شدن تفکر عملیاتی در جامعه علمی، فقدان ارتباط نظام مند دانشگاه و 
صنعت و همچنین عالقه اســاتید به فعالیت های نظری و آماری ازجمله مواردی است که حرکت 
مستعدان برتر به سمت کارآفرینی و اثرگذاری مثبت آنان در شاخص های اقتصادی را مختل می کند. 
صدیقی هفشجانی با بیان اینکه یکی از بارزه های شخصیتی مهم فرد کارآفرین، روحیۀ مخاطره پذیری 
است، تصریح می کند: در گام نخســت دانشــجو باید با پی بردن به ضرورت اقتصاد دانش بنیان، با 
ادبیات این نگرش آشنایی کامل داشته و به خوبی در دانشگاه و در دوران تحصیل مهارت های الزم 

را کسب کند.

استارت آپ های ایرانی ،حمایت از کاالی ایرانی

پیشنهاد سردبیر:
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اجراييه
1/313 شماره اجراییه:9610426796200251  شماره پرونده:9609986796200508 
شــماره بایگانی شــعبه:960511 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره  
9610096796201464  و شماره دادنامه مربوطه 9609976796201557  محكوم علیه 
محمد عزیزی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 10/000/000  ریال 
بابت اصل خواسته) یک فقره چک به شماره 903921 مورخ 92/03/30( و مبلغ 315/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف تا تاریخ اجرای حكم و با احتساب نیم عشر دولتی در حق محكوم له مسعود 
اشكیان فرزند اصغر به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان پروین خیابان هفت تیر 
مجتمع فجر بلوک 17 واحد 33 ،  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 979 
شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( 

)419 کلمه،4 کادر(  
اجراييه

1/314 شماره اجراییه:9710426795300002  شماره پرونده:9609986795300632 
شــماره بایگانی شــعبه:960638 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره  
9710096795300002  و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976795301437  محكوم 
علیه رضا عابدینی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 130/139/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/700/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 1396/08/15 تا زمان وصول در حق 
خواهان محمد شــریفی قلعه نوئی فرزند رسول به نشانی اســتان اصفهان شهر اصفهان 
خیابان جی شــرقی خیابان آیت اله خاتون آبادی محله خاتون آباد کوچه دارالقرآن پالک 
103 صادر گردید و پرداخت نیم عشر حق االجرا.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محكوم له بازداشت می 
شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 

توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 981 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهید حججی( )415 کلمه،4 کادر(  
اجراييه

1/315 شماره اجراییه:9710426795300001  شماره پرونده:9609986795300633 
شــماره بایگانی شــعبه:960639 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره  
9710096795300001  و شماره دادنامه مربوطه 9609976795301436  محكوم علیه 
رضا عابدینی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 182/753/000 ریال 
بابت اصل خواسته وجه دو فقره فاکتور به شــماره 2396 و 2511 و پرداخت 3/330/000 
ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
1396/08/15 لغایت زمان وصول محكوم به در حق محكوم له مسعود شریفی قلعه نوئی 
فرزند قدیرعلی به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خیابان جی غربی چهار راه شهید 
رجایی کوچه شــهید چوبگین کوی گل پالک 28 و پرداخت نیم عشر هزینه حق االجرا، 
محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 982 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )416 کلمه،4 کادر(  
اجراييه

1/321 شماره اجراییه:9610423633200650  شماره پرونده:9609983633200652 
شماره بایگانی شعبه:960656 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609973633201316 محكوم علیه اعظم موذنی به نشــانی مجهول 
المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
9/600/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ 8/400/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/6 لغایت 
پرداخت کامل محكوم به بر مبنای تناسب تغییر شاخص ساالنه اعالم شده از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان حسن کبیری فرزند محمد علی به نشانی 
استان اصفهان شهرستان خمینی شهر خ شریعتی شــمالی بن بست 89  و پرداخت مبلغ 
1/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت رعایت تبصره 2 ماده 306 
نیز الزامی است. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 

به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 203 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

خمینی شهر )440 کلمه، 4 کادر(
مزايده

1/322 در پرونده 961566 اجرا محكوم علیه محمد جعفر شماعی محكوم به پرداخت مبلغ 
35/931/000 ریال در حق محكوم له عبدالرضا عباســی و مبلغ 1/000/000 ریال بابت 
نیم عشر گردیده که محكوم له اقدام به توقیف یكسری اموال نموده اند که مشخصات مال 
مذکور که توسط کارشناس برآورد شده است بدین شرح است. مشخصات مال توقیفی:  یک 
دستگاه دیگمه کهنه و قدیمی ساخت ایران با کاربری در یک راستا کردن ماشینی الیاف پشم 
گوسفندی در هم تنیده بصورت کار کرده و مستعمل قدمت حدود 15 سال دارای یک شاسی 
و موتور 15 اسب سه فاز سیستم انتقال قدرت بصورت پولی و چرخنده کاهنده سرعت متصل 
به غلتكهای داخلی دارای نگهدارنده شفت نقاله بصورت یاتاقان بلبرینگی خوراک دهی به 
این دستگاه و خروجی مواد پشمی رشته شده تماما بصورت دستی است مشخصات دقیقتر 
مال در پرونده منعكس می باشد نظریه طبق قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده است این 
اجرا قصد فروش اموال مذکور از طریق مزایده به میزان محكوم به که در روز انجام مزایده 
محاسبه می گردد را دارد. محل  برگزاری مزایده: دادگستری شهرستان خمینی شهر، تاریخ 
مزایده: شنبه 97/02/15 ساعت 10 صبح، محل بازدید: خمینی شهر انتهای خیابان شهید 
صدوقی کوه کوچک پشت کارخانه آرد صحرا کارگاه ریسندگی شماعی، کسانی که مایل 
به شرکت در مزایده می باشند می بایست درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده 
به اجرای احكام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به 
شرکت در مزایده می باشند می بایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه 
داشته باشند تا در صورت برنده شدن در مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یک 
ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به حساب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس 
از کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد. م الف: 147 اجرای احكام حقوقی دادگستری 

خمینی شهر )311 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

1/323 کالسه پرونده 96/1141 شماره دادنامه: 1337-96/9/18 مرجع رسیدگی: شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: مرتضی عزیزی فرزند حسن به نشانی 
خمینی شهر دستگرد قداده کوچه خرداد با وکالت حمید شفیعی به نشانی خمینی شهر میدان 
امام اول امام جنوبی پاساژ لطفی، خوانده: فتح اله بدیعی به نشانی مجهول المكان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مرتضی 
عزیزی فرزند حسن با وکالت آقای حمید شفیعی  به طرفیت آقای فتح اله بدیعی خوزانی به 
خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 25911/36481229 
مورخ 96/10/30 عهده بانک پارسیان به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با 
توجه به عدم حضور خوانده در  جلســه مورخ 96/09/4  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب 
وی و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین 
و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مســتندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی 
خواهان را ثابت دانسته و حكم  به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 425/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل دین 
برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از 
ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:218 شعبه 

سوم  شورای حل اختالف خمینی شهر )362 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/324 مرجع رسیدگی: شــعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 

کالسه پرونده 75/97 حل 11 ، وقت رسیدگی ســاعت 8/30 صبح روز سه شنبه مورخه 
1397/3/8، مشــخصات خواهان : جعفر باقری گنیرانی فرزند تقی به نشانی خمینی شهر 
خ کهندژ بعد از خیابان شمس، مشخصات خوانده: ســعید محمدی،  خواسته و بهای آن:  
مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرســی 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 و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 219 شــعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )163 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

1/319 شماره: 799/96 به موجب رای شــماره 1722 تاریخ 96/11/9 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محكوم علیه  منصور مومنی به 
نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حكم و پرداخت دویست 
هزار ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان محسن آزادفر به نشانی محمودآباد خ 12 
سنگبری نوبهار و پرداخت نیم عشر دولتی رای غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احكام: 
همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حكم و استیفاء محكوم 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:206 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )175 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/320 خانم کبری براتی احمدآبادی دارای شناسنامه شماره 604  به شرح دادخواست به 
کالسه  30/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی محمد براتی احمدآبادی به شناســنامه 22 در تاریخ 1396/12/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- کبری 
براتی احمدآبادی فرزند عبدالعلی، ش.ش 604 )همســر( 2- امید براتی احمدآبادی فرزند 
علی محمد، ش.ش 1130014304 )فرزند( 3- سعید براتی احمدآبادی فرزند علی محمد، 
ش.ش 1130261980 )فرزنــد( 4- زهرا براتی احمدآبادی فرزنــد علی محمد، ش.ش 
1130393968 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 207 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

1/347 در خصوص پرونده کالســه 960506 به درخواست معصومه کاله کج به طرفیت 
حمداله جاویدانه با توجه به ارجاع امر به کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی و مجهول 
المكان بودن خوانــده حمداله جاویدانه حســب تقاضای خواهان مراتــب روئت نظریه 
کارشناســی و اعالم اعتراض نفیا یا اثباتا از ناحیه خوانده، در جراید منتشــر تا خوانده در 
مهلت  قانونی یک هفته پس از نشر آگهی اقدام نماید. در غیر این صورت تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می شود. آدرس شعبه 4 شورای حل اختالف واقع در خیابان سجاد اول خیابان ارباب

 روبه روی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57،  م الف: 949 شعبه 4 مجتمع 
شماره یک شورای حل اختالف اصفهان  )109 کلمه، 1 کادر(

احضار متهم
1/348 شماره درخواست:9710460358100001 شماره پرونده:9609980358100149 
شــماره بایگانی شــعبه: 960155 نظر به اینكه آقای حمید عطایی فرزند اصغر متهم به 
کالهبرداری مرتبط با رایانه به شــماره پرونده 960155 شــعبه دوم بازپرسی دادسرای 
اصفهان می باشــند و وقت حضور ظرف یک ماه پس ازانتشــار آگهی می باشــد با توجه 
به مجهول المكان بودن متهم حســب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود طبع  و نشر می شــود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شــوند و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. )نشــانی: اصفهان خیابــان کاوه خیابان جابر 
انصاری مجتمع شــماره 3 دادســرای عمومی و انقالب اصفهان( م الف: 951 شعبه 
 2 بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان)مجتمع 3(  )130 کلمه، 

1 کادر(

حصر وراثت
1/192  خانم زهره صادقی دهاقانی دارای شناسنامه شماره 543 به شرح دادخواست به 
کالسه 69/97 ح ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان افسر کهنگی به شناسنامه 123 در تاریخ 1388/1/29 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- صغری پیش بهار فرزند 
کریم، ش.ش 17549 متولد 1317 صادره از شــهرضا )مادر متوفی( 2- محمد صادقی 
دهاقانی فرزند هاشم، ش.ش 57 متولد 1336 صادره از شهرضا )همسر متوفی( 3- الهام 
صادقی دهاقانی فرزند محمد، ش.ش 1700 متولد 1361 صادره از شهرضا )دختر متوفی( 
4- الهه صادقــی دهاقانی فرزند محمد، ش.ش 1373 متولد 1360 صادره از شــهرضا 
)دختر متوفی( 5- زهره صادقی دهاقانی فرزند محمد، ش.ش 543 متولد 1365 صادره 
از دهاقان )دختر متوفی( 6- ملیحه صادقی دهاقانی فرزند محمد، ش.ش 1066 متولد 
1366 صادره ازدهاقان) دختر متوفی( 7- راضیه صادقی دهاقانی فرزند محمد، ش.ش 
5120040667 متولد 1373 صادره از دهاقان )دختر متوفی( متوفی به جز نامبردگان فوق 
فاقد ورثه دیگری می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 97/16 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )223 کلمه،3 کادر(  

فقدان سند مالکيت
1/298 شــماره صادره:1397/04/483086-1397/1/23 نظر به اینكه سند مالكیت 
مجاری سه سهم از 32 سهم یک دانگ از هشــت دانگ روز پنج شنبه قنوات اربعه اوره 
معروف دئین، کهنو، بیشه و میر عبداله پالک ثبتی شــماره 10- اصلی ردیف 25 واقع 
در اوره جزء بخــش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیــل ثبت یک صفحــه 173 دفتر امالک جلد 
36 به نام رضا محمد جواهری فرزند محمد تحت شــماره چاپی مسلسل 53084 ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده است ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
970407061641035-1397/01/06 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا 
شــهود آن ذیل شــماره 1397/01/06-18406 به گواهی دفترخانه 168 نطنز رسیده 
است مدعی است که ســند مالكیت آن به علت حمل اثاثیه منزل مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالكیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالكیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالكیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالكیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالكیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
ســند مالكیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 24 اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)249 کلمه،3 کادر(  
اخطار اجرايی

1/299 شماره: 169/96 به موجب رای شماره 9609976795500477 تاریخ 96/6/4 
شماره دادنامه: 535-96/5/30  حوزه 25 شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است محكوم علیه عیسی دهقان زادگان به نشانی مجهول المكان محكوم 
است به پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2/437/500 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/7/25 و 95/6/25 تا تاریخ 
اجرای حكم در حق خواهان علی اکبر طهماسبی به نشــانی اصفهان خ شریعتی غربی 
کوچه  شهید شرف الدین پالک 2 و پرداخت نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احكام: 
همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حكم و استیفاء محكوم 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:1010 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )183 کلمه،2 کادر(  
اخطار اجرايی

1/300 شماره: 907/95 به موجب رای شــماره 907/95 حوزه 22 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محكوم علیه علیرضا قاسمی راد به نشانی 
مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

و مبلغ 4/492/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 95/8/23 لغایت زمان وصول در حق خواهان رســول صادقی به نشانی خ کاشانی 
روبروی بیمارستان کاشانی شرکت کاوشگر رایانه و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 
34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:974 شعبه 
 22 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )171 کلمه،

2 کادر(  
اخطار اجرايی

1/302 شماره: 313/96 به موجب رای شماره 9609976795500654 تاریخ 96/7/25 
حوزه 25 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه 
1- رضا جزیان 2- امیرحسین جزیان هر دو به نشــانی مجهول المكان محكوم اند به 
صورت تضامنی که خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم به عنوان 
ضامن محكوم اند به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/580/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم و سررســید چک 
96/3/17 لغایت اجرای حكم در حق خواهان سید حمید طباطبایی پور فرزند سید جالل به 
نشانی اصفهان شاهپور جدید خ امیرکبیر دفتر نگهبان صادر طبق شاخص بانک مرکزی 
به عالوه نیم عشر دولتی، ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه 
ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم 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:980 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )209 کلمه،2 کادر(  
اخطار اجرايی

1/303 شماره: 448/96 به موجب رای شماره 9609976795500586 تاریخ 96/7/4 
حوزه 25 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه 
رسول اکبری حوضماهی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و 670/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 95/11/19 تا تاریخ اجرای حكم و هزینه نشر 
آگهی در حق خواهان  عباس بینا به نشانی اصفهان خ عبدالرزاق جنب بانک سپه طبقه 
فوقانی مجتمع اقتصاد موسسه راه صادق پالک 30 و پرداخت نیم عشر دولتی. ماده 34 
قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شــد، محكوم علیه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و اســتیفاء محكوم 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:964 
 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )186 کلمه،

