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)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان(

نوبت سوم

صاحبان محترم مشاغل

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات از 

طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان خرداد ماه 

سال جاری می باشد.
م الف:45064

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی    )نوبت دوم(

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/3/27
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/3/28

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 335(

شماره 
مبلغ تضمین برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهمناقصه

)ریال(

احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب جی شیر 96-1-18
)شهرهای جنوب شرق اصفهان()دو مرحله ای(

اعتبارات عمرانی 
)اسناد خزانه 

اسالمی(
26.149.095.2321.308.000.000

اصفهان؛ صاحب  مقام دوم 
چک های برگشتی 

بانک مرکزی اعالم کرد:

 برخورد جدی با گران فروشی 
در اصفهان 3

6
 شهرستان نطنز از لحاظ 

زیر ساخت های فرهنگی فقیر است

 افزایش کشف کاالی قاچاق
در چهارمحال و بختیاری

7

 غرق شدن جوانی 23 ساله
 در زاینده رود

8

 
مدیر سیما و منظر شهری شهرداری اصفهان:

صفحه  11

»شهر هوشمند« که امروزه یکی از آرمان های کالن شهرها به حساب می آید، با معیارهایی در 
زمینه های گوناگون در نظر دارد زمینه بهتری را به لحاظ رفاهی و البته با تحقق شاخصه های 
آن برای مردم به همراه آورد. اما باید پرســید معیارهایی که برای تحقق چنین شهری در 
زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مؤلفه ها وجود دارد چگونه محقق می شود؟ 

طبق بررسی های جهانی این شاخصه...

ادامه در صفحه 11

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان:

اصفهان؛ پیشرو در تحقق شهر 
هوشمند

منظر شهر اصفهان باید در شأن هویت این شهر باشد

3

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 96/3/17

مشاور عالی شــهردار اصفهان گفت: پیگیری استفاده از 
فاینانس به منظور ســاخت خط 2 قطارشــهری اصفهان 
از اهمیت بســیاری برخوردار بوده و تالش ما، به سرانجام 
رساندن این مسئله است. جواد شعرباف در جلسه هفتگی 
کنترل پروژه سازمان قطارشهری اصفهان و حومه، با اشاره به 
اهمیت توجه به موضوع تکمیل خط دوم قطارشهری اصفهان 
و ضرورت توجه به این مسئله اظهار داشت: در حال حاضر 
مدیریت شهری به موضوع خط دوم قطارشهری توجه جدی 
داشته و تالش اصلی ما اختصاص بودجه مناسب به منظور 

ساخت ایستگاه ها و تونل این خط است.
وی  با اشاره به ویژگی های فنی خط دوم قطارشهری اصفهان 
ادامه داد: طول مسیر این خط بالغ بر 24/75کیلومتر بوده 
و اولویت فعلی مســیر ایجاد خط )که 16 ایستگاه میانی 
آن را شامل می شــود( 14/6کیلومتر است. وی با اشاره به 
دیگر ویژگی های خط دوم متــروی اصفهان تصریح کرد: 
این خط 23 ایستگاه دارد که با برنامه ریزی صورت گرفته، 
قرار است در مرحله نخست 16 ایستگاه از این تعداد ساخته 
شده و به بهره برداری برسد. مشاور عالی شهردار اصفهان با 
بیان اینکه مســائل مالی در خط 2 قطارشهری از اهمیت 
بسیاری برخوردار است، افزود: با توجه به این موضوع، تالش 
می کنیم که خط 2 متروی اصفهان از نظر بودجه، شرایط 
خوبی پیدا کرده و اعتبارات مورد نظر خود را دریافت کند. 
با بهره برداری بخشی از خط یک متروی اصفهان، هم اکنون 
11 کیلومتر از این خط حدفاصل ایستگاه قدس تا تختی، 
از ســاعت 7 تا 15 هر روز در حال بهره برداری و اســتفاده 
شهروندان است. قرار اســت که در نیمه نخست سال 96، 
بخش دیگری از قطارشــهری اصفهان بــا بهره برداری از 
ایستگاه های سی و سه پل، شریعتی و آزادی تکمیل شود و 
تا پایان سال، سایر ایستگاه های باقی مانده تا ترمینال صفه 

اصفهان به بهره برداری برسد.

پیگیری استفاده از فاینانس به منظور 
ساخت خط 2 قطار شهری اصفهان

ماشین های بی کیفیتی که همچنان تولید می شوند؛

ارزان، بی کیفیت، پر فروش!
3

مشاور عالی شهردار اصفهان خبر داد:

در گفت و گو با کارشناس فوتبال بررسی شد؛

دالیل تعلل باشگاه ذوب آهن در انتخاب سرمربی
10

خبر آخر 
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شهردار لندن خواستار لغو سفر ترامپ به انگلیس شد
 بعد از آنکه دونالد ترامپ و صادق خان، شهردار لندن در توییترهای خود به یکدیگر حمالت لفظی 
کرده بودند، صادق خان شهردار لندن گفت: از آنجایی که سیاست های رییس جمهور آمریکا با 

ارزش های انگلیسی هماهنگ نیست، سفرش به انگلیس لغو شود.

خبر

امیر دریادار حبیب ا... سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران با اشاره به برگزاری ۲۵ رزمایش در 
سال ۹۶ اظهار کرد: این رزمایش ها در تخصص های مختلف 
و در دریا و سواحل دریای شمال و جنوب انجام می شود و در 
انتها نیز رزمایش بزرگ دریایی والیت ۹۶ را به مرحله اجرا 
درمی آوریم. وی بابیان اینکه تجهیزات نظامی نیروی دریایی 
به روز و تمامی آنها تولید داخل هستند گفت: در همین شمال 
کشور می بینید که در منطقه چهارم دریایی امام رضا )ع( و در 
صنایع دفاعی شهید تمجیدی؛ ناوشکن دماوند نیروی دریایی 
ارتش باافتخار عملیاتی شــده و هم اکنون در عرصه دریاها 
دریانوردی می کند و ناوهای موشک انداز دیگری نیز در دست 
تولید است که به امید خداوند این خط تولید قطعا ادامه دارد.

دریادار سیاری بیان کرد: اعتقاد، تالش و همت ما بر این است 
که کارکنانی را تربیت کنیم تا بتوانند ماموریت های خطیر 
نیروی دریایــی را به ویژه در عرصه دریاهــای آزاد و در بین 

کشورهای جهان به خوبی انجام دهند.

علی الریجانی،رییس مجلس در جلسه علنی دیروز پس از 
ارائه گزارش وزیر کشور درباره  انتخابات ، با اشاره به وجود 
صف های طوالنی در انتخابات یادآور شد: با اینکه چندین 
بار در قوانین گفته شده است که باید انتخابات مکانیزه شود و 
نگرانی مردم رفع و در وقتشان صرفه جویی شود، اما در عمل 
این کار انجام نشد البته در بعضی از حوزه ها انجام شده است. 
علی الریجانی ادامــه داد:  در روز انتخابات هم تغییر فهمی 
نسبت به قانون، آیین نامه و ثبت مشخصات شناسنامه ای 
وجود داشت که همین موضوع وقت گیر بود .وی همچنین 
گفت: این هم از آن دسته مطالبی است که اگر اصالح آیین 
نامه می خواهد، باید انجام شود و وقتی شما کد ملی را ثبت 
کردید، دیگر احتیاجی به ثبت مشخصات شناسنامه ای نباشد 
چون وقت گیر اســت. رییس مجلس تصریح کرد:  من فکر 
می کنم حال زمان خوبی است که وزارت کشور با کمیسیون 
شوراها ارتباط نزدیکی داشته باشد تا مشکالت مرتفع شود 

و انتخابات بعدی با سرعت و آرامش بیشتری برگزار شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد:

برگزاری ۲۵ رزمایش دریایی 
در سال ۹۶

الریجانی:  

 انتخابات باید مکانیزه
 برگزار شود

جهانگیری:

متهم اصلی تولید گازهای 
گلخانه ای آمریکاست

کمالوندی:

برجام، برخالف سروصدای 
آمریکا پیش می رود

معاون اول رییس جمهور در مراســم دوازدهمین دوره 
جایزه ملی محیط زیســت ضمن گرامیداشت یاد امام 
خمینی)ره(، حماسه مشــارکت در انتخابات را به آحاد 
مردم، رهبر معظم انقالب و دکتر روحانی تبریک گفت.

اســحاق جهانگیری از خدمات ارزنده رییس ســازمان 
حفاظت محیط زیست قدردانی کرد و با اشاره به توافق 
اخیر پاریس گفت: متاسفانه کشوری که بیش از همه در 
ایجاد و توسعه گازهای گلخانه ای نقش داشته، در اقدامی 
برتری جویانه و بی حساب نسبت به این توافق به نوعی 
ابراز تردید کرده و اعالم نموده است که ترجیح من بیش 
از اینکه مردم جهان باشــند مردم آمریکا هستند و گویا 
فراموش کرده است که گازهای گلخانه ای تولید شده در 
آمریکا زندگی همه بشریت را تهدید کرده و این اتفاق اگر 
یک متهم اصلی داشته باشد این متهم آمریکاست که باید 
به وظایف انسانی و قانونی خود طبق توافق نامه پاریس 

عمل کند.

بهروز کمالوندی، سخنگوي سازمان انرژی اتمی ، درباره 
ادعای برخی رسانه های غربی مبنی بر اینکه قزاقستان 
به دلیل سیاســت های ضدایرانی دولت آمریکا صادرات 
اورانیوم بــه ایران را معلق کرده اســت، اظهار داشــت: 
مذاکرات با قزاقســتان برای تحویل کیک زرد در جریان 
است و اینها تعابیری است که از سوی رسانه های دسته 
چندمی انگلیس پخش می شود. سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی گفت: این موضوع در حال پیگیری است، اما باید در 
کمیسیون مشترک مطرح شود.کمالوندی با بیان اینکه 
کشورهای مختلف دنیا بویژه اتحادیه اروپا از برجام حمایت 
می کنند و موضع مخالفی در این رابطه وجود ندارد، عنوان 
کرد: ترامپ مواردی که قرار است تحریم ها ادامه پیدا نکند 
را امضا کرده که البته تحریم هایی در خصوص اشخاص و 
شرکت ها هم وجود داشته که وزارت خارجه متقابال پاسخ 
 داده و به هر حال واقعیت قضیه این اســت که برخالف

 سر و صداهای آمریکا برجام پیش می رود. 

بین الملل

وزیر اول اسکاتلند معتقد است که این کشور احتماال در 
سال ۲0۲۵ از انگلیس استقالل یابد. نیکوال استورجن 
در مصاحبه ای با شبکه itv با اشــاره به اینکه اسکاتلند 
در فعالیت های خود مستقل است اظهار داشت: موضوع 

استقالل از انگلیس، گزینه ملت اسکاتلند است.

ناوهای هواپیمابر آمریکایی رونالد ریگان و کارل وینسون 
که در اوج تنش ها با کره شمالی به دریای ژاپن اعزام شده 
بودند، این منطقه را ترک کردند. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، رسانه های ژاپنی گزارش دادند که این دو ناو 
هواپیمابر آمریکایی پس از پایان رزمایش مشترک نظامی 

دریای ژاپن را به مقصد آمریکا ترک کردند.

پیش بینی درباره استقالل 
اسکاتلند

بازگشت دو ناو هواپیمابر 
آمریکایی از دریای ژاپن

یادداشت

اخبار کوتاه

محمدعلی نجفی، مشاور رییس جمهور در مورد اینکه گفته می شود شما 
در دولت آینده یکی از وزرای کابینه دوازدهم خواهید بود و آیا این خبر 
صحت دارد یا خیر؟ گفت:  اینکه چه افرادی در کابینه باشند در حیطه 

اختیارات آقای روحانی است و ایشان در این باره تصمیم می گیرند.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما رییس جمهور در کدام بخش 
از کابینه تغییراتی را ایجاد خواهد کرد؟ گفــت:  باید منتظر ماند، اما 

پیش بینی من این است که ۵0 درصد کابینه فعلی تغییر خواهد کرد.

الورنتیف، نماینده ویژه پوتین در جریان سفر به تهران با امیر دریابان 
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین حسین جابری 
انصاری، معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه دیدار و رایزنی می کند.

این مقام عالی رتبه روس در اوایل اردیبهشــت ماه سال جاری نیز به 
تهران سفر کرده بود و با علی شمخانی و حســین جابری انصاری در 
خصوص آخرین تحوالت سوریه و روند نشســت آستانه گفت وگو و 

تبادل نظر کرده بود .
الورنتیف و جابری انصاری ریاست هیئت های روســیه و ایران را در 
کنفرانس بین المللی سوریه موسوم به نشست آستانه بر عهده دارند و 

تاکنون چهار دوره نشست آستانه برگزار شده است.

 رهبر اکثریت ســنای آمریکا گفت که طرح تحریم های جدید ایران 
به رای گذاشته شد.

میچ مک کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا در 
تالش است تا سنا را برای وضع تحریم های جدید علیه ایران و به عالوه 

تجدید محدودیت های مالی علیه روسیه ترغیب کند.
طرح تحریم های جدید ایــران از حمایت هر دو حــزب دموکرات و 
جمهوری خواه برخوردار است و این طرح در اواخر ماه مه در کمیته روابط 
خارجی به تصویب رسید. این طرح منجر به افزایش تحریم های ایران به 
بهانه برنامه موشکی بالستیک این کشور و آنچه واشنگتن حمایت ایران 

از تروریسم می خواند، خواهد شد.
لینســی گراهام، ســناتور جمهوری خواه آمریکا نیز پیش از این به 
خبرنگاران گفته بود که برای به ثمر رساندن طرح تحریم های جدید 
ایران تالش خواهد کرد و خرسند است که کشورش در نهایت کاری در 

قبال ایران انجام می دهد.

گروهی از سپرده گذاران موسسه کاسپین و معلمان حق التدریسی و 
نهضت سوادآموزی در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع اعتراضی 
کردند. جمعی از سپرده گذاران موسســه مالی و اعتباری کاسپین ، 
برای چندمین بار در اعتراض به عدم پرداخت وجوه خود و همچنین 
بی توجهی به سود ســپرده هایشــان مقابل مجلس تجمع کردند و 
 خواهان رسیدگی مسئوالن امر برای تعیین سرنوشت سپرده گذاران

 شد ند.
از ســوی دیگر جمعی از معلمــان حق التدریــس و مربیان نهضت 
سوادآموزی نیز برای چندمین بار در اعتراض به وضعیت استخدامی 
خود و عدم رعایت قوانین در جذب و استخدام آنها، مقابل درب مجلس 
شورای اسالمی تجمع کرده و خواستار رسیدگی مسئوالن به وضعیت 

آنها شدند.

عکس روز

 گوش جان سپردن به گزارش 
وزیر کشور از انتخابات

نجفی:

 ۵۰ درصد کابینه دولت تغییر می کند

نماینده ویژه پوتین به تهران می آید

»سنا« درباره ایران رای گیری 
می کند

تجمع سپرده گذاران موسسه 
کاسپین مقابل مجلس

آگهی تجدید مزایده 

جالل ربیعی - شهردار ورنامخواست

شهرداری ورنامخواســت در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر نســبت به واگذاری ۲ پالک زمین، با 
کاربری مسکونی با رعایت صرفه و صالح شهرداری از طریق تجدید مزایده بر اساس قیمت کارشناسی اقدام نماید.

الف( متقاضیان می بایســت برگ تجدید مزایده را به عنوان قبول کلیه شــرایط امضاء نمــوده و به انضمام صرفاً 
ضمانت نامه بانکی یا فیش نقدی به میزان ۵% قیمت کارشناســی واریز نقدی به حســاب 310000348۶007 به نام شــهرداری 
ورنامخواست تا پایان وقت اداری مورخ 13۹۶/03/30 در پاکت)الف( و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت )ب( به دبیرخانه محرمانه 

)حراست( شهرداری تحویل نمایند.
ب( مهلت دریافت اسناد تا تاریخ شنبه ۹۶/3/۲7 می باشد و پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح روز 4 شنبه مورخ ۹۶/۶/31 در جلسه 

کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری تشکیل خواهد شد، باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد.
ج( برندگان اول و دوم و سوم تجدید مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

د( شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
ه( پرداخت هزینه های کارشناسی، آگهی درج شده در روزنامه و کلیه هزینه های نقل و انتقال دفترخانه، دارایی و عوارض و... به عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
ی( به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

و( شرکت کنندگان می بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مزایده مندرج است.

شماره تماس شهرداری ۵۲۲۵1030 

»نیروهای سوریه دموکراتیک« زمان حمله نهایی به رقه، 
پایتخت تروریست های داعش در سوریه را اعالم کرد.

خبرگزاری رویترز به نقــل از»ابراهیم ابراهیم« رییس 
مرکز اطالع رســانی حزب»اتحــاد دموکراتیک ُکرد« 
سوریه اعالم کرد که نیروهای سوریه دموکراتیک بعد از 
موفقیت در آزادسازی چند روستای حومه رقه، حمله به 
رقه را آغاز خواهند کرد.بر اساس این گزارش یگان های 
دفاع از کردهای سوریه که بخشــی از ائتالف نیروهای 
سوریه دموکراتیک هستند، شنبه گذشته اعالم کردند 
که مرحله پنجم که مرحله نهایی عملیات آزادسازی رقه 
است، تا چند روز آینده آغاز خواهد شد.ائتالف نیروهای 
سوریه دموکراتیک شامل گروه های کردی و عربی تحت 

حمایت ائتالف آمریکاست.

العالم: دو گروه تروریستی موسوم به » تحریر الشام « و »اسود 
االسالم« در روستای تل الطوقان در حومه شرقی شهر ادلب 
در شمال سوریه به جان هم افتادند.تحریر الشام با حمله به 
یکی از مواضع اسود االســالم یکی از تروریست های گروه 
رقیب را به قتل رساند. اســود االسالم هم چند تروریست 

تحریر الشام را به اسارت و چند خودرو را به غنیمت گرفت.

  زمان حمله به رقه سوریه
 اعالم شد

جنگ دو گروه تروریستی 
رقیب در شمال سوریه

نوبت دوم 

این نوشتار زیر عنوان»عربستان به سمت منزوی ساختن قطر 
به عنوان بخشی از جنگ نیابتی با ایران حرکت کرد« تنظیم 

و منتشر شد.
براساس این گزارش، عربستان با متهم ساختن قطر به حمایت 
از تروریسم و قطع روابط دیپلماتیک، واکنشی تند به مواضع 

اخیر این کشور نشان داده است.
آل سعود قصد دارد با اقدامات سنگین و فوری، قطر را در جهان 

عرب منزوی کند.
وکس مگزین )vouxmagazine( نیز در مطلبی با عنوان 

مشابه به این موضوع می پردازد.
وکس مگزین نوشت: عربستان سعودی، امارات متحده عربی، 

بحرین و مصر، قطر را به حمایت از تروریسم متهم کردند.
ترامپ قصد داشــت ائتالفی جدید علیه ایران ایجاد کند، اما 
کانون اتحاد پیشین کشورهای عربی نیز درحال فروپاشی است.

این نشریه انگلیسی زبان می افزاید: با اقدامات این چهار کشور، 
بدترین شکاف طی سال های اخیر بین برخی از قدرتمندترین 

دولت های جهان عرب، ایجاد شده است.
براساس این گزارش، عربستان ســعودی، بحرین و امارات به 
عنوان سه عضو از اعضای شــش گانه شورای همکاری خلیج 

فارس با مطرح کردن مباحث مربوط به تروریسم، روابط خود 
با دوحه را قطع کرده اند.

 گفتنی است؛ عربستان در شرایطی اتهام حمایت از تروریسم را 
علیه قطر مطرح کرده که ریاض طی سال های اخیر با»حمایت 
از تفکرات افراطی و تروریســت های داعش« از یک ســو و» 
کشتار غیرنظامیان در یمن« از سوی دیگر به محور تروریسم و 

جنایات جنگی در منطقه تبدیل شده است.
وکس مگزین نوشــت: در عین حال ائتالف عربی به رهبری 
عربستان سعودی که دو سال است در یمن می جنگند، اعالم 

کرده که قطر را از این ائتالف اخراج کرده است.
براســاس این گزارش؛ ائتالف تحت رهبری عربستان مدعی 
شده علت اخراج قطر، حمایت از سازمان هایی همچون القاعده 

و گروه داعش می باشد.
قطر نباید از ســر ضعف و تنهایــی، قافیه را به 

عربستان ببازد
با این حال آنچه از امثال این گزارش ها و تحلیل بر می آید و به 
خصوص با آن شناختی که از امثال کشورهایی مثل عربستان 
داریم، به سادگی می توان این موضوع را متوجه شد که نباید 
گذاشت که قطر تحت فشــار زیاد و در اثر ترس، قافیه تنش 

فعلی را به تیم عربستان ببازد؛ هر چند که اگر این امکان وجود 
داشته باشد که قطر با عربستان سازش کند نباید گذاشت که 

عربستان قطر را نقره داغ و مجبور به تسلیم کند.
چرا که این موضوع می تواند موجب کیسه شدن ماست دیگر 
کشــورهای کوچک و خصوصا عرب منطقه شود تا هژمونی 
عربستان را تمام وکمال بپذیرند و کامال در اثر ترس از عربستان 

بیش از گذشته مطیع شوند.
در حقیقت در صورتی که قطر از سر ضعف شدید وتنهایی در 
این بحران عقب نشینی کند، موجب این خواهد شد که منطقه 
بعد از این بحران تمام عربی با عربستان متفاوتی روبه رو باشد.

بر اساس آنچه مقامات قطری گفته اند ،آنها در پی افزایش تنش 
نیستند و در پی حل این بحران با گفت وگو هستند، با این وجود 
به نظر می رسد به هیچ وجه به صالح نیست که قطری ها از سر 
ضعف وارد موضوع حل این بحران شوند؛ لذا بهتر است با حفظ 

جانب احتیاط قطر در این بحران تنها گذاشته نشود.
بعد از قطر، ایران؟!

 در همین راستا، دکتر رضا سراج ،کارشناس مسائل سیاسی 
 در کانال تلگرامی خود نوشــت: وزیر جنگ رژیم اسراییل با 
ذوق زدگــی از قطع رابطــه برخی کشــورهای عربی با قطر 

)سیاست انزوا و اجبار( استقبال کرد. علت چیست؟
در نگاه اول شــاید بتوان دالیل زیر را برای چرایی اســتقبال 
صهیونیست ها از اعمال سیاســت »انزوا و اجبار« علیه قطر 
فهرست کرد. تشدید فشــار به برخی از جریان های مقاومت 
در منطقه )حمــاس(، به ُمحاق رفتن موضوع فلســطین در 
جهان عرب، نزدیک شــدن هرچه بیشتر کشورهای عربی به 
اسراییل و عادی سازی روابط آنان با رژیم صهیونیستی، آغاز 
شکل گیری ناتوی )جبهه( عربی علیه ایران و... اما در نگاه دوم 
به نظر می رسد باید به الیه های عمیق تری توجه کرد؛ آنجایی 
که وزیر جنگ اسراییل آن را نشانه ای می داند که بعد از قطر، 

نوبت ایران خواهد بود.
مجله آمریکایی »فارین افرز« از مدت ها قبل با اشاره به سیاست 
اجبار و انزوا  علیه ایران نوشــته بود : »ایــاالت متحده،باید 
ایران را به خاطر اقداماتش در منطقه، حمایت از تروریســم 
و نقض حقوق بشــر تنبیه کند...باید با بازگشــت تحریم ها 
 تا جایی که ممکن اســت ایــران را از اقتصــاد جهانی جدا 
کنیم.  باید کمپینی برای جنگ سیاسی علیه ایران تشکیل داد 
که نارضایتی مردم ایران از حکومت را تشدید کرده و تفرقه را 
در دایره حاکم )حاکمیت( تعمیق کند.باید تلویزیون، رادیو و 
شبکه های اجتماعی این پیام را )برای مردم ایران( ایجاد کند 
که حکومتی با محوریت روحانیت تنهــا موجب محرومیت 

اقتصادی و سیاسی می شود.«

بعد از بحران قطر، آل سعود می تواند خطرناک تر شود؛

قطر نباید از سر ضعف و تنهایی، قافیه را به عربستان ببازد

برجامانتخاباتدیدگاه

پایگاه ای بی اس نیوز )ABS News( با انتشار یادداشتی به بررسی اقدامات تهاجمی عربستان  زاینده رود
برای منزوی کردن قطر پرداخته است.

بروس ریدل، کارشناس سابق ســیا و از هواداران محمد بن نایف )رقیب 
محمد بن سلمان در سلطنت( در گزارشی در اندیشکده بروکینگز نوشته 
که قرارداد تســلیحاتی 110 میلیارد دالری سعودی، اخبار جعلی است. 
چیزی برای سنا جهت بررسی ارسال نشده و با هر کجا که تماس می گیرم 
خبری از قرارداد مکتوب ندارند. هیچ قرارداد جدیدی تا کنون احراز هویت 
نشده و همه این قراردادها در دوره باراک اوباما شروع شده است. باید در 
نظر داشت که ریدل از هواداران محمد بن نایف است و در مدح او بارها در 
همین اندیشکده بروکینگز یادداشت نوشته است. احتماال در تالش است 
که تیم حاکم حال حاضر سعودی را زیر ســوال ببرد یا اینکه عدم وجود 
قرارداد نشان دهنده این است که عدد 110 میلیارد دالر باید به عنوان باج 
به آمریکا پرداخت شود و قرارداد تسلیحاتی تنها بهانه این پرداخت است.

پایگاه خبری آمریکایی براساس یک ســند آژانس امنیت ملی این کشور 
مدعی شد که روسیه چند روز قبل از انتخابات به یکی از نرم افزارهای سیستم 

انتخاباتی ۲01۶ آمریکا حمله سایبری کرده بود.
این سند فوق محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا مدعی است که اخیرا تجزیه 
و تحلیل هایی به دست آورده مبنی بر اینکه روســیه به مدت چندین ماه 
تالش های سایبری علیه عناصر انتخاباتی آمریکا و ساختار رای گیری این 

کشور انجام داده است. 
با این حال یک افسر اطالعاتی آمریکا که نخواسته نامش فاش شود در این 

زمینه گفته است که لزوما نمی توان از این گزارش نتیجه گیری نهایی کرد.
اگر اصالت این گزارش اطالعاتی تایید شود بحث مداخله خارجی در انتخابات 
آمریکا که تاکنون چندین قربانی داشته است را وارد فاز جدیدی خواهد کرد.

کارشناس سابق سیا ادعا کرد: 

قرارداد تسلیحاتی 11۰ میلیارد 
دالری، جعلی است

اینترسپت براساس گزارش آژانس امنیت ملی آمریکا: 

روسیه به نرم افزار انتخاباتی ۲۰1۶ 
آمریکا حمله سایبری کرده بود
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با اعالم فهرست شــرکت های فاقد اعتبار از سوی ســازمان امور 
مالیاتی، از این پس تمامی فعاالن اقتصادی می توانند با مراجعه به 
سامانه ارزش افزوده، از اعتبار طرف های تجاری خود پیش از انجام 

مطمئن شوند.
ســازمان امور مالیاتی، طی اقدامی به منظور افزایش شفافیت  در 
معامالت و فهرست اسامی شرکت های فاقد اعتبار در سامانه مالیات 
بر ارزش افزوده، شرایطی را فراهم کرده تا تمامی فعاالن اقتصادی 
بتوانند با طرف های تجاری خود که دارای کدهای اقتصادی معتبر 
هستند، معامله انجام دهند. بر این اساس هر یک از فعاالن اقتصادی، 
اشخاص حقیقی و حقوقی، می توانند با ورود به این سامانه از میزان 
اعتبار طرف های تجاری خود مطلع شده و با اطمینان خاطر نسبت به 

انجام معامالت اقدام نمایند.
راه اندازی این سامانه و اعالم فهرست شرکت های فاقد اعتبار، گامی 
در راستای افزایش شفافیت و صحت سنجی انجام معامالت از سوی 
فعاالن اقتصادی اســت که به صورت یک امکان مطلوب، در اختیار 
کاربران قرار گرفته است. بر این اساس کنفدراسیون صادرات ایران، 
ضمن استقبال از این حرکت سازمان امور مالیاتی در راستای افزایش 
شفافیت، از تمامی فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان ارجمند تقاضا 
دارد تا در جهت استعالم معتبر از سازمان امور مالیاتی اقدام کنند. 
اسامی مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار به دلیل صورتحساب واقعی 

را می توانید در آدرس https://www.evat.ir مشاهده نمایید.

ویژه

اخبار

رییس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی شاپ  اصفهان گفت: 
از اواخر ماه های سال گذشــته تاکنون شش ماه است که 
قیمت ها در بین واحدهای صنفی در بازار اصفهان رقابتی 
و آزادسازی شده است. محمود رنجبر پیرامون افزایش نرخ 
قیمت انواع بستنی در ایام رمضان امسال نسبت به رمضان 
سال گذشته، افزود: فقط با احتساب نرخ تورم، ۱۲ درصد 
افزایش قیمت داشته ایم که خیلی حائز اهمیت نبوده است.

وی یادآور شد: با وجود آزادسازی نرخ ها، تمام محصوالت 
ما سقف قیمت دارد و هیچ کدام از واحدهای صنفی اجازه 
گران فروشــی و تصدی از نرخ های مصوب را ندارند. رنجبر 
افزود: با احتساب افزایش نرخ و آزادسازی قیمت ها، در حال 
حاضر بستنی سنتی مخصوص با خامه، هر کیلوگرم ۱۰ هزار 
تومان، بستنی زعفرانی ۱۲ هزار تومان، فالوده هر کیلوگرم 
۸ هزار تومان و بستنی میوه ای هر کیلوگرم ۱۳ هزار تومان 
در واحدهای صنفی اصفهان به فروش می رسد. وی با اشاره 
به فعالیت ۱۶ بازرس اتحادیه در شهر اصفهان افزود: برای 
بررسی عملکرد واحدهای صنفی و نظارت بر نحوه فعالیت 
آنها به لحاظ مسائل بهداشتی، تعداد بازرسان اتحادیه را در 

ایام ماه رمضان و حتی تابستان افزایش می دهیم.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان با بیان اینکه در بخش تامین کاالهای اساسی اقدامات 
الزم انجام شد گفت: متخلفانی که اقدام به گران فروشی کنند جریمه 

شده و در صورت تکرار شدن ممکن است واحد صنفی پلمب شود.
محمد مجیری اظهار داشت: واحدهای بازرسی و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجــارت و اتاق اصناف، همگام با یکدیگــر در زمینه نظارت بر 
واحدهای صنفی )که اقدام به تامین کاالهای اساســی می کنند( فعال 

هستند.
وی با اشــاره به نحوه نظارت بر انــواع تعاونی ها بیان کــرد: تعاونی ها 
مجوزشــان را از اداره تعاون دریافت کــرده و زیر مجموعه اتاق اصناف 
نیســتند، مگر اینکه به عموم مردم عرضه داشته باشند؛ در این صورت 

مکلف به اخذ پروانه کسب هستند.

