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مانور اقتدار
مراسم روز ارتش جمهوری اسالمی ایران  در اصفهان برگزارشد
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وصله های ناجور لباس به تن شهر
بسترسازی با رویکرد لباس ایرانی در اصفهان ضروری است؛
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در بازار موبایل گران فروشی نداریم
رییس اتحادیه فروشندگان موبایل اصفهان:
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   رهبر معظم انقالب:   

در میانه یک میدان بزرگ جنگ 
قرار داریم

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی 
در دیدار با وزیر و مســئوالن و جمعی از کارکنان وزارت 
اطالعات، مجموعه وزارت را برآمده از انقالب و فرزندان امام)ره( 

و انقالب خواندند و ...

اجالس صلــح جهانــی در حالی با شــرکت 
عالی رتبه ترین سران کشورهای جهان شروع 
به کار می کند که پدیــده صلح در دنیای امروز 
و به خصــوص خاورمیانه از هرزمــان دیگری 
شــکننده تر اســت. اگر چه امروز در مبادالت 
بین المللی دیپلماســی کمترین هزینه را در 
جهت اســتقرار صلح دارد؛ اما کاربرد عملی آن 
در دنیای سیاست کمترین ســهم را دارد؛ چرا 
که در هم تنید گی اقتصاد و سیاست در دنیای 
امروز موجب شده تا جنگ هزینه های سیاست 
و پیشبرد اهداف آن را بپردازد و به همین دلیل 
معموال صلح گزینه اول سیاستمداران در حل 
و فصل مناقشــات بین المللی نیســت. امسال 
صلح در شــکننده ترین حالت خود در روابط 
بین الملل به سر می برد و کنفرانس صلح پایدار 
با شــرکت مقامات عالی رتبه سیاســی سران 
جهان در نیویورک آغاز شــده است. به همین 
منظور وزیــر امور خارجه جمهوری اســالمی 
ایران امروز بــه وقت محلی، برای شــرکت در 
اجالس عالی رتبه صلح پایــدار، وارد نیویورک 
می شود. هدف از این سفر  شرکت و سخنرانی 
در یکی از مهم تریــن رویدادهای صلح جهانی 
عنوان شده است. اجالسی که در مورد نهادینه 
ســازی و پایداری صلح در جهان اســت. این 
 نشست تالش می کند تا  کشورها را در مناسبات
 بین المللی تنش زای خود بر پیشگیری از جنگ، 
میانجیگری، گفت وگو و دیپلماسی مجاب کند. 
ظریف در حالی راهی این ســفر شده که ایران 
بیش از هر زمان دیگــری در منطقه پیرامون 
خود در گیر جنگ و مســائل صلح است.ضمن 
اینکه تیم دیپلماسی ایران به دلیل روند شکل 
گرفته علیه برجام در سطح بین المللی به دلیل 
سیاست های آمریکا  از سوی کشورهای غربی 
تحت فشــار قرار دارد؛ هر چنــد آمریکا و اروپا 
بر ســر نقض برجام و اعمال تحریم های جدید 
علیه ایران در آستانه توافق هستند؛ اما  به نظر 
می رسد بخشی از ســفر دیپلماتیک ظریف به 
نیویورک بر مذاکره با طــرف های آمریکایی و 
اروپایی در جهت تلطیف فضا و شکســتن جو 
روانی ایجاد شــده از ســوی آمریکاییان علیه 
برجام متمرکــز خواهد بــود. در ماه های اخیر 
مقامات اروپایی  مذاکرات دو جانبه ای با ایران و 
آمریکا بر سر ادامه برجام و تغییرات آن داشته اند. 
این کشورها از یک طرف با دولت دونالد ترامپ 
گفت وگوهای فشرده ای را در خصوص تغییر 
توافق هســته ای با ایاالت متحده داشــتند و 
حتی در خصــوص موضوعاتی مانند گنجاندن 
توان موشــکی ایران در برجام )با تحدید توان 
موشکی ایران همزمان با اجرای برجام( توافقاتی 
با واشنگتن صورت دادند و از سوی دیگر ایران را 
به حفظ برجام از سوی اتحادیه اروپا امیدوار نگه 
داشتند و همواره اعالم کرده اند که تردیدهای 
جدی در نقض برجــام دارند. این عدم قطعیت 
همه طرفین درگیر در برجام موجب شــده تا 
 گمانه زنی ها در مورد اهداف برجامی این سفر در
 برنامه های دیپلماتیک ظریف قوت بگیرد. در 
حالی که طرف های غربی درگیر در برجام بارها 
تالش کرده اند تا ایران را بر سر مسائلی غیر از 
فعالیت های هسته ای به مذاکره وادار نمایند؛ 
اما وزارت امور خارجه پیام روشنی از عدم اعتماد 
به این کشــورها را مخابره کرده است. سیاست 
پیاده شده ظریف در سال های وزارتش و پیشبرد 
ماشــین توافق با طرف های غربــی همواره بر 
مذاکره و اســتفاده از قدرت نــرم و اقناع افکار 
عمومی برای پیشبرد اهداف خود بوده است. در 
این سفر نیز به نظر می رسد ظریف تالش می 
کند تا با جلب نظر فضای عمومی سیاستمداران 
در آمریکا و طرف های اروپایی فضای متشــنج 
میان ایران و اعضای 5+1 را تلطیف کند. پیش 
از این نیز بارها در میان رخدادها و هیاهوهای تو 
خالی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی ظریف 
تالش کرد تا با استفاده از راهکارهای دیپلماتیک 
و کانال های سیاسی و غیر بروکراتیک مواضع 
ایران را در سطح جهانی مطرح نماید. با توجه به 
آینده مبهم صلح در سوریه و سرکشی اعراب در 
برابر ایران و بحران یمن، ایران باید بتواند ضمن 
حفظ نقش استراتژیک خود در منطقه اروپاییان 
را برای ماندن در برجام مجاب نماید تا بتواند در 
یارکشی نقض برجام و تحوالت نظامی منطقه 
ای  با آمریکا مقابله کند. مسئله ای که به نظر می 
رسد اهدافی پنهان در سفر دیپلماتیک ظریف 

به نیویورک باشد.

زینب ذاکر

اولیـن مدافـع حـرم »پاسـدار« بـود. »شـهید 
ابوالفضـل شـیروانیان« که کافی اسـت سـری به 
گلسـتان شـهدای اصفهان بزنید ؛ قطعه شـهدای 
کربـالی 5 ، دو سـه ردیـف پایین تـر از مـزار حاج 
حسـین خـرازی و آقامصطفـی ردانی پـور و حاج 
احمد کاظمـی ؛ مزار »آقا ابوالفضل« اسـت. پسـر 
مدیربنیـاد حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع 
مقـدس اصفهـان کـه پـدر هنـوز هـم وقتـی نام 
»ابوالفضل« اش می آید، با همه صالبت و عشـقی 
که به ایـن راه و مکتب دارد، بغضی از سـر دلتنگی 
گوشـه گلویـش مـی نشـیند و زیرلب مـی گوید: 
پسـرم فدای حریم و حرم... آذر 92 گلوله قناسـه، 

آسـمانی اش کـرد. 
مدافعـان حـرم اصفهـان همـه »پاسـدار« بودند؛ 
پهلوانانـی نـه از نسـل قدیـم کـه از همین نسـل 
جدیـد کـه ثابت کردنـد خـط از »حلبچـه« رفت 
دمشـق و جنـگ عـوض نشـد. خبـر شـهادت 
آخرین »پاسـدار« کمـی بعـد از خبر آزادسـازی 
سـوریه از شـر داعش به اصفهان رسـید. »حسین 

آقـادادی« کـه از تیـپ ۴۰ مهندسـی سـپاه بود و 
در دیرالزور به شـهادت رسـید. سـرهنگ پاسـدار 
 آقادادی، برادر شـهید بود و کنار مزار برادرش آرام 

گرفت.
»جـواد محمـدی«، »حسـین رضایـی« ، »علـی 
شاهسنایی«، »سـجاد مرادی«، »مسلم خیزاب« 
و ...  همـه آنهایـی که نخـل قامت شـان در حوالی 
حرم خم شـد تـا آجـری از حریم حضـرت عقیله 
بنـی هاشـم کـم نشـود و پـای حرامـی بـه حـرم 
نرسـد، همه از قبیله »پاسـداران« بودنـد؛ از قبیله 
مردانی که عهد بسـته اند جان پناه این سـرزمین 
و آرمان هایـش باشـند. حـاال عـده ای هـم مـدام 
مدعـی شـوند کـه پـای »پـول« درمیـان اسـت 
و طعنـه بزننـد و تمسـخر کننـد. چـه اهمیتـی 
دارد؟ بـوی دوکوهه از دمشـق که وزیـدن گرفت، 
شـیربچه هـای فدایـی »حیـدر« قامـت عشـق 
بسـتند و راهی شـدند. ماموریت بود یا داوطلبانه؛ 
مهم این اسـت که هرکسـی دل رفتن و جنگیدن 
آن هم با دشـمنی کـه تـو را زنـده زنـده در قفس 
می سـوزاند و تنت را روی سـیخ کباب مـی کند و 
از قفا سـر می بـرد و نامردی هـا و شـرارت هایش، 

تجسـم عینی داغ یـک عمربـردل مانـده قتلگاه و 
ظهرعاشـورا و مصیبت های ارباب می شود، آسان 
نیسـت. راسـتش را بخواهید اصال آسـان نیسـت. 

تصـورش هـم »مـرد« مـی خواهد. 
بوی پیراهن »حسـین«)ع( به مشام شـان رسید. 
با »سـر« رفتنـد کـه ثابت کننـد حضـرت عقیله 

بنی هاشـم هنوز »علمـدار« دارد.
»جانم فـدای ایـران« را نه آنها که مچ بند »سـبز« 
بسـتند و خون ببینند، رنگ شـان زرد می شود)!( 
که »حججی«ها و »محمدی«هـا و »آقادادی«ها 
و »شـیروانیان«ها معنـا کردنـد. شـب هایـی که 
پـای »پایتخـت« ترسـیدیم و نگـران »نقـی« و 
خانواده اش بودیم و خنده از صـورت مان پرید، بار 
دیگریادمان آمـد چقدر مدیون آن هایی هسـتیم 
که »واقعـی« جنگیدنـد و دفـاع کردند تـا داعش 
برای ما فقـط یک »فیلـم« باشـد.  در آسـتانه روز 
میالد باسـعادت سـید جوانـان اهل بهشـت و روز 
پاسـدار، یادی می کنیـم از تمام »پاسـداران« این 
مـرز و بـوم و ادای احتـرام مـی کنیـم به شـهدای 
پاسـدار این شـهر و دیار کـه یاد و نام شـان تـا ابد 

جاودانـه می مانـد ...

کاهش ورودی آب به تصفیه خانه بابا شیخ علی
3

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان خبر داد:

به بهانه شرکت در اجالس صلح پایدار؛
 ماموریت ویژه ظریف

 در نیویورک

سرمقاله

مرضیه محب رسول

 بوی پیراهن حسین
 به یاد مدافعان حریم و حرم که از قبیله »پاسداران« بودند

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد     

عطر نفس بقیه ا... آمد                  

با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین    

   یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد

شهرداری و شورای اسالمی شهر زواره

اعیاد شعبانیه مبارک

فرمانده نیروی انتظامی در اصفهان عنوان کرد:

 رضایتمندی و احساس امنیت گردشگران خارجی
 از سفر به ایران

فرمانده نیروی انتظامی از رشد رضایتمندی و احساس امنیت 
گردشگران خارجی که به ایران سفر می کنند، خبر داد و گفت: 
با اقدامات خوبی که در زمینه امنیت گردشگران صورت گرفته، 

شاهد افزایش چشمگیر سفر توریست ها به کشور هستیم.
سردار »حسین اشــتری« فرمانده ناجا در حاشــیه بازدید از  

ایستگاه پلیس گردشگری اظهار داشت: اصفهان به دلیل جاذبه 
های تاریخی همــواره به عنوان یکی از انتخاب های نخســت 
گردشگران خارجی در سفر به ایران محسوب می شود و میدان 
تاریخی حضرت امام )ره( این شهر هم همه ساله میزبان تعداد 
زیادی از توریســت ها از اقصی نقاط جهان اســت که الزم بود 
تا پلیس این اســتان به منظــور ارائه خدمــات و راهنمایی به 

گردشگران خارجی ایستگاهی را راه اندازی کند.
وی با موفق ارزیابی کردن کار ایستگاه پلیس گردشگری مســتقر در میدان تاریخی حضرت امام )ره( شهر 
اصفهان بر لزوم تقویت این پلیس تاکید کرد و افزود: بایســتی نیروهای پلیس گردشگری از تاریخچه آثار 
 و بناهای تاریخی میدان امام )ره( نیز آشــنایی کافی داشــته و آنها را برای گردشــگران به خوبی معرفی

 کنند.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به ثبت خاطرات توریست ها در دفتر یادبود ایستگاه پلیس گردشگری اصفهان 
گفت: در این دفتر بیشتر گردشــگران، ایران را یکی از بهترین و امن ترین کشورهای دنیا توصیف کرده و از 
پلیس ایران به منظور تامین امنیت آنها، تقدیر کردند که به طور قطع ثبت این یادداشــت ها می تواند ما در 

ارائه خدمات بهتر در این زمینه کمک کند و بایستی این روند تداوم داشته باشد.
سردار اشتری چاپ بروشورهایی به زبان انگلیســی به منظور معرفی پلیس ایران به گردشگران خارجی و 
همچنین ارائه هشدارهای الزم به آنان در ایام نوروز را اقدامی مثبت و ارزشمند از سوی پلیس اصفهان عنوان 

و از زحمات کسانی که در این زمینه فعالیت کردند، تقدیر کرد.
فرمانده ناجا از رشد رضایتمندی و احساس امنیت گردشگران خارجی که به ایران سفر می کنند، خبر داد و 
تصریح کرد: بحمدا... با اقدامات خوبی که در زمینه امنیت گردشگران صورت گرفته، شاهد افزایش چشمگیر 

سفر توریست ها به کشور هستیم که این امر می تواند به توسعه و رونق اقتصادی کمک شایانی کند.
سردار اشتری خاطر نشان کرد: امروز رسانه های غربی هجمه های تبلیغاتی و ایران هراسی گسترده ای به 
راه انداخته اند تا گردشگران را از سفر به ایران دلسرد کنند؛ اما میزان باالی امنیت و آرامش در کشور خود 

تبلیغی برای جذب توریست ها شده و هر سال هم حضور این افراد افزایش پیدا می کند.
در این بازدید سردار معصوم بیگی، فرمانده انتظامی استان اصفهان نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ایستگاه 
پلیس گردشگری مستقر در میدان تاریخی حضرت امام )ره( شهر اصفهان گفت: در این ایستگاه از نیروهای 
مسلط به زبان های خارجی همچون انگلیسی، فرانسوی، کره ای و چینی استفاده می شود که عالوه بر اینکه 
این نیروها به توریست ها راهنمایی و مشاوره می دهند، خاطرات گردشگران که در دفتر یادبود ایستگاه ثبت 

می شود را نیز به زبان فارسی ترجمه می کنند.
فرمانده انتظامی استان گفت: سال گذشــته بیش از 2 هزار گردشگر خارجی از نیروهای پلیس گردشگری 
اصفهان راهنمایی و خدمات دریافت کردند و نیز به مشکالت آنان در اسرع وقت رسیدگی شد به طور مثال 
اگر توریستی اطالعاتی درخصوص بناهای تاریخی و یا آدرس هتل یا محل اقامتی را می خواست توسط این 

پلیس راهنمایی الزم به آنان ارائه می شد.
سردار معصوم بیگی به ابراز شگفتی توریست های خارجی از امنیت باالی ایران و اصفهان اشاره کرد و اظهار 
داشت: موضوعی که بیشتر برای گردشگران خارجی تعجب برانگیز بوده حضور مردم اصفهان تا پاسی از شب 
در حاشیه سی و سه پل و پل خواجو در کمال امنیت و آرامش است و عنوان می کردند که ما چنین چیزی را 

در کشور خود هم تجربه نکرده ایم.

فرارسیدن اعیاد شعبانیه و فرخنده میالد امیرقافله عشق، حضرت سیدالشهدا)ع( مبارک باد
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حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار با وزیر و مســئوالن و جمعــی از کارکنان 
وزارت اطالعات، مجموعه وزارت را برآمده از انقالب 
و فرزندان امام)ره( و انقــالب خواندند و با تاکید بر 
لزوم حرکــت انقالبی و انقالبــی ماندن صد درصد 
وزارت اطالعات، با اشــاره به ابعاد گوناگون جنگ 
اطالعاتی جبهه وسیع دشــمنان با نظام اسالمی، 
گفتند: یکی از محورهــای مهم و اصلی این جنگ، 
»نفوذ و تاثیرگذاری بر نظام محاسباتی مسئوالن« و 
»تغییر باورهای مردم« است که در این جنگ، عالوه 
بر دفاع و بستن نفوذگاه ها، باید تهاجم نیز انجام، و از 
هرگونه غفلت و ساده اندیشی جدا پرهیز شود.رهبر 
انقالب اسالمی در ابتدای ســخنان خود با اشاره به 
حلول ماه شعبان، این ماه را همچون ماه های رجب 
و رمضان، بســتری مناســب برای ارتباط بیشتر با 
خدا و انس با قرآن و استفاده از دعاهای پرمضمون 
وارده و معرفت اندوزی برشــمردند و با اشــاره به 
شکل گیری وزارت اطالعات بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی، افزودند: مجموعه اطالعاتی از ابتدا، سالم 
و خالص تشکیل شد و تاکنون نیز به همین صورت 
باقی مانــده و امتحان های خوبی پس داده اســت.

حضرت آیــت ا... خامنه ای با تاکید بــر اینکه آحاد 
وزارت اطالعات پدید آمده  انقالب و فرزندان امام و 
انقالب هستند، خاطرنشان کردند: بر همین اساس 
وزارت اطالعات و همه کارکنان آن باید همواره صد 
درصد انقالبی بمانند و انقالبی حرکت کنند.ایشان، 
وزارت اطالعات را تابع سیاست های نظام دانستند 
و گفتند: در همه جای دنیا، دستگاه های اطالعاتی 
تابع سیاســت های نظام حاکم بر کشورها هستند.

حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه چارچوب 
سیاست های نظام جمهوری اســالمی را امام)ره( 
مشخص کرده و این چارچوب براساس وصیت نامه 
و فرمایشات ایشان شکل گرفته است، خاطرنشان 
کردند: در این چارچوب، رهبری هم بخشی از نظام 
است و نه خود نظام.ایشان با تاکید بر اینکه هرگونه 
جناح بازی در وزارت اطالعات گناه است، گفتند: در 
وزارت اطالعات یک جنــاح وجود دارد و آن، جناح 
انقالب اســت.رهبر انقالب اســالمی، همه اجزای 

وزارت اطالعات را به مطالعــه دقیق وصیت نامه و 
فرمایشــات امام )ره( توصیه موکد کردند و گفتند: 
باید همه بخش ها و بدنه وزارت بــا مبانی و اصول 
 انقالب کامال آشنا باشند و در این چارچوب، انقالبی

 عمل کنند.
ایشــان در ادامه ســخنان خود به جنگ بزرگ و 
پیچیده جبهــه مقابل با نظام جمهوری اســالمی 
اشاره کردند و افزودند: ما در میانه یک میدان بزرگ 
جنگ قرار داریم که یک طرف آن، نظام جمهوری 
اسالمی و طرف دیگر آن، جبهه وسیع و قدرتمندی 

از دشمنان   است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، سرویس های جاسوسی 
طرف مقابل را محور اصلی این رویارویی دانســتند 
و گفتند: دســتگاه های اطالعاتی جبهه مقابل که 
به رغم همه امکانات خود، تا به حال نتوانســته اند 
هیچ غلط مهمی انجام دهند.رهبر انقالب اسالمی 
خاطرنشــان کردند: البته اگــر در این جنگ دچار 
غفلت شــویم مغلوب خواهیم شد و اگر دچار ساده 
اندیشی شویم ضربه خواهیم خورد.حضرت آیت ا .... 
خامنه ای سپس با اشاره به ابعاد این جنگ پیچیده 
اطالعاتی، گفتند: در این جنگ، شیوه ها و روش های 
مختلفی در دســتور کار اســت، از »نفوذ و سرقت 

اطالعات« و »تغییر محاســبات تصمیم گیران« و 
»تغییر باورهای مردم« تا »ایجاد نابسامانی مالی و 
اقتصادی« و »ایجاد آشفتگی های امنیتی«.ایشان 
با اشاره به مسائل اخیر در بازار ارز، افزودند: هنگامی 
که در این مسائل دقت بیشــتری می شود، رد پای 
بیگانه و دســتگاه های اطالعاتی آنها مشهود است.

رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: باید در این جنگ 
و در مقابل برنامه های جبهه مقابل ایســتاد و برای 
غلبه بر دشمن، عالوه بر دفاع باید برنامه تهاجم نیز 
داشت به گونه ای که زمین بازی به وسیله دستگاه 
اطالعاتی ما تعیین شــود.حضرت آیت ا...خامنه ای 
برنامه ریزی بلندمدت با پیــش بینی رویدادهای 
آینده و تحلیل و بررســی دقیق اطالعات را یکی از 
راه های مقابله مجموعه اطالعاتی کشور با طراحی 
جبهه مقابل برشمردند.ایشان یکی دیگر از راه های 
مقابله با تهاجم جبهه مقابل را جدی گرفتن موضوع 
نفوذ دانستند و افزودند: فردی که می خواهد در نظام 
جمهوری اسالمی، امانت دار کشور و مردم باشد باید 
صالحیت داشته باشد لذا کوچک ترین تردید درباره 
صالحیت افراد باید منعکس شــود و دســتگاه ها 
 نیز موظف به عمل براســاس نظر وزارت اطالعات 

هستند.

رهبر انقالب اســالمی در بخش دیگری از سخنان 
خود، دستگاه های اطالعاتی کشور را به همکاری، 
هم افزایی و رقابت حرفه ای توصیه کردند.ایشــان 
همچنین به موضوع »مبارزه با فساد« اشاره کردند 
و گفتند: باید موضوع مبارزه با فســاد بسیار جدی 
گرفته و با شــریان های اصلی آن مقابله شود، زیرا 
فساد موجب انهزام و شکسته شدن روحی و روانی 
افراد و جامعه می شود.رهبر انقالب اسالمی، فساد 
را در بسیاری از موارد ناشی از روحیه زیاده طلبی و 
اشرافی گری و تجمل پرستی دانستند و خاطرنشان 
کردند: اینکه امام بزرگوار بارها بر حفظ زّی طلبگی 
و داشتن زندگی ســاده و معمولی مسئوالن تاکید 

داشتند، به همین علت بود.
حضرت آیــت ا... خامنه ای افزودند: مســئوالن در 
نظام اسالمی نمی توانند این تصور را داشته باشند 
که چون مسئوالن در کشــورهای دیگر از امکانات 
گوناگــون برخوردارند، پس در نظام اســالمی نیز 
چنین مواردی مباح است.ایشــان تاکید کردند: در 
جمهوری اسالمی ما با نام اسالم به دنبال حکومت 
پیامبر اســالم)ص( و امیرالمومنین)ع( هســتیم، 
بنابراین باید با روحیه اشرافی گری و شهوت رانی به 
شدت مقابله شود.حضرت آیت ا...خامنه ای در پایان 
سخنانشــان خطاب به کارکنــان وزارت اطالعات 
گفتند: ســالم من را به آحاد مجموعــه وزارت در 
سراسر کشور و به خانواده های خود برسانید و بدانید 
که بخش مهمی از ثــواب کارها و فعالیت ها متعلق 
به همسران شماســت زیرا این کارها و فعالیت ها 
 نتیجه همــکاری و تحمل زحمات از ســوی آنان

 است.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم 
والمســلمین علوی، وزیر اطالعات با بیان گزارشی 
از فعالیت هــا و رویکردهای ایــن وزارتخانه، گفت: 
آمادگی همه ســربازان گمنــام را بــرای مقابله با 
ایادی نظام سلطه و اســتکبار جهانی به سرکردگی 
آمریکای جهان خــوار، صهیونیســم جنایت کار و 
آل ســعود کودک کــش و دفــاع از آرمان هــای 
 انقالب اســالمی تا آخرین قطره خــون خود اعالم  

می کنیم.

وزارت خارجه ترکیه: 
 گزارش کمیسیون اروپا 

غیرواقع بینانه است 
وزارت خارجه ترکیــه با انتقاد از گــزارش اخیر 
کمیســیون اروپا مبنی بر عقب گرد این کشور از 
مســیر دســتیابی به عضویت اتحادیه اروپا آن را 
به شــدت رد کرد.وزارت خارجه ترکیــه با انتقاد 
از گــزارش اخیر کمیســیون اروپا اعــالم کرد: 
آنکارا مخالفت مجدانه خود را نســبت به گزارش 
کمیســیون اروپا ابراز می دارد. در جوابیه وزارت 
خارجه ترکیه آمده اســت: ترکیــه از زمان وقوع 
کودتای نافرجام جــوالی ۲۰۱۶ میالدی تالش 
زیادی در جهت مبارزه با گروه های تروریســتی و 

اقدامات تروریستی انجام داده است.

انصارا... یمن ائتالف سعودی را 
تهدید کرد

رییس کمیته عالی انقالب یمــن ائتالف متجاوز 
سعودی را به واکنشــی که تمام استراتژی های 
نظامی و سیاسی را تغییر خواهد داد، تهدید کرد. 
محمد علی الحوثی، رییــس کمیته عالی انقالب 
یمن روز چهارشنبه در پست توئیتری خود نوشت: 
چنانچه اقدامات ائتالف متجاوز آمریکایی سعودی 
و هم پیمانانش در خصوص آماده سازی برای نبرد 
الحدیده ادامه یابد، وعده های عبدالملک الحوثی 
رهبر حوثی های یمن محقق خواهد شد. وی در 
ادامه افزود: آنها از امکان واکنش ما در این خصوص 
اطالع دارنــد و به اذن خدا تمام اســتراتژی های 

نظامی و سیاسی ما تغییر خواهد کرد.

الوروف: 
تصمیم  ما درباره فروش اس 300 

به سوریه تغییر کرده است
وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد که مسکو بعد 
از حمله آمریکا، انگلیس و فرانسه به خاک سوریه، 
تمامی گزینه ها را برای دفاع از دمشــق بررســی 
می کند.وزیر امور خارجه روسیه در ارتباط با فروش 
سامانه های »اس ۳۰۰« به سوریه تصریح کرد که 
بعد از حمله غرب، مسکو تمامی گزینه ها برای دفاع 
از سوریه را مورد بررســی قرار می دهد.پیش تر، 
وزارت دفاع روسیه اعالم کرده بود که سامانه های 
دفاع هوایی روسیه که در سوریه مستقر شده بود، 
موفق به رهگیری ۷۱ موشک از ۱۰۳ موشکی شد 
که آمریکا، فرانسه و انگلیس روز ۱۴ آوریل به خاک 
سوریه شلیک کردند.وزیر خارجه روسیه در این 
خصوص تصریح کرد: »چندین سال پیش تصمیم 
گرفتیم که به درخواست شرکای خود، سامانه های 
اس ۳۰۰ را در اختیار سوریه قرار ندهیم، هم اکنون، 
بعد از این اقدام تهاجمی ظالمانه آمریکا، فرانسه 
و بریتانیای کبیر، تمامــی گزینه ها برای تضمین 

امنیت کشور سوریه را بررسی می کنیم.«

سفر مخفیانه رییس سیا به کره 
شمالی و دیدار با »اون«

روزنامه واشنگتن پست از ســفر مخفیانه رییس 
سازمان ســیا به پیونگ یانگ و دیدار وی با کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی خبر داد.دونالد ترامپ 
رییس جمهوری آمریکا بــه خبرنگاران گفته که 
اخیرا مستقیما با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی 

گفت وگو کرده است.
روزنامه واشنگتن پست نیز به نقل از ۲ منبع آگاه 
در کاخ سفید گزارش داده که مایک پامپئو، رییس 
سازمان ســیا در روز عید پاک ســفری محرمانه 
به کره شمالی داشــته و به عنوان فرستاده ویژه 
دونالد ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی 
دیدار و رایزنی کرده اســت.این روزنامه آمریکایی 
نوشته که سفر پامپئو که یکی از مورد اعتمادترین 
افراد ترامپ اســت بخشــی از تالش های آمریکا 
برای فراهم کردن مقدمات دیدار مســتقیم میان 
 رهبران ۲ کشور درباره برنامه هسته ای کره شمالی

 بوده است.

در میانه یک میدان بزرگ جنگ قرار داریم

روحانی در مراسم رژه روز ارتش:
ارتش همواره یک قدرت 
بازدارنده برای جمهوری 

اسالمی است
رییس جمهور تاکید کــرد: ارتش با انضباط، 
انگیزه و سالح و تجهیزات مدرن و با آمادگی 
کامل همواره یــک قــدرت بازدارنده برای 
جمهوری اسالمی ایران و دفاع از آب و خاک 

و میهن ما بوده است.
حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهور 
اســالمی ایران در مراســم رژه با بیان اینکه 
ارتش و ســپاه همواره دوشادوش هم هنگام 
ایســتادگی و رزم در کنار هم بودند، تاکید 
کرد: ایثار و فداکاری سپاه و ارتش در کنار هم 

برای اعتالی این سرزمین بوده است.
رییس جمهور با بیان اینکــه وظیفه ارتش 
برابر قانون اساسی حراست از تمامیت ارضی 
میهن، حفظ نظام جمهوری اسالمی ایران و 
استقالل کشور اســت، اظهار داشت: همواره 
ارتش این ســه هدفــی که در قانــون آمده 
اســت را از یاد نمی برد و ســرلوحه اهداف 
 و سیاســت های فعالیــت های خــود قرار 

خواهد داد. 
روحانی ادامه داد: ارتش همواره در چارچوب 
قانون و انضباط مسیر و راه وظیفه خود را بی 
کم و کاست و بدون منت و ادعا انجام داده  و 
هیچگاه در برابر انجام وظایف خود از دولت و 

ملت جایگاهی را خواهان نبوده است.

 اعالم وصول سواالت ملی
 16 نماینده از وزیر خارجه

در جلســه علنی روز گذشته مجلس شورای 
اسالمی،  سواالت ملی ۱۶ نماینده از محمد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه درباره برجام، 
زندانیان ایــران در ترکمنســتان و آنچه که 
که ربایــش فرهنگی حکیم نظامی توســط 
آذربایجــان خوانده شــده، اعــالم وصول 
شــد.همچنین در ایــن جلســه برخــی از 
نمایندگان به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در مورد»روزنامــه قانون« تذکــر دادند. در 
جلســه دیروز نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی با اصالح یک فوریتی طرحی مخالفت 
کردند که در صورت تصویب آن، »جمعیت ها، 
انجمن های صنفی و انجمن های اسالمی« در 

شمار احزاب سیاسی قرار می گیرند.
ایــن طــرح ســه تبصــره بــه مــاده یک 
قانــون نحــوه فعالیــت احــزاب و گــروه 
هــای سیاســی و همچنیــن یــک اصالح 
 عبارتــی به مــاده ۱۰ ایــن قانــون اضافه 
می کند که با مخالفت مجلس با رســیدگی 
فوریتی بــه این طــرح، به صــورت عادی 
رسیدگی خواهد شد. همچنین در این جلسه 
نمایندگان از جواب  محمــود حجتی، وزیر 
جهاد کشــاورزی در خصوص علت کاهش 
تعرفه واردات محصوالت کشــاورزی و دلیل 
صدور مجوز واردات محصوالت کشــاورزی 

قانع شدند.