2 کادر(  
اجراييه

1/306 شماره اجراییه:9610426795900030  شماره پرونده:9609986795900464 
شــماره بایگانی شــعبه:960465 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096795900275  و شــماره دادنامه مربوطه 9609976795901474 محكوم 
علیه ندا انصاری مهیاری به نشــانی مجهول المكان محكوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
116/000/000 ریال بابت اصل خواســته طی یک فقره چک به شماره 79207/19 به 
تاریخ 1394/12/15 و 1/510/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف تا تاریخ اجرای حكم و نیم عشر حق االجرا در حق محكوم 
له عباس بینا فرزند رضا به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان میدان امام حسین دفتر 
راه صادق و کدپستی 8147733115،  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از 
آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 

اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. م الف: 967 شعبه 29 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )414 کلمه،4 کادر(  
اجراييه

1/307 شماره اجراییه:9610426796100073  شماره پرونده:9609986796100502 
شماره بایگانی شعبه:960502 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976796101335 محكوم علیــه 1- علی صالحی فرزند کاظم 
2- رضا مدارا فرزند محمدرضا 3- محمد کریمی فرزند بهرام محكومند به پرداخت مبلغ 
دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست و پنجاه و چهار هزار تومان بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 96/01/30 
تا تاریخ اجرای حكم و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق محكوم له عباس بینا فرزند 
رضا به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان میدان امام حسین دفتر راه صادق و کدپستی 
8147733115،  محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محكوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبــس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. م الف: 965 شعبه 31 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )421 کلمه،4 کادر(  
اجراييه

1/308 شماره اجراییه:9710426796100017  شماره پرونده:9609986796100408 
شماره بایگانی شعبه:960408 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976796101296 محكوم علیه واروش اوانوسیان قلعه ممكائی 
فرزند یوسف به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ سی و یک میلیون 
و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و چهارصد و ســی و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 90/03/27 

تا تاریخ اجرای حكم و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق محكوم له عباس بینا فرزند 
رضا به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان میدان امام حسین دفتر راه صادق و کدپستی 
8147733115،  محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محكوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبــس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. م الف: 960 شعبه 31 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )422 کلمه،4 کادر(  
فقدان سند مالکيت

1/301 چون کیا آذری پور اصفهانی فرزند کامران به شماره ملی 1275560822 صادره 
اصفهان با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به 
تایید دفتر 174 اصفهان رسیده مدعی شده که سند مالكیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 15190/41470 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 126847 در صفحه 
235 و دفتر 497 طبق سیستم الكترونیک به نام نامبرده فوق ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و طبق گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشت نمی باشد و به علت جابجایی سند مالكیت 
مفقود گردیده است  و تقاضای صدور سند مالكیت المثنی نموده است طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا سند مالكیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالكیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالكیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
 م الف: 1458 شبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )218 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/346 مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 791/96 حل 11 ، وقت رســیدگی ساعت 8/30 صبح روز یک 
شنبه مورخه 1397/2/30، مشخصات خواهان: محمود نقدی فرزند مهرعلی به نشانی 
خمینی شهر بلوار شــهید بهشــتی خیابان خرم کوچه دانش 3 پالک 108،  مشخصات 
خوانده: پیمان افشاری، خواسته و بهای آن:  مطالبه ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک، 
کپی گواهینامه عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المكان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یكی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 214 شعبه 
 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )175 کلمه، 

2 کادر(
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 فرماندار خور و بیابانک
 منصوب شد

وزیر کشــور در حکمی عباس بالنیان را به سمت 
فرماندار شهرستان خور و بیابانک در استان اصفهان 
منصوب کرد.در حکم عبدالرضــا رحمانی فضلی 
وزیر کشور خطاب به عباس بالنیان آمده است:» به 
موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار اصفهان 
به سمت فرماندار شهرستان خور و بیابانک منصوب 
می شوید.امید اســت با اتکال به خداوند متعال و 
در چارچــوب وظایف مصوب در راســتای تحقق 
اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران و سیاســت های دولت تدبیر و امید و پیروی 
از منویــات رهبر معظم انقالب اســالمی حضرت 
آیت ا... العظمی خامنــه ای »مدظله العالی« موفق 

باشید.« 
پیش از این علی استوار به عنوان سومین فرماندار 

خور و بیابانک فعالیت می کرد.

پیگیری برای جذب اعتبار 15 
میلیاردی پروژه راه شهرضا

مدیرکل راه وشهرســازي اســتان اصفهان گفت: 
محور  شــهرضا مبارکه  به طــول 15 کیلومتر در 
دست احداث است که 3 کیلومتر آن آماده قیرپاشي 
و 12 کیلومتر آن زیرسازي و در مرحله بیس است 
و با توجه به ابالغ اعتبارات، کار آغاز شده و تا پایان 
خرداد ماه جهت اجراي آســفالت تحویل اداره کل 

راهداري خواهد شد.
 حجت ا... غالمی  با  اشاره به یکي دیگر از پروژه هاي 
حائز اهمیت در این شهرستان، افزود: محور شهرضا 
به اصفهان نیز به عنوان یک محور ترانزیتي در حال 
احداث است که 11 کیلومتر آن تکمیل و با انجام و 
تایید تست هاي آزمایشگاهي، 20 کیلومتر مسیر 
رفت وبرگشت زیرسازي موجود این مسیر از سمت 
شهرضا نیز برای انجام عملیات آسفالت تحویل اداره 

کل راهداري خواهد شد.
وی  افــزود: با تــالش نماینده مردم شــهرضا در 
مجلس، پیگیر جذب اعتبــاري بالغ بر 15 میلیارد 
تومان از وزارت راه و شهرسازي هستیم تا باقي مانده 
پروژه 6 بانده کردن مسیر شهرضا - اصفهان به طول 

10 کیلومتر، در سال ۹۷ به اتمام برسد.

سرقت چهارمیلیاردی اموال
 از منازل شهروندان

فرمانده انتظامی شهرســتان برخوار گفت: در پی 
وقوع چندین مورد ســرقت از منازل شــهروندان 
در شهرســتان برخوار ماموران پلیس آگاهی این 
فرماندهی موفق شدند 2سارق را شناسایی و حین 

سرقت از یک منزل دستگیر کنند.
غالمرضا بیاتــی افزود: افراد دســتگیر شــده در 
بازجویی به ســرقت 4میلیارد ریال اموال از منازل 
شهروندان در شهرســتان برخوار، شهر اصفهان و 

یکی از استان های کشور اعتراف کردند.

 امنیت در فضای مجازی 
ضرورت جامعه است

فرمانــده انتظامی خوانســار اظهار کــرد: امنیت 
محصول خرد جمعی بوده و پلیس در برقراری نظم 

و امنیت قطعا نیازمند همکاری مردم است.
ابراهیم توسلی وی با بیان این که مردم ولی نعمت 
ما هستند، افزود: نیروی انتظامی بر اساس وظیفه 
ذاتی خود، برای برقراری نظم و امنیت در شهرستان 
و آرامش شــهروندان از هیچ تالشی دریغ نخواهد 

کرد.
وی با بیان این که پیشگیری از جرائم و آسیب های 
اجتماعی از دیگر وظایف اصلــی نیروی انتظامی 
اســت، گفت: با کالهبرداری اینترنتی در فضای  
مجــازی مقابله جــدی خواهیم داشــت؛ امنیت 
در فضای مجازی از ضروریات جامعه اســت زیرا 

نفوذ به حریم شخصی دیگران است.

 برنامه های روز جانباز 
در اردستان

علی دهقانان زواره: رییس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران شهرستان اردســتان گفت: به مناسبت 
 روز جانبــاز این شهرســتان برنامه هــای ویژه ای

 دارد.
ماشــاا... حمامیان اظهــار کرد: امــام جمعه های 
اردســتان به نیابت از مقام معظم رهبری در طرح 
علمدار از جانبازان این شهرستان بازدید می کنند 
همچنین در خطبه های نماز جمعه یکی از جانبازان 
سخنرانی می کند.وی همچنین از برگزاری اردو با 

حضور جانبازان به قم و جمکران خبر داد.

عکس  روز 

مشکل سامانه کارت ملی حل شد

پیشنهاد سردبیر:

 شهرستان

عبور از خط قرمز و   وضعیت 
بحرانی ذخایر آبی زاینده رود

 دستگیری متخلفان
 در زیستگاه های فریدونشهر

 طی گشت وکنترل محیط بانان اداره حفاظت 
محیــط زیســت از مناطق تحــت حفاظت 
شهرستان، یک گروه سه نفر از متخلفان شکار 

صید غیر مجاز شناسایی و دستگیر شدند.
از این متخلفان شــکار  تعداد 15 کبک شکار 
شده به همراه یک قبضه ســالح ساچمه زنی 
تک تیر کشــف وجهت ســیر مراحل قانونی 
صورت جلسه وبه دادگستری شهرستان معرفی 
شدند .الزم به ذکر است این شهرستان یکي از 
بهترین محــل تخم گــذاري و زاد آوري انواع 

پرندگان است.

مراقبت از یک آهوی ماده 
باردار در پارک ملی  قمیشلو

رییس اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش 
قمیشــلو گفت: یک آهوی ماده باردار توسط 
محیط بانان پارک ملی و پناهگاه حیات وحش 
قمیشلو جهت تیمار، درمان و مراقبت به پاسگاه 

محیط باني انتقال یافت.
مرتضی جوهری اظهار کــرد: این آهوی ماده 
آبســتن  به دلیل عفونت قادربه حرکت نبود و 

تحت مداوای دامپزشک قرارگرفت.
وی افزود: این حیوان پــس ازتیمار، مراقبت و 
بهبودی با تایید دامپزشــک از سالمتی آن در 

طبیعت رها سازي می شود.

انتصاب رییس حفاظت محیط 
زیست شهرستان اردستان

آیین تودیع حسین شواخی، رییس قبلی اداره 
حفاظت محیط زیســت شهرستان اردستان و 
معارفه محمد عباسي دشتکي سرپرست جدید 
این اداره با حضور برخي از رؤساي ستادي اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در 
محل این اداره برگزار و از زحمات مسئول قبلي 

قدرداني و سرپرست جدید معرفي شد.

 صدور حکم قضائی برای دو 
متخلف شکار و صید در کاشان

بــرای دو متخلــف شــکار و صید کــه اقدام 
به شــکار غیر مجاز در منطقه حفاظت شــده 
 قمصر- برزک کرده بودند، حکم قضایی صادر 

شد.
این متخلفان با توجه به موارد تخلفی آنها اعم از 
شکار غیر مجاز و تمرد در مقابل مامور، با استناد 
به ماده 455 قانون آیین دادرســی کیفری و 
ماده 12 قانون شکار و صید محکوم به پرداخت 
ضرر و زیان وارده به حفاظت محیط زیســت و 
تحمل ۸ ماه حبس و پرداخت جزاي نقدي به 
نفع صندوق دولت محکوم شــدند. شایان ذکر 
اســت کلیه ادوات شــکار و صید آنها کشف و 

ضبط شده بود.

آغاز نخستین دوره آموزشی 
بدو خدمت محیط بانان 

سرپرست دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط 
زیست با اعالم خبر آغاز نخستین دوره آموزشی 
بدو خدمــت محیط بانــان در دولت دوازدهم 
گفت: پیرو هماهنگي ها و پیگیري هاي معاونت 
آمــوزش و پژوهش ســازمان حفاظت محیط 
زیســت براي آموزش بدو خدمت 500 نفر از 
محیط بانان کشــور، مرحله نخست این دوره 
براي 100 نفر از محیــط بانان به مدت 15 روز 
در محل اردوگاه امام علي )ع( توسط دانشکده 

محیط زیست برگزار مي شود.
ســید ابوالقاسم موســوی خاطرنشــان کرد: 
موضوعاتی همچون امور محیط بانی و زندگی در 
شرایط سخت، نحوه به کارگیري سالح و ضوابط 
مربوطه، وظایــف و ماموریت هــاي ماموران 
اجرایي، امــور حقوقي و قضایــي، پارکداري 
و حفاظــت مناطق، تصویربرداري و عکاســي 
طبیعت، آلودگي محیط زیســت و آشنایي با 
حیات وحش و بیماري ها از جمله سرفصل هاي 

آموزشي دوره هاي مذکور است.

محیط زیست

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفــت: کارت ملی 
نمونه قدیم تا پایان خرداد اعتبــار دارد، همچنین دولت 
کاربردی شــدن کارت ملی هوشــمند را تا پایان امسال 
تمدید کرده است و تا این زمان سازمان ثبت احوال مهلت 

دارد کارت های ملی هوشمند را کاربردی کند.
حسین غفرانی با اشاره به این که هنوز 3۷ درصد از جمعیت استان کارت ملی هوشمند دریافت نکرده اند در 
رابطه با مشکالت نوبت دهی در سامانه سازمان ثبت احوال، افزود: در پایان سال گذشته ما در سامانه با مشکل 

مواجه شدیم که تغییر ورژن دادند و مشکل سامانه را حل کردند.
وی در رابطه با این  که در سامانه نوبت  دهی خالف رویه همیشگی نام مادر به جای نام پدر درخواست می شود، 
ادامه داد: اطالعات پدر را در ســامانه ها داریم، اما به دلیل این که به دنبال برقراری ارتباط نســل ها هستیم 

اطالعات مادر را هم احتیاج داریم که گرفته می شود، اطالعات پدر را هم داریم و از سامانه ها اخذ می کنیم.

مدیرکل ثبت احوال استان:

مشکل سامانه کارت 
ملی حل شد

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: رانندگان در 
روزهای بارانی باید از ایمنی خودرو مطمئن باشند چراکه 
حتی نقص برف پاک کن یک خودرو می تواند برای راننده 
ایجاد دردسر کند، بنابراین رانندگان قبل از حرکت نسبت 
به رفع معایب و ایمنی خودرو مطمئن شوند.سرهنگ رضا 

رضایی با تاکید به ضرورت سرعت مطمئنه رانندگان در جاده لغزنده یادآور شد: سرعت مطمئنه سرعتی است که 
راننده با توجه به شرایط روحی خود و شرایط جوی انتخاب می کند و  می تواند از سرعت مقرر هم کمتر باشد. باید 
رانندگان به گونه ای سرعت خود را انتخاب کنند که حتی در مواجه با خطر بتوانند با عبور از خطر  به مسیر ادامه 
دهند و از شدت حادثه نیز بکاهند. وی ادامه داد: رانندگان هوشمند همیشه به این مسایل توجه الزم را دارند و در 
چنین مواقعی که سطح معابر لغزنده هست با توجه به مقررات رانندگی تالش می کنند که در سطح راه ها و معابر 

شاهد یک وضعیت  آرام و ترافیک روان باشیم.