براساس آمار تفکیکی چک های برگشتی اعالم بانک مرکزی در اسفند 
ماه سال گذشته، تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین و استان های 
ایالم، کهگیلویه و بویراحمد و مناطق آزاد کمترین چک برگشــتی را 
داشته اند. براساس اعالم بانک مرکزی، استان های تهران با 4۸7 هزار و 
۳۰۰، اصفهان با ۱5۰ هزار و ۲۰۰ و خراسان رضوی با ۱۱۸ هزار و ۲۰۰ 
فقره چک برگشتی، بیشترین چک برگشتی را در اسفندماه سال گذشته 
به خود اختصاص داده اند. ارقام این چک ها نیز به ترتیب برای استان های 
تهران، اصفهان و خراسان رضوی 7۳ هزار و 7۳4 میلیارد ریال، 7 هزار 
و 559 میلیارد ریال و ۸ هزار و ۱۳9 میلیارد ریال بوده است. همچنین 
استان های ایالم با 9۰۰، کهگیلویه و بویراحمد با هزار و مجموع مناطق 
آزاد کشور با یک هزار و ۱۰۰ فقره چک، کمترین آمار تعداد چک های 

برگشتی را در اسفندماه ۱۳95 به خود اختصاص داده اند.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت و معدن: 

برخورد جدی با 
گران فروشی در اصفهان

بانک مرکزی اعالم کرد:

اصفهان؛ صاحب مقام دوم 
چک های برگشتی

رییس صنف کشاورزان شرق اصفهان گفت: در سال گذشته 
قرارداد ســاماندهی مســیر آب زاینده رود با سازمان نظام 
صنفی کشاورزی منعقد شد و اقدامات مناسبی نیز صورت 
گرفت اما تا کنون هیچ پرداختی از سوی دولت برای این کار 

اختصاص نیافته است.
حسن محسنی اظهار کرد: در سال زراعی جاری، مجموعا 
۱۸ روز آب به کشاورزان داده شــد که این عدد برای سال 
قبل، ۲۸ روز بود و همین باعث شد تا ۳۰ درصد از زمین ها 

زیر کشت نروند.
وی در رابطه با میزان برداشت محصول در این منطقه بیان 
کرد: به این دلیل که آب در آبان ماه در اختیار کشاورزان قرار 
نگرفت، برداشت ها با کاهش همراه خواهد بود و پیش بینی 
می شود بین ۱۰ الی ۱5 درصد، محصول کمتری از هر هکتار 

برداشت شود.
رییس صنف کشاورزان شرق اصفهان در رابطه با اقدامات 
الزم برای ساماندهی رودخانه نیز بیان کرد: در سال گذشته 
قرارداد ساماندهی مسیر آب رودخانه با سازمان نظام صنفی 
کشاورزی منعقد شد و اقدامات مناسبی نیز صورت گرفت 
اما تاکنــون هیچ پرداختی از ســوی دولت بــرای این کار 

اختصاص نیافته است.
محســنی ادامه داد: نظام صنفی و پیمانــکاران مربوطه، 
همه کارکرد خــود را از دولت طلبکارنــد و اگر بودجه  این 

 کار تامین شود، وضعیت آب رســانی به شرق بهبود خواهد 
یافت.

وی یادآور شــد: برای دریافت ۳۰ مترمکعب آب در منطقه 
آبشار، نیازمند بازگشــایی 55 مترمکعب آب از دریچه سد 
چم آسمان هستیم و اگر ســاماندهی به  خوبی انجام شود، 
۶۰ درصد از ۲۲ مترمکعب هدر رفت آب قابل جبران است.

رییس صنف کشــاورزان شــرق اصفهان، در خاتمه تاکید 
کرد: عدم اختصاص بودجه به طرح های انتقال آب به حوزه 
زاینده رود، مسائل و مشکالت فراوانی ایجاد کرده و اگر طرح 
بهشت آباد و احداث سد تونل ســوم کوهرنگ تامین اعتبار 

شوند، بسیاری از مشکالت رفع خواهد شد.

 پنج هکتــار از اراضی چــادگان به منظور ســاماندهی 
کارگاه های تولیدی و مصنوعات الســتیکی مســتقر در 
روستای آنالوجه، به شرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان جهت احداث ناحیه صنعتی آنالوجه تحویل گردید.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، با 
اشاره  به ضرورت عملی شدن منویات مقام معظم رهبری 
در زمینه اقتصاد مقاومتی و همچنین توجه ویژه دولت تدبیر 
و امید به توســعه و ایجاد رونق در مناطق محروم و کمتر 
برخوردار کشــور، از تحویل پنج هکتار از اراضی روستای 
آنالوجه به این شــرکت جهت ایجاد ناحیه صنعتی جهت 
استقرار کارگاه های تولیدی و مصنوعات الستیکی خبر داد 
و گفت: در نشست با فرماندار محترم شهرستان چادگان، 
این اراضی به این شرکت تحویل داده شد و بر تسریع  اجرای 
پروژه های زیر ساختی در این اراضی جهت استقرار فعاالن 

صنعتی تاکید شد.
 محمد جواد بگی با بیان اینکه ایــده اولیه احداث ناحیه 
صنعتی آنالوجه در بازدید جناب آقای دکتر یزدانی، معاون 
محترم وزیر صنعت، معــدن و تجارت و مدیرعامل صنایع 
کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران از شهرستان 
چادگان، توسط فرماندار محترم این شهرستان مطرح شد، 
افزود: با پیگیری های انجام شده و اخذ مجوزهای الزم از 
سازمان های ذی ربط، پنج هکتار از این اراضی در اختیار 

شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان قرار گرفت و به 
منظور کمک به ایجاد اشــتغال پایدار در منطقه چادگان،  
عملیات اجرایی پروژه هــای زیر ســاختی در این ناحیه 

تسریع خواهد شد.
وی توجه ویژه به توســعه پایدار و منطقــه ای را یکی از 
اولویت های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
کشور  عنوان کرد و افزود: شــرکت شهرک های صنعتی 
اســتان اصفهان با رویکردی جدید، توسعه همه جانبه و 
کمک به توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال در مناطق محروم 
و کمتر توسعه یافته استان را در رأس برنامه های خود قرار 

داده است .

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان خبر داد: 

احداث  ناحیه صنعتی آنالوجه درپنج هکتار از اراضی چادگان

کشاورزی
رییس صنف کشاورزان شرق اصفهان عنوان کرد:

کاهش 15 درصدی برداشت محصول به دلیل نوسان های آب

صنعت خودروســازی در ایــران در 
چند ســال اخیر همیشه جزو صنایع 
پرحاشیه بوده اســت. کارشناســان صنعت خودرو اعتقاد 
دارند افزایش کیفیت خودروهای داخلی و رقابت پذیری این 
محصوالت با خودروهای خارجــی از راه های تحقق اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشــتغال در صنعت خودرو است و این در 
حالی است که در حال حاضر مصرف کنندگان ایرانی به دلیل 
نارضایتی از کیفیت خودروهای داخلی، ترجیح می دهند از 
خودروهای وارداتی استفاده کنن. واردات خودرو و هر کاالی 
دیگری به معنای ایجاد اشتغال برای کارگران خارجی است؛ 
بنابراین خودروسازان داخلی باید کیفیت خودروهای داخلی 
را در حدی افزایش دهند که ایــن محصوالت با خودروهای 

وارداتی رقابت کنند. 
از سوی دیگر عواملی همچون انحصاری بودن بازار، از دالیل 
پایین بودن کیفیت برخی از خودروهای تولیدی داخل است.

تولیــد خودروهای بــا کیفیــت داخلی باعــث جلب نظر 
مصرف کنندگان بــه خودروهای داخلی و به همان نســبت 
افزایش تولید این محصوالت و رشــد اشــتغال خواهد شد؛ 
در این زمینه خودروســازان باید در تعامل با خودروســازان 
بین المللی نسبت به انتقال دانش روز صنعت خودروی جهان 

برای تولید خودروهای با کیفیت و جدید اقدام کنند.
نگاهی به خودرو هــای تولیدی دنیا بــا کالس های هم تراز 
خودروهای تولیدی در ایران خودرو و ســایپا، نشان از میزان 
کارایی و  بهره وری آنها دارد و کار به جایی رسیده که حتی با 
تعرفه های باالی ۱۲۰ درصد، قابل رقابت با خودرو های چینی 
نیســتند؛ خودروهایی که در قیاس با تولیدات داخل دارای 
آپشن های کامل تری هستند و البد مونتاژ آنها بهتر از داخل 
اســت! اما این روزها در همین رقابــت ناعادالنه و با اختالف 
۱۲۰ درصدی قیمت، تولیدکنندگان داخلی راضی نشــده 
و دائم بر طبل گرانی می زنند؛ شــاید در آن سو باز خواستار 
افزایش تعرفه اند تا مــردم چاره ای بــرای انتخاب تولیدات 

داخلی نداشته باشند.
این درحالی اســت که خودروهای غربی با ارزان شدن مواد 
پتروشیمی،  ورق های فوالدی و... ارزان ترشده و با آپشن های 
جدید و امکانات بیشــتری بــه بازارها عرضه می شــوند. در 
اینجا منظور، حمایت از واردات نیســت اما آیا این تولیدات 
با این ســطح کیفی، راهی برای دفــاع ازکاالی داخلی باقی 

گذاشته اند؟!
کاش مسئوالن خودروساز کشــور ما به جای راحت ترین راه 
برای کســب درآمد یعنی افزایش قیمت هــا و البی و ادعای 

استدالل های کارشناســی برای گرانی، یکبار هم که شده به 
مردم توضیح می دادند که چرا باید این خودروها را با چنین 
کیفیت و چنین قیمتی بخرند؟ چرا با گذشــت هر سال باید 
طعم گرانی را بچشــند، آن هم در شــرایطی که هر از چند 
گاهی نمایندگان مجلس یا کارشناسان، قیمت تمام شده این 
خودرو ها را در صورت ساخت در یک کارخانه با بهره وری باال، 

در حد نصف آن برآورد می کنند.
با تمام این اوصاف اخیرا شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایــران، گــزارش ارزیابی کیفــی خودروهــای تولیدی در 

اردیبهشت ماه امسال را منتشر کرد. 
بررســی این گزارش نشــان می دهد که همچــون ماه های 
پیش از آن بیشــتر وانت های در حال تولید در خودروسازان 
داخلی، تنها یک ســتاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده و 
در پایین ترین سطح کیفی قرار دارند. این وانت ها شامل وانت 
نیسان دوگانه سوز، وانت آریسان، وانت نیسان تک سوز، وانت 
مزدا کارا ۲۰۰۰ دوکابین، وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ تک کابین و 
وانت سایپا ۱5۱ هستند. البته دو وانت تولیدی در اردیبهشت 
ماه شــامل وانت پیکاپ فوتون و وانت تندر نیز توانسته اند به 

ترتیب دو و سه ستاره کیفی را کسب کنند.
در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصوالت 
بســته به کیفیت خود، یک تا پنج ســتاره کیفــی دریافت 
می کنند. یک ستاره پایین ترین ســطح کیفی و پنج ستاره 

باالترین سطح کیفی را نشان می دهد.
اگر انتظار داریــم از خودروی داخلی حمایت شــود و مردم 
گرانی خودرو ها را بپذیرند، باید نشان دهیم که این افزایش نه 
از سر توان چانه زنی و متکلم وحده بودن در بازار خودرو، که به 
دلیل ارائه خدمات بیشتر یا محصول باکیفیت تر است؛ وگرنه 
روزی فرا خواهد رسید که همین حمایت چند ده ساله چنان 
این صنعت را به زمین خواهد زد که دیگر نخواهد توانســت 

از جای برخیــزد و حتی با 
دوپینگ هــای ارزانی ارز و 
واردات هم زنــده نخواهد 

ماند.
در پایان باید مدیران عامل این 
شــرکت های خودرو سازی، 
مردم را در خریــد اجباری 
تولیدات داخلی اقناع کنند؛ 
برای این منظور می توانند به 
جای شــروع از نقطه گرانی، 
نخست راه های کوچک کردن 
و کاهش هزینه ها و نیروهای 
مــازاد سفارشــی آقازاده ها 
و مســئوالن را )که در بدنه 
شبه کارشناســی و ادارات 
مشــغول اند( کنار گذاشته 
ونشــان دهند که هدف آنها 
اصالح و بازسازی این صنعت 

است، نه گرانی و گرفتن پول از مردم!

سکه تمام بهار آزادی
11،760،000 ریال)طرح جدید(

6،370،000 ریالنیم سکه

3،620،000  ریالربع سکه

2،500،000 ریالسکه یک گرمی

1،146،170 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: قرارداد ساخت لوله های CRA که میان 
شرکت ملی نفت ایران و یک کنسرسیوم اسپانیایی-ایرانی امضا شــده، یکی از الگوهای 
مناسب برای جذب سرمایه  خارجی است.حمیدرضا فوالدگر گفت: در هر قراردادی باید به 
توانمندسازی تولیدکنندگان  داخلی توجه شود، از آنجا که توان تولید این لوله ها را به این 
شکل تا به حال نداشته ایم، امضای این قرارداد الگویی مناسب برای انتقال دانش فنی به کشور 
محسوب می شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی افزود: تولید 

لوله های CRA در داخل، ایران را صاحب یک فناوری مهم در این عرصه خواهد کرد و بدون 
 CRA تردید این نوع قراردادها یکی از نیازهای صنایع کشور است. قرارداد ساخت لوله های
)لوله مقاوم در برابر خوردگی( به ارزش تقریبی 55۶ میلیون یورو، سوم خردادماه با حضور 
بیژن زنگنه وزیر نفت، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و حبیب ا... بیطرف معاون 
امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت، میان رامین قلمبر دزفولی، مدیر پشتیبانی ساخت 
و تامین کاالی شرکت ملی نفت ایران و محمد جان نثاری، مدیرعامل شرکت فوالد اصفهان 

و مدیرعامل شرکت توباچک )TUBACEX( اسپانیا امضا شد. این قرارداد در مسیر اجرای 
طرح بومی سازی ۱۰ گروه خانواده کاالهای صنعت نفت امضا شده است و پنجاه و سومین 
قراردادی است که در قالب این طرح امضا می شود. با امضای این قرارداد میان شرکت ملی نفت 
ایران و کنسرسیوم شرکت های توباچک )TUBACEX( اسپانیا و شرکت فوالد اصفهان، ۶۰۰ 
کیلومتر لوله مغزی CRA مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس از طریق مشارکت سازندگان 
داخلی و خارجی تامین می شــود و عالوه بر تامین نیازهای صنعت نفت، دانش فنی تولید 
لوله های آلیاژی به ویژه لوله های CRA به طور کامل به داخل کشور انتقال یافت و پس از پایان 

زمان قرارداد، ایران به یکی از تولیدکنندگان این کاالی راهبردی در دنیا تبدیل خواهد شد.

قرارداد ساخت لوله های CRA؛ الگویی مناسب برای انتقال دانش فنی

ماشین های بی کیفیتی که همچنان تولید می شوند؛

ارزان، بی کیفیت، پر فروش!

قیمت انواع ترازوی  وزن کشی

بازار

Beurer MS50 بیورر

 1,670,000
ریال

 1,890,000
ریال

 فهرست مؤدیان فاقد اعتبار
به دلیل صدور صورتحساب جعلی

آزادسازی قیمت ها در بازار 
بستنی فروشی اصفهان

MS01 مکانیکی Beurer بیورر

790,000
 ریال

 930,000
ریال

PS45 دیجیتال Beurer بیورر

 1,990,000
ریال

 2,210,000
ریال

افزایش 12 درصدی فوالدخام شرکت فوالدمبارکه اصفهان
معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان گفت: کارکنان این شــرکت 
 موفق به رشــد ۱۲ درصدی تولید فوالد خام در مقایســه با مدت مشــابه پارسال

 شدند.

خبر

معاون مالــی اقتصــادی ذوب آهن اصفهان با اشــاره به 
اقدامات مهم و مدیریت اعمال شده  و با استناد به صورت 
های مالی سال 95 در این شرکت گفت: صورت های مالی 
سال 95 ذوب آهن که در سایت کدال منتشر شد، حاکی 
از کاهش بیش از 4۰۰ میلیارد تومان زیان نسبت به سال 
قبل )94( است. سعید امید قائمی  در ادامه گفت : این در 
حالی است که این شرکت در پایان سال 95 بر خالف سال 
قبل شاهد ســود ناخالص بوده و میزان تغییرات معادل 
۱4۸ در صد اســت. وی تصریح کرد: این شرکت در سال 
95 در بخش هزینــه های عملیاتی معــادل 77 میلیارد 
تومان نیز صرفه جویی داشته و همچنین ساماندهی بدهی 
بانک ها درقالب مصوبه ستاد تسهیل و کاهش هرچه بیشتر 
بدهی های بانکی  و هزینه های مالــی را به عنوان یکی از 
اولویت های اصلی شرکت در سال 9۶ در دستور کار خود 
قرار داده است. معاون مالی اقتصادی ذوب آهن اصفهان 
تصریح کــرد: از دیگر اقدامات انجام شــده جهت اصالح 
ساختار مالی شرکت پس از پیگیری های فراوان، سرمایه 
ثبت شده شرکت اســت که به  4/۲ برابر ) از 7۸۰میلیارد 

تومان به ۳۳۰۰ میلیارد تومان( افزایش یافت.

افزایش 4/2 برابر ی 
سرمایه های ذوب آهن اصفهان 

تولید خودروهای 
با کیفیت داخلی 
باعث جلب نظر 

مصرف کنندگان به 
خودروهای داخلی 

و به همان نسبت 
افزایش تولید این 
محصوالت و رشد 
اشتغال خواهد شد

زاینده رود
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»چهار اصفهانی در بغداد« به شبکه خانگی آمد
سید محمد رضا ممتاز کارگردان سینمایی »چهاراصفهانی در بغداد« گفت: این فیلم سینمایی با 
داستانی کمدی توانست در زمانی که روی پرده سینما بود فروش خوبی داشته باشد و اکنون نیز وارد 

سینمای خانگی شده و لوح های فشرده آن به فروش می رسد.

در شهر

اختتامیه دومین جشنواره استعدادیابی »پایه خنده«، 
روزهای پنجشنبه)فردا( و جمعه 18 و 19 خردادماه در 

ورزشگاه پیروزی برگزار می شود.
دومین جشنواره استندآپ کمدی با عنوان »پایه خنده« 
با هدف کشــف  اســتعدادها در این زمینه به میزبانی 

اصفهان برگزار شد.
هدف از برگزاری این جشنواره اســتعدادیابی بوده که 
در این راستا مدیریت ویژه برنامه های شهری سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، با  برنامه ریزی های 
صورت گرفته برآن شد تا با برگزاری این جشنواره برای 
دومین سال متوالی از بین افرادی که احساس می کنند 
ظرفیت اجرای  استندآپ کمدی را دارند، بهترین ها را 

انتخاب کند . 
معرفی افراد هنرمند و با اســتعداد در زمینه استندآپ 
و بهره منــدی از آنها در برنامه های ســازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان، از دیگر اهداف  برگزاری این 

جشنواره بوده است .
پس از برگزاری مرحله اجرای عمومی این جشنواره با 
حضور 70 نفر، اختتامیه دومین جشنواره استعدادیابی 
پایه خنده، با حضور 15 نفر از برگزیدگان برگزار می شود. 
اختتامیه این جشنواره، 18 و 19 خردادماه بعداز نماز 
مغرب و عشا در محل ورزشگاه پیروزی واقع در خیابان 

جی برگزار می شود.

برگزاری اختتامیه دومین 
جشنواره »پایه خنده«

سینما و تلویزیون

معاون سیمای رسانه ملی گفت: مجموعه تلویزیونی »سرزمین کهن« 
با مشکالتی مواجه بود که صددرصد حل 
شد و به زودی آماده پخش می شود. سید 
مرتضی میرباقری درباره ســریال های 
تولید شده در سال گذشته گفت: در یک 
سال گذشته 120 مجموعه تلویزیونی را 
فعال کرده ایم و برای تمام مناسبت های 
ســال، مجموعه های تلویزیونی ویژه ای 

داریم.
وی ادامــه داد: برای مــاه مبارک رمضــان هم دو 
مجموعه تلویزیونی با کیفیت ارائه دادیم که البته بیش از این هم داشتیم، 

اما به دلیل کوتاهی زمان همین دو مجموعه را روانه آنتن کردیم.
معاون سیمای رسانه ملی افزود: تابستان شــرایط خودش را دارد، در 
زندگی شــهری گرفتاری های زیادی وجود دارد که ملودرام های طنز 

گزینه خوبی برای این ایام است.
میرباقری ادامه داد: در فصل تابســتان روزهای پنجشنبه و جمعه دو 

مجموعه تلویزیونی ویژه را پخش خواهیم کرد.
معاون سیمای رسانه ملی با اشاره به مجموعه های تلویزیونی الف ویژه در 
دست تولید نیز گفت: مجموعه تلویزیونی »سرزمین کهن« با مشکالتی 
مواجه بود که مشکالتش صد در صد برطرف و تالش شده است تا قدر 
قوم دالور بختیاری شناخته شــود. این مجموعه تلویزیونی در اولین 
فرصت پخش خواهد شد. وی افزود: 10 مجموعه تلویزیونی الف ویژه 
دیگر هم روند تولید خود را طی می کند و امیدوارم همه این 10 مجموعه 

را امسال روی آنتن ببریم.

معاون سیمای رسانه ملی:

مشکل سرزمین کهن حل شد

عده  زیادی از مخاطبان تلویزیــون نیز گله مندند که چرا باید 
سریال ها را چندباره ببینند. با این حال در میان این سریال ها 
برخی رکورددار تکرار هســتند و تلویزیون آنقدر دوستشان 
دارد که هربار با بهانــه و بی بهانه آنها را پخــش می کند. اما 

پرتکرارترین سریال های تلویزیون کدامند؟
مختارنامه

بی شک مختارنامه داود میرباقری پرتکرارترین سریالی است 
که از تلویزیون پخش شده است. پخش این سریال از جمعه 9 
مهر 1۳89 آغاز شد و هربار در ایام مختلف بخصوص محرم و 
صفر با تدوین ها و موضوع های مختلف پخش شد. به طورکلی 
می توان با قطعیت گفت که این ســریال محبوب، هرساله در 
یکی از شــبکه های تلویزیون برای مخاطبان تکرار می شود 
و این طور که پیداست تا ســال های آینده نیز قرار است جور 
بخش عظیمی از زمان آنتن تلویزیون را در ایام محرم و صفر 

به دوش بکشد.
وضعیت سفید

ســریال پربازیگر و پرطرفدار وضعیت ســفید، در سال 90 از 
شبکه سوم سیما پخش شد. این سریال که حال و هوای دهه 
شصت و اتفاقات نوستالژیک آن دوران را برای مخاطبان زنده 
می کرد، از سال 90 تاکنون ســالی یک مرتبه در شبکه های 

مختلف تلویزیونی پخش شده اســت. اما همچنان طرفداران 
خاص خودش را دارد که هربار با این ســریال طوالنی همراه 

می شوند.
این سریال به علت داشتن حال و هوای جنگ و دفاع مقدس، 
در مناســبت های مختلف مرتبط با جنگ تحمیلی بازپخش 

می شود.
در پناه تو

سریال پرطرفدار »حمید لبخنده« یک عاشقانه دانشجویی در 
دهه 70 است که درست ترین فضای ممکن از روابط دانشجویی 
و فضای دانشــگاه را در زمان خود ارائه داد. به جرأت می توان 
گفت هیچ سریال دیگری نتوانست روابط صحیح دانشجویی را 

همچون در پناه تو نشان دهد.
این ســریال پرطرفدار هردوســال یکبار از تلویزیون پخش 
می شود و هربار نیز مشتاقان و طرفداران خودش را دارد. آخرین 
پخش مجدد این سریال بعد از درگذشت »حسن جوهرچی« 
در بهمن ماه ســال 95 بود.جوهرچی در این ســریال نقش 
ماندگار »محمد منصوری« را بازی کرد که بی شــک تا پایان 

عمر نیز مردم او را به همین نام صدا می زنند.
تولدی دیگر

دیگر سریال دهه هفتادی پرتکرار این لیست، سریال تولدی 

دیگر ساخته داریوش فرهنگ است. این سریال به خاطر داشتن 
ســه فرزند آقای نامی به نام »سامان«، »ســارا« و »سهیل« 
و شیطنت هایشان حســابی محبوب شــد تا از زمان پخش 

اصلی اش در سال 77 چندین و چندباره تکرار شود.
بازیگران محبوب این سریال و قصه خاصش، از دالیل پرتکرار 

بودن این سریال است.
پاورچین

به جرأت می توان گفت که پاورچیــن یکی از محبوب ترین 
مجموعه های طنز تلویزیون است که در اوایل سال 80 از شبکه 
پنجم سیما پخش شــد. محبوبیت پاورچین به قدری زیاد 
بود که چندسال بعد مهران مدیری کارگردان این مجموعه 
سریال »شــب های برره« را نیز در ادامه فضای آن ساخت تا 
این بار به جای نقل قول از روستای عجیب و غریب برره، به دل 
روستا برود. لهجه برره ای این سریال هنوز که هنوز است میان 
شوخی های رایج مردم رواج دارد و پاورچین همچنان بعد از 

گذشت چندین سال از زمان پخش تکرار می شود.
خانه به دوش

رضا عطاران وقتی در ســال 8۳ ســریال خانه بــه دوش را 
 ســاخت خودش فکر نمی کرد تا این اندازه محبوب و تکرار 

شود.
بعد از ماه مبارک رمضان ســال 8۳ این ســریال هردوسال 
یکبار از یک شبکه تلویزیونی تکرار می شود. با اینکه عطاران 
سریال های ماه رمضانی دیگری با گروهش ساخته است اما 
هیچ کدام نتوانستند محبوبیت و پرتکرار بودن خانه به دوش 

را داشته باشند.
در چشم باد

قصه عشق بیژن و لیلی از کودکی تا پایان، هرساله برای چندین 
و چندبار از تلویزیون پخش شده است.

ساخت این سریال محبوب مســعود جعفری جوزانی 5 سال 
طول کشید. موسیقی متن این ســریال توسط استاد حسین 
علیزاده ساخته شده است که یکی از نقاط مثبت کار به حساب 

می آید.
این ســریال نیز از پرتکرارهای تلویزیون اســت که همچنان 

مخاطبان خود را دارد.
خواب و بیدار

خواب و بیدار یا همان »ناتاشــا«، بعد از والیت عشــق شاید 
محبوب ترین ســریال مهدی فخیم زاده باشــد کــه بارها و 
بارها تکرار شده است. این ســریال پلیسی با حضور بازیگران 
شناخته شده ای چون الدن طباطبایی، محمد صادقی، دانیال 
حکیمی، لیالبرخــورداری و رویا نونهالــی، از محبوب ترین 

سریال های دهه 80 بود.
یوسف پیامبر

آخرین ساخته فرج ا... سلحشور که در سال 1۳87 برای اولین 
بار از تلویزیون پخش شد، تاکنون بارها وبارها از تلویزیون تکرار 
شده است.این ســریال که روایت زندگی حضرت یوسف)ع( 
از کودکی تا دیــدار با پدرش حضرت یعقوب اســت در زمان 
خودش از محبوب های تلویزیون بود و احتماال قصه این تکرار 

تا سال های سال ادامه دارد.

تکراری ترین سریال های تلویزیون

سریال های تکراری، جزء جدا نشدنی کنداکتورهای تلویزیونی هستند که در مناسبت های مختلف و در مواقع 
بسیاری برای پر کردن جای خالی آنتن تلویزیون پخش می شوند که در این میان برخی با وجود این تکرارهای 

مختلف، همچنان بیننده های خودشان را دارند که دوباره تا پایان سریال پای تلویزیون میخکوب می نشینند.

