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 یوزهای ایرانی در اندیشه صعود
 ایران- اسپانیا؛
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بازگشت ثبات به بازار خودرو بدون کاهش قیمت
نایب رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل در اصفهان عنوان کرد:
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شماره تلفن برچسب های تبلیغاتی قطع می شود
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان:

سرمربی سبزپوشان:11

10
 هدف »ذوب آهن«

قهرمانی است

مدیرکل امور مالیاتی استان:

فشار مالیاتی در اصفهان 
نداریم
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ماندگاری خط کشی معابر شهر 
تضمین می شود

11
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 مدیر اداره کل میراث فرهنگی،
 صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان:

 نمایشگاه گردشگری 
فرصت تبادل تجربیات است

مدیر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان با بیان اینکه بازارشناسی و شناخت ذائقه های مخاطب 

اهمیت بسیاری دارد، گفت: باید فرصتی را ایجاد کنیم که...

مرکز جامع انتقال خون در 
اصفهان راه اندازی می شود

مهر علیزاده در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد:

مافیای »آب« در استان اصفهان توهم است

11

 وقتی قیمت پایین و خرید های اقساطی دردسرساز می شود؛

  موتور سیکلت های توقیفی ، جا خوش کرده اند
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ســفر روحانی به اروپا و دو کشور سوئیس و اتریش 
در هفته های آتی در حالی انجام می شــود که به 
گفته اغلب کارشناسان سیاســی، امید چندانی به 
حمایت های اقتصادی اروپا از برجام نیست و شاید 
در خوش بینانه ترین حالت، کشورهای اروپایی تنها 
می توانند به صورت نمادین و بر اساس مالحظات 

سیاسی در توافق برجام با ایران باقی بمانند.
 سفر تابستانی رییس جمهور روحانی به دو کشور 
ســوئیس و اتریش در حالی انجام می شود که این  
کشورها چه در جریان مذاکرات ایران و 1+5 و چه 
پس از توافق همواره با دیدگاهــی مثبت به روابط 
سیاســی با ایران نظر داشــته اند . جدا از اهمیت 
سوئیس به عنوان یکی از کشــورهای اروپایی، این 
کشور حفاظت از منافع دو کشور آمریکا و عربستان 
را در تهــران برعهده دارد که همیــن امر می تواند 
یکی از دالیل اهمیت سفر روحانی و تیم همراهش 
به این کشــور باشــد. قراراست حســن روحانی و 
محمدجوادظریــف وزیرامورخارجــه، درجریان 
سفرشان به »برن« با ۴ عضو کابینه دولت سوئیس 
ازجمله »الن برســت« رییس جمهوری این کشور 

دیدار و گفت وگو کنند. 
تهران و برن درســال ۲۰1۶ یک نقشــه راه برای 
گسترش روابط با یکدیگر طراحی کردند. همچنین 
از آنجا که ســفارت ایران در سوئیس از بهمن سال 
۹۳ بدون ســفیر و با کاردار ارائه می شود این سفر 
می توانــد تا حدی کمبــود جایگاه حضور ســفیر 

درکشور را جبران کند. از ســوی دیگر روابط بین 
تهران و برن که حافظ منافع ایران در آمریکاســت، 
در سال های اخیر تعمیق یافته است و طبق بیانیه 
منتشر شده از سوی ریاســت جمهوری سوئیس، 
روحانی در این کشــور بــا احتــرام نظامی کامل 
مورد اســتقبال قرار خواهــد گرفت.اتریش نیز به 
عنوان یکی دیگر از کشــورهای اروپایی نزدیک به 
کشــورمان پذیرای رییس جمهور خواهد بود. هر 
چند در سال های گذشته ســفر روحانی به اتریش 
 به دلیل مسائل امنیتی، لغو شد؛ اما برخی از پشت
 پرده های تضادهای سیاســی نیــز در این امر بی 
تاثیر نبوده اســت. باوجــود  این مــوارد  اما  ادامه 

همکاری هــای اقتصادی با این کشــور برای ایران 
اهمیت زیادی دارد خصوصا اینکه بانک اتریشــی 
»اوبر« نیــز به دلیل آنچه افزایش ریســک فعالیت 
شرکت های اروپایی در سایه تحریم های احتمالی 
دولت آمریکا توصیف کرده، به فعالیت خود در ایران 
پایان داده و ایران تالش دارد تا شــرکت ها و بانک 

های این کشور را برای ماندن در ایران مجاب کند.
روحانی به دنبال تضمین

سفر روحانی به سوئیس و اتریش در شرایطی صورت 
می گیرد که به دنبال خروج آمریکا ازبرجام، ســه 
کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه در حال پیدا 
کردن راه حل برای حفظ برجام هستند.خبرگزاری 

فرانسه مدعی شد که حسن روحانی برای دریافت 
تضمین و حمایت اروپا از برجام به سوئیس و اتریش 

سفر می کند.
 در همین رابطه مارکوس الیتنر، ســفیر سوئیس 
در تهران اخیرا اعالم کرده است »کارهای بسیاری 
در جهــت حفــظ برجام درحــال انجام اســت تا 
ســرمایه گذاری میان ایران و اروپا حفظ شــود و 
در هفته هــای آینده نتیجه اقدامــات و تالش های 
اروپایی ها را خواهیم دید که به کجا رسیده است.« 
اگر چه اروپا و ایران همواره دارای تناقضات سیاسی 
و اقتصادی بسیاری بوده اند و نفوذ گسترده آمریکا 
در میان اعضای اتحادیه اروپا اتخاذ سیاســت های 
مستقالنه از این کشور را دشــوار ساخته؛ اما ایران 
در سال های اخیر تالش های زیادی را برای ایجاد 
روابط گرم تر با برخی از کشــورهای اروپایی مانند 
اتریش در دســتور کار قرار داده است؛ روابطی که 
ایران امید داشت روزی برگ برنده ایران در اتحادیه 
اروپا باشد؛ اما حتی در دو سال اخیر و با وجود امضای 
برجام روابط سیاسی ایران و اروپا چندان گسترش 
نیافت این مســئله حتی در مورد اقتصاد نیز جاری 
بود؛ اگر چه اروپاییان تضمیــن هایی را برای عبور 
ایران از تحریم های فلج کننــده داده بودند؛ اما در 
عمل آنها کار چندانی نکردند در نهایت سفر روحانی 
به این دو کشور برای رسیدن به تضمین های عملی 
در هاله ای از ابهام قرار دارد و با توجه به گستردگی 
تحریم های احتمالی آمریکا علیه ایران نمی توان به 
 همکاری های گسترده با این کشورها امید چندانی

 داشت.

در ادامه فضاسازی واشنگتن علیه تهران؛
 هیئت دیپلماتیک آمریکا  

راهی شرق آسیا شد
خبرگزاری رســمی کره جنوبی گــزارش داد که 
»کریستوفر فورد« دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، 
با ماموریت تشریح سیاست ضدایرانی این کشور، در 
صدر هیئتی سیاسی به شرق آسیا سفر کرده است.
وی که دســتیار »مایک پمپئو« در حوزه »امنیت 
جهانی و منع توسعه تســلیحات هسته ای« است، 
به کره جنوبی و ژاپن ســفر می کنــد. وزارت امور 
خارجه کره جنوبــی که از هم پیمانــان آمریکا در 
شرق آسیاست، در بیانیه خود در این رابطه با طرح 
ادعا هایی علیه ایران آورده که کاخ سفید، در تالش 
برای شــکل گیری »اجماعی جهانی« علیه تهران 
اســت.منابع خبری می گویند کــه دولت آمریکا، 
تالش های خود علیــه ایران را روی کشــورهای 
شرقی تر متمرکز کرده و در همین رابطه و به تازگی، 
گفت وگوهایی هم با مقام هــای جمهوری چک و 

مجارستان داشته است.

»عباس« طرح  ترامپ درباره 
غزه را رد کرد

رییس تشــکیالت خودگردان فلســطین با رد 
برنامه پیشنهادی آمریکا برای بازسازی نوار غزه، 
اعالم کرد که این طرح با هدف ایجاد شکاف بین 
این منطقه و کرانه باختری طراحی شــده است.
روزنامه هاآرتص مدعی شد که  نمایندگان دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا، در جریان سفر این 
هفته خود به منطقه از قطر و عربستان سعودی 
درخواست خواهند کرد تا برای کمک به بازسازی 
غزه یک میلیارد دالر سرمایه گذاری کنند.محمود 
عباس اعــالم کرد که برنامه پیشــنهادی دولت 
ترامپ برای بازســازی نوار غزه بــا هدف ایجاد 
شــکاف دیپلماتیک بین غزه و کرانــه باختری 

طراحی شده است.

رسانه های صهیونیستی فاش کردند؛
جزئیات اقدامات وزیری که 
برای ایران جاسوسی می کرد

در پی اعــالم خبر بازداشــت وزیر انرژی ســابق 
رژیم صهیونیســتی به اتهام جاسوسی برای ایران، 
رسانه های این رژیم اقدام به انتشار جزئیات اقدامات 
وی کردند.»گونن ســگو« از وزیران پیشین کابینه 
رژیم صهیونیســتی، به اتهام جاسوسی برای ایران 
بازداشت شــده و دادســتانی اســرائیل علیه وی 
کیفرخواست صادر کرده اســت.این وزیر پیشین 
اسرائیلی به »همکاری آگاهانه« در »انتقال اطالعات 
به دشمن در زمان جنگ« و »جاسوسی علیه کشور« 
متهم است.بر اســاس گزارش های یاد شده، گونن 
ســگو اطالعاتی را از اســرائیل از جملــه در حوزه 
انرژی، سایت های امنیتی، ساختمان ها و صاحبان 
شغل های سیاسی و امنیتی اسرائیل به ماموران ایران 
داده و دو بار نیز شخصا به دعوت مقامات اطالعاتی 

جمهوری اسالمی به ایران سفر کرده است.

در ادامه تنش  تجاری با پکن؛
پامپئو: چین »جوک« 

می گوید!
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد، اظهارات اخیر چین 
در رابطه با گشــایش در تجارت و جهانی ســازی 
»جوکی« بیش نیســت.پامپئو افزود: اجازه دهید 
شفاف باشم. این درنده ترین دولت اقتصادی است 
که تا به امروز از مابقی جهان بهره برداری کرده است. 
این مشکلی است که مدت ها حل آن به تعویق افتاده 
است.  اظهارات پامپئو در بحبوحه تنش های تجاری 
رو به افزایش میان آمریکا و چین مطرح شــد. پکن 
هفته گذشته اعالم کرد ۲5 درصد تعرفه بیشتر روی 
مجموع ۶5۹ اقالم وارداتی آمریکا به ارزش حدود 
5۰ میلیارد دالر اعمال می کند که این در واکنش به 
حرکت رییس جمهوری آمریکا برای اعمال مالیاتی 
به ارزش 5۰ میلیارد دالر روی کاالهای وارداتی از 

چین خواهد بود.  

روحانی برای نجات برجام به اروپا می رود
با رای نمایندگان صورت گرفت؛

مخالفت مجلس با کلیات طرح 
ساماندهی حقوق مدیران 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات 
طرح ســاماندهی حقوق مدیران و مقامات 
کشور مخالفت کردند.در جلسه علنی دیروز 
مجلس بررســی کلیات طرح یــک فوریتی 
حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور که 
فوریت آن آذر ماه سال ۹5 به تصویب رسیده 
بود، در دســتور صحن علنی قــرار گرفت.

نمایندگان با ۶1 رای موافق 115 رای مخالف 
1۷ رای ممتنــع از مجمــوع ۲۲5 نماینده 
حاضر در مجلــس با کلیات طــرح حقوق و 
 دســتمزد مدیران و مقامات کشور مخالفت

 کردند.

در جلسه علنی مجلس صورت گرفت؛
طرح تمدید جذب اعتبارات 

عمرانی به مجمع می رود
نمایندگان مجلس با اصرار بر نظر خود 
با وجود ایراد شورای نگهبان، طرح دو 
فوریتی تمدید مهلت جذب دارایی های 
سرمایه ای و مالی سال ۹۶ را به مجمع 
کردند. ارسال  نظام  مصلحت  تشخیص 

بررسی گزارش کمیســیون برنامه و بودجه 
در مورد ایراد شــورای نگهبــان به طرح دو 
فوریتــی تمدید مهلــت جــذب اعتبارات 
تملک دارایی های ســرمایه ای و مالی سال 
۹۶ در دســتور کار صحن علنی مجلس قرار 
گرفت.شــورای نگهبان به این طــرح ایراد 
گرفته و اعالم کرده بــود طبق قانون، تمدید 
مهلت جذب اعتبارات عمرانی ســال ۹۶ در 
ســال ۹۷ امکان پذیر نیســت.نمایندگان با 
پافشــاری بر نظر خود این طرح دو فوریتی 
 را به مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارجاع 

کردند.

کافه سیاست

اخراج برخی افراد به دلیل 
همکاری با هیئت تفحص

رییس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان 
هدفمندی یارانه ها از اخراج برخی افراد در 
سازمان های مختلف برای همکاری با این 
هیئت خبر داد.جبار کوچکی نژاد گفت: 
به دلیل اینکه پس اعالم جزئیاتی از این 
تحقیق و تفحص افرادی که صاحب قدرت 
هستند، مسیرهای ما را برای رسیدن به 
اطالعات بعدی مسدود می کنند، از بیان 
جزئیات این تحقیق و تفحص معذور هستم.

نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: 
به طور نمونه در چند روز گذشته اطالعاتی 
از این تحقیق و تفحص در برخی رسانه ها 
منتشر شد که طی اخباری که به دست 
ما رسید، افرادی که این اطالعات را به ما 
دادند از سازمان مربوطه خود اخراج شدند.

 
ماجرای ادامه دار شکایت 

سیف از نمایندگان
سخنگوی هیئت رییســه مجلس از بازبینی 
فیلم مربــوط به حضور ســیف در جلســه 
غیرعلنــی مجلــس خبــر داد.محمدجواد 
جمالی اظهار کرد: به دنبال شــکایت آقای 
سیف، رییس بانک مرکزی از برخورد برخی 
از نماینــدگان در جلســه غیرعلنی، هیئت 
نظارت این موضــوع را با حضــور دو نفر از 
نمایندگان بررســی کرد. وی افزود: در این 
جلســه توضیحات نمایندگان استماع شد و 
طبق دستور آقای پزشــکیان، رییس هیئت 
نظارت، قرار شد که فیلم مجددا بازبینی شود.

جمالی گفت که جلســه غیرعلنی با حضور 
آقای ســیف منجر به درگیری در صحن شد 
 که این موضوع باعث شکایت آقای سیف شده 

است.

ابوالفضل حسن بیگی 
نماینده مجلس:

فرمانده کل ســپاه پاســداران گفت: امروز درصد 
کمی از اهداف انقالب اســالمی تحقق پیدا کرده 
است که در داخل کشور نیاز به مجاهدت بیشتری 
دارد. انقالب اسالمی اهداف بسیار بزرگی از جمله 
عدالت، رشد مادی و معنوی دارد. سرلشکر جعفری 
ادامه داد: مشکالت معیشتی مردم مسئله ای است 
که دلیل آن کارشکنی دشمنان و مدیریت اشتباه 
مسئوالن است. وی با بیان اینکه امروز در مدیریت 
کشــور همین دیدگاه مادی را داریم، اظهار کرد: 
مدیریت کشور باید بومی شود، من معتقدم مشکل 
کشــور مشــکل فکری و اعتقادی است.سرلشکر 
جعفری در مورد درخواســت مذاکــره باآمریکا از 
ســوی برخی از افراد گفت: البته جامعــه ما آزاد 
اســت و می توانند ابراز نظر کنند؛ اما آقای روحانی 
گفتند مگر دیوانه ایم که بــا آنها مذاکره کنیم پس 
 اگر این عــده را دیوانه ندانیم بایــد بگوییم گمراه 

هستند.