همزمان با ایران و از سوی وابستگی 
نظامی کشورمان در ژاپن؛

مراسم روز بزرگداشت 
ارتش در ژاپن برگزار شد

روز ارتش، همزمان با ایران با حضور مقامات 
عالی، سفرا و وابســتگان نظامی کشورهای 

مختلف در توکیو برگزار شد. 
این مراســم با حضور مقامات عالی، ســفرا 
و وابســتگان نظامی کشــورهای مختلف از 
جمله دریاســاالر یامامورا، جانشین نیروی 
دریایی ارتش ژاپن به عنوان سخنران اصلی 
در محل اقامتگاه ســفیر جمهوری اسالمی 

ایران برگزار شد. 
در این مراسم وابســته نظامی کشورمان با 
بیان اینکه دکترین نظامی جمهوری اسالمی 
ایران دکترین دفاعی است. گفت: ما همواره 
به دنبال آن هســتیم که از امکانات نظامی و 
تســلیحاتی برای برقراری صلح و امنیت در 

منطقه و جهان استفاده شود. 

عبدالصمد خرم آبادی
معاون دادستان کل در امور فضای 

مجازی:

دادستان

رییس دفتر رییس جمهور گفت: در جلســه هیئت 
دولت، بنا شد که استفاده از پیام رسان های داخلی را 

از داخل دولت آغاز کنیم.
محمود واعظی در حاشــیه جلســه دیروز هیئت 
دولت، در جمــع خبرنــگاران در خصوص موضوع 
حمایت از پیام رســان های داخلی، اظهار داشــت: 
در جلســه هیئــت دولــت در مورد ایــن موضوع 
بحث و بنا شد استفاده از پیام رســان های داخلی 
را از داخــل دولت آغاز کنیم و همه کســانی که در 
پیام رســان های خارجی حضور داشــتند، از پیام 
رســان های داخلــی اســتفاده کننــد.وی افزود: 
دســتگاه های دولتی و ادارات هم در این خصوص 
 باید اقــدام و از پیام رســان های داخلی اســتفاده

 کنند. واعظی با بیان اینکــه کار گروه ارز به صورت 
مرتب جلســات خود را برگزار می کند، اظهار کرد: 
اقداماتی صورت گرفته تا همــه نیازهای معقول و 
قانونی مردم تامین شود و نیاز نباشد برای خرید ارز به 

خیابان ها مراجعه کنند.

استفاده از پیام رسان  داخلی 
از دولت آغاز می شود

محمود واعظی: 

دولت

کافه سیاست

عکس  روز 

رژه روز ارتش
هزینه همراهان وزیر به چه شکل محاسبه می شود؟

پیشنهاد سردبیر:

دبیــر کارگــروه تعیین مصادیــق محتوای 
مجرمانه گفت: اگر پیام رسان خارجی فعال در 
ایران دستور مقام قضایی را در خصوص حذف 
محتوای مجرمانــه در کانال ها و صفحه های 
عمومی اجرا نکند، مسئول است.عبدالصمد 
خرم آبادی دربــاره اینکه پیام رســان های 
خارجی چه قوانینی را بایــد رعایت کنند تا 
بتوانند در ایران فعالیــت کنند، گفت: اولین 
شرط ادامه فعالیت پیام رسان های خارجی 
در کشورکسب مجوز است. وی در ادامه گفت: 
پیام رسان خارجی در ایران حق فعالیت ندارد، 
مگر اینکه پنج شــرط را رعایت کند و  باید 
مراجع ذی صالح قانونی  مجوز فعالیت دریافت 
کند،  داده های مربوط به کاربران ایرانی را در 
داخل کشور ذخیره کند، به هیچ وجه داده را 
در اختیار بیگانگان قرار ندهد و از دسترسی به 

داده ها جلوگیری کند. 

 پیام رسان های خارجی
 باید مجوز بگیرند

موسوی الرگانی
 نماینده فالورجان:

پارلمان

 محمدعلــی پورمختــار بــا اشــاره بــه تصاویر 
منتشرشــده از معاون ســازمان محیط زیســت و 
 از رفتارهــای غیراخالقــی وی و خــروج ایــن 
فرد از کشــور گفت: رییــس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت باید در مــورد به کارگیری چنین 
فردی با این سابقه پاسخگو باشد و با توجه به اینکه 
رییس سازمان محیط زیست،  معاون رییس جمهور 
 نیز هســت،  آقــای رییس جمهــور نیــز در این 
مورد باید از آقای کالنتری توضیح بخواهد که چرا 
چنین افرادی را در ســازمان محیط زیست به کار 

گرفته است.
عضو کمیســیون قضایی مجلس ادامــه دادالزم 
است دولت نســبت به  موضوع کاوه مدنی واکنش 
و حساســیت نشــان دهد و اعالم موضــع کند و 
درعین حال حواسش را بیشــتر جمع کند و اجازه 
ندهد نفوذی های دشمن و جاسوســان در ارکان 
مختلف حضور پیدا کنند و بعــد هم موجب ایجاد 

مشکالت زیادی برای کشور  شوند. 

دولت اجازه ندهد جاسوسان 
در کشور نفوذ کنند

عضو کمیسیون قضایی مجلس: 

تذکر

سیدناصر موسوی الرگانی، نماینده فالورجان 
اظهار داشت:در جلســه قبل در جریان سوال 
از وزیر بهداشت، وی مجلس را مورد محاکمه 
قرار دارد و طرف صحبت خود را صرفا به آقای 
قاضی پور که نماینده ســوال کننده بود، قرار 
نداده و تمام نمایندگان را مورد خطاب قرار داد 
که باید به ایشان تذکر داده می شد.وی  با اشاره 
به اظهارات وزیر بهداشت در خصوص حقوق ۲ 
میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی خاطرنشان کرد: در 
یکی از سفرهای خود در هواپیما مشاهده کردم 
که ۵۰ نفر همراه وزیر حضور داشتند، این در 
حالی است که به نمایندگان برای هزینه بلیت 
هواپیما ۵۸۰ هزار تومان داده می شود؛ درحالی 
که بنده این ماه ۳ میلیــون و ۵۰۰ هزارتومان 
برای بلیت خود هزینه کــرده ام، پس باید دید 
هزینه همراهان وزیر به چه شــکل محاسبه 

می شود.

هزینه همراهان وزیر به چه 
شکل محاسبه می شود؟

پیشخوان

بین الملل

یک عضو هیئت رییسه فراکسیون امید مجلس از طرح 
۲ ســوال از وزرای دادگستری و کشــور درمورد علت 
عدم دســتگیری ســعید مرتضوی خبر داد و گفت که 
این ۲ طرح تقدیم هیئت رییســه مجلس شــده است.

فاطمه سعیدی اظهار داشــت: باتوجه به اظهارات اخیر 
ســخنگوی قوه قضاییه مبنی بر این که هنوز موفق به دستگیری ســعید مرتضوی نشده اند، در سواالتی 
جداگانه از وزرای دادگستری و کشور خواستار توضیح در این رابطه شــدم که این ۲ طرح سوال تقدیم 
هیئت رییسه مجلس شده است.وی افزود: در این ۲ طرح سوال جداگانه، از آقایان عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کشور و سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری درباره این که آیا اساسا اقدامی برای جلب سعید مرتضوی 
انجام شده است، ســوال کردم.وی ادامه داد: همچنین از این مسئوالن سوال کردم که حکم جلب سعید 

مرتضوی به نیروی انتظامی ابالغ شده و آیا این متهم از کشور خارج شده است. 

اقدام KHAMENEI.IR که پیش از شروع برنامه  رسمی 
نهادهای کشور در توقف استفاده از تلگرام انجام می شود، 
برای حمایت از پیام رسان های داخلی و رفع انحصار فضای 
مجازی از پیام رسان های غیرایرانی اســت.پایگاه اطالع 
رسانی مقام معظم رهبری نوشت: در راستای پاسداشت 

منافع ملی و برای رفع انحصار از پیام رســان تلگرام، پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا...
العظمی خامنه ای )KHAMENEI.IR( فعالیت خود را در این پیام رسان، از این لحظه متوقف می کند.این اقدام 
KHAMENEI.IR که پیش از شروع برنامه  رسمی نهادهای کشور در توقف استفاده از تلگرام انجام می شود، 
برای حمایت از پیام رسان های داخلی و رفع انحصار فضای مجازی از پیام رسان های غیرایرانی است.از این پس 
 اطالع رسانی درباره اخبار و  مطالب مربوط به رهبر انقالب اســالمی در پیام رسان های زیر انجام خواهد شد: 

sapp.ir/khamenei_ir، ▫  iGap.net/khamenei_ir ، ▫  gap.im/khamenei_ir  ▫

طرح سوال به  دلیل 
 عدم دستگیری
 سعید مرتضوی 

توقف فعالیت کانال 
 مقام معظم رهبری
 در تلگرام

   رهبر معظم انقالب:   

تله مشاوره های غلط

وزیر  روزهای سخت 
جوان

خنثی سازی تلگرام در 
7 کشور

مشاجره دو قاضی در 
مجلس
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از عملکرد وزیر نیرو راضی نیستیم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

 عبور از بحران آب
 مستلزم اجرای دستورات 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
اگر دســتورات کارگروه ســازگاری با کم آبی 
اجرا شود مشــکلی در تامین آب شرب امسال 
نخواهیــم داشت.مســعود میرمحمد صادقی 
با اشــاره به آخرین تصمیماتی کــه برای آب 
استان اصفهان گرفته شده است گفت: آخرین 
مباحث در مورد آب استان اصفهان در کارگروه 
سازگاری با کم آبی که در تهران مستقر است 
مطرح و روش هایی برای رهایی از مشکالت آب 
شرب اصفهان  امسال تدوین شد که برخی در 
حال اجرا و برخی در حال بررسی است.وی ادامه 
داد: به عنوان مثال قرار است انتقال موقت آب 
از تونل سوم کوهرنگ اجرایی شود. باتوجه به 
میزان بارش ها پیش بینی می شود با اجرای این 
پروژه ۲۰ میلیون مترمکعب آب وارد مدار شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان اضافه 
کرد: همچنین قرار است از تمامی برداشت های 
غیرمجاز در باالدست و پایین دست زاینده رود 
در دو اســتان چهارمحال و اصفهان جلوگیری 
شود. این درحالیســت که امسال مقرر شده تا 
هیچ آب کشاورزی به هیچ کدام از این دو استان 
داده نشــود.میرمحمد صادقی افزود: البته آب 
حداقلی برای حفظ باغات در نظر گرفته می شود 
و این آب نیز عمدتا از چاه ها تامین می شود.وی 
تصریح کرد: اگر این کارها انجام شود مشکلی 
در عبور از تابستان نخواهیم داشت.مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای اصفهان در پاسخ به اینکه 
تا چه زمانی آب برای استان وجود دارد گفت: 
اگر این دســتورات اجرایی شــود مشکلی در 
تامین آب شرب برای امسال نخواهیم داشت.

میرمحمدصادقی گفت: ایــن موضوع در حال 
مطالعه از سوی وزارت نیرو است و مجری این 
طرح در تهران مســتقر است.وی تصریح کرد: 
امسال در همه بخش های شرب و صنعت باید 

صرفه جویی شود.  

بازار

سشوار حرفه ای

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
خبرداد:

 توقیف موتورسیکلت قاچاق
 در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از توقیف یک 
دستگاه موتورسیکلت 13۰۰ سی سی سنگین 
قاچاق توســط ماموران انتظامی این فرماندهی 
خبر داد. سرهنگ حسن یاردوستي اظهار داشت: 
ماموران انتظامی شهرستان اصفهان حین گشت 
زنی در یکی از مناطق این شــهر، متوجه شدند 
یک دستگاه موتورســیکلت سنگین خارجی در 
شــهر جوالن مي دهد و موجب  رعب و وحشت 
شهروندان شــده که بالفاصله وارد عمل شدند.

وی با بیان اینکه ماموران در یک عملیات ضربتی 
و غافلگیرانه موتورســیکلت قاچــاق را توقیف و 
راکب آن را دســتگیر کردند، گفــت: ارزش این 
وسیله نقلیه توسط کارشناسان یک میلیارد ریال 
اعالم شده است.سرهنگ یاردوستی در پایان از 
تحویل راکب موتورســوار به مراجع قضائی خبر 
داد و خاطر نشان کرد: وجود اینگونه وسایل نقلیه 
در شهر موجب برهم زدن آرامش شهروندان مي 
شود و پلیس با موتورسیکلت هایي که مجوزهای 

قانونی ندارند برخورد و آنها را توقیف می کند.

قائم مقام وزیر راه وشهرسازی: 
 ATR72 هشت فروند هواپیمای

تحویل ایران ایر می شود
 قائم مقام سابق وزیر راه و شهرسازی در اموربین 
الملل گفت: در ســال ۲۰1۸ کمپانی ای. تی. آر 
هشت فروند از هواپیماهای ATR72 سری ۶۰۰ 

را تحویل ایران ایر می دهد.
 اصغر فخریه  افزود: طبق قراردادی که ایران ایر 
با شــرکت ایرباس منعقد کرده در صورتی که ما 
بتوانیم در سال ۲۰1۸ پیش پرداخت های خود 
را به ایرباس پرداخت کنیم سه فروند هواپیمای 
ایرباس نیز در این ســال تحویل ایران ایر خواهد 

شد. 
وی با اشاره به قرارداد ایران ایر با شرکت هواپیما 
سازی بوئینگ گفت: قرارداد ما با بوئینگ تغییری 
نکرده اما به علت تصمیمات روزانه ترامپ ناچاریم 
به گونه ای عمل کنیم که پرداخت های ما با هیچ 

ریسک و یا مشکلی مواجه نشود. 

چشم انداز مثبت صندوق 
بین المللی پول برای اقتصاد 

در این گزارش رشد اقتصاد ایران در سال۲۰17 
به میزان 4.3 درصد اعالم شده و برای سال جاری 
میالدی این رشــد به میزان 4 درصد پیش بینی 
شده است.صندوق بین المللی پول همچنین نرخ 
رشد اقتصادی سال آینده ایران را 4 درصد پیش 
بینی کرده است.بر اساس این گزارش پیش بینی 
شده تا در ســال ۲۰19 نرخ تورم در ایران 11.5 
درصد و تراز تجاری ایران درسال ۲۰17 به میزان 
4.3 درصد اعالم شده که این رقم برای پایان سال 
جاری 7 درصد پیش بینی شده است.صندوق بین 
المللی پول همچنین برای ســال آینده میالدی 
تراز تجاری ایران را مثبت ۶.3 درصد پیش بینی 
کرده اســت.این نهاد اقتصــادی همچنین نرخ 
بیکاری ایران را در ســال گذشته 11.۸ درصد و 
برای ســال جاری هم 11.7 درصــد پیش بینی 
کرده است.همچنین این نهاد نرخ رشد اقتصادی 
سال آینده میالدی برای ایران 11.۶ درصد اعالم 

شده است.
براســاس گزارش صندوق بین المللی پول رشد 
اقتصاد جهان در ســال ۲۰17 به میــزان 3.۸ 
درصد اعالم شده اســت که بنا به اعالم این نهاد 
اقتصادی این رشــد با توجه بــه افزایش تجارت 
جهانی،سرمایه گذاری در اقتصادهای پیشرفته و 
رشد چشمگیر در بازارهای نوظهور آسیا بدست 

آمده است.

رییس اتحادیه فروشندگان موبایل اصفهان گفت: 
متاسفانه ســهم موبایل ایرانی از بازار، نیم درصد 
است و این موضوع ناشی از ارائه مدل های مختلف 
برندهای خارجی است.حســن میرشمشیری با 
اشــاره به ارائه مدل های ارزان قیمت تنها تولید 
کننده موبایل گفت: تولید این محصوالت محدود 
است برای همین سرمایه گذاری روی این بخش 
صرفه ای ندارد. این درحالی اســت کــه چین با 
سرمایه گذاری قابل توجهی در این حوزه تولیدات 
و صادرات باالیی دارد از این رو هزینه تمام شــده 
کاهش می یابد و فعالیــت در این صنعت بازدهی 
الزم را نیز دارد.میرشمشــیری در بخش دیگری 
از صحبت هایش با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز 
و گران شدن موبایل اظهار کرد: قیمت تلفن های 
همراه طبق نرخ دالر تعیین می شــود زیرا تمامی 
موبایل ها وارداتی اســت و مهم تریــن عامل در 
قیمت ایــن محصوالت نرخ ارز اســت.وی افزود: 
فروشندگان می توانند قیمت موبایل را تا هفت و 
قیمت لوازم جانبی را تا 1۲ درصد افزایش دهند. 

اما با توجه به رقابت شــدیدی که در بازار موبایل 
وجود دارد، گران فروشــی وجود نــدارد و حتی 
برخی افراد محصوالتشان را زیر قیمت می فروشند 
تا با خرید لوازم جانبی از همان فروشگاه، کسری 
آن جبران شود.میرشمشــیری در پاسخ به اینکه 
چه زمانی محصوالت سامســونگ مشمول طرح 
رجیستری می شود افزود: اجرای این طرح برای 

این برند از اردیبهشت ماه آغاز می شود.  

رییس اتحادیه فروشندگان موبایل اصفهان:

در بازار موبایل گران فروشی نداریم
رییس کمیســیون تجارت اتــاق بازرگانی اصفهان 
نوســان ناگهاني ارز را بروز بی نظمی در مدیریت و  
اختالل در برنامه ریزی  بنگاه های اقتصادی  برشمرد 
و گفت:یک بنگاه اقتصادی بــرای فعالیت روزمره و 
توسعه بخش های خود به پیش بیني در بازار ارز نیاز 
دارد که این قبیل نوسانات امکان برنامه ریزی را از 

فعاالن اقتصادی می گیرد.
مسعود گلشیرازی گفت:با توجه به تراز تجاری مثبت 
کشور نباید نگران کمبود ارز در بازار بود زیرا میزان 
صادرات از واردات بیشتر است و کسری ارز نخواهیم 
داشت.گلشیرازی خاطر نشان کرد:هرچند افزایش 
تدریجي و برنامه اي نــرخ ارز بنفع تولید و صادرات 
است اما نوســانات پاندولي اخیر تجارت را با چالش 

جدی روبرو می سازد.
وی  در ادامه تصریــح کرد: نوســانات ارزی باعث 
برهم خــوردن برنامه حضور فعــاالن اقتصادی در 
نمایشــگاه های اختصاصی خارجی و اعزام هیات 
هــای تجــاری و عقــد قراردادهاي بیــن المللي 
و قبول تعهداتي از این دســت  شــده است .وی با 

اشــاره به قاچاق اعالم کردن  معامالت ارزی خارج 
از شبکه بانکی گفت: از مشــکالت حاد اعالم شده 
تولیدکننــدگان برای واردات مواد اولیه و ماشــین 
آالت و لوازم یدکــی که قبال اعتبــاري وارد نموده 
اند و باید رفع تعهد نمایند  پــس چگونه می توانند 
ارز  مورد نیاز خود را تامین کننــد  در حالی که هر 
 گونه معامله ارزی خــارج از شــبکه بانکی قاچاق 

اعالم شده است . 

در جلسه ویژه نوسانات ارز کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:

نوسانات ارز  موجب بی نظمی در بنگاه های اقتصادی  

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان از کاهش17 درصدی ورودی آب به تصفیه خانه بابا شیخ علی به 
عنوان تنها منبع آب آشامیدنی اصفهان بزرگ خبر داد.هاشم امینی با اشاره به کاهش17 درصدی ورودی آب 
به تصفیه خانه بابا شیخ علی گفت: از ۲14 چاه کمک کننده به این تصفیه خانه، 1۲4 چاه فعال است.وی افزود: 
میزان آبدهی در سال گذشته 9 و نیم مترمکعب بر ثانیه بود که هم اکنون ۸ و دو دهم مترمکعب برثانیه رسیده 
است.مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان گفت: 1۰ چاه فلمن  با ظرفیت سه هزار و 3۶۰ لیتر در 

ثانیه آبدهی برای استان اصفهان وجود  داشت که به طور کامل از مدار خارج شده است.

کاهش ورودی آب به 
تصفیه خانه بابا شیخ علی

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
استان اصفهان خبر داد: فا

آب

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،750،500
تومان

888،000نیم سکه
تومان

558,500 ربع سکه
تومان

355,000 سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

 168,878
تومان

      قیمت سکه و طال

 سشوار حرفه  اي پرومکس 

 185,000
تومان

سشوار حرفه ای آ ا گ

 138,000
تومان

 EH-ND13سشوار پاناسونيک 

 105,000
تومان

 یک شهروند بالروسی
 در حال مشاهده نرخ ارز

عکس روز

اتاق بازرگانیاصناف

رییس هیئت مدیره خانه صنایع دســتی استان اصفهان 
گفت: اقتصاد هنر یا همان بازار فروش آثار هنری یکی از 
دغدغه های مهم هنرمندان عرصه صنایع دستی است که 
با فراهم شدن عرصه فروش می توان تأثیر زیادی بر رونق 

کسب و کار در این حوزه گذاشت.
 محمدرضا اخالقی در زمینه اقدامات صورت گرفته در خانه های صنایع دستی جهت رونق بازار این صنعت 
گفت فضای سالم و با کیفیت آموزشــی، حضور اســاتید مجرب و با تجربه و خوش ذوق، ارائه گواهی معتبر 
آموزشی با مجوز از وزارت ارشاد و مهم ترین عامل کسب و کار و فروش محصوالت است که فرد می تواند پس 
از آموزش های الزم وارد بازار کار شود.وی در ادامه خاطر نشان کرد : طی سال های گذشته رونق صنایع دستی 
اصفهان کم شــده اســت و افراد تمایلی به فعالیت در این صنعت ندارند و به این دلیل شاهد فراموش شدن 

تعدادی از صنایع دستی ارزشمند و فاخر اصفهان هستیم. 

 تاثیر بازار فروش
 بر رونق صنایع دستی

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به دیدار  
روز گذشته نمایندگان اصفهان با وزیر نیرو، گفت: پیشنهاد ما به 
وزیر نیرو تشکیل کارگروه ملی ســازگاری با آب بود.حیدرعلی 
عابدی ، با اشاره به اینکه در توزیع عادالنه آب از عملکرد وزیر نیرو 
راضی نیستیم، اظهار کرد: وزارت نیرو در حفظ، تامین و نه شرب 
اصفهان عملکرد خوبی نداشته است و در جلسه ای که با وزیر نیرو 

داشتیم خواستار حفظ تعادل و رعایت عدالت بین کشاورزان شرق 
و غرب و چهار محال و بختیاری شدیم و اینکه آب آشامیدنی مردم 
اصفهان را تامین کند.وی گفت: پیشنهاد ما به وزیر نیرو این بوده 

که یک کارگروه ملی سازگاری با آب را تشکیل دهند.
وی گفت: ســتاد ویژه زاینده رود باید تشــکیل شود تا مصوبات 
شــورای عالی آب اجرایی شــود.عابدی ادامــه داد: مهمترین 

دســتاورد دیدار بــا رئیــس مجلس این بــود که قــول دادند 
تا پایان اردیبهشــت ماه جــدول زمان بندی اجــرای مصوبات 
شــورای عالــی آب را تحویــل دهنــد.وی اظهــار داشــت: با 
توجه بــه اینکــه روند طرح هــای آب بــه کنــدی پیش می 
 رود پیشــنهاد دادیــم کــه با خــود رئیــس جمهور جلســه 

داشته باشیم.

روایت نماینده اصفهان از دیدار نمایندگان با وزیر نیرو؛
از عملکرد وزیر نیرو راضی نیستیم

اگرچه دولت برای کنترل نرخ ها در بازار ســکه و طال، 
تصمیم به پیش فروش ســکه در مقاطع مختلف کرده 
است، اما اکنون پیش فروش سکه یکماهه متوقف شده 
است.یک مقام مســئول در بانک ملی می گوید: پیش 

فروش سکه در مقطع زمانی یک ماهه اکنون به دستور بانک مرکزی متوقف شده است، البته روز گذشته 
هم در سامانه از ساعت 1۲ ظهر به بعد قطعی انجام شد.

 وی افزود: اکنون فعال پیش فروش ســکه یک ماهه متوقف اســت و البته ســامانه نیــز همچنان قطع 
می باشد. 

بانک مرکزی قیمت پیش فروش قطعی انواع سکه در سررسیدهای یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، 9 ماهه، 
1۲ ماهه، 1۸ ماهه و دو ساله را اعالم کرده است که بر این اساس نرخ پیش فروش سکه ی طال با سررسید 

یک ماهه، یک میلیون و 59۰ هزار تومان است.

پیش فروش یکماهه 
سکه فعال متوقف شد

یکی از قبایل باســتانی آمریکا، اینکاها، جواهرات و 
اشیائی از پودر فلزهای قیمتی ساخته بودند که نشان  
باستانی بودن روش متالورژی پودر می باشند. در حال 
حاضر این فرایند برای ساخت قطعاتی به وزن حداکثر 
35۰ پوند بــه کار می رود. متالورژی پودر بخشــی 
کوچک ولی بسیار مهم از صنایع فلزگری است. اولین 
کاربرد متالورژی پودر برای تولید پالتین با دانسیته 
کامل بود وآخرین کاربردهای قطعات متالورژی پودر 
در صنایع خودروسازی است  که موازی با رشد صنایع 
اتومبیل سازی رشد نمود به صورتی که امروزه بقای 
صنعت متالورژی پودر در کشورهای صنعتی بسیار 

وابسته به صنعت خودروسازی می باشد.
این صنعت هنوز در ایران جای کار دارد

کنفرانــس دوروزه متالوژی پودر که دیــروز به کار 
خود پایان داد به صورت مشترک توسط یک شرکت 
داخلی و دانشگاه صنعتی وین)TU wien( با حضور 
اساتید و دانشجوهایی از کشورهای اروپایی)اتریش، 
آلمان، اسپانیا، سوئد، ســوئیس، بلژیک و ایتالیا( و 
آســیایی)چین و هند( برگزار شد.اســتاد دانشگاه 
وین در اینباره  اظهار کرد: در ایران خودروســازان و 
تولیدکنندگان توانمندی وجود دارد که با اســتفاده 
از فناوری متالورژی پــودر و افزایش راندمان مصرف 
ماده و انرژی می توانند پیشــرفت بیشــتری داشته 
باشند.»هربرت دانینگر« افزود: البته این صنعت در 
ایران هنوز جای کار دارد و این کشور باید با استفاده 
از متخصصان خود و ســرمایه گذاری بیشتر در این 
زمینه، فعالیتش را گســترش دهد. وی اضافه کرد: 
کشور ایران برای گسترش این صنعت بسیار مستعد 
اســت. دانینگر تصریح کرد: با بکارگیری پروژه های 
صحیح متالورژی پودر می توان در مصرف ماده اولیه 

و ماشین کاری، صرفه جویی کرد.
هزینه برگزاری همایش بر عهده شــرکت 

کنندگان بود
برای تولید قطعات اقتصادی و همچنین قطعاتی که از 
حساسیت بسیار باالی برخوردار هستند از این فرآیند 
استفاده می شــود.متالورژی پودر روش بسیارخوبی 
برای تولید اقتصادی بوش ها ،بادامکها،چرخ دنده ها 

وسایر قطعات است. دالیل استفاده از روش متالورژی 
پودر نسبت به سایر روش های تولید عبارتند از قیمت 
تمام شده پائین، شکل دهی دقیق، باال بودن آهنگ 
تولید و قابل کنترل بودن خواص مورد نظر در قطعه 
است. ابوالقاســم آروند رئیس کنفرانس بین المللی 
متالورژی پودر نیز در حاشیه این مراسم گفت: هدف 
از برگزاری این نشست، انتقال دانش و فناوری غرب 

در این زمینه به ایران و آشنا کردن پژوهشگران غربی 
با سطح علمی و فرهنگی کشورمان است. وی اضافه 
کرد: هر ۶ دوره این همایش در شهر اصفهان برگزار 
شده و این انتخاب به درخواست مهمانان خارجی و 
تعلق خاطر این افراد به این شهر تاریخی بوده است. 
آروند گفت: هزینه برگزاری این همایش را شــرکت 

کنندگان خارجی و داخلی پرداخت کرده اند.
محصوالت داخلی قابل رقابت با محصوالت 

چین
متالــورژی پودر یک تکنولوژی وســیع و پیشــگام 
اســت که در فرایند های گوناگونــی از جمله فورج، 
جوش و فرایند های شــیمیایی و غیره کاربرد دارد. 
از این تکنولوژی بیشــتر برای تولید قطعات با شکل 
 های پیچیده و دقــت باال و در تولید انبوه اســتفاده 

می شود. 
در مقایسه با روش های ســنتی ریخته گری، فورج 
و فرایندهــای مکانیکــی، در این فراینــد ترکیبات 
پایدار و قابــل کنترل تر بــوده و ویژگی های خاص 
دیگری از جمله دامنه گسترده ی مواد، بهره وری باال، 
مشخصات فنی، صرفه جویی در مصرف مواد، صرفه 
جویی در مصرف انرژی و غیره را داراست. امروزه بیش 
از 7۰درصد پودر های متالورژی تولید شده در صنعت 

خودرو سازی مورد استفاده قرار می گیرد.
 مدیرعامل شــرکت متالورژی پودر مشهد نیر گفت: 
محصوالت تولیــد داخل در زمینــه متالورژی پودر 
از لحاظ کیفیــت و قیمت، قابل رقابــت با تولیدات 
کشورهای خارجی بویژه چین است. علیرضا عشقی 
افزود: این روش تولید قطعات فلزی از 3۰ سال پیش 
در کشور و شهر مشهد شروع شــده و پیشرفت قابل 
توجهی نیز داشــته اســت. وی اضافه کرد: تولیدات 
داخل تاکنون پاســخگوی نیاز و مصرف کشــورمان 

بوده است.

هنوز جای کار هست

برگزاری کنفرانس بین المللی متالوژی پودر در هتل عباسی اصفهان باعث شد تا نگاهی به این 
رشته ناشناس اما اقتصادی بیندازیم. برخی از قطعات صنعتی که به دلیل پیچیدگی شکل قطعه 
یا دالیل دیگر از طریق ریخته گری، نورد، آهنگری یا ماشینکاری قابل تولید نباشند به روش متالورژی 
پودر تولید می شوند. تاریخچه متالورژی پودر و هنر فلزکاری و سرامیک پزی با یکدیگر مرتبط هستند. 