تحدید حدود اختصاصی
3/537 شماره: 1396/14/374194-3/11 /96  چون تحدید حدود ششدانگ عمارت تحت 
پالک 16/979 واقع در بخش 6  ثبت خوانســار که طبق پرونده ثبتی بــه نام حیدر و رضا 
اســفندیاری در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 96/4/8 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این 
صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می توانــد به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف:66 شیخ سلیمانی کفیل اداره 

ثبت اسناد و امالک خوانسار)211 کلمه، دو کادر(
نظریه کارشناس

3/513 شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اصفهان در خصوص کالسه 
ی 4812/94 ش ح 2 له خانم پرســتو ایرانپور و علیه احمد غفرانی به آدرس  سپاهانشــهر 
بلوار غدیر فارابی 1 مجتمع مسکونی جام جم 2 بلوک نیلوفر طبقه چهارم بابت محکوم به و 
هزینه های اجرایی به مبلغ 3/883/378/368ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح 117 
سهم مشاع از 1150 سهم عرصه و اعیان ملک واقع در اصفهان جاده بهارستان روستای 
راه حق خیابان شــهید اربابی کوچه 22 میباشــد که ملک مورد معرفی به صورت زمین و 
جنوبا به کوچه و طبق اسناد ارائه شده ســند به شماره پالک ثبتی 2248/499 بخش 6 ثبت 
اصفهان و دارای مالکین متعدد و مشــاعی که طبق ســند تک برگی شماره 608472 ب 91 
مالکین 117 سهم مشاع از 1150 سهم عرصه و اعیان پالک 499 فرعی از 2248 اصلی بنام 
پرســتو ایرانپور و در صفحه ی 479 دفتر 386 به شــماره ی 83831 دارای سابقه ی ثبت 
بوده و سند تک برگی شــماره ی 608473 ب 91 به میزان 117 سهم مشاع از 1150 سهم 
عرصه و اعیان پالک 2248/499 بنام آقای احمد غفرانی کــه در صفحه 482 دفتر 386 به 
شماره 83832 دارای سابقه ثبت میباشد و طبق سند شماره 1807 مورخ 92/2/1 دفترخانه 
245 اصفهان انتقال قطعی گردیده و به موجب نقشه مساحت ملک 1150 متر مربع و با این 
حدود شماال به طول 50 متر به شماره 500 فرعی شــرقا به طول 23 متر به شماره 5020 
فرعی جنوبا به طول 50 متر به شماره 898 فرعی غربا به طول 23 متر خیابان عرض 8 متر 
بوده که سند اصلی به شماره 608472 سری ب سال 91 و دارای کد پستی 8158697153 
طبق سند می باشد ملک مورد معرفی فاقد انشعابات بوده و مدارک پروانه ساختمان ارائه 
نگردیده و طبق قانون عادی مورخ 91/10/21 خرید ملک از آقای ابراهیم حسن زاده شش 
دانگ قطعه زمین به ابعاد 26*9 متر به مســاحت 234 متر مربع قید شده است ولی در عمل 
آثاری از تفکیک در کل ملک و انشعابات مشاهده نگردیده لذا با توجه به کلیه ی عوامل موثر 
و شرایط عرضه و تقاضا ارزش شش دانگ کل پالک 2248/499 ملک مورد نظر که دارای 
اسناد) مشاعی با مشخصات حقوق و کاربری مسکونی دارای مالکین متعدد و طبق سند و 
مشخصات ملک )56614103600280( بالغ بر 8/050/000/000 ریال و ارزش 117 سهم 
مورد نظر معادل 819/000/000 ریال که برابر 117 سهم مشاع از 1150 سهم شش دانگ 
پالک 2/248/499 بخش 6 ثبت اصفهان و یا 117 متر مربع از 1150 متر مربع شش دانگ طبق 
سند تک برگی می باشد که مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده مبلغ کارشناسی 
شده به مبلغ 819/000/000 ریال معادل 68/167 قطعه تمام سکه بهار آزادی می باشد در 
نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 96/4/11 یازده تیر ماه نود و شش ساعت 11 تا 12 صبح 
در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان آتشــگاه روبروی پمپ بنزین 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف طبقه دوم برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده 
میتوانند با واریز ده درصد قیمت پایه حداقل پنج روز قبل از روز برگزاری مزایده به شماره 
حساب )21713502050001( بانک ملی و ارائه فیش آن به این شعبه اجرای احکام از اموال 
توقیف شده بازدید نمایند پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 

7368 اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره یک( )550 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

2/544 شماره دادنامه: 9609970353800324 شــماره پرونده: 9509980365100779 
شماره بایگانی شعبه: 960005 شــاکی: آقای حمزه علی قاســمی فرزند محمد به نشانی 
اصفهان بلوار امام خمینی عاشــق آباد ک 10ک ونوس ساختمان سینا ط سوم متهم: آقای 
اکبر میر معصومی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت   گردشکار: 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با  اعالم ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به انشاء 
رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای اکبر میرمعصومی فرزند حسن مبنی بر 
خیانت در امانت نسبت به مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال وجه الرهانه منزل شاکی، دادگاه 
از توجه به مفاد کیفرخواست تنظیمی از سوی دادســرای عمومی انقالب اصفهان و دالئل 
احصایی در آن و اظهارات مطلعین و سایر قرائن بزهکاری وی را محرز دانسته و مستندا 

به ماده 674 قانون مجازات اسالمی در بخش تعزیرات مصوب 1375 متهم موصوف را به 
تحمل دو ســال حبس تعزیری محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و پس از مهلت مذکور ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف: 7394 شعبه 

112دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق ()196 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/535 همدم هوشیاری دارای شــماره شناسنامه 1978 به شــرح دادخواست به کالسه 
183/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان رضا هوشیاری فرزند حسن به شماره شناســنامه 51 در تاریخ 76/10/27 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مرتضی 
هوشــیاری فرزند رضا ش.ش  2077 صــادره از خوانســار )فرزند متوفــی(  2- حیدر 
هوشــیاری فرزند رضا ش.ش  67 صــادره از خوانســار )فرزند متوفــی( 3- حبیب اله 
هوشــیاری فرزند رضــا ش.ش  2135 صادره از خوانســار )فرزند متوفی( 4- اســداله 
هوشیاری فرزند رضا ش.ش  4 صادره از خوانســار )فرزند متوفی(5- فاطمه هوشیاری 
فرزند رضا ش.ش  41 صادره از خوانسار )فرزند متوفی( 6- همدم هوشیاری فرزند رضا 
ش.ش  1978 صادره از خوانسار )دختر متوفی( 7- عشــرت آقاشیری فرزند محمدعلی 
ش.ش  271 صادره از خوانسار )همسر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 
نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای 
مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 64 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف خوانسار )196 کلمه، دو کادر( 
حصر وراثت

3/536 حسین کبیری دارای شماره شناسنامه 122 به شرح دادخواست به کالسه 181/96 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید 
کبیری فرزند حسین به شماره شناسنامه 24 در تاریخ 73/03/22 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- حسین کبیری فرزند محمدرضا 
ش.ش  122 صادره از خوانسار )پدر متوفی( 2- فاطمه سلطانی فرزند محمدرضا ش.ش  
309 صادره از خوانسار )مادر متوفی( متوفی 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 ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل 
دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 65 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خوانسار )141 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/538 اعظم مهدوی دارای شماره شناسنامه 175 به شرح دادخواست به کالسه 178/96 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم 
صاحبی شاه ولد سفالئی فرزند اصغر به شماره شناسنامه در تاریخ 95/3/3 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اعظم مهدوی فرزند 
میرزا حسین ش.ش  175 صادره از فریدن )دختر متوفی( 2- عصمت مهدوی فرزند میرزا 
حسین ش.ش  150 صادره از بویین میاندشت )دختر متوفی( 3- معصومه مهدوی فرزند 
حســین ش.ش  128 صادره از بویین میاندشــت )دختر متوفی( )فریدن( 4- میرزاحسین 
مهدوی فرزنــد میرزا ش.ش  1 صــادره از فریدن)همســر متوفی( متوفــی ورثه دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 
 وراثت صادر خواهد شــد. م الف: 67 شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خوانسار

 )171 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/534 همدم هوشیاری دارای شــماره شناسنامه 1978 به شــرح دادخواست به کالسه 
182/96 از این شــورا درخواســت گواهــی حصر وراثت نمــوده و چنیــن توضیح داده 
که شــادروان عشــرت آقاکثیری فرزند محمدعلی به شماره شناســنامه 271 در تاریخ 
91/11/17 در اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- مرتضی هوشــیاری فرزند رضا ش.ش  2077 صادره از خوانسار )فرزند متوفی(  
2- حیدر هوشــیاری فرزند رضا ش.ش  67 صادره از خوانسار )فرزند متوفی( 3- حبیب 
اله هوشــیاری فرزند رضا ش.ش  2135 صادره از خوانســار )فرزند متوفی( 4- اسداله 
هوشیاری فرزند رضا ش.ش  4 صادره از خوانســار )فرزند متوفی(5- محمد هوشیاری 
فرزند علی ش.ش  30 صادره از خوانسار )فرزند متوفی( 6- فاطمه هوشیاری فرزند رضا 
ش.ش  41 صادره از خوانسار )فرزند متوفی( 7- همدم هوشیاری فرزند رضا ش.ش  1978 
صادره از خوانســار )فرزند متوفی(. متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل 
دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 63 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خوانسار )201 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت دادرسی

3/559 شماره درخواست: 9610463637100007 شماره پرونده: 9509983637100911 
شــماره بایگانی شــعبه: 951407 خواهان صندوق کارآفرینی امید با وکالت خانم ملیحه 
رضایی دادخواستی بطرفیت لیال عظیمی فرزند علی اکبر و نبی اله محمودی فرزند یداله و به 
خواسته مطالبه وجه وام و کارمزد متعلقه تسلیم این دادگاه نموده که به کالسه 951407 ع 
ثبت و وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 1396/5/10 ساعت 11:30 وقت تعیین شده 
است که به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
یا محلی درج می گردد تا خوانده مذکور از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شود و 
اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف:68 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

خوانسار )144 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/557 شــماره صــادره: 1396/42/374657 - 1396/3/13 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه  پالک شماره 2658 فرعی مجزا شده از 4348/125 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای ابراهیم قمشه ای دستجردی فرزند 
محمود و خانم رضوان جالالنی دستجردی فرزند مانده علی در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 96/04/14 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 8072  قویدل رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)155 

کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

3/516 کالسه پرونده: 951233 شماره دادنامه: 266- 96099767944- 96/2/23 مرجع 
رسیدگی شعبه چهاردهم شورای حل اختالف خواهان: سید داود حسینی به نشانی اصفهان 
خ هزار جریب کوی بهار بلــوک 34  وکیل علیرضا حیدری به نشــانی اصفهان خ نیکبخت 
روبروی دادگستری بن بســت کیهان 3 طبقه همکف خوانده رضا شاه بندری قوچانی به 
نشــانی مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای شورای 
حل اختالف در خصوص دعوی ســید داود حســینی به طرفیت رضا شاه بندری قوچانی 
به خواســته مطالبه مبلغ 23/900/000 ریال وجه چک به شــماره238284/8955892  به 
عهده بانک ملی و پســت بانک به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به دادخواست 
تقدیمی، تصویر مصــدق چک و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محــال علیه که ظهور 
در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ بیست و ســه میلیون و نهصد هزار ریال  بابت اصل خواسته و  ششصد 
و پنجاه و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرســی و حــق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/6/10 و 95/3/20  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مــی نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 
 7387 شــعبه 14 حقوقی  شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)327 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/558 شــماره صادره: 96/202700696 - 96/3/11 خانم گیتی شــمس سوالری فرزند 
رحیم و منصور شــمس ســوالری فرزند علی هر کدام مالک 125 ســهم از 250 سهم از 
5000 سهم از ششــدانگ پالک 15190/3745 واقع در بخش 5 مورد ثبت دفتر الکترونیکی 
13962030202700725 و 13962030202700724 با تسلیم چهار برگ استشهاد محلی 
مدعی میباشد که سند مالکیت آنها بشرح فوق سابقه ثت دارد که بعلت جابجائی مفقود شده 
است و درخواست صدور ســند المثنی نموده اند طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن اراده اصل اسناد مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
م الف: 8123 هادی زاده رئیس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان)163 کلمه، دو کادر(

فقدان سند مالکیت
3/561 شــماره صــادره: 1396/43/361569 - 1396/2/12 نظر به اینکــه مرجان کیانی 
بروجنی با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره 10603مورخ 1396/01/20 دفترخانه 
327 اصفهان مدعی مفقود شــدن سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالک شماره 
422 فرعی از 67 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 399 دفتر 856 بخش چهارده 
اصفهان به شماره ثبت 156920 سند به شــماره چاپی 610503 سری د سال 91 صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شــماره 26729 مورخ 1391/8/17 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 183 شهر اصفهان استان اصفهان به نامبرده انتقال یافته و 1- موجب اسناد 
رهنی شماره 32166 مورخ 1393/10/11 دفترخانه اسناد رسمی شماره 183 شهر اصفهان 
اســتان اصفهان به نفع بانک مهر اقتصاد در قبال مبلغ 1/447/000/000  ریال به مدت 30 
ماه در رهن میباشد و 2- به موجب مازاد سند رهنی شــماره 34356 مورخ 1394/10/22 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 183 شهر اصفهان استان اصفهان به نفع بانک مهر اقتصاد 
در قبال مبلغ 523/649/963 ریال به مدت 15 ماه در رهن میباشــد و اظهار داشته که سند 
مالکیت مرقوم در اثر جابجائی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است لذا دفترچه سند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ســاقط و مقتضی است چنانچه سند 
مالکیت مفقودی جهت انجام هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائــه گردید از انجام معامله 
خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارســال نمائید.انجام هر نوع معامله با 
سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشــد لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
 المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 8252 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان 

)359 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/560 شماره صادره: 1396/43/361543 - 1396/2/12 نظر به اینکه آقای محمد اطهری با 
تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره 10603 مورخ 1396/01/20 دفترخانه 327 اصفهان 
مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 422 فرعی از 67 
اصلی بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحــه 224 دفتر 1051 بخش چهــارده اصفهان به 
شماره ثبت 234439 سند به شماره چاپی 610502 سری د سال 91 صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب سند انتقال شــماره 26729 مورخ 1391/8/17 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
183 شهر اصفهان استان اصفهان به نامبرده انتقال یافته و 1- موجب اسناد رهنی شماره 
32166 مورخ 1393/10/11 دفترخانه اســناد رسمی شماره 183 شــهر اصفهان استان 
اصفهان به نفع بانک مهر اقتصاد در قبال مبلــغ 1/447/000/000  ریال به مدت 30 ماه در 
رهن میباشد و 2- به موجب مازاد سند رهنی شماره 34356 مورخ 1394/10/22 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 183 شهر اصفهان استان اصفهان به نفع بانک مهر اقتصاد در قبال مبلغ 
523/649/963 ریال به مدت 15 ماه در رهن میباشد و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم 
در اثر جابجائی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا دفترچه 
سند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت 
انجام هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت 
اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید.انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول 
به استعالم از این اداره می باشد لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 7665 

اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )365 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی  

3/565 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 3410 فرعی از 25/341 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام زهره جوانی فرزند علی درجریان ثبت 
است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 
96/4/8 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 8251 حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک 

غرب اصفهان)132 کلمه، 2 کادر(

فیلم کوتاه »روتوش« با کســب جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی 
بخش مسابقه بین الملل جشنواره فیلم 
کراکوف، بــرای دومین بــار پیاپی به 

آکادمی اسکار معرفی شد.
»روتوش« به کارگردانی کاوه مظاهری 
که پیش از این و در نخستین حضور 
بین المللی خود موفق به کسب جایزه 
بهترین فیلم کوتاه داستانی جشنواره 
»ترایبکا« و کسب معرفی نامه به آکادمی 
اسکار شده بود، در دومین حضور بین المللی خود 
و کسب جایزه مشابه از پنجاه و هفتمین جشنواره فیلم »کراکوف«، 

برای دومین بار پیاپی به آکادمی اسکار معرفی شد.
همچنین »روتوش« عالوه بر کســب جایزه بهتریــن فیلم کوتاه 
داستانی با عنوان اژدهای نقره ای )Silver Dragon(، جایزه دون 
 FICC کیشوت را هم از طرف فدراسیون بین المللی انجمن های فیلم
به دست آورده است تا کاوه مظاهری با دو جایزه از جشنواره کراکوف 

به ایران بازگردد.
داوری بخــش مســابقه فیلم های کوتــاه بین الملل را آگنســیا 
اسمیوزینســکا، ماریو میکاءلو، گیزا م. توث، آلــوارو یبرا و گیدره 

زیکیت برعهده داشتند.

 روتوش، بهترین فیلم کوتاه
 جشنواره کراکوف شد

»صحبت سرای کهن مهر«، به مناســبت ماه مبارک 
رمضان هر روز برنامه نقالی را با اجرای زنده مرشد کهن 

مهر برگزار می کند.
مدیر صحبت سرای کهن مهر از اجرای برنامه نقالی خبر 
داد و گفت: صحبت سرای کهن مهر، مکانی برای آشنایی 
با فرهنگ و هنر ایران اسالمی است و به همین سبب به 
مناسبت ماه مبارک رمضان تصمیم گرفتیم هر روز، قبل 

از اذان مغرب برنامه نقالی را در این مکان برگزار کنیم.
محمد کراچیان تصریح کرد: در این برنامه بنده اجرای 
نقالی را با خوانش ابیات شاهنامه بر عهده دارم و شرکت 

در این برنامه نیز برای عموم عالقه مندان آزاد است.
دوســتداران هنر نقالی و شــاهنامه، برای شرکت در 
این برنامه مــی توانند هر روز رأس ســاعت 19:۳0 به 
صحبت سرای کهن مهر، واقع در ارگ جهان نما،  طبقۀ 

b۱ فاز سوم، واحد 10 مراجعه کنند.

اجرای نقالی در 
»صحبت سرای کهن مهر«
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اپل 83 درصد از سود بازار جهانی 
موبایل را به نام خود ثبت کرد

 بر اســاس گزارش منتشر شــده از ســوی موسســه تحقیقاتی 
Strategy Analytics، کمپانی اپل با کنار گذاشــتن همه رقبا، 
توانسته باالترین میزان سود را در بازار جهانی اسمارت فون ها از آن 
خود کند. طبق این آمار جدید، اهالی کوپرتینو با رسیدن به رقم 83 
درصد سود از بازار جهانی موبایل سودآورترین شرکت، در سه ماهه 

اول سال جاری بوده اند.
نکته قابل توجه این اســت که این میزان ســود در مقایسه با مدت 
مشابه در ســال 2016 نیز افزایش یافته؛ چرا که در سه ماه ابتدایی 
سال گذشــته، کمپانی اپل به تنهایی به رکورد 79/8 درصد سود از 
بازار جهانی موبایل دست یافته بود، اما از سوی دیگر رقیب همیشگی 
اپل یعنی سامسونگ نیز سهمی معادل 12/9  درصد از بازار فروش 
جهانی را تصاحب کرده که نسبت به سال 2016، به طرز چشمگیری 

دچار افت شده و کاهش یافته است.
سازنده کره ای در سال قبل، 21/9درصد سود از بازار جهانی موبایل 
را به خود اختصاص داده بود ولی در حال حاضر ســهم این کمپانی 
به حداقل رســیده اســت. گزارش های اخیر بیان می کنند که این 
غول دنیای فناوری به شدت در حال تالش برای بهبود سودآوری و 
بازپس گیری سهم خود از بازار جهانی بوده ولی کارشناسان معتقدند 
که این کاهش سهم به دلیل اشــباع بازار و سقوط حاشیه سود این 

کمپانی رخ داده است.

اپل

چین از ساخت نخستین سیستم حمل و نقل ریلی بدون راننده )ART( خبر 
داد. این سیســتم جدید حمل و نقل که تلفیقی از اتوبوس و قطار یا همان 
ترامواست با هدف توسعه و سرعت بخشیدن به حمل و نقل عمومی منطقه 

ژوژو در استان هونان چین ارائه شده است.
به گفته شرکت ســازنده یعنی CRRC، در تولید این سیستم جدید حمل 
و نقل یک ابتکارعمل مهم به چشــم می خورد. در این سیستم از چرخ های 
مخصوص کائوچویی با هسته پالستیکی به جای چرخ های فوالدی استفاده 

شده است. 
این فناوری جدید مزایای سیســتم حمل و نقل اتوبوسی و ریلی را همزمان 
در خود دارد و در عین حال یک سیســتم حرکتی سریع و دوستدار محیط 

زیست نیز به شمار می آید.
حداکثر سرعت این ART ، 70 کیلومتر بر ساعت است و جالب اینکه پس از 

10 دقیقه شارژ باتری، تا 2۵ کیلومتر حرکت می کند.

 ساخت نخستین تراموای خودران دنیا 
در چین

با همکاری یک خودروساز؛

ایرباس، هواپیمایی با سقف شیشه ای می سازد

شــرکت ایرباس با همکاری یک خودروســاز ایتالیایی طرحی از یک کابین 
هواپیمایی لوکس ارائه کرده که دارای سقف شیشه ای است.

ایرباس های مدل ACJ3120 ،هواپیماهای بزرگ ، جادار ولوکس هستند. 
این هواپیما دارای اتاق های خواب، ناهارخوری و کنفرانس است؛ همچنین در 

آن مبل و سیستم های سرگرمی نیز وجود دارد.
اکنون ایرباس با همکاری پاگانی)خودروســاز لوکس ایتالیایی( تصمیم دارد 
 Infinito را بسازد. طرح این هواپیما ACJ319neo از این خانواده نسخه

نام گرفته است.
تیم طراحی پاگانی طرح اصلی اینفینیتو را ارائه و گروه ایرباس ویژگی های 

مخصوص هواپیما را به آن اضافه کردند.
این هواپیما دارای سقفی شیشه ای است و مســافران می توانند آسمان را از 
نزدیک مشــاهده کنند. صندلی و کاناپه های این هواپیما نیز شبیه صندلی 
خودروهای اســپرت و دارای روکش چرم و بدنه ای از جنــس فیبر کربنی 

هستند.

محققان موفق به طراحی نرم افزاری شــدند که عموم مــردم می توانند با 
 اســتفاده از این اپلیکیشــن اســتادکاری را برای دریافت خدمات انتخاب 

کنند.
محمد قنبری، مدیر عامل شــرکت طراحی کننده نرم افزار جســت وجوی 
اســتادکار به خبرگزاری مهر گفت: این نرم افزار بــرای ارائه خدمات بهتر و 

راحت تر به مردم درراستای یافتن استادکار طراحی شده است.
وی در خصوص این نرم افزار خاطرنشــان کرد: اگر فردی در جست وجوی 
یک لوله کش، برق کار، معلم، گچکار و ... اســت می تواند در کمترین زمان 
ممکن بهترین و باتجربه ترین استادکاران را با این اپلیکیشن برای دریافت 

خدمات بیابد.
وی با بیان اینکه این نرم افزار درطول شبانه روز می تواند خدمات ارائه کند، 
اظهار داشت: در حال حاضر این نرم افزار برای گوشی های اندروید طراحی 

شده و حدودا از یک ماه دیگر از طریق بازار قابل دانلود است.

هوش سنج

صد تا جعبه داریم که توی هر کــدوم از جعبه ها صد 
دونه حبه قند موجود است و وزن هر حبه قند a گرم 
برآورد شــده. اگه یکی از جعبه ها شــامل حبه های 
دارای a-1 گرم باشــد ، چه طور میشــه که با یک بار 
 وزن کردن، جعبه ای که دارای وزن سبک تر هست رو

 پیدا کرد؟

اون بنده خدا قدش کوتاه بوده و فقط قدش به دکمه 
آسانسور تا نصفه می رسیده، اما روزهایی 

که بارون میومده چتــرش رو از خونه 
بر می داشــته و می رفته. وقتی 
هم که میومده از راه برگشــت 
دکمه آسانســور که باال بوده و 
قدش نمی رسیده رو با چترش 

می زده.
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به لطف ورود گوشی های هوشــمند و پیشرفته تر شدن 
گوشی های موبایل ، اکنون مدت هاست که مزاحمت های 
تلفنی و تماس های ناخواسته بسیار کاهش یافته است. 
در نســل جدید گوشــی ها، اپلیکیشــن هایی با عنوان 
مسدودســاز تماس یا پیامک منتشر شــد که به کمک 
آنها می توانستید شماره های مزاحم یا ناخواسته را بالک 
کنید تا شاهد هیچ تماس یا پیامکی از آنها نباشید؛ به این 
معنا که اگر شماره ای را توسط این اپلیکیشن ها مسدود 
کنید، هنگامی که آن شخص با شما تماس می گیرد بوق 
اشغال برای او پخش می شــود. این تماس های مسدود 
شــده به هیچ عنوان مزاحم شــما نخواهند شد و شما 
حتی متوجه نخواهید شــد که از شماره های بالک شده 
تماس یا پیامکی دریافت کرده اید و تنها با ورود به داخل 
اپلیکیشن لیســت تماس ها یا پیامک های بالک شده را 
مشــاهده خواهید کرد. Call Blocker یکی از بهترین 

گزینه های موجود در این زمینه اســت که به کمک آن 
می توانید تماس ها و پیام های ناخواسته را به طور کامل 
مســدود کنید.تماس ها و پیامک های بالک شده ای که 
به گوشی شما می رســند به صورت کامل در پس زمینه 
مدیریت می شــوند و گوشی شــما در این مواقع زنگ 

نمی خورد یا صفحه  آن روشن نمی شود.
برای دسترسی به لیست تماس و پیامک هایی که مسدود 
شده اند، کافی است برنامه را اجرا کنید. برای حفظ امنیت 
این بخش، در تنظیمات برنامــه می توانید برای ورود به 
اپلیکیشــن رمز عبور تعیین کنید تا اطالعات شــما در 
رابطه با شماره ها و پیامک های مسدود شده، خصوصی 

باقی بمانند.
 این برنامه بیش از یک میلیون بار دانلود شــده است و 
می توانید برای دانلود آن و پیوستن به این تعداد کاربر از 

این لینک goo.gl/obpb4w استفاده کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ
برنامه Call Blocker؛

بلک لیست تماس و پیامک برای اندروید

 اپل، نسل جدید اپل پنسل 
را معرفی کرد

اپل با معرفی اپل پنسل، رقابت را با قلم سرفیس جدید مایکروسافت 
شدیدتر کرد.

یکی از کارهای بزرگ مایکروسافت، قلم سرفیس است. سرفیس پن 
سریع ترین قلم دیجیتال دنیاست. کافی است بدانیم که این قلم دو 

برابر سریع تر  از نسخه قبلی اپل پنسل است.
اما در کنفرانس WWDC 2017، اپل ســعی کرد با معرفی نسل 
جدید و سریع تر اپل پنسل جایگاه اولش را پس بگیرد. قلم دیجیتال 
مایکروسافت 21 میلی ثانیه تاخیر دارد، اما نسل جدید قلم اپل با 20 
میلی ثانیه تاخیر توانسته اســت هرچند ناچیز از قلم مایکروسافت 
سریع تر باشــد و رکورد ســریع ترین قلم دیجیتال دنیا را دوباره از 
آن خود کند.به نظر می رسد اپل به وسیله تکنولوژی جدید صفحه 
نمایش با نرخ به روزرسانی 120 هرتز، ســرعت اپل پنسل را بهبود 

ببخشد. 
با وجود ســریع تر شــدن قلم اپل، هنوز درباره بهبود تعداد سطوح 
حساسیت فشار آن خبری منتشر نشده است، اما مایکروسافت تعداد 
سطوح حساسیت فشاری قلم جدیدش را به ٤096 رسانده است و 

می تواند فشار تنها 12 گرمی را نیز حس کند.

علم پژوهی

تیمی از دانشمندان آمریکا و سوئیس، پوست مصنوعی 
را طراحی کرده اند که نوســانات دمایی را تشــخیص 
می دهد. این مکانیســم شــبیه به روشــی است که 

اندام های بدن ما دمای محیط را تشخیص می دهند.
این دانشــمندان معتقدند که از این پوســت می توان 
دراندام های مصنوعی اســتفاده کرد و حس تشخیص 
دمای محیــط را به افــراد معلول و ناتــوان برگرداند. 
همچنین از این پوســت می توان در بانداژها استفاده 
کرد تا پزشــکان هر گونه افزایش یا کاهش دمای بدن 
را متوجه شــوند. این مورد یکی از راهکارهای بسیار 
خوب در پزشکی است زیرا افزایش ناگهانی دمای بدن 

نشان دهنده بروز عفونت است.
زمانی که دانشمندان در حال آزمایش روی تولید چوب 
مصنوعی بودند، متوجه ماده ای شــدند که نسبت به 
نوسانات دمایی واکنش نشــان می داد. دانشمندان در 
پایان آزمایش ها، این ماده را نیز تحلیل کردند و متوجه 
شــدند که این ماده از مولکولی با ساختار زنجیر مانند 
به نام »پکتین« )Pectin( تشکیل شده است که این 

ساختار قدرت تشخیص دما را به آن می دهد.
از همین رو، دانشمندان روی این ماده متمرکز شدند تا 
پوست منعطفی را تولید کنند که در جراحی های پیوند 

اعضا به کار می آید.
گفتنی است که پکتین به دلیل داشتن عامل نرم کننده، 
به طور وســیعی در صنایع غذایی مثــال در تولید مربا 
کاربرد دارد. به دســت آوردن این ماده آســان است و 

قیمت پایینی هم دارد.
دانشمندان می گویند که مارهای افعی از مکانیسمی 
شبیه به مکانیسم تشخیص تغییر دمای این ماده برای 
شکار طعمه استفاده می کنند. بدن مارها از قسمت هایی 
تشــکیل شــده که گرمای بدن طعمه را تشــخیص 
می دهد و از طریق شــبکه عصبی به مغز آن ارســال 
 می کند و به این ترتیب از وجود شــکار در نزدیکی اش 

مطلع می شود.

پوست مصنوعی که تغییرات 
دما را تشخیص می دهد

کرگ فدریکی، مدیر بخش نرم افزار اپل به صورت رســمی از 
جدید ترین نسخه  این سیستم عامل رونمایی کرد. iOS 11 در 
عموم بخش ها ی خود، به روزرســانی های گسترده ای را تجربه 

کرده است.
یکی از بهبود های iOS، یکپارچه شــدن آن با macOS است. 
اکنون تمام پیغام های کاربران در تمامی سیستم عامل های اپل 
همگام سازی می شوند و در صورتی که کاربر پیغامی را در آیپد 
خود پاک کند، این پیغام در مک و آیفون نیز پاک خواهد شــد. 
امکان انتقال سریع اطالعات بین دستگاه های مختلف اپل نیز 

اکنون بسیار ساده تر از گذشته شده است.
سیســتم پرداخت اپل یا اپل پی )Apple Pay( اکنون امکان 
انتقال وجه بین کاربران از طریق اپلیکیشن iMessage را دارد. 
 Apple Pay Cash Card از iOS 11 اپل همزمان با رونمایی از
رونمایی خواهد کرد که با استفاده از آن کاربران قادر خواهند بود تا 
مبالغ دریافتی خود را از سایر کاربران ذخیره کنند. مبالغ ذخیره 
شده در Apple Pay Cash Card را می توان به حساب بانکی 

نیز انتقال داد.
سیری نیز با بهبودها و به روزرسانی هایی همراه شده که شامل 
تغییر صدا و استفاده از یک صدای طبیعی تر در زمان پاسخگویی 
به کاربران است. همچنین باید به ســرویس ترجمه نیز اشاره 
کرد که امکان ترجمه از زبان های انگلیســی به چینی، فرانسه، 

اسپانیایی، فرانسه و ایتالیایی را در کنار آلمانی فراهم می کند.
سیری در iOS 11 هوشمند تر شــده و می تواند پیشنهاداتی 
را براساس شــناختی که از کاربر پیدا کرده، ارائه کند. به لطف 
یکپارچه شدن سیستم عامل های اپل و حضور سیری در تمامی 
آنها، این دستیار هوشمند اکنون در بخش های مختلف زندگی 
کاربران حضور دارد و بــه طور مداوم آنها را زیــر نظر دارد تا به 

شناخت بهتری دست یابد. بدین ترتیب سیری در iOS 11 قادر 
خواهد بود تا با درک استفاده شــما از نرم افزار و اپلیکیشن های 

مختلف، پیشنهادات بهتری ارائه دهد. 
در iOS 11 کاربران قادر خواهند بود در حالت پرتره تصاویری با 
فلش یا در حالت HDR ثبت کنند و در عین حال نیز از لرزش گیر 
 Live Photos اپتیکال بهره ببرند. حالت های جدید نیز به بخش
اضافه شده است که جذابیت این بخش را بیش از پیش می کند. 
Loop و Bounce دو مثال از این بخش هســتند که کاربران 
آیفون به واسطه  آنها قادر خواهند بود تصاویر متحرک خود را به 
صورت پیوسته مشاهده کنند. این قابلیت مشابه به بومرنگ تعبیه 

شده در اپلیکیشن اینستاگرام است. 
در iOS 11 اپــل Control Center را به صورت کامل تغییر 
داده است. Control Center در iOS محلی است که کاربران 
می توانند به صورت سریع به تنظیمات و کنترل هایی که بیشتر از 

آنها استفاده می کنند، دسترسی یابند.
در iOS 11 یک داک جدید و امــکان درگ اند دراپ برای آیپد 
نیز در نظر گرفته شده است. داک آیپد بسیار شبیه به مک شده و 
کاربران می توانند تعداد اپلیکیشن های بیشتری را برای دسترسی 
 ســریع تر به این داک اضافه کنند. همچنین بایــد به ویژگی

 Drag and Drop نیز اشاره کرد که فرآیند انتقال اطالعات و 
داده ها را دو پنجره که در کنار هم باز شده اند، به یکدیگر ساده تر 

می کند.
سرویس نقشه  اپل نیز تغییرات گسترده ای را به خود دیده است. 
این سرویس قادر است تا نقشه  داخلی ســاختمان ها و اماکن 
عمومی نظیر فرودگاه هــا و مراکز خریــد را در اختیار کاربران 
قرار دهد. برای مثال با استفاده از این امکان می توانید در درون 
فرودگاه ها برای انتقال از یک ترمینال به ترمینال دیگر از سرویس 

نقشه اپل استفاده کنید.
همچنین باید به قابلیت های دیگری نیز اشــاره کرد که زمانی 
که کاربر در حال رانندگی است مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
راهنمایی برای رانندگی بین خطوط و همچنین هشدار در مورد 
محدویت سرعت، این امکان را در اختیار کاربران قرار می دهد 
تا با اطمینان و به صورت بهتری در بزرگراه ها رانندگی کنند. با 
استفاده از قابلیت Do Not Disturb نیز دیگر خبری از نمایش 

پیام های دریافتی هنگام رانندگی نخواهد بود.
اپل باالخره اپلیکیشــن مدیریت فایل را به سیستم عامل خود 
اضافه کرد. این اپلیکیشن که فایلز نام دارد، تنها در آیپد حضور 
خواهد داشت. این اپلیکیشن برای کنترل محتوا و دسترسی به 
سرویس های ابری مختلف، کمک شایانی به کاربران خواهد کرد. 
اپل هنوز خبری در راستای انتشــار این اپلیکیشن برای آیفون 

منتشر نکرده است.
از جمله  دیگر تغییرات اعمال شده در iOS 11 باید به تغییرات 
اپل موزیک و اپ استور اشاره کرد. با توجه به سیاست های اپل که 
همواره توسط مدیران آن بیان شده، واقعیت افزوده نیز در هسته  
iOS توسعه یافته است. ARKit با کیت واقعیت افزوده این امکان 
را در اختیار توســعه دهندگان قرار می دهد تا بتوانند محتوای 
دیجیتال را با دنیای واقعی ترکیب کنند. ایر پلی 2، سیستم صوتی 
چنداتاقه که امکان پخش موسیقی بین چندین آیفون و آیپد را 
فراهم می کند، کیبورد در حالت تایپ با یک دست، وارد کردن 
خودکار پسورد در اپلیکیشن ها و ضبط اسکرین گوشی، از دیگر 
ویژگی های جدید ترین سیســتم عامل موبایل اپل است.طبق 
اعالم اپل، iOS 11 برای آیفون ۵ اس و مدل های جدید تر آن، 
تمامی آیپد های ایر و نسخه  های آیپد پرو، آیپد نسل پنجم، آیپد 

مینی 2 به بعد و آیپاد تاچ نسل 6 عرضه خواهد شد.