رییس پلیس راهور استان:

هنگام بارندگی، 
هوشمند رانندگی کنید

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، 
اظهار کرد: بــه اعتقاد جرم شناســان هر جرمی 
یک پدیــده اجتماعی اســت و از همیــن منظر 
اسیدپاشــی نیز صرفا یک جرم نیست، بلکه یک 
پدیده اجتماعی بوده که حتــی اگر به عنوان یک 

جرم اسید پاشی را نگاه کنیم باید بگویم این جرم 
 به شدت ضد اجتماعی بوده و از همین منظر قابل 

بررسی است.
ناهیــد تاج الدیــن تصریــح کرد: پیشــگیری از 
اسیدپاشی را باید از نظام تربیتی شروع کرد، چراکه 

پنج دلیل اصلی اسید پاشی در ایران، انتقام جویی 
عشقی، انگیزه ناموسی، اخاذی و سرقت، اختالف 
خانوادگی و کینه های قدیمی اســت. همان طور 
که مشخص است حداقل چهار دلیل از پنج دلیل 
اسید پاشی در ایران مربوط به فقدان مهارت های 
زندگی بوده و جای خالی مهارت هایی چون دوست 
داشتن و دوست داشته شدن، مهارت کنترل خشم 
 و.. .در این نوع اسیدپاشــی ها به شــدت احساس

 می شود.
وی با بیان اینکه طرح تشدید مجازات اسیدپاشی 
به زودی در دســتور کار مجلس قــرار می گیرد، 
خاطرنشــان کرد: این طرح در کنار آموزش های 
ســاختاری می تواند پدیده اجتماعی اسیدپاشی 
را در ایران کاهــش دهد و عالوه بر افراد آســیب 
 دیــده، افراد در معرض آســیب را نیــز محافظت

 کند. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خبر داد:
تشدید مجازات اسیدپاشی در دستور کار مجلس

آالء توحیدی

در دهه های گذشته والدین می ترسیدند حتی برای 
چند ســاعت فرزندان خود را به مهدکودک بسپارند 
اما حاال مهدکــودک خانه دوم بچه ها  اســت که از 
شیرخوارگی تا قبل از ورود به دبستان به آنجا میروند.  
مهدکودک به مکانی گفته می شــود  که مسئولیت 
مراقبت وفرآیند  یاددهی یادگیری کودکان در ابعاد 
زیستی، روانی و اجتماعی را عهده دار است و با فراهم 
آوردن فرصت هــا و تجارب یادگیــری متنوع برای 
یادگیری کودکان تحقق این امر را میســر می کند. 
مادران و پدران به خاطر مشــغله های امروزی باید 
بتوانند  با دلی امن فرزندانشــان را به مهدکودک ها 
بســپارند و پس از مهدکودک و متولی بازرسی از آن 
انتظار دارنــد بهترین مراقبت را از کودکان داشــته 

باشند و آموزش های مفیدی به آن ها بدهند.
رتبه بندی مهدکودک ها قبل از شــروع 

فعالیت
مســئول امور کودکان و نوجوانان بهزیستی استان 
اصفهان بــا بیــان اینکه هــر کس برای تاســیس 
مهدکودک مراجعه می کند باید تاییدیه چند ارگان 
را بگیرد، می گوید: ســاختمانی که برای تاســیس 
مهدکودک معرفی می شــود باید تاییدیــه از اداره 
بهداشت محیط بگیرد و همچنین مربیان و مدیر آن 
تایید شــوند بعد از آن نظام مهندسی، اداره اماکن و 
نیروی انتظامی آن مــکان را تایید کنند که خطری 

بچه ها را تهدید نمی کند.
عفت نجف پور ادامه می دهــد: مهدکودک ها بعد از 

تایید و پذیرش رتبه بندی می شــوند هر مهدکودک 
رتبه باال تری داشــته باشد ســتاره بیشتری دریافت 
می کند و می تواند شــهریه اش را طبــق رتبه بندی 

افزایش دهد.
وی با برشــمردن عوامل رتبه بنــدی اظهار می کند: 
فضای فیزیکی و تجهیزات، ایمنی و بهداشت، مدرک 
تحصیلــی کادر آموزشــی و آموزش آن ها، ســطح 
آموزشی مهدکودک و فعالیت هایی که انجام می شود 
و همچنین باید استانداردهای ضروری مربوط به گروه 

زیر 2 سال را رعایت کنند.
والدین همراهان بهزیستی هستند

 مســئول امور کودکان و نوجوانان بهزیستی استان 

اصفهــان، می گویــد: ۷53 مهدکودک در اســتان 
اصفهــان فعال اســت که توســط 35 کارشــناس 
در اســتان ســاالنه 2 بــار بازدیــد می شــود و اگر 
طبق اســتاندارهای تعیین شــده نباشــد یا شاکی 
 خصوصی داشــته باشــد ایــن بازدیدهــا افزایش
 می یابد. نجف پور در ادامه با تشریح استاندارد تشویقی 
مهدکودک ها خاطرنشان می کند: هر مهدکودکی که 
می خواهد فعالیت هایی فراتــر انجام دهد می تواند با 
مراجعه به اداره استاندارد استان، استاندارد تشویقی 
مهدکودک دریافت کند که این اســتاندارد اجباری 
نیست.وی ادامه می دهد: والدین همراهان بهزیستی 
هســتند و اگر در مهدکودک تخلفــی دیدند باید با 

اداره بهزیســتی محل زندگیشــان  تماس بگیرند و 
اطالع دهند.

دو مورد تعطیلی مهدکودک در اســتان 
اصفهان به خاطر تخلف

مســئول امور کودکان و نوجوانان بهزیستی استان 
اصفهان در پاســخ به ســوال خبرنــگار زاینده رود 
که آیــا امــکان دارد در مهدکودک هــا از داروهای 
خواب آور اســتفاده شــود، می گوید: در حال حاضر 
هیچ شکایتی در این زمینه نشــده است و قطعا اگر 
این اتفاق می افتاد والدیــن مطالبه گر اقدامات الزم 
قانونی را انجام می دادند.نجف پور بــا بیان اینکه در 
سه دهه گذشــته تنها دو مورد تخلف اساسی منجر 
به تعطیلی مهدکودک شده است اظهار می کند: این 
دو مورد برای دریافت هزینه اضافــی تذکر گرفتند 
 اما چــون توجهی نداشــتند باعــث تعطیلی آن ها

 شد.وی خاطرنشان می کند: بعضی از مهدکودک ها 
زیر نظر بهزیســتی نیســتند و تنهــا مهدهایی که 
تابلو آبی رنگ با تیپیک یکســان و اســم مهدکودک 
دارند شامل این تقســیم بندی می شوند همچنین 
بهزیســتی کودکان 6 ماه تا 6 ســال را در رده بندی 
نگهــداری دارد در صورتــی که مهدهــای زیر نظر 
 آمــوزش و پــرورش کــودکان از 4 تــا 6 ســال را

 می پذیرند.
کودکان سرمایه های اجتماعی هستند که در آینده 
کشور تاثیر به سزایی دارند، مســووالن می کوشند 
استاندار مهدکودک های اســتان را به استانداردهای 
جهانی نزدیک کنند و در آینده ای نه چندان دور این 

اتفاق در اصفهان خواهد افتاد.

والدین، تخلفات را  اطالع دهند
753 مهدکودک در اصفهان زیر نظر بهزیستی فعالیت می کنند؛

در یکی دو روز اخیر نمایندگان استان اصفهان از کنایه به وزرای نیرو و راه تا 
خبر کاهش انتقال آب یزد و توضیح یک نماینده در مورد در صفحات مجازی 

خود نوشتند.
پیام رسان داخلی، مصداق حمایت از کاالی ایرانی

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد در مجلس شــورای اسالمی در کانال 
تلگرام خود نوشت: استفاده از پیام رسان داخلی مصداق بارز حمایت از تولید 
داخلی و کاالی ایرانی است. پیام رسان های داخلی با ایراداتی روبه رو هستند 

که به مرور زمان برطرف خواهد شد.
مجلس برای »حمایت از کاالی ایرانی« قانون تصویب می کند

حمیدرضا فوالدگر، نماینده اصفهان در مجلس شــورای اسالمی در کانال 
تلگرام خود نوشــت: حمایــت از کاالی ایرانی چهار الزام دارد که شــامل 
بهبود فضای کســب و کار، اجرای اصل 44 قانون اساسی، مبارزه با قاچاق 
کاال و جلوگیــری از واردات بی رویه اســت؛ برای حمایــت از این برنامه، 
مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و حاکمیت باید به طور ســه جانبه عمل 

کنند.
سال 90 به آخرین سفر خارجی ام رفتم

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شــهر، میمه و برخوار در مورد 
سفرهای خارجی اش نوشت: آخرین ســفری که به خارج داشتم در سال 
13۹0 بود که سفر زیارت به کربال بود، بعد از آن نیز به سفر خارجی نرفتم. 
البته چندین بار در کمیسیون مطرح شد که به سفر خارجی بروم اما من یک 
شرط گذاشتم و آن این بود که اگر قرار است برای انجام کار از سوی مجلس 
باشد به سفر خواهم رفت اما اگر قرار اســت از طرف شرکت هایی که بعضا 
هزینه نمایندگان را تقبل می کنند تا به سفرهای خارجی روند و بعدا به نوعی 

منجر به سوء استفاده از جایگاه نماینده می شود، نمی روم.
 سال حمایت از کاالی ایرانی و سفارش واگن از روسیه

سمیه محمودی، نماینده شــهرضا و دهاقان که بازدیدی از کارخانه واگن 
سازی در شهرضا داشته در کانال تلگرام خود خطاب به وزیر راه نوشت: سال 
حمایت از کاالی ایرانی اما ســفارش واگن از روسیه؟! آقای دکتر آخوندی 

راه اندازی مجدد کارخانه واگن سازی با ظرفیت تولید ساالنه 1500 واگن و 
اشتغال مستقیم 400 نفر در گرو تصمیمات مدیران وزارت راه و شهرسازی 

است.
وزارت نیرو چه عنادی با زاینده رود دارد؟

حیدرعلی عابدی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی در کانال تلگرام 
خود با کنایه به وزیر نیرو نوشــت: نمایندگان اصفهان برای رفع مشکالت 
کم آبی استان به صورت مرتب با وزارت نیرو در تماس هستند، همه قول های 
خوب می دهند، اما در عمل اتفاقی نمی افتد؛ از این رو نگران هســتیم در 

تابستان مردم اصفهان برای تامین آب آشامیدنی نیز با مشکل مواجه شوند
وی افزود: با وجود 2 نامه ای که دکتر روحانی برای تشــکیل ستاد احیای 
زاینده رود نوشــته و خواستار تشکیل هر چه ســریع تر این ستاد شده، اما 
نمی دانم در وزارت نیرو چه عنادی با زاینده رود وجود دارد که تالشی برای 

تحقق دستورات رییس جمهور انجام نمی شود.
برگزاری کنگره ملی 1400 شهید فالورجان

ناصر موسوی الرگانی نماینده فالورجان در مجلس شورای اسالمی در کانال 

تلگرام خود با انتشار تصاویری نوشت:
جلسه حجت االسالم موســوی الرگانی و مسئوالن شهرســتان با سردار 
سلیمانی فرمانده سپاه استان جهت برنامه ریزی برگزاری کنگره ملی 1400 

شهید شهرستان فالورجان بعد از تکمیل ساخت ساختمان اجالسیه.
 مجازات برای تخلف از اجرای قانون ممنوعیت بازنشستگان 

زهرا سعیدی، نماینده مبارکه در مجلس شورای اسالمی در کانال تلگرام 
خود نوشت: ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در پست های معاون وزیر، 
استاندار، سفیر و کلیه پست های هم تراز در کلیه دستگاه های کشور را با رأی 
قاطع تصویب شد و ماده واحده و تبصره های طرح اصالح قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان در آخرین نشست کمیسیون اجتماعی به تصویب 

رسید.
حاشیه نشینی نمایندگان اصفهان برای زاینده رود

حجت االسالم احمد ســالک، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
در کانال تلگرام عکسی را از حاشیه نشینی نمایندگان بازنشر کرد و نوشت: 
خروجی این جلسه نامه ای بود خطاب به رییس جمهور که به امضای تمام 

نمایندگان استان اصفهان رسید.
جلسه با معاون وزیر راه برای راه آهن گلپایگان و خوانسار

علی بختیار، نماینده گلپایگان و خوانســار در مجلس شورای اسالمی در 
کانال تلگرام خود با انتشار تصاویری نوشت: جلسه با خادمی، معاون وزیر 
راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور در خصوص پروژه 

راه آهن اراک، گلپایگان، خوانسار، اصفهان و جاده های ارتباطی منطقه.
 پول دریافت شده و هزینه شده برای بیمه زائران یکسان نیست

اکبر ترکی، نماینده فریدن، فریدون شــهر، چادگان و بویین میاندشت در 
مجلس شورای اسالمی در کانال تلگرام خود با اشاره به بررسی موضوع بیمه و 
درمان زائران در کمیسیون بهداشت نوشت: اعداد و ارقام هزینه های درمانی 
و بهداشتی را با اعداد و ارقام به امور حج و عتبات در این نشست تطبیق دادند 
و اعالم کردند که به طور مثال 4/5میلیارد تومان از مردم دریافت شده اما 

حدود ۹ میلیارد هزینه شده است.

رصد مجازی

نمایندگان اصفهان در صفحات مجازی خود چه نوشتند؟

از سفر خارجی تا حاشیه نشینی برای زاینده رود!
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از بین بردن خال های پوست به روش خانگی
پیشنهاد سردبیر:

همهخواصاین»خوشمزه«ترش

ازبینبردنخالهایپوستبهروشخانگی

پوســت موز حاوی آنزیم های طبیعی و اســیدهایی مانند اسید اســکولیک و اسید آسکوربیک اســت که به حذف خال های 
پوستی کمک می کند.یک تکه از پوســت موز را از قســمت ســفید رنگ داخل، روی خال قرار داده و آن را به کمک یک باند 
 یا نوار چســب، ثابت کنید. اجازه دهید کل شــب پوســت موز روی خال بماند. ایــن روش را تا زمانی که خال ناپدید شــود،

 تکرار کنید.

استفاده از پوست موز

آلوئه ورا یک عامل تسکین دهنده پوست است. این گیاه حاوی پلی ساکارید ها، تانن ها، آنزیم ها، ویتامین ها و مواد معدنی است 
که سالمت طبیعی پوست را بر می گرداند.برای استفاده از این روش ابتدا پوست قسمتی که خال روی آن قرار گرفته است را تمیز 
کنید. آلوئه ورا را نصف کرده و ژل آن را خارج کنید. ژل را روی خال قرار دهید. سپس آن را با استفاده از یک چسب یا باند نخی 

ببندید و اجازه دهید 3 ساعت بماند. این روش را دوبار در روز تکرار کنید.