 پیشنهاد دهندگان مذاکره
 با آمریکا را دیوانه ندانیم

سرلشکر جعفری:

پارلمان

عکس  روز 

جلسه علنی مجلس
ماجرای ادامه دار شکایت سیف از نمایندگان

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی ضمن اینکه کنوانسیون 
)FATF( را استعماری قلمداد کرد، گفت: اجازه 

نمی دهیم »FATF« در مجلس تصویب شود.
ابوالفضــل حســن بیگی گفت: کنوانســیون 
)FATF( یک الیحه استعماری است و درهای 
ســلطه را بر کشــور ما با دســت خودمان باز 

می کند.
وی با اشــاره به اینکه گفته می شود ۶۰ عضو 
کنوانســیون مبارزه با تامین مالی تروریســم 
)FATF( حق تحفظ دارند و ایران هم با شرط 
حق تحفظ به این کنوانســیون می پیوندند، 
اظهار داشــت: بیان این گونه مسائل از سوی 
برخی، یا از ســر ناآگاهی و یــا از روی عناد با 
منافع کشــور و ملت ایــران اســت، زیرا این 
کشورها تاکنون در مواردی نتوانسته اند از حق 

تحفظ شان استفاده کنند.

»FATF« اجازه نمی دهیم 
 در مجلس تصویب شود

محمد کاظمی
عضوکمیسیون قضائی مجلس:

ســخنگوی دولت در واکنش به نامــه 1۰۰ فعال 
سیاســی مدنی به ترامپ یادآورشد: افکار عمومی 
هم از مذاکره با ترامپ اســتقبال نمی کند. محمد 
باقــر نوبخت تصریــح کــرد: حق ماســت علیه 
زورگویــی آمریکا بایســتیم؛ اما در این شــرایط 
 عــده ای نامه می نویســند که با آمریــکا مذاکره

 کنیم.
نوبخت اضافه کرد: آیا ترامپ قابل اعتماد اســت؟ 
این نامه نشــان داد که عقل سیاسی کامل نیست 
که چنین توصیه ای می کنند. ما باید بایســتیم و 
مقاومت کنیم، موضع ما به حق اســت و همه باید 

در کنار هم باشیم.
وی افزود: این نامه نماد آزادی سیاســی است که 
افراد نظرات خود را بیان می کنند؛اما در این شرایط 
که آمریکا زور می گوید، با چه کسی مذاکره کنیم؟ 
افکار عمومی هــم از مذاکره با ترامپ اســتقبال 

نمی کند.

 افکار عمومی از مذاکره 
با ترامپ استقبال نمی کند

نوبخت:

نایب رییس کمیســیون قضائــی و حقوقی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه برخی 
افراد بدون طی مراحل قانونی از کشور خارج 
شده اند، گفت: در صورت تصویب قانون، این 
افراد به محض بازگشت مشمول عفو عمومی 
می شــوند.محمد کاظمی افزود: ایرانیانی که 
در کشور یا خارج از کشور مرتکب جرم کیفری 
یا سیاسی- امنیتی شده باشند مشمول عفو 
عمومی قرار نخواهند گرفت، افــراد خارج از 
کشور ممکن است در گذشته پرونده کیفری یا 
...داشته باشند که باید رسیدگی شود.نماینده 
مردم مالیر تصریح کرد: شورای نگهبان نیز عفو 
عمومی برای افرادی که در مظان اتهام باشند 
را نخواهد پذیرفت. کاظمی ادامه داد: افرادی 
بدون مجوز قانونی از کشور خارج شده اند که 
طبق این طرح می توان این افراد را مورد عفو 

عمومی قرار داد.

افراد بی گناه پناهنده به 
خارج از کشور  عفو می شوند

پیشخوان

بین الملل

کنگره آمریکا در حال بررســی طرحی برای ممنوعیت تحصیل 
دانشجویان ایرانی در رشته های مرتبط با انرژی یا علوم هسته ای 
در این کشور است.»جان کورنین« ســناتور  ارشد جمهوری خواه 
متممی را برای الیحه بودجه دفاعی سال ۲۰1۹ آمریکا ارائه کرده 
که در صورت تصویب، از تحصیل اتباع ایرانی در رشته های مرتبط 
با انرژی هسته ای در دانشگاه ها و موسســات آموزشی آمریکایی 

ممانعت می کند.این متمم با افزودن بندی به قانون »کاهش تهدید 
ایران و حقوق بشر سوریه« مصوب سال ۲۰1۲، دولت آمریکا را از 
صدور روادید برای گروه مشخصی از ایرانی ها منع می کند.در صورت 
تصویب این متمم، وزارت امور خارجه آمریکا موظف خواهد شد از 
صدور روادید برای هر فرد خارجی که شهروند ایران باشد به منظور 
شرکت در دوره آموزشی یک موسسه آموزش عالی در آمریکا برای 

تحصیل در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای جهت اشتغال در 
بخش انرژی ایران، خودداری کرده و وزارت امنیت داخلی آمریکا 
نیز از ورود این فرد به این کشور جلوگیری کند.این متمم اتباع ایران 
که حتی روادید دانشگاهی غیرمهاجرتی، فنی و حرفه ای یا تبادل 
دانشجو یا مجوز کار در ایاالت متحده آمریکا را هم دارند از تحصیل 

در این رشته ها منع کرده است.

طرح سنا برای جلوگیری از تحصیل دانشجویان ایرانی در حوزه انرژی هسته ای

تالش ایران در زمین دوستان اروپایی؛

ورود دادستان به پرونده 
ایرانشهر

مکتوم کنید

احتمــال اخــذ تضمین 
برجامی از اروپا

هشدار رییس جمهوری

چهره ها

آگهی دعوت از بستانکاران 

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

حامد حاجی بنده 

)نوبت سوم(

شرکت منحله در حال تصفیه مهندسی نیرو سازان زاگرس سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰5۰5 و شناسه ملی 1۰۲۶۰581۹۰5 
پیرو آگهی منتشره انحالل در روزنامه رسمی شماره ۲۰5۹۹ مورخ ۹۴/۰۹/۰1 در اجرای ماده ۲۲5 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که ادعا و یا طلبی از شرکت فوق دارند دعوت 
می شود با در دست داشتن مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ درج اولین آگهی به آدرس محل تصفیه این شرکت واقع در اصفهان خیابان غرضی- خیابان خردمند- روبروی بوستان یکتا پالک 

۷ کدپستی 81۹۶۳۴1۷۶8 مراجعه نمایند بدیهی است پس از انقضا مدت مذکور هیچ گونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

علیرضا کریمیان
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فشار مالیاتی در اصفهان نداریم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

الزامات مالیاتی صاحبان 
مشاغل

سازمان امور مالیاتی کشور همواره تالش می  
کند تا ضمن ایفای رســالت و اهداف خویش، 
رضایت هر چه بیشتر مودیان را نیز فراهم کند. 
در همین راستا، یکی از مجموعه اقداماتی که در 
سال های اخیر نظام مالیاتی به طراحی و اجرای 
آن مبادرت نموده، طرح جامع مالیاتی است که 
با استقرار و اجرای کامل آن، امید می رود روند 

رضایت بیش از گذشته ملموس تر شود.
اشاعه فرهنگ مالیاتی و اطالع رسانی مناسب 
و به هنگام از دیگر اقدامــات قابل ذکر در این 
زمینه است؛ چراکه مودیان با آگاهی از قوانین، 
بخشنامه ها و آیین نامه ها و سایر دانستنی های 
مالیاتی به انجام تکالیف و وظایف خود مبادرت 
می ورزند. ارائه اظهارنامه مالیاتی که در قانون 
مالیات های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 
دستخوش تغییر شد، از این جمله است که در 

ادامه به بررسی آن می پردازیم:
براساس این قانون، صاحبان مشاغل موضوع این 
فصل موظف اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب 
مورد را کــه با رعایت اصــول و ضوابط مربوط 
ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر 
تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار 
تنظیم می شود برای تشخیص درآمد مشمول 
مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر 

اساس آنها تنظیم کنند.
صاحبان مشــاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی 
مربوط به فعالیت های شــغلی خود را در یک 
ســال مالیاتی برای هر واحد شــغلی یا برای 
هر محل جداگانه طبق نمونه ای که به وســیله 
سازمان امور مالیاتی کشــور تهیه خواهد شد، 
تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور 
مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق 
 را به نرخ مذکور در مــاده 131 قانون پرداخت 

کنند.

بازار

ست پیک نیک

 دستاورد جدید شرکتی دانش بنیان 
در صنعت فوالد؛

بومی سازی روغن نورد 
پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان به دانش فنی 
تولید روغن نورد با کاربرد در تولید محصوالت نورد 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان دست یافتند.رییس 
خطوط  نورد سرد شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
گفت: با دســتیابی به دانش تولیــد این محصول 
استراتژیک ساالنه 120 میلیارد ریال صرفه جویی 
برای بزرگ ترین تولید کننده فوالد کشــور حاصل 
شــد.مهدی قرمزی افزود: پس از تحریم ورود این 
محصول راهبردی به کشور، پژوهشگران اصفهانی 
پس از چهار سال تالش بی وقفه موفق به تولید روغن 
نورد با کیفیت باالتر از نمونــه آمریکایی، ایتالیایی 
، آلمانی ، فرانســه وهلند شدند. مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان به آرین صنعت اصفهان تولید کننده این 
روغن هم گفت: مقاومت درمقابل اصطکاک،اکسید 
شدن و زنگ زدگی ، تحمل فشــار حرارت و انتقال 
آن از مهم ترین ویژگی روغن نورد تولید شــده در 
داخل است.محمد ریاحی منش افزود: این روغن با 
ترکیبات شیمیایی و فناوری خاص وظیفه خنک  و 
روان کاری ورق های نورد شده فوالدی را دارد.وی 
گفت: پژوهشگران این شرکت دانش بنیان در ابتدا 
موفق به تولید آزمایشــی 10 تن روغن نورد برای 
اســتفاده در  واحد نورد دو قفسه ای شدند و پس از 
آن 60 تن از این محصول دانش بنیان وارد چرخه 

تولید فوالد شد.

بورس کاال اعالم کرد:
عرضه بیش از ۲۳ هزار تن فوالد 

شرکت ذوب آهن اصفهان
بورس کاال ،روز گذشته میزبان عرضه یک هزار تن 
تیرآهن، ۵ هزار تن سبد تیرآهن و 1۷ هزار و 600 
تن سبد میلگرد شــرکت ذوب آهن اصفهان بود. 
بنابراین گزارش، 140 تن سولفورمولیبدن نیز در 
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شود. 
تاالر محصوالت کشــاورزی بورس کاالی ایران نیز 
در این روز شــاهد عرضه 11 هزار و 600 تن گندم 
خوراکی و دوروم، 4 هزار و ۵0 تن شکر، 8 هزار تن 
سبد گندم، یک هزار تن روغن خام سویا، یک هزار 
و 610 تن خرمای مضافتی و یــک هزار و 400 تن 

جوی دامی بود.

رییس اتحادیه میوه وسبزی خبر داد:
کاهش قیمت میوه های نوبرانه

رییس اتحادیه میوه وســبزی گفت:گرم شــدن 
هوا و کاهــش تقاضای مــردم در کاهش قیمت 
میوه های نوبرانه تاثیر گذار بوده است.نوروز علی 
اســماعیلی  در مورد تغییــرات قیمت میوه های 
تابستانه  اظهار کرد:تغییرات آب وهوا و هم چنین 
کاهش تقاضای مردم بعد از ماه رمضان در کاهش 
قیمت میوه ها اثرگذار بوده اســت.وی در ادامه به 
علت کاهش قیمت گرمک اشاره و بیان کرد:گرمای 
هوا و رسیدن گرمک های اصفهان و ورود به بازار 
میوه،باعث کاهش قیمت این میوه از 3۵00 تومان 
در هفته گذشته به 1۵00 تا2۵00 تومان در هفته 
جاری شده است.رییس اتحادیه میوه وسبزی در 
مورد قیمت هندوانه اظهار کرد: قیمت هندوانه نیز 
از 1800 تومان در هفته گذشته به 1۵00 تومان 

کاهش یافته است.

ست پيک نيک ليمون 60 پارچه

 95,000
تومان

ست پيک نيک 56 پارچه 
ليمون مدل 6 نفره

 55,000
تومان

سخنگوی شــرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: اگر بیش از 30 
درصد حجم تخصیصی برای شرب و آبی که وارد تصفیه خانه آب 
می شود، کاهش یابد، نمی توانیم نیاز مردم اصفهان را تامین کنیم.

سید اکبر بنی طبا اظهار داشت: برداشت های باال دست سبب ایجاد 
نوسانات آبی و کاهش افت فشار آب می شود که انتظار می رود استان 
چهار محال و بختیاری همکاری بیشتری با آب و فاضالب اصفهان 

داشته باشد.سخنگوی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
پاسخ به این سوال که در برخی روزها حتی شاهد قطعی یک هفته 
ای یا دو روزه آب هســتیم به طوری که آب با فشار بسیار اندک در 
اختیار مردم قرار می گیرد که با توجه به این شرایط چرا فکری جدی 
در حوزه تامین آب شــرب مردم اصفهان نمی شود، تصریح کرد: 
در صورتی که حدود 10 میلیون و 300 لیتر آب وارد تصفیه خانه 

و شبکه توزیع آب اصفهان شود، بدون قطعی آب و افت فشار می 
توانیم آب شرب روزانه مردم اصفهان را تامین کنیم.وی گفت: امسال 
ما حتی بیش از سه و نیم میلیون مترمکعب آب از چاه های فلمن را 
که تا سال گذشته در اختیار داشتیم، نداریم و تمام این منابع محلی 
آب را از دست دادیم و الزم است، میزان تخصیص آب از سد زاینده 

رود به تصفیه خانه آب اصفهان افزایش یابد. 

سخنگوی شرکت آب و فاضالب اصفهان:
کاهش ۳۰ درصدی تخصیص به تصفیه خانه شرب اصفهان را دچار مشکل می کند

تک نرخی شــدن نرخ ارز در ابتدای امسال 
ســردرگمی های زیادی را در زمینه واردات 
و صادرات کاالها به خصــوص اقالمی که با ارز 
آزاد به کشور وارد می شــد، به وجود آورد از 
سوی دیگر برخی از صادرکنندگان نیز به دلیل 
همین سیاست نتوانستند پول حاصل از فروش 
صادرات خود را به کشور وارد کنند و یا این کار 
را با ضرر مالی و تنها بــه منظور تامین هزینه 

هایشان انجام دادند. 
در این مدت امــا ارز 4200 تومانی اغلب به کاالهای 
غیر ضروری اختصاص یافت و از این طریق بسیاری از 
واردکنندگان با قیمت های کمتر توانستند کاالهایی 
را به کشــور وارد کنند  که در داخل به همان قیمت 
قبل و یا حتی گران تر و بر مبنای ارز ۷000 تومانی به 

فروش می رسید.
اولویت بندی یا چند نرخی شدن ارز

اکنون دولت تصمیم گرفته که در راســتای مصرف 
بهینه منابع ارزی کشــور، تامین اعتبــار کاالهای 
وارداتی را اولویت بندی کــرده و با نرخ های متفاوتی 
بر مبنای دالر 4200 تومانی، تقاضای واردکنندگان 
را پاســخ دهد. بر این مبنا ســه اولویت تعیین شده 
که با نرخ های پایه 4200 تومانی بــه ازای هر دالر، 
اما در عمل با نرخ ریالــی متفاوت، تامین ارز خواهند 
شد.  اولویت اول این کاالها شامل تامین ارز  از محل 
درآمدهای ناشی از فروش نفت مانند گندم، روغن، 

برنج، نهاده های دامی و حبوبات اســت، اولویت دوم 
شامل مواد اولیه و کاالهای واســطه ای و سرمایه ای 
که ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فوالد و مواد 
معدنی انجام می شود و اولویت سوم شامل کاالهای 
مصرفی است که تامین ارز  آن از صادرات کاالهایی 
که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین می 
شوند. بر اساس جدولی که سازمان امور اقتصادی ارائه 
کرده عمال اوضاع اقتصادی بازار به زمان چند نرخی 
شدن ارز در سال گذشته در حال نزدیک شدن است؛ 
این مسئله حتی شائبه های سه نرخی شدن ارز را نیز 
دامن زده است هر چند که ســیف، رییس کل بانک 
مرکزی روز گذشــته در مصاحبه ای این موضوع را 

رد کرد.