ژاپن خودروی پرنده آزمایش می کند
یک استارت آپ ژاپنی مشغول ساخت یک خودروی پرنده است.

 این شرکت قصد دارد با کمک این خودرو مشعل بازی های المپیک 2020 را روشن کند.

 آیپد پرو  1۰.5اینچی اپل 
معرفی شد

،2017 WWDC اپل در جریان کنفرانس توســعه دهندگانش یا 
  از نســل جدید تبلت خــود با نام آیپــد پــرو 10.۵ اینچی 

رونمایی کرد.
آیپد پرو 10.۵ اینچی اپل عالوه بر اینکه 
از نمایشــگر بزرگ تری بهره می برد، 
حاشیه  باریک تری نیز دارد. حاشیه  
این تبلــت ٤0 درصد باریک تر 
شــده و از این رو نمایشــگر 
تعبیه شــده قادر است یک 

کیبورد با سایز کامل را نمایش دهد. 
آیپد پرو 10.۵ اینچی جدید اپل به واســطه  بهره گیری از نمایشگر 
True Tone و همچنین فناوری ProMorion، بیش از ۵0 درصد 
روشن تر از تبلت های پیشــین این کمپانی است؛ حال آنکه نرخ به 

روزرسانی نمایشگر این تبلت نیز 120 هرتز است. 
البته این تمام ماجرا نیست؛ چراکه تعیین نرخ به روزرسانی نمایشگر 
متغیر و پویاست و می توان آن را روی 2٤، ٤8 و 120 هرتز تنظیم 
کرد. این قابلیت عمر باتــری را افزایش می دهــد و از این رو کاربر 
می تواند برحســب نیاز خود آن را تعیین کند. باید اضافه کنیم که 
آیپد پرو 10.۵ اینچی اپل از ویدئوهای HDR نیز پشتیبانی می کند. 
تاخیر نمایشگر آیپد جدید اپل در واکنش به لمس توسط اپل پنسل 

به 20 میلی ثانیه کاهش پیدا کرده است.
تراشه  A10X Fusion از نظر قدرت پردازش گرافیکی و پردازشی 

٤0 درصد سریع تر از نسل پیشین این تراشه است. 
آیپد پرو 10.۵ اینچی وای فای اپل با حافظه  داخلی 32 گیگابایتی، 
برچسب قیمت 329 دالری و نسخه   ال تی ای، برچسب قیمت ۵٤9 
دالری خواهد داشت. ضمنا اپل در نظر دارد قاب های جدیدی نیز 

برای تبلت های خود رونمایی کند.

 یافتن استادکار با اپلیکیشن ایرانی 
در خانه

آی او اس یکی از محبوب ترین سیستم 
عامل های جهان اســت که کاربران 
زیادی دارد. اپل نیز در همین راســتا زمان 
زیادی را صرف توســعه و بهبود آن می کند 
تا نیاز های کاربران متعدد این سیستم عامل 

مطرح را برآورده کند.

  iOS 11
معرفی شد

 گوشی اپل خود را
 به روز کنید؛

ویژه

هدیه اداره روابط عمومي  مخابرات 
اصفهان به مناسبت ماه رمضان 

 بدون نیاز به هیچگونه ســخت افزار و کتابی، در هر زمان و مکانی 
»قلم هوشمند قرآنی« خود را همراه داشــته باشید و به کمک آن 

قرآن کریم را تالوت کنید.
با نصب قرآن کامال صوتــی اندرویدی با قابلیت هــاي ویژه مانند: 
قرائت کلمه به کلمه، نمایش متن قــرآن با خط زیبای عثمان طه، 
ترجمه هاي متعدد متني و صوتي به زبان هاي مختلف و تفاســیر 
متني و صوتي و ...، امکان ویژه »قلم هوشمند قرآنی« را نیز به گوشي 

تلفن همراه یا تبلت خود اضافه کنید. 
در این برنامه وقتی یک آیه را لمس کنید، آیه با صدای قاری دلخواه 
شما ) با بیش از ٤0 سبک و قاری متفاوت( پخش می شود و پس از 

آن می توانید ترجمه گویای آیه را بشنوید و ببینید.
www.tce.ir   دانلود رایگان در
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يادداشت
سرکهسیبسمیرم،مانندگالبکاشانجهانیمیشود

اسماعیل یاری، مســئول بسیج ســازندگی ناحیه سمیرم  با اشــاره به تولید 
 ساالنه 70 تن سرکه سیب در ســمیرم گفت: »امیدواریم به جایی برسیم که

 سرکه سمیرم مثل گالب کاشان به یک برند جهانی تبدیل شود.«

ويژه

 برگزاری اولین سالگرد عروج 
آسمانی شهید مهدی اسحاقیان

اولین تولد آسمانی شدن شهید مدافع حرم سرگرد  اصفهان
پاسدار مهدی اسحاقیان برگزار می شود.

مراسم اولین سالگرد شهید مهدی اسحاقیان، سیزدهم ماه مبارک 
رمضان مصادف با هجدهم خرداد)فردا( در  بوستان شهدای گمنام 
کوه سفید درچه برگزار خواهد شد. مراسم شب سالگرد شهید، امشب 
در حسینیه ثارا... ناحیه امام صادق )ع( اصفهان واقع در خیابان کمال 
اسماعیل، توسط هیئت فدائیان حسین)ع( و با حضور خانواده شهید 

از ساعت ۲۲:۳0 برگزار خواهد شد.
صبح روز پنجشنبه)فردا( هجدهم خرداد ماه سیمای اصفهان نیز با 
ویژه برنامه ســحرگاهی خود در برنامه »اینجا اصفهان« یادبودی از 

شهید مهدی اسحاقیان پخش خواهد کرد.

 ريیس اداره بنیاد مسکن وشهرسازی دهاقان خبرداد:

تخصیص 160 تن قیر برای آسفالت 
معابر مسکن مهر دهاقان

دهاقان، از اختصاص یکصد و 60 تن قیر برای آسفالت دهاقان رییس اداره بنیاد مســکن و شهرسازی شهرستان 
معابر مسکن مهر دهاقان خبرداد. ابراهیم رضایی با بیان این مطلب، 
اظهار داشت:برای عملیات آسفالت معابر مسکن مهر دهاقان، در مرحله 
اول مقدار یکصد و60 تن قیر بال عوض تحویل شهرداری شد که در این 
راســتا به زودی عملیات تکمیل معابر باقی مانده انجام می شود. وی 
باتوجه به اینکه مسکن مهر دهاقان و گلشن در طرح و ساخت ویالیی 
تفاوتی ندارد، اذعان داشــت: گروهای ساخت تعاونی در تمام مراحل 
ساخت وتقسیط تسهیالت، از مدیریت بنیاد جداست؛ اما در خصوص 
تامین خدمات زیر بنایی و رو بنایی در تمام کشور این کمبود وجود دارد 
و در حال  تامین است. رییس اداره بنیاد مسکن و شهرسازی شهرستان 
دهاقان، با اشاره به اینکه مسکن مهر گلشن برابر تفاهم نامه ای تحویل 
شهرداری شد، افزود: با پرداخت هزینه های باقی مانده خدمات توسط 
بنیاد و راه و شهرسازی به شهرداری، خدمات تکمیل شد و شهرداری 
مساعدت الزم را به عمل آورد. رضایی تصریح کرد: در شهر دهاقان هنوز 
صورت جلسه تحویل امضا نشــده ودر حال تامین هزینه هستیم که 

امیدواریم ظرف دو ماه آینده این موضوع اجرایی شود.

خبر

اخبار

مدیر جهــاد کشــاورزی گلپایگان  گلپايگان
اظهارداشت: هر ســال برداشت گل 
محمدی از مزارع شهرستان از اواخر اردیبهشت ماه  آغاز 
می شود.حیدرعلی گل محمدی گفت: بسیاری از گلپایگانی 
ها به دلیل عالقه زیاد به گل محمدی،در حیات خانه های 
خود بوته آن را  پرورش می دهند؛ تا جایی که در سه دهه 
اخیر پرورش این گل در حیات منازل به دلیل در آمدزایی، 
به عنوان اشــتغال خانگی زنان محسوب می شود. مدیر 
جهادکشــاورزی گلپایگان افزود: امسال به دلیل شرایط 
اقلیمی و با توجه به افزایش بارندگی ها در شهرستان، گل 
محمدی دارای کیفیت باالیی بود. وی بیان کرد: با توجه به 
نیاز آب دهی کم، اشتغال زایی و افزایش در آمد کشاورزان 
در سال های اخیر، سطح زیر کشت آن نسبت به سال های 
گذشته 50درصد افزایش داشته است.گل محمدی افزود: 
سطح زیر کشــت گل محمدی در شهرستان 45 هکتار 
است که در حال حاضر ۲0 هکتار آن بارور است و به طور 
متوسط از هر هکتار گلستان گل محمدی بارور، بیش از 
۳تن گل محمــدی و در مجموع 60 تــن گل محمدی 

برداشت شده است.

فرمانده انتظامی شهرســتان نطنز  نطنز
گفت: ماموران انتظامــی نطنز در 
بازرســی از یک کامیون بیش از ۱5 تن برنج قاچاق به 

ارزش 750 میلیون ریال کشف و ضبط کردند.
ســرهنگ پاســدار علی بنی آدمی فرمانــده انتظامی 
شهرســتان نطنز با بیان اینکه این کامیــون در محور 
کاشان- نطنز در حال تردد بود، افزود: با تالش ماموران 
انتظامی، ســرانجام خــودروی مورد نظــر در یکی از 

ایستگاه  های موقت ایست بازرسی منطقه متوقف شد.
وی اضافه کرد: پس از بازرسی و کشف محموله قاچاق، 
کامیون، توقیف و راننده آن دســتگیر و تحویل مراجع 
قضائی شد. فرمانده انتظامی نطنز خاطرنشان کرد: مردم 
در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از 
طریق سامانه تلفنی مرکز فوریت های پلیسی ۱۱0 به 
اطالع پلیس برسانند تا در اسرع وقت نسبت به برخورد با 

متخلفان اقدام الزم صورت گیرد.

مدير جهاد کشاورزی گلپايگان:

 برداشت 60 تن گل محمدی
از گلستان های گلپایگان

فرمانده انتظامی نطنز خبر داد:

 کشف بیش از 15 تن برنج 
خارجی قاچاق

دکتر مرتضی صفاری با اشــاره به وضعیت سینما در حوزه 
انتخابیه نطنز و بادرود و قمصر  گفت: هم اکنون در شهرهای  
نطنز و بادرود ســینمای فعال  وجود دارد که بســیار از آن 
استقبال شده و مردم می توانند فیلم های روز را در آن تماشا 

کنند و فرصت خوبی برای مردم منطقه است اما بخش قمصر 
فاقد سینماست.

نماینده مردم نطنــز و بادرود و  قمصر با انتقــاد از اینکه در 
حوزه های فرهنگی بخصوص ایجاد زیرساخت های فرهنگی 

در این منطقه عقب مانده ایم، ادامه داد: تالش زیادی در این 
زمینه نشده است؛ ضمن آنکه سینمای نطنز در سالنی واقع 
در یک فرهنگســرای نیمه کاره قــرار دارد که هم به عنوان 
ســینما و هم برای مناســبت های مختلف از آن اســتفاده 
می شود و اختصاصا سینما نیســت؛ بلکه در واقع یک سالن 

آمفی تئاتر است.
 عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در منطقه 
فعالیت زیادی انجام نداده اســت، افزود: در مالقات اخیر با 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، درخواســت هایی در زمینه 
تقویت زمینه های فرهنگی منطقه داشتم که ایشان موافقت 
کرده و دستورات آن را دادند و ما نیز پیگیر هستیم؛ قرار شد 
یک مجتمع فرهنگی کامل ظرف امســال و سال آینده در 
بودجه پیش بینی کرده و بســازند که امیدواریم این نقیصه 

برطرف شود.
این نماینده مــردم در مجلس دهم، در مــورد ورود بخش 
خصوصی در منطقه برای ایجاد ســالن سینما تصریح کرد: 
متاســفانه در ســال های اخیر در منطقه با پدیده مهاجرت 
روبه رو بودیم و جمعیت ســاکن این حوزه کم شده است لذا 
شاید برآوردهای بخش خصوصی برای درآمدزایی این گونه 
کارها نتیجه ندهد؛ به همیــن دلیل بخش خصوصی انگیزه 
زیادی برای ورود به این زمینه ها ندارد. لذا بایستی دولت و 
 بخش عمومی کشــور در این زمینه فعالیت بیشتری داشته 

باشند.

نطنز نماينده مردم نطنز و بــادرود و قمصر با بیان اينکه در حوزه هــای فرهنگی بخصوص ايجاد 
زيرساخت های فرهنگی در اين منطقه عقب مانده ايم، از مسئوالن فرهنگی کشور انتقاد کرد.

در سال های اخیر 
در منطقه با پديده 

مهاجرت روبه رو بوديم 
و جمعیت ساکن اين 
حوزه کم شده است 

لذا شايد برآوردهای 
بخش خصوصی برای 
درآمدزايی اين گونه 

کارها نتیجه ندهد

نماينده نطنز و بادرود وقمصر:

شهرستاننطنزازلحاظزیرساختهایفرهنگیفقیراست

امام جمعه شهرســتان تیران و کرون 
گفت: اجرای کامل توصیه های انقالب 

اسالمی، موجب اقتدار و اعتالی نظام است.
حجت االســالم و المسلمین حسین رشــیدیان، به جایگاه 
شخصیتی امام خمینی)ره( اشــاره کرد و اظهارداشت: امام 
خمینی)ره( در رخدادهای مهم انقالب نقش موثر و خاصی 
داشته که با اخالص نیت و رشــادت و شجاعت پیش رفت و 

مردم نیز او را همراهی کردند.
وی افزود: ایســتادگی و مقاومــت در برابــر زورگویی ها و 
ظلم های دشمنان، منجر به اقتدار و پیروزی جامعه اسالمی 
می شود و باید روحیه استکبار ستیزی را در خود تقویت کنیم 
و نگذاریم در مسیر انقالب اسالمی، سازش با دشمنان اتفاق 

بیفتد. امام جمعه شهرستان تیران و کرون گفت: اجرای کامل 
توصیه های انقالب اسالمی موجب اقتدار و اعتالی نظام است 

و نباید از این توصیه ها دوری کنیم. 
وی با بیان اینکــه فکر و اندیشــه های نــاب حضرت امام 
خمینی)ره ( در عصر حاضر عامل شــکوه جوامع اســالمی 
اســت، اظهارکرد: پیروزی ملت با تفکر و اندیشه های ناب 

حضرت امام خمینی)ره( رقم خورده است.
حجت االسالم رشیدیان با اشــاره به اینکه خمینی)ره( به 
دنبال پســت و مقام نبود، تصریح کرد: هر کــس به دنبال 
پســت و مقام برود و روحیه جاه طلبی داشــته باشد، آنگاه 
 بصیرت خود را از دســت می دهد و در مســیر دشمن قرار 

می گیرد.

امام جمعه تیران و کرون:

اجرای کامل توصیه های رهبر کبیر انقالب موجب اعتالی نظام است
 تیران و کرون

احضارمتهم
3/511 شماره ابالغنامه: 9610100354501188 شماره پرونده: 9509980359901403 
شماره بایگانی شعبه: 951624 نظر به اینکه شاکی فتح اله استادی قهجاورستانی فرزند 
مسیب شکایتی علیه آقای اکبر اســتادی فرزند مرتضی دائر بر توهین و تهدید با سالح 
سرد در دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان مطرح شده که جهت رسیدگی به شعبه 
119 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )119 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 
ارجاع و به کالسه بایگانی 951624 ک 119 دو ثبت گردیده و نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد که 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی مهلت دارد به شعبه مراجعه و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 7410 شعبه 

119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی سابق()169 کلمه، دو کادر(
اخطاراجرایی

3/507 شماره: 950149 ش 5 به موجب رای شماره 917-9509976793502101 تاریخ 
95/6/14 و 95/11/25 حوزه 5 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه محمدرضا محبی  به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه مدرکیه پنج فقره سفته به شماره خزانه 
داری کل 305511 و 305512 و 729200 و 305510 و 305513 و مبلغ 815/000 ریال 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/1/30 به انضمام نیم عشــر دولتی. مشخصات محکوم له: ناهید 
نکوئیان فرزند آقاناصر به نشانی اصفهان خ شــیخ صدوق کوچه تقوی پالک 179  با 
وکالت فاطمه غفوری به نشانی هتل پل اول چهار باغ باال روبروی مجتمع تجاری کوثر 
مجتمع تجاری اداری باران طبقه دوم واحد 56. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:7405  شــعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()222 کلمه، دو کادر(
اخطاریه

3/508 نظر به اینکه آقای امیر حبیبی )افغانی( در پرونده کالسه 960356 ب 14 به اتهام 
مشارکت در سرقت مقرون به آزار از طرف این بازپرسی تحت تعقیب می باشند و ابالغ 
احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقــالب در امور کیفری مصوب 
1392 مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در 
شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره پنج اصفهان واقع 
در خیابان شریعتی ســاختمان مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی به عمل خواهد آمد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می 

گردد. م الف: 7407 شعبه 14 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )140 کلمه، دو کادر(
اخطاراجرایی

3/509 شماره: 950467 به موجب رای شماره 9509976794101714 تاریخ 95/10/6 
حوزه 11 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: 
محمد عزیزی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مطالبه وجه چک به شماره 438560 مورخ 94/12/15 بر عهده بانک 
صادرات و مبلغ 1/547/500 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر 
آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 94/10/15 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له باقرشفیعی با وکالت هاجر 
قاسمی به آدرس اتوبان ذوب آهن شهر ابریشم تقاطع ســوم جنب آموزشگاه آفتاب. 
صادر و نیم عشر حق االجرا اجرای احکام اعالم می گردد.ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:7400 شــعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()210 کلمه، دو کادر(

اخطاراجرایی
3/510 شماره: 950645 به موجب رای شماره 9509976797201238 تاریخ 95/12/16 
حوزه شعبه 42 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه: محمدرضا حبیبی فرزند عبدالحسین شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم 

است به پرداخت بیست میلیون ریال )20/000/000 ریال( بابت اصل خواسته و هزینه 
نشــر آگهی تا اجرای حکم و ششــصد و چهل هزار ریال )640/000 ریال( بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست )95/9/16( لغایت تاریخ وصول طبق شاخص بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در حق خواهان بهنام اشراقی فرزند بهرام شغل آزاد به نشانی خ امیرکبیر 
نرسیده به سه راه لیالند گاراژ قدس با وکالت مسعود شــریفی و نیم عشر حق االجرا 
در حق دولت.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:7358 شــعبه 42 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره یک()214 کلمه، دو کادر(

اخطاراجرایی
3/512 شماره: 1225/94 به موجب رای شماره 663 تاریخ 95/6/15 حوزه 34 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم:1- مجید فیضی 
2- محمدرضا فالح هردو به نشــانی مجهول المکان محکوم اند به پرداخت به صورت 
تضامنی مبلغ 134/200/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 324/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
به شماره 151633445- 94/10/10 در حق محکوم له محمود شماعی با وکالت محسن 
نوروزی و نسیم صفا به نشــانی اصفهان خ نیکبخت مجتمع ماکان 5 طبقه 5 واحد 54. 
صادر می نماید و نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:7408 شعبه 34 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(
ابالغرای

3/515 کالســه پرونده: 951344 دادنامه: 00130- 960 - 96/1/31 مرجع رســیدگی 
شعبه 9 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان احمد فتحی به نشانی اصفهان رهنان خ 
شهدا روبروی کانون فرهنگی اندیشــه کوچه 34 شهید اکبر خوانده علیرضا اعرابی به 
نشانی فعال مجهول المکان خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره حواله 
به شماره 128267 - 94/9/10 به انضمام مطلق خســارات قانونی گردشکار با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با 
اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی 
شــورا در خصوص دعوی آقای احمد فتحی فرزند رجبعلی به طرفیت علیرضا اعرابی 
به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت وجه یک فقره حواله به شماره 128267 
به سررسید 94/9/10 به عهده قرض الحسنه باب الحوائج خیابان هفتون بانضمام مطلق 
خســارات قانونی. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان که داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن به میزان خواســته را دارد و با توجه به صدور گواهی عدم پرداخت از جانب قرض 
الحسنه مربوطه و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی)نشــر آگهی( در  جلسه دادرسی 
شرکت نداشته و نســبت به دعوی مطروحه خواهان ایراد و اعتراض به عمل نیاورده 
لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و یک میلیون و چهارصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/11/7 لغایت تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و بیســت روز  پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 7382 شــعبه  9 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شماره دو()319 کلمه، سه کادر(
ابالغوقترسیدگی

3/517 در خصوص پرونده کالسه 1312/96 خواهان غالمحسین جبارزارع دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت اکبر لطفی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 96/5/2 ساعت 10:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه به نشانی کنار اتوبان شــهید خرازی حدفاصل خ آتشگاه و خ میرزاطاهر مجتمع 
شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 7445 شعبه 53 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()113 کلمه، یک کادر(
ابالغوقترسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351102121 ابالغنامــه:  شــماره   3 /518
9509980351100995 شــماره بایگانــی شــعبه: 951077 خواهان شــهرام امیری 
دادخواستی به طرفیت خواندگان محسن روحانی قهساره و فرمان احمدی بیرگانی به 
خواسته مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگســتری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه 9509980351100995 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1396/5/2 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده فرمان احمدی بیرگانی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:  7463 شعبه 

11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)176 کلمه، سه کادر(
ابالغوقترسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351102108 ابالغنامــه:  شــماره   3 /519
9609980351100008 شــماره بایگانــی شــعبه: 960008 خواهان محســن بدیعی 
دادخواســتی به طرفیت خوانــده عباس امیــری قهفرخی بــه خواســته مطالبه وجه 
چک و مطالبه خســارت دادرســی و مطالبه خســارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 11 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهــان خ چهاربــاغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 356 ارجاع و به کالسه 
9609980351100008 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/5/1 و ساعت 10:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی 
 حاضر گردد. م الــف:  7471 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)175 کلمه، دو کادر(
ابالغوقترسیدگی

3/520 در خصوص پرونده کالسه 960159 خواهان فرهاد خزائی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت رقیه راست پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/5/1 
ساعت 3:30 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان ارباب مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف: 7435 شــعبه 24 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره 2()106 
کلمه، یک کادر(

ابالغ
3/521 شماره ابالغنامه:9610106793600357 شماره پرونده:9609986793600102 
شماره بایگانی شــعبه:960103 ابالغ شــونده حقیقی: محمد معصوم زاده به نشانی 
مجهول المــکان تاریخ حضــور:1396/04/26 دوشــنبه ســاعت: 9 محــل حضور: 
اصفهان خیابان ســجاد خیابــان آیت الــه ارباب روبروی مدرســه نیلــی پور جنب 
ســاختمان صبا پــالک 57 در خصوص دعوی ســید علیرضــا کاظمی طبــاء زواره 
به طرفیت شــما در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حاضر شــوید.
 م الف:7460 شــعبه 6 حقوقی شــورای حــل اختالف اصفهــان) مجتمع شــماره یک(

)73 کلمه، یک کادر(
ابالغ

3/522 شماره ابالغنامه:9610106796300297 شماره پرونده:9509986796301498 
شــماره بایگانی شــعبه:951498 ابالغ شــونده حقیقی: منصور حســین وند کدملی 
1930058594 بــه نشــانی فعال مجهــول المکان تاریــخ حضور:1396/04/27 ســه 
شــنبه ســاعت: 12 محل حضور: اصفهــان چهارراه شــیخ صدوق چهــارراه وکال 
مجتمع شــهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف در خصوص دعوی شــهاب جاللی 
به طرفیت شــما در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حاضر شــوید.
 م الف:7359 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم(

)71 کلمه، یک کادر(
ابالغرای

3/530 شماره دادنامه: 9609970353800316 شماره پرونده: 9509980358701167 

شماره بایگانی شــعبه: 960014 شاکی:آقای محســن کریمی فرزند رسول به نشانی 
اصفهان- اصفهان خوراسگان خ معراج کوچه مسجدالرضا پ 47 متهم: آقای منصور 
موالیی فرزند قدمعلی به نشــانی اصفهان- اصفهان میدان مرکــزی تره بار)مجهول 
المکان(  اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین به اشخاص عادی 3- افتراء دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای دادگاه درخصوص اتهام آقای منصور موالیی فرزند قدمعلی دائر بر 
افتراء و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای محسن کریمی فرزند رسول دادگاه با 
عنایت به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان، شکایت 
شاکی، گواهی های صادره از پزشکی قانونی و اظهارات متهم در مرجع انتظامی و فیلم 
دوربین مدار بسته که مورد بازبینی قرار گرفته است و سایر تحقیقات انجام شده و عدم 
حضور متهم برای دفاع از خود در دادســرا و در دادگاه علیرغم ابالغ و قرائن و امارات 
موجود در پرونده بزه انتسابی به وی محرز و مسلم بوده و مستندا به مواد 290و 448و 
462 و 488و 620و 714  ا ز قانون مجازات اســالمی مصــوب 1392 از بابت بزه ایراد 
ضرب و جرح عمدی به پرداخت سه هزارم دیه کامل از بابت کبودی داخل لب فوقانی و 
یک صدم دیه کامل از بابت ارش لقی دو دندان قدامی یک چپ و راســت باالیی در مهلت 
یک سال از تاریخ وقوع 95/7/12 در حق شاکی و مســتند به ماده 697 قانون مجازات 
اسالمی در بخش تعزیرات مصوب 1375 با اعمال اختیار حاصله از بند 2 ماده 3 قانون 
وصول برخی از درامد های دولت و مصرف آن در موارد معین از بابت افتراء )انتساب 
بزه سرقت( به پرداخت ســی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و 
اعالم می گردد و اما در مورد اتهام دیگر متهم مبنی بر توهین دادگاه محتویات پرونده 
را کافی برای حصول اقناع وجدانی برای توجه اتهام به متهم ندانسته و مستندا به ماده 
120 قانون مجازات اســالمی و ماده 4 قانون ایین دادرســی کیفری رای بر برائت وی 
صادر و اعالم می گردد رای محکومیت صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن در قسمت محکومیت به ارتکاب بزه 
افتراء ظرف همان مدت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان 
 می باشد. م الف: 7392 شعبه 112 دادگاه کیفری 2 شــهر اصفهان)112 جزایی سابق(

)402 کلمه، 4 کادر(
ابالغرای

3/531 کالســه پرونده:951209 شــماره دادنامــه: 00162-960- 96/2/9 خواهان: 
جعفر مختاری نشانی: اصفهان نجف آباد خیابان شــیخ بهایی مرکزی کوی نیک مهر 
پ 2 وکیل: مریم شریفیانا نشــانی: اصفهان نجف آباد خ شیخ بهایی مرکزی کوی نیک 
مهر پ 2 دفتر وکالت خوانده: مجید کبیری نشــانی: مجهول المکان. شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا حل اختالف درخصوص دعوی آقای جعفر 
مختاری با وکالت مریم شریفیانا به طرفیت آقای مجید کبیری به خواسته مطالبه مبلغ 
159/000/000 ریال وجه چک به شماره 854035- 854034- 854033 به عهده بانک 
سپه به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق 
چک و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 
515، 519، 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
159/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 4/180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصــوف ) 95/2/31- 95/4/31- 95/3/31( 
تا تاریخ اجــرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان می 
 باشد.م الف: 7403 شعبه 9 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو(

)308 کلمه، 3 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

3/533 شــماره صادره: 1396/42/374520 - 1396/3/13 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه  پالک شماره 11689 فرعی از 5000 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام پروانه سلطانی کله مسلمانی فرزند رضا 
قلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 96/04/12 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 

7969  قویدل رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)146 کلمه، دو کادر(
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7 مدیرکل دامپزشکی استان  با اشاره به اینکه رایزنی هایی به منظور خریداری سم انجام 
شده است، گفت: در حال حاضر از ذخیره سم این اداره کل در برخی از شهرستان ها، 
سم پاشی در حال انجام بوده و تاکنون موردی از این تب در استان مشاهده نشده است.

سم پاشی علیه تب کریمه کنگو در چهارمحال و بختیاری
اخبار

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۷۱۷ هکتار 
از اراضی کشاورزی شهرستان شهرکرد به کشت بهاره اختصاص 

یافت.
ذبیح ا... غریب با اشاره به این موضوع، اظهار داشت: کشت گندم، 
جو، ســیب زمینی، دانه های روغنــی و... از مهم ترین محصوالت 

زراعی است که در این استان کشت می شود.
مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ساالنه 
۳۲ هزار تن انواع محصــوالت بهاره ازجمله پیاز، ســیب زمینی، 
چغندرقند، ذرت، گوجه فرنگی، خیار، هندوانه، گلرنگ ولوبیاسبز، 

برداشت وروانه بازار می شود.