فرزانه مستاجران  بازخورد ششمین کنفرانس بین المللی متالورژی پودر در اصفهان؛ 
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رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری آران و بیدگل: 

ورود گردشگران بدون بیمه به 
کویر مرنجاب ممنوع شد

رییــس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری آران و بیدگل از ورود گردشــگران 

بدون بیمه به کویر مرنجاب خبر داد.
رییــس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری آران و بیدگل با اشــاره به آغاز طرح 
ساماندهی منطقه نمونه گردشــگری مرنجاب 
گفت: از ورود گردشــگران و خودروهای آفرود و 
تورها بدون بیمه به این منطقه کویری جلوگیری 

می شود.
مجید نوری ، خــودرو های ســاماندهی آفرود 
و ســافاری در مرنجــاب را از اولویــت های این 
طرح ساماندهی بیان کرد و افزود: تعیین مسیر 
گردشــگری برای جلوگیــری از پراکندگی در 
کویر و مشــخص کردن منطقه ای محدود برای 
خودروهای سافاری به منظور ، حفاظت از محیط 

زیست منطقه مرنجاب در دست اجراست.
وی با اشاره به اعالم آمادگی کلوپ سافاری کشور 
برای ســاماندهی آفرود در مرنجاب گفت: مراکز 
اقامتی و مسافرخانه های سنتی باید تا مدت 20 
روز برای دریافت مجوزهای الزم اقدام کنند و با 

متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
منطقه نمونه گردشگری مرنجاب با بیش از 55 
کیلومتر جاده خاکی در شمال شهرستان آران و 
بیدگل از بکرترین و زیباترین کویرهای کشــور 
است که از شمال به دریاچه نمک، از غرب به کویر 
مســیله، دریاچه حوض سلطان و حوض مره و از 

شرق به پارک ملی کویر منتهی می شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
اصفهان:

عملیات جست وجوی گردشگر 
کویر مرنجاب متوقف شد

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان گفت: علی رغم تالش بی وقفه نجاتگران 
هالل احمر عملیات جست وجوی گمشده کویر 
مرنجاب با هماهنگی مدیر بحران شهرستان آران 

و بیدگل بدون نتیجه متوقف شد.
 داریوش کریمی با اشاره به پایان یافتن عملیات 
جست وجوی گمشده کویر مرنجاب اظهار داشت: 
تمامی منطقه کویر مرنجاب در محدوده استان 
اصفهان توســط نیروهای امــدادی هالل احمر 
استان تفحص شد اما متاسفانه هیچ رد و نشانی از 

فرد گمشده پیدا نشد.
وی با بیان اینکه کل منطقه جســت وجو شد و 
نشانی از گمشده یافت نشده است، گفت: عملیات 
جستجوی گردشگر کویر مرنجاب با هماهنگی 
مدیر بحران و فرماندار شهرستان آران و بیدگل 
متوقف شد.معاون امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهان در ادامه اظهار داشــت: 
امدادگران و نجاتگران جمعیــت هالل احمر به 
عشــایر گرفتار حادثه آبگرفتگــی منطقه بیده 

سمیرم امدادرسانی کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان:

هنوز مبلغ قطعی و مشخصی 
برای کاخ سرهنگ آباد زواره 

تعیین نشده است
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهان گفت:هنوز مبلغ 
قطعی و مشخصی برای کاخ سرهنگ آباد زواره 
تعیین نشده اســت و باید بررسی دقیق ازسوی 
کمیته فنی انجام شــود تا بتوان مبلغ خسارت و 

بازسازی را برآورد کرد.
فریدون اللهیاری با بیــان آخرین وضعیت کاخ 
سرهنگ آباد اظهار کرد: موضوع کاخ سرهنگ آباد 
از طریق مراجع قضایی و مسئوالن شهرستان در 
حال پیگیری است و به نتایج خوبی در مورد این 

موضوع خواهیم رسید.
وی افــزود: در حال حاضر تــا موعدتعیین تکلیف 
حقوقی این موضوع، حفاظت از این کاخ به صورت 
ویژه تعریف شده و نگهبان برای این مکان قرار داده 
شده است و برای تثبیت وضعیت موجود اقداماتی 
انجام می شود؛ به این منظور کارشناسان ما در محل  
حاضر و با بررســی های انجام شده طرح هایی ارائه 
کردند تا به زودی و احتماال در هفته آینده تثبیت 

وضعیت موجود را عملیاتی کنیم.

اخبار فرهنگی

عالقه مندان به فیلم کوتاه در سراسر کشور وجود دارند

پیشنهاد سردبیر:

مرنجاب

رونمایی از تازه ترین
 آثار استاد بدرالسماء

دو اثر از تازه ترین آثار هنری رضا بدرالســماء، 
همزمان با ســالروز میالد امام حسین)ع( در 

گالری ارژنگ اصفهان رونمایی می شود.
پیشکســوت نگارگری اصفهان گفت: پیرامون 
برپایی نمایشگاهی از آثار خود در گالری ارژنگ 
اصفهان اظهار کرد: نمایشــگاه »نقش نگار«، 
شامل ۳0 اثر هنری با تکنیک آبرنگ است که 
موضوعاتی چون ابنیه تاریخی،   زندگی و کوچ 

زنان عشایر و فصل بهار را در برمی گیرد.
رضا بدرالســماء با اشــاره به رونمایی یکی از 
تازه ترین آثار خود با موضوع امام حسین )ع( در 
این نمایشگاه گفت: به مناسبت هم زمانی افتتاح 
این نمایشگاه با سالروز میالد امام حسین )ع(، 
به صورت اختصاصی از اثری که با سبک نقاشی 
ایرانی و نقوش کاشــی هفت رنگ کشــیده ام 
و مزین به ذکر »الســالم علیک یــا اباعبدا... 
الحسین« به خط اســتاد سید رسول آقامیری 

است، نیز رونمایی می شود.

درخشش شاعران اصفهانی 
در جشنواره شعر انقالب

به گزارش زاینده رود و به نقل از ســایت حوزه 
هنری استان اصفهان، رتبه اول، دیپلم افتخار 
و تندیس جشنواره در بخش تک اثر شعر کهن 
به اکرم هاشمی ســجزی برای شعر »قایق«، 
رتبه دوم این بخش به یاســین نجارزاده برای 
شعر »شوکران« و رتبه ســوم همین بخش به 
ابوالفضل محمدزاده آقایی برای شعر »برادرم« 

اهدا شد. 
همچنین رتبه دوم در بخش تک اثر شــعر نو 
به فهیمه قائدی برای شــعر »بادام ســوخته« 
و رتبــه ســوم همیــن بخــش بــه علیرضا 
رجبعلی زاده کاشانی برای شعر »سه« رسید.

رتبه ســوم در بخش مجموعه شــعر کهن را 
هم به صورت مشــترک حسنا محمدزاده برای 
شعر »سرمشق« و علی فردوســی برای شعر 

»کاشیانه« به دست آوردند.

یک نمایشگاه
 و یک نشست عکاسی

نمایشگاه عکس گروهی پرتره از ۳۱ فروردین تا 
۶ اردیبهشت ماه هرروز از ساعت ۱۷ تا 2۱.۳0 
در گالری گمان اصفهان واقع در خیابان خاقانی 

برپا می شود. 
دبیر هنری این نمایشگاه، سید علی میرعمادی 
و دبیر اجرایی آن، سیامک رضاپور است و آثاری 
از آرمین امیریان، وحید بابایی، حامد بدیعی، 
سهیل زندآذر، مریم سعیدپور، محمد سرخابی، 
بابک فتح اللهــی، محمدرضا مومنی، ســاالر 
ارکان، یوسف باقری، حســین بهارلو، مسیح 
باغبان، بنفشــه پیش خوان، دامون رشیدزاده، 
مهدی زرگر، سیاوش ســهرابی، لیال سلطانی، 
آزاده عزیزیان، علی اصغر علیمرادی، علی اصغر 
فیض الهــی، محمدمهدی کاظمــی، محبوبه 
کریمی، بابک مهرافشــار، مهتــاب محمدی، 
ملیحه میرزاخانیان، محمدحســین ناصحی، 
علی نجات بخش، نگار نقیه و مســعود نیکوکار 

در آن به نمایش درمی آید.

برگزاری آیین امضای کتاب 
حجت االسالم زائری

مجموعــه برنامه هــای »یک فنجــان چای و 
کتاب« شروع می شود.

 ایــن مجموعه برنامه هــا که به همــت خانه 
کتاب انقــالب اســالمی اســتان اصفهان و 
حوزه هنری اســتان اصفهان برگزار می شود، 
 به دیدار با نویســندگان و کتاب ها اختصاص 
دارد.اولین نشســت این برنامه، »فنجان اول، 
پای اعترافات زائری« نام دارد و در آن، گفتگو 
درباره کتاب »اعترافات«، دیدار با نویسنده آن 
و امضای کتاب او اتفاق می افتد. این نشســت، 
یکشنبه، 2 اردیبهشت ماه ساعت ۱۷ در سالن 
ســعدی حوزه هنری اســتان اصفهان برگزار 
می شــود.کتاب »اعترافــات«، مجموعه ۴۶ 
یادداشت حجت االســالم محمدرضا زائری با 
موضوعات مختلف فرهنگی است که نشر آرما، 
آن را در ۱۹2 صفحه در قطع رقعی و با قیمت ۹ 

هزار تومان منتشر کرده است.

مدیر اجرایی و دبیر شورای سیاست گذاری گروه 
ســینمایی »هنر و تجربه« گفــت: عالقه مندان 

زیادی به فیلم کوتاه در سراسر کشور وجود دارد.
امیرحسین علم الهدی بیان کرد: »هنر و تجربه«، 
پس از چهار ســال به ثباتی رســیده و این گروه 
سینمایی، در روزهای نخســت سال جدید برای 
اولین بار، فیلم های کوتاه را به نمایش گذاشت، به 
این صورت که با یک مدیریت درست، 5 فیلم ساز، 
یکدیگر را پیدا کردند، بایکدیگر هم زبان شدند و 
توانســتند یک تجربه خوب را رقم بزنند. آن ها به 
معنای واقعی برای آثارشــان وقت گذاشتند، به 
شــهرهای مختلف رفتند و در فضای مجازی هم 
به صورت جدی حضور داشتند و با توجه به این که 
عالقه مندان گسترده ای به فیلم کوتاه در سراسر 

کشور وجود دارد، تجربه موفقی از آب درآمد.
وی با اشــاره به کمپین هایی که برای تماشــای 
فیلم های کوتــاه راه افتاد، توضیــح داد: در حال 
حاضــر به طور تقریبــی ۱5 کمپین بــا اعضایی 
بیش از هــزار نفر در شــهرهای مختلــف ایران 
داریم که عالقه مند به تماشــای فیلم ها هستند 
و با هماهنگی هایی که انجــام دادیم، این آثار در 
بیش از 80 درصد شــهرها به نمایش درآمدند یا 
در حال اکران هســتند و یا در آینــده به نمایش 
گذاشــته می شــوند، ضمن این که سانس هایی 
که به این فیلم هــا تعلق گرفتــه، تقریبا همه پر 
بــوده و اتفاق مهم این کــه فیلم هــای کوتاه در 

 سالن هایی به نمایش درآمده اند که ظرفیت باالیی
 دارند.

علم الهدی اضافه کرد: این تجربه نشان داد »هنر 
و تجربه«، گروه سینمایی اســت که فیلم سازان 
آن باید برای دیده شدن آثارشــان کمک کنند. 
تجربه در این چهار ســال نشــان داده که هرگاه 
فیلم ســازی، کارهــای فیلمش را دنبــال کرده 
و ما به عنوان پشــتیبانی کننده بــه آن ها کمک 
کرده ایم، آن اثر دیده شــده اســت. البته طبیعی 
اســت کــه بســیاری از فیلم ســازان، عالقه ای 
 به فعالیت در حــوزه تبلیغات و پخش نداشــته

 باشند.

مدیر اجرایی گروه سینمایی »هنر و تجربه«: 

عالقه مندان به فیلم کوتاه در سراسر کشور وجود دارند
به گزارش زاینــده رود، نیویورک تایمز و نیویورکر 
برای پوشش رسوایی جنسی در هالیوود در صنعت 
سرگرمی و دیگر صنعت ها در سراسر جهان، برنده 

جایزه شدند.
در بخش گزارش خبری هم کارکنان پرس دموکرات 
در ســانتا رزای کالیفرنیا برای پوشش اخبار مربوط 
به آتش ســوزی های این منطقه و در بخش گزارش 
تحقیقی هم واشنگتن پســت برای افشــای اخبار 
مربوط به کاندیدای سنا، روی مور درباره آزار جنسی 

دختران نوجوان برنده جایزه شدند.
در بخش گزارش اکتشافی پولیتزر، کارکنان آریزونا 
ریپابلیک و یواس ای تودی نت ورک برای پوشــش 
خبری اظهــارات ترامپ درباره دیوار کشــیدن در 
مرزهای جنوبی و در بخش گزارش محلی هم گروه 
واشنگتن پست و گروه کارکنان نیویورک تایمز برای 
پوشــش روابط بین مقامات رســمی روسیه و تیم 

دونالد ترامپ برنده جایزه شدند.
همچنین در بخش گزارش بین المللی، کلر بالدوین، 
اندرو آر. سی مارشــال و مانوئل موگاتو از »رویترز« 
و »ریپورتینــگ« برای پوشــش اخبــار مربوط به 
جنگ خونین مواد مخدر توســط رودریگو دوآرته، 

رییس جمهوری فیلیپین برنده جایزه شدند.
در بخش نوشــته  بلند هم راشــل کادزی گانســا، 
گزارشــگر آزاد »جی کیو« برای تصویری از دیلن 
روف، قاتــل چارلســتون، در بخش تفســیر، جان 
آرچیبالد از آالباما مدیا گروپ برای تفســیر درباره 

فســاد سیاســی، حقوق زنان و دورویی در آالباما 
و سراســر آمریکا و در بخش نقد، جری ســالتز از 
نیویــورک مگزیــن بــرای مجموعــه کارهایش 
 دربــاره هنرهای بصــری در آمریکا، برنــده جایزه

 شدند.
در بخش ســرمقاله، اندی دومینیک از دس ونیس 
رجیستر برای بررسی عواقب خصوصی سازی بخش 
ســالمت در آیوا و در بخش کارتون، جیک هالپرن، 
نویســنده آزاد و مایکل اســلوآن، کارتونیست آزاد 
برای روایــت گرافیکی پرقدرت دربــاره مهاجران 
 منتشرشــده در نیویورک تایمز برنــده این جایزه 

شدند.

برندگان جایزه پولیتزر روزنامه نگاری معرفی شدند

مطبوعاتفرهنگ

مریم سعادت با اشاره به دغدغه خود درباره کودکان و ابراز 
نگرانی به دلیل استفاده بی رویه از بازی های رایانه ای اذعان 
داشــت: بی انگیزه بودن کودکان امروز، به دلیل استفاده 
بیش ازحد فضای مجازی و بازی های رایانه ای است. فاجعه 
بزرگی اســت که در هنگامی که صبحگاه، مادران در حال 

ورزش و پیاده روی هستند، کودکانشان با نشستن روی صندلی و بازی با تلفن همراه، سرگرم می شوند.
وی بابیان اعتقاد خود که تئاتر عروسکی صرفا برای کودکان نیست، عنوان داشت: ازنظر من خانواده ها باید با 

حضور در تئاترهای نمایشی، موجب رشد فزاینده خالقیت خود و کودکانشان شوند.
وی افزود: بزرگ ترین اشــتباهی که در اجرای نمایش های عروســکی کودکان انجام می شود، این است که 
به طور مستقیم، با جمالت کلیشه  ای و دستوری از کودکان خواسته می شود تا کاری را که درست است، انجام 
دهند. این مسئله، نه تنها تاثیر مثبتی ندارد، بلکه در برخی موارد، کودک را از تماشای دوباره نمایش عروسکی 
بازمی دارد. درواقع این گونه نمایش ها، اصال کار کودک نیستند، بلکه تئاتر کودک، باید هنر خالقه داشته باشد 

تا با خالقیت اثر هنری، در کودک تفکر ایجاد کند.

پیشکسوت تئاتر عروسکی:   

تئاتر عروسکی، مختص 
کودکان نیست

نمایش شاد و موزیکال »چلمن خان« )امیر شیخ جبلی(، 
به همت دفتر تخصصــی تئاتر و تاالر هنر وابســته به 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
به مناســبت هفته فرهنگی اصفهان بــر روی صحنه 
می رود.این نمایش از ۳ تا 2۱ اردیبهشــت ماه ســاعت 

 20 در ســالن آمفی تئاتر اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان واقع در خیابان ســعادت آباد اجرا 
می شود. 

در این اثر، محمد قبادی نژاد، سید پویا امامی، امیرحسین حسن پور و سارا بابایی بازی می کنند. همچنین 
نمایش شــاد و موزیکال »ماجرای خان بابا و قلمبه فضایی« )کاظم زارعیان( با بازی حجت ا... نجف پور، 
مهدی محمدوند، حسین کریم زاده و ندا رضایی به روی صحنه می رود.این نمایش از ۳ تا ۹ اردیبهشت ماه 

در دو سانس ۹ و ۱0:۳0 صبح در سالن شهید بهشتی واقع در خانه اصفهان اجرا می شود.
نمایش »قیچی« )میالد طالقانی( نیز 2 و ۳ اردیبهشت ماه ساعت ۱2 و ۴ و 5 اردیبهشت ماه ساعت ۱۶ به 

روی صحنه می رود. این نمایش در تاالر شهید آوینی دانشگاه اصفهان اجرا می شود.

سه تئاتر جدید در 
اصفهان به روی صحنه 
می روند

آبگرم ورتــون هم اکنــون یکی از مناطــق نمونه 
گردشگری استان است که بیش از هر چیز به عنوان 
یک دهکده ســالمت شناخته می شــود و تمامی 
فعالیت های عمرانی آن حــول همین محور انجام 
می شود. زیرا هوایی پاک با چشمه های آبگرم دارد. 
چشــمه هایی که خاصیت درمانی دارند و برخالف 
 دیگــر آبگرم های کشــور می توان موهای ســر و 
چشم ها را نیز در آنها شست و شــو داد. به عبارتی 
دیگر می تــوان گفــت اینجــا در ۶0 کیلومتری 
اصفهان جزیره ای با آب و هوای پاک ایجاد شــده 
که در هر ۴ فصل ســال پذیرای گردشگران است. 
اگر چه هنوز فاز یک این طرح به پایان نرســیده اما 
امکانات اقامتی، رستوران، چایخانه، سرویس های 
 بهداشــتی و حمام، همچنین ۱2 حوضچه آبگرم و 
سالن های ماســاژ در مجموعه  ســاخته شده  که 
همزمان  می توانند حدود 80 نفر را در یک سانس 

ساپورت کنند. 
کوروش عزیزیان ســرمایه گذار و مجری این طرح 
منطقه نمونه گردشگری با تاکید بر سالمت محور 
بودن ایــن مجموعه همچنیــن از تفریحاتی چون 
کوه نوردی، غار نوردی در مناطق بکر منطقه، شتر 
سواری، االغ سواری، موتور سواری، دوچرخه سواری 
کوهستان، بازی کودکان و زمین های فوتبال ساحلی 
برای گردشگران می گوید. برخی از این تفریحات هم 
اکنون موجود است اما برخی دیگر تا پایان فاز اول 
مهیا خواهند شد. همچنین بحث های تله سیژ، زیپ 
الین و پل هوایی نیز مطرح هســتند که در فازهای 

بعدی  به تفریحات دهکده اضافه خواهند شد.
در واقع فراهم بودن این امکانات اقامتی و گردشگری 
سالمت باعث شده که با وجود هیچ گونه تبلیغاتی 
برای معرفی پروژه، بازدید کنندگان بسیاری پایان 

هفته خود را در این محل سپری کنند.  
البته باید این را نیز گفت کــه جذابیت های آبگرم 

 ورتــون تنها در گردشــگری ســالمت آن خالصه 
نمی شود و این مجموعه به لحاظ تاریخی نیز آثاری 
غنی را درون خود جای داده است. آثاری که قدمت 
آن ها به حدود ۷00 ســال باز می گردد. حوضچه 
 آبگرم مراد با گنبدی ســنگی از جملــه آثارثبتی
 بی نظیری است که متعلق به اواخر دوران سلجوقیه 
و اوایل صفویه می شــود. در پشت این حوضچه نیز 
اثری معروف به چهارطاقی است که به نظر می رسد 
به حوضچه مراد الحاق شــده است. چهارطاقی نیز 
شامل چهار حوض  است و هر کدام از آن ها خاصیت 
خود را دارد و راه رویی که این دو را به یکدیگر متصل 
می کرده است. وجه تســمیه حوضچه مراد همان 
گونه که از نامش پیداست، افراد با وارد شدن به آن 

مراد خود را می گرفته اند. همچنین مقبره ی طو قان 
ترک طبیب گیاهان دارویی و آب درمانی نیز در این 
منطقه قرار گرفته است. طوقان ترک فردی بوده که 
در میان اهالی منطقه احترام زیادی داشته و آن ها را 

درمان می کرده است. 
به همیــن دلیــل پــس از مــرگ او را در همین 
 مکان به خــاک می ســپارند و بــرای او مقبره ای 

می سازند.
پیشــینه تاریخی و تاکیــد بر بحث بــوم گردی و 
گردشگری سالمت، همگی از جمله عواملی هستند 
که  باعث شده تمامی ساختار این منطقه گردشگری 
از اقامتگاه ها و ســرویس های خدماتــی گرفته تا 
غذایی هایی کــه در آن طبخ می شــود به صورت 

سنتی باشند. 
به جز کاالجوش، انواع خورشــت هــا، آش ها و ... 
»الخلی« نیز معروف ترین غذای این منطقه است 
که از گوشت، برنج شمال، باقاال و کره بومی درست 
می شــود. به این صورت که تمامی مــواد آن را در 
کماج های یک نفــره و دو نفره و ۶ نفره مخلوط می 
کنند و در میان خاکســتر آتش و خل می گذارند تا 
پخته شود. به گفته عزیزیان این غذا به شدت مورد 
استقبال گردشــگران قرار گرفته و در حال تبدیل 

شدن به برندی برای این منطقه گردشگری است.  
گفته می شــود که فاز اول این طرح از اواخر ســال 
۹0 آغاز شــده که با توجه به این موضــوع به نظر 
می رســد عملیات اجرایی آن به کندی پیش رفته 
اســت. موضوعی که عزیزیان نیــز آن را تایید می 
کند و از مشکالتی می گوید که مجبور بوده با آن ها 
دست و پنجه نرم کند. نبود هیچ گونه مساعدتی از 
سوی دولت و اضافه شدن بار تحریم ها از یک سو و 
سنگ اندازی محلیان منطقه از سوی دیگر از جمله 
مشکالتی بودند که اجازه ندادند طرح در حد ایده آل 
خود جلو رود. مشــکالتی که امروز  به نظر می رسد 
تا حدودی حل شده باشــد و عزیزیان امیدوار است 
که بتواند با کمک های دولت پروژه را به پیش ببرد. 
 اما در عین حال معتقد اســت تنها راه حل مشکل 
محلی ها فرهنگ سازی اســت و مردم باید دیدی 
باز نســبت به ســرمایه گذار پیدا کنند. به هر حال 
یک سرمایه گذار به این امید تمام سرمایه اش را در 
یک منطقه هزینه می کند کــه در درجه اول بتواند 
یک زمینه کاری برای مردم آن جــا ایجاد کند. اما 
متاسفانه هنوز فرهنگ مشــارکت برای مردم ما جا 

نیفتاده و نتوانسته اندآن را هضم کنند.
البته باید گفت دولت و محلی ها مشــکلی است که 
تمامی طرح های گردشگری با آن روبه رو هستند و 
عزیزیان می گوید در منطقه آبگرم ورتون مشکالت 
دیگری نیز داشته که هنوز هم به صورت حل نشده 

باقی مانده اند. 

»ورتون« از انبار زباله تا منطقه نمونه گردشگری

اینجا هیچ شباهتی به چهار سال پیش خود ندارد. پهنه  بی آب و علف که روزی تبدیل به تلی 
از زباله های ساختمانی و محلی دور از دسترس برای تجمع اشرار شده بود، امروز به واسطه 
اقدامات عمرانی انجام شده، جای خود را به کوهستانی سرسبز با امکانات تفریحی، درمانی و اقامتی 
داده است. مکانی که گردشگران می توانند مدت زمان 24 تا 48 ساعت را در آن به همراه خانواده در 

آرامش، امنیت و سکوتی دلچسب سپری کنند. 

 دولت به مصوبه خود نیز عمل نکرده است

هاجر مرادی

میراث
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درمان وسواس  با روش های طبیعی

پیشنهاد سردبیر:

مثبت زندگی

 درمان وسواس
 با روش های طبیعی

وســواس فکری و عملی در مراحل اولیه و خفیف 
بدون نیاز به دارو و روش های طبیعی و آرام بخش 
قابل درمان است.وســواس فکری و عملی که در 
موارد شــدید، جز با درمان های روان شناختی و 
روان پزشــکی از میان نمی رود، بسیاری از افراد را 
با خود درگیر کرده است و محققان می گویند در 
موارد خفیف، می توان این اختالل را با روش های 

طبیعی درمان کرد. 
درمان وســواس با گل  گاوزبــان: خاصیت 
ضدالتهابی این گیاه، بــر مغز مصرف کنندگانش 
تاثیر می گــذارد و تغییرات ایجادشــده در مغز و 
اعصاب، بر افکار و رفتار فــرد هم تاثیر می گذارد. 
محققان می گویند کسانی که دم نوش گل گاوزبان 
می خورند، کمتر دچار اضطراب می شوند و احساس 
ناامنی که زمینه را برای بروز افــکار و رفتارهای 

وسواسی فراهم می کند کمتر سراغ آنها می روند. 
درمان وسواس با آبگوشت: وقتی میزان ماده 
معدنی روی در بدن تان کم شود، عالئم افسردگی، 
اضطراب و وسواس فکری هم ســراغ تان می آید. 
متخصصان معتقدند که با مصرف بیشتر گوشت، 
لوبیا، حبوبات، ماهــی و غذاهای دریایی، آجیل و 
لبنیات، می توان نیاز بدن بــه روی را تامین کرد 
و از درگیری مــداوم مغز با احســاس اضطراب، 

جلوگیری کرد.
درمان وســواس با موســیقی: موســیقی 
احتمــال  خاطره انگیــز،  و  آرامش بخــش 
افسرده شــدن تان را کــم می کنــد و اضطراب را 
کاهش می دهد. محققان می گویند کســانی که 
به موسیقی آرامش بخش گوش می کنند، کمتر با 
افکار وسواسی درگیر می شوند و سطح استرس شان 
کمتر می شــوند. به گفته پژوهشگران، موسیقی 
درمانی، یکی از بهترین راه های مقابله با اضطراب و 

به تعادل رساندن وضعیت روانی است. 
درمان وســواس با ورزش: تحــرک بدن تان، 
می تواند مغز شما را آرام کند. اگر هر هفته، الاقل 
ســه روز ورزش کنید، می توانید به سالم ترشدن 
روان تــان امیــدوار باشــید؛ چراکه بــا توجه به 
بررسی های انجام شده، ورزش نه تنها اضطراب را 
کمتر می کند، بلکه تمرکز مغز، روی افکار وسواسی 
و تکراری را هم کاهش می دهد. پس برای تخلیه 

انرژی روانی تان، به طور مرتب ورزش کنید.
درمان وســواس با شست وشوی مغز: اغلب 
راه  هایی که برای کنترل استرس توصیه می شوند، 
می توانند وســواس فکری و عملی را هم کاهش 
دهند؛ چراکــه اختالل وســواس اجبــاری، به 
دلیل اضطرابــی که در وجود فــرد خانه کرده، او 
را گرفتار خود می کند. محققــان می گویند اگر 
هر صبح و هر شــب، یک ربع در فضایی آرام قرار 
بگیرید، موسیقی آرامش بخشــی گوش کنید و 
در ذهن تان تصاویر خوشــایند و آرامش بخشی 
را مرور کنید، کمتر گرفتار اضطراب می شــوید 
 و افکار وسواســی هم کمتر مغز شــما را نشــانه

 می گیرند.
درمان وسواس با تخم مرغ: اگر سطح ویتامین 
D بدن تــان پایین باشــد، احتمال افســرده و 
مضطرب شــدن تان افزایش پیدا می کند. تامین 
نیاز بدن تان به ویتامیــن D می تواند بر وضعیت 
روانی تان تاثیر مستقیم بگذارد و آرامش و قرارتان 

را بیشتر کند.

هشدار

ازدواج

کجای رابطه شما با خانواده 
همسرتان اشتباه است؟

اشتباه بعضی از زنان این است که در ابتدا با حسن نیت 
اما عجوالنه و بدون شــناخت کامــل و کافی، وارد 
یک رابطه صمیمانه می  شــوند و خیلــی هم برای 
این صمیمیت تالش می  کنند؛ امــا بعدها به دلیل 
حساسیت  های فراوانی که به لحاظ عاطفی بین مادر 
شوهر، شوهر و همسر ممکن اســت به وجود آید یا 
به دلیل اختالفات فرهنگی و سلیقه  ای و یا هر چیز 

دیگر، به یک باره دلسرد شده و عقب می  کشند. 
حسن معاشرت و مزایای آن: حسن معاشرت با 
خانواده و اقوام شــوهر منفعت  های زیادی دارد که 
مخصوصا در طول زمان این منفعت  ها بهتر روشن 
می  شود؛ البته حسن معاشرت، لزوما به معنای ایجاد 
صمیمیت و رفت و آمد زیاد یا انجام خدمات زیاد در 
خانواده شوهر نیست. می  تواند حتی به معنای حفظ 
معاشرت حداقلی هم باشد به شرط آنکه معاشرتی 
ســالم و محترمانه و بدون آزار در کار باشد. چنانچه 
زن اصرار بــر مالکیت مرد در معاشــرت با خانواده 
همسر نداشته باشد و مانع روابط سالم مرد با خانواده 
و بستگانش نباشد، قلب و ذهن همسرش را از ایشان 

مکدر نکند، دارای حسن معاشرت است.
اشتباه  های زنان در معاشرت با خانواده همسر: 
اشــتباه بعضی از زنان این است که در ابتدا با حسن 
نیت اما عجوالنه و بدون شــناخت کامــل و کافی، 
وارد یک رابطــه صمیمانه می  شــوند و خیلی هم 
برای این صمیمیت تالش می  کننــد؛ اما بعدها به 
 دلیل حساســیت  های فراوانی که به لحاظ عاطفی

 بین مادرشوهر، شوهر و همسر ممکن است به وجود 
آید یا به دلیل اختالفات فرهنگی و سلیقه  ای و یا هر 
چیز دیگر، به یک باره دلسرد شده و عقب می  کشند. 
در مقابل، اشــتباه برخی دیگر این است که با پیش 
داوری های منفی در مورد رابطه با خانواده شــوهر، 
همواره با نوعی سیاست و تکبر، به بهانه  های مختلف 
سعی در گریز از معاشرت با خانواده همسر دارند. در 
هر دو صورت این نوع رفتارها شــامل بدمعاشرتی 
و سوء معاشــرت با خانواده همسر است و نتایج تلخ 
خود را همواره شــامل حال زوجین و همه اعضای 

خانواده می  کند.
آهســته و پیوسته: بدیهی اســت که دوستی و 
رفاقت و داشــتن حــس همدلی با همه انســان ها 
چیز خوبی اســت و همیشــه ایــن عواطف مثبت 
نتایج مثبــت دارد؛ اما حقیقتا چنیــن روابطی در 
 هر موقعیتی و با همــه افراد امکان پذیر نیســت. 
چنانچه به هر دلیلی مایل هســتید تــا از احتیاط 
بیشــتری در معاشــرت خود بهــره بگیریــد و از 
دردسرهای افراط و تفریط به دور باشید بهترین نوع 
رابطه، رابطه  ای آهسته و پیوسته است. سعی کنید 
همواره، احترام و رعایت حقوق یکدیگررا اصل قرار 
دهید و به اصطالح نه آب بیاورید و نه کوزه بشکنید؛ 
البته که به هیــچ وجه این وضعیت، شــامل حال 
همسرتان نیست و او هر چه در خدمت والدین خود 
باشد حتی اگر هرروز هم با ایشــان دیدار و مالقات 

کند، خوب و از جوانمردی است.
تاثیر معاشــرت زنان بر ارتبــاط فرزندان با 
اقوام پدری: متاسفانه در بســیاری از خانواده ها، 
آن طور که فرزنــدان با دایی و خالــه خود مأنوس 
هســتند، با عمه و عموی خود دوســت و صمیمی 
نیستند و این به صالح بچه ها نیست. روابط خونی 
و خویشــاوندی باید قوی باشــد و اقــوام نزدیک 
 همیشه حامی و دوســتدار هم باشند. ناراحتی ها و

 دلگیری هــای امــروز ما نبایــد فرزنــد را فرضا 
از حمایــت هــا و محبت هــای عموی خــود در 
آینــده محروم کنــد یا بــه عکس مانــع حمایت 
 و دســتگیری فرزنــدان از مادربــزرگ پیرشــان 

شود.  
الگوســازی برای فرزندان: عالوه بر اینها رفتار 
ناســالم یک زن با خانواده همســر بدترین الگوی 
معاشرت برای فرزندان در زندگی فردای خودشان 
خواهد بــود. معموال پســرها و دخترانــی که در 
چنین خانواده هایی بزرگ می شــوند، نمی توانند 
 روابط خوبی با همســر و اقوام همســر خود داشته

 باشند.
 این افراد بســیار زودرنج و پرتوقع عمل می کنند و 
زندگی خود را در معرض خطر جدایی قرار می  دهند.