واردات و صادرات، معطل ارزیابی در نیما
در حالی که طی یک ماه اخیر برخی از وارد کنندگان 
موفق به گرفتن ارز برای واردات کاالو مواد اولیه خود 
در سامانه نیما نشــده بودند، رییس سازمان توسعه 
تجارت دیروز با اعالم خبر اختصاص ۵ میلیون دالر ارز 
به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه اظهارداشت: 
در گذشــته حداکثر رقم حواله های ارزی ۵00 هزار 
دالر بود که در واردات بعضی از اقالم با مشکل مواجه 
می شد و به ناچار برای یک ثبت سفارش باالی ۵00 
هزار دالر چندین نوبت حواله ارزی صورت می گرفت.

ارز سه نرخی نداریم
بر اســاس اعالم رییس بانک مرکزی دالر سه نرخی 
وجود ندارد و تمامی ایــن کاالها با نرخ 4200 تومان 

ارز دریافت می شود. در حالی سیف سه گروه کاالیی را 
نام برده و در گروه سوم نوع کاال مشخص نیست که در 
روزهای اخیر برخی واردکنندگان از حذف ارز 4200 
تومانی برای واردات خبر داده بودند. از جمله گروه هایی 
که واردکننده لوازم آرایشــی و بهداشتی هستند و یا 

برخی گروه های واردکننده کاالهای لوکس.
آیا رانت باز هم به بازار ارز بازمی گردد؟

بر اســاس شــرایط جدید با توجه بــه اینکه تمامی 
واردکنندگان می توانستند دالر 4200 تومانی تامین 
کنند، این روند موجب ایجاد رانت و حواشــی  در این 
زمینه شده و با افزایش قابل توجه ثبت سفارش برای 
واردات همراه شد. در عین حال که برخی با دریافت 
دالر 4200 تومانــی قیمت تمام شــده کاال در بازار 
را براســاس نرخ آزاد دالر که تا حدود ۷000 تومان 
است احتساب و به فروش می رساندند. این جریان در 
نهایت موجب تصمیم گیری برای اولویت بندی کاالها 
به منظور تخصیص ارز شده است. خسرو تاج، رییس 
سازمان تجارت در زمینه نگرانی ها از وجود رانت در 
بازار ارز گفت: این منابع ارزی بدون اخذ تعهد و وثیقه 
نباید در اختیار متقاضیان گذاشــته شود و جزئیات 
شــائبه های مربوط به رانت در این مدت باید توسط 
بانک مرکزی بررسی شود. این مسئله در حالی است 
که هنوز مشخص نیســت برخی از کاالهای وارداتی 
لوکس مانند موبایل و خودرو قرار است بر چه اساس 
ارز دریافت کنند و اینکه آیا در آینده و بر اساس شرایط 
قرار است نرخ ارز بر چه اساس برای این کاالها تدوین 

و ارائه شود.

ارز کاالهای لوکس در ابهام
   سه نرخی شدن نرخ ارز تکذیب شد ؛  

نایب رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل در اصفهان با پیش بینی اینکه تا یک ماه 
آینده با ثبات قیمت خودروهای داخلی دیگر افزایش قیمت نخواهیم داشت، گفت: 
در حال حاضر به دلیل نوســانات نرخ دالر، واردکنندگان قادر به واردات خودرو 
نیستند و اگر این خودروها در کشور گران تر نشــود، به طور قطع ارزان نخواهد 
شد.حمیدرضا قندی در خصوص افزایش بی رویه قیمت انواع خودروهای داخلی 
طی هفته گذشته تاکنون، اظهار کرد: خوشــبختانه آشفته بازار افزایش قیمت 
خودروها طی چند روز گذشته اندکی متوقف شده و شاهد ثبات قیمت ها هستیم. 
نایب رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل در اصفهان با اشاره به مهم ترین دالیل 
افزایش نرخ خودرو طی چند هفته گذشته در کشور، گفت: زمزمه های افزایش 
2۵ درصدی قیمت خودرو از سوی شرکت های خودروساز در اواخر سال گذشته، 
کمبود عرضه خودرو از سوی خودروسازان به بازار با وجود انبار شدن تولیدات شان، 
اعتصاب کامیون داران و ... موجب هدایت سرمایه های سرگردان مردم به سمت 
بازار خودرو شد. وی با بیان اینکه بیشترین افزایش قیمت در خودروهای استپ 
وی، ســاندرا و رنو بود، اظهار کرد: این خودروها در مدت چند روز بین 2۵ تا 30 
میلیون تومان گران شد، به عنوان مثال خودروی ۵0 میلیون تومانی سراتو، 30 
میلیون تومان افزایش قیمت داشت.قندی با پیش بینی اینکه تا یک ماه آینده 
قیمت خودروها اندکی کاهش می یابد و بازار به ثبات می رسد، گفت: به عنوان 
نمونه خودرویی که 30 تا ۵0 میلیون تومان گران شده بود، احتمال دارد تنها 10 

میلیون تومان ارزان شود؛ اما قیمت ها همانند گذشته نخواهد شد.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل در اصفهان عنوان کرد:

بازگشت ثبات به بازار خودرو بدون کاهش قیمت

مدیر کل استاندارد استان اصفهان:
استانداردی برای پمپ و تانکرهای آب تعریف نشده است

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: تاکنون استانداردی برای پمپ و مخزن ذخیره آب و چگونگی استفاده از 
آنها تعریف نشده است.. غالمحسین شفیعی ادامه داد: برای تعریف استاندارد پمپ و مخزن ذخیره آب الزم است 
که اداره های مرتبط با آن از جمله شرکت آب و فاضالب اقدام کنند تا بتوان پیش نویسی جهت استانداردسازی 
آن تهیه کرد. وی افزود: تعریف استاندارد برای هر وســیله مصرفی می تواند به ارتقای کیفیت و بهره وری آن 
و رضایت بیشتر مشتری منجر شود. وی همچنین درباره رسیدگی به موضوع آسانسورهای غیر استاندارد در 
اماکن عمومی و دولتی گفت: اداره کل استاندارد اصفهان در رایزنی با ستاد مدیریت بحران استان خواسته است 
که نسبت به استانداردسازی همه آسانسورهای موجود در اماکن عمومی و دولتی اقدام شود. شفیعی گفت: براین 
اساس ازهمه دستگاه های اجرایی استان اصفهان خواسته شده تا نسبت به استانداردسازی آسانسورهای خود 
اقدام کنند. وی با بیان اینکه این کار نیاز به استاندارد کردن برخی قطعات دارد، افزود: این کار ممکن است کمی 
هزینه بر باشد؛ اما در ازای آن ایمنی کامل در استفاده از این دستگاه، حفظ می شود. وی خاطرنشان کرد: حدود 
۷0 درصد از آسانسورهای اماکن دولتی و عمومی در استان اصفهان غیراستاندارد هستند که بیشتر آنها قبل 
از سال 8۵ نصب شده اند یا حتی فاقد مجوز پایان کار هستند. وی با بیان اینکه در زمان حاضر در بیشتر مراکز 
دولتی و خصوصی از آسانسور استفاده می شود، افزود: از سال8۵، آسانسور مشمول قوانین و مقررات استاندارد 
اجباری شده است. وی از مالکان ساختمان های جدید خواست تا برای خرید و نصب آسانسور به شرکت های 
دارای گواهینامه معتبر مراجعه کنند تا با مشکل های فنی مواجه نشوند. مدیر کل استاندارد استان اصفهان 
گفت: این اداره کل برای تسریع در استاندارد سازی آسانسور اقدام به برگزاری دوره آموزشی ویژه بازرسان جدید 

شرکت های تائید صالحیت شده کرده است. 

مدیرکل امور مالیاتی استان:
فشار مالیاتی در اصفهان نداریم

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: فشار مالیاتی در اصفهان نداریم؛ اگرچه در مقاطعی قبول داریم 
باعث آزار فعاالن اقتصادی شده ایم.بهروز مهدلو اظهار داشت: طی جلســاتی که با اتاق اصناف و اتحادیه ها 
داشتیم و با تعامل دو طرف که صورت گرفت مقرر شد که از هر گونه تبعیض مالیاتی جلوگیری شود و مالیات 

عادالنه را برقرار کنیم. 
مدیر کل امور مالیاتی اســتان اصفهان در پاسخ به این سوال که بســیاری از اتحادیه ها و کاسبان از دریافت 
مالیات های بی پایه و اساس و حتی از برخوردهای نامناسبی که با اتحادیه ها دارند، گالیه دارند، افزود: در رویه 
جدید اداره کل مالیات قرار شده که متناسب با میزان فروش، مالیات گرفته شود و از ادبیات بد و برخوردهای 

نامناسب استفاده نشود.
وی با اشاره به اینکه مالیات گردشگران ۵0 درصد تخفیف دارد، اضافه کرد: مالیات موسسات فرهنگی صفر 
است.مهدلو با بیان اینکه ۷0 درصد فعاالن اقتصادی هنوز فرم خوداظهاری را پر نکرده اند، ادامه داد: بین یک 
تا دو درصد بیش از پارسال فرم های خود اظهاری پر شده است و این نشان از استقبال بیشتر مردم دارد.وی 
با اظهار اینکه در استفاده از  کارتخوان ها،  مالیات کسر نمی شود و این را بارها اعالم کرده ایم، افزود: اشخاص 
حقیقی و صاحبان مشاغل در خردادماه باید شفاف سازی مالی کنند که به سه گروه تقسیم بندی می شوند، 
گروه اول باید تا پایان خرداد ماه اظهارنامه مالیاتی خود را تحویــل دهند که این گروه فروش و دریافتی یک 
ساله آنها بیش از ســه میلیارد تومان است، گروه دوم افرادی هســتند که مجموع دریافتی آنها در یک سال 
بین یک تا سه میلیارد تومان باشد و گروه سوم کسانی هستند که مجموع دریافتی آنها در یک سال زیر یک 

میلیارد تومان است.

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط زیر به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

موضوع مناقصه : خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، 
وصول مطالبات مشترکین بدهکار، مکانیزه نمودن اطالعات مشترکین، 
اشــتراک پذیری و نصب کنتور و رگوالتور و خدمات عمومی در ســطح 

شهرستان کاشان  و توابع
میزان تضمین : 1/150/000/000 ریــال ) یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون 

ریال (
کد فراخوان :3166029

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان ، خیابان چهارباغ باال، شرکت 
گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگی : حداکثر تا تاریخ 97/04/09
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی 
 www.nigc.isfahan.ir الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان به آدرس
www.iets.mporg.ir ، یا با شماره تلفن های   5-36271031-031 امور 

قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند .

آگهی مناقصه عمومی 
 شماره مجوز )1302، 1397(

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

نوبت اول

مرضیه محب رسول

» آگهي مناقصه «  
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی شهرداري اصفهان در نظر دارد طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت 
دو دستگاه پکیج تصفیه فاضالب به روش هوادهی گسترده )EAAS( مطابق با مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه با ظرفیت حدود 100 
مترمکعب در شبانه روز واقع در کیلومتر ۵ جاده اصفهان- نائین، میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان به مبلغ تقریبي 3.200.000.000 
ریال را از طریق مناقصه به تولیدکنندگان واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان مي توانند از تاریخ 139۷/03/30 تا پایان وقت اداري 
)ساعت 14:30( مورخه 139۷/04/09 با ارائه معرفي نامه معتبر و مدارک مربوطه و سوابق کاري به دفتر فني سازمان واقع در کنار گذر 
غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حد فاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالک ۵ مراجعه نموده و پس 
از اخذ تأییدیه دفتر فني اقدام به واریز مبلغ ۷00.000 ریال بابت هزینه تهیه اســناد مناقصه در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 

۷002140948 نزد بانک شهر شعبه اصفهان نموده و اسناد مناقصه را از دبیرخانه دریافت نمایند. تلفن تماس : 4- 32683601
1- شرکت کنندگان بایستی دارای توان و تجربه مناسب و حسن سابقه در این زمینه باشند.  

2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 16.100.000 ریال طي ضمانت نامه بانکي یا فیش پرداختي الزامي است. 
3- مدت اجرای عملیات3 ماه شمسی مي باشد.

4- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری )ساعت 14:30( مورخه 139۷/04/11 مي باشد. 
۵- پیشنهادات در تاریخ 139۷/04/12 بازگشایي مي شوند. 

6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.
۷- هزینه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است. 

 سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی شهرداري اصفهان

نوبت اول
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»سونامی« که پسر کارگردان 
معروف راه انداخت!

فیلمبرداری فیلم سینمایی »سونامی« دوشنبه 
۲۸ خرداد، پس از ۷۲ جلســه در تهران و اطراف 
آن به پایان رسید و رعنا آزادی ور آخرین بازیگری 
بود که جلــوی دوربین پیمان شــادمانفر رفت.
بهرام رادان، مهرداد صدیقیان، علیرضا شــجاع 
نوری، رعنا آزادی ور، فرشــته حسینی، علیرضا 
ورزنــده، امیر شــریعت، با حضــور امیرمهدی 
ژوله و محمدرضا غفاری بازیگران »ســونامی« 
هستند.این فیلم سینمایی به چالش های رقابتی 
ورزشــکاران می پردازد و فیلمنامه آن را میالد 
صدرعاملــی و علی اصغری به طور مشــترک به 

نگارش درآورده اند.

 »پوالد کیمیایی«
 به دنبال ساخت یک فیلم جدید

پوالد کیمیایی به آخرین وضعیت ســاخت فیلم 
معکوس و تولید جدیدترین فیلم بلند سینمایی 

خود اشاره کرد.
بازیگر و کارگردان سینما، در خصوص جدیدترین 
فعالیت خود در مقــام کارگردانی گفت: درصدد 
ســاخت فیلم دومم با نــام »هانه« هســتم که 
جزئیات آن را در خبر هــای بعدی خواهم گفت.

وی همچنین، درباره آخرین وضعیت ســاخت 
فیلم سینمایی »معکوس« اظهار کرد: تدوین این 
فیلم به پایان رسیده و مراحل صداگذاری و ضبط 

موسیقی آن در حال انجام است.
گفتنی است؛ در فیلم ســینمایی »معکوس« به 
کارگردانی پوالد کیمیایی و تهیه کنندگی مسعود 
کیمیایی، بازیگرانی چون بابک حمیدیان، علیرضا 
کمالی، اکبر زنجانپور، شهرام حقیقت دوست و 

لیال زارع نقش آفرینی می کنند.