مسئول واحد هنرهای نمایشــی حوزه هنری چهارمحال و 
بختیاری، از اجرایی شــدن طرح حمایت از اجرای عمومی 
تئاتر در این استان خبر داد و گفت: براساس این طرح حوزه 

هنری از سه نمایش صحنه ای امسال حمایت می کند.
امین بسیم  افزود: با اعالم فراخوان اجرای عمومی نمایش در 
سال 96، امسال حوزه هنری استان میزبان تئاترهایی است 

که به روی صحنه می رود.
به گفته وی، حوزه هنــری انقالب اســالمی چهارمحال و 

بختیاری در راستای انتخاب و اجرای شایسته آثار نمایشی 
قصد دارد دو اثر نمایش صحنه ای و یک اثر نمایش کودک و 

نوجوان را در سال ۱۳96 تولید و حمایت کند.
مسئول واحد هنرهای نمایشــی حوزه هنری چهارمحال و 
بختیاری افزود: در بخش آثار صحنــه ای، اولویت با آثاری 
اســت که در آن به ارزش های دینی، انقالب اسالمی و دفاع 

مقدس توجه شده باشد.
به گفته مســئول واحد هنرهای نمایشــی حــوزه هنری 

چهارمحال و بختیــاری ،توجه به خانواده ایرانی و ســبک 
زندگی ایرانی - اسالمی و توجه به مفاهیم ارزشمند فرهنگ 
و تمدن ایرانی - اسالمی، توجه به موضوعات روز جهان امروز 
و مبارزه با استکبار جهانی و تروریسم بین المللی و توجه به 
نیازهای نسل جوان با نگاهی نو و نقد منصفانه جامعه امروز، 

از دیگر اولویت های نمایش صحنه در این طرح است. 
امین بسیم یادآور شد: در بخش کودک و نوجوان نیز موضوع 
آزاد اســت اما اولویت با آثاری اســت که مضامین اخالق و 
سنت اسالمی، فرهنگ اصیل ایرانی، خانواده، نشاط و امید 
 در فضای جامعه و نســل آینده به صــورت خالقانه رعایت

 شود.
مســئول واحد هنرهای نمایشــی حوزه هنری چهارمحال 
و بختیاری گفــت: میزان حمایت مالی ایــن نهاد انقالبی از 
نمایش های انتخاب شده تا ســقف 54 میلیون ریال برای 
اجراهای عمومی اســت و تبلیغات و اطالع رسانی آثار را نیز 

بر عهده می گیرد.
به گفته مســئول واحد هنرهای نمایشــی حــوزه هنری 
چهارمحال و بختیاری ، هنرمندان عرصه تئاتر استان تا پایان 
تیرماه امسال می توانند یک نسخه از کار خود را برای بررسی 
به حوزه هنــری چهارمحال و بختیاری واقع در شــهرکرد، 

خیابان شریعتی، کوچه 5۲تحویل دهند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در چند سال اخیر هنر تئاتر در 
اســتان چهارمحال و بختیاری با اجرای عمومی و دوری از 
جشنواره گرایی، توانست مخاطبان بیشــتری را نسبت به 

سال های دیگر به دست آورد.
اکنون نزدیک به ۳00نفر در گروه های نمایشــی در استان 

چهارمحال و بختیاری فعال هستند.

با مسئوالن

فرمانده نیروی انتظامی استان با اشاره به افزایش کشف 
کاالی قاچــاق در چهارمحال و 
بختیاری، اظهار داشت: با 
تالش نیروهای انتظامی 
کشف کاالی قاچاق در 
 این استان افزایش یافته 

است.
غالمعبــاس غالمزاده 
تاکید کرد: در سال گذشته 
بیش از454میلیارد ریال 
انواع کاالهای قاچاق در این استان شناسایی و توقیف شده 
است.فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: 
در سال گذشــته برخورد جدی با باندهای سازمان یافته 

کاالی قاچاق در این استان انجام شد. 
وی با اشاره به اینکه در ســال جاری مبارزه با ورود کاالی 
قاچاق از مهم ترین اهداف نیروی انتظامی اســت، اظهار 
داشت: نظارت ها در جاده های ورودی استان برای مبارزه 

با کاالی قاچاق تشدید می شود.
 فرمانده نیروی انتظامی چهارمحــال و بختیاری گفت: 
مبارزه با ورود کاالی قاچاق، عاملی مهم در مبارزه با ورود 

کاالی قاچاق به استان است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

 افزایش کشف کاالی قاچاق
در چهارمحال و بختیاری

 ۷۱۷ هکتار از اراضی کشاورزی
به کشت بهاره اختصاص یافت

در چند سال اخیر 
هنر تئاتر در استان 

چهارمحال و بختیاری با 
اجرای عمومی و دوری 

از جشنواره گرایی، 
توانست مخاطبان 

بیشتری را نسبت به 
سال های دیگر به دست 

آورد

حوزه هنری انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری در راســتای انتخاب و اجرای شایسته آثار نمایشی، 
قصد دارد دو اثر نمایش صحنه ای و یک اثر نمایش کودک و نوجوان را در سال 1396 تولید و حمایت کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: پتروشیمی 
 لردگان ســال9۷ افتتاح 
می شــود. نعیــم امامی  
اظهار داشت: هم اکنون 
این پــروژه 66 درصد 
پیشــرفت فیزیکــی 
داشته اســت و بیش از 
۳0 متخصص در احداث 
آن مشــارکت می کنند. 
وی تاکید کرد: افتتــاح این پروژه 
نقش مهمی در ایجاد اشــتغال در اســتان چهارمحال و 
بختیاری دارد و با بهره برداری از آن، نرخ بیکاری در این 

استان کاهش می یابد.

نعیم امامی عنوان کرد:

پتروشیمی لردگان سال۹۷ 
افتتاح می شود

حمایت حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از سه اثر نمایشی

رییس انجمن تولیدکنندگان محصوالت عفاف و حجاب گفت: ۳ 
سال است که قرار شده مجموعه شهرکرد افتتاح شود ولی ما هنوز 
کاالیی از این کارخانه در بازار ندیده ایم، اگر کاالیی هم عرضه شده 
آنچنان کم و نازل بوده است که به چشم نمی آید. محمدعلی صدق 
آمیز، رییس انجمن تولیدکنندگان محصوالت عفاف و حجاب  بیان 
داشت: بیش از 95 درصد بازار پارچه های چادر مشکی موجود در 
بازار وارداتی است و می توان گفت تولید داخلی تنها کمتر از 5 درصد 
این بازار را تشــکیل می دهد. وی ادامه داد: تنها مجموعه  داخل 
کشور که مدعی است پارچه مشکی تولید می کند، مجموعه حجاب 
شهرکرد است اما متاسفانه باوجود اینکه سال ها از شکل گیری این 

مجموعه می گذرد ۳ سال است که دوستان دائما برای افتتاح آن 
امروز و فردا می کنند و تولیدی را هم به بازار عرضه نمی کنند، اگر 
کاالیی هم عرضه شــده آنچنان کم و نازل بوده است که به چشم 
نمی آید. صدق آمیز اظهار داشت: نیاز به پارچه چادر مشکی چیزی 
در حدود 80 میلیون متر در سال است که شاید از این 80 میلیون، 
کمتر از یک میلیون تولید داخل باشد و بقیه کاالی وارداتی هستند.
وی تصریح کرد: تکنولوژی پارچه مشکی در انحصار آمریکا و ژاپن 
بوده و کره جنوبی نیز این تکنولوژی را از آمریکا به دست آورده است. 
بنابراین عمده واردات بازار ایران هم از کشورهایی مانند کره صورت 
می گیرد که البته چند سالی است پارچه چینی هم وارد بازار شده 

که کیفیت بسیار نامناسبی بخصوص در رنگ دارد.
رییس انجمن محصوالت عفاف و حجاب گفــت: ژاپن و بعد هم 
اندونزی از دیگر کشورهایی هستند که صادرات چادر مشکی به 
ایران دارند که البته واردات از اندونزی به نســبت ژاپن محدودتر 

است.

رییس انجمن تولیدکنندگان محصوالت عفاف و حجاب عنوان کرد:

کارخانه چادرسازی شهرکرد؛ همچنان بی تاثیر در بازار

مبارزه با سن غالت در بیش از ۱8 هزار هکتار از مزارع چهارمحال و بختیاری 
انجام شد. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تاکنون 
در ۱۳ هزار و 58۱ هکتار از ســطح مزارع مبارزه با سن مادر و چهار هزار و 
4۳۷ هکتار مبارزه با پوره سن غالت انجام شده است.فرشید شبانی افزود: 
مبارزه با پوره سن غالت نسبت به سال گذشته۲0 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به این موضوع گفت: ترغیب و تشویق کشاورز به مبارزه با سن 
مادر و اهمیت کشاورز به آموزش، به منظور کیفیت محصول و جلوگیری از 
خسارت، از دالیل افزایش مبارزه با سن مادر بوده است. شبانی پیش بینی 
کرد که امسال در ۲۳هزار هکتار از مزارع استان مبارزه با سن غالت انجام 
شود. وی از کشاورزان خواست که حتی االمکان در زمان باقی مانده نسبت 
به مبارزه با ســن غالت در مزارع خود به منظور کاهش خسارت محصول 

اقدام کنند.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری، از آغاز عملیات اجرایی مرمت و 
بازسازی ایل راه های عشایری استان خبر داد. یحیی حسین پور اظهار کرد: در 
سال جاری حدود 450 کیلومتر از ایل راه های عشایری شهرستان کوهرنگ، 
۷0 کیلومتر از ایل راه های شهرســتان اردل و 60 کیلومتــر از ایل راه های 
شهرستان کیار بازگشایی می شوند. وی افزود: اعتبار مورد نیاز برای بازگشایی 
ایل راه های عشایری استان حدود ۲۱0 میلیون تومان است که اعتبار الزم از 
طریق منابع ملی و استانی این اداره کل تامین می شود. حسین پور گفت: 
تالش می شــود عملیات اجرایی ایل راه های استان در تمام شهرستان ها تا 
پایان خرداد ماه به اتمام برسند و تمامی آنها بازگشایی شوند. وی با اشاره به 
اینکه در سال گذشته حدود یک هزار کیلومتر از ایل راه های عشایری استان 
بازگشایی شد، خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود اعتبارات در سال جاری، 

پیش بینی می شود ۷00 کیلومتر ایل راه عشایری در استان بازگشایی شود.

 مبارزه
  با سن غالت

 در مزارع

آغاز عملیات  بازسازی 
ایل راه های عشایری 
چهارمحال و بختیاری

اعالم فراخوان ارسال 
آثار به جشنواره 

مناره ها در چهارمحال 
و بختیاری

فراخوان ارسال آثار به جشنواره هنرهای مسجدی با عنوان »مناره ها در چهارمحال و بختیاری« اعالم شد.
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری گفت: مسجد، هنر، الحان بهشتی، قرائت، ابتهال، مداحی، تواشیح )فیلم و کلیپ( ویژه برادران 
و مسجد، هنر، نقش و نگارخوشنویسی، گرافیک، نقاشی، مسجد، هنر، قلم کاریکاتور، عکاسی و داستان نویسی، فیلمنامه نویسی، نمایشنامه نویسی، شعر، مسجد هنر، کار 

و تولید تابلو فرش، نقده دوزی، ملیله دوزی )ارائه اصل اثر ویژه خواهران(، از موضوعات جشنواره هنرهای مسجدی با عنوان »مناره ها« است.
حجت االسالم مراد یوسفی افزود: عالقه مندان می توانند آثار خود را از طریق نشانی تلگرامی @Simaye_masjed   ارسال کنندیا حضوری به دبیرخانه کانون های 

فرهنگی هنری مساجد واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری تحویل دهند.
وی آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره را تا ۱4 تیر اعالم کرد و گفت: نتایج جشنواره هنرهای مسجدی با عنوان »مناره ها« همزمان با دهه کرامت اعالم می شود.

جشنواره هنرهای مســجدی با عنوان »مناره ها« به همت کانون فرهنگی هنری آیت ا... کاشانی فرخشــهر و با همکاری دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد 
چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

امســال پایش مراکز دفــن زباله در اســتان چهارمحال و 
بختیاری ۲0 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحــال وبختیاری 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲00 مورد پایش از مراکز 
پسماند و دفن زباله در اســتان صورت گرفته و تذکرهای 
کتبی و شفاهی در زمینه تخلف های زیست محیطی صادر 

شده است.
شهرام احمدی افزود: پارســال 9۷9 مورد پایش از مراکز 

پسماند و دفن زباله در استان انجام شد.
وی ایجاد گشــت ویژه با هدف افزایش نظــارت بر فعالیت 
صنایع، ایجاد مراکز تبلیغ و فرهنگ سازی در مبادی ورودی 
شهرهای اســتان، برگزاری برنامه های پاکسازی محیط با 
هدف افزایش حساسیت مردم در برخورد با محیط زیست، 
تخفیف در مراکــز معاینه فنی خودرو، نشســت با اعضای 
جدید شورای اسالمی شهر و روستا، نشست با دانشگاهیان 
و تشکل های زیست محیطی را از برنامه های هفته محیط 

زیست در چهارمحال و بختیاری اعالم کرد.
هم اینک روزانه ۷۲5 تن و ســاالنه بیــش از ۲64 هزار و 
۳68تن زباله خانگی در اســتان چهارمحــال و بختیاری 

تولید می شود.
آقای احمدی، میزان تولید روزانه زباله در بیمارســتان ها 
و مراکز درمانی اســتان را چهار هزار کیلوگرم اعالم کرد و 

افزایش 20 درصدی پایش مراکز دفن زباله

محافل انس با قرآن کریم 
با حضور قاری مصری در 
شــهر های بِن و فرخشهر 
از توابع استان چهارمحال 
برگــزار بختیــاری   و 

 شد .
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری گفت: در 
این محافل که همزمان با اجرای طرح ضیافت الهی در ماه 
مبارک رمضان تشکیل شد، »شیخ علی محمودالشمیس« 
در مساجد جامع این دو شــهر، آیاتی چند از قرآن کریم را 

تالوت کرد که با استقبال خوب مردم مواجه شد.
حجت االســالم مرتضی عزیزی افزود: همچنین ۳0 مبلغ 
دینی در قالب طرح ضیافت الهی در بقاع متبرکه اســتان 
همزمان با ماه مبارک رمضــان فعالیت می کنند که ضمن 
نشــر و ترویج فرهنگ حیات  بخش قــرآن و بهره  گیری از 
فضای معنوی ماه مبــارک رمضان، در آمــوزش و ترویج 
فرهنگ قرآنی و جذب نوجوانان و جوانان به محافل دینی 

بسیار موثر است.
طرح ضیافت الهی در راســتای تبلیغ دین و ترویج معارف 
اسالمی، امسال در ۲5بقعه متبرکه چهارمحال و بختیاری 

در حال برگزاری است.

حضور قاری مصری در محافل 
قرآنی شهرستانی

ســند ثبتی بــرای بیش 
از 40 هــزار هکتــار از 
اراضی و عرصه های ملی 
چهارمحــال و بختیاری 

صادر شد.
مدیر امــور اراضی جهاد 

کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 85 درصد اراضی 
این استان ملی است و شناسنامه دار کردن عرصه های ملی 

در دستور کار دولت قرار دارد.
شهرام جزایری با اشــاره به فعال شدن ســامانه اطالعات 
مدیریت اراضی جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری، 
افزود: این طرح در هویت  بخشــی، شناسنامه  دار کردن و 

صدور کارت هوشمند برای کشاورزان موثر است.
وی وســعت زمین های کشــاورزی و باغی چهارمحال و 
بختیاری را ۲4۷ هزار هکتار برآورد کرد و گفت: ســاخت 
و ســاز در اراضی باغی و زراعی، غیر قانونی است و با حکم 

قضائی تخریب خواهد شد.
مدیر امور اراضی جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری، 
به رفع تصرف هفــت هزار و ۱48 متر مربــع از زمین های 
کشاورزی این استان نیز اشاره کرد و گفت: این مقدار زمین 

در قالب ۲9 فقره با دستور قضائی رفع تصرف شد.

صدور سند ثبتی برای 40 هزار 
هکتار از اراضی ملی استان

گفت: از سال گذشته، بی خطر ســازی و تفکیک زباله در 
بیمارستان های استان انجام می شود.

هم اینک روزانه 725 تن و ساالنه 
بیش از 264 هزار و 368تن زباله 

خانگی در استان چهارمحال و 
بختیاری تولید می شود

مجوز سالمت صادرات ۱50 تن خوراک ماهی گرمابی )کپور( به 
کشور عراق، در سال جاری صادر شد.

مدیرکل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری گفــت: این میزان 
خوراک آبزیان گرمابــی در مجتمع های تولید خــوراک آبزیان 

چهارمحال و بختیاری تولید شده است.
عبدالمحمد نجاتی افزود: براساس برآورد کارشناسان، ساالنه 40 
درصد از خوراک آبزیان کشور در این استان با نظارت دامپزشکی 
تولید می شود که عالوه بر تامین نیاز مزارع پرورش ماهی استان، 

مازاد آن به ۲4 استان دیگر صادر می شود.
وی گفت: ساالنه بیش از ۲۱هزار تن ماهی قزل آال از ۳00مزرعه 
فعال پرورش ماهی سردابی به صورت سالم و کنترل سالمت شده 

در این استان تولید می شود.

صدور مجوز سالمت صادرات 
خوراک ماهی گرمابی

جســد جواني که هفت روز قبل در کوهســتان دنا در شهرستان 
سمیرم مفقود شده بود، در یکي از یخچال هاي برفي این منطقه 

سردسیر پیدا شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان، شامگاه 
یکشنبه از پیدا شــدن جســد این جوان، پس از هفت شبانه روز 
جســت وجوي بي وقفه نجاتگران این جمعیت در یکي از قله هاي 
اصلي زاگرس مرکزي خبر داد. داریوش کریمي با اشــاره به وجود 
یخچال هاي سخت و طبیعي در منطقه افزود: پنج تیم امداد و نجات 
کوهستان شامل۲0نفر از نجاتگران جمعیت هالل احمر براي یافتن 
این جوان درکوهستان، با ایجاد کارگاه مشغول عملیات جست وجو 
بودند.سید نورمحمد موسوي رییس جمعیت هالل احمر سمیرم 
هنگام آغاز عملیات جست وجو براي یافتن این فرد گفته بود: لوازم 
شخصي این فرد در نزدیکي جان پناه قله قاش مستان دنا پیدا شده 

و ردي هم از وي در برف برجاي مانده بود.
جوان ۲6 ساله اهل شهر مال خلیفه بخش فالرد استان چهارمحال 
و بختیاري، به قصد کوهنوردي به سمت قله هاي مرتفع زاگرس و 
دنا رفته بود که به سبب سقوط در یکي از یخچال هاي برفي جان 
خود را از دست داد. رشته کوه دنا داراي 49 قله با ارتفاعي بیش از 

چهار هزار متر است.

جسد جوان مفقود شده لردگاني در 
یخچال برفي دنا در سمیرم پیدا شد

رییس گروه ورزش بانوان چهارمحال و بختیاری گفت: تیم بانوان 
بروجن عنوان قهرمانی مسابقات مینی بسکتبال استان چهارمحال 

و بختیاری را از آن خود کرد. 
سوســن تمدن اظهار کرد: مســابقات انتخابی تیم های اســتان 
در رشــته بســکتبال بانوان جهت اعزام به رقابت هــای قهرمانی 
کشــور در رده های ســنی مینی بســکتبال، نونهاالن، نوجوانان 
و جوانان با حضور ۱0 تیم در هر گروه ســنی از شهرســتان های 
شهرکرد، بروجن، ســامان، فرخشــهر، هفشــجان و با میزبانی 
شهرهای فرخشهر، شهرکرد و هفشجان برگزار شد که در پایان در 
رده سنی مینی بسکتبال، تیم بروجن بر سکوی نخست ایستاد و 
 تیم های شهرکرد و فرخشهر به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم 

قرار گرفتند.
رییس گروه ورزش بانوان چهارمحال و بختیــاری اضافه کرد: در 
رده سنی نونهاالن، تیم های هفشجان و ســامان به مقام های اول 

و دوم دست یافتند.
وی با بیان اینکه در رده سنی جوانان تیم شهرکرد بر سکوی نخست 
ایستاد و هفشجان به مقام دوم دست یافت افزود: در پایان مسابقات 
تیم های برتر هر رده سنی به عنوان نماینده استان جهت اعزام به 

مسابقات کشوری، انتخاب و معرفی شدند.

قهرمانی تیم بروجن در مسابقات 
مینی بسکتبال استان

رییس شبکه دامپزشکي شهرستان اردل، از معدوم سازي ۷۳کیلوگرم 
گوشت غیرقابل مصرف در یک سوپر گوشت در شهر اردل خبر داد. 

دکتر داود ربیعي رییس اداره دامپزشکي شهرستان اردل در گفت و 
گو با خبرنگار هفت چشمه با بیان این خبر گفت: این میزان گوشت 
را بازرسان دامپزشکي در یک سوپر گوشــت در شهر اردل کشف و 
ضبط کردند.ربیعي اضافه کرد: این گوشــت ها پس از طي مراحل 

اداري معدوم شدند.
وي توصیه کرد که شهروندان از خرید هرگونه فرآورده خام دامي به 
ویژه گوشت قرمز از مراکز غیرمجاز خودداري کنند و حتما به برچسب 

دامپزشکي و تاریخ انقضای درج شده روي الشه توجه کنند.
رییس شبکه دامپزشکي شهرستان اردل، ضمن تقدیر از گزارش به 
موقع این مورد، گفت: شبکه دامپزشــکي در راستاي تامین امنیت 
غذایي شهروندان به صورت مســتمر نظارت ها و پایش هاي خود را 
انجام مي دهد، اما گزارشات مردمي نیز براي ما بسیار حائز اهمیت 

است و در کاهش تخلفات نیز راهگشا خواهد بود.

معدوم سازي ۷3 کیلوگرم گوشت 
فاسد در اردل

شهرستان
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یکی از بندهای سند ملی پیشگیری و مبارزه با بیماری های 
غیرواگیر که  ایران در ســال ۹۳ برای انجام آن متعهد شده 
است، کاهش محســوس مصرف دخانیات در کشور است. 
وزارت بهداشت نیز که به همراه سایر وزارتخانه ها مسئولیت 
اجرای این ســند را بر عهده دارد، قاچاق ســیگار را یکی از 
عوامل موثر بر موفق نبودن کشــور در این موضوع می داند. 
به همین دلیل ایران مدتی است تالش می کند برنامه هایی 
برای کاهش واردات سیگار قاچاق تدوین کند یا در اقدامات 

بین المللی مشارکت داشته باشد.
به گزارش ایســنا؛یکی از ایــن برنامه ها امضــای پروتکل 
ریشه کنی تجارت غیرقانونی مواد دخانی است که هنوز در 
سطح دنیا اجرایی نشده  و تاکنون تنها ۲۷ کشور دنیا آن را 
امضا کرده اند؛ این پروتکل در ســال ۱۳۹۴ توسط مجلس 
شورای اسالمی ایران تصویب شده و در حال حاضر از طرف 
معاونت حقوقــی وزارت امورخارجه بــرای گرفتن تایید از 

سازمان ملل در حال پیگیری است.
پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی دخانیات که به منظور 
رصد محصوالت دخانی از تولید تا مصرف برنامه ریزی شده 
است، تاکنون توسط ۲۷ کشور دنیا پذیرفته شده و تا رسیدن 
به عدد ۴۰ کشور برای اجرا شــدن فاصله دارد. ایران نیز از 
دو سال قبل به این پروتکل پیوسته است. طبق این پروتکل 

کشــورها در برابر مواد دخانی که از کشــور آنها به کشوری 
دیگر قاچاق می شود، مســئول خواهند بود و باید برای آن 

پاسخگو باشند.
بهزاد ولی زاده ، مســئول دبیرخانه ســتاد کشوری کنترل 
دخانیات در این خصوص به ایسنا گفت: پروتکل ریشه کنی 
تجارت محصوالت دخانی که در سال ۹۴ به تصویب مجلس 
رسیده اســت، الزاماتی دارد که با عضو شدن در آن می توان 
از نظام رهگیری و ردیابی محصوالت دخانی بهره مند شــد. 
این نظام که در ســطح بین المللی ایجاد می شود، می گوید 
اگر یک نخ ســیگار در مقطعی تولید  شــود، مقصد مصرف 
قابل رهگیری و ردیابی اســت؛ یعنی اگر از مســیر تعیین 
 شــده خارج شــود باید همان لحظه برخورد قانونی صورت
 گیــرد.  وی ادامــه داد: ایــن موضــوع کمــک بزرگی به 
کشورهاســت که بتوانند جلوی قاچاق محصوالت دخانی 
را در کشور خود بگیرند. الزامات دیگری هم برای بحث های 
قضائی و حقوقی در این پروتکل مد نظر قرار داده شده است 
که به کشورها کمک می کند با هم بتوانند طی تفاهم نامه ها 
و مراودات قضائی اگر جرمی در کشــوری اتفاق بیفتد آن را  
پیگیری کننــد و در این زمینه همکاری های بین بخشــی 
داشته باشند تا بتوانند عوامل قاچاق را مورد رصد قرار دهند.
به گفته ولی زاده، این پروتکل در حــال حاضر ۲۷ عضو در 

ســطح بین المللی دارد که اســناد عضویت خود را تحویل 
داده اند و به محض اینکه تعداد این اعضا به ۴۰ عضو برســد 
این پروتکل در ســطح جهان اجرایی می شود. ایران نیز این 
پروتکل را امضا و مجلس شورای اسالمی آن را تصویب کرده  
است، ولی سازمان ملل مصوبه ما را هنوز نپذیرفته و وزارت 
امور خارجه نیز از طریق معاونت حقوقــی خود پیگیر این 

موضوع است تا رفع ابهام شود.
مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات همچنین 
اضافه کرد: در صورت تایید این  پروتکل می توانیم  در سطح 
بین المللی در کنار ســایر کشــورها برای بحــث قاچاق در 
جلســات مرتبط حضور پیدا کنیم و حق رای داشته باشیم 
تا بتوانیم طبق برنامه ای مشخص، میزان قاچاق محصوالت 
دخانی را کاهش دهیم. این تعهدی است که کشورها بابت 
پذیرش این پروتکل می دهند؛ اگر از کشــوری که عضو این 
پروتکل است به کشور دیگری کاالیی ترانزیت شود، این دو 
کشور برای در اختیار قرار دادن اطالعات  ترانزیت محموله 
مورد نظر در ارتباط مســتقیم خواهند بود تا بتوانند آن را 

رهگیری کنند.  
به گزارش ایســنا؛ دومین برنامه ای که تاکنون اجرای آن به 
سرانجام رســیده  اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت 

تاکنــون بــرای رصــد و 
رهگیری دخانیات در کشور 
است. یکی از این موارد این 
است که از صاحبان برندی 
که ســیگار آنهــا در داخل 
کشور تولید شده، تعهدی 
گرفته می شــود که طبق 
آن اگر از این برند در کشور 
کاالی قاچاق کشــف شود 
باید ۳۳ برابــر مبلغ ارزش 

آن برند را جریمه بپردازند.
چنــدی پیش نیــز معاون 
بهداشــت وزارت بهداشت 
حاشــیه پرســود صنعت 
دخانیــات را یکی از عوامل 
موفــق نبــودن ایــران در 
کنترل مصــرف دخانیات 
دانســت و گفــت: وقتــی 

صنعت دخانیات تــالش می کند که عرضــه را زیاد کند و 
تجار نیز سعی می کنند که واردات را افزایش دهند و مرزها 
به خوبی کنترل نشــود، وزارت بهداشــت به تنهایی موفق 

نخواهدبود.

يادداشت
شهربازی کلیشاد پلمب شد

شهربازی پارک شهر کلیشاد و سودرجان از توابع شهرستان فالورجان که هنوز 
موفق به اخذ مجوز بهره برداری از اداره استاندارد نشده است به علت استفاده از 

تجهیزات غیراستاندارد پلمب شد.

اخبار

با مسئوالن

 معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور گفت: 
شهریه های مهدهای کودک باید در تابلوهایی جلوی 
چشم والدین نصب شــود یا اینکه در برگه هایی باشد 
که والدین به راحتی آن را ببیننــد تا با آگاهی کامل از 
شــهریه های موجود، کودک خود را در مهد ثبت نام 
کنند.حبیب ا...مســعودی فرید افزود: این شهریه ها 
باید به مهر بهزیستی استان مربوطه ، ممهور شده باشد 
و موضوع اصلی در این بین، موضوع قانون مداری است.
وی اضافه کرد: شــهریه مهدهای کودک همچنین در 
سایت اینترنتی بهزیستی هر اســتان برای والدین در 
دســترس اســت و والدین با مراجعه به آنها می توانند 
از میزان شــهریه ها اطالع پیدا کنند.وی تصریح کرد: 
شــهریه مهدهای کودک براساس شاخص هایی مانند 
تعداد مربــی، فضای اختصاص داده شــده به کودکان 
و مناسب ســازی فضا از سوی هر اســتان تعیین شده 
و به تایید سازمان بهزیســتی کشور می رسد؛ بنابراین 
شهریه های مهدهای کودک در استان های کشور و حتی 
شهرها ، منطقه ها و محله ها متفاوت است.گفتنی است؛ 
مسعودی فرید پیش از این از والدین خواسته بود تا در 
صورت مشــاهده هرگونه تخلفی از جمله طلب شهریه 
اضافی برای کالس های فــوق برنامه مهدهای کودک، 

مراتب را به سامانه ۳۰۰۰۰۱۲۳۳۳ پیامک کنند.

جوانی ۲۳ ســاله در زاینده رود در محدوده شهرســتان چادگان 
غرق شد.

 رییس جمعیت هالل احمر شهرســتان چــادگان گفت :این مرد 
۲۳ ساله از گردشگران ساحل زاینده رود بود که در عمق 5 متری 
رودخانه زاینده رود جان باخت. مجتبی بیات افزود: آشنا نبودن به 
فنون شنا و بی توجهی به عالئم بازدارنده شنا در ساحل علت غرق 
شدن این جوان بود.شهرســتان چادگان در ۱۲۰کیلومتری غرب 
اصفهان قرار دارد و در ایام تعطیل میزبان گردشــگرانی از سراسر 

اصفهان و استان های همجوار است.

 غرق شدن جوانی 23 ساله
 در زاینده رود

 الزام مهدهای کودک 
به نصب میزان شهریه

یک مشاور خانواده و ازدواج با بیان اینکه تاکنون هیچ مطالعه ای رابطه میزان 
مهریه و طالق را به اثبات نرسانده اســت، گفت: مهریه باید از مسائل مادی به 

سمت امتیازات حقوقی تغییر کند.
زهرا رسایی با تاکید بر لزوم فراگیری آموزش های پیش از ازدواج برای جوانان 
افزود: این آموزش ها باید در زمان درســت و به صورت هماهنگ ارائه شود تا 

تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر سن مراجعه به مراکز مشاوره را سنین جوانی می 
دانند و این در حالی است که موارد زیادی از تشکیل خانواده در سنین نوجوانی 

رخ می دهد و باید آموزش ها از سنین پایین تر به افراد ارائه شود.
این مشــاور خانواده و ازدواج ادامه داد: ما آموزش های زندگی مشــترک را در 
آستانه رخ دادن ازدواج قرار داده ایم در حالی که زوجین در این شرایط درگیر 
احساسات و عواطف قوی هســتند و این آموزش ها تغییری در رفتار یا انتخاب 

آنها ایجاد نخواهد کرد.
رسایی تاکید کرد: نسل ها تغییر کرده است و امروزه مدارس ما از دانش آموزان 
عقب مانده اند. دانش آموزان در مورد مسائلی آگاهی دارند و در مورد آن تبادل 
اطالعات می کنند که سیستم آموزشــی ما اصوال به آن نپرداخته است و الزم 
است آموزش مسائل و مهارت های زندگی در سیستم آموزشی دست کم از دوره 
دبیرستان جای گیرد تا برای سنین باالتر، افراد آگاه تری را تربیت کنیم و آنان 

تصمیمات صحیح تری بــرای زندگی خود 
بگیرند.وی اظهار کرد: برای داشــتن زندگی 
پایدار در کنــار مهریه و مســائل حقوقی و 
حتی در جایگاه مهم تر از آنها مسئله آگاهی 
است. انتخاب صحیح و شناخت حق و حقوق 
متقابل در زندگی در کنار مســئولیت های ۲ 
طرف می تواند زمینه ساز ایجاد یک زندگی 

با ثبات باشد.