فرزندی که شاهد، بدمعاشرتی مادر خود با خانواده 
پدر یا شــاهد قطع این ارتباط توســط مادر بوده، 
احتمال اینکه، فردی  بسیار ضعیف و بی اراده بار بیاید 
و در مقابل زیاده  خواهی  ها و بدمعاشرتی  های همسر 

خود نیز در آینده ساکت بماند،  زیاد است.

ژیلت های یکبار مصرف معموال دو تا پنج تیغه  هستند و اغلب فاصله 
تیغه ها به یکدیگر نزدیک است پس نباید بیش از یک بار استفاده 
شوند، چون موهای تراشیده شده و پوسته های مرده بدن در میان 
این تیغه ها گیر کرده و تقریبا شست وشــوی آنها از البه الی این 
تیغه ها ناممکن است. در نتیجه این ژیلت ها پس از هر بار مصرف 
باید دور انداخته شوند. چون نه تنها باعث ایجاد بیماری های پوستی 
می شوند بلکه می توانند محیط حمام را آلوده به بسیاری از قارچ ها 
و باکتری ها کنند.  در بازار تیغ های چندبار مصرفی که در داخل 

دســتگاه خودتراش قرار می گیرند هم موجود است. درخصوص 
بهداشت آنها نیز باید تدابیری به کار رود تا بار میکروبی شان پس 
از هر بار مصرف به حداقل برسد.در این روش پس از هر بار اصالح، 
باید صفحه فلزی دستگاه از پایه و تیغه جدا شود و از البه الی تیغه ها 
بقایای مو و پوسته ها جدا شده و در نهایت قطعات با آب و صابون 
شســته و در مجاورت با نور خورشــید و خارج از محیط مرطوب 
حمام خشک شوند. طبق آزمایش های انجام شده، در تولید دسته 
پالستیکی این ژیلت ها به جای استفاده از پالستیک های خوراکی 

از بی کیفیت ترین پالستیک های ضایعاتی که می تواند حساسیت 
های پوستی، آلرژی و امثال آن را ایجاد کند،استفاده می شود. تیغ 
این ژیلت ها به جای فلز مرغوب استیل از فلزات نامرغوبی است که 
در مجاورت با رطوبت حمام زنگ زده و میکروب ها را به خود جذب 
می کند. در نتیجه چون تیغه این ژیلــت ها بعد از یک بار مصرف 
و در تماس با آب به ســرعت زنگ زده و آلودگی های شیمیایی و 
میکروبی روی آن جمع می شود در صورت استفاده مجدد موجب 

ورود این آلودگی هابه بدن و ایجاد بیماری های پوستی می شود.

ژیلت های یکبار مصرف و طریقه ساخت آنها

برای امنیت بیشتر، قبل از هر اقدامی تلویزیون را از پریز برق بکشید. اگر صفحه تلویزیون تان شیشه ای است، یک دستمال پارچه ای 
نرم را به مایع شیشه پاک کن آغشته و با آن صفحه نمایش را تمیز کرده و سپس با سمت دیگر دستمال آن را خشک کنید. هرگز شیشه 
پاک کن را مستقیما روی صفحه نمایش اسپری نکنید. با این کار دستگاه تان می تواند آسیب ببیند، این نکته در مورد کابینت آشپزخانه 
هم صادق است.صفحه نمایش های ال سی دی، پالسما یا مدل های جدیدتر را نمی توانید با روش سنتی دستمال مرطوب تمیز کنید. 
به جای این روش، با یک دستمال میکروفایبر خشک و نرم گرد و غبار آن را بزدایید. اگر کثیفی و لکه های خشک شده ای روی صفحه 
تلویزیون دیده می شود، آنها را توسط دستمال تمیز کننده تلویزیون، دستمال مرطوب مخصوص لوازم برقی و الکترونیکی از بین ببرید.

چگونه نمایشگر 
تلویزیون را 
تمیز کنید؟ ری

ه دا
خان

قبل از هرچیز از گذاشتن مســتقیم یخ روی صورت جدا 
خوداری کنید زیرا این کار باعــث پارگی مویرگ های زیر 
پوستی می شود. پس برای جلوگیری از پارگی مویرگ ها 
بهترین شیوه این است که یخ را در پارچه ای لطیف بپیچید. 

دومین نکته این است که یخ را به صورت ثابت روی پوست خود نگه ندارید بلکه به صورت مورب آن را روی پوست 
به آرامی ماساژ دهد. برای انجام یخ درمانی باید صورت تان تمیز و بدون آرایش باشد زیرا وجود هرنوع کرم یا مواد 

آرایشی مانع از این می شود که یخ درمانی تاثیر خود را  داشته باشد.
یخ باعث می شود تا پوست خیس شود، بهتر است پوست را بدون استفاده از حوله و به صورت طبیعی بگذارید 
خشــک شــود و بعد از آن برای جلوگیری از حالت کشســانی پوســت از یک مرطوب کننده استفاده کنید. 
 برای داشتن پوستی که درخشــش طبیعی داشته باشــد حداقل دوبار در هفته به مدت ۱۵ دقیقه این کار را

 انجام دهید.

معجزه شادابی پوست؛

یخ درمانی
این روزها بیشتر جوان ها در انواع شبکه های اجتماعی 
مخصوصا فیس بوک و اینستاگرام عضو هستند و بسیاری 

از صفحات مورد عالقه خود را فالو می کنند. 
بررسی وضعیت روحی دختران بین ۱۰ تا ۱۵ سالی که در 

شبکه های اجتماعی فیس بوک و اینستاگرام عضو هستند، نشان می دهد که بسیاری از آن ها از نظر روحی 
و روابط اجتماعی مشکل دارند. دختران بیشتر از پسران در شبکه های اجتماعی وقت می گذرانند. در گروه 
سنی ۱۳ ساله این نسبت دو برابر و در گروه سنی ۱۵ ساله حضور دختران سه برابر پسران بود. دختران نسبت 
به پسران بیش از یک ساعت را در شبکه های اجتماعی وقت می گذرانندو همین عامل اصلی بیماری های 
روحی و جسمی شان است. میزان افسردگی و عدم نشاط در دختران بین ۱۰ تا ۱۵ ساله نسبت به پسران هم 
سن و سالشان بیشتر بود.مشکالت عصبی نیز از دیگر بیماری های روحی بود که دختران بیشتر از پسران با 

آن دست به گریبان بودند.  این دختران در سنین بزرگسالی بیشتر از مشکالت روحی رنج می برند.

تاثیر شبکه های اجتماعی؛

تب سرد دختران

قدرت نورپردازی در دکوراسیون بسیار زیاد است و می 
تواند یک اتاق را بی نظیر جلوه دهد. برای مثال نبودن 
روشنایی کافی در اتاق آن را کسل کننده، کوچک و 
ناخوشایند نشان خواهد داد. همچنین روشنایی زیاد 
هم زیان های مخصوص به خود را دارد.اتاق پذیرایی 
و نشیمن خانه جایی است که اکثر فعالیت ها در آن 
صورت می گیرد به خصوص در زمانی که مجالس و 
میهمانی هایی در خانه تدارک دیده اید. بیشتر افراد 
وقت خود را در حال مطالعه، تماشای تلویزیون یا لم 
دادن روی مبلمان مــی گذرانند. به همین خاطر که 
اتاق نیشــمن و پذیرایی برای کارهای زیادی مورد 
استفاده قرار می گیرند، روشنایی این قسمت باید به 
آسانی قابل کنترل باشد تا با توجه به وجود کم نوری و 
موقعیت اتاق کامال قابل تنظیم باشد. استفاده از المپ 
های سقفی رشته ای اگر اهل مطالعه در این مکان ها 
هستید بهترین گزینه خواهد بود. در کنار کلید چراغ 
ها باید ســوئیچی جهت تنظیم میزان روشنایی این 
المپ ها نیز وجود داشته باشد تا بر اساس نیاز خود، 
روشنایی اتاق را تنظیم کرده باشید. استفاده از المپ 

ها و چراغ های زمینی و رومیزی باید در مکان هایی 
باشد که نیاز به نور بیشتر احساس می شود. این المپ 
ها حس آرامش بیشتری در محیط ایجاد می کنند که 
در صورت استفاده از آنها می توانید تعدادی از چراغ 
های سقفی را خاموش نگه دارید. درنهایت نکته مهم 
آخر در اتاق نشیمن، توجه به موقعیت میز تلویزیون 
است. ســعی کنید نور در مقابل صفحه تلویزیون به 
هیچ عنوان قرار نگیرد تا در دیدتان مشکل ایجاد نکند.

 نورپردازی دکوراسیون منزل در پذیرایی و نشیمن؛

نورانی باشید
گیاه پوتــوس گیاهی رونــده و پیچکی مشــهور از 
خانواده گل شیپوریان اســت. این گیاه زیبا با حالت 
آبشــاری اش در گلدان های آویز یا روی میزی بلند 
 یا شلف بســیار زیبا جلوه می کند. شما هم چنین
 می توانید شــاخه های این پیچک را با قالب طوری 
 به دیــوار وصل کنید کــه از اطراف پنجره ی شــما
 باال روند.پوتوس بهتر است در فضایی با دمای ۱۰ تا 
۲۷ درجه سانتی گراد و نزدیک به پنجره با نور غیر 
مستقیم قرار گیرد. اگر آن را در فضایی بسیار تاریک و 
بدون نور قرار دهید، رشدش کند می شود در حالی که 
فضاهای زیاد روشن برگ ها را می سوزاند و در نهایت 
گیاه را از بین می برد. این گیاه نیاز به مراقبت بسیار 
کمی دارد. پوتوس گیاهی مقاوم اســت که می تواند 
کم نوری و آبیاری نامنظم را برای مدتی تحمل کند و 
هم چنان رنگ خود را حفظ کند، تقریبا هر ۵ روز در 

تابستان و هر ۱۰ روز در زمستان. 
این گیــاه خاک خیــس را تحمل نمی کنــد وباید 
هر دو هفته یــک بار با کود مایع رقیق شــده تغذیه 
 شود، به استثنای زمســتان که تغذیه ماهانه کفایت

 می کند.  این کار در صورت لزوم بهتر است سالی یک 
بار و در بهار صورت گیرد. تنها اگر ریشه ها متراکم و 
انباشته شده باشند، تعویض گلدان نیاز است که نشانه 

اش پژمرده شدن برگ هاست.
 از خاک گلــدان چندکاره اســتفاده کنیــد و اگر 
می خواهید انــدازه آن را حفظ کنیــد در گلدانی با 
همان اندازه بکارید و برخی از شاخه های بلند و ریشه 

ها را ببرید.

گیاهی زیبا با حالت آبشاری؛

»پوتوس« نیاز به مراقبت کمی دارد

چیدمان

امیر محمدی

امسال اما با وجود شــعار حمایت از کاالی ایرانی بازار 
پوشــاک اصفهان میهمان لباس هــای خاص، گاهی 
عجیب و غریب و خارج از عرف شــده و همین موضوع 
به مشکالت اقتصادی مردم با ســلیقه های گوناگون 
دامن زده  و بازار را از رونق انداخته اســت. اما چه شد 
که طراحان این لباس ها توانستند بازار اصیل ایرانی را 

هدف قرار دهند؟ 
صنعت نساجی ایران مدتهاست که با چالش های عمده 
دســت و پنجه نرم می کند و مصداق بارز این  اتفاق را 
میتوان در شرکت پلی اکریل اصفهان که یکی از صنایع 
فعال نساجی کشور است مشاهده کرد. شرکت سهامی 
عام که بانماد شــپلی، امروزه هر سهمش کمتر از یک 

آدامس بادکنکی بچه ها )زیر ۵۰۰ ریال( قیمت دارد.
حاال قانون مصوب سال ۱۳8۵ مجلس شورای اسالمی 
که در آن کارگروه ســاماندهی مد و لباس را زیر نظر 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل داده بود، آرام 
آرام خاک می خورد و به دست فراموشی سپرده می شود. 
این کارگروه قرار بود با هدف حفظ و تقویت فرهنگ و 
هویت ایرانی اسالمی، تبیین و ترویج الگوهای بومی و 
ملی بر اساس طرح ها و الگوهای داخلی بازار پوشاک را 
ساماندهی کند و انتظار می رفت حاال که دهمین سال 
تاسیسش را جشن می گیرد برنامه های مدون و اصولی 

در این زمینه ارائه دهد.

سال ۱۳9۵ نیز کمیته فرهنگ حجاب و پوشش سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان برای 
تقویت زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی پوشش در 
این استان راه اندازی شد اما بعد از برگزاری چند نشست 
 تخصصی که در آن مردم، طراحان و متولیان فرهنگی 
حضور داشتند، بی ســر و صدا تعطیل شد. کسی هم 

نپرسید کمیته ای که قرار بود کاستی های حوزه لباس 
و مد اصفهان را برطرف کند چرا بعد از گذشــت ۳ ماه 

فعالیت، از شهر فرهنگ و تمدن رخت بربست.
بــرای حمایــت از کاالی ایــران، ابتدا بایــد از تولید 
کننــده ایرانــی، بازاریــاب وطنی ، ســاپالیر وطنی 
و توزیع کننــده ایرانی حمایت کرد تــا ایرانیان فهیم 

بتوانند کاالی مرغــوب و با کیفیــت را در حوزه های 
 مختلف از تولید کننده و فروشــنده ایرانی خریداری 

کنند.
امروزه صنعت مد و لباس به عنــوان یکی از مهم ترین 
صنایع پیشــرو در جامعه امروز جهانی، نقش زیادی 
در اقتصاد ایران دارد. ســاالنه میلیاردها دالر ارز از این 
کشور برای خرید محصوالت آرایشی و بهداشتی بانوان 
به خارج می رود و حجم گسترده آن به صورت قاچاق 
با کاالی بی کیفیت که بعضا مشکالت بهداشتی برای 

مصرف کننده به ارمغان می آورد، وارد کشور می شود.
عالوه بر این به این نا بسامانی باید قاچاق انواع و اقسام 
پوشــاک داخلی هم اضافه کرد که چرخ تولید کننده 
داخلی از مزون دارها تا کارگاه های کوچک و متوسط 
را به تعطیلی کشانده و عمال، با هزینه های سربار مثل 
بیمه و مالیات ، فضای فعالیت را برای تولید کننده حوزه 

مد و لباس بسیار سخت کرده است.
با توجه به ناهنجاری هــای اجتماعی موجود، ضرورت 
لباس ملــی بیش از گذشــته احســاس می شــود، 
امــا تعارضات مربوط بــه این حرکت باید رفع شــود 
تا طرح های مربوط به ســاماندهی پوشــش همانند 
ده ها طرح بــر زمین مانــده فرهنگی، به فراموشــی 
سپرده نشــود. حاال فارغ از تالش متولیان فرهنگی و 
ارگا ن های مربوطه این ســوال پیش می آید که مردم 
 برای نجات بارزترین جلوه فرهنگ دینی یعنی لباس

 چه کرده اند؟

وصله های ناجور لباس به تن شهر

بهار پر هیجان ترین فصل برای خرید لباس اســت، بازارها پویا و باتکاپو به این تقاضا پاسخ 
 می دهند و تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشاک به همان نســبت باعث رونق دهی آن

 می شوند.

  بسترسازی با رویکرد لباس ایرانی در اصفهان ضروری است؛  

 باورهای نادرست 
در مورد قلیان

به علت عبور دود قلیان ازآب، ســموم آن 
گرفته می شود: دقیقا برعکس؛ آن آبی که توی 
شیشه قلیان هســت، نه تنها این کار را نمی کند، 
بلکه باعث می شود چسبندگی و رسوب مواد زاید 
در دستگاه تنفسی  بیشتر شود و عوامل بیماری زا 

راحت تر در ریه هایمان  رسوب کند.
اگر کنار قلیانی ها بنشــینید اما خودتان 
قلیان نکشید، خطری تهدیدتان نمی کند: 
این باور نیز نادرســت اســت؛ چرا که شما هم در 
خطریــد. دود دســت دوم تولیدشــده از قلیان، 
مخلوطی از تنباکو و دود مواد ســوختنی است؛ 
بنابراین خطر جدی برای اطرافیانی که در مواجه 
با دود ناشــی از مصرف قلیان دیگران هســتند، 
محسوب می شــود .منابع حرارتی برای سوزاندن 
تنباکو، مثل چوب نیم ســوز یــا زغال چوب، نیز 
مخاطرات سالمت را افزایش می دهند؛ چون این 
سوخت ها هنگام اشتعال، سموم خاص خودشان 
را تولیــد می کنند که شــامل مقادیــر بالینی از 
 مونوکسید کربن، فلزات سنگین و مواد شیمیایی 

 است.
چرا بعضی از کسانی که قلیان می کشند دچار 
این عوارض نمی شوند: چون عوارض ناشی از 
مصرف قلیان دیر ظهور می کند. سموم داخل توتون 
و تنباکو حالتی تجمعی پیدا می کنند و وقتی سطح 
آن از یک حد معینی باالتر رفت، باعث بروز اختالل 
در شیوه تنفس، تعداد تنفس و مشکالت تنفسی 
می شــوند؛ در نتیجه، فرد عالوه برانسداد مزمن 

ریوی و مدت سرطان ریه، دچار آسم نیز می شود.
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افتتاح کشتارگاه ۲۰ میلیاردی 
نجف آباد

نجف آباد شهردار نجف آباد گفت: عملیات 
اجرایی نخستین فاز کشتارگاه صنعتی شهرستان با 
صرف اعتباری بالغ بر هشت میلیارد تومان به پایان 
رسیده و در حال حاضر وارد مرحله برگزاری مناقصه 
دومین فاز آن به ارزش ۱۲ میلیارد تومان شده ایم و 
پیش بینی می شود، نخستین فاز این پروژه در اوایل 
سال آینده به بهره برداری برسد.مسعود منتظری، 
اظهار کرد: بخش زیادی از بودجه صرف شــده در 
نخستین فاز کشتارگاه، طی پیگیری های صورت 
گرفته از دفتر مقام معظم رهبری تامین شده و در 
دومین فاز نیز مقرر شــده است با صرف بودجه ۱۲ 
میلیارد تومانی عالوه بر ساخت تصفیه خانه و بخش 
های دیگری از این مجموعه، تجهیزات مورد نیاز آن 

هم خریداری و نصب شود.

اجرای طرح اعطای گواهینامه 
کاالی ایرانی در لنجان

رییــس اداره صنعــت، معدن و  لنجان
تجارت شهرســتان لنجان گفت: اداره صنعت، 
معدن و تجارت با مشارکت اتاق اصناف شهرستان 
لنجان، اجرای طرح اعطــای گواهینامه کاالی 
ایرانی را در راســتای حمایت از کاالی ایرانی در 
دستور کار خود قرار داده اســت.محمد مهدی 
دهقانی در نشســت شــورای فرهنگ عمومی 
شهرستان لنجان با اشاره به نام گذاری سال جاری 
از ســوی مقام معظم رهبری با عنوان حمایت از 
کاالی ایرانی اظهار کرد: اصناف همواره به عنوان 
حلقه وصل میان تولیدکننده و خریدار و مصرف 
کننده محصــوالت، مطرح بوده انــد که وظیفه 

توزیع را بر عهده داشته و دارند.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان 
لنجان تصریح کرد: امســال یکــی از محورهای 
اساسی شعار سال این است که مردم و مسئوالن 
باید مشارکت بیشتری در حمایت از کاالی ایرانی 
داشته باشند و با عدم خریدار کاالهای خارجی از 

تولید ملی حمایت کنند.

شهردار زرین شهر:
ماهیت فعالیت شهرداری ها 

مردمی است
شهردار زرین شهر با بیان اینکه  لنجان
ماهیت فعالیت شهرداری ها مردمی است، گفت: 
رویکرد اصلی برنامه های شــهرداری زرین شهر 
ماهیت مردمی، فرهنگی و اجتماعی دارد.میثم 
محمدی در نشســت شــورای فرهنگ عمومی 
شهرســتان لنجان با بیان اینکــه رویکرد اصلی 
برنامه های شهرداری زرین شهر ماهیت مردمی، 
فرهنگی و اجتماعی دارد، ادامه داد: در شهرداری 
زرین شهر، برنامه های این مجموعه را در حوزه های 
فرهنگی و اجتماعی مورد بازنگری قرار داده ایم به 
نحوی که با اجرای برنامه های متنوع بتوانیم ارتقای 
سطح نشاط شهروندان را فراهم و موجبات تعمیق 

پیوند شهروندان با شهرداری مهیا شود.

شهردار مبارکه:
ساماندهی مشاغل از مطالبات 
اصلی شهروندان مبارکه است

مبارکه  شــهردار مبارکــه گفــت: 
ساماندهی مشــاغل، عالوه بر کاهش هزینه های 
مدیریت شهری و ارتقای امنیت اجتماعی، تاثیر 
زیادی برافزایش رضایتمندی شهروندان خواهد 
داشت.سید محسن هاشــمی  در بازدید از روند 
پیشــرفت شــهرک کارگاهی خیام اظهار کرد: 
ساماندهی مشــاغل شــهری، صیانت از حقوق 
شهروندان است که موجب زیبایی بصری و ایجاد 

آرامش بیشتر در شهر می شود.

شهردار کوشک:
 فعالیت چاه های ذغالی
 در کوشک ممنوع است

شهردار کوشــک گفت:طی  کوشک
هماهنگی های انجام شــده با نیــروی انتظامی 
شهرستان کوشک، هشت حلقه از چاه های ذغالی 
غیرمجاز تخریب شده و در حال حاضر مشکلی از 
نظر بو و دود ناشی از ذغال در سطح این شهرستان 
نداریم. مجید قربانــی رنانی اظهار کرد: چاه های 
ذغالی که در شهر کوشک فعالیت داشتند از لحاظ 
زیست محیطی مشکل آفرین بوده و تاثیرات منفی 
بر هوای این منطقه گذاشته است که خواسته اکثر 
مردم کوشک نیز مبنی بر جلوگیری از فعالیت این 

چاه ها بود. 

شهرداری ها

فعالیت چاه های ذغالی  در کوشک ممنوع است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

مدیرکل اوقاف و امــور خیریه  تیران
اســتان اصفهان گفت: ۵۰۰ بقعه متبرکه استان 
اصفهان با ظرفیت گردشــگری و طبیعی، دارای 
گردشگری دینی است.حجت االسالم رضا صادقی، 
با اشــاره به وجود ۷۱۳ بقعه متبرکه در اســتان 
اصفهان اظهارکــرد: ۵۰۰ بقعه متبرکه اســتان 

اصفهــان بــا ظرفیــت گردشــگری و طبیعی، 
گردشــگری دینی را ایجاد کرده که فرصت خوبی 

برای جذب گردشگر و مسافر بوده است.
وی افزود: میزبانی از مــردم در روز ۱۳ فروردین 
در بقاع متبرکه با ظرفیت گردشــگری و تاریخی 
انجام شد و مردم عالوه بر بهره برداری از طبیعت 

بکر و زیبــا در این اماکن از تــوان معنوی و دینی 
و فرهنگی نیز بهره مند شــده اند.مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهان با بیان اینکه طرح 
آرامش بهاری با ظرفیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
نفر در ۴۳۰ بقعه متبرکه این اســتان اجرا شــد، 
خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح آرامش بهاری 
خادم، هیئت امنا و مدیریت فرهنگی آستان مقدس 
امامزادگان به همراه بیش از ۳۰۰ روحانی فعالیت 
داشتند.وی یادآورشــد: بیش از دو میلیون نفر در 

طول روزهای نوروز به بقاع متبرکــه مراجعه و از 
برنامه های فرهنگی و دینی ایــن مراکز بهره مند 
شــده اند که پنج هزار نفر آنها هنگام سال تحویل 
در کنار امامزادگان بوده اند.حجت االسالم صادقی 
تنوع برنامه های فرهنگــی در بقاع متبرکه را مهم 
خواند و تصریح کرد: تنوع برنامه های فرهنگی در 
تبدیل این مراکز دینی به قطب فرهنگی موثر بوده و 
افراد زیادی را به حضور در کنار امامزادگان ترغیب 

و تشویق کرده است.

۵۰۰ بقعه متبرکه استان اصفهان ظرفیت گردشگری دارد

مرضیه فرشاد در حاشیه بازدید از  نطنز
بهزیستی بادرود اظهار کرد: برنامه مالقات عمومی را 
هر هفته در یکی از شهرستان ها و مراکز مجتمع قرار 
داده ایم تا با تعدادی از مددجویان ویژه که توانایی 
آمدن به مرکز استان را ندارند، دیدار داشته باشیم و 

مشکالت آنان را برطرف کنیم.
وی در خصــوص پرداخــت میــزان تســهیالت 
اشتغالزایی گفت: در سال گذشته از مجموع ۱۰۲ 
میلیارد تومان اعتبــار تخصیص یافته به اســتان 
اصفهان در حوزه اشتغالزایی و پرداخت تسهیالت 
تا به حال میزان ۳۷ میلیارد تومــان اعتبار جذب 

شده است.
مدیر کل بهزیستی اصفهان گفت: سقف تسهیالت 
خوداشتغالی ۲۰۰ میلیون ریال است که بازپرداخت 
آن پنج ســاله با کارمزد چهار درصد بوده و جامعه 
هدف بهزیســتی از جملــه بانوان آســیب دیده، 
گروه های معلول جسمی و ذهنی و معتادان بهبود 

یافته می توانند از آن استفاده کنند.
 فرشاد افزود: در استان اصفهان حدود ۲۰۰هزار نفر 
از خدمات مستمر بهزیستی استفاده می کنند.وی 
خاطرنشان کرد: در استان اصفهان حدود ۲۴۰ هزار 
نفر معلول زندگی می کنند که ۱۲۵ هزار نفر از آنها 
از خدمات مستمر و غیر مستمر بهزیستی استفاده 
می کنند و امیدواریم بتوانیم تعداد بیشتری را تحت 

پوشش قرار دهیم.
مدیرکل بهزیســتی اصفهــان در ادامه با اشــاره 
به تاثیرگــذاری حمایت  مردمــی در انجام بهینه 

فعالیت های خیران گفت: نیازمند مشارکت  مردمی 
و حمایت خیران برای کیفی ســازی و انجام بهتر 

خدمات در این حوزه هستیم.
مدیــر کل بهزیســتی اصفهــان بــا بیــان اینکه 
خدمت رســانی در این حوزه ها به تنهایی از عهده 
بهزیستی خارج اســت، افزود: خیران در سال های 
اخیر با ورود به ایــن حوزه ها، کمک بســیاری به 

بهزیســتی کردند به نوعــی که حدود دو ســوم 
 فعالیت در بخش های حمایتــی را خیران برعهده 

دارند.
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان با اشــاره به 
تاثیرگذاری حمایت های مردمی در انجام درســت 
و بهینه فعالیت هــای خیر تاکید کــرد: همچنان 
نیازمند مشارکت های مردمی و حمایت خیران در 

راستای کیفی ســازی و انجام بهتر خدمات در این 
حوزه هستیم.

در ادامه ایــن بازدید مهدی محبــی، رییس اداره 
بهزیستی نطنز با اشاره به تعداد افراد تحت پوشش 
بهزیســتی در نطنز گفت: در شهرستان نطنز بیش 
از یک هزار و ۴۰۰ پرونده تحت پوشــش بهزیستی 

وجود دارد که از 
این تعــداد، یک 
هزار و ۶۱ پرونده 
توانبخشی شامل 
معلــوالن،  امور 
پرونــده   ۳۰۸
و  حمایتــی 
اجتماعی و ۱۱۲ 
پرونده پیشگیری 
شامل حمایت از 
آســیب دیدگان 
اعتیاد است. وی 
گفت: در سال ۹۶ 
سهم اشتغالزایی 
شهرســتان نطنز 
و  میلیــارد   ۱۳
میلیــون   ۴۵۰
ریــال بــود که۶ 

بــه  آن  ریــال  میلیــون   ۸۰۰ و  میلیــارد 
 مددجویــان متقاضــی تســهیالت اشــتغال 

اختصاص یافت.

جذب اعتبار ۳۷ میلیارد تومانی در حوزه اشتغالزایی

 مدیر کل بهزیســتی اصفهان گفت: از مجموع ۱۰۲ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به 
استان اصفهان در سال ۹6 در حوزه اشتغالزایی و پرداخت تسهیالت، تا کنون ۳۷ میلیارد 

تومان اعتبار جذب شده است.

  مدیر کل بهزیستی اصفهان خبرداد: 

تحدید حدود اختصاصی
1/325 چون تحدید حدود قســمتی از امالک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت 
عدم حضور مالک، تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین 
شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شد. و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات 

تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.
امالک وابنیه بخش 3 آران وبیدگل

شماره فرعی  از پالک 3  اصلی واقع در معین آباد 
3091 فرعی: عذرا فرزین بیدگلی فرزند صفر علی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 

60/30 مترمربع. 
شماره فرعی  از پالک 112  اصلی واقع در اماکن

221 فرعی مجــزی از پالک 3 فرعی: آقای پرویز قاســمی  فرزند محمود ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 360 مترمربع. 

شماره فرعی  از پالک 873  اصلی واقع در اماکن
12  فرعی مجزی از پالکهای 1و2و3و4و5و6و7و10فرعی و 873 اصلی و مشــاعات : 
خانم فاطمه مقنی موخر بیدگلی  فرزند عباس ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 348/86 

مترمربع.
شماره فرعی از پالک 1338  اصلی واقع در اماکن

12 فرعی مجزی از پالک 1 فرعی: آقای روح اله خورشیدی بیدگلی فرزند اصغر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 192/75 مترمربع.