استفاده از آلوئه ورا

روغن بذر کتان برای بهبود بافت پوســت، خالص شدن از شر خال ها، لکه ها و کک و مک اســتفاده می شود. این روغن حاوی 
اسیدهای چرب ضروری است که موجب بهبود زخم می گردد.برای استفاده از این روش 2 قطره از روغن کتان را با 2 قطره عسل 
ترکیب کرده و روی خال بزنید. بگذارید یک ساعت بماند و سپس با آب بشویید. روزانه این روش را دو بار برای گرفتن نتیجه ای 

مناسب تکرار کنید.

استفاده از روغن کتان

خواص موجود در روغن کندر باعث سفت شدن پوست اطراف خال، جذب روغن های اضافی و خشک شدن آن می شود. این روغن 
موجب می شود خال به صورت یک زخم در آمده و به تدریج زخم بهبود یابد.2-1 قطره روغن کندر را روی خال زده و بگذارید تا 

خشک شود. این روش را 3 تا 4 بار در روز تکرار نمایید.

استفاده از روغن کندر 

سرکه سیب که یکی از بهترین روش های درمان خانگی بسیاری از امراض و در از بین بردن خال نیز موثر است. اسیدیته موجود 
در سرکه سیب موجب خشک شدن خال شده و آن را به صورت یک زخم تبدیل کرده و در نهایت ناپدید می کند.برای استفاده از 
این روش، تکه ای پنبه را آغشته به سرکه سیب کرده و روی خال بگذارید. با کمک باند یا نوار چسب آن را ثابت کنید. اجازه دهید 

6-5 ساعت روی خال بماند. سپس پوست را تمیز کرده و مجددا این روش را تکرار کنید.

استفاده از سرکه سیب

برگ گشنیز دارای خواص جمع کنندگی می باشد. زمانی که از این گیاه به صورت موضعی استفاده گردد، باعث گرم شدن پوست 
می شود. این خاصیت باعث شده که خال سریعا جمع و کوچک و در نهایت از بین برود.یک چهارم فنجان برگ گشنیز را به همراه 
مقدار کمی آب در مخلوط کن ریخته تا به صورت خمیر یکنواختی ایجاد شود. آن را روی خال زده و اجازه دهید 10 دقیقه بماند. 

سپس با آب بشویید. این روش را روزانه به مدت دو هفته تکرار نمایید.

استفاده از برگ گشنیز

روغن کرچک و جوش شــیرین می توانند به طور طبیعی در از بین بردن خال ها موثر باشند. جوش شیرین باعث خشک شدن 
خال شده، در حالی که روغن کرچک به فرآیند بهبود آن کمک می کند.یک دوم قاشق چایخوری جوش شیرین را با سه قطره 
 روغن کرچک مخلوط کرده و روی خال بزنید. آن را با یک باند یا نوار چسب بپوشانید و با آن بخوابید. این روش را هر شب تکرار

 کنید.

استفاده از روغن کرچک و جوش شیرین

گل کلــم حــاوی ویتامیــن باالیی اســت کــه مــی تواند موجــب خشــک شــدن خــال و افتــادن آن شــود.آب تکه 
 ای کوچــک از گل کلــم تــازه را گرفتــه و آن را روی محــل خــال مالــش دهیــد. حداقــل 30 دقیقــه صبــر کنیــد
  ســپس بــا آب بشــویید. ایــن روش را چندیــن بــار در روز تکــرار کنیــد تــا خــال هــای شــما ناپدیــد

 شود.

استفاده از گل کلم

از بین بردن خال های پوست مخصوصا پوست صورت ممکن است کمی چالش بر انگیز باشد. خال، مجموعه ای از سلول های رنگدانه ای است که به صورت لکه های تیره در رنگ های قرمز، 
سیاه، قهوه ای و صورتی روی پوست ظاهر می شوند. پیشنهادات زیر کاربرد برخی از میوه ها و روش ها برای از بین بردن خال های پوستی است:

منزل
کافه 

مواد الزم: 
به : دو کیلو    شکر: دو کیلو    آبلیمو :نصف استکان

آب: 4 لیوان       برگ به لیمو :4 عدد
طرز تهیه :

برای تهیه شربت به لیمو ابتدا به را کامال تمیز می کنیم سپس آنها 
را رنده و ترجیحا ریز می کنیم.در قابلمه کوچکی 4 لیوان آب بریزید و شکر را 

به آن اضافه کنید و زیر شعله اجاق را روشن کنید تا دو یا سه جوش بزند،بعد آن را از 
صافی رد کنید و به آب به بیفزایید و مجدد شربت به لیمو روی شعله اجاق بگذارید تا 
چند جوشی بخورد و شربت با قوام تری داشته باشید.در آخر هم آبلیمو و برگ به 

لیمو را به آن اضافه کنید و بعد از دو ، سه دقیقه شربت به لیمو را از روی شعله 
بردارید. در یخچال بگذارید تا خنک شود سپس میل بفرمایید.این 

شربت خوش طعم و مطبوع برای رفع تشنگی در روزهای 
گرم تابستان مناسب است.

شربتبهلیمو  کارشناســان توصیــه می کننــد افراد بایــد مصرف گوجه ســبز 
را در ســبد غذایــی خــود داشــته باشــند. گوجــه ســبز باعث 
تعادل اســید معــده می شــود، ایــن میوه اثــرات قابــل توجهی 
در جلوگیــری از بیماری هایــی مانند ســرطان و چربــی خون باال 
 داشــته و در مقابلــه بــا میکروبهــا و عفونت هــا موثــر اســت. 
فیبر موجود در گوجه سبز باعث بهبود سیستم گوارشی می شود و این 
میوه به خاطر داشتن ویتامین C باال نقش آنتی اکسیدان دارد.خشک 

شده این میوه نیز که دارای فیتونوترینت است کارکرد آنتی اکسیدانی 
دارد و برای درمان اعصاب و کم خونی مفید است.مصرف گوجه سبز 
را بــرای درمان بیماری نقرس، روماتیســم و تصلب شــرایین مفید  
 است. همچنین ادرارآور اســت و عملکرد کلیه ها را تنظیم می کند.

گوجه سبز  منبع  ویتامین های گروهB  است و  مصرف آن باعث کاهش 
استرس و افسردگی شده و برای ســالمتی پوست و اعصاب نیز مفید 
است.همچنین گوجه سبز در سوخت وســاز طبیعی کربوهیدرات، 

چربی و پروتئین نقش مؤثری دارد. کارشناسان همچنین هشدار می 
دهند که  هسته گوجه سبز کال، دارای ترکیب های سمی خطرناکی 
اســت و هرگز نباید آن ها را مصرف کرد ضمن اینکه باال بودن میزان 
اســید در گوجه ســبز باعث ایجاد معده درد، ســوزش معده و حتی 

ریفالکس در افراد مبتال به ناراحتی های معده می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی کاشان گفت: همزمان با هفته سالمت، 
15 طرح بهداشتی در شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.ابراهیم کوچکی در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: هفت مرکز خدمات جامع سالمت در جوشقان قالی، کله، سن سن، راوند، نواب صفوی، 
کریمشاهی، شهید ســاکنی، سه پایگاه ســالمت در شــهرهای آران و بیدگل، کاشان و قمصر و 

پنداس، سن سن، وادقان، ویدوج، ورکان و علی آباد پنج خانه بهداشــت در روستاهای 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی فخره اســت.رییس دانشگاه 

در راســتای اجرای طرح تحول کاشــان تصریــح کــرد: 
درصد از شهروندان نظــام ســالمت، 98 

پوشــش  خدمات دانشــگاه تحــت 
پزشــکی  کاشــان ســاکن در علــوم 
کاشــان و آران و بیــدگل شهرســتان هــای 

پرونــده  الکترونیکــی شــده اند.کوچکــی صاحــب 
ســالمت گفــت: تاکنــون 67 درصــد از صاحبــان  الکترونیکــی  پرونــده 

 در این دانشــگاه، پیگیر ســالمتی خــود بودند که ایــن مهم بایــد در جامعه فرهنگ ســازی
 شود.

15طرحبهداشتیدرکاشانبهبهرهبرداریمیرسد

مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان از 
افزایش 300 درصدی هزینه های درمان در 
سال 95 نسبت به سال 93 خبر داد.حسین 
بانک گفت: با توجه به رایگان شدن خدمات 
صندوق بیمه سالمت همگانی ، هزینه های 
درمان در سال 95 نسبت به سال 93 ،300 
درصد افزایش داشته است.وی افزود: هزینه 
های درمانی ماهیانه بیمه سالمت در سال93 
برابر24 میلیارد تومان بوده که در سال 95 با 
افزایش حدود سه برابری به 65 میلیارد تومان 
افزایش یافته است.وی ادامه داد: نکته قابل 

توجه این است که بودجه سال 97 باکاهش 
چشمگیری روبرو شــده که نیازمند تعامل 
و همکاری بیشــتر از سوی مؤسسات طرف 

قرارداد سازمان بیمه سالمت می باشد.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان خبر داد:

افزایش300درصدیهزینههایدرمانبیمهسالمت

مژگان علیدوستی

 زن جــوان بــا دکترش بــر ســر روش زایمــان بحث
 می کند، او تجربه ناخوشــایندی از زایمان قبلی که به 
صورت طبیعی بوده دارد و حاال با اصرار می خواهد تا این 
 بــار ســزارین بشــود؛ امــا دکتــر از محدودیــت

 بیمارســتان ها برای انجام عمل ســزارین و عواقب آن 
می گوید اگر چه من از مطب بیرون می آیم ولی به نظر 
نمی رسد زن برای انجام مجدد زایمان به روش طبیعی 
قانع شده باشد او این بار هم نمی خواهد کابوس زایمان 

طبیعی را تجربه نماید.
آمار سزارین در اصفهان نگران کننده است؟

بر اساس آمارهای ارائه شده در ســال های گذشته  38 
درصد از زایمان ها در اســتان اصفهان به روش سزارین 
انجام شده؛ این آمار در سطح کشــوری برابر 34 درصد 
بوده اســت. همین مساله در ده ســال گذشته موجب 
شد تا چراغ هشــدارها در مورد افزایش میل به سزارین 
در میان زنان باردار اصفهانی روشــن شــود به همین 
دلیل تالش شــد تا با اجــرای طرح های تشــویقی و 
اجرایی زایمان طبیعی در بیــن مادران اصفهانی ترویج 
داده شود. براســاس اعالم مســئوالن وزارت بهداشت 
 بهبود وضعیت ســالمت مادران و نــوزادان ازتعهدات

 بین المللی کشور در راستای اهداف توسعه هزاره با عنوان 
» بهبود سالمت مادران در چارچوب بهداشت باروری« 
و»کاهش میزان مرگ و میر کودکان« بوده که در برنامه 
پنجم توسعه نیز گنجانده شده و بر اساس سیاست های 
جمعیتی تدوین شده در نظام سالمت کشور و ضرورت 

توجه به بقا، ســالمت و بالندگی نسل آینده ساز کشور، 
ترویج زایمان طبیعی جزو اولویت های نظام ســالمت 
قرار گرفت. در همین رابطه زهرا جوانمردی، رییس اداره 
مامایي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در زمینه روندهای 
تشویقی و سیاست های اجرایی علوم پزشکی در زمینه 
ترویج زایمان طبیعی گفت: با اجراي طرح تحول سالمت 
اقداماتی مانند رایگان شــدن زایمان طبیعي در مراکز 
دولتي، برگزاري کالس هاي آمادگي براي زایمان رایگان 
در مراکز دولتي، بهینه سازي و ایجاد بلوك هاي زایماني 
جدید به سبک )LDR( و خوشایندسازي محیط زایمان 
به منظور افزایش تمایل و آگاهــي خانواده ها به زایمان 

طبیعي انجام شده است.
چرا پزشکان زیر بار عمل سزارین نمی روند؟

اینکه چرا پس از هشــدارها نســبت به افزایش میل به 
سزارین در ایران و به خصوص اصفهان پزشکان به هیچ 
عنوان زیر بار زایمان به روش سزارین نمی روند عالمت 
سوالی اســت که پیش روی سیاســت های بهداشتی 
و درمانی کشــور قرار گرفته اســت.این مسئله که یک 
بیمار به چه روش درمان شــود، بی شــک به تشخیص 
پزشــک معالج بســتگی دارد اما برخی از زنان باردار از 
اینکه دکتر آنها علی رغم تشــخیص عدم توان آنها برای 
زایمان طبیعی اصــرار به درد کشــیدن و طی مراحل 
زایمان طبیعی دارند شاکی هســتند، مسئله ای که بی 
شک اثرات روحی و روانی شدیدی بر این زنان دارد. اگر 
چه رییس اداره مامایي دانشــگاه علوم پزشکي اصفهان 
معتقد است بعضي شرایط خاص از ابتدا در مادر و جنین 

قابل تشخیص بوده و طبق منابع علمي جزو موارد انجام 
سزارین محســوب مي شــود ولیکن در خیلي از موارد، 
شــرایط مادر و جنین  طبیعي اســت و تا زماني که این 
شرایط طبیعي ادامه یابد، مادر مي تواند زایمان طبیعي 
انجام دهد اما برخی از بیماران ناراضی از اجبار به زایمان 
طبیعی معتقدند که بر اســاس دستور العمل ابالغ شده 
از سوی وزارت بهداشــت  ماماها و پزشکانی که زایمان 
 طبیعی انجام دهند در طرح تشــویقی قــرار می گیرند
 به همین دلیل اصرار بر این روند در میان پزشکان مرسوم 

شده است. 
اصرار چرا؟ وقتی همه نمی توانند

آیا نسخه زایمان طبیعی باید برای همه مادران پیچیده 
شود؟ زایمانی که چه بسا بسیار مطلوب است، اما ممکن 
است بر اثر ناآگاهی و شرایط مختلفی که مادر و کودك 
دارد اینگونه زایمان به ضرر آنها تمام شــود اگر چه این 
پدیده نادر است،اما گفته ها و دیده ها موضوعی دیگر را 
مطرح می کند.  اخیرا در استان اصفهان کودکانی برخالف 
قاعده با زایمان طبیعی متولد می شوند. این کودکان در 
ابتدای تولد عصب دست یا پاهای آنان بر اثر کشیده شدن 
هنگام تولد از کار می افتد و با معضالتی روبرو می شوند 
که چه بسا ممکن است درمان هم نشوند. این مسئله در 
کنار نبود امکانات مناسب برای زایمان طبیعی به خصوص 
در بیمارستان های دولتی موجب شده تا زایمان طبیعی 
همچنان با هراس از سوی مادران باردار پذیرفته شود هر 
چند به گفته مسئوالن علوم پزشکی میزان این نارضایتی 
به صورت آماری و دقیق مشخص نیست اما این مساله در 

میان مادران باردار قابل توجه است. 