خانواده
 يک مشاور خانواده:

مهریه باید از مسائل مادی به سمت امتیازات 
حقوقی تغییر کند 

مسئول ایستگاه آتش نشانی آران و بیدگل گفت: یک واحد تولیدی 
فرش ماشینی در شهرک صنعتی هالل آران و بیدگل طعمه حریق 

شد.
حسن عباس زادگان اظهار داشت: این آتش سوزی به سامانه۱۲5 
اطالع رسانی و  با توجه با حجم باالی آتش در مدت دو ساعت به طور 
کامل اطفای حریق صورت گرفت.وی افزود: تیم مهار آتش متشکل 
از ۱۰ آتش نشان با شش دستگاه خودروی اطفای حریق و تجهیزات 
کامل عازم محل حادثه شد و با توجه به تعطیلی کارخانه، ماموران 
اقدام به شکستن درب و مهار آتش از سه سوی سوله واحد تولیدی 
شــده و آتش را مهار کردند. مسئول ایســتگاه آتش نشانی آران و 
بیدگل گفت: در این آتش سوزی یک دستگاه تولید فرش ماشینی و 
یک دستگاه آهار وجود داشت که در اثر آتش سوزی دستگاه آهار به 
همراه تعدادی فرش و گلیم به صورت صدردصد و دستگاه فرش بافی 

تاحدودی طعمه حریق شد.

 یک واحد تولیدی فرش ماشینی
 در آران و بیدگل طعمه حریق شد

۱8۴کیلو و۴5۰ گرم تریاک از یک دســتگاه کامیونت عبوری در 
محل ایست وبازرسی شهید شرافت نایین کشف شد.

فرمانده انتظامی نایین دراین باره گفت : در بازرسی ازیک دستگاه 
خودرو که از سمت شهرهای مرزی به سمت مرکزکشور در حرکت 
بود، این مقدار تریاک کشف و ضبط شد.سرهنگ صادق کاظم زاد 
اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه شهید شرافت نایین 
حین کنترل کامیونــت عبوری که از کرمان عــازم تهران بود این 
مقدار مواد مخدر را کشف ویک نفرنیزدستگیر شد. روزانه به طور 
متوسط افزون بر پنج الی هفت هزار دستگاه خودرو از ورودی های 
این شهرســتان عبور می کنند. ایستگاه شهید شــرافت نایین در 
۱5کیلومتری محور نایین به اردکان و شهرســتان نایین در ۱۴۰ 

کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.

کشف بیش از 184 کیلوگرم تریاک 
در نایین

رییس ســازمان پزشــکی قانونی گفت: در سال گذشته 
اطالعات ژنتیک ۱۰ هزار مجرم سابقه دار جمع آوری شد و 
این اقدام امسال هم با قوت ادامه پیدا می کند. دکتر احمد 
شجاعی افزود: بانک ژنتیک فعال شده است و از اطالعات 
آن استفاده می کنیم و میزان نفع این بانک زمانی برجسته 
می شود که اطالعات زیادی در آن باشد و وقتی اطالعات 
کم باشد به همان میزان قابل استفاده است.وی گفت: از 
سال پیش که ورود اطالعات را به طور هدفمند آغاز کردیم 
همه اطالعات از ده مرکز سراسر کشور جمع آوری شد و 
فایل های ژنتیک آن وارد بانک ژنتیک می شود؛ اما آنچه 
که برای ما مهم است اطالعات ژنتیک مجرمان سابقه دار و 
همچنین مشاغل پرخطر است.شجاعی افزود: در خصوص 
مجرمان سابقه دار در سال گذشــته با همکاری سازمان 
زندان ها اطالعات ده هزار مجرم جمع آوری شد و ما هم 
اکنون در صحنه های جرم می توانیم نمونه ها را تطبیق 
دهیم اما در ایــن خصوص باید اطالعــات ژنتیک همه 

مجرمان را داشته باشیم تا کار سرعت گیرد.

ادامه جمع آوری اطالعات 
ژنتیک مجرمان باسابقه

راه نیمه  تمام رصد محصوالت دخانی در ایران

در ماه مبارک رمضــان از دو هزارو ۲۳۰ مراجعــه کننده به مراکز 
اهدای خون در استان اصفهان خون گیری شد.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: از ابتدای ماه مبارک 
رمضان بیش از سه هزار نفر به ۱۰ مرکز انتقال خون این استان در 
شهرستان های اصفهان ، خمینی شهر ، نایین، خوانسار،گلپایگان ، 
نجف آباد ، کاشان وشهرضا مراجعه کردند که از این تعداد دوهزارو 
۲۳۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.مجید زینلی افزود: خون گیری 
از اهدا کنندگان اصفهانی در ماه مبارک رمضان امسال سه درصد 
بیشتر از مدت مشابه رمضان سال گذشــته است.وی مرکز اهدای 
خون خواجو اصفهان را عالوه برصبح ، بعدازظهر و شــب هم آماده 
خون گیری از اهدا کنندگان بیان کــرد و گفت: مراکز اهدای خون 
استان اصفهان درماه مبارک رمضان هر روز صبح آماده خون گیری 

از اهدا کنندگان است.

خون گیری از دو هزار و 230 
مراجعه کننده در ماه رمضان

رییس اداره محیط زیست ســمیرم گفت: کارکنان یگان حفاظت 
محیط زیست سمیرم حین گشت و کنترل مناطق و زیستگاه های 

شهرستان موفق به دستگیری ۳ شکارچی متخلف شدند.
پژمان خاکسار اظهار داشت: کارکنان یگان حفاظت محیط زیست 
سمیرم حین گشت و کنترل مناطق و زیستگاه های شهرستان در 
محدوده ارتفاعات صولک وردشــت با پایش و رصد دقیق منطقه 

موفق به دستگیری ۳ شکارچی متخلف شدند.
 رییس اداره محیط زیست ســمیرم خاطر نشان کرد: از متخلفین 
دو قبضه اسلحه شــکاری دولول مجاز، یک قبضه اسلحه شکاری 
دولول غیرمجاز، الشه شش قطعه کبک و ادوات شکار و صید کشف 

و ضبط شد.

 دستگیری 3 شکارچی 
همراه با 3 اسلحه شکاری دولول

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: اهدای اعضای بدن 
بیمار مرگ مغزی در کاشان به ۴ بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.

دکتر محمد حاجی جعفری اظهار کرد: مرحومه »مهتاب نوروز زاده« 
جوان کرمانشاهی ساکن کاشــان در اثر ســانحه دچار مصدومیت 
 و به مجتمع بیمارســتانی شهید بهشتی کاشــان منتقل و بستری 

شده بود.
وی افزود: با وجود انجام اقدامات درمانی توســط تیم پزشــکی، این 
بیمار دچار مرگ مغزی شــد که برخی از اعضای بــدن با رضایت و 
فداکاری خانــواده وی، تالش و پیگیری کارکنان و پزشــکان بخش
ICU  بیمارستان شهید بهشــتی همچنین گروه اعزامی از تهران به 
بیماران نیازمند اهدا شد.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
خاطرنشان کرد: اعضای بدن این مرحومه برای اهدای دو کلیه، کبد، 
قلب و سایر نسوج قابل پیوند به بیمارستان حضرت امام خمینی )ره( 

تهران انتقال داده شد.
وی با اشاره به اینکه این اقدام نخستین مورد اهدای عضو سال جاری در 
کاشان است، یاد آور شد: افزون بر بهره مند شدن چهار بیمار نیازمند 
از کبد، کلیه ها و قلب مرحومه مهتاب زاده، برخی نسوج قابل پیوند نیز 
به تهران انتقال داده شد.به گفته وی از ابتدای سال جاری تاکنون سه 
خانواده دیگر مبتال به مرگ مغزی به اهدای اعضای بدن متوفیانشان 
رضایت دادند، اما باتوجه به اینکه زمــان تصمیم گیری به رضایت از 
طرف خانواده در حفظ ارگان های بــدن از اهمیت باالیی برخوردار 
است، بیماران یاد شده به علت از دست رفتن زمان برای تصمیم گیری، 

جان باختند و به اهدای عضو نرسیدند.

 اهدای عضو 
و لبخند دوباره 4بیمار

طبق اين پروتکل 
کشورها در برابر 

مواد دخانی که 
از کشور آنها به 
کشوری ديگر 

قاچاق می شود، 
مسئول خواهند 

بود و بايد برای آن 
پاسخگو باشند

مدیر امور قراردادها

شــرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت 
جنوبی را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار 
نماید. از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند  دعوت می گردد تا نسبت به 

تهیه، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی توان انجام کار اقدام نمایند.
مبلغ پايه: حدود ۱۲۰۴۹6۰۴۳۹۲ ریال )دوازده میلیارد و چهل و نه میلیون و ششصد و چهار 

هزار و سیصد و نود و دو ریال( بر اساس فهارس بهای پایه سال ۱۳۹6
حداقل رتبه پیمانکار: متقاضیان شرکت در مناقصه باید دارای گواهینامه رتبه بندی معتبر 
 در رشــته آب با ظرفیت کاری آزاد حداقل بــه اندازه برآورد مناقصه در پایگاه اطالع رســانی

 http://sajar.mporg.ir باشند.
محل اجرا: استان اصفهان شهرستان اصفهان

مشاور: مهندسین مشاور زاینداب
مدت اجرا: 5 ماه

واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت ۱۴ روز مهلت دارند نسبت 
به تهیه و تکمیل اسناد ارزیابی از سایت ESRW.IR گزینه مناقصه ها، سامانه امور قراردادها 
اقدام نموده و مدارک تکمیلی را به نشانی اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل 
احمر-شرکت آب منطقه ای اصفهان- دفتر قراردادها- کدپستی: ۷6۴۷۳-8۱6۴6 صندوق 

پستی ۳۹۱ دبیرخانه امور قراردادها تحویل دهند.
تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 2528 فاکس: 36611073

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

م الف: 48551 

بر اساس قوانین تامین اجتماعی، میزان حق بیمه شاغالن مشاغل نیمه وقت 
همانند بیمه شدگان اجباری است.طبق مواد ۳۲ و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، 
حق بیمه می بایست به مأخذ کل درآمد شاغالن مشاغل نیمه وقت مانند منشی 
مطب پزشکان و معلمان حق التدریس مشمول قانون تامین اجتماعی هستند 
ماهانه احتساب و دریافت شود و این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای 
که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد، کمتر باشــد و بر همان اساس 

تعهدات پرداختی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
کارفرما می بایســت طبق تکلیف قانونی مقرر در مــاده ۳۹ قانون و آیین نامه 
اجرایی آن صرف نظر از نوع قرارداد کار و ســاعات کارکرد روزانه، صورت مزد 
و حقوق و مزایای مشمول کســر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد 
و رعایت حداقل و حداکثر دســتمزد روزانه تنظیم و به شعبه ذی ربط تامین 

اجتماعی ارسال کند.

تامین اجتماعی
حق بیمه شاغالن نیمه وقت همانند 

بیمه شدگان اجباری 
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 به گفته محققان دانشگاه پنسیلوانیا، در مقایسه با غذاخوردن زودهنگام، غذاخوردن دیرهنگام می تواند موجب افزایش وزن، 
انسولین و کلسترول شود و تاثیر منفی بر متابولیسم چربی و نشانگرهای هورمونی دخیل در بیماری قلبی، دیابت و سایر مشکالت 
سالمت خواهد داشت.نامنی ژول، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»غذاخوردن دیرهنگام ،تاثیر منفی بر وزن، انرژی و نشــانگرهای هورمونی 
نظیر گلوکز و انسولین باال دارد که در دیابت، کلسترول و تری گلیسیریدها 
نقش داشته و در نهایت با مشکالت قلبی-عروقی و سایر مشکالت سالمت 
مرتبط هســتند.« محققان دریافتند زمانی که شرکت کنندگان دیرهنگام 
غذا می خوردند در مقایسه با وضعیت تغذیه در روز، وزنشان افزایش یافته بود. 
همچنین محققان با ترسیم وضعیت شبانه روزی هورمون ها دریافتند در طول 
وضعیت غذاخوردن در روز، هورمون »گرلین« که موجب تحریک اشتها می 
شود در اوایل روز به اوج می رسد و هورمون »لپتین« که به حفظ سیری کمک 
می کند، در اواخر روز به اوج می رسد. از این رو محققان عنوان می کنند غذاخوردن زودهنگام به جلوگیری از غذاخوردن بیش 

از حد در هنگام عصر و در شب کمک می کند.

تومور مغزی، دومین سرطان شایع در میان کودکان
رییــس بیمارســتان فوق تخصصی ســرطان کــودک محک گفــت: »پس 
 از ســرطان خون، تومور مغزی شــایع ترین نوع ســرطان در میــان کودکان

 است.«

محققان هشدار می دهند؛

شام دیرهنگام، مکانیسم چربی سوزی را مختل می کند

نتایج مطالعه انجام گرفته در اســپانیا حاکی از آن اســت مادرانی که 
حداقل دو ماه پس از عمل ســزارین و وضع حمل، نوزاد را با شیر خود 
تغذیه می کنند کمتر احتمال دارد درد مزمن در ناحیه جراحی شده را 

تجربه کنند.
طبق دستورالعمل فعلی سازمان جهانی بهداشت )WHO( نوزادان باید 
در شش ماه نخست تولد تنها از شیر مادر تغذیه کنند تا به سطح مطلوبی 

از رشد و وضعیت سالمتی دست یابند.
به گفته کارشناسان نتیجه این مطالعه، مادران را ترغیب می کند تا طول 
مدت زمان شیردهی خود را افزایش داده و به این ترتیب از درد کمتری 
پس از جراحی سزارین رنج ببرند زیرا کوتاه تر بودن مدت زمان شیردهی 
با طوالنی شدن مدت زمان درد مزمن ارتباط دارد؛ همچنین میزان درد 
مزمن در مادرانی که برای مدت زمان کوتاه تری نوزادشان را با شیر تغذیه 

کرده بودند، بیشتر بوده است.

 طبق گزارش جدید محققان بریتانیایی، تنهایی خواب را از چشمان 
شما می گیرد.

در این مطالعه بیش از ۲۲۰۰ نوجوان ۱۸ و ۱۹ ســاله از انگلستان و 
ولز، اطالعات خود را در مورد تنهایی و الگوی خوابشــان ارائه کردند 
.بین ۲۵ و ۳۰ درصد اعالم کردند که گاهی اوقات احســاس تنهایی 
 می کنند و ۵ درصد دیگر نیز اعالم کردند که اغلب احســاس تنهایی 

می کنند.
 محققان کالج کینگ لندن دریافتند افراد تنهاتر ۲۴ درصد بیشــتر 
احساس خستگی کرده و به دشــواری می توانند در طول روز تمرکز 
کنند.لوئیز آرسنولت، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»کاهش کیفیت خواب یکی از تاثیرات تنهایی است و یافته های ما بر 
اهمیت روش های درمانی اولیه افکار منفی که می تواند تنهایی را به 

یک چرخه معیوب تبدیل کند، تاکید دارد.«

 محققان به مردانی که تازه پدر شده اند توصیه می کنند ســپری کردن زمان بیشتر با فرزندانشان می تواند موجب 
تقویت رشد فکری آنها شود. محققان بریتانیایی نوع رفتار ۱۲۸ پدر را با فرزندشان در سه ماهه اول تولد بررسی کردند. 

زمانی که کودکان ۲ ساله شدند محققان رشد فکری این کودکان را اندازه 
گیری کردند.آنها دریافتند نوزادانی که پدرشان فعالیت و تحرک بیشتری 
هنگام بازی با آنها در طول چندماه اول تولدشــان داشــت در مقایسه با 
 سایر نوزادان در ســن ۲ سالگی تســت مهارت های فکری را بهتر انجام 

دادند.
عوامل بسیاری بر رشد کودک تاثیر دارد، اما این یافته ها نشان می دهد 
تعامل پدر و فرزند در سن پایین از عوامل تاثیرگذار بر رشد کودک است.

محققان شاهد تفاوت جنسیتی نوزاد در این مسئله نبودند و تعامل پدر 
تاثیر مثبتی بر مهارت های فکری هم فرزند دختر و هم فرزند پسر دارد.

واهشتا ستنا، عضو تیم تحقیق از کالج کینگ لندن، در این باره می گوید: »یافته های ما بر اهمیت حمایت پدر از نوزاد 
و تاثیر مثبت تعامل وی با کودکش در اوایل تولد تاکید دارد.«

توصیه محققان به مردانی که تازه پدر شده اند؛

بازی با فرزندان موجب افزایش »هوش« کودک می شود

نقش شیردهی در کاهش 
درد مزمن ناشی از سزارین

تنهایی منجر به بی خوابی 
شبانه می شود

خوردن آب قبل از غذا مــی تواند باعث کاهــش وزن در رژیم ۱۲ 
هفته ای شود.  نوشــیدن ۲ لیتر آب در روز، می تواند مصرف انرژی 
در بدن را تا حدود ۹۶ کالــری در روز افزایش دهد. برای این منظور 
بهتر است آب نسبتا سرد بنوشــید، زیرا بدن مجبور می شود انرژی 
)کالری( مصرف کند تا دمای آب نوشیده شــده را برای رسیدن به 
دمای بدن، گرم کند.نوشــیدن آب، حدود نیم ساعت پیش از غذا 
نیز میزان کالری مصرفــی در افراد، به ویژه افراد مســن را کاهش 
می دهد. در مطالعه ای نشــان داده شــده، افرادی که در حال رژیم 
الغری بودند و پیش از غذا، ۵۰۰ میلی لیتر آب می نوشــیدند، ۴۴ 
درصد بیش از افراد دیگر، در طول دوره  ۱۲ هفته ای وزن کم کردند.

به طور کلی، به نظر می رسد که نوشــیدن مقدار کافی آب )به ویژه 
پیش از غذا( نقش قابــل توجهی در کاهــش وزن دارد، به ویژه در 
صورتی که با رژیم غذایی ســالمی نیز همراه شــده باشد. نوشیدن 
آب می تواند موجب افزایش مالیم و موقتی سوخت و ساز بدن شود 
و نوشیدن آب حدود نیم ســاعت پیش از غذا نیز می تواند موجب 
 شــود تا فرد غذای کمتری مصرف کرده و کالری کمتری دریافت 

کند.

آبله مرغان را جدی بگیرید
بهاره ابطحــی نایینی، متخصص پوســت و مو با اشــاره به اینکه 
آبله مرغان یک بیماری خود به خود محدودشــونده اســت، بیان 
کرد: معموال آبله مرغان با اســتفاده از درمان های حمایتی شامل 
مسکن های ســاده و ضد خارش ها کنترل می شود، اما در شرایطی 
می تواند تبدیل به یک عفونت جــدی و حتی تهدیدکننده حیات 

شود.
وی درباره عالئم ابتال بــه آبله مرغان گفت: ابتــدا فردی که دچار 
بیماری آبله مرغان شــده دچار عالئم تب، بی حالی، بی اشتهایی، 
سردرد و گاه درد خفیف شکمی می شــود که بعد از یک تا دو روز 
بثورات قرمز رنگ خارش دار معموال ابتدا در پشت بیمار و به دنبال 

آن به فاصله چند ساعت روی شکم و قفسه سینه ظاهر می شود. 
این متخصص پوست و مو با بیان اینکه بثورات به تدریج حاوی مایع 
روشن شــده که یکی دو روز بعد مایع فوق به تدریج کدر می شود، 
اظهار کرد: دانه ها در آبله مرغان بسیار سریع تکامل یافته و بیشتر 
آنها در عرض ۴۸ ساعت خشک و شروع به تشکیل پوسته می کنند و 
جای آن ممکن است برای چند روز یا چند هفته پوست محل تاول 

با تغییر رنگ نسبت به پوست مجاور دیده شود.
ابطحی نایینی در خصوص درمان های این بیماری گفت: درکودکان 
سالم با سن ۱۲ یا کمتر از ۱۲ سال درمان های حمایتی ساده توصیه 
می شــود، اما اگر فرد جزو یکی از گروه های زنان بــاردار، بالغین و 
نوجوانانی که قبال واکسینه نشده اند، افراد دچار نقص سیستم ایمنی 
و نوزادان باشــد باید در اولین فرصت به متخصص پوست مراجعه 
کنند تا از عوارض احتمالی آبله مرغان جلوگیری شود که در مورد 

نوزادان مراجعه به فوق تخصص نوزادان توصیه می شود.

 استفاده مداوم از هندزفری 
چه مضراتی دارد؟

یک متخصص گوش و حلق 
و بینی گفت: استفاده مداوم 
از هندزفری احتمال کاهش 
شنوایی و حتی ناشنوایی را 

به دنبال دارد.
دکتــر علیرضــا لطفی در 
خصوص مضرات اســتفاده 
دائمی از هندزفری بیان کرد: 
استفاده مداوم از هندزفری به 

ویژه با صدای بلند، اثرات مخربی روی سلول های مویی گوش دارد 
و به تدریج گوش را ناشنوا می کند.

وی ادامــه داد: این ناشــنوایی تدریجی اوایل به صــورت »وزوز« 
کردن گوش است که البته قابل ترمیم است ولی به یکباره گوش به 
ناشنوایی می رسد که در این حالت شنوایی غیرقابل برگشت است. 
لطفی با بیان اینکه به دلیل ثابت ماندن هندزفری در مجرای گوش، 
احتمال عفونت مجرای گوش در قسمت بیرونی وجود دارد، عنوان 
کرد: این عفونت ها می تواند به صورت عفونت های قارچی و باکتری 

نمود پیدا کند که با رشد باکتری ها به گوش آسیب می رسد.
وی گفت: امواج بعضی از هندزفری های غیر استاندارد نیز عوارضی 

مانند سردرد، سرگیجه، منگی و خستگی را به دنبال دارد.
لطفی با بیان اینکه صدمات محیطی نیز از خصوصیات هندزفری 
است، بیان کرد: فردی با هندزفری به خیابان قدم می گذارد، هیچ 
صدایی جز صدای موزیک خود نخواهد شنید و با محیط بیرون خود 
ارتباط برقرار نمی کند؛ این موضوع نیز آسیب هایی را به دنبال دارد.

زیبایی 

 کارهایی که شما را
 مستعد جوش و آکنه می کند

یک متخصص پوست گفت: برای شست وشوی پوست 
باید از یک شوینده مالیم استفاده کرد و پوست به طور 
کامل شسته شــود زیرا اگر مقداری از آن روی پوست 
 باقی بماند خود می تواند ســبب تحریــک و التهاب 

شود.
وی با اشــاره به اینکه شســتن زیاد و ساییدن پوست 
سبب بدتر شــدن جوش های آن می شود، اظهار کرد:، 
از آنجا که الیه های دفاعی پوست آسیب دیده و ترمیم 
آن مختل می شــود؛ بنابراین احتمال تحریک پوست 
با مصرف هــر داروی ضد جوش موضعی نیز بیشــتر 
شده و ممکن است باعث تیره تر شدن و خشک شدن 

پوست شود. 
وی افزود: اگر افراد به جای این کار پوســت را توسط 
یک شوینده مالیم با PH تنظیم شده بشویند، التهاب 
پوست کمتر می شود و توجه به این نکته مهم است که 
باید شوینده به طور کامل شسته شود، زیرا اگر مقداری 
از آن روی پوســت باقــی بماند خود می تواند ســبب 

تحریک و التهاب پوست شود. 
وی با اشــاره به اینکه درمان آکنه نیازمند گذر زمان 
اســت، ادامه داد: پوست نســبت به درمان، به صورت 
آهســته عمل می کند. حتی اگر جوش ها سریعا ظاهر 
شده باشــند، اما برای برطرف شدنشــان نیاز به زمان 
 دارند و معموال ممکن است بین ۶ تا ۱۲ هفته زمان الزم

باشد. 
عضو انجمن متخصصین پوســت ایران بــا بیان اینکه 
پوســت در ابتدای درمان ممکن است کمی تحریک 
شــود، تصریح کرد: این مورد صرفا یک التهاب بوده و 
ممکن است جوش ها قبل از اینکه شروع به بهتر شدن 
کنند، بدتر و شدیدتر شوند؛ بنابراین نباید در روزهای 
نخست که با استفاده از دارو بهبودی حاصل نمی شود 
 از داروهای دیگری همزمان روی پوســت اســتفاده 

شود.  
مژدهی آذر اظهار کرد: افزودن داروهای موضعی الزاما 
به بهبود جوش کمک نمی کند و حتی ممکن اســت 
سبب تحریک بیشــتر پوســت، قرمزی و زخم شدن 
پوست شود. این متخصص پوست و مو با تاکید بر اینکه 
کندن وفشــار دادن جوش ها زمان ترمیم را طوالنی تر 
می کند گفت: احتمال اینکه جای جوش ها به صورت 
لک تیره و یا تورفتگی باقی بماند نیز افزایش می یابد و 
استفاده از وسایل یا دســت های آلوده خود سبب وارد 
شدن عفونت به پوست شده و التهاب و قرمزی بیشتری 

را ایجاد می کند. 

تناسب اندام

توصیه روز

سوال روز

دمنوش دارچین
 از دارچین می توان بــه عنوان محرک اعصاب، آرامــش بخش، تقویت 
کننده حافظه، افزایش دهنده فشار خون، ضد دلهره و ضد بوی بد دهان 

استفاده کرد.

دمنوش زنجبیل
زنجبیل به عنوان یک تقویت کننده حافظه، تقویت کننده معده، تقویت 
کننده قوای بدن، خون ساز و تنظیم کننده ادرار، برطرف کننده عطش 

به شمار می رود.

دمنوش زعفران
 این دمنوش برای تقویت حافظه و ســلول های مغزی مورد استفاده قرار 
می گیرد. دمنوش زعفران خاصیت اشــتها آور داشته و در بهبود عملکرد 

دستگاه گوارش تاثیر دارد، همچنین به هضم غذا نیز کمک می کند.

دمنوش هایی برای تقویت حافظه

شنبه: تحرک بیشتری داشته باشید
زمان ورزش فرا رســیده است. تحقیقات نشــان می   دهد که 
هیچ وقت برای شروع ورزش دیر نیســت.در حقیقت، نتایج 
یک مطالعه مشخص می کند افرادی که ورزش نمی کنند، با 
شروع ورزش از مزایای سالمتی بیشتری برخوردار می شوند.در 
مطالعات انجام شده بیشترین مزایای سالمتی حاصل از ورزش 
کردن در افزایش کلسترول خوب خون برای افرادی بوده است 
که برنامه های ورزشــی طوالنی مدت داشته اند.به طور کلی، 
برای افزایش سطوح کلسترول خوب خون، هدف انجام انواع 
وزرش  های مختلف است از جمله تمرینات هوازی و ورزش  های 

تحمل کننده وزن.
یکشنبه: سیگار را ترک کنید

یک مورد دیگر را هم به لیست مواردی که باید ترک کنید اضافه 
کنید.مصرف سیگار منجر می   شــود تا کلسترول در رگ  های 
خونی تجمع پیدا کــرده و کار را برای کلســترول خوب بدن 

سخت تر می   کند.تحقیقات نشان می   دهد که ترک سیگار به 
طور مستقیم باعث افزایش کلسترول خوب خون می شود.در 
یک مطالعه تقریبا تمام افرادی که در روز یک بســته سیگار 
مصرف می   کردند و توانستند در مدت یک سال سیگار را ترک 

کنند سطوح کلسترول بهتری داشتند.
دوشنبه: مصرف قند و شکر خود را کاهش دهید

نتایج یک مطالعه نشان می   دهد که مصرف کالری که از قند و 
LDL-Choles�شکر به دست می   آید می   تواند به میزان زیادی 
terol خون را افزایش دهد.این نتایج همچنین نشان دهنده 
اهمیت کاهش مصرف مواد غذایی دارای کالری زیاد است )که از 
مصرف غذاهای غنی از شکر حاصل می   شود.( افرادی با بیشترین 
سطوح کلسترول خوب، برنامه  های غذایی دارند که قند و شکر 
فقط ۵ درصد یا کمتر از کالری رژیم غذایی آنها را تامین می   کند.
سه شنبه: به میوه  های بنفش رنگ توجه ویژه ای داشته 

باشید

مصرف رنگین کمان کاملی از میوه و سبزیجات، بهترین راهکار 
برای افزایش دریافت مقادیر متنوعی از انواع موادمغذی است، با 
این وجود میوه و سبزیجاتی که سرشار از رنگ  های قرمز و بنفش 
هستند می   توانند هم کلسترول خوب را افزایش و هم سطوح 

کلسترول بد را کاهش دهند.
آنتوسیانین  ها نوعی مواد شیمیایی هستند که این رنگ  ها را 
در میوه  ها و ســبزیجات به وجود می   آورند. نتایج یک تحقیق 
در چین نشان داد که غلظت کلسترول خوب خون افرادی که 
از مکمل آنتوسیانین استفاده می   کنند به میزان ۱۳/7 درصد 
در مقایسه با گروهی که مکمل مصرف نکرده بودند افزایش و 
کلسترول  LDL آنها کاهش یافت، اما تا زمانی که می   توانید به 
راحتی موادغذایی افزایش دهنده HDL مصرف کنید مانند 
انواع آلوها، انگور، کلم قرمز  و بادمجان نیازی به مصرف مکمل 
آنتو ســیانین  ها ندارید.عالوه برا این، مصرف بیشتر میوه  ها و 
سبزیجات مصرف فیبر را افزایش خواهد داد که نقش موثری در 

حفظ کلسترول خون در محدوده مناسب دارد.
چهارشنبه: ماهی  های چرب مصرف کنید

سعی کنید مصرف ماهی  های چرب مانند سالمون را افزایش 
دهید،یک تا دو بار مصرف ماهــی در هفته یک هدف معقول 
است.درست است که کاهش مصرف اسیدهای چرب اشباع به 
کاهش کلسترول LDL کمک می   کند، اما اگر تمام چربی برنامه 
غذایی خود را حذف کنید، احتماال با کاهش کلسترول HDL نیز 
مواجه خواهید شد .به جای حذف تمام انواع چربی  ها از برنامه 
غذایی خود، چربی  های سالم را وارد برنامه غذایی خود کنید 
)مقدار کالری دریافتی روزانه از چربی  ها باید کمتر از ۳۰ الی ۳۵ 
درصد باشد.( به عنوان مثال مواد غذایی مانند ماهی  های چرب، 
روغن زیتون و سایر منابع غذایی غیر حیوانی چربی را وارد برنامه 

غذایی خود کنید تا سطح کلسترول خوب را افزایش دهند.
پنجشنبه: شکالت تلخ مصرف کنید

شکالت و افزایش کلسترول خوب خون؟ تحقیقات محققان 
ایتالیایی نشــان می   دهد که مصرف ۵۰ گرم شــکالت تلخ 
در روز می   تواند فعالیت آنتی اکســیدانی HDL یا کلسترول 
خوب را بهبود بخشد. این تحقیقات نشان می   دهد که برنامه 
غذایی پیشگیری کننده از بیماری  های قلبی نه تنها محدود 
کننده نیست بلکه حاوی مواد غذایی خوش طعم زیادی مانند 
شکالت هم هست؛ البته سعی کنید در مصرف شکالت زیاده 

روی نکنید.
جمعه: آبمیوه تازه مصرف کنید

مصرف مناسب آبمیوه، مزایای ســالمتی بسیاری برای قلب 
دارد. شراب قرمز نوشیدنی مناسبی است که اکثرا مصرف آن  
به افرادی که می   خواهند سطوح HDL خود را بهبود بخشند 
توصیه می   شود.مردان می   توانند تا دو لیوان آبمیوه و زنان تا یک 

لیوان آن را در روز مصرف کنند.