97/02/22 
پالک 1770   اصلی واقع درآران دشت

آقای علی رضا اوقانی آرانی  فرزند علی اکبر یک ســهم مفروز از چهار ســهم ششدانگ 
یکدرب باغ مشجر

شماره فرعی از پالک 1809 اصلی واقع در اماکن
19  فرعی مجزی از پالک 12 فرعی از 1809 اصلی و 5 فرعی از 1796 اصلی و قسمتی 
از مشاعات : آقای داود داروغه آرانی فرزند نعمت اله  ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 

142/46 مترمربع.
شماره فرعی از پالک 2092 اصلی واقع در اماکن

11 فرعی مجزی از پالکهــای 1و3و4و5و6فرعی و باقیمانده 2092 اصلی و مشــاعات 
 : آقای حســین عالمی آرانی  فرزند ماشااله ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 230/80 

مترمربع. 
شماره فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد

3170  فرعی: آقای داود ســیاری آرانی فرزنــد رمضانعلی  و خانم زهرا بــه زارع فرزند 
رمضانعلی )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 137/02 مترمربع.

97/02/23
شماره های فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت

1908  فرعی مجزا از پالک 235 فرعی: آقای حســن کریمی باریکرسفی فرزند ابراهیم 
و خانم فاطمه حداد آرانی فرزند علی )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 301 

مترمربع
1909 فرعی مجزا از پــالک 126 و 1735 فرعی: آقای مجتبی بانویی فرزند ماشــااله 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118 مترمربع
شماره های فرعی از پالک 2841 اصلی واقع در مزرعه چاه شیرین

12 فرعی: آقای پرویز قربانی و غیره ششــدانگ یک حلقه چاه معروف به چاه شیرین به 
انضمام اراضی دیم کار متصل به آن 
امالک وابنیه بخش 4 آران وبیدگل

شماره فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد
3913 فرعی مجــزی از پالک 3040 فرعی : شــهرداری نوش آباد ششــدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 144 مترمربع. 
97/02/24

به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار:  97/01/30   

 م الــف: 5/2/96/18  عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره  ثبــت اســناد
 آران و بیدگل

ابالغ وقت رسیدگی
1/326 شماره نامه: 1397009000110235 شــماره پرونده: 9309983624000095 
شماره بایگانی پرونده: 960941 آگهی ابالغ وقت رســیدگی به آقای محمد ذوالفقاری 
جمال آباد فرزند مســیب، شــاکی آقای سید اســماعیل آقامیری شــکایتی به طرفیت 
شــما با موضوع کالهبرداری مطرح که این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9309983624000095  شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی سابق( 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/31 ســاعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه به 
علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می گردد تا متهم ظــرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه مراجعه و 
 ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  
م الف: 28 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان) 101 جزایی سابق( )128 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

 1/327 آقــای حبیــب الــه خوبانــی فرزنــد ابوالقاســم دارای شناســنامه شــماره
 31  /4-126246518به شرح دادخواست به کالســه 5 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی عباس زاده فرزند اقاسلطان  
بشناسنامه 94-1312/4/10 در تاریخ 1396/10/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- خانم فرخ دهقانی فرزند جواد به 
شــماره ملی 53-1262400619 به عنوان همســر 2- خانم مرضیه عباس زاده فرزند 
عباسعلی به شــماره ملی 1260642690-3050 به عنوان دختر 3- خانم فاطمه عباس 
زاده فرزند غباسعلی به شماره ملی 1262452600 به عنوان دختر 4- خانم زهرا عباس زاده 
فرزند عباسعلی به شماره ملی 1260631257 به عنوان دختر 5- اقای اللهیار عباس زاده 
فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 2492-1260637093 به عنوان پسر 6- آقای حسین 
عباس زاده فرزند عباس علی به شماره ملی 1262469791 به عنوان پسر. مرحوم دارای 
همسر 3 فرزند دختر و دو فرزند پسر می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد . مرحوم دارای همسر، پنج فرزند دختر و شش فرزند پسر می باشد. 
م الف: 5/2/96/22 رئیس شعبه دادگاه شهرستان آران و بیدگل)222 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9610103620214175  شــماره پرونــده :  1 شــماره ابالغنامــه :  /328
9609983620201056 شــماره بایگانی شــعبه : 961073 نظر به اینکه خواهان رضا 
شاکر اردکانی باوکالت خانم میرزایی کاشانی حمید مکاری زاده-عین اله حمیدی خوب 
به خواسته مطالبه وجه چک دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل 
تقدیم نموده است که پس از ارجاع به شــعبه دوم حقوقی اران و بیدگل به کالسه پرونده 
892/96 ثبت و برای تاریخ 97/4/10 ســاعت 17/30 وقت رســیدگی تعیین گردیده.از 
آنجاییکه خوانده فوق مجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی مراتب 
به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده،ضمنا نامبرده می تواند تا قبل 
از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ان به شعبه دوم حقوقی 
شورای حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید. م الف: 5/2/96/24 رئیس شورای 

حل اختالف شعبه دوم حقوقی شهرستان آران و بیدگل)142 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

1/329 شماره دادنامه: 9709973749100050 شماره پرونده: 9509983749100001 
شماره بایگانی شعبه: 950001 خواهان: آقای مرتضی فاتحی دهاقانی فرزند محمد جواد با 
وکالت آقای عقیل اسماعیلی عطاآبادی فرزند رمضان به نشانی دهاقان میدان امام حسین 
طبقه فوقانی شیرینی سرای رسالت، خواندگان: 1- آقای محسن طیبی فرزند محمد حسن 
2- آقای نعمت اله طیبی فرزند محمد حســن 3- آقای مجتبی طیبی فرزند محمد حسن 
4- آقای سعید طیبی فرزند محمد حسن همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
خسارت، گردشکار: دادگاه با توجه به بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم 
ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای مرتضی فاتحی دهاقانی فرزند محمد جواد به طرفیت آقایان نعمت اله، محسن، سعید 
و مجتبی همگی طیبی فرزندان محمد حسن به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت 
علی الحســاب مقوم به 50/100/000 ریال و الزام به پرداخت مبلغ 42/000/000 ریال 
بابت هزینه و تعمیرات اساسی مورد اجاره و کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان 
اظهار می دارد حسب قرارداد اجاره پیوست دادخواســت چاه آب جهت کشت 70 جریب 
سیب زمینی را از خواندگان اجاره نموده که متاسفانه پس از کشت کاشف به عمل آمده که 

چاه مزبور دارای عیب اساسی و فاقد آبدهی کافی می باشد به طوری که کمبود آب منجر 
به خشک شدن قسمت عمده ای از کشت اینجانب شده است علی هذا دادگاه با توجه به 
رونوشت مصدق قرارداد اجاره که مصون از هرگونه انکار و جعل باقی مانده است رونوشت 
مصدق نظریه کارشناس تامین دلیل که مصون از اعتراض باقی مانده است عدم دفاع موثر 
از سوی خواندگان علی رغم نشر آگهی خواســته خواهان را محمول بر صحت دانسته و 
مستندا به مواد 198 قانون آیین دادرســی مدنی و 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی حکم 
به الزام خواندگان به پرداخت بالسویه مبلغ 1/470/000/000 به عنوان خسارات وارده به 
خواهان و هزینه های انجام شده توسط ایشان در حق خواهان صادر و اعالم می دارد ضمنا 
با توجه به پذیرش اعســار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی اجرای احکام مکلف است 
به محض وصول محکوم به هزینه دادرســی را اخذ و به حساب مربوطه واریز نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 
 بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  
 م الــف: 97/18  شــعبه اول دادگاه عمومــی شهرســتان دهاقــان )388 کلمه، 

4 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

پرونــده:  شــماره   9710463630400001 درخواســت:  شــماره   1 /330
9609983630100655 شماره بایگانی شــعبه: 960251  به موجب دستور فروش در 
کالسه 960251 اجرائی در اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران وکرون له خانم بتول 
دادخواه با وکالت ســمیرا اکبری و محکوم علیهما آقایان عبداله و منصور و رضا و ناصر و 
محمود و منوچهر همگی دادخواه فرزندان محمد، مهدی و حبیب دادخواه فرزندان فرهاد، 
محمد دادخواه و خانم هــا فاطمه و زهرا دادخواه فرزندان فرهاد، اشــرف دادخواه  فرزند 
محمد، زهرا دادخواه فرزند حسین، زهرا توکلی و مریم رهرو و با عنایت به دستور فروش 
پالک ثبتی 1190 فرعی از 1 اصلی، واقع در حریم شــهر تیران و معروف به شاه کنک، 
ملک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی 
گردیده است: مورد مزایده عبارت است 15 قفیز ششدانگ پالک ثبتی 1190 فرعی از 1 
اصلی، ملک مورد نظر باغ مشجر و محصوری است واقع در تیران و دشت علیا )در حریم 
شهر تیران و معروف به شاه کنک( که طبق اسناد 12/5 قفیز از 15 قفیز به مالکیت بتول 
دادخواه و 2/5 قفیز از 15 قفیز کل به نام محمد دادخواه می باشد. باغ موصوف از شمال به 
جاده  جوی عمومی و از شرق به پالکهای 1191 و 1195 و از جنوب به پالک 1209 و از 
غرب به پالک 1189 با دیوارهای اشتراکی محصور شده است و هیچگونه حقوق ارتفاعی 
با پالک های مجاور ندارد. بافت خاک شنی رسی )غالب شنی( و مشجر به درختان گردو 
و مو و بادام و آلبالو و آلوچه می باشد که از کیفیت مناسب برخوردار نیستند. باغ موصوف به 
استناد دفترچه دارای پنجاه آب ) 2/32 حبه آب از صحرای دشت علیا( می باشد و مساحت 
باغ 1655 متر مربع است. با در نظر گرفتن  کلیه شرایط و پتانسیل های محل اعم از نوع 
بافت خاک، موقعیت نسبت به شــهر، نوع درختان و کیفیت آنها، جاده دسترسی به باغ و 
مقدار آب تخصیص داده شده، باغ موصوف به مبلغ پانصد و سی و چهار میلیون و یکصد 
هزار ریال معادل 53/410/000 تومان ارزیابی گردیده است. مقرر گردید ملک موصوف 
در تاریخ 1397/2/22 از ساعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای 
احکام حقوقی دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و 
به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف اســت حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایــل می توانند پنج روز قبل 
 از موعد مزایده به ایــن اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان ازملک مورد مزایده داده شــود.
  م الف: 25 اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری تیــران و کــرون )455 کلمه،

 5 کادر(
حصر وراثت

1/331  خانم عاطفه دادخواه تهرانی دارای شناسنامه شــماره 5490025182  به شرح 
دادخواست به کالسه 34/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین دادخواه تهرانی به شناسنامه 100 در تاریخ 1397/01/16 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- صدیقه شــیرازی، ش.ش 59)زوجه متوفی( 2- مجید دادخواه تهرانی، ش.ش 527 
)فرزند ذکور( 3- زهرا دادخواه تهرانــی، ش.ش 131 ، 4- زهره دادخواه تهرانی، ش.ش 
5430، 5- شــهره دادخواه تهرانی ، ش.ش 101، 6- عاطفه دادخــواه تهرانی، ش.ش 
5490025182 )فرزندان اناث( و به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 32 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف تیران )162 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/332  خانم صدیقه جمال طبیعت دارای شناسنامه شــماره 11  به شرح دادخواست به 
کالسه 25/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  ناصر جمال طبیعت به شناسنامه 33 در تاریخ 1395/7/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صدیقه جمال طبیعت، 
ش.ش 11، 2- فرنگیس جمال طبیعت، ش.ش 1044 )خواهران متوفی( 3- احمد جمال 
طبیعت، ش.ش 28 )برادر متوفی( و به غیر از نامبــردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 23 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف تیران )142 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

1/351 شماره: 214/96 حل 9 به موجب رای شماره 274 تاریخ 96/10/27  حوزه 9 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه منوچهر زاهدی 
فرزند ابوالحسن به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 25/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 165/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک 94/4/18 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له حسن آقائی به 
نشانی درچه دینان کوچه پالک 70 رای صادره غیابی و پرداخت نیم عشر دولتی می باشد. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:230 شعبه 
9 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )181 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/239 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2310/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 9/45 صبح روز دوشنبه مورخه 
1397/4/4، مشخصات خواهان: محمد جالل وطن خواه ورنوسفادرانی فرزند عباس به 
نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه دبیرستان شهدا ک نشاط، مشخصات خوانده: 
1- قدرت اله لک 2- نصرت اله لک فرزند قدرت اله، خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 178 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

1/318 شماره ابالغنامه: 9710100351500312 شماره پرونده: 9609980351501252 
شماره بایگاني شعبه: 961433  آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به  آقاي 
محمد عربي فرزند عبدالعلي، خواهان  آقاي امیر حســین دادخواستي به طرفیت  خوانده 
محمد عربي به خواسته اعسار مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 344(  ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609980351501252 شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رســیدگي  مورخ  1397/03/19 و ساعت 9 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســي مدني به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي ازجراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگي در دادگاه حاضر گردد. م الف:1049 شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان 

اصفهان)162 کلمه، 2 کادر(

 خیران در 
سال های اخیر 
با ورود به این 

حوزه ها، کمک 
بسیاری به 

بهزیستی کردند 
به نوعی که حدود 

دو سوم فعالیت 
در بخش های 

حمایتی را خیران 
برعهده دارند
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 تحدید حدود اختصاصی
1/342 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3310 فرعی از 11548 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نــام رضا زارعی فرزند رمضان  در جریان 
ثبت است و رای شماره 139660302027010200 مورخ 1396/9/19 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 
و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 
تبصره 13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 1397/02/24 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:1515 

شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)263 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/343 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3672 فرعی از 10393 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتی به نام عبدالرضــا رحیمی فرزند عباس  در 
جریان ثبت است و رای شــماره 139660302027009226 مورخ 1396/8/14 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک 
بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1397/02/26 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  
م الف:1516 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)263 کلمه، 3 کادر(

 تحدید حدود اختصاصی
1/344 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3671 فرعی از 10393 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام امام بخش طاهری شــاه قریه فرزند 
رستم  در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027001040 مورخ 1396/10/12 
از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/02/26 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  
م الف:1517 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان )266 کلمه، 3 کادر(

اجرایيه
1/345 شــماره اجراییه:9710423630100002  شماره پرونده:9609983630100685 
شــماره بایگانی شــعبه:960735 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9710093630100012 و شماره دادنامه مربوطه 9609973630101579 محکوم علیه  
پیام فضیلت فرزند ابراهیم محکوم است به پرداخت مبلغ ســیصد و پنجاه میلیون ریال به 

عنوان اصل خواسته )بابت یک فقره چک سریال 9205/152266 مورخه 96/4/21 عهده 
بانک قوامین و مبلغ 11/340/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر و همچنین 
حق الوکاله طبق تعرفه به میزان 9/600/000 ریال مرحله بدوی و خسارت تاخیر تادیه وفق 
شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق محکوم له سید روح اله هاشمی 
فرزند سید محمود به نشــانی اصفهان تیران و کرون رضوانشهر منطقه صنعتی خ 4 شرقی 
سنگبری برش کوه با وکالت حمید مظاهری فرزند عزت اله به نشانی اصفهان تیران خ امام 
خمینی روبه روی دادگستری و همچنین مبلغ 17/500/000 ریال به عنوان نیم عشر در حق 
صندوق دولت محکوم می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــکام 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 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 محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیــه 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 شش 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 توســط محکوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 28 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان تیران )458 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

1/333 شماره دادنامه: 9709973630100066 شماره پرونده: 9609983630100025 
شماره بایگانی شــعبه: 960026 خواهان: خانم حلیم صداقت فرزند محمد جواد به نشانی 
تیران منطقه دو خیابان 13 آبان پ 20، خوانده: آقای کاظم غالمی فرزند اکرام به نشــانی 
تیران منطقه دو خیابان 13 آبان پ 20، خواسته: حضانت، دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت ازذات باریتعالی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص درخواســت خانم حلیم صداقت بــر تعیین تکلیف حضانت 
فرزندان مشترک حسب صدور رای طالق )احراز وکالت در طالق( این دادگاه با توجه به اینکه 
در این خصوص اتخاذ تصمیم نشده است در اجرای ماده 29 از قانون حمایت خانواده و ماده 
309 از قانون آیین دادرسی مدنی و در تکمیل رای شماره 1669 مورخه 96/12/2 صادره از 
این شعبه مقرر می دارد که حضانت فرزندان مشترک به نام های ریحانه غالمی متولد 1392 
و نرگس غالمی متولد 1395 با مادربوده و پدر حق مالقات با نامبردگان را ازساعت 9 صبح 
روزهای جمعه هر هفته تا 9 شب دارد که اطفال را در محل سکونت آنها تحویل گرفته و در 
همان محل تحویل نماید نفقه فرزندان مشترک در مدت حضانت با مادر برعهده پدر بوده 
که ماهیانه برای هر کدام دو میلیون ریال بپــردازد رای تکمیلی به تبع رای اصلی غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی وسپس ظرف 20 روز پس ازآن قابل فرجامخواهی 
در دیوان عالی کشور می باشد دادن رونوشــت از رای اصلی بدون رای تکمیلی ممنوع می 

باشد.  م الف: 27  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران )257 کلمه، 3 کادر(
اجرایيه

1/350 شــماره اجراییه:9710423633100029  شماره پرونده:9609983633100413 
شــماره بایگانی شــعبه:960418 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
1397009000119522 و شماره دادنامه مربوطه 9609973633101402 محکوم علیه 
آ قای محمد علی فالحی فرزند غالمرضا به انتقال سند 28 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پالک ثبتی 113/424 بخش 14 ثبت اصفهان به استثنای ثمینه اعیانی و محکوم علیه خانم 
زهره صفاری فرزند نادعلی به انتقال سند 12 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک مذکور 
به نام محکوم لها و هر کدام از محکوم علیهما به پرداخت یک سوم هزینه دادرسی در حق 
محکوم له فاطمه حیدری فر فرزند مصطفی قلی به نشانی استان اصفهان شهرستان خمینی 
شهر خ 17 شهریور و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشند رعایت 
تبصره 2 ماه 306 الزامیست. 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 اســتیفا 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 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 درخواســت 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 شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود )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 توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 228 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمینی شهر )436 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

1/353 شماره پرونده: 370/96 شــماره دادنامه: 572-96/12/17 خواهان: علی عمادی 
به نشانی خمینی شهر خیابان مدرس خیابان شهید فهمیده صندوق قرض الحسنه حسنی 
با وکالت ســمانه نباتی به نشــانی شــهرضا چهار راه مطهری مجتمع تجاری زنبق طبقه 
دوم، خوانده: حسین هاشــم زاده به نشانی مجهول المکان، شــورا با بررسی اوراق پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به انشا رای می 
نمایــد. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت آقای علی عمادی فرزنــد رجبعلی با وکالت 
خانم سمانه نباتی به طرفیت  آقای حسین هاشــم زاده فرزند عبدالکریم  به خواسته مطالبه 
قســمتی از یک فقره چک به شــماره 9522/501146-12 -96/7/2  به شماره حساب 
جــاری 0110477969006 به مبلــغ 15/000/000 ریال دادگاه با توجه به دادخواســت 
تقدیمی- کپی مصدق چــک و کپی مصدق گواهینامه عــدم پرداخت وجه چک موصوفه 
و اینکه بودن اصول مســتندات در ید خواهان داللت بر اشــتغال ذمه خوانده دارد و اینکه 
نامبرده دفاعی به عمل نیاورده خواســته خواهان را مقرون به صحت دانسته و با استناد به 
مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 
310 و 313 از قانون تجارت و با توجه به قانون الحــاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصالح 
موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجتمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه 
شــماره 7/2345-1382/3/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 237/500ریال بابت 
هزینه دادرســی و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر در تادیه و 
مبنای تورم از تاریخ سررســید چک تا زمان پرداخت وجه آن که در زمان اجرا محاسبه می 
گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای شــورا غیابی و ظــرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز دیگر قابل 
 تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگســتری خمینی شهر می باشد.
م الف: 222 شعبه 11 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر)332 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/354 مرجع رســیدگی: شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1997/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 11/45 صبح روزچهارشنبه مورخه 
1397/3/2، مشخصات خواهان: محمود نقدی با وکالت آقای محمد علی آلویی به نشانی 
خمینی شهر بلوار شهید بهشــتی خیابان خرم کوچه دانش 3 پ 108،  مشخصات خوانده: 
سعید ابرازه فرزند محرم،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 9/000/000 ریال وجه چک 
شماره 202725 مورخ 95/12/10 بانک سپه به انضمام خسارت دادرسی، هزینه دادرسی و 
حق الوکاله، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 212 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )189 کلمه،2 کادر(
حصر وراثت

1/355 آقای صفر هارون رشــیدی دارای شناسنامه شــماره 911  به شرح دادخواست به 
کالسه  35/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 

که شــادروان علی فتح هارون رشیدی به شناســنامه 127 در تاریخ 1385/2/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- زهرا 
هارون رشــیدی فرزند بایرام، ش.ش 464 )همســر( 2- حاجقلی هارون رشــیدی فرزند 
علی فتح، ش.ش 1198 )فرزند( 3- روح اله هارون رشــیدی فرزند علی فتح، ش.ش 15 
)فرزند( 4- محمد هارون رشــیدی فرزند علی فتح، ش.ش 913 )فرزند( 5- رسول هارون 
 الرشــیدی فرزند علی فتح، ش.ش 1146 )فرزند( 6- صفرهارون رشیدی فرزند علی فتح، 
ش.ش 911 )فرزند( 7- منوچهر هارون رشیدی فرزند علی فتح، ش.ش 79 )فرزند( 8- رضا 
بیک هارون رشیدی فرزند علی فتح، ش.ش 759 )فرزند( 9- خونیار هارون رشیدی فرزند 
علی فتح، ش.ش 1197 )فرزند( 10- الله رشــیدی فرزند علی فتح، ش.ش 757 )فرزند( 
11- جهان هارون رشیدی فرزند علی فتح، ش.ش 912 )فرزند( 12- کبری هارون رشیدی 
فرزند علی فتح، ش.ش 973 )فرزند(  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 224 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )233 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

1/356 آقای جلیل کاشــی درچه دارای شناسنامه شماره 9063  به شــرح دادخواست به 
کالســه  1115/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد کاشــی درچه به شناســنامه 29 در تاریخ 1395/12/19 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عصمت 
حفیظی درچه فرزند رجبعلی ،ش.ش 40 )همســر( 2- جلیل کاشــی درچه فرزند محمد، 
ش.ش 9063 )فرزند( 3- جابر کاشی درچه فرزند محمد، ش.ش 1130225887 )فرزند( 
4- مژگان کاشی درچه فرزند محمد، ش.ش 3580 )فرزند( 5- فرزانه کاشی فرزند محمد، 
ش.ش 308 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 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: 226 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک()157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/349 مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 20/97 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 5/40 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخه 
1397/3/30، مشخصات خواهان: محسن آخوندی فرزند محمدرضا به نشانی خمینی شهر 
خ امام جنوبی محله درب محکمه کوچه 13،  مشــخصات خوانده: فاطمه ملکی،  خواسته 
و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهــان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 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: 232 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )164 کلمه، 2 کادر(
عدم افراز  

1/366 شماره صادره: 1396/04/391893 - 1396/4/27 نظر به اینکه خواهان آقای محمد 
صادق باغبادی احدی از مالکین مشاعی پالک 484 فرعی از 53 اصلی واقع در افوشته بخش 
9 حوزه ثبتی نطنز درخواست افراز سهم مشــاعی خود به طرفیت خانمها میمنت و زهرا و 
خانم باال )شهرت همگی سعیدی نطنزی( را به این اداره تسلیم نموده است و نماینده ثبت 
با استعالم از دفتر امالک گواهی نموده سابقه ای از صدور سند مالکیت معارض نداشته و در 
موعد مقرر مندرج در اخطاریه شماره 1396/04/352642 مورخ 1396/01/21 نقشه بردار 
نقشه افرازی را ترسیم و طی نامه 1396/04/368887  مورخ 1396/02/28 به شهرداری 
نطنز ارسال و شهرداری طی نامه شــماره 2002/9645 مورخ 1396/03/03 افراز ملک را 
بواســطه محل قرارگیری و نوع کاربری مقدور ندانسته لذا به اســتناد مفاد 5 و 6 آیین نامه 
قانون افراز و فروش امالک مشــاعی مصوب آبانماه 1357 تصمیم به  رد درخواست افراز 
پالک فوق صادر و مقرر میدارد نظریه مرقوم برابر مقررات به طرفین ابالغ گردد لذا با توجه 
به  درخواست وارده 950407061230725 مورخ 1395/11/24 خواهان که اعالم نموده 
آدرسی از مالکین مشاعی در دست نمیباشد و به آنان دسترسی ندارد مراتب از طریق انتشار 
آگهی به نامبردگان ابالغ تا چنانچه به نظریه مزبور معترض باشند دادخواست اعتراض خود را 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی به دادگستری شهرستان نطنز تسلیم و رسید اخذ 
 نمایند. م الف: 207 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)232 کلمه، 

3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
1/334 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه قدیمی پالک 3 فرعی از 5081 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رجبعلی قضاوی خوراســگانی فرزند 
حسن در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027008625 مورخ 1396/7/27 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/2/31 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  
م الف:1507 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
1/335 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ســاختمان پالک شماره  10393/3368 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتــی به نام رضا نوذری فرزند غالمحســین 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027010255- 96/9/20 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دســتور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  
بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 97/2/29 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  
م الف:1508 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
1/336 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک 3367 فرعی از 10393 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اســماعیل اخالقی بوزانی فرزند 
علی در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027000268 مورخ 1396/9/20 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/2/30 روز یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  
م الف:1509 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)264 کلمه، 3 کادر(

   تحدید حدود اختصاصی
1/337 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب خانه تحت پــالک 3355 فرعی از 7897 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام عباس امینی فرزند محمد 
علی به ش.ش 48646  در جریان ثبت اســت و رای شــماره 139660302027011353 
مورخ 1396/10/21 از طرف هیــات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه 
پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دســتور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف  
و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضــی تحدید حدود ملک مرقــوم در تاریخ 1397/02/25 
روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت معتــرض باید ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن اداره با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خــود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نمایــد در غیر این صورت متقاضی ثبــت و یا نماینده قانونــی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
 سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  
 م الف:1510 شــبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)269 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/338 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره  6815/2 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد علی شــوقی خوراسگانی فرزند عباس 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027008637- 96/7/27 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 97/2/26 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
 نماید.  م الف:1511 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)194 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/339 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه پالک شماره  12035/4 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اســداله ربیعی بابوکانی فرزند قاسم و غیره در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضــی ثبت به عمل نیامده طبق آرای شــماره  
139660302027010545 و 13966030202701546- 96/9/28 مفروز گردیده با توجه 
به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشــده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون 
ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخ 97/2/26 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:1512 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)197 کلمه، 2 کادر(
   تحدید حدود اختصاصی

1/340 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه بافندگی پالک 5 فرعی از 10146 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام عبدالصمد آقاجانی کردآبادی فرزند 
حیدرعلی  در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027000124 مورخ 1396/9/15 
از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/02/26 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 

روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود 
را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 
نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 
 داد.  م الف:1513 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)265 کلمه، 

3 کادر(
   تحدید حدود اختصاصی

1/341 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1 فرعی از 12879 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محسن کیانی ابری فرزند 
علی به ش.ش 8  در جریان ثبت اســت و رای شــماره 139660302027010369 مورخ 
1396/09/23 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق 
قانونی نبوده اســت اینک بنا به دســتور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/02/25 روز سه شنبه ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز 
پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتــی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:1514 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)270 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/352 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1980/96 حل 8 ، وقت رســیدگی ســاعت 6/15 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخه 
1397/4/5، مشخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی به نشانی خمینی شهر بلوار 
شهید بهشتی خیابان خیام کوچه دانش 3 پ 108،  مشخصات خوانده: یاسر عاصی پور فرزند 
حبیب و مجتبی نوری،  خواسته و بهای آن:  تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک بانکی به شماره 589326 
مــورخ 96/2/1، گردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان اعــالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 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: 213 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

1/358 کالســه پرونده 96/1788 شــماره دادنامه: 37-97/1/15 مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: محمود نقدی فرزنــد محمدعلی با 
وکالت محمدعلی آلویی به نشانی خمینی شهر چهار راه شــریعتی ابتدای شریعتی شمالی 
ط فوقانی دفتر اسناد رســمی،  خوانده: عبدالوحید نارویی فرزند خداداد  به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 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 
محمود نقدی فرزند محمدعلی با وکالت محمدعلی  آلویــی  به طرفیت عبدالوحید نارویی 
فرزند خداداد به خواســته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه سه فقره چک به شماره 
های 1583/182605/36- 50/000/000 ریــال و 50/000/000-1583/182604/50 
و 1583/182603/13-50/000/000 ریال مــورخ 95/12/15 و 96/1/15 و 96/2/15 

به انضمام خســارت دادرســی و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه 
رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با توجه به عــدم حضور خوانده در  
جلســه مورخ 96/12/21  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشــان و با عنایت به نظریه 
مشورتی اعضا شــورا  و احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف 
تجریدی بودن اســناد 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 قانــون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 
522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را 
ثابت دانســته و حکم   به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصــد و پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/015/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله طبق تعرفه و همچنین پرداخت خســارت 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 غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس 
 ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد.
 م الف:211 شعبه 4 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر )384 کلمه، 

4 کادر(
اجرایيه

1/317 شــماره اجراییه:9710426825300010  شماره پرونده:9509986825301051 
شماره بایگانی شعبه:951299 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976825300460 محکوم علیهم 1- مهدی نوروزی باغکمه فرزند 
قاسم به نشانی اصفهان شهر بهاران محله باغکمه خیابان شهید اصغر حسینی کوچه وحدت 
منزل شخصی پالک اول 2- محمد مســعودی فرزند غالمعلی به نشانی اصفهان خیابان 
زینبیه کوچه شهید افشاری کوچه خجسته کوی فتح المبین پالک 21، 3- مصطفی عباسی 
ذوق فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان شاهین شهر بنیاد ازدواج خیابان حمزه نیم فرعی 6 
غربی پالک 9، 4- رحمت اله قاسمی اوج بغازی فرزند رمضان به نشانی استان اصفهان شهر 
اصفهان خ 5 آذر ک 23 فرعی اول پ 7 محکومند به حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر 
تادیه وارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص 
اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصد و پنجاه 
و هشت هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم 
له تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حســین نظری توکلی و مسعود 
مهردادی به نشانی اصفهان میدان بزرگمهر سرپرســتی تعاونی ثامن االئمه با وکالت امیر 
قاسمیان دستجردی فرزند حسین به نشــانی اصفهان چهار راه پلیس ابتدای توحید جنوبی 
مجتمع تابان طبقــه اول واحد 1 و پرداخت مبلغ 12/500/000 ریــال بابت حق االجرا نیز 
برعهده محکوم علیهم می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شــامل 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 اشــخاص 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 
اعســار 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-خــودداری 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 شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )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: 1045 شعبه 31  

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )550 کلمه، 6 کادر(
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 کشف 35 کیلوگرم تریاک 
در سمیرم

فرمانده انتظامی سمیرم گفت: ماموران مبارزه با 
مواد مخدر سمیرم در بازرسی  از یک سواری پژو 

پارس 35 کیلوگرم تریاک کشف کردند.
سهراب قرقانی افزود: در این زمینه راننده خودرو 
دستگیر و ســواری پژو توقیف و تحویل مراجع 

قضایی شد.
شهرســتان ســمیرم در فاصله 160 کیلومتری 
جنوب استان اصفهان واقع شده و با استان های 
فارس، کهگیلویه و بویر احمــد و چهار محال و 

بختیاری همسایه است.