از آن طرف بام افتاده ایم؛

چرا زایمان طبیعی در اصفهان اجباری شده است؟

رزماری
 رزماری، گیاهی درمانگر  برای ناراحتی معده، یبوست، نفخ، و اسهال است.ویژگی های ضد التهابی و محرك این گیاه دلیل این کار است اگرچه میزان کم مورد 
استفاده برای بهتر کردن عطر و مزه غذاها به طور معمول برای اثرگذاری چشمگیر بر بدن انسان کافی نیست، اما افزودن منظم برگ های این گیاه به غذا امکان 
استخراج فواید انباشته شده در ترکیبات ارگانیک و ترکیبات شــیمیایی طبیعی موجود در برگ ها را برای بدن فراهم می کند. رزماری همچنین خاصیت 

تقویت حافظه، کاهش استرس، تقویت سیستم ایمنی بدن، خوشبو کننده نفس، تحریک جریان خون و تسکین درد دارد.

عطارباشی
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چراغ سبز تبریزی به استقالل

پیشنهاد سردبیر:

صادق محرمی که در بازی های اخیر پرسپولیس خوش درخشیده 
با پیشــنهاد تمدید قرارداد این باشگاه مواجه شــده. از طرفی او 
پیشنهاد خوبی از باشگاه دینامو زاگرب کرواسی هم دارد. قرارداد 
او با پرسپولیس هم در پایان فصل تمام و او بازیکن آزاد محسوب 
می شود. شنیده ها حاکی از این است که محرمی به پیشنهاد تمدید 

قرارداد تلویحا پاسخ منفی داده است!  

محرمی، پیشنهاد تمدید با پرسپولیس را  رد کرد!

چند روزی می شود که از مرتضی تبریزی به عنوان گزینه استقاللی ها 18
برای فصل بعد نام برده می شود. تبریزی در مصاحبه جدیدش با خبر 
 ورزشی، به نوعی به استقاللی ها چراغ سبز نشان داده،تبریزی گفته:

» هر بازیکنی دوست دارد در استقالل و پرسپولیس بازی کند اما من 
فعال با ذوب آهن قرارداد دارم و باید دید در پایان فصل چه شرایطی 

ایجاد خواهد شد«

چراغ سبز تبریزی به استقالل

11

انتقاد شدید از خیابانی؛ 
گزارشگری را کنار بگذار

گزارشــگر دیدار الهالل مقابل اســتقالل جواد 
خیابانی بود که مثل همیشــه و همانطور که از 
او انتظار می رفت، عملکرد پر اشتباهی داشت و 
در برخی موارد این اشــتباهات نشان از کمبود 
اطالعات آقای گزارشــگر حتی در مقایســه با 

مخاطبین عادی فوتبال داشت.
 اینکه گزارشــگری چقدر به عنــوان یک حرفه 
تخصصی در زندگی خیابانی مهم اســت و چقدر 
برای آن وقت می گذارد مربوط به خودش است 
ولی خروج کار دقیقا همان چیزی اســت که به 
مخاطب مربوط می شــود، کما اینکه اگر مشغله 
باالی زندگی یک نفر تمرکز او را از شــغلی مثل 
گزارشگری منحرف کرده باشد نتیجه اش چیزی 
می شود که در بازی اســتقالل با الهالل مشاهده 

شد.
  اگر او انگیزه و حوصله سابق را برای دنبال کردن 
اخبار و اطالعات روز ندارد و یا اگر مشــغله های 
دیگر فرصت کافی در اختیــارش قرار نمی دهد 
تا مقابــل مخاطب امــروزی با اطالعــات باال و 
دسترســی کافی به اخبار روز عقب نماند، بهتر 
است میکروفون را به دست جوان ترهایی بسپارد 
که بــرای این جایگاه هم شایســتگی دارند، هم 

انگیزه و هم فرصت کافی. 

انتقاد روز

 پست ویژه  دختر شفر 
برای پدرش

 درســت اســت که الهــالل آن تیــم قدرتمند 
همیشــگی نبود؛ اما صدرنشــینی اســتقالل 
 در گروهی کــه از آن به عنوان گــروه مرگ نام 
می بردند نشــان داد که اســتخدام وینفرد شفر 
 بهترین کار مدیریتــی رضا افتخــاری تا امروز

 بوده است.
 حاال شــفر محبوبیتی به مراتب بیشــتر از قبل 
پیدا کرده و طبیعی اســت که پیغام های زیادی 
در تعریف از او منتشر شود اما پیغام دختر شفر، 
برای سرمربی اســتقالل جذابیت دیگری دارد. 
آلیسا شفر در استوری اینستاگرامش متنی جالب 
برای پدرش منتشــر کرده و نوشــته:» همیشه 
می دانستم زمانی پیش می آید که تو خودت را 
قوی تر از زمان هایی احساس کنی که به موفقیت 

رسیده ای.
 از قهرمانی در جام ملت های آفریقا در سال 2002 
گرفته یا بازی مقابل والنسیا در سال 1993. حاال 
آن زمان، فرا رسیده و تمام منتقدان تو چاره ای 
جز سکوت و یادگیری از تو ندارند. تو قوی ترین 
پدری هستی که می توانستم تصورش را داشته 
باشــم و می دانم که چقدر به تیم فوق العاده ات 

یعنی استقالل افتخار می کنی.«

در حاشیه

پیشخوان

 غرب آســیا زیر پای 
استقالل و پرسپولیس، بهار 

سرخابی ها با یک گل

پرسپولیس در تهران 
جشن سرگروهی گرفت، 

استقالل در کویت

 الهالل صفر- استقالل 
یک، رویا با وریا

السد  یک-  پرسپولیس 
پرســپولیس؛  صفــر، 

سدشکن صدر نشین

 ژاوی میهمان همیشه 
دست خالی آزادی، رنج 

السد، گنج پرسپولیس

پرسپولیس در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا در جدال برای صدرنشینی به مصاف السد 
قطر رفت و در نهایت موفق شــد با یک گل تیم قطری را 
شکست دهد. به  این  ترتیب پرســپولیس موفق شد برای 
اولین بار در تاریخ حضور خود در لیگ قهرمانان آســیا به 

عنوان تیم صدرنشین به مرحله حذفی راه پیدا کند. پرســپولیس هم چنین با 13 امتیاز از شش مسابقه در 
مرحله گروهی بیش ترین امتیاز را در تاریخ حضور خود در این رقابت ها به دست آورد.

امسال هفتمین سال حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا محســوب می شود. حاال این تیم سرخپوش 
منتظر است تا ببیند مرحله بعد با چه تیمی روبه رو خواهد شد. دستاورد دیگر پرسپولیس با برانکو این است که 
سرخپوشان فصل آینده برای سومین سال پیاپی در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند و این برای اولین بار است 

که چنین اتفاقی در تاریخ  حضور سرخپوشان در لیگ قهرمانان آسیا رخ می دهد.

 رکورد پرسپولیس؛ 

 سه حضور پیاپی 
در آسیا

  اگر چــه مصدومیت بازیکنان اتفاقــی طبیعی به نظر 
می رسد اما ماجرای مصدومیت مدافع استقالل با سایر 
فوتبالیست ها متفاوت است. حسینی که در دیدار رفت 
مقابل العین در لیگ قهرمانــان از ناحیه کف پا مصدوم 
شد هنوز شــرایط بازگشــت به میدان را پیدا نکرده تا 

حرف و حدیث های زیادی درباره مصدومیت مدافع کلیدی آبی ها مطرح شود. بهترین شخصی که می 
تواند درباره این مصدومیت صحبت کند دکتر نوروزی، معاون پزشکی باشگاه استقالل است. او به تسنیم 
گفته:» یکی از نادرترین و کمیاب ترین مصدومیت عمر ورزشی ام را در مورد حسینی دیدم. او دچار پارگی 
عضله و نیام کف پا شده بود. کسانی که قوس پایشان بزرگ یا کوچک باشد، دچار این مشکل می شوند. از 
حسینی MRI گرفته ایم و پارگی عضله او برطرف شده، اما باز هم باید تمرینات بدنی و قدرتی انجام دهد 

تا وقتی برگشت دوباره دچار مصدومیت نشود.«

 پارگی عضله ونیام کف پا؛

 مصدومیت عجیب 
مدافع استقالل

سرپرسـت کمیتـه بازاریابـی فدراسـیون فوتبـال در گفـت وگـوی تلفنـی بـا برنامه نـود  با اعـالم  خبر 
رونمایی پیراهـن تیم ملی در  بازی های جام جهانی2018 روسـیه  در بازی دوسـتانه ایران- ازبکسـتان 
به حواشـی چنـد روز گذشـته کـه پیرامـون پیراهن تیـم ملی در شـبکه هـای مجـازی به وجـود آمده 

بود، پایـان داد. 
 ماجـرای حواشـی ایجـاد شـده پیرامـون پیراهـن تیـم ملـی در بـازی هـای  جـام جهانـی بـه دنبـال 
صحبت هـای سرپرسـت کمیتـه بازاریابی فدراسـیون فوتبـال دربـاره  طراحی سـاده ایـن پیراهن ها 
شـروع شـد. هدایت ممبینی بعـد از ماه هـا وقفه اعـالم کرد کـه طراحی خاصـی بـرای پیراهن های 
تیـم ملی ایـران در جـام جهانـی در نظـر گرفتـه نشـده  و تیم ملـی با لبـاس های سـفید سـاده به 

میدان مـی رود.
اظهار نظر سرپرسـت کمیتـه بازاریابی فدراسـیون فوتبـال در حالی در رسـانه ها مطرح شـد که 
در ماه های گذشـته مانور زیـادی درباره طراحی ویـژه لباس تیم ملی داده شـده بـود و مدیران 
فداسـیون فوتبال در تاریخ هـای مختلف به برگزاری مراسـم رونمایـی از لباس تیم ملی اشـاره 

کرده بودنـد ولی انـگار خبـری از این وعده هـا نبود.
به دنبـال این اظهـار نظر تصاویـری از طـرح لباس تیم ملـی در جـام جهانـی 2018 در فضای 
مجازی انتشـار یافت که بـا واکنش های مختلفی در شـبکه هـای اجتماعی همراه شـد و پای 

آن بـه برنامه حاال خورشـید با اجرای رضا رشـیدپور نیز کشـیده شـد .
 رشـیدپور در ایـن برنامه بـا نمایـش تصاویری که در شـبکه های اجتماعی دسـت به دسـت می شـد از 
طراحی انجام شـده بـرای پیراهن تیم ملـی انتقاد کـرد و گفت: »عکـس پیراهن تیم ملی کـه در فضای 
مجازی منتشـر شـده خیلی مـورد توجه قـرار گرفتـه و اکثـر نظرهایی کـه درباره ایـن طرح داده شـده 

کو؟ عـده ای انتقادی اسـت؛ خیلی ها می گویند این لباس سـفید سـاده اسـت، برخی گفته اند یوزش 
گفته اند پـس طراحی اش کو؟! متاسـفانه مثل همیشـه انتقاد کـرده اند و ایـن دغدغه را 
دارنـد که در جـام جهانی چه بپوشـیم!  امـا بهتر از گاهـی به ایـن مسـایل از زاویه حرفه 
ای نـگاه و به هـر چیزی انتقـاد نکنیـم. این لبـاس طراحی شـده خیلی ظریف اسـت و 
چند نکتـه اساسـی دارد. اول اینکه این لبـاس از نظـر تاکتیکی مهم اسـت چون کامال 
سـفید اسـت و پشـت و جلوی آن یکی اسـت و وقتی بازیکنان مـا در زمیـن دارند می 
روند انـگار دارند می آینـد و بازیکن حریـف گمراه می شـود. دوم اینکه اگـر عددهای 

بازیکنـان را حذف کننـد و ایـن لباس هـا کامال یکدسـت سـفید شـده و بازیکنان حریـف فکر می 
کنند یـازده نفـر از رختخواب بـا زیرپیراهـن آمدنـد و احتماال از شـوک زمین را تـرک کرده و بازی سـه 
بر صفـر به نفع ما می شـود. سـومین مـورد ایـن که کجای این پیراهن زشـت اسـت؟ شـما یک بـار این 

پیراهن را بـا پیژامـه آبی چهارخونه سـت کـن ببین چقـدر زیبا می شـود.« 
صحبت های کنایه ای رشـید پور با واکنش سـخت فدراسـیون فوتبال روبه رو شـد و 24 سـاعت پس از 
آن روابط عمومی این فدراسـیون با اعالم بیانیـه ای خبرداد که ایـن تصاویر اصال مربوط بـه پیراهن تیم 
ملی نیسـت و رییس کمیتـه بازاریابی فدراسـیون فوتبال هـم در برنامه نـود از رونمایی ایـن پیراهن در 
بازی دوسـتانه ایران – ازبکسـتان خبر داد. هرچند فدراسـیون فوتبال سعی کرد به حواشـی ایجاد شده 
پیرامون پیراهـن تیم ملی  پایـان دهد اما بـا توجه به سـوی صحبت های مطـرح شـده از جانب هدایت 
ا...مبینی بـه نظر می رسـد اگرچه تصاویر منتشـر شـده از پیراهـن تیم ملـی در فضای مجازی درسـت 

نیسـت ولی گویی پیراهـن اصلی نیـز تفاوتی با ایـن تصاویر ندارد و حاشـیه هـا ادامه پیدا مـی کند .
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این مسـئله است  که  چرا مسـئوالن فدراسـیون فوتبال در فاصله زمانی 
از صعود تیم ملـی به جام جهانـی تا آغـاز برگزاری ایـن رویـداد برنامه ای خاصـی برای ایـن پیراهن در 
نظر نگرفتند تـا اکنون کـه زمـان رونمایـی از ایـن پیراهن فرا رسـیده اسـت با انتقـادات مختلـف روبه 

رو نشوند.
اگرچـه بیشـتر انتقادات صـورت گرفتـه در ایـن روزها بـه طراحی 

پیراهن تیم ملی برمـی گردد ولی نبایـد از اصل موضوع که شـرکت 
تولید کننده این البسـه هاسـت، غافل شـد؛ چرا که هنوز نتوانسـته ایم شـرکتی که 
بتواند حامی  تیم ملی باشـد را پیدا کنیم و حاال همچنین مشـخص شـده اسـت که 
آدیداس ، شـرکت تولید کننـده فعلی لباس هـای تیم ملـی تمایلی به آمـاده کردن 
پیراهن هـای تیم ملی نداشـته و بـه خاطر پافشـاری مسـئوالن فدراسـیون فوتبال 

رضایت به ایـن قرار داده اسـت.
در سـالی کـه بـا نظـر رهبـر انقـالب بـه نـام سـال حمایـت از کاالی ایرانـی 
نامیـده شـده اسـت، انتظـار مـی رود ایـن موضـوع در دسـتور کار مسـئوالن 
فدراسـیون فوتبـال قـرار بگیـرد زیـرا اگـر بنـا بـه پیراهـن بـی کیفیـت برنـد 
 خارجـی اسـت، بهتـر اسـت ایـن فرصـت در اختیـار یـک شـرکت داخلـی قـرار 

بگیرد.