چطور  HDL  )کلسترول خوب خون( خود را افزایش دهیم؟

در این مقاله راهکارهایی مفید برای افزایش کلسترول خوب خون )HDL( در یک هفته بیان شده است. برخی 
از مواد غذایی از قبیل ماهی های چرب، سبزی  و میوه ها به افزایش HDL کمک می کنند. اگر مصمم هستید 
که میزان کلسترول بد خون خود را کاهش دهید، شاید نقش کلسترول خوب بدن نادیده گرفته شود. داشتن سطوح 
باالی کلسترول خوب خون )حداقل 60 میلی گرم در دسی لیتر( به حفاظت از بدن در برابر بیماری قلبی  کمک می   کند 
و مزایای سالمتی فراوانی را هم در پیش دارد.نتایج یک تحقیق نشان می   دهد که هرچه سطوح کلسترول خوب بدن 
بیشتر باشد، میزان ابتال به سرطان کولون کاهش می   یابد. افراد مبتال به بیماری  های قلبی باید کلسترول تامی در 

حدود 200 میلی گرم در دسی لیتر و  LDL-Cholesterol حدود 100 میلی گرم در دسی لیتر داشته باشند.
می توانید برای خود برنامه ای تنظیم و در یک هفته به برنامه خود عمل کنید تا نتایج آن برای تان نمود پیدا کند.

 آیا نوشیدن آب زیاد 
باعث کاهش وزن می شود؟

 بسیاری از ما بر این باوریم که نمی توان تغییری در 
عملکرد مغزی ایجاد کــرد. به این معنا که هرکس با 
توانایی هایی به دنیا می آید که تا پایان عمر با همان 
میزان توانایی ها باید زندگی کند. به نوعی تقدیر الهی 
را برای این مسئله در نظر می گیریم که برخی افراد 
برحسب سرشت و خلقت خود حافظه خوبی دارند 
و از سوی دیگر فراموشی جزو جدایی ناپذیر زندگی 
بعضی دیگر از افراد است و نمی توان برای بهبود آن 

کاری کرد.  
اما باید بدانید این طور نیســت. حافظه را هم مانند 
بسیاری دیگر از توانایی ها می توان تقویت کرد. شما 
هم می توانید از شر فراموشی های گاه و بیگاه خود 
با مصرف دمنوش هایی که در قسمت پایین به آنها 

اشاره می کنیم خالص شوید.
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ساسان انصاری در یک قدمی سپاهان!
مهاجم اهل نورآباد فوتبال ایران با سپاهانی ها به توافق رسیده و به زودی راهی این تیم 
می شود. ساسان انصاری با پیشنهاداتی  مواجه شده بود، اما در نهایت به نظر می رسد 

تصمیمش حضور در اصفهان باشد تا بازهم زیر نظر یک مربی کروات دیگر کار کند.

سه ملی پوش اصفهانی تیم هندبال دینامو بخارست رومانی، افتخار 
دیگری برای این تیــم و اصفهان رقم 
زدند. ســه تفنگدار اصفهانی و لژیونر 
تیم دیناموبخارست رومانی بار دیگر 
موفق به کسب قهرمانی با این تیم 
در لیگ برتر هندبال رومانی شدند 
تا به جام قهرمانی باشگاه های اروپا 

در فصل آینده نیز صعود کنند.
سجاد و ا... کرم استکی به همراه سید 
علیرضا موسوی، سه بازیکن اصفهانی 
تیم دیناموبخارســت رومانی هستند؛ درخشــش ا... کرم استکی، 
افتخارات زیادی را برای خود و تیمش به همراه آورده است و یکی از 
ارکان قهرمانی دینامو بخارست محسوب می شود و تیمش با پنالتی 
آخر او قهرمان شد.در دیدار نهایی، سجاد اســتکی 6 گل، ا... کرم 
استکی 5 گل  برای دینامو به ثمر رساندند و سید علیرضا موسوی 
هم با عملکرد فوق العاده خود در دفاع، مهم ترین رکن خط دفاعی 
تیمش بود. اصفهان، قطب هندبال ایران با داشتن 6 لژیونر ملی پوش 
در کشــورهای دیگر، یکی از ارکان اصلی تیم ملی هندبال ایران به 
حساب می آید و در فصل گذشته لیگ برتر نیز تیم شهرداری کاشان 
از استان اصفهان به همراه علی حبیبی، سرمربی اصفهانی اش موفق 

به کسب عنوان قهرمانی شد.

تاریخ آغاز لیگ برتر فوتســال بــه دلیل اشــتباه در برنامه ریزی و 
تقارن با عید فطر،  تغییر خواهد کرد. 
در حالی هیئت رییسه سازمان فوتسال 
تصویب کرده لیگ برتر از ششم تیر 
ماه آغاز شود که به دلیل تقارن آن 
با عید فطر و همچنیــن برگزاری 
مسابقات مقدماتی جام ملت های 
آسیا و حضور گیتی پســند در جام 
باشگاه های آسیا احتمال جابه جایی 

تاریخ شروع این مسابقات وجود دارد.
از همین رو با توجه به تقارن شروع لیگ با عید سعید فطر به احتمال 
فراوان این مسابقات به جای ششــم از هشتم تیر ماه آغاز می شود. 
ســازمان لیگ همچنین به دنبال این اســت تا با جابه جایی تاریخ 
برخی هفته های لیگ، شرایط را جهت حضور گیتی پسند در جام 

باشگاه های آسیا و تیم   ملی در جام ملت های آسیا فراهم کند.

ستاره با تجربه مارسی با وجود اینکه ۳6 ســال سن دارد، اما قصد 
خداحافظــی از فوتبال را نــدارد. او 
دلیل جالبی برای ادامه حضورش در 

مستطیل سبز دارد.
پاتریــس اورا، ســتاره ســابق 
منچستریونایتد با وجود اینکه ۳6 
سال ســن دارد، اما  تاکید کرد که 
همچنان به دنبال ادامه  حضورش در 
مستطیل سبز است و قصد خداحافظی 

ندارد.
اورا که در مارســی بازی می کند درباره این ســوال کــه آیا قصد 
خداحافظی از فوتبال را دارد یا نه، اینگونه پاســخ داد: من ۲۴ برادر 
و خواهر دارم و باید شــکم آنها را ســیر کنم. نمی توانــم از فوتبال 

خداحافظی کنم و باید به تالش خود ادامه  دهم.

متس هوملس در فصل جابه جایی تابستانی سال قبل با ۳۰ میلیون 
پوند از بوروسیای دورتموند به بایرن 
مونیخ پیوســت و تا ســال ۲۰۲۱ با 
باواریایی هــا قــرارداد امضــا کرد.

هوملس در حالی به بایرن  پیوست 
که هفت سال پیراهن دورتموند را 
بر تن کرد. او در گفت وگویی که با 
شبکه تلویزیونی آلمان داشت تاکید 
کرد که احتمال بازگشت دوباره او به 

دورتموند وجود دارد. 

در آستانه قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC(به 
استفاده از سیستم کمک داور اضافی 
)AAR( در این مرحله خبر داد. این 
برای نخستین بار در تاریخ مسابقات 
تحت نظر AFC است که قرار است 
از سیستم کمک داور اضافی استفاده 
کند. کمیته داوران AFC این تصمیم 
را به منظور کمک به داور مسابقه برای 
گرفتن تصمیمات بهتر در زمین به خصوص در 
محوطه جریمه ها گرفته اســت. به این ترتیب از مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا دو کمک داور اضافی به داور اصلی، دو 
کمک داور و داور چهارم، اضافه خواهند شد و در کنار هر یک از دو 
دروازه ایفای نقش خواهند کرد.پرسپولیس یکی از تیم های شرکت 
کننده در مرحله یک چهارم نهایی است و حریفش را از بین تیم های 

العین امارات، الهالل و االهلی عربستان می شناسد.

سه تفنگدار اصفهانی زمینه ساز 
قهرمانی دیناموبخارست شدند

 اشتباه عجیب 
در برنامه ریزی لیگ فوتسال

 دلیل جالب»اورا«
 برای ادامه حضور در مستطیل سبز

 احتمال بازگشت »هوملس« 
به دورتموند

 ادامه لیگ قهرمانان آسیا
با کمک داور اضافی

اتفاق روز

اشتباه روز

فوتبال جهان

خبر روز

منهای فوتبال

بازیکن ملی پوش تیم هندبال سپاهان گفت: تمرینات 
تیم سپاهان تا کنون شروع نشده و باشگاه برای فصل 
جدید با بازیکنان صحبتی نکرده است، اما طبق گفته  
پناهنده؛ سرپرســت تیم تمرینات بعــد از ماه مبارک 

رمضان آغاز می شود.
 علی مانیــان در گفت وگو بــا ایمنا در مورد شــرایط 
 تیم هندبال ســپاهان برای حضور در لیگ امســال، 
اظهار کرد: لیگ امســال از ســوم شــهریورماه آغاز 
 می شود، اما هنوز خبری از باشگاه سپاهان و تمریناتش 

نیست.
وی ادامه داد: باشگاه سپاهان درگیر تیم فوتبال است 
و تا کنون با بازیکنان تیم هندبال برای بســتن قرارداد 
صحبتی نشــده، اما در صحبت هایی که با اســماعیل 
پناهنده، سرپرســت تیم داشــتم گفت که قرار است 

تمرینات تیم، بعد از ماه مبارک رمضان آغاز شود.
مانیان اضافــه کرد: پناهنده، سرپرســت تیم هندبال 
ســپاهان در مصاحبه های خود گفته بود که امســال 
قصد داریم تیم خیلی قوی برای کسب عنوان قهرمانی 
ببندیم، اما در جریان نیســتم که کدام بازیکنان قرار 
است از تیم جدا شوند و چه کسانی جذب شوند و هنوز 
چیزی مشخص نیست. فصل گذشته تیم خیلی خوبی 

داشتیم و همه بازیکنان خوب کار کردند.
وی گفت: سال گذشــته لیگ خیلی خوب و منظمی 
داشتیم و فرسایشــی نبود و تمام بازی ها بدون وقفه 
انجام گرفت؛ همچنین سطح همه تیم ها نزدیک به هم 
بود و تا روز آخر، قهرمان مشخص نبود. همه بازی ها با 
تفاوت یک گل یا مساوی به پایان می رسید و تا دقایق 

آخر بازی برنده مشخص نبود.
بازیکن تیم هندبال سپاهان گفت: از زمانی که محسن 
طاهری مدیریت باشگاه سپاهان را برعهده گرفت همه 
چیز از نحوه پرداخت قرارداد بازیکنان تا تیمداری در 
رشته های مختلف عوض شــد و نه تنها هندبالیست ها  
بلکه بازیکنان همه رشــته ها از باشگاه سپاهان راضی 
بودند. تا االن هــم ۷۰ درصــد از قراردادها پرداخت 

شده است.
وی افزود: محســن طاهری آمد که باشگاه سپاهان را 
از تک قطبی بودن خارج کند. در دوره باقریان باشگاه 
سپاهان فقط فوتبال شــده بود و خودش هم می گفت 
برای من فقط فوتبال مهم اســت، امــا طاهری هم به 
هندبال جان دوباره ای بخشــید و هم به تیم های پایه 
فوتبال رســید؛ همچنین قرار است امسال چند رشته 

جدید را هم به رشته های فعلی اضافه کنند.

ملی پوش تیم هندبال سپاهان:

فعال خبری از تمرینات نیست

 فدراســیون فوتبال اطالعیه ای را در خصوص بلیت فروشی دیدار 
ایران و ازبکســتان صادر کرد.در اطالعیه فدراســیون فوتبال آمده 
است: »با توجه به حساسیت های باال در بازی مقدماتی جام جهانی 
بین تیم های ایران و ازبکستان و همچنین جلوگیری از بروز حواشی 
و حوادث احتمالی که با توجه به حضور ناظر امنیتی و حساســیت 
های فیفا و ای.اف.سی در خصوص میزبانی مســابقات در ورزشگاه 
آزادی که می تواند هرگونه گزارش از سوی ناظران محرومیت هایی 
را برای فوتبال کشورمان و همچنین فدراسیون درپی داشته باشد، در 
جلسه ای که با حضور رییس فدراسیون و مسئوالن برگزار شد،  مقرر 
شد تا در بازی حساس ایران و ازبکستان از سری مسابقات مقدماتی 
جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، بلیت فروشی به صورت الکترونیکی و به 

وسیله خرید اینترنتی مانند مسابقات لیگ برتر صورت پذیرد.«

کشور قطر روزهای بسیار سختی را پشت سر می گذارد و رابطه این کشور 
با کشورهای عربی روز به روز در حال  بدتر شدن است.

کشورهای امارات، عربســتان، بحرین، مصر و لیبی و چند کشور دیگر 
عربی روابط سیاســی خود با قطر را به حالت تعلیق در آورده اند و حتی 
کشورهایی مانند عربستان و امارات پا را فراتر از این هم گذاشته  و تهدید 
کرده اند که ورزش قطر را هم تحریم می کنند و در خاک این کشــور به 
میدان نخواهند رفت.شبکه تلویزیونی اسکای اسپورت تاکید کرد که با 
شرایطی که به  وجود آمده و به دلیل پشت کردن کشورهای عربی به قطر، 
برگزاری بازی های جام جهانی ۲۰۲۲ در این کشور هم به خطر افتاده و 
این احتمال زیاد است که قطر به خاطر حمایت از تروریسم )به زعم آنها( 
از میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ محروم شود و این رقابت بزرگ در کشور 

دیگری برگزار شود.

بلیت بازی ایران با ازبکستان 
اینترنتی فروخته می شود

 جام جهانی 2022 قطر 
به خطر افتاد

عملکرد رابســون جانواریوی برزیلی در اولین فصل حضورش در 
استقالل آنقدر خوب بوده که منصوریان به دنبال تمدید قرارداد او 
باشد. این وسط، البته یک مشکل بزرگ وجود دارد و آن قرارداد 
جانواریو با باشگاه باهیای برزیل است. از یک طرف خود رابسون 
دنبال صحبت با مدیران این باشگاه برای گرفتن رضایت نامه اش 
افتاده و از طرف دیگر خبرگزاری میزان خبر داده که استقاللی ها از 
طریق مدیربرنامه های این بازیکن با مدیران باهیا مذاکره کرده اند.

مذاکره استقالل با باهیا برای رابسون

سرمربی پرســپولیس از مسئوالن این باشــگاه خواسته برای لیگ 22
هفدهم به دنبال خرید جی پی اس باشــند. به نظر می آید بازیکنان 
پرسپولیس در فصل آینده به شــدت زیر ذره بین کادرفنی تیمشان 
باشند از این جهت که برانکو می خواهد با جی پی اس های پیشرفته 
وضعیت بدنی بازیکنان تیمش را هــر روز کنترل کند.در فصلی که 
گذشت برخی از بازیکنان پرســپولیس از نظر بدنی با افت وخیز های 

زیادی مواجه می شدند و همین مسئله برانکو را ناراحت کرده بود.  

پرسپولیس صاحب جی پی اس می شود
شنیده می شــود علیرضا بیرانوند با کسر مبلغ ۲5۰ 
میلیون تومانی و البته غیرمنتظــره از قراردادش در 

فصل جدید روبه رو شده است. 
باشگاه پرســپولیس پس از اینکه بیرانوند قرارداد را 
سفید امضا کرده حدود ۲5۰ میلیون تومان از مبلغ آن 
کسر کرده است و این بازیکن نیز پس از اطالع از این 

موضوع حسابی عصبانی است .

کاله 250 میلیونی بر سر یک ملی پوش؟!

هفته اول لیگ جهانی والیبال برای تیم   ملی ایران با حواشی و اتفاقاتی 
همراه بود. تنها نیم ساعت قبل از آغاز بازی ایران و لهستان در روز پایانی 
هفته اول لیگ جهانی والیبال اعالم شــد که سعید معروف کاپیتان و 
پاسور اصلی تیم   ملی به دلیل بیماری گوارشی در این بازی غایب است، 
اتفاقی که باعث شوکه شدن همه شد؛ تیم   ملی بدون کاپیتان و پاسور 
اصلی؟!بعد از مصدومیت معروف کمتر کسی امید به پیروزی تیم   ملی 
ایران مقابل لهستان قدرتمند داشت. شــاید همه تصور می کردند با 
معروف نتوانستیم برابر ایتالیا و برزیل پیروز شویم و چگونه می توان با 

سال افزون جوان، لهستان بدون شکست را مغلوب کرد.
اما خیلی زود همه متوجه این فکر اشتباه شــدند. نمایش فوق العاده  
فرهاد سال افزون ثابت کرد سال هاست که به اشتباه همه چیز وابسته و 

در دستان برخی از بازیکنان قرار گرفته است.
اما نکته قابــل توجه اعالم یکبــاره بیماری معروف بــود که حرف و 
حدیث های فراوانی را ایجاد کرد که آیا واقعــا این بازیکن به یک  باره 
حالش بد شده است؟ تنها نیم ساعت مانده به بازی، کادر فنی چگونه 
ترکیب را تغییر داد که تیم بدون نقص بازی کرد؟ یا اینکه داستان چیز 
دیگری است. موضوع سوال برانگیز دیگر این است که در پایان دو بازی 
ایران برابر ایتالیا و برزیل سعید معروف به نشست خبری بعد از بازی 
نرفت و اصال هیچ مصاحبه ای از او بعد از بازی وجود ندارد، در حالی که در 
پایان هر بازی سرمربی و کاپیتان  تیم ها باید به نشست بروند؛ البته تمام 
این صحبت ها گمانه زنی است و هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی در 

پیزاروی ایتالیا رخ داده است.

این اتفاقات اگر چه منفی بود، اما یک پیام مثبت نه برای مردم و نه برای 
فدراسیون،  بلکه  برای ســتاره های تیم   ملی داشت  و آن این که فقط 

شما معروف نیستید.
در دیدار برابر لهستان مشکل و ضعف دو بازی گذشته ایران به شکل 
چشمگیری کاهش پیدا کرد و تبدیل به نقطه قوت تیم شد. در این بازی 
توپ گیری ها 5۴-55 به نفع ایران بــود. در حالی که در برابر ایتالیا و 
برزیل این آمار به ترتیب 6۸-5۳ و ۴۱-۲5 به نفع رقبا بود. ایران در هر 
بازی تنها دو امتیاز از خط سرویس گرفته بود در برابر لهستان این آمار 

به هشت رسید.
تمامی آمار و ارقام ها نشان داد که کوالکوویچ که به جوانگرایی و ساختن 
تیم  در صربستان مشهور است می تواند این کار را در ایران هم انجام 
بدهد. او ابزار الزم را دارد؛ بازیکنانی که تنها با یک فرصت خودشان را 
 ثابت کردند و نشــان دادند آنچه که در زمین مهم است نه معروفیت

 است و نه ســابقه و فقط باید تمام توانایی را برای تیم   ملی در زمین به 
نمایش گذاشت.

در حاشیه

ستاره ها! فقط شما معروف نیستید
قاب روز

پیمان حسینی،بهترین دروازه بان فوتبال ساحلی دنیا می گوید: یک شورلت ایمپاال، مدل ۱۹۷۴ دارم که 
مثل ساعت کار می کند و رانندگی با آن حس فوق العاده ای به من می دهد. عاشقش هستم و آن را با دنیا 

عوض نمی کنم.

اتومبیل خاص بهترین دروازه بان دنیا

مربی
دالیل تعلل باشگاه ذوب آهن در انتخاب سر

در گفت و گو با کارشناس فوتبال بررسی شد؛
اصغر مازیار، کارشناس 

فوتبال در گفت وگو با تسنیم 
درباره تعلل باشگاه ذوب آهن در انتخاب سرمربی و 

عواقب این کار اظهار داشت: اگر باشگاهی دوراندیشی 
داشته باشد و جایگاه های خوب را برای خود متصور شود 

بایستی کادر فنی خود را انتخاب و تکلیف بازیکنانی که قرارداد 
آنها به پایان رسیده است را هر چه سریع تر مشخص کند. وی 
تصریح کرد: اخباری که چند روز گذشته از باشگاه ذوب آهن به 

گوش می رسد حاکی از آن اســت که این باشگاه در این 
زمینه ها موفق عمل نکرده اما شاید تفکر مدیریتی این 

باشگاه به صورت دیگر باشد که این باشگاه نیاز 
به تغییر کادر فنی و بازیکن ندارد.

ر  یا ز مـــا
اظهار داشت: مربی جدید ذوب آهن 

بایستی با اهداف این باشــگاه همخوانی داشته 
باشد و به نظر من اولین کار آماده کردن تیمی است که این 

باشگاه به مدت سالیان طوالنی روی آن حساب کند. شرایط باشگاه 
ذوب آهن به گونه ای است که اکثر بازیکنان آن یا پا به سن گذاشته و یا 

اینکه قراردادشان به پایان رسیده است. مربی سابق ذوب آهن گفت: به نظر 
من ذوب آهن در این فصل بیشتر تمرکز خود را روی سرمایه گذاری نیروی 
انسانی معطوف کند و به دنبال کسب مقام نباشد و تیمی خوب با بازیکنانی با 
تجربه فوتبالی با مدت قرارداد باال را راهی مسابقات فصل آینده کند تا سال های 
طوالنی حرفی برای گفتن داشته باشد. ذوب آهن تیم ریشه داری است و 

امکانات الزم برای پایه ریزی این اهداف را دارد. حال باید منتظر ماند و 
دید که در روزهای آینده چه کسی سکان هدایت تیم ذوب آهن 

را برای فصل آینده رقابت ها در دست می گیرد و این که 
در این تیم موفق خواهد شد یا خیر.

مـربـی 
سابق ذوب آهن، بیان کرد: اگر ذوب آهن 

قصد تقویت تیم خود و عدم بازگشت به گذشته را داشته باشد 
بایستی هرچه سریع تر تکلیف سرمربی خود را مشخص کند و با به خدمت 

گرفتن بازیکنان جوان، تیم خود را در چند پست تقویت کند. وی درباره جدایی چند 
بازیکن تاثیرگذار ذوب آهن و ایجاد مشکل برای آینده این تیم، گفت: بهترین تصمیم گیرنده در 

این رابطه خود باشگاه ذوب آهن است، زیرا این باشگاه است که از جزییات قرارداد بازیکنان خود  اطالع 
دارد. در ذوب آهن بازیکنانی مانند قاسم حدادی فر حضور دارند که فوتبال خود را از این باشگاه آغاز کرده و در 

همه زمان ها نسبت به ذوب آهن وفادار بوده اند، اما اینگونه بازیکنان به پایان دوره فوتبالی خود نزدیک می شوند. 
مازیار ادامه داد: تعدادی از بازیکنان نیز با قرارداد یک ساله و یا دو ساله به عضویت باشگاه ذوب آهن درآمده و تکلیف 

این بازیکنان نیز بایستی هر چه سریع تر مشخص شود. مربی سابق ذوب آهن به دستور العمل AFC درباره حرفه ای شدن 
باشگاه ها اشاره کرد و گفت: باشگاه ذوب آهن بایستی هرچه سریع تر به فکر تامین و ترمیم تیم فوتبال خود باشد و با توجه با 
بودجه مشخص شده کار خود را آغاز کند. وی با بیان اینکه ذوب  آهن ۲ راه اساسی را در پیش دارد، تصریح کرد: اگر ذوب آهن 
از بازیکنان پایه خود برای فصل آینده استفاده کند هزینه کمتری دارد و اگر بخواهد در حد نام ذوب آهن باشد و مقام های 

سال های گذشته خود را تکرار کند بایستی هزینه کند و با به خدمت گرفتن چند بازیکن تاثیرگذار تیم خود را تقویت کند.
صالح بهتر از نمازی

مازیار درباره گزینه های مطرح شده برای نیمکت ذوب آهن در رسانه ها، خاطرنشان کرد: بنده به عنوان یک مربی راجع 
به همکار خود نباید اظهار نظر کنم، اما امید نمازی با توجه به اینکه از فضای فوتبال ایران و باشگاه ذوب آهن دور بوده  
گزینه مناسبی نیست و مدت کوتاهی که در ایران فعالیت داشته در تیم بحران زده استیل آذین و دستیار کی روش در 

تیم ملی بوده است. این کارشناس فوتبال ادامه گفت: نمازی از دانش باالیی در فوتبال بهره می برد، اما ذوب آهن 
شرایط خاصی دارد که سرمربیگری او در این زمان به نفع باشگاه ذوب آهن نیست. مجید صالح با فوتبال 

ذوب آهن آشناست و با یک کادر فنی خوب برای ذوب آهن کارگشا خواهد بود. وی در پاسخ به این 
سوال که سرمربی جدید ذوب آهن چه اولویت هایی را برای تقویت این تیم باید در دستور 

کار خود قرار دهد، بیان کرد: مربی ذوب آهن بایستی در راستای اهداف این باشگاه 
اهداف خود را مشــخص کند و این در حالی است که تا کنون اهداف 

باشگاه ذوب آهن برای فصل آینده مشخص نیست.
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پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی، نیازمند کمک خیران است
مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان  با اشــاره به نیاز  پایگاه های فوریت های 
 پزشــکی شــهر اصفهان به کمک خیران گفت:  هیچ یک از پایگاه های این شــهر ســاختمان

 ندارد.

»شهر هوشمند« که امروزه یکی از آرمان های کالن شهرها 
به حساب می آید، با معیارهایی در زمینه های گوناگون در 
نظر دارد زمینــه بهتری را به لحاظ رفاهــی و البته با تحقق 
شــاخصه های آن برای مردم به همراه آورد. اما باید پرسید 
معیارهایی که بــرای تحقق چنین شــهری در زمینه های 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ســایر مؤلفه ها وجود دارد 

چگونه محقق می شود؟ 
طبق بررسی های جهانی این شــاخصه ها تنها در صورتی 
محقق می شود که شــهرها به زیرســاخت های »فناوری 

ارتباطات و اطالعات« مجهز شوند.
با توجه به این موضوع و برای اطالع بهتر از وضعیت شــهر 
اصفهان در مورد تحقق شهر هوشمند، ایمنا به سراغ وحید 
حیدریان، مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان رفت 

که مشروح این گفت وگو در ادامه می آید.
چه لزومی دارد که شهرها به سمت هوشمند شدن   

حرکت کنند؟
با توجه به جمعیت ۷ میلیــارد و ۵۶۰ میلیون نفری امروزه 
جهان و رونــد مهاجرتی این افراد به ســمت شــهرها که 
پیش بینی می شود تا ســال ۲۰۵۰، ۶ میلیارد نفر به سمت 
شهرها رجوع کنند، شــهرها نیز باید به تجهیزات هوشمند 
مجهز شوند. در حال حاضر از جمعیت کل جهان، ۴ میلیارد 

نفر در شهرها زندگی می کنند که چالش های زیادی نظیر 
آلودگی های صوتی، هوا، خاک و آب و ســایر مشکالت، به 
دلیل ازدیاد جمعیــت به وجود آمده اســت. افزایش تقاضا 
برای مکان های محدود مانند فضای ســبز، محل سکونت و 
فضاهای تفریحی و معضالت ترافیکی نیز از دیگر مشکالت 
شهرنشینی است که راه حل رفع آنها در گرو حرکت به سمت 
»توسعه« به معنای افزایش رفاه شهروندان است؛ منتها در 
نیم قرن گذشته توســعه را به معنای »توسعه اقتصادی« و 
به کارگیری حداکثری از منابع موجود می دانستند. اما در نیم 
قرن اخیر بر اســاس کنفرانس ریو، توسعه به معنای توسعه 
پایدار درنظر گرفته شد و این یعنی به کارگیری منابع بدون 

اینکه نسل های آتی به مشکلی برخورد کنند.
این توســعه در چه زمینه هایــی باید اعمال   

 شود؟
توســعه در جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ســایر 
مؤلفه ها باید رخ دهد. اینها عواملی است که شهر هوشمند با 
آنها سنجیده می شود و در تحقق این شهر باید وجود داشته 

باشند.
به معنای دقیق تر شهر هوشمند آمده است تا توسعه پایدار 

را ایجاد کند.
در دنیا بررسی شده اســت که چگونه می توان شهر پایدار 

هوشمند را محقق کرد که طبق بررسی های انجام شده تحقق 
چنین شهری مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطالعات خواهد 
بود و این به آن معناســت که ict در تحقق شــهر هوشمند 

حرف اول را می زند.
چقدر به مقوله ict در شهر اصفهان توجه شده   

است؟  
طبق بررســی های همه جانبه صورت گرفته، به این نتیجه 
رســیده ایم که ict  به چه میزان اهمیت دارد ولی در موقع 
عمل دچار مشــکالتی هستیم. متاســفانه مدیریت شهری 
در این حوزه از این ابزار اســتفاده کافی را نداشــته است و 
باید در تمام ســطوِح تصمیم گیری های کالن و مدیریتی، 
از فناوری اطالعات اســتفاده کند. دیگر نمی توان شــهرها 
را بــه روش های ســنتی اداره کــرد و باید دیــد مدیریت 
 شهرها در دنیا با اســتفاده از فناوری اطالعات به چه نحوی 

است.
اصفهان در کدام عرصه برای تحقق شهر هوشمند   

گام برداشته است؟
خوشــبختانه ما به عنوان مجوعه ict  شــهرداری اصفهان 
شــاخص های ارزیابی شهرهای هوشمند کشــور را تعیین 
کرده ایم و بر این اساس شهرهای کشور از لحاظ این معیارها 

در حال ارزیابی هستند.
دو سال گذشته هم شــهر اصفهان به عنوان شهر پیشرو در 
تحقق شهر پایدار هوشمند شناخته شد؛ چرا که از شاخص ها 

شناخت کاملی داشت و بر اساس آنها حرکت کرد.
این شاخص ها چگونه تهیه شده است؟  

شاخص های ارزیابی شهر هوشمند بر اساس استاندارد ایزو 
۳۷۱۲۰ تهیه شده است. موسسات مختلفی در دنیا از جمله 
stc یا شورای شهر هوشمند که در کشور آمریکا وجود دارد، 

این شاخص ها را معرفی می کنند.
خود این موسســات نیز هرســاله شــهرها را بر اساس این 
شاخص ها، ارزیابی و بر اســاس مدل ایزو ۳۷۱۲۰ رده بندی 
می کنند و ما نیز  از همان مدل بهره می گیریم؛ زیرا زمانی که 
کشور بر اساس این مدل حرکت می کند با معیارهای جهانی 
وفق داده می شود. در غیر این صورت اگر حرکتی انجام دهیم 
در معیارهای جهانی غیرقابل قبول خواهد بود و در جهان این 

اقدامات به حساب نخواهد آمد.
از این رو مالک ارزیابی شهرهای هوشمند کشور را معیارهای 
ارزیابی شهرهای هوشمند دنیا قرار دادیم که این به ما کمک 
می کند در آینده در عرصه رقابت هــای بین المللی خودی 

نشان دهیم و حرفی برای گفتن داشته باشیم.
در حال حاضر کشور ما در چه رتبه ای از شهرهای   

هوشمند قرار دارد؟
متاسفانه طبق بررســی های انجام شده، ایران جایگاهی در 

این مقوله ندارد چرا که اصال وارد این مباحث نشده ایم.
در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات و تحقق زیرساخت های 
الزم اقداماتی را انجام داده ایم؛ ولی به خاطر عضو نشدن در 
انجمن های بین المللی برای ارزیابی این معیارها نتوانستیم 

شاخص های ارزیابی را بشناسیم و روی آنها کار کنیم.