توزیع هزار بسته سبد غذایی و 
پوشاک بین نیازمندان اصفهان

رییس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان 
گفت: باکمک خیران نیــک اندیش و داوطلبان 
این جمعیت هزار بسته ســبد غذایی و پوشاک 
فروردین امسال بین نیازمندان  مناطق محروم 

این شهرستان توزیع شد.
شــهریار انصاری،اقالم غذایی را شــامل برنج، 
ماکارونی، حبوبــات، تن ماهی ، گوشــت قرمز 
و مرغ دانســت و  افزود: خیران بــرای تهیه این 
اقالم غذایی و البســه بیش از یک میلیارد ریال 

اهدا کردند.
وی گفت: حدود 25 خیر نیکوکار و داوطلب عضو 

جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان هستند.

 فعالیت 54 تشکل مردم نهاد 
در لنجان

فرماندار شهرســتان لنجان گفت: سازمان های 
مردم نهاد نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت 
جوانان به ویژه در بخش اشــتغال شهرســتان 
دارند و باید از این ســازمان ها حمایت های الزم 

انجام شود.
مهدی صفرخانلــو همچنین به انجــام فعالیت 
ســازمان های مردم نهــاد بر اســاس ضوابط و 
 نوع فعالیت تعیین شــده در اساســنامه اشاره و 
بر ضرورت بازرسی از دفاتر آنها و چگونگی فعالیت 

این سازمان ها تاکید کرد.
وی با بیان اینکه توســعه کیفی این سازمان ها 
برای افزایش سطح مشارکت پذیری و اثرگذاری 
در حوزه جوانان دارای اهمیت ویژه است، افزود: 
دوره های آموزشی و مهارت افزایی سازمان های 
مردم نهاد از جمله برنامه های فرمانداری لنجان 

در سال جاری است.

انجام سه پرواز در هفته از 
اصفهان به عتبات عالیات 

رییس سازمان حج و زیارت استان اصفهان اظهار 
کرد: در ماه شــعبان و رمضان، هفته ای سه پرواز 
برای عتبــات عالیات از اســتان اصفهان صورت 

می گیرد.
غالمعلی زاهدی بیان کرد: بــا توجه به نرخ ارز و 
دالر، به طور قطع افزایش قیمت در حوزه عتبات 
عالیات داشــتیم که در حال حاضــر نرخ کربال 
هوایی بین دو میلیون و 100 هــزار تومان تا دو 
میلیون و 200 هزار تومان اســت و نرخ زمینی 
حدود یک میلیــون و 300 هــزار تومان تا یک 

میلیون و ۴00 هزار تومان است.

 آران و بیدگل
 به سیماک می پیوندد

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: آمادگی راه 
اندازی سامانه یکپارچه مدیریت امالک کشور از 
آذرماه 1396 در استان اصفهان اعالم شد که از 
طرح های دولت الکترونیک برای شــفاف سازی 
بازار مسکن، جلوگیری از موازی کاری و برقراری 
ارتباط بین 28 دســتگاه اجرایی و سه دستگاه 

ناظر است.
ســعید رجالی افزود: این طرح مقایسه و ارزیابی 
دســتگاه های مرتبط با امالک در زمینه خدمت 
رســانی به مردم را امکان پذیر می سازد و راهی 
برای مهار زمین خواری، ارتقای سالمت اداری، 
یکپارچگــی داده های امالک کشــور، کاهش 
مراجعه ها، کاهش پرونده در دادگســتری ها و 

کاهش استعالم های فیزیکی است. 
وی بیان کرد: ایجاد شناسنامه واحد برای ملک، 
کنتــرل صالحیت کاربران، الکترونیکی شــدن 
محاســبات تعرفه های ملک، امــکان واگذاری 
امور بــه بخش خصوصــی، تولیــد و تخصیص 
شناســه یکتــای ملــک و اســتعالمات میان 
 دستگاهی از جمله کارکردهای اصلی این طرح

 است.

عکس  روز 

پیگیرد قانونی تخلفات ارز در فضای مجازی

پیشنهاد سردبیر:

شهرستان

رییس پلیــس فتای اصفهــان با اشــاره به پایش 
فضای مجازی در حوزه ارزی اظهــار کرد: با توجه 
به شــرایط ارزی موجود در کشــور و سیاست های 
تک نرخــی شــدن ارز و محدود شــدن صرافی ها 
درخصوص قیمت و نحوه عرضه، یک سری مسائل 
و ماموریت هایی نیز برای پلیــس فتا درنظر گرفته 
شده و پلیس فتای استان به همراه سایر همکاران در 
 پلیس آگاهی مشــغول رصد و پایش فضای مجازی 

هستند.
مصطفی مرتضوی افزود: رصد و پایش فضای مجازی 
در این حوزه به منظــور مدیریت نحوه ارز در فضای 
مجازی است و الزم است که شهروندان به این مطلب 
توجه کنند که خرید و فــروش  ارز از صرافی و از  

اشخاص حقیقی وجهه قانونی ندارد.
وی ادامه داد: برخی افراد فرصت طلب با اســتفاده 
از این شرایط، برای فروش ارز اقدام به تبلیغ  کرده 
و  افرادی نیز بــا درنظرگرفتــن ارزش های مالی 
متناسب با شرایط، اقدام به خرید ارز می کنند. این 
در حالی است که اصال خرید وجود ندارد و در واقع 

این موضوع، کالهبرداری اســت و ممکن است که 
شهروندان به ارسال هزینه ارز اقدام کنند در صورتی 
که نه ارزی به دست آنها می رسد و نه واقعیتی برای 

خرید و فروش ارز وجود دارد.
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان به شهروندان 
توصیه کرد: افرادی که قصد خریــد یا فروش ارز را 
دارند، باید از طریق مراجع مربوطه اقدام کرده و با 
مراجعه به صرافی های مجاز و یا شعبات بانکی که 
برای همین منظور فعال هســتند خواسته خود را 

پیگیری کنند.

رییس پلیس فتای اصفهان بیان کرد:

پیگیرد قانونی تخلفات ارز در فضای مجازی

 جای خالی زاینده رود
 در اصفهان

کشف و ضبط 5 سنجاب از یک 
پرنده فروشی در اصفهان

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان در بازرسی و سرکشی از 
یک پرنده فروشي تعداد 5 سنجاب را که به صورت 
غیر مجاز نگهداري مي شد، کشف و ضبط کردند.

مرتضی جمشــدیان گفت: در این راستا پرونده 
تخلفي تشکیل و به مراجع قضایي ارجاع شد.

برگزاری اولین کارگروه 
مدیریت پسماند کاشان

با توجه بــه آســیب پذیری بــاالی محورهای 
گردشگری شهرســتان کاشــان در برابر انواع 
پسماندها و نظر به پتانســیل هاي ویژه زیست 
محیطي و اکوتوریســمي بخش بــرزک، اولین 
جلسه کارگروه مدیریت پســماند شهرستان با 
هدف ساماندهي پسماندهاي شهري و روستایي 
و نهادینه کردن موضوع تفکیک از مبدأ در بین 
شهروندان و روستاییان به ریاست بخشدار برزک 
و با حضور اعضاي مرتبط در محل سالن جلسات 

این بخشداري برگزارشد.

برگزاری همایش پیاده روی 
خانوادگی در زرین شهر

همایش پیاده روی خانوادگی به مناســبت روز 
زمین پاک با همکاری شهرداري زرین شهر واداره 
حفاظت محیط زیست شهرســتان لنجان فردا 

برگزار مي شود.

محیط زیست

فتا

مســئول دفتر اعتیاد معاونت پیشــگیری بهزیســتی 
اصفهان با بیان اینکه اجرای طرح موبایل ســنتر منجر 
به شناسایی افراد معتاد پرخطر و کارتن خواب می شود، 
ادامه داد: برای این گروه از معتادان باید خدماتی فراهم 
شود که آســیب این گروه به جامعه کاهش یابد، برای 
مثال یک معتاد تزریقی اگرســاالنه برای جامعه 500 

هزار تومان هزینه داشته باشــد اگر همین معتاد تزریقی به بیماری ایدز مبتال شوند باید 5 میلیون برای 
او هزینه کرد. 

علی اکبر ابراهیمی گفت: خدمات کاهش آسیب شــامل خدمات درمانی اولیه، توزیع غذای سبک، آب 
سالم، سرنگ و سرسوزن، کاندوم، خدمات پانسمان اولیه و اطالع رسانی به آنها در خصوص مراکز درمان 

یا سرپناه های بهزیستی است. 
وی افزود: بهزیستی اصفهان 5 مرکز ثابت مشاوره)DIC( دارد که 3 مرکز آن در اصفهان و یک مرکز در 
کاشان و دیگری در خمینی شهر است، همچنین 2 شلتر یا سرپناه برای مردان و زنان در حال فعالیت است 
و یک مرکز به معتادان متجاحری که نمی خواهند یا قادر به ترک اعتیاد نیستند، اختصاص دارد و حلقه 

واسط تمام این شبکه ها موبایل سنتر است که برای همه این مجموعه ها می تواند خدمات ارائه کند.
مسئول دفتر اعتیاد معاونت پیشگیری بهزیستی اصفهان گفت: برای شروع طرح موبایل سنتر یک دستگاه 
خودرو با یک راننده، یک مددکار، یک بهبودیافته مرد و یک بهبودیافته زن استفاده می شود. در این طرح 
مددکاران آموزش دیده به صورت ســیار با حضور در مراکز تجمع معتادان به این افراد خدمات رایگان 
ارائه می کنند و به طور کلی مداخالتی که در یک مرکز به معتادان ارائه می شود را به صورت سیار انجام 

می دهند.

مسئول دفتر اعتیاد معاونت 
پیشگیری بهزیستی استان خبر داد:

اجرای طرح 
موبایل سنتر در اصفهان

مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی استان اصفهان  
در خصوص راه اندازی اتوماسیون عملیاتی در حوزه 
اورژانــس، گفت: دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
به عنوان هفدهمین دانشــگاه در ســطح کشور، در 
تالش اســت ســامانه فرماندهی عملیات اورژانس 

پیش بیمارستانی موسوم به »اتوماسیون« را از ابتدای 
اردیبهشت ماه ســال جاری در این استان راه اندازی 

کند.
غفور راســتین بیان کــرد: نحوه عملکــرد اورژانس 
پیش بیمارســتانی اصفهــان در زمینــه دریافــت 

امدادخواهی، ثبت مســتندات و نظارت بر عملیات 
تاکنون به صورت دستی و زمان بر بود. در این سیستم، 
نظارت بر عملکرد واحدهای امدادی دشوار و مصرف 
کاغذ، زیاد بود اما با راه اندازی اتوماسیون جدید، تمام 

مشکالت ذکر شده، برطرف می شود.
وی اظهار کرد: با اجرای اتوماسیون، پزشک بیمارستان 
از لحظه حضور تکنسین بر بالین بیمار، امکان مشاهده 
شرح حال و تمام مشــخصات او را خواهد داشت لذا 

آمادگی بیمارســتان برای پذیرش بیمــار افزایش 
می یابد.

مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی استان اصفهان 
افزود: برای این ســامانه یک اپلیکیشین شهروندی 
نیز طراحی شده که امدادخواه می تواند از طریق این 
اپلیکیشن با 115 تماس بگیرد؛ از این طریق، نیازی به 
آدرس دهی نیست و آدرس امدادخواه به طور خودکار 

از طریق برای واحد امدادی نمایش داده می شود.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان خبر داد :
راه اندازی اتوماسیون عملیاتی فوریت های پزشکی در اصفهان 

آالءتوحیدی راد

پرداخت های میلیاردی برای بازیکنانی که میلیونی هم 
بازی نمی کنند، این روزها ســوهان روح مردمی است 
که حقوق ماهانه شان کفاف زندگی پر مشقت روزمره 
را هم نمی دهد و زیر فشار اقتصادی شدید قرار دارند.

در گذشته ای نه چندان دور شاید هیچ کس فکرش را 
هم نمی کرد فوتبال زدگی یکی از مهم ترین آسیب های 
اجتماعی آینده ایران به شمار برود و این عالقه افراطی 
تا جایی پیش رود که مردم به جای مطالبه حق خود از 
صرف هزینه های میلیاردی دولتی برای تیم های مورد 
عالقه شان حاضر باشــند برای حمایت از تیم محبوب 
خود کیلومترها مسافت را در گرما و سرما طی کنند، 
ساعت ها پشــت در ورودی ورزشگاه ها انتظار بکشند، 
هزینه های هنگفتی در قبال امکانات غیر اســتاندارد 
وزرشگاه ها بپردازند و هنگام تماشای بازی نه چندان 
با کیفیت بازیکنان، با تمــام وجود فریادهای هواداری 
ســر دهند و در نهایت، شــادمان یا ناامید ورزشگاه را 

ترک کنند.
به نظر می رســد با توجه به فضای رســانه ای حاکم بر 
ورزش کشــور بزرگنمایی فوتبال، ورزش را در فوتبال 
خالصه کــرده  و تمــام امکانــات و بودجه های کالن 
ورزشــی را در قبال بازی نه چندان با کیفیت و ایجاد 
ناهنجاری  های اجتماعی ناشــی از نظارت نداشتن بر 
این ورزش در اختیار فوتبالیســت ها قرار داده  است. 
نکته حائز اهمیت این اســت که هربار پیــکان انتقاد 
پرداخت های میلیــاردی و جو اجتماعــی نه چندان 
شایسته فوتبال ایران را هدف قرار داد، همواره الگوهای 

پرداختی  قراردادهای فوتبال ایران، باشگاه های خارجی 
معرفی شد.

سود رسانه ها  از  بزرگ نمایی فوتبال
فوتبال ارائه شــده در لیگ های خارجی دارای چنان 
کیفیت و جذابیت های بصری و حرفه ای اســت که هر 
بیننده ای را مجذوب خود می کند؛ استادیوم های زیبا، 
با کیفیت های درجه باال و همیشه سرشار از تماشاگر، 
پخش تلویزیونی با کیفیت باال، نظمی که پیش از شروع 
بازی تا پایان آن ادامه دارد همه و همه نشان از شرایط 
منطقی اجتماعی است که بر فضای فوتبال لیگ های 
خارجی در قبال دریافت دســتمزد باال حاکم اســت؛ 
اما در لیگ های داخلی نه تنها بــرای عملکرد ضعیف 
بازیکنان در قبال دریافت های میلیاردی، ورزشگاه های 

بی کیفیت، هزینه باالی بلیت ورودی تماشــاگران در 
قبال خدمات ضعیف ورزشگاه هیچ اقدامی نشده بلکه 
روز به روز موج ناامیدی مردم و زیر سوال رفتن چرایی 
ســبک اجتماعی فوتبال در ایران و زیاد شدن شکاف 
طبقاتی فوتبالیســت ها با مردم عادی بیشــتر مطرح 
می شود و سال هاست که هیچ کس پاسخ گوی این سوال 
نیســت که چرا بازیکنان فوتبال ایران با وجود اوضاع 
نابســامان اقتصادی و اجتماعی کشور، دستمزدهای 
میلیاردی دریافت می کنند و بازی هایی چنین ضعیف 
ارائه می دهند؟ بازیکنانی که نقش جدی در شکل گیری 
تفکر نسل جوان دارند تا حدی که اکثریت نسل جوان با 
دیدن زندگی مرفه و بی دغدغه آنها به فوتبال عالقه مند 

می شوند و مسیر زندگی شان را تغییر می دهند.

سایه سنگین دالل ها 
با توجه به شرایط حاضر اقتصادی کشور که تاثیر زیادی 
بر اوضاع اجتماعی آن دارد، بسیاری از ضررهای مالی 
باشگاه ها متوجه بازیکنان بی کیفیت و دالل هایی است 
که واســطه جذب این بازیکنان به تیم ها هستند، در 
صورتی که در فوتبال اروپــا بازیکنان بزرگ به صورت 
قانونی جذب می شوند و با دالل های غیرقانونی و مدیران 

فاسد برخورد می شود.
دالل ها و واسطه هایی که گاهی سر از بدنه مدیریتی و 
سرپرســتی تیم در می آورند و گاهی با تدارکات و تیم 
همراه فوتبالیســت ها رفت وآمد دارند و در سال های 
اخیر بدون کمترین مزاحمتی به فعالیتشان در فوتبال 

ایران می پردازند.
نگاه اجتماعی به فوتبال ایران فارغ از جناح بندی های 
سیاسی مشکالت زیادی را به اهالی و دوستداران فوتبال 
ثابت می کند، ســوءمدیریت، نبود برنامه ریزی، توجه 
بیش از حد به برخی از تیم ها و بازیکنان پایتخت نشین، 
بی کیفیــت بودن ورزشــگاه ها، ضعــف آکادمی های 
باشگاهی و ملی در اســتعدادیابی بازیکنان آینده ساز، 
نقص های آموزشــی و تربیتی که منجر به بی اخالقی 
فوتبالیست ها و مربیان می شــود، برخوردهای کمیته 
انضباطی و ارائه گزارش های متناقض به مردم، گردش 
مالی میلیاردی که باعث شکاف طبقاتی زیادی در جامعه 
می شود، از جمله مشکالتی است که باید با درک صحیح 
از چرایی این مشــکالت، به صورت منطقی رفع شود 
در غیر این صورت جامعه در آینــده ای نه چندان دور 
با ناهنجاری های اجتماعی این ورزش دســت و پنجه 

نرم خواهد کرد.

رفاه زدگی آقازاده های فوتبالی!

مجتمع دخانیات استان  اصفهان در نظرداردعملیات نمره کنی وبسته بندی تنباکوی 
صادراتی خودرا ازطریق برگزاری مناقصه عمومی تامین نماید.

لذاازمتقاضیان واجدشرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت درمناقصه 
باتوجه به  ثبت پایگاه ملی مناقصات درمورخ 97/01/28لغایت تا پایان وقت اداری ساعت 
16 عصر97/02/05 به نشانی :اصفهان   خیابان کمال اسماعیل ،مجتمع دخانیات اصفهان 

واحدتدارکات مراجعه فرمایند.                                                                                                   
1.تعدادونوع آنها:عملیات نمره کنی وبسته بندی تنباکوی صادراتی                                                                                                           
 2.مقداربرآورداولیه موضوع مناقصه:3/598/700/000 ریال با احتساب تمام کسورات 

قانونی                                                                      
 3.مدت اعتبارپیشنهادهاازآخرین روز ارائه پیشنهادات 3 ماه می باشد.                                                                                      
  4.تضمین شرکت درمناقصه مبلغ 180/000/000ریال واریزبه حساب 6150448225بانک 
ملت شعبه خواجواصفهان ویا  ضمانت نامه بانکی به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه.                                                                                                                   
 5.آخریــن مهلت ارائــه پیشــنهادات و محل آن :تاســاعت 16عصر روز شــنبه 

97/02/15دبیرخانه حراست مجتمع دخانیات استان                                               
6.زمان بازگشایی پاکات:ساعت 10 صبح روزیکشنبه 97/02/16                                                                                                      
7.سایرشرایط:مشخصات کامل به همراه مدارک شرکت در مناقصه ارائه خواهد شد.                                                                                  

 8.داشتن گواهی صالحیت الزامی است.                                                                                                                                  
درصورت نیازجهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32213327اداره حقوقی ،حسابرسی 
و بازرسی مجتمع تماس حاصل فرمائید.                                                                                                                                                                           

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نمره کنی 
وبسته بندی تنباکوی صادراتی   

   مجتمع دخانیات استان اصفهان

  به شماره 3158528 

م الف:163624

)نوبت دوم( 

  پای مرزبندی های اجتماعی در فوتبال کشور می لنگد؛   
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کودکانی که نباید تنها بمانند
پیشنهاد سردبیر:

شنبلیله 
شنبلیله یکی از گیاهان مفید در طب سنتی اســت که برای برطرف کردن و درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد دارد. شــنبلیله  سرشار از مواد معدنی چون: 
مس، پتاسیم، کلسیم، آهن، ســلنیوم، روی، منگنز و منیزیم بوده  و از نظر ویتامینی نیز دارای انواع ویتامین های گروه B مانند تیامین، ریبوفالوین، نیاسین، 
پیریدوکسین، فولیک اسید و نیز ویتامین A و C است. مصرف این گیاه به عنوان یک داروی کاهنده فشار خون توسط پزشکان طب سنتی توصیه می شود، 
 همچنین از جوشانده شــنبلیله می توانید برای برطرف کردن ورم لوزه استفاده کرد، جوشانده این گیاه برای افزایش شــیر مادران در دوران شیر دهی هم

 فوق العاده مفید است.

عطارباشی

با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:
اخذ وجه، تحت عنوان خدمات دارویی یا عناوین 

مشابه، توسط داروخانه ها ممنوع شد
هیئــت عمومی دیــوان عدالت 
اداری بــا ابطــال یــک مصوبه، 
اخذ مبالغی تحت عنوان » حق 
مدیریت خدمــات دارویی« به 
جای حــق فنی ممنوع شــده 
قبلی، به جزء داروهای ترکیبی 
را ممنوع کرد.به دنبال شــکایت 

شاکی از مصوبه هیئت وزیران در خصوص ابطال مصوبه مورخ 94/1/23هیئت 
دولت در خصوص اخذ »مدیریت خدمات دارویی« توسط داروخانه ها که قبال 
تحت عنوان»حق فنی « دریافت می شد و توسط هیئت عمومی دیوان عدالت 
اداری ابطال شده بود، پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی 
طرف شکایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را 
به جزء در مورد داروهای ترکیبی ابطال کرد.هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
مصوبه مربوط به دریافت »حق فنی« توسط داروخانه ها را با دادنامه های شماره 
199 مورخ 88/3/83 و 683 مورخ 93/4/16 ابطال کرده بود و در مورد مصوبه 
مورد شــکایت اخذ وجه تحت عنوان »مدیریت خدمات دارویی« را در مورد 

داروهای ترکیبی ابطال نکرد.

 مصرف زیاد فست فودها و شیوع سوءهاضمه
 و کبد چرب در ایرانی ها

دبیر بازآموزی اولین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک ایران یکی از شایع ترین 
مشکالت گوارشــی در بین ایرانی ها را سوءهاضمه و کبد چرب دانست و گفت: 
مصرف بیش از حد غذاهای آماده )فست فودها( عامل اصلی شیوع این بیماری ها و 
افزایش شمار مبتالیان است.در حاشیه برگزاری اولین همایش بین المللی پزشکی 
آکادمیک ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از دیگر علل بروز ســوءهاضمه، 
اســترس های روزانه و مصرف غذاهای آماده پرادویه اســت. وی توضیح داد: 
میکروب هلیکوباکتر پیلوری موجود در غذاهای آماده و غیربهداشتی، مهم ترین 
علت بروز سوءهاضمه به شمار می رود به طوری که معده 30 تا 50 درصد افرادی 
که دچار سوءهاضمه هستند، به این عفونت آلوده است.به گفته دبیر بازآموزی 
همایش پزشکی آکادمیک ایران، سطح پایین بهداشت در کشورهای جهان سوم 
می تواند از علل شیوع زیاد این میکروب در این جوامع باشد.فوق تخصص گوارش 
و کبد همچنین درخصوص بیماری کبد چرب گفت: چاقی و افزایش فشارخون 
در اثر مصرف رژیم غذایی نامناسب باعث شده است که چاقی شکمی در ایران از 

شیوع باالیی برخوردار باشد که در نتیجه منجر به بروز کبد چرب می شود.

پوست صورت در مورد کمبود کدام ویتامین ها و امالح به شما هشدار می دهد؟

 ممکن است حتی زمانی که یک رژیم غذایی متعادل را دنبال می کنید، برخی از ویتامین ها و امالح طبیعی بدن تان را از دست بدهید.، برای پی بردن به کمبود مواد مغذی در بدن، شما نیاز به انجام آزمایش های دوره ای 
خون دارید. در عین حال می توانید برخی از این کمبودها را از روی صورتتان نیز تشخیص دهید. وقتی بدن شما برخی مواد مغذی را از دست می دهد، صورت شما شاید اولین جایی باشد که در مورد این کمبودها به شما 

هشدار می دهد:

 خشــکی پوســت بخصوص در فصل 
زمستان رایج است؛ اما اگر پوست شما 
خشــک تر از حد معمول باشــد، به آن 
معنی است که اسیدهای چرب امگا 3 را 
به میزان کافی دریافت نمی کنید. مصرف 
کم این اسیدهای چرب چین و چروک 
صورت شما را نیز افزایش می دهد. منابع 
این اســیدهای چرب عبارتند از ماهی، 

دانه های کتان، دانه های چیا و گردو.

کمبود امگا 3

کمبود ویتامین ب 12کمبود آهن

کمبود بیوتین یا ویتامین 
ب7 

موهای خشــک و نازک می تواند به 
شما هشــدار دهند که دچار کمبود 
این ویتامین هستید. جدا از ریزش مو، 
نشانه مشــخص دیگر کمبود بیوتین 
صورت پف کرده بــا توزیع چربی غیر 

طبیعی و راش های قرمز است. 
مطالعه ای که توسط دانشگاه هاروارد 
انجام شــده بیوتین را به عنوان یکی 
از مــواد مغذی ضــروری برای حفظ 
استحکام، بافت و ظاهر مو عنوان کرده 
است. منابع غذایی سرشار از بیوتین 
شــامل بادام زمینی، جگــر، برخی 
ســبزیجات، برگ چغندر سوئیسی، 
تخم مرغ پخته، و زرده تخم مرغ خام 

است.

 کمبود این مــاده معدنی منجر به 
چشــم های پف آلود می شود و کم 
کاری تیروئید را نیز به همراه دارد. 
افرادی که دارای کمبود ید هستند، 
 ناخــن هــای شــکننده را تجربه

 می کنند و ممکن اســت به راحتی 
دچار اضافه وزن شــوند. شــما می 
توانید در صورت ابتال به این عالئم، 
مصرف هرچه بیشــتر زغال اخته، 
لوبیای ســیاه، میگو، توت فرنگی و 

ماست را در نظر داشته باشید.

 پوســیدگی لب ها یکی از نشانه های 
کمبود آهن است. 

نشانه های دیگر عبارتند از خستگی، 
سرماخوردگی های مکرر و درد زبان. 
کمبــود ریبوفالوین نیز مــی تواند 
 خشــکی لب ها را به همراه داشــته 

باشد. 
شــما می توانید ریبوفالوین را از راه 
مصرف ماهی قزل آال، بروکلی، پنیر، 
و بادام به دســت بیاورید. آهن نیز در 
حبوبات، آجیل، اسفناج و مکمل های 

آهن وجود دارد.

 کمبود ایــن ویتامین در میان گیاه 
خواران بســیار رایج است. کمبود 
ویتامین ب 12 اغلــب باعث تغییر 
رنگ پوست و رنگ پریدگی می شود. 
سایر نشانه ها عبارتند از خستگی، 
از دست دادن اشتها، تنگی نفس و 
اسهال. اگر می خواهید فقر ویتامین 
ب 12 را درمــان کنید، بــه دنبال 
مصرف بیشتر ماهی، گوشت بدون 
چربی، پنیر، ماســت و غالت غنی 
شده باشــید. اگر رژیم های غذایی 
گیاهی را دنبال مــی کنید، مکمل 
های ویتامین ب 12 را با مشــورت 

پزشک مصرف کنید.

کمبود ید

گاهی برای والدین شرایطی پیش می آید که مجبور می شوند برای مدت 
زمانی کودکشان را در خانه تنها بگذارند که البته تنها گذاشتن کودک در 
خانه به هیچ عنوان توصیه نمی شود؛ امابهتر است اگر فرزندتان قرار است 
برای زمان معینی تنها بماند برای آن زمان ها برنامه ریزی دیگری داشته 
 باشید مثال کودکتان را چند ســاعتی نزد یکی اقوام بگذارید؛ این باعث 
می شــود هم خیال شــما راحت باشــد و هم فرزندتان از وقتش بهتر 
اســتفاده کند؛ امــا در مواقعی شــرایطی پیــش می آید کــه والدین 
 مجبور به تنها گذاشتن کودکشــان در خانه می شــوند در این صورت

 چه باید کرد ؟
اگر چه تنها گذاشــتن کودک در خانه در ســنین پاییــن هرگز توصیه 
نمی شود اما گاهی والدین بنابر شرایطی خاص، این کار را به عنوان آخرین 
راه حل انتخاب می کنند. فرمول خاصی برای تنها گذاشــتن کودکان در 
خانه وجود ندارد، اما بی تردید سن و سال کودک یکی از مهم ترین مؤلفه ها 
برای تصمیم گیری در این باره اســت. توجه به ویژگی های شــخصیتی 
و ســالمت روان کودک، بلوغ روانی، داشــتن مهارت و توانایی وی برای 
مدیریت تنهایی و مراقبت از خویش و همچنین شرایط محیطی از جمله 

عواملی است که در تصمیم گیری قطعی نقش بسزایی دارد.
مهارت های خانگی

هر روز کار کوچکی در خانه را به او بســپارید. مراقب باشید کاری را به او 
بسپارید که متناسب با ســن و توانایی های او باشد تا احساس شکست و 
سرخوردگی نکند. با این کار به او کمک می کنید اعتماد به نفس خود را 
باال ببرد و توانمندی هایش را بهتر بشناســد. همچنین می تواند کم کم 
مهارت هایی بیاموزد که در صورت تنها ماندن به آنها نیاز خواهد داشت، 
مانند درست کردن یک ساندویچ یا ساالد ســاده یا کار کردن با وسایلی 

مانند مایکروویو.
 از عهده شرایط بحرانی برآمدن

در مورد موقعیت های خاص و اینکــه در چنین مواقعی، قدم به قدم چه 
باید کرد در موقعیت های مناسب با او صحبت کنید.سخنرانی به جایی 
نمی رسد. مهم است که این کار را در مواقعی انجام دهید که موضوع واقعا 
برای او جالب است و گوش می دهد. مثال وقتی برق می رود، به او بیاموزید 
که چطورالمپ اضطراری را پیدا کند. جای شمع ها را به او نشان بدهید 
و حتی در مواقعی، این کار را مثل یک بازی تمرین کنید. در موارد دیگر، 
مثال وقتی بوی گاز بیاید، یکی از پرده ها آتــش بگیرد، لوله آب بترکد و 

همه جا پر از آب شود هم با بازی، تصور موقعیت و تمرین، آموزش های 
الزم را به او بدهید.

شماره های ضروری
فهرستی از شماره های ضروری تهیه کنید. اورژانس، آتش نشانی، همسایه 
نزدیک ومطمئن، محل کار پدر یا مــادر و یک یا دو نفر از اقوام مطمئن و 
نزدیک. مطمئن شوید که کودک جای فهرست را می داند و شماره ها را یاد 
گرفته است. همچنین به او بیاموزید که در صورت تماس، چه باید بگوید. 