رونمایی از تیزر »به وقت 
خماری« در آستانه اکران

تیزر فیلــم ســینمایی »به وقت خمــاری« به 
کارگردانی محمدحسین لطیفی در آستانه اکران 

رونمایی شد.
فیلم سینمایی »به وقت خماری« به کارگردانی 
محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی جمال گلی 
از چهارشنبه هفته آینده، ششم تیرماه در گروه 
سینمایی ایران روی پرده می رود.با نزدیک شدن 
به زمان اکران ســازندگان فیلــم از جدیدترین 
تیزر آن رونمایی کرده اند. طراحی و ساخت تیزر 

برعهده امیرحسین تحسینی بوده است.
بازیگران »به وقــت خماری« عبارتنــد از رعنا 
آزادی ور، هومــن برق نورد، بهــروز بقایی، پوریا 
پورسرخ، ابوالفضل پورعرب، سیما تیرانداز، غزل 
حســینی، هنگامه حمیدزاده، علی ســلیمانی، 
مهــدی فخیــم زاده، هنگامه قاضیانــی، هادی 
کاظمی، شهره لرســتانی، محید یاسر، شیرین 
یزدان بخش، آرمیــن جداخانی.پخش این فیلم 
برعهده موسسه رسانه فیلمســازان با مدیریت 

حبیب اسماعیلی است.

 »ساره بیات«

 هم بازی »شهاب حسینی« شد
فیلــم ســینمایی »البیرنــت« اولین ســاخته 
بلند ســینمایی امیرحســین ترابی است که با 
فیلمبرداری اشکان اشکانی در روزهای اخیر آغاز 
شده است.شهاب حسینی، ساره بیات، غزاله نظر، 
فریبا جدی کار، علیرضا ثانی فر و پژمان جمشیدی 
بازیگران »البیرنت« هستند که فیلمنامه آن به 
قلم طال معتضدی نگاشته شده است.تالش گروه 
تولید این اثر سینمایی این است که فیلم را برای 
اولین نمایش به ســی و هفتمین جشنواره فیلم 

فجر برسانند.

چهره ها

رونمایی از تیزر »به وقت خماری« در آستانه اکران

پیشنهاد سردبیر:

پرده نقره ای

رضا رفیع: 
 »منبع موثق«

به زودی پخش می شود
رضا رفیع، مجری برنامه های »منبع موثق« و 
»قندپهلو« از تولید و پخش دوباره این برنامه ها 
ســخن گفت.رضا رفیع درباره شــروع دوباره 
»منبــع موثق« که از شــبکه 
چهار سیما پخش می 
شد، بیان کرد: پخش 
این برنامه از شــنبه 
دوم تیر دوباره شروع 
می شود و تغییراتی در 
اســتودیو و دکــور 
خواهد داشت.  این 
مجری که در این 
برنامه نســبت به 
خبرها و اتفاقات، 
رویکــردی طنز 
دربــاره  دارد 
حساســیت ها در 
مــورد ایــن برنامه 
عنــوان کــرد: هیچ 
کس از خودم بیشــتر به ظرایف کار آشــنایی 
ندارد و من خط قرمزهــا را به خوبی می دانم؛ 
بنابراین حساسیتی در سازمان نسبت به برنامه 
وجود ندارد تنها ممکن اســت گاهی بیرون از 
سازمان روی خبری حساســیت هایی وجود 
داشته باشــد.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه 
برنامه زنده است و کســی در انتخاب خبرها 
دخالتی ندارد ما این حساســیت هــا را بعد از 
پخش برنامه می بینیم؛ البتــه فضای تحمل 
پذیری جامعه خیلی نســبت به گذشته بهتر 
شده است.رفیع بیان کرد: البته ما طنزپردازان 
هم باید نــکات الزم برای ارائه یــک اثر طنز و 
کمیک را رعایت کنیم، مــن اگر فحش بدهم 
و یا تمســخر کنم افراد ناراحت می شــوند و 
نمی توانیم افراطی و یا توهین آمیز عمل کنیم 
و بعد توقع داشته باشیم جامعه حساس نباشد.

این طنزپرداز با اشاره به رویکرد خود در برنامه 
گفت: طنزی که من ارائه مــی دهم مبتنی بر 
ادب و ادبیات اســت و تالش می کنم با این دو 
عنصر میزان جبهه گیری اصناف نسبت به این 

اخبار کمتر شود.

مجری و کارگردان »حب الحسین«: 
»حب الحسین« با رویکردی 
متفاوت امسال تولید می شود

مجری و کارگردان »حب الحســین«  درباره 
پخش این برنامه در ماه محرم سال جاری اظهار 
کرد: ما نمی خواهیم روند برنامه حب الحسین 
که به لطف اباعبدا...)ع( از سال گذشته شروع 
شده، رها شــود و تالش داریم   که این برنامه 
ادامه پیدا کند.حامد نــگارش ادامه داد: برای 
محرم و صفــر اگر برنامه  برای پخش داشــته 
باشیم قطعا »حب الحسین« خواهد بود و این 
برنامــه در اولویت مان برای مخاطب اســت. 
با طرح و برنامه های متفاوت نســبت به سال 

گذشته، مذاکراتی با شبکه ها انجام داده ایم.
وی ادامــه داد: بازخورد خــوب مخاطبان در 
ســال گذشــته باعث شــد تا برنامــه »حب 
الحســین« امسال نســبت به ســال گذشته 
قوی تر و بــا طرح بهتــر در قالــب صحبت، 
 پیام هــا و مهمانــان جدیدتــر پــردازش

 شود.

خواننده موسیقی ایرانی :
 با سه گروه اروپایی

 کنسرت  برگزار می کنم
خواننده موسیقی ایرانی، با همراهی سه گروه 
معتبر اروپایی مجموعه کنســرت هایی را در 
کشــور هلند برگزار می کند.محمد معتمدی 
گفت: دور تازه فعالیت های بین المللی خود را 
در قالب یک پروژه جدید موسیقایی در کشور 
هلند آغاز می کنم و طبق تقویم کاری که برای 
این پروژه در نظر گرفته شده با سه گروه معتبر 
اروپایی میزبان عالقه مندان موسیقی در قالب 
ســه برنامه مجزا خواهم بود. وی ادامه داد: در 
راســتای پروژه ای که برای برگزاری کنسرت 
های جدیدم تعریف شــده من بــا کوئینتت 
ســازهای بادی »کلفکس«، کوارتت سازهای 
زهی »متنگی« و »رامبرانت تریو« اجراهایی 

را در مقام خواننده خواهم 
داشت. هر سه این گروه 
از مجموعه های بســیار 
در  موســیقی  معتبــر 

رویدادهای جهانی هستند 
و اســتادان حســین 

علیــزاده و کیهــان 
کلهر اخیرا همکاری 
هایــی را با مجموعه 
»رامبرانــت تریو« 

داشتند.

 چرا سینمای ایران در موضوع اعتیاد
 موفق نبوده است؟

آمار رسمی مصرف کنندگان مستمر مواد مخدر در 
کشور حدود ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر است. بیشتر معتادان 
زیر 35 سال سن دارند که این افزایش  آمار زنگ خطری برای 

جامعه خواهد بود.
سینما به عنوان رسانه فرهنگ ساز، تاثیرگذار و البته محبوب جوان ها 
مخاطب گســترده ای دارد که عمده آنها جوان هستند؛ کسانی که 
بیشتر در معرض خطر اعتیاد و مصرف مواد صنعتی جدید قرار دارند.

این صنعت در طول این سال ها توانسته سراغ معضل اعتیاد برود؛ اما 
آنطور که باید این آثار در مقابل غولی به نام اعتیاد قدرت تاثیر گذاری 

نداشته و ندارند.
اگر به تاریخ سینمای ایران بنگریم، فیلم های شاخصی از جمله فیلم 
»دبیرستان«، »شب شکن«، »سربازهای جمعه«، »شمعی در باد« و 

»تقاطع« ساخته شده  و به مسئله اکستازی 
پرداختند و در کارنامه چند ساله سینما به 
معدود فیلم هایی مثل »زیر پوست شهر« 
)رخشان بنی اعتماد(، »شوکران« )بهروز 
افخمی(، »بوتیک« )حمید نعمت ا..(، 
»خون بازی« )رخشــان بنی اعتماد(، 
»قصــه پریــا« )فریــدون جیرانی(، 
»المپ صد« )سعید آقاخانی( و »ابد 

و یک روز« )سعید روستایی( و حتی کمدی »مهمان مامان« 
)داریوش مهرجویی( بر می خوریم.

فیلم هایی که اکثر آنها به معضــل اعتیاد از زوایای گوناگون 
پرداختند و در برخی از آنها اعتیاد جریان اصلی فیلم نبوده و 
در آن تنها به خرده داستان های فرعی بسنده شده و کمتر 
به ریشه های این معضل از لحاظ روان شناسی، ساخت و 
توزیع مواد مخدر و البته قاچاق این مواد و داستان های 
دراماتیک پیچیــده ای که در البــه الی خود دارد، 

پرداخته شده است.

در این میان اگر به سینمای جهان نگاه کنید با فیلم هایی در مورد اعتیاد مواجه 
می شوید که اعتیاد و البته داستان های حواشی آن به ابزاری دراماتیک تبدیل 
شده است و دست به خلق شخصیت های ماندگار و تاثیرگذاری می  زنند که 
حتی بعد از گذشت سال ها در ذهن مخاطب ماندگار است و به قهرمان هایی 

مبدل شده اند که مخاطب می تواند با آن همراه شود.
»صورت زخمی« در سال ۱۹۸۳بر اســاس فیلمنامه ای از  هاوارد هاوکس و 
بن هشــت و به کارگردانی برایان دی پالما و البته نویسندگی الیور استون 
ساخته شد؛ فیلمی که داستان اخراج خالفکاران و گروه هایی است که از دید 
فیدل کاسترو )رهبر کوبا( علیه منافع کوبا کار می کنند، مهاجرانی که تعداد 
وسیعی از آنها کوبایی  هستند و حاال وارد مناطق جنوبی آمریکا به خصوص 
فلوریدا و شهر میامی شــده اند. آنتونی مونتانا، با بازی آل پاچینو یکی از این 
مهاجران است که بالفاصله پس از ورود به آمریکا و دریافت اجازه کار و اقامت، 
به راه های غیر قانونی برای امرار معاش و قاچاق مواد 
مخدر روی می آورد.آنتونی مونتانا با استعدادی که 
در این راه به خرج می دهد به استخدام باند قاچاق 
مواد مخدر فرانــک لوپز با بازی رابــرت الجیا در 
می آید و همین اتفاق زمینه قهرمان ســازی یکی 
از درخشان ترین فیلم های تاریخ سینما می شود، 
فیلمی که قهرمان آن قدرت خود را از مواد مخدر 
می  گیرد و البته همان مواد مخــدر او را به باتالق 
تباهی می کشاند و می تواند تصویر درستی از قدرت این مواد و ریشه های ورود 
آن به جوامع باشد؛ این همان نکته ای است که در سینمای ایران در مواجه با 
اعتیاد، سال هاست به فراموشی سپرده شده است.در تاریخ سینمای ایران به 
معدود شخصیت های ماندگاری بر می خوریم که بتوانند برای مخاطب الگو 
شوند و در پایان در قالبی دراماتیک و به دور از شعار و اغراق بر مخاطب تاثیر 
بگذارند. ســینمای ایران در وزنه فیلم هایی که بتوانند به ریشه توزیع مواد 
مخدر و ماجراهای ورودی این مواد بپردازد،  کم رمق بوده و هست؛ سوژه ای 
که در سینمای جهان با رعایت تفاوت ها و مناسبت های کشورهای مختلف 
و جغرافیایی آن کشور بسیار مورد اســتفاده قرار گرفته است و به فیلم های 
موفقی هم رســیده اند؛ برای مثال می توان به فیلم هایی مثل »ترافیک« و 
»بیست و هشت روز« اشاره کرد که توانسته اند بسیار به گیشه و اقتصاد 

سینما کمک کنند.
سینمای ایران در طول این سال ها از این سوژه بکر و پر فراز و نشیب به 
درستی استفاده نکرده و از تکراری بودن موضوع ها و شخصیت های 
معتاد تک بعدی ضربه خورده و رنج می برد. حتی قدرت الزم را برای 
تاثیرگذاری در سینما و جامعه نداشته و تنها به شخصیت های فانتزی 
بسنده کرده که در فرآیندی غلط به جای دور کردن مخاطب از مصرف 

مواد مخدر، آنها را به سمت این معضل ترغیب می کند.

مدیــر اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری استان 
اصفهان با بیــان اینکه 
بازارشناســی و شناخت 
ذائقه های مخاطب اهمیت 
بســیاری دارد، گفت: باید 
فرصتی را ایجاد کنیم که جامعه 
هدف بازار گردشــگری مــا را بهتر 
بشناســند و تبادل تجربیاتــی بین فعاالن 

صنعت گردشگری صورت بگیرد.
فریدون الهیاری با اشاره به  افتتاح دهمین نمایشگاه ملی گردشگری 
اظهار کرد: نمایشگاه ملی گردشــگری اصفهان تقریبا سال ها برگزار 
می شده است که البته مدتی متوقف شد ولی از سه سال گذشته مجددا 
فعالیت خود را آغاز کرد و در دوره جدیدش بعد از وقفه ای که ایجاد شد، 
سومین نمایشگاهی است که برگزار می شود ولی در مجموع، دهمین 

نمایشگاه ملی گردشگری در اصفهان است.
وی افزود: هدف از برگزاری نمایشگاه ملی گردشگری در اصفهان یک 
رویدادسازی است و ما با رویدادســازی باید به توسعه گردشگریمان 

کمک کنیم.
الهیاری گفت: نکته دوم این اســت که باید فرصتی را ایجاد کنیم که 

هم بازار گردشــگری ما را بهتر معرفی کند و هم تبادل تجربیاتی بین 
فعاالن صنعت گردشگری صورت بگیرد؛ یعنی نمایشگاه ها این فرصت 
را ایجاد می کنند که فعاالن صنعت گردشگری شامل آژانس ها، هتل ها 
و تاسیسات گردشــگری کشــور در کنار  فعاالن حوزه بین المللی به 
تبادل تجربیات بپردازند؛ البته نمایشــگاه گردشــگری اصفهان یک 
نمایشگاه ملی است یعنی عمده و پایه اصلی آن تاسیسات گردشگری 

داخل کشور است.
 مدیر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
تصریح کرد: در این نمایشــگاه نزدیک به ۵۰ شــرکت گردشگری و 
خدمات پذیرایی شرکت کردند که ۲۵ درصد آنها هتل ها و مراکز اقامتی 
هستند ،۳ درصد در حوزه خدمات سفر و هواپیمایی و ۵۲ درصد نیز به 

سایر خدمات گردشگری اختصاص پیدا کرده است.
وی ادامه داد: همچنین در کنار حضور تاسیســات گردشگری در این 
نمایشــگاه، شــاهد فعالیت و حضور NGO ها خواهیم بود و اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری استان نیز پاویونی را در 
نمایشگاه خواهد داشت که زمینه یک نوع هماهنگ سازی فعالیت ها هم 
انجام خواهد شد؛ ضمن اینکه برگزاری نشست های علمی و برنامه های 
فرهنگی مانند موسیقی با حضور هنرمندان اصفهان و همچنین حضور 
عشــایر نیز از جمله برنامه های جنبی است که در کنار نمایشگاه ملی 

گردشگری پیش بینی شده است.
الهیاری ادامه داد: هرساله در این نمایشگاه حضور تاسیسات گردشگری 

اصفهان، قوی بوده است؛ البته با توجه به دامنه این نمایشگاه که یک 
نمایشگاه ملی بوده طبیعی اســت که از دیگر استان های کشور نیز در 

نمایشگاه حضور خواهند داشت.
مدیر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان با 
اشاره به عمده ترین دستاوردهای برگزاری نمایشگاه ملی گردشگری 
در اصفهان، گفت: در ســطوح مختلف می توانیــم از برگزاری چنین 
نمایشــگاه هایی بهره برداری کنیم. شــرکت کنندگان در نمایشگاه 
یا فعاالن گردشــگری که در نمایشــگاه طیف متفاوتی دارند، بعضی 
شــرکت هایی هســتند که دامنه فعالیت های  آنها بین المللی است و 
طبیعی است که آنها بیشتر به عرضه قابلیت های خودشان و بازاریابی 

بین المللی فکر می کنند.
وی افزود: برخی نیز در ســطح بوم گردی ها یا شهرستان های کوچک 
استان در نمایشــگاه حضور پیدا می کنند که البته آنها هم نگاهی به 
بازاریابی دارند؛ اما نگاه ما این است که اساســا در مورد ارائه خدمات 
و فعالیت هایشان باید آموزش ببینند و به این ترتیب تجربه حضور در 

نمایشگاه ها را خواهند داشت و می توانند بازاریابی کنند.
الهیاری تاکید کرد: بازارشناسی خیلی مهم اســت؛ یعنی ذائقه های 
مخاطب را شناســایی کنند و خدمات خود را معطــوف به آن انجام 
دهند که در کنار تبادل تجربیاتی که می تواند در این نمایشگاه اتفاق 
بیفتد، مهم ترین دستاوردهای صنعت گردشگری ما از این نمایشگاه 

خواهد بود.