چهرهاخبار

مدیــر کل میــراث فرهنگــی 
اســتان اصفهــان، در حاشــیه 
دومین کمیســیون فنی سرمایه 
گــذاری گردشــگری اداره کل 
میراث فرهنگی استان اصفهان، 
از تصویــب ۳۲ طــرح جدیــد 
گردشگری در استان اصفهان در 
نیمه اول ســال ۱۳9۶ خبر داد. اله یاری افزود: با توجه به استقبال 
سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت فعالیت در حوزه گردشگری 
در پهنه استان اصفهان در دومین نشست کمیته فنی سرمایه گذاری 
اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، طرح های ارسالی مطرح 
شد و پس از بررسی، ۳۲ طرح جدید گردشگری در استان اصفهان 

با اکثریت آرا به تصویب رسید.
وی بیان کرد: با برنامه ریزی اصولی در نظر داریم تا با هماهنگی سایر 
نهادهای دولتی، حداکثر حمایت را از فعاالن بخش خصوصی جهت 
ورود به حوزه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری فراهم آوریم؛ لذا 
در این راستا تعامالت اداره کل میراث فرهنگی با تمامی نهادهای 
ذی ربط در امر توسعه گردشگری استان، افزایش فزآینده ای یافته 

است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

تصویب 32 طرح جدید گردشگری 
در استان اصفهان

شهرداری

مدیرمنطقه ۳ شهرداری اصفهان:

مناسب سازی پیاده روهای خیابان 
بزرگمهر در دست اجراست

مناسب ســازی معابر برای معلوالن از مدت ها قبل در دستور کار 
شهرداری اصفهان قرار گرفته و تاکنون معابر و پیاده روهای بسیاری 
در مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان مناسب سازی شده است. در 
سال جاری نیز نهضت مناسب سازی پیاده روها و معابر شهر برای 
تردد آســان معلوالن و جانبازان در مناطق شهر اصفهان با جدیت 
پیگیری می شود. حسین کارگر مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان 
در این باره اظهار کرد: در سال جاری مناسب سازی معابر برای تردد 
روان معلوالن، جانبازان و ســالمندان، بر اساس اولویت دنبال می 
شود. وی افزود: در این راستا اکنون مناســب سازی پیاده روهای 
خیابان بزرگمهر در دســت اجراســت و با اعتبــار ۵۰۰ میلیون 
ریال، تاکنون ۸۰ درصد پیشــرفت داشته اســت. وی ادامه داد: 
مناسب سازی پیاده روهای بوســتان مشتاق نیز از دیگر طرح های 

این منطقه بوده که تاکنون 9۰ درصد پیشرفت داشته است.

با مسئوالن

رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان اظهار داشت: 
امروزه یکی از چالش های اساســی که در مساجد با آن 
روبه رو شده ایم، ضعف ارتباطی مساجد با نخبگان جامعه 
است؛ به عبارت دیگر مساجد، خالی از نخبگان و نخبگان 

نیز بدون مسجد شده اند.
حجت االســالم محمد قطبی با بیان اینکه این اتفاق، 
خطر بزرگــی را پیش رو قــرار می دهد، ادامــه داد: از 
یک سو نخبگان که می بایســت طالیه دار جریان های 
فکری و فرهنگی جامعه باشــند، بــدون تریبون و از 
محیط های مذهبی دور مانده اند و از سوی دیگر مساجد 
که می بایست زمینه ساز رشد فکری و اعتالی فرهنگِی 
جامعه شــوند، به دور از نخبگان مانده اند. رییس دفتر 
تبلیغات اســالمی اصفهان تصریح کرد: در دوره هایی، 
نخبگان با تشکیل محافل، سخنرانی ها و اداره جلسات 
شهری، با ســطوح میانی و فرهنگی جامعه در ارتباط 
بودند ولی پس از پیدایش فضای مجازی و شتاب رو به 
افزایش رســانه های نوین، عرصه های میدانِی حضور و 
تردد نخبگان نیز به حاشیه رفته و نخبگان در سلول های 
اقماری و حاشیه ای در فضای مجازی با اندک مخاطبان 
غیرحضوری و آن هم در قالــب گفت وگوهای کوتاه و 

سطحی درگیر شده اند.
وی گفت: این وضعیت، هم نخبگان را در جریان سازی 
فکری و فرهنگی جامعه ناکام خواهد ساخت و هم رفع 
عطش و تشنگی فعاالن فرهنگی و جوانان پرنشاط ناتمام 

خواهد ماند.
قطبی با بیان اینکه ضرورت دارد بین نخبگان و مساجد 
آشتی برقرار کنیم، ابراز داشت: به هرکدام از اندیشمندان 
و فضالی فرهنگ ســاز و هنجارفرست می باید در یکی 
از مساجد شهر، کرســی بیان و ارائه مباحث فرهنگی 

عطا نمود.
رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان در پایان عنوان 
داشــت: این امر موجب خواهد شــد بین آحاد جامعه 
و فعاالن فرهنگی و نخبگان فرهنگــی و فکری، پیوند 
حسی، عاطفی و عقلی ایجاد شــود و زمینه های رشد 

فکری و فضای فرهنگی در جامعه فراهم آید.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان مطرح کرد:

مساجد بدون نخبه، نخبگان 
بدون مسجد

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان اظهار کرد: حدود ۷۰۰ هزار 
نفر به صورت روزانه از اتوبوس های شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 

استفاده می کنند که  ۴۰ درصد آنها کارت اتوبوس نمی زنند.
محمد علی احمدی با بیــان اینکه ۵۰ بازرس بر این روند رســیدگی 
می کننــد، ادامه داد: ارائــه کارت اتوبوس توســط مســافران نیاز به 
فرهنگ ســازی دارد که رســیدگی به این موضوع در حیطه اختیارات 
شرکت واحد اتوبوسرانی نیست و نهادهایی همچون صدا و سیما و کمیته 
فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان باید در این زمینه فعالیت کنند که 

تاکنون نقش کم رنگی داشته اند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان عنوان کرد: در کشورهای 
دیگر اگر فردی هزینه حمل و نقل شهری به وسیله اتوبوس را نپردازد، 
باید جریمه های سنگینی را پرداخت کند که این قانون در ایران وجود 

ندارد.

مدیر پروژه ایستگاه متروی آزادی اظهارکرد: عملیات احداث ایستگاه 
متروی میدان آزادی تاکنون 9۵ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و 

اکنون فعالیت های نظافتی این ایستگاه باقی مانده است.
محمدعلی معتمدی افزود: این ایســتگاه حــدود ۲۰ هزار متر مربع 
طول دارد و یکی از بزرگ ترین ایستگاه های استان اصفهان به شمار 
می رود.مدیر پروژه ایستگاه متروی آزادی، هزینه اجرای این طرح را 
۲۷میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون ۲۴ میلیارد ریال برای 
احداث ایستگاه متروی آزادسازی هزینه شده است. معتمدی مدت 
زمان اجرای این پروژه را ۱۰ ماهه اعالم کرد و گفت: در احداث ایستگاه 

۱۰ هزار مترمربع محوطه سازی انجام شده است.
وی تاکید کرد: بعد از ایســتگاه متروی آزادی، چهار ایســتگاه مترو 
 تــا پایانه صفه وجــود دارد که خط یــک متروی اصفهــان به پایان

 برسد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان:

۴۰ درصد مسافران از زدن کارت 
بلیت خودداری می کنند

 مدیر پروژه ایستگاه متروی آزادی 
در اینجااصفهان:

تنها 5 درصد از احداث ایستگاه 
متروی آزادی باقی مانده است

صف خرید حلیم بادمجان 
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مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان:

اصفهان؛ پیشرو در تحقق شهر هوشمند

مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری اصفهان گفت: ایمن سازی مســاجد در برابر سوانح و آتش 
سوزی از اولویت های اصلی شهرداری اصفهان در سال جاری است. مهدویان فر با اشاره به اینکه حدود ۱۱۰۰ مسجد و 
مسجد حسینیه وجود دارد، اظهار کرد: شهرداری اصفهان در سال های اخیر کمیته ای تحت عنوان کمیته مساعدت به 
توسعه، تعمیر و تجهیز مساجد در شهرداري اصفهان تشکیل داده است که 
مساعدت های مالی قابل توجهی را در اختیار هیئت امنای مساجد سطح 
شهر قرار داده است. وي با بیان اینکه موضوع ایمنی مساجد در برابر سوانح 
و آتش سوزی، از اولویت های اصلی شــهرداری اصفهان در سال جاری 
خواهد بود، گفت: در سال گذشته بیش از ۴۰۰ مسجد در شهر اصفهان 
به منظور ســاخت، تکمیل یا تعمیر بنای خود، از شــهرداری اصفهان 
کمک های مالی دریافت کرده و در ســال 9۶ نیز این روند با اختصاص 

۱۰۰میلیارد ریال اعتبار ادامه خواهد داشت.
مهدویان فر افزود: از اولویت های اصلی کمیته مساعدت در سال 9۶، توجه 
به موضوع ایمن سازی و تجهیز مساجد به ملزومات ایمن ســازی خواهد بود و در همین راستا تمامی مساجد در شهر 

اصفهان تا سقف دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تحت پوشش بیمه سوانح و آتش سوزی قرار خواهد گرفت.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان:

مساجد اصفهان بیمه آتش سوزی مي شود
رییس اداره طراحی شهری و مدیر سیما و منظر شهری شهرداری اصفهان اظهارکرد: نوشتن یادگاری، شعارنویسی یا 
نقاشی در محوطه های شهری جریمه دارد و پیگرد قانونی می شود؛ اما براساس مفاد قانون مجازات اسالمی، هرگونه 

تخریب آثار تاریخی که یکی از مصادیق آن همین یادگارنویسی هاست، جرم تلقی می شود.
محمد عقیلی ادامه داد: هر چیزی که به دیوارها نوشــته شــده و دال بر 
تبلیغات و اطالع رسانی باشد، نوعی تخلف اســت؛ مگر اینکه با سازمان 

زیباسازی شهرداری اصفهان از قبل هماهنگ شود.
رییس اداره طراحی شــهری و مدیر ســیما و منظر شــهری شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: ما در شهری زندگی می کنیم که ۵۰۰ سال پیش از 
رنگ ها و نقش های زیبا به بهترین شــیوه در ساخت بناهای آن استفاده 
می شده است و امروز هم سیما و منظر شهر اصفهان باید در شأن هویت 

این شهر باشد.
وی با ابراز تاســف از اینکه در شــهر اصفهان مشــاهده می شود بیشتر 

مسافران از روی ناآگاهی به وسیله ابزارهای مختلف اقدام به شعارنویسی و یادگاری بر پیکره آثار تاریخی می کنند، 
گفت: در اماکن تاریخی مسئولیت اصلی رفع دیوارنویسی ها با میراث فرهنگی است.

مدیر سیما و منظر شهری شهرداری اصفهان:

منظر شهر اصفهان باید در شأن هویت این شهر باشد

درشهر سفر کنید
شــهر اصفهان بــه عنــوان پایتخــت هنر و 
فرهنگ جهان اســالم، همــواره محل رفت و 
آمد چهره هــای هنری فرهنگی بــوده و برنامه هــای فرهنگی 
متنوعی در طول ســال، در شهر جاری اســت. فصل بهار و ماه 
اردیبهشــت، فرصت خوبی اســت برای آنکه در اصفهان سیر و 
سفر کنید. از کنســرت خوانندگان مطرح گرفته تا گالری های 
عکس و نقاشــی و برگزاری نشســت های مختلــف، هرچیزی 
بخواهید در این شــهر دیدنی برای تان مهیاســت. بــا ما همراه 
 باشید تا از تازه ترین برنامه هایی که در سطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

نمایشگاه آثار خوشنویسی عذرا عبدا...پور
با محوریت دعای مکارم االخالق

زمان: 9۶/۳/۱۸الی 9۶/۴/۱۵
مکان: موزه هنرهای معاصر وابسته به سازمان 

فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

زاینده رود

در شهر

مدیر واحدهای تولیدی و خدمات فنی سازمان عمران 
شهرداری اصفهان:

آسفالت معابر فرعی مناطق در دست 
اجراست

مدیر واحدهای تولیدی و خدمات فنی ســازمان عمران شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: نهضت آســفالت معابر فرعــی و اصلی مناطق 
۱۵گانه شهرداری اصفهان در سال جاری با جدیت دنبال می شود.

احمدرضا ایرجی افزود: در همین راســتا هم اکنون آسفالت معابر 
فرعی منطقه ۵ در دست اجراســت و تا پایان سال جاری تکمیل 

می شود.
مدیر واحدهای تولیدی و خدمات فنی ســازمان عمران شهرداری 
اصفهان گفت: تاکنون آسفالت معابر فرعی خیابان حکیم نظامی، 
خیابان نظر غربی کوی ۲۵، خیابان جوشقانی و غیره تکمیل شده 

است.
ایرجی ادامه داد: هم اکنون روکش آسفالت معابر فرعی مناطق ۱۴، 

۱۲، ۱۰، ۱۵ و ۶ نیز در دستور کار قرار دارد.
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دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان:
خدایا زینت ده مرا در آن با پوشش و پاكدامنى و بپوشانم در آن جامه 

قناعت و خودداری و وادارم نما در آن بر عدل و انصاف.
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غر نزنیم؛ شکایت نکنیم
چرا غر می زنیم؟ جواب آن بســیار ســاده اســت. 
خوبی ها و امکانــات را بدیهی می شــماریم و روی 
بدی ها و کمبودها تمرکز می کنیــم. با غر زدن نه 
تنها هیچ چیزی عوض نمی شــود، بلکــه حالمان 
هم بدترمی شــود. پس چرا یک بار برای همیشــه 

سعی نکنیم؟
به مدت یک ماه سعی کنید هر زمان که خواستید 
به کســی یا چیزی غر بزنید، به دلیل این کار فکر 
کرده و آن را جایی یادداشــت کنید. شاید در ابتدا 
کمی ســخت و عجیب به نظر برســد، اما نوشتن 
دلیل غــر زدن به شــما کمک می کنــد راهکاری 
برای رفــع آن پیدا کنید. دالیل غــر زدن هایتان را 
 دسته بندی کنید و برای آنها راهکارهای مشخصی 

در نظر بگیرید.
اگر غر زدن های شــما بــه خاطر انتظــار تعریف و 
قدردانی آدم هاســت، دیدگاه خود را عوض کنید. 
هر زمان کــه می خواهید کاری را انجــام دهید، به 
خودتان یادآور شوید که این کار را به خاطر خودتان 
انجام می دهید. کاری را برای دیگران انجام می دهید 
چون دوستشــان دارید، می خواهید به آنها کمک 
کنید که اوقات بهتری داشته باشند و این کار حال 
شما را بهتر می کند، پس نیازی به تعریف و قدردانی 

کسی ندارید.
اگر به خاطر انجام نشــدن کارها و نشنیده گرفته 
شــدن حرف هایتان به دیگران غر می زنید، بدانید 
که شما نمی توانید دیگران را عوض کنید؛ بنابراین 
اگر می خواهید کاری انجام شود، توقعی از دیگران 
نداشته باشــید و خودتان آن را انجام دهید. اگر از 
رفتار اطرافیان ناراحت هستید، با آنها صحبت کنید 
تا به یک راهکار مناسب برســید. غر زدن چیزی را 

حل نمی کند.
کمتر برنجیم

وقتی از آدم های اطرافمان می رنجیم، در وهله اول 
خودمان را ناراحت می کنیم. چه دلیل رنجش را به 
فرد مورد نظر بگوییم یا نگوییم، چــه با مهربانی و 
آرامش برای رفع رنجشــمان صحبــت کنیم و چه 
باپرخاش اطرافیانمان را مقصر بدانیم، این ما هستیم 
که حال خوبی نداریم و این حال بد را مدت ها با خود 

به دوش می کشیم، اما چه کنیم که کمتر برنجیم؟
بیشتر وقت ها از کســانی می رنجیم که دوستشان 
داریم. آدم های مهــم زندگی مان که وجودشــان 
برای مان ارزشــمند و تاثیرگذار اســت. چند برگه 
کاغذ بردارید و در مورد ویژگی های مثبت آدم های 

اطرافتان بنویسید. 
در مورد کارهای خوبی که برای شــما کرده اند. در 
مورد اینکه اگر در زندگی شما نباشند چه چیزهایی 

را از دست خواهید داد.

مهارت زندگی

پیشنهادات طالیی برای ترک 
عادات بد در ماه رمضان)3(

شرح مجلس

اسـتاد اخالق حوزه علمیه اصفهان گفـت: پرخوری و مصـرف غذا و 
لقمه حرام، مانع از عبادت و ملکوتی شـدن انسـان اسـت.

آیت ا... محمد ناصری، اسـتاد اخالق حوزه علمیـه اصفهان در درس 
اخـالق ماه مبـارک رمضان بـر اهمیـت دادن به حالل بودن کسـب 
و کار و دوری از پرخوری اشـار کرد و اظهارداشـت: شـکم انسـان هر 
آنچه که بخواهد را مصرف می کنـد و مایه زحمت اسـت. وی افزود: 
کسـب روزی حرام برای سـیری شـکم منجر به بدبختی و شـقاوت 
دنیـا و آخرت انسـان می شـود که بایـد در کسـب روزی نسـبت به 
این موضوع مهم توجه داشـته باشـیم و از هر راهی برای کسـب مال 
اسـتفاده نکنیم؛ زیرا که حرکت درمسـیر کسـب حرام برای شـکم 
مایه بدبختـی اسـت. آیـت ا... ناصری بـا بیان اینکـه هر آنچـه برای 
شـکم جمع آوری شـود، از انسـان تقدیـر نمی کنـد، تصریـح کرد: 
پرخوری و مصرف غذا و لقمـه حرام مانع از عبادت و ملکوتی شـدن 
انسـان اسـت و نباید فرصت های طالیی زندگی را بیهوده از دسـت 
داد. وی بـا اشـاره به اینکه اسـالم نسـبت به سـالمت جسـم تاکید 
دارد، افزود: سـالمت جسـم نیازمند جلوگیری از اسـراف و دوری از 
پرخـوری اسـت و از ایـن جهـت نباید پرخـوری کـرد زیـرا فرصت 

عبـادت را گرفتـه و سـالمتی را هم تهدیـد می کند.
اسـتاد اخـالق حـوزه علمیـه اصفهـان ادامـه داد: رعایـت اعتـدال 
در مصـرف غـذا به سـالمت جسـم کمـک مـی کنـد و جسـم را در 
مسـیر اهداف معنـوی و روح قـرار می دهـد و روزه گرفتـن عالوه بر 
جنبه هـای معنوی موجب سـالمت جسـم هم می شـود کـه اثر آن 

بـر پیشـگیری از بیمـاری ها موثر اسـت.

باغ 
کاغذی

در کتاب »صفای رمضان« کــه دومین جلد از مجموعه  برنامه 
تلویزیونی »معرفت« اســت با دیدگاه های دکتر غالمحسین 
ابراهیمــی دینانی درباره رابطــه علم و عبادت، رابطه شــب 
قدر با والیت حضرت امیرالمومنین)ع(، قدِر »شــب« و شِب 
قدر و ارتباط آن با روابــط اجتماعی و حق الناس، چیســتی 
 زمان و مکان، وابستگی و وارســتگی و راه رسیدن به معرفت

 آشنا می شویم.
در بخشی از این کتاب آمده است:»اهل خلوت، الفتی با »شب« 
دارند و اهل عزلت نیــز. »عزلت«، به معنی دوری جســتن از 

غوغای خلق و زمانه، همیشه مطلوب نیست بلکه در برهه ای از 
زمان برای هر سالی تجربه آن الزم است، اما »خلوت«، جدایی 
گزیدن از خود است، یعنی دوری گزیدن از مشتهیات، آرزوها، 
تمنیات و تصوراتی که در ذهن ما بافته می شــود یا شخصیتی 
که انسان با خیال برای خود ساخته اســت و گاه با شخصیت 
واقعی او بسیار فاصله دارد و در خلوت گزینی این فاصله برداشته 
می شــود. خلوت گزینی نیاز به گوشــه ای دور از خلق ندارد؛ 
 می توان در جمع هم به آن دســت یافت اگر با خود »صدق« 

داشته باشیم.«

صفای رمضان آیت ا... ناصری:

 پرخوری و غذای حرام
 مانع از عبادت است

در این جزء آیات 6 تا آخر ســوره مبارکه هــود و 52 آیه 
نخست سوره مبارکه یوسف واقع است. سوره مبارکه هود 
که به قول عالمه طباطبایی خالصه کل قرآن است، به ذکر 
داســتان هایی از زندگی پیامبران الهــی از جمله حضرت 
نوح، حضرت هود، حضرت صالح،حضرت ابراهیم، حضرت 
لوط، حضرت شــعیب و حضرت موســی )علیهم السالم( 
به ذکر انحرافات اقوام گذشــته و تالش بی وقفه پیامبران 
برای هدایت آنان می پردازد که نقطــه اصلی دعوت همه 
انبیای الهــی، فراخوانی به توحید و یکتاپرســتی و نجات 
از اســارت طاغوت ها و ظلمت جهل و انحراف اســت که 
در این مســیر همواره قــدرت طلبانی که مــی خواهند 
مردم را به بردگی و اطاعت خود بکشــانند بــا انبیا مبارزه 
 کرده و بیشــتر پیروان پیامبران را مســتضعفین تشکیل 

داده اند. 
مثال طبق آیه 27 ســوره هود سرکردگان قوم حضرت نوح 
)علیه الســالم( به آن حضرت اعتراض می کردند که »تنها 
کســانی از تو پیروی می کنند که زیر دستان ما هستند.« 
این مطلب نشــان می دهد آزادی طلبی حقیقی که دین 
به انســان ها عرضه می کند همواره از ســوی مستکبران 

ناپسند است و از همین رو تمام تالش خود را برای مبارزه با 
پیامبران کرده و می کنند.

عالمه طباطبایی سوره یوسف را سوره والیت و سرپرستی 
خداوند نسبت به بندگان مومنش می داند. زیرا عده زیادی 
همچون برادران حضرت یوسف و همسر عزیز مصر تالش 
کردند آن حضرت را خوار و ذلیل کنند ولی خداوند از همان 
راه ها او را به عزت و شــکوه رســاند و دیگران را نیازمند او 

ساخت.
در آیه 7 سوره یوسف )علیه الســالم( این داستان را دارای 
نشانه هایی برای پرسشــگران معرفی می فرماید. یکی از 
پرسش هایی که با این سوره پاسخ داده می شود این است 
که اگر حضرت اسحاق و فرزندش حضرت یعقوب)ع(ساکن 
فلســطین بودند، چه شد که قوم بنی اســراییل و حضرت 
موسی )علیه الســالم( که از نسل آنها هســتند، در مصر 
سکونت داشتند. داســتان هجرت یعقوب و فرزندانش به 
مصر که در پایان این سوره بیان شده است، به این پرسش 

پاسخ می دهد.
جرعه ای از آیات امامت و والیت

 طبق روایات متعدد از جمله روایتی از امام کاظم )ع( منظور 

آیه 17 سوره هود از شــاهدی که در پی رسول خدا )ص( 
می آید، امیرالمومنین علی )علیه الســالم( است. )کافی، 

ج 1، ص 190(
آیه 86 نیز بقیت ا... ) یعنی آنچه خداوند باقی نگه می دارد( 
را برای مومنین بهتر از ســودهای مــادی معرفی می کند 
که مهم ترین مصداق آن بر اســاس روایات ، ائمه ) علیهم 
السالم( به ویژه امام زمان )عج( هســتند. ) دالیل االمامه، 

ص 109(
جرعه ای از آیات جهاد و شهادت

در آیه 112 سوره هود، پیامبر )صلی ا... علیه و آله( و کسانی 
که همراه او به سوی خدا بازگشته اند، مامور به استقامت و 
پرهیز از طغیان شده اند. در آیه 113، خداوند مومنین را از 
تکیه بر ستمکاران نهی فرموده و نتیجه دل بستن به ظالمان 

را گرفتار آتش شدن و تنهایی و بی یاوری خوانده است.
اقتصاد اسالمی در قرآن

از آیه 27 سوره هود بر می آید که اکثر پیروان حضرت نوح 
کسانی بوده اند که سران قوم، آنان را به خاطر فقر اقتصادی 
و نبودن از طایفه مرفه، فرومایه می دانستند ولی در آیه 31 
آن حضرت به دفاع از ایشان می پردازد. چه بسا بسیاری از 
اولیای خداوند در بین فقرای جامعه باشند که مرفهین به 

آنان به چشم حقارت می نگرند.

گزیده ای از مفاهیم جزء 12 قرآن کریم

جدول شماره 2155

افقی
1- شـهری در اسـتان آذربایجـان شـرقی-

سـوراخ های ریـز خانـه زنبـور
2- شهری در قاره اروپا-ازآالت موسیقی

3- مخفـف شـاه-صدمترمربع-نعمت الهـی-
ابرنزدیـک زمیـن

4- از انـواع نـان -نوعـی زغـال سـنگ-گرفتگی 
زبان-صـدای بلنـد

5- از شـاگردان ممتاز امام جعفرصـادق)ع( که نام 
مسـتعار او بهلول است

6- اشاره به دور- هادی-غذای ساده-صندوقچه
7- مردود- اتصال- واحد سطح

8- نام مبارک مادر پیامبر اسالم)ص( -ماه
9- به دنیا آوردن-شادابی-باالبر ماشین
10- عالمت مفعولی-گمان- چارقد - تا

11- مسجدی واقع در نطنز
12- جمع رای-گرم-بزرگ ترین موجود آبزی

13- مرطـوب- خالص-حـرف پوسـت کنـده-
زاییـدن

14- جای نان- برپا

15- از وسایل چای خوری- تجزیه وتحلیل
عمودی

1- مرکـز گیالن-مایـع حیات-بـه اهـل کرمـان 
ینـد گو

2- سهل- روستایی در مازندران
3-  بعضـی وقت هـا انسـان را می گیـرد- ازعالیـم 

سـرماخوردگی-کد- مکان- چاشـنی سـاالد
از شـهرهای   4- سـاختمان- سـیخ کبـاب- 

استان یزد
5- نام کوهـی که ارتفاعش4075 متراسـت-عمل 

انجام گرفته- حـرف صریح
6- به یزد نرسیده- قدیم- رواج- عالمت جمع

7- کشور عربی- باالی زانو
8- نوعی ساندویچ سرد - کوهی در مرز ترکیه

9- شهرشمال ایران - امتداد دادن
10- انس گرفتن-برادر قند-آسمان-مروارید

11- حرف ندا-توتر-رحل کامل نشده- جوانمرد
12- کلیـد الکترونیکی-میوه بهشـتی-از نام های 

نه ا پسر
13- پول ژاپن-مادرعرب-خاک نرم-ضمیرغایب-

گل خوشبو
14- از انواع پارک-نانوا

15-شهرهمدان-از حافظه اصلی-کرنیست
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 کار جالب یک دختر 9 ساله 
برای احیای کتابخانه

یـک دختـر 9 سـاله اهـل ماساچوسـت زمانـی کـه خبـر نزدیک شـدن 
تعطیلی کتابخانه محل خود را شـنید، دسـت بـه اقدام جالبـی زد و برای 

نجـات ایـن کتابخانه تـالش کرد.
مایا مگوایـر 9 سـاله با شـنیدن خبر احتمـال تعطیلـی کتابخانـه برکلی 
که از سـال 1983 در محله باز شـده اسـت و فعالیت کرده آن هم به علت 
کمبود بودجـه، با فروختـن لیموناد جلـوی در این سـاختمان تالش کرد 

با جمع کـردن پول بـرای کتابخانـه از تعطیلی آن جلوگیـری کند. 
بـر اسـاس مصاحبـه ای کـه خواهـر مایـا بـا اینسـاید ادیشـن داشـت، 
آنهـا فکـر می کردنـد بـا فـروش هـر فنجـان لیمونـاد بـا قیمـت 
50 سـنت نمی تواننـد بیـش از 50 دالر جمـع کننـد، امـا در اولیـن 
 سـاعت ها آنهـا موفـق شـدند 100 دالر از فـروش لیمونادهـا بـه دسـت 
بیاورند. گفتنی اسـت؛ بسـیاری از مردم برای کمک به مایـا و اقدام جالب 
او به صورت کمـک مردمی پول را بـه او دادند و در آخر مایا توانسـت 625 
دالر بـرای کمک بـه کتابخانه 
جمـع کنـد کـه آن را بـه 
کتابخانـه تحویـل داد، اما قرار 
اسـت طی یـک رای گیـری در 
تابسـتان مشـخص شـود کـه 
ایـن کتابخانه بسـته می شـود 

یـا خیر.

 نان  میوه ای هم 
به بازار آمد

اگر چه خوردن نان و هندوانه، اتفاق ویژه ای نیست ولی خوردن نانی که 
شکل و ظاهر هندوانه داشته باشد، چیزی است که کمتر کسی تاکنون 

تجربه کرده است.
خالقیت و نوآوری، مهم ترین رمز موفقیت یک کسب و کار است و حاال 
با توجه به فرا رسیدن فصل تابســتان، یک نانوای تایوانی نانی به شکل 

هندوانه تهیه کرده است. 
جیمی جیاهوســی، نانــوای خــوش ذوق تایوانی از چای ســبز برای 
رنگ آمیزی بخش بیرونی این نان و از توت فرنگی برای رنگ آمیزی داخل 
نان اســتفاده کرده است. دانه های کشمش ســیاه نیز نقش هسته های 
هندوانه را بازی می کنند. آرد ســفید هم برای تهیه بخش میانی به کار 

رفته است.
آقای جیاهوســی تاکید کرده که 
رنگ های مختلف هیچ تغییری در 

طعم نان اینجا نکرده اند. 
صاحب ایــن نانوایی گفته اســت 
میزان اســتقبال از این نان جدید 
در حــدی بوده که او ناچار شــده، 
تعدادی کارگر جدید استخدام کند 
تا بتواند نان مورد نیاز نانوایی اش را 

تهیه کند.

 جواد جمالی- شهردار زرین شهر

تجدید آگهی مناقصه عمومی

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1396 خود در نظر دارد نسبت به 
ادامه اجرای عملیات تکمیل ساختمان نگارخانه شهر با اعتبار اولیه 4/850/000/000 ریال از 
طریق مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه  و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری 1396/3/30 

به شهرداری مراجعه نمایند.

نوبت اول  
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