بورنموث فوتبال
- منچستر 

یونایتد
ساعت 
23:15

شبکه 
سه

رئال مادرید فوتبال
- اتلتیک 

بیلبائو
ساعت
23:59

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

چهارشنبه 

29 فروردین

واکنش »والورده« به جدایی 
اینیستا از بارسا

سرمربی بارســلونا تاکید کرده جدایی آندرس 
اینیستا از این تیم هنوز 
قطعی نیست.ارنستو 
والورده در نشست 
خبری روز دوشنبه 
خود عنوان کرده که 
تکلیف آینده اینیستا 
33 ســاله که اخبار زیادی 
مبنی بر پیوســتنش به لیگ چین در تابستان 
منتشر شده هنوز مشخص نشده است. والورده 
به نقل از مارکا گفته: درباره بازی بزرگداشــت 
اینیســتا صحبت می کنید اما جدایی او هنوز 
قطعی نیست. شاید بازیکنان دیگری هم از تیم 
جدا شوند؛ اما نمی دانم چه اتفاقی رخ خواهد داد. 
اینیســتا خودش باید درباره آینده اش تصمیم 

بگیرد. نمی خواهم شایعه پراکنی کنم.

فوتبال جهان

 تیم ملی فوتبال دختران 
زیر ۱۹ سال در قرق اصفهانی ها

سبک بازی لورکوزن؛
 دغدغه »هاینکس«

 یــوپ هاینکــس، ســرمربی بایرن مونیخ در 
کنفرانس خبــری پیش از بــازی نیمه نهایی 
جام حذفی آلمان مقابل بایرلورکوزن، با توجه 
به ســبک رقیب، یک نبرد دشــوار 
را پیش بینــی کرد. ســرمربی  
مونیخی ها از دغدغه اش برای 
بازی در ورزشگاه لورکوزن 
گفــت: » لورکوزن 
تیمــی بســیار 
قــوی اســت و 
در فــرم خوبــی 
قــرار دارد امــا ما 
قصد حضــور در فینال 
برلین را داریم. لورکوزن 
در ضدحمــالت تیمــی 
فوق العاده نشان می دهد 
و بــه طور کلی ســبک 
بازی ایــن تیم یک نبرد 
 دشــوار را برایمان رقم 

می زند. «

 ابراز دلتنگی »امری«
 برای تیم سابق خود

به نقل از آس؛ به نظر می رسد که پایان همکاری 
اونــای امری بــا پاری 
 ســن  ژرمن قطعی 
اســت و این مربی 
اسپانیایی با پایان 
فصل از تیم پاریسی 
جــدا خواهد شــد. 
روزنامــه آس هم از جدایی 
امری سخن به میان آورد و از رئال سوسیداد به 
عنوان تیم مورد عالقه این مربی برای بازگشت 
به اللیــگا گفت .رئال سوســیداد بعد از اخراج 
اوزبیو، ســرمربی جدید خود را انتخاب نکرده 
و به دنبال جذب امری برای فصل بعد اســت.

امری در واکنش به بازگشــت خــود به رئال 
سوسیداد، گفت : من 10 ســال در سوسیداد 
 بوده ام و آنجا خانه من اســت. چه به این تیم 
بر گردم و چه بر نگردم همواره سوســیداد در 

قلب من خواهد بود.

جنجالی ترین خبر ممکن 
درباره رونالدو

کریســتیانو رونالدو، مهاجم پرتغالی تیم رئال 
مادرید چند ســال پیش ارتباطــی جنجالی با 
»ایرینا شــایک« مدل سرشناس روسی داشت 
و حتی در اواخر سال 2014 شایعه ازدواج این 
دو به گوش رسید.رونالدو پس از آن با دختری 
اسپانیایی به نام جورجینا آشنا شد و اکنون این 
زوج دختری به نام آالنا مارتینا دارند.اما روزنامه 
سان مدعی شده که رونالدو به اطرافیانش گفته 
که هنوز ایرینا شــایک را دوست دارد.

ادعای جنجالی تری که درباره رونالدو 
مطرح شده این است که او قصد 
ترک جورجینا را دارد. این 
زوج که ســال گذشته 
صاحــب یــک فرزند 
دختر شدند در روزهای 
اخیر دستخوش اتفاقاتی 
در زندگی شخصی شان 
شــده اند. در آستانه جام 
جهانی ایــن جنجالی 
تریــن خبــر ممکن 
درباره رونالدو است.

به  گزارش  سایت رسمی فدراسیون فوتبال؛ اردوی تدارکاتی 
تیم ملی فوتبال دختران زیر 19 سال از امروز آغاز می شود.
خسرویار، ســرمربی این تیم اسامی بازیکنان دعوت شده به 
این اردو را اعالم کرد که در بین دختران دعوت شده از سایر 

استان ها، اصفهان با ۵ ملی پوش بیشترین سهم را دارد.
مریم صادقانی، مرضیه فیضی، گلنوش خســروی، شقایق 
معتمدی، فاطمه شــبان  بازیکنان اصفهانی دعوت شده به 
تیم ملی هســتند که باید امــروز در اردوی تیم ملی حضور 

پیدا کنند.

آغاز مرحله نهایی سوپر لیگ 
هندبال قطر با سوت داور اصفهانی

 دختران فلوربال اصفهان 
به اردوی تیم ملی می روند

فدراسیون جهانی هندبال از مجید کالهدوزان داور اصفهانی 
و بین المللی کشــورمان به منظور قضاوت در مرحله نهایی 
مســابقات ســوپر لیگ قطر دعــوت کرد. کالهــدوزان به 
همراه علیرضا موســویان دیگر داور بین المللی کشــورمان 
ظهر یکشــنبه 2٦ فروردین ماه عازم دوحه شــدند.مرحله 
نهایی مســابقات ســوپر لیگ قطر از تاریخ 2۷ فروردین تا 
٦ اردیبهشــت برگزار می شــود. مجید کالهدوزان سابقه 
قضاوت در رقابت های المپیک را نیــز در کارنامه خود دارد 
که به قضاوت او در رقابت های المپیک 201٦ ریو می توان 

اشاره کرد.

به  گزارش روابط عمومی هیئت انجمن های ورزشی استان 
اصفهان، زهرا ابراهیمی، پریسا اســتکی، حورا لطفی، هدیه 
هادی زاده وفرزانه شریفیان از اصفهان به همراه 20 بازیکن 
دیگر از تهران و آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی فلوربال 
کشورمان دعوت شدند.این اردو از تاریخ 28 تا 31 فروردین 
امســال در قزوین و به منظور آمادگی بانوان تیم ملی برای 
حضور هرچه قدرتمند در مسابقات فلوربال بانوان کاپ آسیا 
برگزار می شود.اولین دوره مسابقات فلوربال بانوان کاپ آسیا 

28 خرداد تا دوم تیر امسال در سنگاپور برگزار خواهد شد.

وقتی اعتماد به برند خارجی، کار دست فدراسیون فوتبال می دهد؛

حاشیه های دنباله دار

سمیه مصور

 اگرچه تصاویر منتشر 
شده از پیراهن تیم 

ملی در فضای مجازی 
درست نیست ولی 

گویی پیراهن اصلی نیز 
تفاوتی با این تصاویر 

ندارد و حاشیه ها ادامه 
پیدا می کند
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هیچ یک از سازمان های شهرداری، خودکفا 
نیست

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شورا

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
هیچ یک از سازمان های 
شهرداری، خودکفا نیست

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: هم 
اکنون هیچ یک از سازمان های شهرداری اصفهان 
خودکفا نیست و هزینه و درآمد یکسانی ندارد، در 
این شرایط که شهرداری ملزم به پرداخت حقوق 
کارکنانش است و نمی تواند برخی از تعهداتی که 
در حوزه فعالیتش نبوده و به این نهاد محول شده 

را محقق کند.
فتح ا... معین اضافه کرد: برای مثال قول کمکی که 
به مساجد از سوی مسئوالن شهرداری در گذشته 
داده شــده بود خارج از حیطه فعالیت شهرداری 
است و با این شرایط در سال گذشته یک میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون تومان برای همایش پیرغالمان و 

کمک به مساجد  تامین شد.
وی با تاکید بر اینکه در سال جاری سعی داریم هر 
گونه برنامه ریزی برای بودجه شهرداری بر اساس 
درآمدهای منطقی شــهرداری انجام شود، اضافه 
کرد: در سال های گذشته تعهدات داده شده بیشتر 
از توان شهرداری بوده و در نظر داریم رویه ای که 
در دستگاه های دولتی است که هیچ طرح عمرانی 
بدون تامین اعتبار آغاز نمی شود  را در شهرداری 

نیز در دستور کار قرار دهیم.
وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر و شهرداری 
در این دوره قول دادند که تا پایان سال ۹۶ خط یک 
مترو اصفهان را به صورت کامل بهره برداری کنیم، 
افزود: ما به قول خودمان عمل کردیم و امروز تعداد 
مسافران مترو از یک هزار و ۵۰۰ نفر به ۵۰ هزار نفر 

افزایش یافته است.

 خطر موتورسیکلت
 در کوچه ها 

کوچه هایی که طول زیاد دارند، موتور سیکلت ها 
هنگام عبور از آن ها مراعات حال کودکان و ساکنان 
را نمی کنند. اگر ممکن است مسئوالن در قوانین 
شهرداری راهکاری برای این موضوع بیندیشند و 

امنیت عابرین و مردم محل را تامین کنند.
محمد مهدی لیلیوند- شهروند اصفهانی

شهر بدون مدیریت یکپارچه 
هنوز یک هفته از آســفالت خیابان محمدطاهر 
 نگذشــته اســت کــه اوج ناهماهنگــی در بین
 ارگان ها باعث تخریب آسفالت و پیاده رو شد. به 
واقع تا کی مردم باید تاوان نبود مدیریت یکپارچه 

شهری را بدهند؟
میثم نریمانی – شهروند اصفهانی

 
نظافت خیابان فروغی

ضلع جنوبی خیابان فروغی در محدوده شهرداری 
منطقه یک واقع شده ولی احتماال فراموش شده 
چون نظافت کوچه ها و سرویس های خدماتی در 

این محدوده انجام نمی شود.
پیمان نریمانی-  شهروند اصفهانی

کثیفی در کوی ولیعصر
اگر یــک بــار از کــوی ولیعصر حوالی ســاعت 
۵ بعدازظهــر بازدید شــود، مســئوالن خواهند 
دید که چنــد منزل مســکونی در ابتــدای این 
کوچه تبدیل بــه انبــار تجاری شــده و بعضی 
 مواقع کوچــه به طور کلی مســدود می شــود.  
منظره دیوارهای اطراف این خانه ها واقعا کثیف 

است. خواهش می کنم پیگیری و رسیدگی شود.
جمیله جاوید- شهروند اصفهانی

 حمام های عمومی
 در حال تخریب

ای کاش شــهرداری ها فکری بــرای حمام های 
عمومــی قدیمی مــی کردند. با توجــه به اینکه 
حدود بیست سال هست که حمام های عمومی 
هیچ اســتفاده ای  برای محل و مردم ندارد و در 
بیشــتر محله های قدیمی هم محل مناســب یا 
سالن ورزشی و یا مکان فرهنگی مناسب یا مرکز 
 بهداشــتی وجود ندارد، خوب اســت که از این
 مکان ها کــه برخی به عنوان انبار اســتفاده می 
کنند، به عنوان مکان هــای با ارزش قدیمی بهره 

برداری شود.
ستاره عباسی- شهروند اصفهانی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان خبر داد:

پیش فروش موتورسیکلت برقی 
ایرانی تا پایان بهار

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه ســه نمونه موتور برقی ایرانی تولید 
شده است که یک مدل آن شــماره گذاری و تا 
پایان فصل بهار مرحلــه پیش فروش آن تکمیل 
خواهد شد، گفت: در حال حاضر تولید کنندگان 
خواســتار تغییر و تجدید نظر در قیمت موتورها 

شدند که این موضوع در حال بررسی است.
علیرضا صلواتی اظهار کــرد: در روزهای پایانی 
ســال 1۳۹4 تفاهم نامــه ای ســه جانبه بین 
شــهرداری اصفهــان، معاونت علمی ریاســت 
جمهوری و شرکت جهان رو امضا شد. در فاز اول 
این تفاهم نامه سه ساله، پنج هزار موتورسیکلت 
برقی کامال ایرانی با تسهیالتی شامل 1۵ میلیون 
ریال تســهیالت بالعوض و ۳۰ میلیــون ریال 
تسهیالت قرض الحسنه که توسط معاونت علمی 
ریاست جمهوری تامین می شود، عرضه خواهد 
شد. شــهرداری نیز ملزم به ایجاد ایستگاه های 
شــارژ و تعیین محدوده تــردد موتورهای برقی 

است.
وی گفــت: نمایشــگاه حمــل و نقل پــاک با 
محوریــت دوچرخــه، دوچرخه هــای برقــی، 
اسکوترها و خودروهای برقی از سوم اردیبهشت 
ماه ســال جاری به مــدت چهــار روز در محل 
 نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار خواهد 

شد.

 معاون فرهنگی شهردار اصفهان
 مطرح کرد:

ارتقای خالقیت فرهنگی در 
شهر با تقویت نهادهای مدنی

معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: شهرداری 
اصفهان درصدد تقویت نهادهای مدنی اســت، 
زیرا تجربه نشــان داده هر انــدازه امر فرهنگ 
به حوزه های مدنی و مردم واگذار شــود، شــور 
 و نشــاط و خالقیت فرهنگی در شــهر افزایش 

می یابد.
محمد عیدی به تاثیر واگــذاری مراکز فرهنگی 
از ســوی شــهرداری به بخش خصوصی اشاره 
و اظهارکــرد: واگــذاری امــور فرهنگــی بــه 
حوزه هــای مدنــی و مــردم باعث گســترش 
 خالقیت های فرهنگی، شــور و نشــاط در شهر 

می شود.
وی افزود: شهرداری اصفهان در این دوره تصمیم 
دارد نقش تصدی گری خــود در مراکز فرهنگی 
را کاهش داده و حوزه های تسهیل گری را برای 
فعالیت نهادهای مدنی که دغدغه های فرهنگی 
در بخش های ورزشی، هنری و اجتماعی دارند، 

تقویت کند.

یک فعال حوزه نشر کتاب:
 صنعت چاپ در اصفهان 

پسرفت داشته  است
یک فعال حوزه نشــر کتاب گفت: صنعت نشــر 
و چاپ نــه تنها در اصفهان، بلکه در کل کشــور 
پیشــرفتی نداشــته و حتی می تــوان گفت در 

اصفهان پسرفت نیز کرده است. 
حشمت ا... انتخابی اظهار کرد: قطعا گران شدن 
کاغذ بر قیمت کتاب تاثیر می گذارد، اما این تاثیر 
چندان زیاد نیســت و کتاب باید چاپ شود. تنها 
1۰ تا 2۰ درصد هزینه کتاب، کاغذ است؛ البته 
وقتی تیراژ کتاب بیشتر باشد، این نسبت بیشتر 

می شود.