»امین زندگانی« و دوستان 
در مسیر شهر کازان روسیه

 
امین زندگانی با انتشار این عکس در صفحه اش 

نوشت: دیدار دوباره با دوستان خوب و پر 
انرژی از شهر زیبای شیراز در مسیر کازان

 »ابراهیم حاتمی کیا« 
به دنبال حال و هوای دهه شصت
 

ابراهیم حاتمی کیا با انتشار این عکس در 
اینستاگرامش نوشت: دوستان! صدق و صفای دهه 

شصت چه شد؟راستی حال و هوای دهه شصت 
چه شد؟همه از می مست و من از هوای نرگس

 مدیر اداره کل میراث فرهنگی،
 صنایع دستی و گردشگری استان 

اصفهان:

 نمایشگاه گردشگری 
 فرصت تبادل تجربیات

 است

سینمای ایران در وزنه فیلم هایی 
که بتوانند به ریشه توزیع مواد 

مخدر و ماجراهای ورودی این مواد 
بپردازد،  کم رمق بوده و هست
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دستگاه شیرین سازی آب دریا عرضه شد

پیشنهاد سردبیر:

 قابلیت حذف پیام های ارسال شده
 به اسنپ چت اضافه می شود

اپلیکیشن »اســنپ چت« به عنوان بزرگ ترین رقیب اینستاگرام، به تازگی اعالم 
کرده که قابلیت حذف مکالمات کاربران را به پلتفرم خود افزوده است.اســنپ چت 
)snapchat( که یــک برنامه ارســال و دریافت تصاویر در پلتفرم گوشــی های 
هوشمند است و نخستین بار در سپتامبر ۲۰۱۱ میالدی در دسترس عموم کاربران 

قرار گرفت، حاال اعالم کرده که می خواهد 
به زودی قابلیت حــذف مکالمات و 

چت کاربران را حتی بعد از ارسال 
پیام به مخاطبان خود، به پلتفرم 
خود اضافه کند. تفاوت قابلیت 
 Unsend جدید اسنپ چت با
کردن پیام ها در اینســتاگرام 
آن اســت که مخاطب موردنظر 

از حذف پیام از سوی شما، مطلع 
خواهد شد که البته این امر مستلزم 

آن اســت که همه کاربران اسنپ چت 
جدیدترین نسخه به روزرسانی شده از این اپلیکیشن را دانلود، نصب و اجرا کنند.

تلفن های دوربیــن دار در یک زمان 
کوتاه، مسیری طوالنی را طی کرده اند و امروز 
سطح باالیی از امکانات و کیفیت را در اختیار 
کاربران می گذارند؛اما هنوز هم عکس های 
خوبی با آنهــا گرفته نمی شــود و معموال 
عکس هایی که با تلفن ها گرفته می شــود 
بی کیفیت و ناواضح هستند. در اینجا به نکاتی 
می پردازیم که رعایــت آنها باعث تغییرات 
اساسی در کیفیت عکس هایی می شود که با 

تلفن خود می گیرید.

از نور محیط به درستی استفاده 
کنید

توجه کنید که سوژه شما در بهترین نقطه تابش نور 
باشد و زاویه را به نحوی تنظیم کنید که خودتان در 
مسیر این تابش نباشید و نور به سمت لنز دوربین 
شما تابیده نشود. بهترین حالت این است که نور از 
پشت دوربین مستقیما به صورت سوژه بتابد. حتما 
با کمی جابه جایی به نقطه بهینه ای می رسید که 

بهترین زاویه تابش نور را دارا باشد.
لنز دوربین را تمیز نگه دارید

شاید بسیار ســاده به نظر برسد 
ولی این نکته  معموال 

درمورد 
لنز 

دوربین موبایــل نادیده گرفته می شــود. در مورد 
دوربین های عکاسی معموال دقت می کنیم که لنز را 
تمیز نگه داریم و با حساسیت بیشتری با آنها برخورد 
می کنیم ؛ امــا در دوربین های موبایــل به خاطر 
ماهیت آنها و تماس مکرر با دست، اغلب این نکته را 
نادیده می گیریم و البته بدون داشتن یک لنز تمیز 

رعایت بقیه نکات بی فایده خواهد بود.
از زوم دیجیتال خودداری کنید

میلیون ها بار این نکته را شنیده اید والبته هرچه از 
بی مصرف بودن این امکان بگوییم، مبالغه نکرده ایم. 
اگر می خواهید از فاصله کمتری از یک سوژه عکاسی 
کنید راه های بهتــری وجود دارد که بایــد از آنها 
استفاده کنید. مثال می توانید عکس را کراپ کنید 
و این همان کاری است که زوم دیجیتال برای شما 
انجام می دهد؛ اما با این تفــاوت که کیفیت عکس 
شــما را خراب می کند. بهتر اســت کمی  به سوژه 
خود نزدیک شوید و از زوم دیجیتال استفاده نکنید.

به نور فالش دقت کنید
فلش های ال ای دی، امکانی هستند که شرکت ها 
بیشــتر از آنچه باید، درمورد آنها تبلیغ می کنند و 
این در حالی است که معموال تاثیرات نامطلوبی 

را روی عکس هــای شــما می 
گذارند؛ البته در محیط هایی که شــما 
با مشــکل کمبود نور مواجه هســتید بــه وظیفه 

خود عمل می کننــد؛ اما در بســیاری از موارد نیز 
بی مورد روشــن می شوند و عکس شــما را خراب 
می کنند. به همین دلیــل در اغلب مواقع اگر آن را 
خاموش کنیــد، به مراتب عکــس بهتری خواهید 
گرفت. در مــواردی هم که نمی توانید تشــخیص 
دهید که آیا نور محیط کافی اســت یا خیر، حتما 
 یک عکــس با فلــش و یکی هم با فلــش خاموش

 بگیرید.
نرم افزار دوربین خود را ارتقا دهید

ممکن اســت در قدم اول دایره عملکرد شــما در 
نرم افزار دوربین، برای اعمال تنظیمات الزم بسیار 
کم باشــد  ولی می توانید از نرم افزار های جانبی به 
عنوان مثال CameraZOOM FX برای سیستم 
 iPhone بــرای Camera+ عامــل اندروید و یا
اســتفاده کنید. نرم افزارهای جانبی که تعداد آنها 
کم هم نیست، دایره عملکرد شما را به شدت توسعه 

می دهند.
کیفیت تصویر را کنترل کنید

در مــدل هــای مختلــف، امــکان عکاســی با 
رزولوشــن های مختلف به شــما داده شده است. 
تنها حسن عکاســی با کیفیت پایین، سرعت باال 
در ذخیره سازی تصویر و سهولت در ارسال عکس 
است، پس در شرایطی 
کــه قصــد 
ل  ســا ر ا
تصویــر را 
ندارید و یا 
بــا کمبود 
فظــه  حا
رو  روبــه 
 ، نیســتید
ت  تنظیما
بیــن  ر و د
روی  را 
یــن  تر ال با
 سطح رزولوشن

 قرار دهید.
گزینه Stable Shot را روشن کنید

یکی از مشــکالت اساسی در عکاســی با دوربین 

موبایل، لرزش دســت به هنگام عکاســی است و 
اینکه با توجه به انــدازه صفحه نمایــش موبایل، 
تشــخیص اینکه تصویر تار شــده اســت یا خیر، 
راحت نیســت. شــما می توانید به جای اینکه در 
زمان عکاســی مانند یک تک تیر انــداز نفس تان 
را حبس کنیــد، گزینــه Stable Shot را درون 
تنظیمات دوربین خود فعال کنید تا به کمک شما 
بیاید. با فعال کردن این امــکان، دوربین تا زمانی 
که دســت شــما برای یک مدت کوتاه ثابت نشود 
) معموال یک یا دو ثانیه(عکــس را ثبت نمی کند. 
همچنین شــما این امــکان را دارید کــه میزان 
 حساســیت را نیز تنظیم کنید تا بــه حد مطلوب 

شما  برسد.
)With Balance( تراز سفیدی

شاید پیش از این هم در زمان عکاسی با دوربین های 
دیجیتال این تجربه را داشــته ایــد که رنگ های 
عکس شــما با رنگ های واقعی تصویر تفاوت پیدا 
کرده اند و یک الیه رنگی آبی یا نارنجی کل تصویر 
را پوشانده است. این اتفاق معموال در زمانی که نور 
محیط کافی نیســت می افتد. مثال در زمانی که در 
هوای ابری عکاســی می کنید. یکی از مواردی که 
شما باید به آن توجه داشته باشــید، وایت باالنس 
تصویر اســت. معموال دوربین هــا در این زمینه به 
خوبی عمــل می کنند؛ اما همانطور که گفته شــد 
در شــرایطی که نور محیط مناســب نباشــد یک 
الیه رنگــی روی تصویر پدیدار می شــود؛ چرا که 
 دوربین در تشــخیص صحیح رنگ ها دچار اشتباه

 می شود.
Expo�( تنظیم میزان نور ورودی به لنز

)sure
یکی از ضعف های اساســی دوربین های موبایل در 
تشــخیص میزان نوردهی مناسب است، مخصوصا 
 )Exposur( در زمان عکاسی در نور کم. اکسپوژر
یکی از بهترین ابزارهایی است که شما برای تنظیم 
دوربین در نور کم در اختیار دارید. با استفاده از این 
گزینه می توانید میزان نوری که به لنز دوربین وارد 
می شود را افزایش دهید و معموال بعد از انجام این 
 کار کیفیت عکس های شــما به مراتب بهتر خواهد

 شد.

  ترفندهای  کاربردی برای عکاسی حرفه ای با گوشی موبایل
شنیده ها

ایران دهمین کشور در تعداد خطوط تلفن
آخرین آمارهای جهانی نشــان می دهد که ایران با بیش از ۳۰ میلیون خط تلفن 
ثابت، دهمین کشور و با دارا بودن بیش از ۳۶ میلیون کاربر اینترنت، بیست و یکمین 
 cia world کشور جهان از نظر تعداد کاربر اســت.طبق آخرین آماری که از سوی
factbook )مربوط به آژانس اطالعات مرکزی آمریکا( منتشر شده، ایران دهمین 
کشور جهان با بیشترین تعداد خطوط تلفن در حال استفاده است.در این رده بندی 
ایران با بیش از ۳۰ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۵۶۸ خط تلفن فعال در رده دهم کشورهای 
جهان قرار دارد که البته این آمار مربوط به ســال ۲۰۱۶ است و مطابق با آمار ارائه 
شده از وزارت ارتباطات، هم اکنون شمار تلفن های درحال کار در ایران به نزدیک 
 cia world( ۳۱ میلیون خط رسیده است.از ســوی دیگر طبق آمار این موسسه
factbook( ایران بیست و یکمین کشور با ۳۶ میلیون و ۷۰ هزار مشترک در حوزه 
تعداد کاربران اینترنتی اســت.پیش از این نیز اتحادیه جهانی مخابرات در آخرین 
آمارهای خود )درســال ۹۶( از صعود یک پله ای ایران در توسعه فناوری اطالعات 
و ارتباطات خبر داده بود. برمبنای این گزارش، میزان ظرفیت پهنای باند اینترنت 
بین الملل به ازای هــر کاربر در ایران ۸۵۰۲.۱۶ بیت بر ثانیه اعالم شــده و ۵۳.۴۰ 
درصد خانوار ایرانی دارای رایانه هســتند؛همچنین ۵۲.۱۸ درصد خانوار ایرانی به 
اینترنت دسترسی دارند و میزان مشترکان موبایل باندپهن نیز به ازای هر ۱۰۰ نفر 

۲۰.۰۲ درصد اعالم شده است.

»گوگل کروم« را به روز رسانی کنید
مرکز آپا )آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای( دانشگاه صنعتی اصفهان اعالم کرد: 
محققان امنیتی یک آسیب  پذیری شدید در گوگل کروم کشف کردند که این مرورگر را در 

همه سیستم های عامل ویندوز، مک و لینوکس تحت تاثیر قرار می  دهد.
اعضای تیم امنیتی کروم، بدون اینکه جزئیات فنی این آسیب پذیری را افشا کنند، توضیح 
دادند که مشکل در رسیدگی نادرست به سرآیند سی اس پی )CSP( است.سرآیند سی 
اس پی )CSP( به مدیران وب  سایت ها امکان اضافه کردن یک الیه جدای امنیتی روی 
صفحه وب داده شده را می دهد؛ این کار با ایجاد امکان کنترل منابعی که مرورگر اجازه  

بارگذاری آن را دارد، انجام می  شود.
رسیدگی نادرســت به این ســرآیند توســط مرورگر وب، می  تواند مهاجمان را قادر به 
انجام حمالت مختلف از جمله تزریق کد روی هــر صفحه وب کند. به گفته  تیم امنیتی 
 کروم؛ دسترســی به جزئیات حفره امنیتی )باگ( مذکور تا زمانی که بیشــتر کاربران

 به روز رسانی های الزم را اعمال کنند، محدود باقی  می  ماند. وصله  مربوط به این آسیب 
 پذیری در به  روز رسانی 67.0.3396.79  کروم برای ویندوز، مک و لینوکس ارائه شده 
است؛ بنابراین توصیه می شود از اینکه سیستم رایانه ای نسخه  به  روزشده مرورگر کروم 
را اجرا می کند، اطمینان حاصل کنید.فایرفاکس نیز نسخه جدید مرورگر خود را نسخه  
60.0.2، منتشر کرده است؛ این نسخه شامل وصله های امنیتی است که توصیه می  شود 

به  روز رسانی های الزم اعمال شود.