به عالوه، او باید نشانی خانه خودتان را به خوبی بلد باشد.
او را کم کم به تنهایی عادت دهید

دفعات اول، بــرای چند دقیقه فقــط او را تنها بگذاریــد و بعد، در مورد 
احساسش با او صحبت کنید. اگر نگران شده یا ترسیده، هنوز زمان مناسب 
برای تنها گذاشتن او نرسیده است. اگر هم شرایط را خوب ارزیابی کرده 
بود، کم کم او را به تنها ماندن عادت بدهید و هر بار هم توصیه های الزم 
را به او ارائه کنید، از جمله اینکه در نبود شــما چه کند؛ تلویزیون ببیند، 
ساندویچی را که برایش آماده کرده اید بخورد، بازی کند یا تکالیفش را 

تمام کند.

ویژگی های کودکی که می تواند تنها بماند
کودکانی که قادرند سر وقت به مدرسه بروند، مشکالت خود را حل کنند، 
تکالیف مدرسه شان را انجام دهند و می توانند به والدینشان بگویند که چه 
موقع از خانه خارج می شوند و به موقع برمی گردند، کودکانی که قدرت 
تصمیم گیری مستقل در وجودشان هست و زود نمی ترسند، آمادگی تنها 
ماندن در خانه را دارند.هم چنین کودک باید بتواند درباره خواســته ها و 
نیازهایش راحت با والدین خود صحبت کند و ترس ها و نگرانی هایش را 
هنگام تنهایی، با پدر و مادرش در میان بگذارد.والدینی که تصور می کنند 
فرزندانشان این ویژگی ها را دارند، می توانند کودک خود را تنها بگذارند.

کودکی می تواند در خانه تنها بماند که از اعتماد به نفس کافی برخوردار 
باشد. زیاد نترسد و از بیان خواســته خود خجالت نکشد. بتواند احساس 
خود را با والدینش در میان بگذارد و آنقــدر با والدین خود رابطه خوب و 
صمیمانه ای داشته باشد که در صورتی که هر مشکلی به وجود آمد، یا هر 
نگرانی ای داشت، قبل از هر چیز آن را با والدین خود در میان بگذارد. به 
عالوه، او باید مهارت های کالمی کافی را برای برقراری ارتباط با دیگران 

داشته باشد.

آیا می توان کودکان را در خانه تنها گذاشت؟

کودکانی که نباید تنها بمانند

منزل
کافه 

مواد الزم:
طالبی کوچک :  یک عدد 

بستنی وانیلی :400 گرم
شیر : نصف پیمانه

یخ : به میزان الزم
شکر در صورت تمایل : 2 قاشق غذا خوری

طرز تهیه:
ابتدا طالبی را خوب شسته و سپس پوست آن را جدا می کنیم . 

طالبی را در مخلــوط کن ریخته و یخ و شــیر را بــه آن اضافه می کنیم 
پــس از مخلوط شــدن بســتنی را بــه آن اضافــه کرده و  ســه 

دقیقه هم مــی زنیــم  در آخــر  مــی توانیــد روی آن را 
 با برش های طالبی، بســتنی، شکالت و… تزیین 

کنید.

میلک شیک طالبی

با مربای به کودکتان را زیبا کنید
یک محقق و پژوهشگر طب سنتی از نقش موثر مصرف مربای به در زیبایی چهره نوزاد 
خبر داد.میوه به حاوی قند، فیبر، پروتئین، پکتین و مواد معدنی مانند منیزیم، آهن، 
کلسیم، سدیم، پتاسیم و انواع ویتامین های A ، C ، D و گروه ویتامین  های B مانند 
B6 ،B3 ،B2 ،B1 و B12 بوده؛ به خام قابض و ضد اسهال است در حالی که مصرف 
مربای به همراه با عسل یا شــکر موجب رفع یبوست و نفخ شکم می شود.وی درباره 
خواص دیگر مربای به گفت: مصرف این مربا تاثیر بسزایی در تقویت قوه بینایی دارد؛ 
عظمایی با بیان اینکه مربای به برای زنان باردار بسیار مفید است، تاکید کرد: مصرف 
این مربا در دوران بارداری موجب زیبایی چهره نوزاد می شــود؛ مربای به همچنین 

رحم را تقویت و از سقط جنین جلوگیری می کند.
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رکورددار گلزنی جام های 
جهانی، مربی بایرن می شود

رکورددار گلزنی در مسابقات جام های جهانی 
به عنــوان مربــی به 
جمــع باواریایی ها 
بازخواهدگشــت. 
میروسالو کلوزه از 
فصل آینده با بایرن 
مونیخ به عنوان مربی 
همکاری خواهــد کرد.وی 
که بــا زدن ۱۶ گل، رکــورددار بهترین گلزن 
تمام ادوار جام جهانی اســت، قرار اســت به 
عنوان ســرمربی تیم زیر ۱۷ ساله های بایرن، 
با سرخ پوشــان از ابتدای تابستان فعالیتش را 
آغازکند. کلوزه ۳۹ ســاله که اکنون به  عنوان 
مربی تخصصی فورواردها با تیــم ملی آلمان 
همکاری می کنــد، در حال گذرانــدن دوره 

مربیگری  است.

پرافتخارترین مربی لیگ در آسیا هم رکورد دار شد

پیشنهاد سردبیر:
خبر روز

 اکانت اینستاگرام
 روی پیراهن اینتر

پیش از بازی اینتر مقابل کالیاری، خبری منتشر 
شد مبنی بر اینکه روی 
پیراهــن بازیکنان 
اینتــر، بــه جای 
اینکه اسم بازیکن 
نوشته شود، عنوان 
اکانت اینســتاگرام او 
درج خواهد شد.اینتر با این 
کار ضمن جلب توجه بسیار، اکانت اینستاگرام 
بازیکنانش را در ابعادی وسیع تر از گذشته به دنیا 
معرفی کرد.با افزایش تعداد فالوئرهای بازیکنان 
اینتر، این باشــگاه نیز منتفع می شــود. چون 
تصاویر بازیکنان این تیم بــا پیراهن و حامیان 
مالی اینتــر بیش از پیش افزایــش پیدا کرده و 
باشگاه می تواند توقع مالی بیشتری از حامیانش 

داشته باشد.
اینتر از این پیراهن ها فقط حین گرم کردن پیش 
از آغاز بازی استفاده کر؛د اما در جلب توجه موفق 
بود.این ایده تیم بازاریابی اینتر بود که با کمپین 

»intersocialnight« همراه شد.

اقدام هواپیمایی ایتالیا برای 
تماشای بازی رم و لیورپول

هواپیمایی ملی ایتالیا پروازی مســتقیم از شهر 
رم بــه بنــدر لیورپول 
داده  اختصــاص 
تــا هــواداران تیم 
فوتبــال رم بــرای 
دیدار حســاس این 
تیم در نیمه نهایی لیگ 
قهرمانــان مقابــل لیورپول 

بتوانند راحت به این شهر بروند.
بازی رفت این مرحله در تاریــخ ۲۴ آوریل و در 
شهر آنفیلد و بازی برگشت در تاریخ دوم می در 
ورزشگاه المپیک شــهر رم برگزار خواهد شد.تا 
به حال پروازی مســتقیم از رم به لیورپول وجود 
نداشته و با اختصاص دادن چنین پروازی هواداران 
جالوروسی می  توانند مستقیما به لیورپول بروند. 
اگر قرار بود پیش از این چنین ســفری داشــته 
باشند باید از طریق یک یا دو شهر دیگر این کار 
را انجام می دادند. پروازی که برای این مسابقه در 
نظر گرفته شده با هواپیمایی است که ۵۲۴ نفر 
ظرفیت دارد؛ اما قیمتش ۷۵۰ یورو اســت، این 
پرواز صبح بازی انجام شده و بازگشت آن ساعت 

یک بامداد روز بعد است.

شیث رضایی مرزهای اعتماد به نفس در فوتبال را جابه جا کرده 
است. مدافع سابق پرســپولیس در بخشــی از گفت وگویش با 
خبرگزاری میزان در پاسخ به این سوال که چرا اینقدر فوتبالیست 
باکیفیت مازندرانی داریم گفته:» مازندرانی ها استعداد عجیبی در 
فوتبال دارند؛ اما خب خودشــان هم می دانند که هیچ کدامشان 

شیث رضایی نمی شوند. «

شیث؛ الگوی فوتبالیست های مازندرانی

مدیریت باشگاه پرســپولیس در یک اقدام جالب توجه اقدام به 13
تمدید قرارداد محسن ربیع خواه، هافبک مصدوم سرخپوشان کرد 
تا این بازیکن با خیال راحت زانوی خود را به تیغ جراحان بسپارد.

قرارداد جدید ربیع خواه دو ساله است و قرار شده تمام هزینه های 
عمل جراحی این بازیکن نیز بر عهده باشــگاه پرسپولیس باشد.
زمان دقیق عمل جراحی زانوی ربیع خواه هنوز اعالم نشده است.

مدت قرارداد ربیع خواه مشخص شد
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مدیرعامل کارخانه ذوب آهن:
 از بدهی به وزنه برداران

 اطالع نداشتم
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن در مورد پرداخت 
مطالبات ســال ۹۵ وزنه برداران از این باشــگاه، 
اظهار کرد: من از بدهی بــه چند وزنه برداری که 
سال ۹۵ برای ذوب آهن در لیگ برتر وزنه زدند، 

مطلع نبودم.
احمد صادقی افزود: فکر می کنم هفت، هشــت 
روز گذشته بود که بهداد ســلیمی، یکی از این 
وزنه برداران با من تمــاس گرفت و طلب خود از 
باشگاه را عنوان کرد. زمانی که از این مسئله مطلع 
شــدم پیگیری کردم، مبلغ باقی مانده از قرارداد 
این وزنه برداران را حساب کردیم و قرار شد مدیر 
مالی کارخانه مبلــغ باقی مانده را به وزنه برداران 
پرداخت کند و مشــکلی بابت پرداخت نداریم.
صادقی در پاســخ به اینکه چنــد درصد از مبلغ 
قرارداد وزنه برداران پرداخت نشده است، گفت: 
۷۰ درصد از ســه ماهه آخــر باقی مانده که رقم 
کوچکی است؛ اما ریز عدد را نمی دانم. کارخانه 
ذوب آهــن در حال پیگیری و پرداخت اســت و 
شاید تا االن پرداخت شــده یا طی همین چند 
روز پرداخت می شــود.مدیرعامل کارخانه ذوب 
آهن تاکید کرد: مبلغ از طریق کارخانه پرداخت 

می شود و کاری به باشگاه ذوب آهن ندارد. 

نقل قول روز

پیراهن تیم ملی وزیر ورزش را 
به مجلس کشاند

جنجال لباس تیم ملی برای جــام جهانی پای 
مجلس را هم به این ماجرا باز کرد. یک نماینده 
مجلس به نام محمد حســن نژاد در گفت وگو با 
رادیو تهران شدیدا از مدل قرارداد فدراسیون با 
آدیداس انتقاد کرده و گفته:» فوتبال ما مدیریت 
ندارد. چرا لباس تیم ملی ایــران نباید به اندازه 
یک کشور آفریقایی که در رده دویستم دنیا قرار 
دارد، شیک باشــد. ۸۰ میلیون ایرانی قرار است 
از این برند و لباس اســتفاده کننــد. همه جای 
دنیا اسپانســر لباس به فدراسیون پول می دهد 

ولی اینجا برعکس است 
و گویــا از زمین به 

آسمان می بارد. 
من شــخصا از 
وزیر و مسئوالن 

سوال دارم. قول 
می دهم با دیگر اعضای 
فراکسیون ورزش هم 
صحبت کنم و خارج از 

برنامه، وزیر ورزش را بخواهیم.

 تیم ملی با ایرالین داخلی 
 به جام جهانی می رود

صحبت های جدید معاون وزیر ورزش یک نکته 
مهم دارد. جدا از اینکه داورزنی به این نکته اشاره 
کرده که تیم ملی بعد از جام ملت های آســیا از 
لباس های تولید داخل اســتفاده خواهد کرد، به 
این نکته اشاره داشته که به منظور حمایت از تولید 
داخلی، تیم ملی با ایرالین ایرانی راهی روســیه 
خواهد شــد. اتفاقی که باید دیــد کی روش چه 
واکنشی به آن نشان خواهد داد؛ چرا که سرمربی 
تیم ملی طی این ســال ها هیچ وقــت از خطوط 
هوایی داخلی استفاده نکرده) موضوعی که سوژه 
جدیدترین یادداشت انتقادی از او شده( و باید دید 
در آستانه جام جهانی این اتفاق می تواند مشکلی 

بر مشکالت تیم ملی اضافه کند یا نه.

در حاشیه

 شرط تحقیر آمیز پورتو
 برای تمدید با کاسیاس

باشگاه پرتغالی پورتو برای تمدید قرارداد با ایکر 
کاسیاس شرط تحقیر 
گذاشــت. آمیزی 

کاســیاس،  ایکر 
اسطوره اسپانیایی 
احتمــال دارد تــا 
بــه همکاریــش بــا 
پورتو ادامــه دهد.قرارداد 
دروازه بان ۳۶ ساله تا تابســتان امسال است؛ 
اما هنوز مذاکرات جــدی بین طرفین صورت 
نگرفته  و مطبوعات اســپانیایی اعالم کردند، 
مســئوالن پورتو به کاسیاس پیشنهاد کاهش 
دستمزدش را داده تا با او تمدید کنند.از طرفی 
رییس باشگاه در مصاحبه ای گفت: البته که ما 
تمایل زیادی داریم تا با کاسیاس تمدید کنیم 
و برای باشــگاه افتخار بزرگی است که چنین 
بازیکنی را در تیم مان داریم؛ اما من نمی توانم 
تضمین کنم که او در پورتــو می ماند.گفتنی 
است؛ از ۲۷ دیدار ۱۷ بار دروازه کاسیاس بدون 

گل مانده است.

پیشخوان

جماعتی، شوکه از بحران 
دالر، نوسان در ضربان ورزش

 ذوب آهن در ایستگاه 
تاشکند صعود کند، تقابل 

دوباره شفر و قلعه نویی

 تلخ گفتن بهت نمیاد 
آقای مربی، مستر وینفرد 

شکر

 17 و 24 اردیبهشت، 
ذوب آهن- استقالل در 
لیگ قهرمانان آسیا، دوئل 

آسیایی شفر

سرمربی تیم ذوب آهن موفق شد رکوردی بی نظیر در لیگ 
قهرمانان آسیا به نام خود خلق کند.تیم ذوب آهن با کسب 
تساوی یک بر یک مقابل لوکوموتیو ازبکستان موفق شد 
جواز حضور در دور حذفی لیگ قهرمانان آسیا را به دست 
آورد و این مسئله یک رکورد بی نظیر برای امیر قلعه نویی 

برجای گذاشت.سرمربی ذوب آهن که ســوابق زیادی در فوتبال ایران دارد و پرافتخارترین مربی لیگ برتر 
محسوب می شود، در لیگ قهرمانان هم یک رکورد خوب برجای گذاشــت. قلعه نویی به اولین و تنها مربی 
تاریخ ایران و آسیا تبدیل شد که با ۴ تیم مختلف از دور گروهی لیگ قهرمانان صعود کرده است.او پیش از این 
با تیم های استقالل، سپاهان و تراکتورسازی موفق شده بود مرحله اول لیگ قهرمانان را با موفقیت پشت سر 

بگذارد و به دور حذفی برسد و حاال این افتخار را با ذوب آهن تکرار کرد.

پرافتخارترین مربی 
لیگ در آسیا هم 
رکورد دار شد

ذوب آهن بــرای اولین بار در خــارج از خانه و در لیگ 
قهرمانان باخت را تجربه نکرد.

تیم فوتبال ذوب آهن در چارچوب هفته ششم مرحله 
گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آســیا در تاشــکند 
مقابل لوکوموتیو به تساوی ۱-۱ دست یافت و با ۷ امتیاز 

به دور بعدی راه پیدا کرد. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم امیر قلعه نویی در دو بازی قبلی خارج از 
خانه خود در این دور از رقابت ها با نتایج ۳-۱ و ۳-۰ به ترتیب مقابل تیم های الدحیل و الوحده شکست 
خورده بود و حاال برای نخستین بار نتیجه ای جز شکست برایشان رقم خورد و برای اولین بار در یک بازی 
خارج از خانه در این فصل، شکست نخورد.حال باید دید ذوب آهن مقابل استقالل در ورزشگاه آزادی به 

چه نتیجه ای دست پیدا می کند.

 سنت شکنی 
ذوب آهن در آستانه 
دیدار با استقالل

 تصمیم غیرمنتظره
 درباره لیگ وزنه برداری

 در اولین جلســه هماهنگی و هم اندیشــی ســازمان لیگ 
برتر  وزنه برداری مقرر شــد امســال مســابقات لیگ برتر 
 دو رده ســنی جوانــان و بزرگســاالن از اوایــل تیرمــاه

 برگزار شود. زمان مســابقات در حالی تیرماه اعالم شده که 
در سال های قبلی این رقابت ها در ۶ ماهه دوم سال برگزار 
می شد و اواخر ســال ۹۶ هم شــاهد معرفی قهرمان لیگ 
گذشته بودیم. این بار اما فدراســیون تصمیم گرفته قبل از 
شروع مسابقات بین المللی لیگ برتر را به صورت محدود و 

فشرده برگزار کند. 

 تنور کشتی
 دوباره داغ می شود

بعد از نزدیک به ۴۰ روز تعطیلی کشتی که با پایان رقابت های 
قهرمانی آسیا در اسفندماه سال ۹۶ آغاز و به خاطر استعفای 
رسول خادم ادامه یافت، بار دیگر تنور کشتی ایران داغ می 
شود و مدعیان در رشته های فرنگی و آزاد سرشاخ خواهند 

شد.
مرحله اول رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی فرنگی 
و آزاد برای شرکت در رقابت های آسیایی جاکارتا و جهانی 
بوداپست  امروز و فردا )۳۰ و ۳۱ فروردین( در سالن شهدای 

هفتم تیر تهران برگزار می شود .

 تاکید ویژه ایگور 
روی دریافت بلند قامتان

کارشناسان در ســال های اخیر یکی از ضعف های تیم ملی 
والیبال را در دریافت مناســب می دانند؛ کاری که برخالف 
تصور برخی از تماشاگران این رشته فقط معطوف به لیبروی 
تیم نمی شــود. ســرمربی تیم ملی والیبال ایــن روزها در 
تمرینات تاکید ویژه ای روی دریافت بازیکنان دارد تا طبق 
همان گفته گزارشــگران بازیکنان بتوانند تــوپ اول را به 
درستی به دست پاسور تیم برسانند.بیش از همه لیبروها و 
بازیکنان دریافت کننده مدنظــر کوالکوویچ برای انجام این 

تمرین هستند تا مشکل دریافت در تیم ملی حل شود.

 
نصف جهان عصر ســه شــنبه، میزبان قهرمانان 
المپیکی جهان بود که به همــراه اولین تور جهانی 
جودو با هدف شناســایی، آمــوزش و ترویج این 
رشته ورزشی به اصفهان سفرکرده بودند. این تور 
بین المللی که کار خود را از ســه ماه قبل با شــعار 
)جودو،قدرت دوستی و احترام( از اروپا آغاز کرده   

و در کشــورهای نپال 
و هندوســتان حضور یافته بود دوشنبه وارد تهران 
و روز سه شنبه برای برگزاری مراسم وارد اصفهان 

شدند.
 در این مراســم  که  شــهردار اصفهان نیز حضور 
داشت، در ابتدا امینازاده معاون توسعه ورزش اداره 

کل ورزش و جوانان اســتان به نمایندگی از ورزش 
استان اصفهان به حاضران خیرمقدم گفت و افزود: 
حضور قهرمانان سرشــناس جــودو جهان باعث 
می شود اهالی جودو به خصوص جوان و قهرمانان از 
تجربیات آنها استفاده، با متدهای تمرینی روز دنیا 
آشنایی پیدا کنند و خود را برای مسابقات آماده و 

مهیا کنند.
اصفهان از ورزش برای وحدت بین ملت ها 

و دولت ها استفاده 
می کند

قــدرت ا... نــوروزی در ایــن 
مراسم  طی سخنانی گفت: جوانان 
با ورزش به دنبال ســالمت جسم و عقل 
خود هســتند، ورزش ســالمتی می آورد و 
عقل ســالم نیز در بدن سالم اســت.وی ادامه داد: 
شــهر ما با تمدنی قوی در تالش اســت با استفاده 
از ابزارهای مختلف همچــون ورزش بین ملت ها و 
دولت ها وحدت ایجاد کند. کاری که ورزشــکاران 
می کنند زمینه ای اســت برای برقــراری تعاملی 
بین ورزشکاران همه شهرها و توسعه آن می تواند 

تعاملی بین ورزشکاران همه  کشورها ایجاد کند.
شهردار اصفهان با تشــکر از متولیان همایش تور 
جهانی جودو افزود: قطعا ورزش ایران و اصفهان به 
شما جوانان عزیز چشم امید دوخته است، جوانانی 
که از سنین پایین به ورزش روی آورده اید و آمده اید 
تا همچون رشته های دیگر برای شهر و کشور افتخار 

کسب کنید.
شور جودو در ایران دیوانه کننده است

در ادامه مراسم نیکوالنس مســنر، سرپرست تور 
جهانــی جودو و عضــو فدراســیون جهانی جودو  
که به همراه جورســین امانه از فرانســه، قهرمان 
المپیــک ۲۰۱۲ لندن و میکلــوس آنگواری نایب 
قهرمان المپیک لندن و دارنده ســه مقام قهرمانی 
جهان از لهستان به اصفهان ســفر کرده بودند در 
 جمع حاضریــن دربــاره این تور 
بین المللی گفــت: این ایده چند 

سال پیش در ذهن ما شکل گرفت و نتیجه گرفتیم 
که به کشورهای مختلف جهان سفر کنیم تا شعار 

ورزش جودو را به همگان اعالم داریم.
وی افزود: در این تور به عالقه مندان این رشته و به 
خصوص ورزشکاران سنین پایین هم توجه می شود 
و برای آنها برنامه هایی مثل تمرین و یادگیری فنون 
این رشته توســط مقام آوران جهانی و بومی تعبیه 
شده است. واقعا قبل از ورود به ایران فضا را به این 
خوبی نمی دیدم، شور جودو در ایران  مثبت و واقعا 

دیوانه کننده است.
سرپرســت تور جهانی جــودو در ادامــه در مورد 
میزبانی شهر اصفهان تصریح کرد: در اصفهان همه 
میهمان نوازی کردند و از بــودن در اصفهان لذت 
بردم. اصفهان در کنار حرفه ای بودن در امر ورزش، 
زیبا و دوست داشــتنی بود. این شهر استعدادهای 
زیادی دارد و امیدوارم این استعدادها کشف شوند تا 

برای ایران افتخارآفرینی کنند.
وی ادامه داد: جودو یک یــار کمکی برای جهانیان 

است و کمک می کند همه با هم مهربان باشند این 
ورزش برای صلح و مهربانی اســت. هدف ما جمع 
کردن کشــورهای مختلف در کنار هم و زیر پرچم 
جودو اســت تا محبوبیت جــودو را در کل جهان 

نشان دهیم.
منســر در مورد جودوی ایــران نیز گفــت: ایران 
مقام های بین المللی متعددی دارد؛ اما در این چند 
سال اخیر مقداری با افت مواجه بوده است. با چیزی 
که من در نشســت اخیر دیدم، ایران سیر صعودی 

خوبی داشته است تا به مقام های قبلی  برسد.
سال پر کاری در انتظار جودوی اصفهان 

است
رییس هیئت جودو در حاشــیه برگزاری تور ویژه 
بین المللی جــودو در اصفهــان در گفــت و گو با  
زاینده رود دربــاره هدف اصفهــان از میزبانی این 
برنامه اظهار کرد: هر سال توسط فدراسیون جهانی 
جودو ۱۰ کشور انتخاب می شود و جهت، گسترش، 
آمــوزش و اســتعدادیابی ورزش جودو؛ امســال 
جمهوری اسالمی ایران برای اولین بار میزبان این 
اتفاق بود و شهر اصفهان یکی از مکان های برگزاری 

این مراسم انتخاب شد.
 حمید عصــارزادگان با بیان اینکه ســال پرکاری 
درانتظار جودوی اصفهان است، افزود :در تیر ماه و 
مرداد به ترتیب میزبان تیم های جوانان و نوجوانان 
خواهیم بود، ان شــاء ا... با همت مسئوالن در ۶ ماه 

پایانی سال هم اصفهان مجدد میزبان خواهد بود.
رییس هیئت جودو استان اصفهان در ادامه در مورد 
برنامه ۶ ماه نخست سال این هیئت اعالم کرد: سال 
۹۷ سال خوبی برای جودوی اصفهان است، در تیر 
ماه و مرداد بــه ترتیب میزبان تیم هــای جوانان و 
نوجوانان خواهیم بود که با همت مسئوالن در ۶ ماه 

پایانی سال هم اصفهان مجددا میزبان خواهد بود.
وی در ادامه اضافه کرد: هیئت جــودوی اصفهان 
در سال گذشته بســیار فعال و افتخارآفرین بود به 
نحوی که توانست مقام دوم را در کشور کسب کند 
که این قهرمانی را مدیون جــودوکاران، مربیان و 

پیشکسوتان خود می داند.

شور جودو در اصفهان به پا شد
 با حضور قهرمانان المپیکی در نصف جهان،

 سمیه مصور
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مانور اقتدار
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شورا

رییس مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر اصفهان:

 ستاد توسعه فناوری آب 
در اصفهان تشکیل می شود

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان با تاکید بر اینکه به منظور معرفی بهتر 
تکنولوژی هــای جدید به مســئوالن و نهادها 
راه اندازی »ســتاد توســعه فناوری آب« را در 
دستور کار داریم، گفت: روزمرگی ها مسئوالن 
را درگیر کرده و باید شرایطی را فراهم کنیم که 

مسئوالن با این تکنولوژی ها آشنا شوند.
کوروش خســروی با تاکید بر اینکه برای حل 
بحران آب به طرح هــای بلندمدت نیاز داریم، 
اظهار کرد: اگرچه بحران آب اصفهان در ماه های 
مرداد و شهریور بیشتر مشهود خواهد بود؛ اما 
نه تنهــا در اصفهان بلکه در هیــچ کجای دنیا 
نمی توان برای حل این بحران طرح های کوتاه 

مدت را اجرایی کرد.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
آرای اعضای شورای شهر 

اصفهان شفاف شد
مهدی مزروعی، عضو شــورای اســالمی شهر 
اصفهان در خصوص یکی از مصوبات روز گذشته 
شورای شهر اصفهان در کمیسیون تلفیق گفت: 
با اجماع حداکثری اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان از این پس فهرست نمایندگان موافق، 
مخالف و ممتنع با هــر الیحه یا طرح بالفاصله 
پس از رای گیری الکترونیکی در صحن علنی 

شورا به نمایش درخواهد آمد.
وی ادامه داد: البته آیین نامه داخلی شــورا در 
خصوص موارد بسیار محدود مجاز و رای گیری 

غیرعلنی کماکان رعایت خواهد شد.

کارشناس مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

500 هزار نفر حاشیه نشین 
کارشناس مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شهر اصفهان اعالم کرد: هم اکنون پانصد هزار 
نفر به صورت حاشیه نشین در اصفهان زندگی 

می کنند.
محمد حسین زاده با اشــاره به این موضوع که 
بیشــترین حاشیه نشین های شــهر اصفهان 
مهاجریــن هســتند، گفــت: ۶۲ درصــد 
مهاجرت هایی که به شــهر اصفهــان صورت 
می گیرد به دلیل مسائل اقتصادی و مشکالت 
پیرامونی آن اســت که از این میزان حدود ۱۶ 
درصد علل مهاجرت به طور مستقیم به شغل 
فرد مربوط می شــود و ۴۶ درصد به تبعیت از 

خانواده اتفاق می افتد.

کافه شهروند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان:

 نردبان ۴0 متری آتش نشانی
 به اصفهان می رسد

و  نشــانی  آتــش  ســازمان  مدیرعامــل 
 خدمــات ایمنــی شــهرداری اصفهــان گفت:

 نردبان ۴۰ متری آتش نشــانی اصفهــان که با 
مدرن ترین نردبان های اروپایی برابری می کند، 
پس از ســه هفته از کشــور اتریــش در گمرک 
 تهران تخلیــه شــد و بــه زودی وارد اصفهان

 می شود.
آتشپاد بهزاد بزرگزاد اظهارکرد: برای خرید این 
نردبان ۴۰ متری سازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان اعتباری افزون بــر چهار میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان بدون ارزش افزوده هزینه شــده 

است.
وی با بیــان اینکــه مشــابه نردبــان در حال 
 حاضر در کشــورهای پیشــرفته دنیا اســتفاده 
می شــود، تصریح کــرد: نردبان بــازو مفصلی 
خریداری شده که قادر اســت وسعت بیشتری 
از محیط پیرامون خود را تحت پوشش قرار دهد 
 و در راستای افق خورشــیدی نیز به راحتی قابل

 استفاده است.

مدیر بازارهای روز کوثر شهرداری 
اصفهان:

۹5 درصد کاالهای موجود در 
بازارهای کوثر، ایرانی است

مدیــر بازارهای روز کوثر شــهرداری اصفهان با 
بیان اینکه در حــال حاضر بیــش از ۹۵ درصد 
کاالهای موجود در بازارهای کوثر ایرانی اســت، 
گفت: دلیل وجود کمتر از پنج درصد محصوالت 
خارجی در بازارهای روز کوثر، نبود کاالی مشابه 

ایرانی آن است.
سعید خاکی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا ضمن 
تاکید بــر حمایت از کاالی ایرانــی در بازارهای 
روز شــهرداری اصفهــان، اظهارکــرد: دومین 
جشــنواره کاالی ایرانی از اواخر ســال گذشته 
آغاز و تا اواخر تیرماه سال جاری با هدف حمایت 
 از محصوالت تولیــد داخل در حــال برگزاری

 است.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان:
آماده مشارکت با بیمارستان ها 
برای ساخت پارکینگ هستیم

مهین شــکرانی، مدیر منطقه یک شــهرداری 
اصفهان یکی از عمده ترین مشکل این منطقه را 
وجود چهار بیمارستان دولتی بزرگ عنوان کرد 
که تنها پارکینگ کارکنــان خود تامین کرده اند 
و رفت و آمدهــای زیادی تحت تاثیــر آنها قرار 

گرفته است.
وی ادامــه داد: شــهرداری منطقه یــک برای 
ســاخت پارکینگ عمومی، حاضر به مشارکت 
با مسئوالن این بیمارستان هاســت و می تواند 
در خصوص تســهیل در مراحل صــدور پروانه 
و تامین بخشــی از هزینه ها همکاری داشــته 
باشــد؛ اما تاکنــون مذاکــرات انجام شــده با 
 مدیــران برخــی از بیمارســتان ها بــه نتیجه

 نرسیده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
اصفهان خبر داد:

نمایشگاه تخصصی حمل  و نقل 
پاک در ایستگاه سوم

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان از 
برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی حمل  و نقل 
پاک در اصفهان خبر داد و گفت: این نمایشــگاه 
از چهارم تا ششــم اردیبهشــت ماه سال جاری 
در محل برگــزاری نمایشــگاه های بین المللی 
 اســتان اصفهان واقع در پل شهرســتان برگزار

 می شود.
علیرضا صلواتــی اظهارکرد: در این نمایشــگاه 
تولیدکنندگان، واردکنندگان و نمایندگان رسمی 
موتورسیکلت های برقی، خودروهای هیبریدی 
و همچنین فروشــندگان مجاز انــواع دوچرخه 
و نمایندگان رســمی انــواع پاک روهــا حضور 
 خواهند داشــت و محصوالت خود را به نمایش

 می گذارند.
وی افزود: در سومین نمایشگاه تخصصی حمل  و 
نقل پاک انواع دوچرخه های برقی، اسکوترهای 
برقی، موتورسیکلت های برقی به همراه تجهیزات 
و قطعات آنها، اســکیت و خودروهــای برقی با 
شــرایط خوب برای فروش عرضه می شــود تا 
شهروندان وســیله نقلیه پاک مورد نظر خود را 

تهیه کنند.