کافه شهروند

مدیرعامل ســازمان فــاوا شــهرداری اصفهــان از راه اندازی 
 فاز یــک ســامانه آزادســازی امالک شــهرداری خبــر داد و

 گفت: با راه اندازی این ســامانه برای تعریف طرح های عمرانی 
جدید می توان پیش از تصمیم گیری نهایی، هزینه آزاد سازی را 
برآورد، بودجه مورد نیاز را پیش بینی و منابع موجود شهرداری را 

به خوبی مدیریت کرد.
وحیــد حیدریــان در گفــت وگو بــا خبرنــگار ایمنــا اظهار 

کــرد: ســامانه آزاد ســازی امــالک شــهرداری اصفهان طی 
ســه مــاه توســط کارشناســان ســازمان فنــاوری اطالعات 
و ارتباطــات شــهرداری بــه صــورت داخلــی تهیــه و بــه 
 صــورت پایلــوت در منطقــه 4 شــهرداری راه انــدازی
 می شود. وی با بیان اینکه این سامانه کامال مبتنی بر GIS  بوده 
و ارتباط الیه های امــالک، باقی مانده و در طــرح را به صورت 
به هنگام و برخط بــا فرم های مرتبــط برقرار می کنــد، افزود: 

پیاده سازی و بومی ســازی فرم های موجود در شهرداری برای 
 GIS تســریع در فرآیند آزادســازی و اســتفاده از قابلیت های
جهت مدیریت بهتــر امالک نظیر اندازه گیری، جســت وجوی 
موقعیــت بر اســاس مختصات مکانــی، رنگ بندی بر اســاس 
وضعیت امــالک و تســریع در ورود اطالعات نظیر مســاحت و 
 کد نوســازی از نقشــه از امکانــات قابــل توجه این ســامانه

 است.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان:
آزادسازی امالک شهرداری اصفهان مدیریت می شود

هاجر مرادی

اتفاقی که دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداري 
اصفهان، آن را مرهون فعالیت هایی می داند که طی 
سال های اخیر در زمینه فرهنگ سازی شهروندان 
انجام شده است. اقداماتی که شهروندان را نسبت 
به فواید تفکیک زباله و خطرارت جبران ناپذیر آن 

آگاه کرده است. 
به طوری که هم اکنون بســیاری از آنها بدون آنکه 
اجباری برای این موضوع داشــته باشند به صورت 
خودکار زباله های خود را از مبدأ تفکیک می کنند. 
ســعید امامــی، توزیع ســبدهای جمــع آوری 
پســماند خشــک در بین مدارس را یکی از مهم 
ترین اقدامات برمی شــماردو می گوید:  از ســال 
هاي گذشته  توزیع ســبدهای جمع آوری پسماند 
خشک در بین مدارس، در همه مناطق شهر اصفهان 
انجام شد و این ســبدهای بزرگ برای جمع آوری 
پسماند خشــک در مدارس اســتفاده می شوند و 
 در صورت مســتهلک شــدن نیازمند جایگزینی 

هستند.
البته این اتفاقی اســت که قبــل از الحاق منطقه 
1۵ به شهر اصفهان آغاز شــده و به همین دلیل در 
برنامه ریزي امســال توزیع این سبدها قرار است با 
پوشش جدید و نو  انجام شــود. به گونه ای که طي 
دوماه آینده به طور کامل انجام می شود و عالوه بر 
این فعالیت،  برنامه  آمــوزش در مدارس و تفکیک 

پسماندها را خواهیم داشت.

وي با تاکید به بازخورد این حرکت در شهر اصفهان 
اظهار مي کند: با بــاز خوردی کــه از این حرکت 
خواهیم گرفــت، مابقي مناطــق و بخش هایي که 
نیازمند تعویض هســتند و مدارس تازه تاسیس و 
راه اندازي شده را هم در دســتور کار قرار خواهیم 
داد. همه سازوکارها و ابزارهایی ایجاد شده در جهت 

آموزش تفکیک از مبدأ هســت که موضوعي قابل 
اهمیت بوده و به شهروندان در حفظ محیط زیست 
و ایجاد ارزش افزوده در شــهر و کشــورمان کمک 

زیادي مي کند.
همچنین سال گذشــته در زمینه مدیریت پسماند 
 یک اپلیکیشــن به نام باز آر طراحی شد که کمک

 می کند کســانی که تفکیک  را به صورت مستمر 
انجام مــی دهند یکســری امتیازاتــی را از طریق 
 کانکس هــا دریافت کننــد. مضاف بــر آن در یک

 قرعه کشی شرکت داده می شوند. 
این اپلیکیشن قابلیت های زیادی دارد و یکی ا ز آنها 
این است که قابلیت پیدا کردن نزدیک ترین ایستگاه 
پســماند خشــک به محل زندگی آنها زیرا لیست 
تمامی آن ها در این اپلیکیشن قرار داده شده است. 
بحث بعدی این است که می توانند تصاویر  و اخبار 
مرتبط با پسماند خشک را با کلیپ ها و انیمیشن ها 

دنبال کنند. 
از طرف دیگر شــهروندان می تواننــد از طریق این 
اپلیکیشــن اقالم حجیم خود را گزارش دهند که 
ماموران ما با مراجعه بــه درب منزل آنها را تحویل 

می گیرند. 
امامی می گویــد: البتــه اقدامات ما تنهــا به این 
مــورد خالصه نشــده و در ســال گذشــته بحث 
توزیع کیســه های پارچــه ای )به جای کیســه 
 های پالســتیکی( برای جمع آوری نــان را نیز در

 مدارس داشتیم. 
امامی با اشــاره به اهمیت نقش کودکان می گوید: 
این اواخــر در برنامــه ریزی هایی که داشــته اند 
کودکان را به شــدت مورد توجه قرار داده اند زیرا 
این کودکان هســتند که آینده شهر را می سازند و 
 الزم است روی آنها ســرمایه گذاری های بیشتری

 انجام شود. 

فرهنگ سازی؛ بهترین راهکار

امروز اصفهان در زمینه تفکیک زباله از مبدأ به جایگاهی رسیده است که رتبه اول کشور را 
با 10 درصد تفکیک پسماند، از آن خود کرده است. این در حالی است که هنوز شهرهای دیگر 

کشور به 4 درصد نیز نرسیده اند. 

  اصفهان صدر نشین تفکیک زباله از مبدأ؛  

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: احداث بالکن 
در گذرها با توجه به طرح تفصیلی است و هنگام ساخت و ساز ضوابط 

آن باید رعایت شود.
غالمعلی فیض اللهــی اظهارکرد: احداث بالکــن در گذرها با توجه به 
طرح تفصیلی امکان پذیر است در این راســتا در گذرهای 1۰ تا 12 
متر با لحاظ ارتفاع چهار متر می توان ۵۰ ســانتی متر بالکن با مجوز 

شهرداری احداث کرد.
وی افــزود: در گذرهــای 12 تــا 2۰ متر ۸۰ ســانتی متــر بالکن با 

رعایت چهار متر ارتفــاع و در گذرهای 2۰ متر به بــاال احداث 12۰ 
ســانتی متر بالکن با رعایت چهــار متر ارتفاع بالمانع اســت، در غیر 
 این صــورت احداث بالکــن در کمیســیون ماده صــد، رای تخریب

 می گیرد.مدیرکمیســیون های مــاده صــد شــهرداری اصفهــان 
تصریح کــرد: اینکــه بعضــی از شــهروندان در گذرهای شــش یا 
هشــت متری بالکن احداث می کنند، یقین داشــته باشــند که در 
 کمیســیون ماده صد رای تخریب برای بالکن ســاخته شــده صادر

 می شود.

وی بــا بیــان اینکــه مــاده صــد شــهرداری در جهــت نظــم 
 بخشــیدن به شهرســازی و ســاخت و ســازهای شــهری فعالیت 
می کند، گفت: مالــکان اراضی و امــالک واقع در محدوده شــهر یا 
حریــم آن قبل از هــر اقدامی بایــد از شــهرداری پروانــه )مجوز( 
دریافت کنند و شــهرداری نیز مکلف به جلوگیــری از انجام عملیات 
 ساختمانی بدون مجوز و خالف پروانه صادره در زمین های محصور و 

غیر محصور است.
وی تاکید کرد: کمیسیون های ماده صد شهرداری متشکل از سه عضو 
اصلی شــامل: نماینده دادگســتری، نماینده وزارت کشور و نماینده 
شورای اسالمی شهر اســت و جلســات آن باید با حضور هر سه عضو 

تشکیل شود.

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان بیان کرد:

رعایت ضوابط ساخت بالکن در گذرها

مدیربرنامه ریــزی و بودجه شــهرداری اصفهان 
به تشــریح اولویت هــای تخصیــص بودجه در 
ســال جاری پرداخت و گفت: بودجه سال ۹۷ با 
 رویکرد پروژه های اولویت دار و بر اســاس نیازها و

 اهداف شــهر تدوین و تنظیم شــده 
است.

سعید فردانی اظهارکرد: از بودجه سه 
هزار میلیارد تومانی مصوب شهرداری 
اصفهان، دو هزار و ۵۳ میلیارد تومان 
معادل ۶۸ درصد بــه بخش عمرانی و 
۹4۷ میلیارد تومان معادل ۳2 درصد 

به بخش جاری اختصاص یافته است.
وی افزود: اعتبارات جاری شهرداری 

اصفهان به تفکیک شــامل 2۶ میلیــارد تومان 
ســرمایه ای، 2۹2 میلیارد بخــش اداری، 4۳2 
میلیارد تومان انتقالــی و 1۹۷ میلیارد تومان در 

بخش پرسنلی است.
مدیــر برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان 
با بیان اینکه از کل بودجه مصوب ســال جاری، 
یک هزار و 2۵۶ میلیارد تومان برای بخش حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در نظر گرفته 
شده اســت، ادامه داد: از این میزان ۸۰۵ میلیارد 
تومان به قطار شــهری، 1۹۵ میلیارد تومان برای 
توســعه شــبکه معابر، 1۰۶ میلیارد تومان برای 
اتوبوسرانی، 2۰ میلیارد تومان برای اتوبوس های 
برقی، ۹ میلیارد تومان برای اتوبوس های تندرو، 
1۹ میلیارد تومان برای مدیریت هوشــمند، ۵۰ 

میلیارد تومان به بخش آسفالت معابر و ۵2 میلیارد 
تومان به سایر موارد اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: اعتباری معادل ۶۸۸ میلیارد تومان 
به بخش خدمات شــهری تخصیــص یافته که 

فضای ســبز ۳۳۹ میلیارد تومان، نظافت شهری 
1۹1 میلیارد تومان، مدیریت بحران و ایمنی ۵2 
میلیارد تومان، بهینه سازی تاسیسات ۳2 میلیارد 
تومان و زیباسازی 2۸ میلیارد تومان از ارقام این 

بودجه را شامل می شود.
فردانی با اشــاره به تخصیص 1۶۹ میلیارد تومان 
از بودجه مصوب امســال به معاونــت فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، خاطرنشان 
کرد: از این بودجه ۸۳ میلیارد تومان به برنامه های 
فرهنگی، پنــج میلیــارد تومان بــرای مباحث 
گردشــگری، 1۶ میلیارد تومان برای رخدادهای 
شهری، 1۶ میلیارد تومان برای برنامه های ورزشی 
و 4۹ میلیارد تومان به ســایر مــوارد اختصاص 

یافته است.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان تشریح کرد :

اولویت های تخصیص بودجه سال ۹۷
معاون عمران شهری شهردار اصفهان از اختصاص 
4۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به آسفالت 
معابر در سال ۹۷ خبر داد و گفت: در صدد هستیم 
با اعمال روش های نوین، شرایطی را فراهم کنیم 

تا شاهد ارتقای کیفیت آســفالت سطح معابر در 
کالنشهر اصفهان باشیـم.

ایرج مظفر اظهــار کرد: در این شــهر بزرگ و پر 
جمعیت که هر روز شاهد تردد میلیون ها وسیله 
نقلیه شخصی و عمومی هســتیم به طور متوسط 
ســاالنه باید چند صد هزارتن آســفالت مصرف 
شود تا ســطح معابر آن از استانداردهای مطلوب 
برخوردار باشد و بتواند به احتیاجات حمل و نقلی 
شهروندان ساکن شــهر اصفهان پاسخی مناسب 
بدهد.وی افزود: در این راستا امسال 4۷ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای 2۵۰ هزار 

تن آسفالت پیش بینی شده است.
 معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان ادامه 
داد: بــا توجه به آغــاز عملیات نهضت آســفالت 

معابر اصفهان از سال ۹4 بخش عمده ای از معابر 
شهری اصالح شده است به همین منظور بودجه 
در نظر گرفته شده در سال جاری برای تکمیل و 

ساماندهی ادامه این عملیات اجرایی است.
مظفر با بیان اینکه سال گذشته ۵۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای آســفالت 
معابر اختصاص یافته بود، خاطرنشان 
کرد: در سال گذشــته نیز 21۸ هزار 
تــن آســفالت در قالــب 1۶۸ هزار 
مترمربع به منظور آسفالت، لکه گیری 
های اصولی، آســفالت تراشی و موج 
گیری معابر در سطح مناطق 1۵ گانه 

اجرا شد.
وی اضافه کرد: توجه به معابر به عنوان شریان های 
اصلی شهر، گام مهمی در هدایت و کنترل ترافیک 
شهر است و رسیدگی و نظارت بر کیفیت معابر در 

شهر باید در اولویت قرار گیرد.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان عنوان کرد: 
با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی ساماندهی 
و لکه گیری اصولی آسفالت معابر اصفهان به جای 
روکش طی چند سال  اخیر بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گرفته است.مظفر ادامه داد: برای دوام 
و ماندگاری آسفالت معابر باید زیرسازی خیابان 
ها از نظر دفع آب ها، وجود چاه ها و ســفره های 
زیرزمینی آب، مکان های نشــتی آب و زهکشی 
مدام بررسی و کنترل شود نه اینکه بدون توجه به 

این موارد، تنها آسفالت ریزی انجام شود.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان:

معابر شهر، اصولی آسفالت می شود

مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان:

بستر استفاده از انرژی 
خورشیدی در شهر فراهم شود

مدیر مرکـز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
اصفهان با اشاره به اهمیت استفاده از انرژی های نو 
در شهر گفت: باید بــه گونه ای برنامه ریزی کرد 
کــه از انرژی خورشیدی در تمام شهر و منازل 

مسکونی استفاده شود.
به گزارش  محمدحسین قورچانی تالش برای ورود 
تکنولوژی و فناوری های نوین شرکت های دانش 
بنیان و دانشگاه  بــه شهرداری اصفهان و استفاده 
از آنها در بخش های مختلف را از وظایف مدیریت 
خالقیت و فناوری شـهرداری اصفهـان دانست و 
گفت: انرژی های نو و تکنولوژی های آن نه تنهـا 
بـه کاهش هزینه هـا کمک می کند، بلکه سبب 

درآمـد زایی و کاهش آلودگی  می شود.
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امام رضا علیه السالم:
ایمان یك درجه باالتر از اسالم است  و تقوا یك درجه باالتر از ایمان ؛ به 
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افقی
1- اقتصاددان آمريكايي متولد 1915 و برنده نوبل 

اقتصاد - شرنگ
2-  يارو - كشو - نژاد ايراني

3- اسب خوش خرام - اندوهگين تر - شيوه
4- همان بس اســت - شيشــه رنگيــن - حرف 

تصديق
5- منقــار كوتاه - از مواد ســاختمان ســازي - 

سنگين
6- شجاع - چكاندني اسلحه - عيد ويتنامي ها

7-  بيماري سگي - ثروتمند - هر چيز شبيه مار
8-  پنجم - باالترين حد قيمت - از گل ها

9- بخشش وجود - پشتيبان - شخصا و بي واسطه
10- محلي نزديك تهران كه به زودي قرار است در 
آنجا منطقه ويژه اقتصادي تاسيس شود - استارت 

موتورسيكلت - رايج
11-  جانشين - پيش بها - از سازهاي كوبه اي

12- شهر شرقي آلمان - سخي - از ضماير
13- كهنه فروش - ميخ - كوتاه

14- گذرگاه سيل - هوشيار - زعفران
15- حرف رانــدن حيوانات - اقتصــاددان اهل 

اياالت متحده كه در سال 1991 درگذشت.