مسواک های هوشمند با قابلیت مشاهده آنالین دهان!
شــرکت هــای the Colgate E1 و Sonicare DiamondClean Smart  و 
Playbrush   مسواک های هوشمندی تولید کرده اند که با بلوتوث کارکرده و به هر 
وسیله هوشمندی که با بلوتوث کار می کند، متصل می شوند . برخالف ۲شرکت اول 
شرکت PLAYBRUSH دارای یک سری قطعات هوشمند است که به هرنوع مسواکی 
اعم از معمولی و غیر الکتریکی متصل می شــود. این مســواک ها دارای یک نرم افزار 
هوشمند هستند که به وسیله آن می توانید در گوشی هوشمند خود محیط دهان و زمان 
مسواک زدن ها را ببینید و مجددا  این اطالعات را بازبینی  کنید. این نرم افزارها مصرف 
 Diamond کنندگان را طی مســواک زدن راهنمایی می کنند. قیمت مسواک های

 E1 ،دالر Cleen 200
 PlayBrush 100دالر و
۳۰دالر می باشــد. پول 
 Diamond اضافه ای که
Cleen مــی گیــرد به 
دلیل سری های متفاوت 
شامل تمییزکننده  های 
الکتریکی و سنســورهای 

فشار است.

  عکس روز

 »موتوروال« هم پس از اپل و سامسونگ 
نمایشگر تاشوی گرمایی تولید می کند

دنیای موبایل

 قایق تفریحی که
 خودکار پارک می شود

 شــرکت Volvo Penta ادعا می کند یــک قایق تفریحی 
ساخته که می تواند خود را پارک کند.

این زیــر مجموعــه شــرکت خودروســازی ولــو؛ موتور و 
تجهیزات دریایی می ســازد. فناوری مذکور طوری طراحی 
شــده تا قایق هنگام مســیریابی شــرایط محیطی را نیز در 
 Volvo Ocean نظر بگیرد.این سیســتم نخســتین بار در
Race گوتنبرگ ســوئد نمایش داده شــد و توانست میان 
دو قایق تفریحی دیگر به اســکله نزدیک شــود؛ البته پیش 
 از این شــرکت ایتالیایی Astra Yacht نیــز این فناوری را

 ساخته است.

دستگاه شیرین سازی آب دریا 
عرضه شد

پژوهشگران دانشــگاه صنعتی امیرکبیر دســتگاهی را برای 
شیرین ســازی آب دریا عرضه کردند که قادر است با استفاده 
از غشاها، آب را تصفیه کند و از این دستگاه همچنین می توان 
برای جداسازی فلزات سنگین از پساب های صنعتی بهره برد. 
سولماز ولی زاده، مجری طرح با اشاره به چالش آب در ایران 
گفت: بر اساس پیش بینی های جهانی، سال ۱۴۰۰ سرانه آب 
برای ایران به کمتر از ۱۴۰۰ مترمکعب برای هر فرد در ســال 

خواهد رسید و این به معنی ورود به بحران آبی است.
طی سال های آینده تامین آب به یکی از بزرگ ترین چالش های 
کشــور در بســیاری از اســتان ها، شــهرها و مناطق تبدیل 
خواهدشــد.وی با بیان اینکه از این رو ایجاد زیر ساخت های 
الزم برای رفع این مشــکل باید یکی از رویکردهای اساســی 
در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت باشد، اظهار کرد: 
با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و دسترســی به دریاهای 
آزاد مانند دریای عمان، شیرین سازی آب دریا و استحصال آب 
شیرین مورد نیاز از این طریق، یکی از اساسی ترین راهکارها در 

جهت رفع این مشکل است.

بازی Yoshi برای »نینتندو 
سوییچ« تا سال ۲۰۱۹ تاخیر خورد

عنوان Yoshi در دایرکت E3 2017 برای نینتندو ســوییچ 
معرفی شد. این بازی که قرار بود در سال ۲۰۱۸ منتشر شود، 
یکی از غایبان دایرکت E3 2018 نینتندو بود. حال نینتندو 
در وب سایت رسمی خود، تاریخ انتشــار این بازی را به سال 
۲۰۱۹ تغییر داده اســت. به نظر می رســد که برای به دست  
آوردن اطالعات بیشــتر از این عنوان، باید تا نمایش دایرکت 

بعدی نینتندو صبر کنیم.
عنــوان Yoshi در تاریخــی نامشــخص از ســال ۲۰۱۹ به 
 صورت انحصاری  روی کنســول نینتندو ســوییچ منتشــر 

خواهد شد.

 گوگل، ۱۷ دستگاه جدید را به فهرست  گوشی های 
مناسب کسب و کار اضافه کرد

در فوریه  سال جاری، گوگل برنامه جدیدی معرفی کرد که گوشی های اندروید مناسب 
کسب و کار را از طریق آن به کاربران پیشنهاد می دهد. حال با افزودن ۱۷ دستگاه جدید 
به فهرست، تعداد دستگاه های موجود برای کسب و کار را با افزایش چشمگیر همراه کرده 
است. این دستگاه ها توسط ۷ تولیدکننده ساخته شده اند.از تولیدکنندگان جدیدی که 
به این برنامه افزوده شده اند می توان به شــارپ با گوشی Aquas SH 10-K و سونیم 
با دستگاه XP8 اشــاره کرد. عالوه بر موارد فوق،  هواوی مدیاپد ۸ اینچی و هواوی 
مدیا پد ۱۰ اینچی اولین تبلت های اندروید هســتند که برای استفاده در موارد 

تجاری، توسط گوگل به تایید رسیده اند. در این بین با اضافه  شدن 
دو گوشی اکسپریا ایکس زد ۲ و اکســپریا ایکس زد ۲ کامپکت، 

فهرست دستگاه های تاییدشده  سونی نیز گسترش یافته است.
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برگزاری مرحله شهرستانی 
 مسابقات سراسری قرآن در 

تیران و کرون
سرپرست نمایندگی اوقاف و  تیران و کرون
امور خیریه شهرســتان تیران و کرون از برگزاری 
مرحله شهرستانی مسابقات سراسری قرآن در این 

شهرستان خبر داد.
»اکبر صادقی« افزود: مرحله شهرســتانی چهل و 
یکیمن دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با هدف 
ترویج فرهنگ قرآن کریم و شناسایی نخبگان قرآنی 
شهرستان تیران و کرون در آستان مقدس امامزاده 

عبدا... )ع( کوهان تیران و کرون آغاز شد.
سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان 
تیران و کرون گفت: مرحله شهرســتانی مسابقات 
سراســری قرآن با حضور 150 نفــر از خواهران و 
برادران در رشــته های حفظ 5 جزو، 10 جزو، 15 
جزو، 20 جزو، حفظ کل، قرائت، ترتیل خوانی، اذان، 
دعاخوانی، همسرایی و همخوانی در جوار حرم مطهر 

این امامزاده عظیم الشان برگزار می شود.

افتتاح کتابخانه تخصصی کودک 
و نوجوان غرب استان در 

خوانسار
فرماندار خوانسار گفت: کتابخانه   خوانسار
تخصصی کودک و نوجوان غرب اســتان با کمک 

خیرین در خوانسار به بهره برداری رسید.
»سیدحســن شــفعتی« در آیین افتتاح کتابخانه 
کودک و نوجــوان صدرالواعظیــن محله بیدهند 
خوانسار اظهار کرد: دیدگاه فرهنگی خیران سبب 
احداث بناهای فرهنگی شــده اســت کــه زمینه 
انسان ســازی را به همراه دارد. وی افزود: با کمک 
»پروین امینی« کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان 
ظرف مدت یک ســال با اعتبار پنــج میلیارد ریال 
احداث شد.فرماندار خوانسار گفت: هر ماه با کمک 
خیران و یا کمک دولتی در شهرستان یک پروژه به 
بهره برداری می رسد، اما این پروژه یک پروژه مردمی 
در راستای انسان سازی از سنین کودکی است.وی 
تصریح کرد: کتابخانه صدرالواعظین تنها کتابخانه 
تخصصی کودکان و نوجوانان در غرب استان است. 

با مسئوالن

فرش قرمز برای مشارکت بخش خصوصی

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

رییس جهاد کشاورزی گلپایگان خبر داد:
پرداخت ۱۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار بالعوض برای اجرای 

آبیاری نوین
جهادکشــاورزی  رییــس  گلپایگان
گلپایگان گفت: کل اعتبارات صرف شده در امور 
آبیاری تحت فشار طی سال ۹۶ در گلپایگان بالغ بر 
100 میلیارد ریال بوده که بالعــوض در اختیار 

کشاورزان قرار گرفته است.
»حیدرعلــی گل محمدی« در حاشــیه بازدید 
جمعی از کشاورزان و کارشناســان کشاورزی از 
دو مزرعه نمونه آبیاری تحت فشار و سایت جامع 
الگویی تولیدی - ترویجی گندم که عصر دوشنبه 
در گلشــهر گلپایگان صورت گرفت، با اشــاره به 
 اینکه امنیــت غذایی و کشــاورزی پایدار یکی از

 سیاست های کالن جهاد کشاورزی است، اظهار 
داشت: جهاد کشاورزی در راستای سیاست های 
تغییر الگوی کشت برای کشت های با مصرف آب 
کم، اقدامات وسیعی را سرلوحه امور خود قرار داده 
است. وی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی های 
 چنــد ســال گذشــته، کشــت گل محمدی و 
کشــت های گلخانه ای که با شرایط خشکسالی 
سازگار است، انجام شده است که با ترویج فرهنگ 
کشت این محصوالت در بین کشاورزان شهرستان 
گلپایگان ۸0 هکتار از اراضی به کشت گل محمدی 
و ۶0 هکتار به کشت زعفران اختصاص می یابد. 
وی افزود: به منظور تشــویق کشاورزان به کشت 
های با مصرف آب کم، ســه مجوز بــرای احداث 
کارخانه، صنایع تبدیلی از جمله گالبگیری، اسانس 
و عرقیات گیاهان دارویی صادر شــده و به زودی 
شــاهد احداث کارخانه های فوق در این منطقه 

خواهیم بود.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کاشان:
اتوبوس های کاشان از گازوئیل 

یورو ۴ استفاده می کنند
مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی  کاشان
کاشان  اظهار داشت: شــهرداری کاشان استفاده 
بیشتر از حمل و نقل عمومی را در بودجه ساالنه 
خود در دستور کار قرار داد و تصمیم در به کارگیری 
اتوبوس هایــی با ســوخت اســتاندارد اجرایی 
می شود.»مجتبی ولی پناه« بیان داشت:  با تعامل 
شهرداری کاشان و شــرکت پخش فرآورده های 
نفتی ایــن ناحیه، از ایــن به بعــد اتوبوس های 
درون شهری شهر کاشان می توانند از گازوئیل یورو 

۴ استفاده کنند.

شــهردار نجف آبــاد گفت:   نجف آباد
شــهرداری نجف آباد در یکی از سخت ترین 
شرایط بودجه ای تاریخ شهرداری های کشور، با 
به کارگیری شیوه اقتصادمقاومتی توانسته عالوه 
بر تامین هزینه های جاری، در حوزه عمران نیز 

اقدامات قابل توجهی انجام دهد.
»مسعود منتظری« بهره گیری بهینه از امکانات موجود 
برای اجرای پروژه ها را یکی از مصادیق عملیاتی شدن 
اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار کرد: در متبلور شدن 
این مهم در پروژه اجرای خط انتقال پساب فاضالب، 
کارشناســان پس از برآورد هزینه توسط پیمانکار، با 
اســتفاده از چندین نیروی آموزش دیده شــهرداری 
و خرید یک دستگاه، کار با یک ششــم برآورد هزینه 
اجرایی پیمانکار عملیاتی شد. وی ادامه داد: همچنین 
در پروژه شــاخص و مهم اجرای ادامــه بلوار فجر که 
آزادسازی مسیر آن به تنهایی بیش از 20 میلیارد تومان 
هزینه داشته، کار خاک برداری و تسطیح بستر مسیر به 
عنوان یکی از مهم ترین و پرهزینه ترین قسمت های 
پروژه توسط سازمان خدمات موتوری شهرداری انجام 
گرفت که این امر هزینه تمام شده آن را به میزان قابل 
توجهی کاهش داد. وی خاطرنشان کرد: البته در این 
طرح که عمده زمین های واقع در مسیر آن قبال دارای 
کاربری کشاورزی بوده اند، خاک بارگیری شده نیز به 
محل پارک کوهستانی »آبشار« در شمال شهر انتقال 
داده شــده و از آن محدوده خاک ماکادام که مناسب 
بسترسازی است، برگردانده شده که این طراحی از هر 

دوطرف به نفع شهرداری تمام شد.

استفاده از توان بخش خصوصی در اجرای 
طرح های بزرگ

منتظری با اشاره به بهره گیری از توان بخش خصوصی 
در عملیاتی کردن طرح های بزرگ خاطرنشان کرد: 
از جمله این طرح های مهم مــی توان به پروژه میدان 
میوه و تره بار جدید بهار آزادی نجف آباد اشــاره کرد 
که با مشارکت بخش خصوصی در زمینی به مساحت 
۶2 هزار متر مربع و مجموع سرمایه گذاری ۶5 میلیارد 

تومانی، انجام شده است.
وی ادامه داد: در این پروژه متفــاوت که در ۷1 غرفه 
طراحی شده هر کدام نزدیک به دو برابر ۴5 غرفه میدان 

میوه و تره بار قبلی مساحت دارند. زمین، انجام مراحل 
طراحی، ساخت و ساز و برقراری انشعابات مختلف به 
عنوان آورده بخش خصوصی و محل و صدور مجوزات 
مورد نیاز هم در قالب آورده شهرداری در تنظیم قرارداد 
مربوطه مورد توجه قرار گرفته اند. شهردار نجف آباد 
خاطرنشان کرد: یکی دیگر از طرح های مهم سال های 
اخیر که به زودی فاز عملیاتی آن با مشــارکت بخش 
خصوصی آغاز خواهد شــد، ابر پروژه ریل باس نجف 
آباد به اصفهان است که طبق مفاد قرارداد منعقد شده 
آن، 50درصد کار همچــون تهیه ریل و واگن بر عهده 
شرکت راه آهن گذاشته شده و مابقی نیز توسط بخش 

خصوصی و شــهرداری های مسیر تامین خواهد شد. 
منتظری با اعالم بــرآورد 1200 میلیارد تومانی برای 
اجرای این طرح گفت: در این پــروژه که با موافقت و 
همکاری استاندار اصفهان همراه است، دستورات الزم 
در خصوص صدور مجوزهای مــورد نیاز و هماهنگی 
بین دستگاه های متولی صادر شده است.منتظری با 
اشاره به مشارکت دادن بخش خصوصی در طرح های 
عظیم عمرانی و زیرســاختی خاطرنشان کرد: در این 
بخش شاهد ســرمایه گذاری های خوب و بلند مدتی 
از طرف بخش خصوصی هســتیم به طوری که حتی 
بدون وجود مدیران فعلی نیز، مســیر طراحی شده به 
خوبی در آینده ادامه پیدا خواهد کرد و شــاهد به ثمر 
رسیدن برکات درخشــان این طرح ها طی سال های 
نه چندان دور خواهیم بود. وی اضافه کرد: قرار گرفتن 
نجف آباد در نزدیکی شهر تاریخی و بزرگ اصفهان یکی 
دیگر از امتیازات خاص آن محسوب می شود که تالش 
داریم ضمن بهره گیری از این امتیاز خاص، با اجرای 
اقدامات متنوع زمینه شکوفایی هر چه بیشتر پتانسیل 
های موجود در استان و حتی کشــور را فراهم کنیم. 
شهردار نجف آباد با تاکید بر استفاده بهتر از پتانسیل 
هنرمندان شهرستان در مسیر جذب گردشگران داخلی 
و خارجی، اظهار کرد: لزوم انتقال نقطه نظرات مردمی و 
کارشناسان در موضوع صنعت گردشگری به مسئوالن 
مختلف، اهمیت تقویت فرهنگ شهروندی به منظور 
کمک به توسعه پایدار یک شــهر و لزوم توجه بیشتر 
به فرهنگ تاریخی کشــور از جمله مواردی است که 

می تواند در رشد و ترقی شهر موثر باشد.