دیروز میــدان ارتــش اصفهان، 
همانند ســال های گذشته شاهد 

مانور نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش بود. 
نمایش چتربازان تیپ ۵۵ نیــروی هوابرد ارتش، 
عبور یگان نمونه تمثال شهدای ارتش، یگان های 
نمونــه از ارتــش جمهوری اســالمی ایــران در 
منطقه اصفهان شــامل گــروه ۴۴ و ۵۵ توپخانه، 
مرکز آموزش توپخانه و موشــک های شهید صیاد 
شــیرازی، پایگاه چهارم عمومــی هوانیروز، مرکز 
شــهید وطن پور، پایگاه هوایی شهید بابایی، یگان 
نمونه ســپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان و 
یگان نمونه فرماندهی انتظامی استان اصفهان و ... از 
جمله برنامه هایی بودند که در این مانور به نمایش 

گذاشته شدند.
مانوری که مدیران اســتانی همچون امیر محسن 
آذرافروز، ارشد نظامی ارتش در استان های اصفهان، 
یزد و چهارمحال و بختیاری، آیت ا... ســید یوسف 
طباطبایــی نژاد نماینــده ولی فقیه در اســتان و 
امام جمعه اصفهان، محســن مهرعلیزاده استاندار 
اصفهان در آن حضور یافتند و  با ایرادا ســخنرانی 
بار دیگر قدرت نظامی ایران و شــهر اصفهان را به 

بیگانگان ثابت کردند. 

»هیچ کس حق دخالت در برنامه های نظامی ایران 
را ندارد« این یکی از مهم ترین نکاتی است که امام 
جمعه اصفهان در سخنرانی خود به آن اشاره کرد 
و گفت: امروز در دنیا ، کسانی هستند که همچون 
گاو شاخ دارند، اما عقل ندارند؛ بنابراین ما نیز در حد 
توان خود مسلح بوده و هیچ قدرتی نیز نمی تواند 
در فعالیت نظامی ما همچون برد موشــک های ما 
دخالت کند. آیت ا... ســید یوسف طباطبایی نژاد، 
حرکت اخیر آمریکا و انگلیس ) پرتاب بیش از صد 
موشک به سوریه( را محکوم کرده و گفت: متاسفانه 
کسانی امروز هستند که ادعای بزرگی و مردانگی 
دارند، اما به بهانه های واهــی همچون گرگانی بی 
رحم به مردمان بی گناه حمله می کنند. درحالی 
که قدرت و مردانگی این است که در مقابل مردان 
ما بایستید؛ هشت ســال  در مقابل ما ایستادید و 
پوزه شما به خاک مالیده شــد، امروز نیز بر اساس 
آیات قرآن هرکســی از ما کمک بخواهد به سوی 

آنها می رویم.
 امام جمعه اصفهــان افزود: اقدامــات نظامی در 
اســالم جنبه دفاعــی و حمایت از مظلــوم دارد؛ 
بنابراین کشــور ایران طبق فرمایش مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( و امــام علی)ع( هرکجا که 

مظلومی باشــد از آن دفاع خواهد کــرد. از این رو 
ارتش باید هر روز قدرت خود را باالتر ببرد. 

در ادامه ارشد نظامی ارتش در استان های اصفهان، 
یزد و چهارمحال و بختیاری گفــت: امام خمینی 
)ره( نیز در ســال ۶8 از قهرمانی های نیروی های 
مسلح و ارتش تجلیل کردند و به عنوان فرمانده کل 
قوا دستور دادند در هیچ شرایطی از باال بردن توان 
نیروی های نظامی و خودکفایی ارتش فروگذاری 
نشود تا کشور در آمادگی کامل باشد و تاکید کردند 
برنامه ریزی برای دیگر نیازهای کشور مسئوالن را 

از توجه به این امر باز ندارد.
امیر آذرافروز اضافه کرد: غفلت از ارتقای نیروهای 
دفاعی و مسلح کشــور می تواند عاملی برای طمع 
و تجاوز دشمنان کشور محسوب شــود. استاندار 

اصفهان از دیگر سخنرانان مراسم روز گذشته بود.
 مهرعلیزاده گفت:برخی از کشورها، امروز از ارتش 
به جای استفاده دفاعی برای تجاوز و حمله به دیگر 
کشورها اســتفاده می کنند؛ به طور مثال در سال 
های اخیر ارتش آمریکا برای هیچ مرزی ارزش قائل 
نشده و به آن حمله کرده اســت؛ درحالی که تنها 
ارتشی که در دنیا این مسئله را رعایت کرده، ارتش 
 و دیگر نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران

 بوده است.
مهرعلیزاده افزود: کشورهای غربی نشان دادند که 
با همه ادعای خود نمی توانند بــر تعهداتی که در 
دو سال اخیر تحت عنوان برجام امضا کردند باقی 
بمانند، همانطور که می دانید رییس جمهوری در 
آمریکا روی کار آمده که به بهانه های واهی به سوریه 

حمله کرد و بر طبل جنگ می کوبد.
وی ادامه داد: کشــورهای غربی نشــان دادند که 
با همه ادعای خود نمی تواننــد برتعهداتی که در 
 دو ســال اخیر تحت عنوان برجام امضــا کردند،

 باقی بمانند.
مهرعلیزاده افزود: اگر در کنــار مردم یمن و دیگر 
کشورهای اسالمی هم ایســتاده ایم آن را وظیفه 
اسالمی خود می دانیم چون دشــمن از آن سوی 
دیگر آمده و در کشورهای ســوریه، یمن و لبنان 
جنگ افروزی می کند؛اما سوال ما از دشمنان این 

است که شما در منطقه مسلمانان چه می کنید؟
وی اضافه کرد: این کشورها درحالی که پیش از آن، 
از حکومت صدام حمایت می کردند، به بهانه وجود 
سالح های شیمیایی به آن حمله کردند تا ماشین 
نظامی او را خاموش کنند و دیگر خطری برای آنها 

نداشته باشد.

مانور اقتدار
  مراسم روز ارتش جمهوری اسالمی ایران  در اصفهان برگزارشد؛  

شهردار اصفهان از اختصاص ۵۳۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح رینگ 
حفاظتی شهر خبر داد و گفت: برای آزادسازی طرح تقاطع غیرهمسطح 
کارخانه قند در مســیر رینگ حفاظتی، توافقاتی با بنیاد مستضعفان 

انجام شده است.
قدرت ا... نوروزی در جلسه سیاســت گذاری پروژه های سال جاری و 
رینگ حفاظتی شهر اظهار کرد: در این جلســه تقاطع غیر همسطح 
قند و پل شــهید اردستانی به عنوان بخشــی از رینگ حفاظتی شهر 

بررسی شد.

 

وی از اختصاص ۵۳۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح رینگ حفاظتی در 
سال جاری خبر داد و افزود: اجرای طرح تقاطع غیر همسطح کارخانه 
قند دو سال زمان می برد؛ اما هم اکنون اقدامات الزم  برای آزادسازی 
این پروژه انجام شده و  مذاکرات و توافقاتی با بنیاد مستضعفان صورت 

گرفته است.
شــهردار اصفهان ادامــه داد: پــروژه تقاطع غیرهمســطح کارخانه 
قند و پل شــهید اردســتانی در ورودی شــهر اصفهان قــرار دارند 
و الزم اســت همچون دیگــر پروژه های شــهر براین ایــن دو پروژه 

نیز نمــاد و المان هایی در طراحی این دو پروژه اســتفاده شــود که 
 هویت اصفهان را در ذهن افرادی که به شــهر وارد می شــوند، تداعی

 کند.
نوروزی با تاکید بر لزوم رفع موانع قانونــی ادامه بلوار فرزانگان، گفت: 
به زودی تصمیم گیری الزم در این خصوص و در جهت مصلحت شهر 

اتخاذ می شود.
اجرای رینگ حفاظتی شــهر یا رینگ چهارم، به طــول ۷8 کیلومتر 
نیز به عنــوان محور مواصالتی شــهری و برون شــهری در دســتور 
کار مدیریت شــهری اســت که حدود ۴۵ کیلومتــر از این رینگ در 
محدوده شهر اصفهان و مابقی در شــهرهای اطراف ازجمله خورزوق، 
 شــهر ابریشــم ، درچه، خمینی شــهر، دولت آباد و برخی نقاط دیگر 

قرار دارد.

شهردار اصفهان خبرداد:

اختصاص 5۳0 میلیارد ریال برای احداث رینگ حفاظتی شهر

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: بر 
اســاس برآوردهای انجام شــده اجرای کل رینگ 
حفاظتی اصفهان دو هــزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد که باید این اعتبار طی 
پنج سال تامین شود.

ایرج مظفر در جلســه سیاست گذاری 
پروژه های سال جاری و رینگ حفاظتی 
چهارم شهر اظهار کرد: رینگ حفاظتی 
چهــارم شــهر یکــی از بزرگ ترین 
پروژه های اصفهان بعد از قطار شهری 
محسوب می شود که همت جمعی برای 

اجرای این پروژه نیاز است.
وی افزود: اجرای بخش هایی از رینگ به خصوص 
در شمال شرقی شــهر که خودروهای سنگین در 
آن تردد می کنند و جایگزینــی ندارند در اولویت 
قرار دارد از این رو امســال در برنامه کاری احداث 
تقاطع های غیر همســطح کارخانه قند و شــهید 

اردستانی در دستور کار است.
معاون عمران شــهری شــهردار اصفهــان ادامه 
داد: در رینگ حفاظتی شــهر اصفهان ۳۹ تقاطع 
غیرهمســطح به منظور حفاظت از حریم شــهر و 
اراضی کشــاورزی و جلوگیری از توسعه نامتوازن 

شهر احداث می شود. 
وی با بیان اینکه اجرای این پــروژه ضرورت دارد، 
تاکید کرد: با روند توسعه فعلی شهر و ترافیک آن، 

رینگ حفاظتی شهر باید اجرایی شود.

مظفر با بیان اینکه رینگ حفاظتی شــهر به طول 
۷8 کیلومتر اســت، گفت: ۴۵ کیلومتر این حلقه 
در داخل شهر اصفهان و مابقی در شهرستان های 

اطراف قرار دارد.
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه برای اجرای کل رینگ حفاظتی چهارم شهر 
اصفهان دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه برآورد 
شده اســت، عنوان کرد: اجرای بخش های حلقه 
حفاظتی داخل شــهر اصفهان یعنی ۴۵ کیلومتر 
این رینگ به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد که بر اســاس برنامه پنج ساله، این اعتبار 
تامین خواهد شــد.  وی طرح ادامه بلوار فرزانگان 
را برای کاهش ترافیــک و تصادفات در مناطق ۱۰ 
و ۱۴ مهم خوانــد و افزود: یکی از خواســته های 
شهروندان تسهیل در تردد بلوار فرزانگان است در 
این راستا اجرای طرح ادامه بلوار فرزانگان در نظر 

گرفته  شده است.

معاون عمران شهری شهردار اعالم کرد:

 بیش از 2هزار میلیارد  اعتبار جهت اجرای رینگ چهارم اصفهان 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان گفت: ۲۹۲ هزار درخت کهنسال باالی ۵۰ 

سال کنار مادی های شهر در معرض نابودی است.

فروغ مرتضایی نژاد اظهارکرد: کمبود منابع آبی در 
سال جاری پیام ناخوشی را به همراه دارد به طوری 
که کاهش میزان بارش ها و نبود آب کافی در سد 

زاینده رود باعث تقسیم بندی آب شد.
وی با بیان اینکه تامین آب شــرب مردم اصفهان 
نخســتین اولویت تخصیص آب قرار گرفته است، 
افزود: البته ممکن است این میزان آب برای مصرف 

شرب مردم در فصل تابستان نیز کافی نباشد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهــان ادامه داد: بــرای آبیاری فضای ســبز و 
درختان اطراف مادی های شــهر اصفهان با وجود 
داشتن حقابه در طومار شیخ بهایی، هیچ سهمی 
در نظر گرفته نشــده و ۲۹۲ هزار درخت کهنسال 
باالی ۵۰ ســال کنار مادی های شــهر در معرض 

نابودی است.
وی تاکید کرد: ارزش و اهمیت این درختان بر هیچ 
کس پوشیده نیست؛ در واقع چنانچه این درختان از 
شهر حذف شوند غیر از کاهش منابع 
تصفیه co۲، مباحث بصری، زیبایی 
شهر و تلطیف هوا نیز تحت تاثیر قرار 
می گیرد. مرتضایی نژاد با بیان اینکه 
اصفهان شهری کویری است که تنها 
عامل سرانه فضای سبز و تعداد باالی 
درختان آن وجود رودخانه زاینده رود 
بوده است، تصریح کرد: شهر اصفهان 
در حال حاضر سه هزار و ۷۰۰ هکتار 
فضای سبز معادل ۱۶.۵ مترمربع برای هر شهروند 
دارد که برای تامین آب مــورد نیاز آن راهکارهای 
مختلفی بررسی شده اســت. وی افزود: فضاهای 
سبز شهر اصفهان در ســال های گذشته با منابع 
آب چاه ها آبیاری می شــد که امســال با توجه به 
خشک شدن چند حلقه چاه آب، پیش بینی پساب 
 در کنار آب چاه ها برای آبیاری فضای سبز صورت 

گرفته است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه شورای اسالمی شهر اصفهان 
برای تامین و انتقال آب اعتبــار باالیی را تصویب 
کرده است، گفت: در صدد هستیم پساب مورد نیاز 
را تامین و آن را در تصفیه خانه های سپاهان شهر و 

شاهین شهر آماده مصرف کنیم.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

2۹2 هزار درخت کهنسال شهر در معرض نابودی است

خرابی آسفالت منطقه 6
منطقه ۶ شهر اصفهان همیشه به عنوان یکی 
 از مناطق برخوردار شــناخته شــده است؛ اما 
 خیابان هــای آن پــر از فــرو رفتگــی ها و

 برآمدگی هایی اســت که حرکت ماشین ها را 
با مشــکل رو به رو می سازد. از شهردار منطقه 
خواهشــمندیم فکری برای این موضوع کند و 
هر چه سریع تر اقدام به رفع این مشکل نماید.  
نسیم میاندوآبی ، شهروند اصفهانی

صندلی های پالستیکی 
اتوبوس ها

صندلی برخی از اتوبوس های شهری از جنس 
پالستیک هستند که این موضوع باعث می شود 
در تابستان گرم و در زمستان بسیار سرد باشند. 
این صندلی ها به هیچ عنوان استاندارد نیستند. 
انتظار می رود مسئوالن مربوطه بعد از گذشت 
این همه سال و با توجه به میزان آلودگی هوا، 
کیفیت اتوبوس ها را باال ببرند تا شــهروندان 
نیز نسبت به اســتفاده از سیستم حمل و نقل 

عمومی مایل شوند.
بهروز جوادی ، شهروند اصفهانی

 فروش تنقالت
 در باجه های مدارس

با وجود اینکه فــروش تنقالتی چون چیپس، 
پفک، لواشک و ... در باجه های مدارس ممنوع 
اســت، همواره دیده می شــود که این مواد را 
بــه راحتی در دســترس دانش آمــوزان قرار 
می دهند. رســیدگی به این موضــوع وظیفه 
مدیران مدارس، آموزش و پرورش و همچنین 
شبکه بهداشت است. اما گویی این موضوع برای 
آنها کمترین اهمیت را نیز ندارد. انتظار می رود 
 مسئوالن به سالمت دانش آموزان بیشتر توجه

 نمایند.
لیال بهجت، شهروند اصفهانی
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 افقی:
1- عبارت اســت از آن مقدار از هزينه عمليات 
که سود ناويژه براي تامين آنها کافي نيست - از 

بيمه هاي دولتي
2- حيوان قطبي - عقاب سياه - تا زماني که

3- خاندان و طايفه - پايين کوه - سالخورده - از 
ضماير تازي

4- کشت بدون آب - جريان الکتريسيته - غذاي 
مرغ - سنت ها

5- بزرگ - پيروي - سوريه قديم
6- درســتکار - آخرين خليفه امويان - لحظه 

کوتاه
7-  قلوه - خوردن عرب - زانوي در

8- گونه - يکتــا و از صفات خداونــد متعال - 
بي حوصله - شايسته

9- توبه کننده - ميوه تلفني - ستمگر
10- من و تو - هراسان - سختي روزگار

11- واحد پول ايتاليا - باد خنک - رمزآلود
12- زيان در خريد و فروش - بزرگواري - نيرو و 

توانايي - پرچم و بيرق
13- خداي باســتان - برادر التــي - ظلماني - 

مرواريد درشت

14- بيــکار هرزه گرد - فلز نرم و خاکســتري - 
دختر شعيب

15- صورت مجموع درآمدها و هزينه هاي يک 
کشور يک يک دولت يا يک وزارتخانه يا يک بنگاه 
تجاري - اقتصاددان انگليسي متولد 1623 که در 
سال 1662 کتاب »شرحي بر ماليات ها و خراج« 

را منتشر کرد.

عمودی:
1- زره سازي - عمل چرانيدن شتر - پايين رفتن 

خورشيد
2- قدم يکپا - برنج پخته شده - از ميوه هاي ريز 

شبيه گيالس
3-حرف درد - خريد و فــروش - پول قدرتمند 

آسيايي - خواهش
4-  بازي تخته - تنها و بي کس - ماده بيهوشي 

- صندوقچه
5- محتاط در خرج کردن - جوش ريز - مقابل نر

6-  تلخ تازي - از وظايف پول در علم اقتصاد
7- راستي و درستي - رمزينه - شير - جانب

8- مغاک و چاله - شــهر شــمالي - لحظه اي و 
زودگذر - تازگي

9- دانه خوشبو - پس غذا - همه را شامل مي شود 
- روبه رو

10- وزيــر خزانه داري ايــاالت متحده - حرف 
زيادي

11- از نام هاي مردانه - ابتدا - برتري و چيرگي
12- شــهر خروس جنگي - نوعي دوش انداز - 

سلطان جنگل - نوعي بستني
13-ضد نيک - ســاده - اســتاني در کشورمان 
که در ســال 1380 رتبه 82 را از 100 به لحاظ 
توسعه يافتگي صنعتي کسب کرد - باالي فرنگي

14- پيشوا - صوت شگفتي - دوستي
15- ارض - سمبل - نوعي تلفن همگاني
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یادداشت

جريان زندگی امروزه با گذشــته بســيار 
متفاوت شــده اســت، بچه ها را از زمان 
سينه خيز و شــايد هم نوزادى سپرده ايم 
دست مهدها و پرســتارها و شده ايم پدر 
و مادر شــاغل تحصيلکرده خوش خيال 
که دارند با خودشان يا دنياى شان تسويه 
حساب می کنند. آنقدر خســته ايم که 
از انجام کارهاى روزمره جــا می مانيم و 
بسنده می کنيم به معاشرت فرزندان مان 
با جمالت تلگرافی و کوتاه و کار چندانی 
به روح  وروانی که در آنها رشــد می کند، 
نداريم. انگار همين که بيمار نباشــند و 
بپوشند و بخوابند و سير باشند، قانع مان 
می کند.براى ساعات غيبت مان، غذا در 
فريزر و يخچال انبار کرده ايم و شــماره و 
فهرست غذايی چند آشــپزخانه و فست 
فود را مانند مدال افتخار چســبانده ايم 
روى سينه يخچال ها اما ديگر کارى نداريم 
 که فاصله بين ما دارد عميق تر می شود.

نمی دانيم چرا اجازه می دهيم در فرزندى 
را جايی ميان آمد و شد روز و شب ها گم 
کنيم تا نوزادمان، کودک شــود و سپس 
نوجوانی که ديگر نتواند صميمی و خوش 
و رفيق باشــد با والدينی که -دير يا زود- 
ترک شان می کند اما شايد منت بگذارد 
و به آن ها پيامک دهد، چت کند، سلفی 
بفرستد و ايميل بزند. دنياى مجازى را به 
خانه هايمان آورده ايم و در را باز گذاشته 
ايم  بــراى ماهواره و به غريبــه هاى پوچ 
دوروبرمان، خوش آمد گفته ايم و شده ايم 
پدر و مادرى که به وب گردى و ســريال 
بينی و ســاعت هاى انفرادى شان وابسته 
اند و تک فرزندشان را سپرده اند به دست 
دايه هاى مجازى؛ به دوستان غيرواقعی بی 
کالم؛ به دنيايی که جز تنهايی و رخوت و 
خلوت گرايی ارمغان ديگر ندارد.  ... شايد 
بايد جرأت کنيم و از يک جايی و يک روزى 
به جنگ سونامی بودن ها و نبودن هايمان 
برويم. به جنگ دنياى خودخواسته اى که 
اجازه نمی دهد، دوست خوب بچه هايمان 

باقی بمانيم.

در فرزندی را میان آمد و شد 
شب و روز گم کرده ایم

سمیه مصور

هتل »ریور کوای جانگل 
رفــت ریــزورت« در 
کوهستانی  ای  منطقه 
 و جنگلی گرمســیری 

در کانچانبوری تایلند 

عکس روز

هتلی شناور روی 
آب ها در تایلند

 با برخی از حقایق عجیب و غریب تاریخی
 آشنا شوید

کل انسان هاى کشته شــده در جنگ در کل تاريخچه بشريت بين 150 
ميليون تا يک ميليارد تخمين زده شده است.

 اگر کل تاريخ زمين را 24 ساعت در نظر بگيريم، 4 صبح اولين  ساختارهاى 
بنيادى حيات به وجود آمده، 10:24 گياهان به وجود آمدند، دايناسورها 11:41 

منقرض شدند و تاريخ بشر از 11:58به وجود آمد.
امپراتورى روم بزرگ ترين امپراتورى تاريخ نبوده است؛ بلکه 28 امين بوده 

است.
 تعداد افرادى که امروزه در بردگی هستند، بيشتر از هر زمان ديگرى در طول 

تاريخ است.
 حدود 7 درصد تمام جنگ ها در تاريخ با انگيزه مذهبی انجام شده است.

در طول جنگ جهانی دوم هند بزرگ ترين ارتش داوطلب را در تاريخ دنيا 
ايجاد کرد که بيش از 2 و نيم ميليون نفر بودند.

چيدمان مشبکی )به شکل خطوط افقی و عمودى( که براى ساخت بسيارى 
از شهرهاى سراسر جهان به کار می رود، اختراع جديدى به شمار نمی رود بلکه 
 )Mohenjo Daro( »اولين بار، 4500 سال پيش، در شهر »ماهنجو دارو
در هند، ديده شده است. در اين شهر ديوار خانه هاى سمت خيابان، صرفا 
ديوارهايی خالی و بدون پوشــش بودند چون می خواستند خانه را از نور 

خورشيد و همچنين گرد و خاک چرخ دستی ها در امان نگه دارند.

بریده ها

 يه بار تو جمع دوســتام به يکی گفتم سفســطه نکن! گفت چی؟ گفتم 
سفسطه نکن! گفت يه بار ديگه بگو! گفتم سفسطه نکن! گفت يه بار ديگه بگو! 
گفتم سسفطه نکن! دوستيم رو باهاش بهم زدم، آدم پيگير و سفسطه گرى 

بود!
اين قدرى که ما در اين ســال ها درگير لباس تيم المپيک و تيم ملی و... 

بوديم هيچ عروسی درگيرلباس عروسيش نبوده!
جورى  گوجه سبز رو تو پاکت هاى نيم کيلويی 50 هزار تومن می فروشن، 

انگار آب حياته، بابا همينا يه ماه ديگه پنج تومن می شه! 
مطمئنم تهش يه گونی برنج رو واســه لباس تيم ملــی فوتبال انتخاب 
می کنن که پشتش با اسپرى نوشتن: تن آدمی شريف است به جان آدميت، 

مرسی اه!
با اين مدل انتخاب لباس تيم ملی، قشنگ معلومه دل فدراسيون هم به 
رفتن نيست، آخرش هم پاى هواپيما ساکت عطسه می کنه و تاج ميگه صبر 

اومد، برگردين!
 اين روزها قبل از مراسم عقد به جاى اين که برن تحقيقات محلی انجام 

بدن، طرف رو  ادش می کنن تو گروه خانوادگی!
حيف اين روزهاى بهارى نيست که با درس خوند خرابش می کنيم؟!

سرعت گيرهاى جاده اى ســه کار می کنن، جلو بندى ماشين رو به فنا 
ميدن، چاى داغ رو می ريزن رو پاهات و راننده رو از خواب بيدار می کنن! 

جنگ جهانی بعدى سر جاى پارکه! يعنی جا پارک پيدا نمی شه، شما تا   
کشور بعدى ميرى اون جا پارک می کنی، دعوات می شه همديگر رو می زنيد!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

 نمی گویند ،دیوانه که نیستند
کدام کلمــه را می تــوان تا 
صبح بیــدار مانــد و این همه 

تکرار کرد ؟!
»صدای زنگ در آمد«
رویا شاه حسین زاده

 »کدام کلمه را می توان 
تا صبح تکرار کرد؟«

جیرجیــرک هــا یــک کلمه 
بیشــتر ندارند،با همــان یک 
کلمه هــم بی شــک،چیزی 
دارم دوســتت  جــز   بــه 

براى خلق آثار هنرى نيازى به ابزار و وســايل خاص نيســت و شــما می توانيد 
با ابتدايی ترين وســايل همراه بــا خالقيت خود، آثارى فاخــر در اين زمينه به 
وجود آوريــد. هنرمنــد برزيلی جهت به وجــود آوردن آثار متمايزى نســبت 
به ديگــر آثار هنــرى در زمينه نقاشــی ، با ايــده نويی که به ذهنش رســيده 
اســت، ســبکی جديدى در خلق آثارش به وجود آورد.او از ســوزن به عنوان 
قلموى خود اســتفاده کرده و باقرار دادن آن در رنگ گــواش ، روى صفحه اى 
 چند ميلی ميترى شــروع به نقاشــی می کنــد و مناظرى زيبــا را به تصوير

 می کشد.

 وفادارترين شوهر دنيا، يک لک لک است! او در طول 16 سال گذشته، هر سال 14 
هزار کيلومتر را پرواز می کند تا از خانه زمستانی اش در آفريقاى جنوبی به روستايی 
در کرواسی برود و همسر معلولش را که به علت زخم گلوله شکارچيان ديگر نمی تواند 
پرواز کند، ببيند. داستان عاشقانه غم انگيز اين دو پرنده، آنها را تبديل به چهره هايی 
محبوب و مشهور در کرواسی کرده است. شوهر فداکار تا فصل جفت گيرى پيش 

همسرش می ماند و به بچه ها به جاى مادر، پرواز کردن را ياد می دهد.
مردمان شبه قاره هند به خاطر عروسی هاى پرزرق و برق و ولخرجی هايی که در 
طول مراسم شادى و سرور دارند زبانزد هستند، به خصوص استفاده از طال و جواهرات 
آن هم به شکل افراطی!»سلمان شــهيد« که يک تاجر اهل الهور است بخشی از 
لباس هاى خود را با طال تهيه کرده است. او در جشن عروسی اش يک کمربند و يک 
جفت کفش از جنس طال پوشيده بود.گفتنی است؛ چندى پيش نيز خبرى از يک 
مرد جوان هندوستانی منتشر شد که اقدام به تهيه يک لباس گران قيمت از جنس 
طال کرده بود. اين مرد 32 ساله با صرف هزينه 25 هزار دالر لباسی از جنس طال 

براى خود دوخته بود تا بتواند دختران جوان را براى ازدواج با خود ترغيب کند.

خلق کوچک ترین تابلو های نقاشی با سوزنداماد پاکستانی با کفش طالی خود خبرساز شد!

با وفا ترین شوهر دنیا

وقتی شیطان راست پنج گاه می نوازد
آقاى اصولی با لحنی آرام اما تهديد کننده پرســيد: آقاى محترم! چه کسی به شما 

اجازه داده که بدون اطالع قبلی به خانه من وارد شويد و پشت ميز ناهار خورى 
من بنشينيد؟ شيطان جواب داد: بحمدا... شما آقاى کتاب خوانده اى هستيد 

و می دانيد که من اجازه طی االرض دارم و در هر زمان به هر کجا که دلم 
بخواهد می توانم بروم. آقاى  اصولی گفت: ولی شما دو روز تمام است که 
داريد با سنتور من راســت پنج گاه می نوازيد.شيطان گفت: دلم گرفته 
بود ، سنتور را که ديدم هوس نواختن به سرم زد، نتوانستم مقاومت کنم. 
حتی يک لحظه هم قطع نکرديد. سی و هشت ساعت است که يک ريز 
می نوازيد، اين طور نيست. ديروز دو ساعت تمام نواختن را متوقف کردم 

وقتی آن صداى تصادف وحشتناک را شنيدم. 
فکر کرديد من مرده ام. نه آقا هنوز پيمانه من پر نشده است بعد از تصادف 

فقط دوســاعت بی هوش بودم و حاال می بينيد که حتی خراش هم 
برنداشته ام.ديشب تا صبح در انتظار شما بيدار نشستم.

صداى سنتورتان تا طبقه سوم بيمارستان می آمد.من در عالم 
 خواب و بيدارى تصور می کردم که در آســمان دارند سنتور
 می زنند. در سکوت و تاريکی می نواختم. اينجا خيلی آرام 
بود.  حاال ديگر برويد. می خواهم اســتراحت کنم. شيطان 
از پشــت ميز برخاســت مضراب ها را در کنار سنتورنهاد 

دکمه هاى آستينش را بست، راســت در چشم آقاى اصولی 
نگاه کر د  وآرام گفت: نمی روم. ) ادامه دارد(

استاد در سال 
1320 بــا يک ســبيل تنومند 

بر پشــت لب در تهران متولد شــد. بعضی ها صدايش 
می کردند:»پير ما«،  بعضی ها صدايش می کردند: »عمو ســبيلو«، 

مادرش صدايش می کرد: »منوچهر:، خودش به  خودش می گفت: »م – پسر 
خاله و الف- اين کاره«. اگر زن می گرفت زنش صدايش مــی کرد: »هوى«. اين را 
می دانست که هيچ وقت زن نگرفت. البته عده اى معتقدند آن قدر سرگرم نوشتن بود 
که وقت ازدواج پيدا نکرد. حسنی نگو بال بگو/ تنبل تنبال بگو را حتما شنيده ايد. خوب 

شاعرش منوچهر احترامی است. استاد جنس اش جور بود. از کودک دو ساله تا پيرمرد 
صدساله مشترى اش بودند  همه نوع اثر ادبی هم در طبله عطارى اش پيدا می 

 شد. شعر، داستان، نثر. خالصه استاد بيخودى به خودش نمی گفت:
 اين کاره! ) کبريت بی خطر(
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