عمودی
1-  كشوري اروپايي كه محصوالت صادراتي اعم 
از سيب و پنير و گندم است - شركت خودروسازي 

آمريكا
2-  هر پايــه از پلكان يا نردبــان - جهان ديگر - 

مرطوب
3- ظرف خميــر - نمايش غم انگيز - ســازمان 

فضايي آمريكا
4- مجلــس بزرگان - تندرســت - عالمت جمع 

فارسي - قدر و مرتبه
5-  خواب شــيرين - اقتصاددان انگليسي متولد 
1790 و صاحب اثر طرحي در علم اقتصاد سياسي

6- باال آمدن آب دريا - از پستانداران - سخنوران 
- بغل

7-  آن طرف - مخفف اگر - از انواع دارايي اصلي 
در اقتصاد - زردك

8- از گل ها - صومعه - اول و آغاز
9-  بزرگ - ماركي بر كاميون - زينت رو - از ابزار 

كشاورزي
10- كله و راس - يار زيبا - مسلك - لخت و عريان
11- اين اقتصاددان انگليســي در ســال 1923 
كتاب معروف خــود »پول، اعتبــار و تجارت« را 

منتشر كرد - پيكان
12- قوت اليموت - ســوداي ناله - مال التجاره - 

ساز ابزاري شبيه پيانو
13- جاري و سيال - دائمي - نوعي شنا

14- گردنده - خوليگري - گياه سرشوي
15- رشته اي از حســابداري كه درباره طرز تهيه 
و تنظيــم صورت هــاي مالي و ميــزان ماليات و 

معافيت هاي آن بحث مي كند - نصف جهان
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یادداشت

 دوستی تعريف می كرد كه چند روز پيش 
برای خريد شــامپو به داروخانــه ای  رفته 
كه وجود دارو ها و مكمل های ورزشــی و 
بدنسازی كه  در قوطی های بزرگ و كوچكی 
بسته بندی شده بود در قفسه های داروخانه 
خود نمايی می كرده و جالب تر اينكه همان 
فروشنده ای كه شــامپو و خميردندان نيز 
می فروخته داشــته راجع به تاثيرات اين 
داروهای جادويی بر زيبايی و تناسب اندام 
صحبت می كــرد ه و چنان نســخه ای از 
داروهای الغــری و پروتيئنی برای آن فرد 
می پيچيد كه بتواند در عــرض ده روز به 
اندام مورد عالقه خود برســد و تازه آدرس 
كانال شخصی اش كه اين اطالعات در آن 
درج شده اســت را نيز به آن فرد می داد.   با 
شــنيدن اين تعريف به ياد سخن يكی از 
مربيــان و داوران بين المللی فدراســيون 
جهانی IFBB افتادم كــه می گفت اگر به 
همين منوال پيش برويم افزون بر نســخه 
پيچ ها و شامپو فروش هايی كه در داروخانه 
ها در زمينه تجويز داروهای هورومونی غير 
مجوز مشغول به خدمت به رسانی به مردم 
هستند، قشرهايی ديگری هم به زودی به 
جرگه مربيان بدنسازی می پيوندند،وجود 
اين غير متخصصان بدنســازی تنها نمونه 
كوچكی از افرادی اســت كه خود را در هر 
مسئله صاحب نظر می دانند و با بيان نظرات 
شخصی شان در جامعه خطر آفرين ظاهر 
می شــوند و  از اين نمونه ها بسيار وجود 
دارد به خصوص اينكه  گسترش شبكه های 
اجتماعی فرصت مناسبی در اختيار آن ها 
قرار داده است تا با توجه به ناآگاهی مردم 
كه ســالمت و پول و وقت خود را به دست 
اين سودجويان سپرده اند جيب خود را پر 
می كنند و متاســفانه مردم بدون توجه به 
اين كه اين افراد دارای آگاهی و تخصص در 
مسئله مورد نظر هستند ، پذيرای نظراتشان 
می شوند و ديگر كاری به عواقب آن ندارند و 
زمانی كه به مشكل بر می خورند تازه متوجه 
عمق ماجرا می شوند ولی بهتر است از قبل 
از بروز هر فاجعه ای مراقب اين سودجويان 

فرصت طلب باشيم.

 مراقب سودجویان 
فرصت طلب باشیم

سمیه مصور

تصویر هوایی جالب از 
30میلیون گل الله در 
جشنواره گل های الله 
در اســتان جیانگسو 

چین.

عکس روز

30 میلیون گل 
الله در یک قاب

وقتی شیطان راست پنج گاه می نوازد
 دو روزی بود كه در مغز آقای اصولی ســنتور می زدند. روز اول صدای سنتور آرام 

و روح نواز و شــكننده بود و در مقابل صداهای ديگر پس می نشست. حتی در 
مقابله با صدای تصادف اتومبيل، دو ســاعت تمام قطع شد، اما در روز دوم، 

صدا محكم و كش دار و تاثيرناپذير شده بود. فروشنده دوره گرد مطاعش 
را تبليغ می كرد، صدای ســنتور بلندتر می شد. گوينده تلويزيون بيانيه 
رسمی می خواند، صدای سنتور بلندتر می شد. قبال هم گاهی در مغز 
آقای اصولی ســنتور می زدند. به ويژه هنگامی كــه زير دوش آب گرم 
می ايستاد ودر عالم خلسه فرو می رفت؛ اما هربار بيش از چهارپنج دقيقه 
طول نمی كشيد و به محض بستن شير آب گرم متوقف می شد، اما اين 

بار اوضاع ورای دفعات ديگر بود. حتی مايه آهنگ نيز با دفعات قبل توفير 
داشت. قبال رنگ شهر آشوب را نداشت، اما بسيار نشاط آور و طرب آميز بود.

آقای اصولی پيش خودش فكر كرد: اين بايد چهارگاه باشد و هنگامی 
كه در پايان وقت اداری، كشوهای ميز كارش راقفل كرد و از روی 

صندلی بلند شــد با اين هدف به طرف منزل بــه راه افتاد كه 
رسيده و نرسيده جعبه سنتور 11 خرك و دفترچه نت دست 
نويسش را بعد از بيست ســال  ازتوی انباری بياورد و پيش 
در آمد چهارگاه را بنوازد وبفهمد كه آيا حدســش در مورد 

دستگاه چهارگاه درست بوده است يا خير؟ 
 پشت در خانه اش كه رســيد در تمام زوايای ذهنش سنتور

 می زدند. در را باز كرد و وارد اتاق نشيمن شد. اتاق پر از صدای 
سنتور بود. شيطان پشت ميز ناهارخوری نشسته بود و داشت راست 

پنچ گاه می نواخت. ) ادامه دارد(

 با برخی از حقایق عجیب و غریب تاریخی
 آشنا شوید

 ازدواج بين نژادهای مختلف در بيشتر طول تاريخ آمريكا از 1776 تا 1967 
ممنوع بوده است.

 اهرام مصر توسط كارگران مزد بگير ساخته شده نه بردگان. اين افسانه ای 
است كه توسط Herodotus مورخ يونانی بيان شده است.

 بريتانيايی های عصر يخ بندان از جمجمه انسان به عنوان فنجان استفاده 
می كردند.

  اولين تصادف ماشين در سال 1891 در اوهايو اتفاق افتاد.
  دموكراسی يونان باستان كه اولين دموكراسی دنيا به حساب می آيد فقط 

185 سال به طول انجاميد.
 كريسمس تا سال 1836 در آمريكا غيرقانونی بود، چون يك جشن غير 

مذهبی)غير مسيحی( به حساب می آمد.
 در بين سال های 1530 تا 1780 بيش از يك ميليون اروپايی به عنوان 

برده به آفريقای شمالی فروخته شدند.
 30 هزار كودك داوطلب يك جنگ مذهبی كودكان برای تصرف اورشليم 

شدند كه بيشترشان در سفر مردند يا به عنوان برده فروخته شدند.

بریده ها

همـه جا تـو بهار پرسـتو هـا كوچ مـی كنن بـه سـمت اون جـا، ولی 
 االن بهـار مـا جـوری شـده كـه پنگوئـن هـا دارن هجـوم ميـارن بـه

 سمت مون!
تـو هـوای سـرد ايـن روزهـا، خبر اينـه كـه مـی تونيد يـه بـار ديگر

بوت های زمستانی تون را كه تو حراج خريديد بپوشيد!
دالرهاتـون رو بدين بانـك مركزی نگـه داره، هروقت بزرگ شـدين   

بهتون بر می گردونه! 
پيراهـن تيـم ملی يـه جوريـه كـه حريـف رو از تـو داغون مـی كنه. 
بازيكن حريـف تا بياد بـا خـودش فكركنه اينا اومدن آشـغال بـذارن دم 

در يا فوتبال بازی كنن، سه تا خورده!
پيراهـن جديـد تيم ملی جـوری طراحی شـده كـه اگه زيـر پيرهن   
مردونـه بپوشـی، يقـه اش بيرون نمـی زنـه، بـرای خريد های سـبك تا 

سركوچه هم جايگزين مناسبی برای زير پوش ركابيه!
دنـدون هـا يـه ريشـه ديگـه هـم دارن كـه وصلـه بـه كيـف

 پولت!
 يه گوريل تو عروسـك فروشـی ديـدم می گفـت دو ميليـون تومان. 
پـس واقعيتـش چنـده؟ اگـه اون رو بخـری وفيلـم كينگ كونـگ 2 رو 

نسازی ، ضرر كردی!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

نیروهای پلید و شیطانی واقع نمی 
شــوند.از مردمان ناباب و بی قدر 
دوری جویید و به دوســتان صادق 
و یکرنگ بپیوندیــد.از بعضی از 
همکاران جدا شوید.خطایی در 

پیش نیست.

»یی چینگ طریقت«
دکتر بهمن ستوحی

 »از مردمــان نابــاب و 
بی قدر دوری جویید«

کســانی که قلبشــان سرشار 
از مهربانــی و شــفقت اســت، 
کلماتشــان آغشــته به عشــق 
و غــم خواری اســت و خــود را 
بــرای خدمت به دیگــران وقف 
کرده اند. به هیچ وجه تحت تاثیر 

كم نيستند زن و مردهای جوانی كه به هر دليلی گدايی می كنند و توانايی خود 
را در كار كردن و كســب درآمد ناديده می گيرند و بــه روش های ديگری مثل 
كاله برداری و ... روی می آورند مانند يك زن جوان چينی كه اين زن هم ســالم 
است و هم جوان پس چرا از راه طبيعی كســب درآمد نمی كند؟ دليل عجيب و 
غريب اين زن برای گدايــی همه را متعجب كرده اســت ؛ او ادعا می كند چون 
زيباســت نبايد كار كند چرا كه زيبايی زيادش به واســطه كار و فعاليت اضافه 
 از بين خواهد رفــت برای همين برای كســب درآمد و گــذران زندگی گدايی 

می كند. 

در سراسر جهان هنرمندانی هستند كه با كمی خالقيت، ذوق و سليقه دست به كارهای 
عجيبی می زنند و با استفاده از ساده ترين وســايل آثار هنری شگفت انگيزی خلق 
می كنند .»يوليا برادزكايا« با هنر زيبای خود چشم ها را خيره می كند. اين هنرمند 
تصويرگر اهل مسكو با استفاده از نوارهای رنگی كاغذ آثار هنری زيبايی را خلق می 
كند.اين آثار شايد در نگاه اول ساده به نظر برسد اما تركيب رنگ ها و جزئيات ريز آن 

بسيار پيچيده است.اين هنر با رول و خم كردن نوارهای كاغذی انجام می شود. 
هنرمندی اسلوونيايی كه عالقه مند است در تمامی عرصه ها خصوصا هنر منحصر 
به فرد و خالق باشند در ايده ای نو كه به ذهنش رسيده پرتره های بی نظيری را 
با استفاده از يك نخ بلند خلق كرده است. هر اثر او شامل خطوط بی شماری از نخ 
سياه می شود كه در هم بافته شده و محكم به ميخ های اطراف يك قاب مدور چوبی 
يا آلومينيومی بسته می شوند. هر اثر از يك خط شروع واحد شروع شده و كم كم به 
يك نقاشی پيچيده با هزاران خط متقاطع تبديل می شود. هرچه نخ های بيشتری 
از يك منطقه عبور كند، تيره تر می شود و به اين ترتيب سايه های مختلف شبيه 

طراحی های مدادی ايجاد می شود. 

زنی که به خاطر خوشگلی زیادش گدایی می کند!هنرمندی که تنها با یک نخ پرتره می کشد!

این هنرمند روسی با دستانش جادو می کند

استاد در سال 
1320 با يك سبيل تنومند بر 

پشــت لب در تهران متولد شــد. بعضی ها صدايش 
می كردند:»پير ما«،  بعضی ها صدايش می كردند: »عمو سبيلو«، 

مادرش صدايش می كرد: »منوچهر:، خودش به  خودش می گفت: »م – 
پسر خاله و الف- اين كاره«. اگر زن می گرفت زنش صدايش می كرد: »هوی«. 
اين را می دانست كه هيچ وقت زن نگرفت. البته عده ای معتقدند آن قدر سرگرم 
نوشتن بود كه وقت ازدواج پيدا نكرد. حسنی نگو بال بگو/ تنبل تنبال بگو را حتما 

شنيده ايد. خوب شاعرش منوچهر احترامی است. استاد جنس اش جور بود. از 
كودك دو ساله تا پيرمرد صدساله مشتری اش بودند  همه نوع اثر ادبی هم 

در طبله عطاری اش پيدا می شد. شعر، داستان، نثر. خالصه استاد 
 بيخودی به خــودش نمی گفت:

 اين كاره!
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