فرش قرمز برای مشارکت بخش خصوصی

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرضا در جمع   شهرضا
خبرنگاران با بیان اینکه تامین ســالمت افــراد جامعه نیازمند 
همکاری همه دســتگاه های اجرایی اســت، اظهار کرد: وزارت 
بهداشت در بهترین حالت می تواند 25 درصد از نیازهای سالمت 
افراد جامعه را تامین کند و در ســایر مــوارد نیازمند همکاری و 
مشارکت سایر دستگاه های اجرایی هستیم.»حجت ا... تنهایی« 

با اشاره به حوادث این شهرســتان در فاصله سال های ۹2 تا ۹5 
تصریح کرد: شــمار این حوادث در این سال ها به ترتیب ۴12۳، 

۳2۳5، 2۳۴۴ و 251۴ مورد بوده است.
رییس شــبکه بهداشت و درمان شــهرضا ادامه داد: در همه این 
سال ها حوادث ناشی از تصادف راکبان موتورسیکلت ها در جایگاه 
نخست رده بندی انواع حوادث بوده است. تنهایی خاطرنشان کرد: 

بروز حوادث مختلف به ویژه حوادث ترافیکی، آسیب های زیادی 
را بر جامعه وارد می کند که مهم ترین آنهــا از بین رفتن نیروی 
انســانی به عنوان اصولی ترین زیربنای توسعه است. وی اضافه 
کرد: امکانات شهرستان در زمینه بهداشت و درمان و تامین ایمنی 
راه ها و نظارت بر قوانین رانندگی در وضعیت مطلوبی قرار دارد، 
بنابراین الزم است بر اقدامات پیشگیرانه در این زمینه تاکید شود.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرضا خبر داد:
موتورسواران؛ صدرنشین جدول حوادث 

شهردار »نجف آباد« مطرح کرد:

مزایده
3/749  شــعبه 20 اجرای احکام مدنی در نظر دارد جلســه مزایده ای در خصوص کالسه 
962183 ج 20 به آقای غالمرضا ناجنونی اصفهانی علیه آقایان ســید ابوالفضل موسوی 
شعار و غالمرضا محمدی و حمیدرضا همگی ناجنونی و احمد ساالری پور و خانمها صدیقه 
و مریم و طاهره و زهرا و سکینه همگی ناجنونی و ایران جمال زاده  و مهین عاصمی و ناهید 
ساالری پور همگی به  آدرس اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان درخشان، پالک 125، 
نبش کوچه 28 مبنی بر فروش پــالک ثبتی 12/1106 بخش 14 ثبــت واقع در اصفهان 
خیابان آیت اله کاشــانی روبروی خیابان میرداماد جنب بن بســت موسوی در روز 5 شنبه 
مورخ 97/4/28 از ســاعت 8 تا 9 صبح در محل این اجرای اصفهان بین خیابان آتشگاه و 
خیابان میرزا طاهر مجتمع قضایی شهید مطهری طبقه دوم جهت فروش پالک فوق الذکر 
که اکنون در تصرف که منزل خالی از سکنه و مغازه ابزار فروشی در تصرف سید ابوالفضل 
موسوی می باشــد که با وصف کارشناســی ذیل الذکر که مصون از معترض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از 
آن خواهند بود تا با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بــود و هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه 
می باشد. اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناسی: محل مورد بازدید )پالک 12/1106( به 
مساحت کل حدود 247/93 متر مربع شامل یک واحد مسکونی و سه واحد تجاری می باشد 
مساحت عرصه واحد مسکونی حدود 212/91 متر مربع بوده و اعیانی آن قدیم و در یک طبقه 
با دیوارهای خشت و آجر و سقف ها و درب و پنجره های چوبی که بعلت قدمت زیاد اعیان 
فاقد ارزش معامالتی بوده و پالک دارای انشــعابات آب، برق  گاز می باشد. 3 واحد تجاری 
جمعا به مساحت 35/02 متر مربع ) 8/17 و 1/55 و 16/30 متر مربع( که اسکلت ساختمان 
 آنها خشــت و آجر و ســقف چوبی و درب ورودی کرکره ای و هر کدام دارای انشعاب برق 
می باشد. پالک فوق بر اساس استعالم شهرداری در موقع تخریب و بازسازی از سمت شرق 
) خیابان آیت اله کاشانی( به مقدار 2/85 متر در طول پالک )18/05( متر عقب نشینی دارد 
که عقب نشینی شامل دو سه واحد تجاری و قسمتی از پالک مسکونی می گردد با عنایت به 
توضیحات فوق الذکر موقعیت مساحت کاربری کیفیت قدمت اعیانی موجود و سایر عوامل 
موثر در ارزیابی و همچنین قســمتهای عادله زمان مباشرت به کارشناس ارزش کل پالک 
شامل ارزش تجاری)سرقفلی( و مالکیت 3 واحدی تجاری و ارزش واحد مسکونی با وضعیت 
موجود 11/654/250/000 ریال تعیین و اعالم می گردد با توجه به نامه شــعبه 8 دادگاه 
عمومی حقوقی دفتر فروش منصرف از حقوق استیجاری مستاجر است و صرفا عین ملک 
موضوع دستور فروش می باشد نتیجتًا ارزش ملک موصوف صرف نظر از حقوق تجاری بر 
مغازه ها 8/852/650/000 ریال می باشد.  م الف: 6945 شعبه 20 اجرای احکام مدنی 

اصفهان )485 کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/688 شــماره صادره: 1397/42/499615- 1397/3/23 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 57 فرعی از 207 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 
112188 در صفحه 129 دفتر امالک جلد 610  به نام پریدخت ایران منش تحت شــماره 
چاپی مسلسل 173256 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس مع الواسطه به خانم فاطمه 
رفیعی خونساری انتقال یافته و مورد ثبت طی سند رهنی 709 مورخ 82/10/27 دفتر 146 
اصفهان نزد بانک پارسیان در رهن می باشد سپس وراث نامبرده )رضا و مهدی و لیال( نام 
خانوادگی همگی  معماری زاده با ارائه گواهی حصر وراثت 1077 مورخ 96/7/2 شعبه 54 
حصر وراثت اصفهان با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده  244890 مورخ 97/2/25 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 158155 مورخ 97/2/25 
به گواهی دفترخانه 92 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  
لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس 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: 7414 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )284 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/689 شــماره صادره:1397/04/500001-1397/3/24  چون تمامی ششدانگ یکباب 
حصار واقع در صحرای طامه  پالک ثبتی شــماره 528 فرعی از 100- اصلی واقع در طامه 
بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عبداله عرب عامری فرزند علیرضا 

و غیره در جریان اســت 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 سه شنبه مورخ 1396/04/26  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 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:137 عباسعلی عمرانی  رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)145 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/690 نظر به اینکه سندمالکیت ششــدانگ پالک 66- فرعي از 5 - اصلي که درصفحه 
232 دفتر 347 امالک به نام کاکاعلي موصلي زاده اصل ثبت وسندصادروتســلیم گردیده 
 است که اینک نامبرده باارائه درخواست کتبي به شــماره وارده 970903661691935 -
 27 / 3 / 97  به انضمام دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 109525 
- 20 / 3 / 97 به گواهي دفترخانه 145 - شهرضارسیده است مدعي است که سندمالکیت آن 
به علت جابجائي / سرقت / سهل انگاري  مفقودگردیده است ودرخواست صدورسندمالکیت 
المثني نسبت به باقیمانده مالکیت خودازپالک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک 
اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین 
آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاسندمعامله به 
این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل ســند مالکیت به ارائه کننده 
سندمستردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرســیدیادرصورت اعتراض 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات 

خواهدشد. م الف: 198 موسوي رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا  )175 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/691  آقای احمد میرزایی عسگرانی دارای شناسنامه شــماره 99 به شرح دادخواست به 
کالسه 183/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ربابه نعمتی عسگرانی به شناسنامه 730 در تاریخ 91/7/29 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمد میرزایی عسگرانی، 
ش.ش 99، ت.ت 40/10/12 فرزند پسر 2- حسین میرزایی، ش.ش 75، ت.ت 41/11/12 
فرزند پسر 3- رضا میرزایی عســگرانی، ش.ش 75، ت.ت 43/6/15 فرزند پسر 4- اکبر 
میرزایی عســگرانی، ش.ش 66 ،ت.ت 46/9/7 فرزند پسر 5- فرنگیس میرزایی، ش.ش 
22، ت.ت 28/1/4 فرزند دختر 6- طاهره میرزایی، ش.ش 37 ،ت.ت 40/3/6 فرزند دختر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 142 کاظمی رئیس شعبه اول حل 

اختالف بخش کرون)163 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/692  آقای احمد میرزایی عسگرانی دارای شناسنامه شــماره 99 به شرح دادخواست به 
کالسه 184/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمود میرزایی عسگرانی به شناسنامه 12 در تاریخ 84/10/7  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمد میرزایی عسگرانی، 
ش.ش 99، ت.ت 40/10/12 فرزند پسر 2- حسین میرزایی عسگرانی، ش.ش 75، ت.ت 
41/11/12 فرزند پسر 3- رضا میرزایی عسگرانی، ش.ش 75، ت.ت 43/6/15 فرزند پسر 
4- اکبر میرزایی عســگرانی، ش.ش 66 ،ت.ت 46/9/7 فرزند پسر 5- فرنگیس میرزایی، 
ش.ش 22، ت.ت 28/1/4 فرزند دختر 6- طاهره میرزایی، ش.ش 37 ،ت.ت 40/3/6 فرزند 
دختر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 141 کاظمی رئیس شعبه اول حل 

اختالف بخش کرون)163 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/693 شــماره صادره: 1397/31/499510-1397/3/23 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک درب باغ پالک شماره 45 فرعی مجزی شده از پالک - فرعی واقع در اراضی 
غلغله عطاآباد بخش ثبتی دهاقان 138 اصلی که طبق پرونده ثبتی  بنام آقای ســید علی 
سجادی فرزند نصراله در جریان ثبت میباشد و تحدید حدود آن  بعمل نیامده است اینک بنا 
بدستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق درخواست متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز  دوشنبه مورخه 1397/04/25 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد. لذا و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مقررات ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این واحد می بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد تسلیم نماید.  م الف:97/88  اداره ثبت اسناد 

و امالک دهاقان )187 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/694 شماره: 325/94 به موجب رای شــماره 406 تاریخ 94/8/19 حوزه 8 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه رضا مبارکی فرزند 
یداله به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
91/5/20 لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. مشخصات 
محکوم له: الهام صالحی فرزند خدامراد به نشانی خمینی شهر خ شهید مدنی شرقی نبش 
کوچه دوم سمت راســت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت 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:1125 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )182 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/695 شماره: 326/94 به موجب رای شــماره 407 تاریخ 94/8/19 حوزه 8 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه جواد مبارکی فرزند 
یداله به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
91/5/20 لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. مشخصات 
محکوم له: الهام صالحی فرزند خدامراد به نشانی خمینی شهر خ شهید مدنی شرقی نبش 
کوچه دوم سمت راســت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت 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:1124 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )182 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/696 شماره: 324/94 به موجب رای شــماره 405 تاریخ 94/8/19 حوزه 8 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه الهام مشهدی به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/5/20  به شماره 
891/03150719 و در تاریخ 91/3/25 و 891/03150717 لغایت اجرای حکم و پرداخت 
نیم عشر دولتی و رای صادره غیابی است. مشخصات محکوم له: الهام صالحی فرزند یداله به 
نشانی خمینی شهر خ شهید مدنی شرقی نبش کوچه دوم سمت راست. 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:1123 شــعبه 8 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )190 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/697  شماره ابالغنامه: 9710103633102351 شماره پرونده: 9709983633100278 
شماره بایگانی شــعبه: 970287 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
چاسب نواصر، خواهان آقای مجتبی شهبازی فرد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای چاسب 
نواصر به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه بابت چند فقره فاکتور مطرح 
که به این شعبه )استان اصفهان شهرستان خمینی شهر بلوار دانشجو دادگستری شهرستان 
خمینی شهر اتاق 26( ارجاع و به شماره پرونده 9709983633100278 شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/06/19 
ساعت 10/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 

جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:1148 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر )170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/698 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1770/96 حل 12 ، وقت رســیدگی ســاعت 10/10 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1397/5/3، مشــخصات خواهان: محمد متقیان فرزند قنبرعلی به نشــانی خمینی شهر 
شریعتی شمالی ک 136 منزل شخصی، مشخصات خوانده:  داوود امیر صولتی،  خواسته و 
بهای آن:  مطالبه وجه، دالیل خواهان: سند واریزی و گواهی گواهان، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 1061 شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )169 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

3/699  شماره درخواست: 9710462634900001 شماره پرونده: 9609983634901450 
شماره بایگانی شــعبه: 961510  نظر به اینکه در پرونده کالسه 961510 د /4 آقای جواد 
شمس فرزند قدرت اله به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشــی از بی احتیاطی در امر 
رانندگی تحت تعقیب می باشد به واســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان و به تجویز 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ 
نشر آگهی در شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر واقع 
در منظریه بلوار دانشــجو حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید و در صورت عدم حضور جلب 
است و طبق مقررات اقدام می گردد.  م الف:1156 شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی 

و انقالب شهرستان خمینی شهر )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/700 مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 3356/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 5 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخه 
1397/5/10، مشــخصات خواهان: ســید حامد میریان فرزند محمد با وکالت آقای کریم 
اکبریان به نشانی خمینی شهر خ کهندژ  نبش کوچه ذکر الرحمه، مشخصات خوانده:  محمد 
اسدی مجد فرزند شهاب،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 1153 شعبه 
 2 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )171 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/701 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 715/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 11/45 صبح روز  دوشنبه مورخه 1397/5/29، 
مشخصات خواهان: حسنعلی کرمی فرزند یداله به نشانی خمینی شهر خ امیر کبیر فرعی 84 
بوستان 3، مشخصات خوانده:  روح اله شرفی مظفری فرزند فیروز علی،  خواسته و بهای آن:  
مطالبه مبلغ 39/560/000 ریال بابت خسارت کارشناسی و دادرسی ناشی از تصادف با هزینه 
دادرسی به احتساب هزینه آژانس، هزینه نشر آگهی، هزینه حمل و نقل، دالیل خواهان: کپی 
نظریه کارشناســی، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 1152 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )196 کلمه، 2 کادر(
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 امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه شهرکرد 
و دانشگاه هامبورگ آلمان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیرکل آموزش وپرورش 
چهارمحال وبختیاری خبرداد:

آماده سازی مدارس برای 
اسکان مسافران تابستانی

 مدیــر کل آمــوزش و پــرورش چهارمحال 
و بختیاری از آماده ســازی کالس های درس 
برای اسکان مسافران تابستانی در چهارمحال 
و بختیاری خبــر داد. »بهروز امیــدی« اظهار 
داشت: ۷۰۰ کالس درس برای اسکان مسافران 
تابستانی آماده سازی شــده است.امیدی بیان 
کرد: کالس های درس براساس داشتن تجهیزات 
درجه بندی شده و دراختیار مسافران فرهنگی 

چهارمحال وبختیاری گذاشته می شوند.

 مدیرکل ورزش و جوانان 
چهارمحال وبختیاری اعالم کرد:

توجه به راه اندازی خانه های 
ورزش روستایی

مدیــر کل ورزش و جوانــان چهارمحــال و 
بختیاری گفــت: راه اندازی خانــه های ورزش 
روســتایی در ایــن اســتان مورد توجــه قرار 
می گیرد.»حمیدکریمی« اظهار داشــت: طی 
برنامه ششــم، تمام روســتاهای این استان از 
نعمت خانه ورزش روستایی بهره مند می شوند. 
وی بیان کرد: طی سال جاری ۱۰۰ خانه ورزش 
روستایی در چهارمحال فعال سازی شد که نقش 
مهمی در افزایش ســرانه ورزشــی روستاهای 

استان داشته است. 

نماینده شهرستان اردل، 
درمجلس شورای  اسالمی اظهارکرد:

دایرشدن اورژانس هوایی در  
چهارمحال و بختیاری 

نماینده مردم شهرســتان های اردل، فارسان، 
کوهرنگ و کیار در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: با موافقــت وزارت بهداشــت، اورژانس 
هوایی در استان دایر می شود.»کاظمی« گفت:با 
اختصاص یــک فروند بالگرد بــه چهارمحال و 
بختیاری، مــی توان نیــاز بخش هــای دیگر 
امدادی از جمله هالل احمر، بهزیســتی و ستاد 
مدیریت بحران و ســایر بخش هــای امدادی را 
تامین کرد. به گفته وی، با توجه به کوهســتانی 
بودن بیش از 8۰ درصد از مســاحت اســتان، 
 ایجــاد پایگاه هوایــی در این اســتان ضروری

 است.

 بهره برداری از فازنخست 
تصفیه خانه واحدصنعتی 

خمیرمایه ناغان
کارشناس محیط زیست سازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: فاز نخست 
تصفیه خانه واحد صنعتی خمیرمایه ناغان، 24 

تیرماه راه اندازی می شود. 
»فروزان شاهقلیان« اظهار کرد: این فاز در زمینی 
به ابعاد 38 در ۱6  متر و با بیش از 9 میلیارد ریال 
ساخته شــده اســت. وی افزود: دراین فاز توان 
تصفیه روزانه ۱۰۰ مترمکعب پساب وجود دارد. 
شــاهقلیان تاکید کرد: با تکمیل فازهای دیگر، 
ظرفیــت تصفیه 5۰۰ مترمکعب پســاب فراهم 

می شود. 
وی گفت: پساب تصفیه شــده درمرحله نخست 
بــه وینانس)کودآلی( وبخش دیگراین پســاب 
به الــکل صنعتی تبدیل می شــود. شــاهقلیان 
خاطرنشان ســاخت: کارخانه خمیرمایه ناغان 
 هم اکنون زمینه اشتغال مستقیم ۱۰2 را فراهم 

کرده است.

 مدیرکل دامپزشکی 
چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:
اجرای طرح سم پاشی 

جایگاه های دام 
مدیــر کل دامپزشــکی اســتان چهارمحال و 
بختیاری گفت:طــرح سم پاشــی جایگاه های 

نگه داری دام در این استان اجرا می شود.
»حسینعلی ســلطانی« با اشــاره به آغاز فصل 
گرمــا و افزایــش فعالیــت کنه هــاو احتمال 
 بــروز بیمــاری »تب کریمه کنگــو« اظهــار  
داشت: برای جلوگیری از این بیماری، اداره کل 
دامپزشــکی اســتان اقدام به طرح سمپاشی با 
ســم رایگان درجایگاه دام باهمکاری دهیاری ها 

کرده است.
وی بیان داشت:این طرح با در اولویت قراردارِن 
واحدهای دارای کشــتار زیاد و غیرمتعارف دام، 
واحدهای دارای آلودگی کنه ای زیاد و واحدهای 

دارای تردد زیاد دام انجام می شود.       

به همت دفتر همکاری های علمی و 
بین المللی دانشــگاه، تفاهم نامه همکاری و 
تبادالت علمی مشــترک میان دانشــگاه 
شهرکرد و دانشگاه هامبورگ آلمان، به منظور 
توســعه تبادالت علمــی - آموزشــی و 
همکاری هــای پژوهشــی، بــه امضای 
»سعیدکریمی« سرپرست دانشگاه شهرکرد 
و پروفسور »یواخیم شرودر« رییس برنامه 
آموزشــی نیازهای ویژه دانشگاه هامبورگ 

رسید.
این تفاهم نامه با هدف تبادل علمی و آموزشــی و 
توسعه همکاری پژوهشــی در زمینه تبادل استاد 
و دانشــجو، اجرای طرح های علمی- پژوهشــی 
مشــترک، برگزاری همایــش، کارگاه، کنفرانس 
مشــترک، تســهیل رونــد اعطــای فرصت های 
مطالعاتی و تبــادل منابع کتابخانــه ای، برگزاری 
برنامه های ویژه علمی کوتاه مدت از قبیل دوره های 
 آموزشــی و ظرفیت ســازی علمی متقابل به امضا 

رسیده است.
الزم به ذکر اســت، در جلســه هماهنگی قبل از 
امضــای این تفاهــم نامــه، کریمی سرپرســت 
دانشــگاه شــهرکرد بــا برشــمردن توانایی های 
استان و دانشــگاه شــهرکرد، امضای تفاهم نامه 
بین دانشــگاه های شــهرکرد و هامبــورگ را در 
راستای تالش دانشگاه شــهرکرد برای بین المللی 
شــدن و افزایش تبــادالت علمی و بیــن المللی 

 این دانشــگاه ارزیابــی و اظهار امیــدورای کرد، 
این تفاهم نامه هرچه ســریع تر اجرایی شــود تا 
طرفین از مزایای آن برخوردار شده و باب همکاری 
متقابل میان دانشــگاه شــهرکرد با دانشگاه های 

آلمانی گشوده شود.
»یواخیم شرودر« نیز در این نشست طی سخنانی 
ضمن ابراز خوشحالی از حضور در دانشگاه شهرکرد 
به برخی از تفاهم نامه های مشابه امضا شده با سایر 
دانشگاه های دنیا پرداخت و ابراز امیدواری کرد این 
تفاهم نامه در راستای تحقق اهداف طرفین هرچه 

سریع تر اجرایی شــود.مدت این تفاهم نامه، چهار 
سال است و در صورت رضایت طرفین، تفاهم نامه 
برای دوره های چهار ساله دیگر به صورت خودکار 
تمدید می شود و امکان گسترش به سایر حوزه ها 

را دارد.
الزم بــه ذکر اســت، دانشــگاه هامبــورگ جزو 
پانــزده دانشــگاه برترکشــور آلمــان و در میان 
22۰ دانشگاه برتر جهان اســت و در این دانشگاه 
42۰۰۰ دانشجو مشــغول به تحصیل هستند که 
 پنج هزار نفرآنها را خارجی ها تشــکیل می دهند. 

 امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه شهرکرد 
و دانشگاه هامبورگ آلمان

با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری و نماینده شهرستان های 
شــهرکرد، ســامان و بن در مجلس شورای اســالمی، فرماندار 
شهرستان شهرکرد معرفی شد. »حمید ملکپور« 28 خردادماه در 
این آیین، اظهار کرد: در این مدت اقدامات بسیاری انجام شد که 
یکی از آنها، تغییر نگرش به منظور آبادانی روستاها بوده که این 
امر موجب جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها می شود. 

وی گفت: اجــرای فاز دوم فناوران شــهرکرد، انتقال صنف های 
نمایشــگاه خودرو، بازار مبل، آهن فروشان و خوار بارفروشان در 
مجاورت نمایشگاه بین المللی  از اقدامات در دستور کار بوده که 
قطعا با خروج این صنف ها از سطح شــهر، دیگر نیازهای شهری 
جایگزین آنها می شــوند. ملکپور از انتقال آب های ســطحی و 
روان آب ها به دشت شــهرکرد خبر داد و تصریح کرد: تنها کانال 
انتقال آب ها به مخازن دشت شــهرکرد باقی مانده که امید است 

در آینده ای نزدیک این امر صورت گیرد. وی گسترش واحدهای 
صنعتی، فعالیت های کشــاورزی و اصالح آب آشامیدنی و توجه 
خاص به برخی از روستاها، راه اندازی ۱۰ مرکز بهداشت در شهرها 
و روستاها و افزوده شــدن چهار کالنتری در شــهرها را از دیگر 
اقدامات صورت گرفته عنوان کرد. در پایان این مراسم، از زحمات 
»حمیدملکپور« با اهدای لوح، تقدیــر و »عبدالعلی ارژنگ« به 

عنوان فرمانداری شهرستان شهرکرد معرفی شد.

با حضور استاندار  چهار محال و بختیاری؛
فرماندار شهرکرد معرفی شد

رییس سازمان صنعت، معدن 
 و تجارت چهارمحال وبختیاری 

خبرداد:
پرداخت تسهیالت رونق به 

14 طرح و واحد صنعتی
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به تصویب 
پرداخت تسهیالت به چهارده طرح و واحد 
صنعتی در اســتان، گفت: این تسهیالت 
در قالب طــرح رونق پرداخت می شــوند. 
»ســیدنعیم امامی« در ســتاد تسهیل و 
رفع موانع تولید این استان ضمن اشاره به 
تصویب پرداخت تسهیالت به چهارده طرح و 
واحد صنعتی،  افزود: برای اجرای پروژه های 
طرح رونق که باعث ایجاد اشتغال  286 نفر 
می شود، 63۰ میلیارد ریال تسهیالت بانکی 

به تصویب رسیده است. 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحــال و بختیاری ادامــه داد: مقرر 
شــد تســهیالت مربوط به 9 طرح و واحد 
صنعتی و کشاورزی که در حادثه آلودگی 
نفتی سرخون آسیب دیدند، با پرداخت ۱۰ 
درصد از مبلغ آن استمهال و تقسیط شوند.  
امامی عنوان کرد:  تا زمانی که دستورالعمل 
ســال ۱39۷ برای ستاد تســهیل و رفع 
موانع تولید چهارمحــال و بختیاری ابالغ 
شــود، روند اجرای امور این ستاد برمبنای 
  دستورالعمل های ســال۱396 انجــام 

می شود.

تبصره 1 ماه 105 آئین نامه قانون ثبت
3/702 شماره: 960720671590956-97/8/28 بر اساس تقاضای آقای یدا... یزدانپناه 
و خانم نسرین روشن مهر مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی ششدانگ پالک 87/5187 واقع 
در خمینی شهر بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است خانم حاجیه بیگم 
همسر محمد وطن خواه دادگســتری میزان بهاء ثمنیه اعیانی پالک فوق الذکر را به مبلغ 
ده میلیون ریال برآورد و اعالم نموده است و متقاضی آن را به حساب سپرده ها طی فیش 
شــماره 797744 به مبلغ ده میلیون ریال واریز نموده و چون متقاضی مزبور اعالم داشته 
مالک فاقد نشــانی اســت لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط 
یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به 
اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شــهر مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حقی 
باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و 
گواهی طرح دعوی را به اداره مذکور تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی 
طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون استثناء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. م 

الف: 1154 نبی اله یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/703  شماره دادنامه: 157-97/3/12 شماره بایگانی: 393/96 ش 2 ، مرجع رسیدگی 
کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اردستان، خواهان: سید اسماعیل روحانی 
طباطبایی به نشانی اردستان خ 22 بهمن ک رسالت پالک 7 طبقه همکف، خوانده: نریمان 
اسد زاده به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، قاضی شــورا با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه اعضا محترم شورا ختم دادرســی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شرح ذیل رای صادر می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی خواهان آقای سید 
اسماعیل روحانی طباطبایی فرزند سید حسین به طرفیت خوانده آقای نریمان اسد زاده فرزند 
احمد به خواســته مطالبه اجور معوقه به مبلغ 165/000/000 ریال و مطالبه هزینه های 
قبوض خدماتی به مبلغ 20/000/000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه شورا به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته و نامبرده 
در جلسه تعیین شده حاضر نگردیده است  لذا مستندا به ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی 
قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردستان است. م الف: 89 

شعبه دوم  مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اردستان )197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/704 شماره درخواست: 9710460354100009 شماره پرونده: 9409980358001364 
شماره بایگانی شعبه: 970323  محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالســه 970323 ک 115 برای محمد تقی کاظمی نافجی فرزند 
بابا به اتهام خیانت در امانت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به این موضوع به این شعبه 
)اصفهان خ چهار باغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان 
طبقه 3 ( ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/05/15 ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهی اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
 م الف:6930 شعبه 15 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 115 جزایی سابق( )151 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/705 شماره ابالغنامه: 9710100351301937 شماره پرونده: 9709980351300171 
شماره بایگانی شــعبه: 970189  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  
محمدرضا و مهران و مسعود و مهرداد و منصور و مهدی و صدیقه و سوسن همگی لطفی 
فروشانی فرزندان عباسعلی، خواهان  خانم ندا یوســف چینی فرزند شعبانعلی دادخواستی 
به طرفیت  خواندگان محمدرضا و مهران و مســعود و مهرداد و منصور و مهدی و صدیقه 
و سوسن همگی لطفی فروشانی فرزندان عباسعلی و ســینا لطفی فروشانی و نیما لطفی 
 فروشانی فرزندان محمود رضا به خواسته تقســیم ترکه مطرح که به این شعبه ) اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 355(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709980351300171 شعبه 13 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/05/15 و ساعت 
8  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:5274 شعبه 13 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)210 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9710100351301919 ابالغنامــه:  شــماره   3 /706
9609980351301222 شــماره بایگانی شــعبه: 961405  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای مصطفی کریمی، خواهان  بانک مهــر اقتصاد با وکالت 
خانم هاجر الســادات رضویان دادخواســتی به طرفیت خوانده آقــای مصطفی کریمی 
و ســیروس معینی مقدم و حســنعلی کاظمی به خواســته مطالبه وجه چک  مطرح که 
به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل 
اســتان اصفهــان طبقه 3 اتــاق شــماره 355(  ارجــاع و به شــماره پرونده کالســه 
9609980351301222 شــعبه 13 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبت 
و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/05/16 و ســاعت 9/30  تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبــق موضوع مــاده 73 قانون آیین دادرســی مدنی بــه علت مجهول المــکان بودن 
 خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:5272 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/707 شماره ابالغنامه: 9710100353100644 شماره پرونده: 9609980363000402 
شماره بایگانی شعبه: 970108  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
احمد رضوانی حبیب آبادی،  شاکی شــرکت آب و فاضالب منطقه ای اصفهان شکوائیه 
ای به طرفیت  متهم آقای احمد رضوانی حبیب آبادی به اتهام اخذ انشــعاب غیرمجاز آب 
مطرح که به این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع 
قضائی شهید بهشتی واحد 105(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980363000402 
شعبه 105 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان)مجتمع شهید بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1397/05/16 و ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:3180 

شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/708 شماره ابالغنامه:9710106795600337 شماره پرونده:9609986795600832 
شماره بایگانی شــعبه:960832 ابالغ شونده حقیقی: مهری الســادات احمدی به نشانی 
مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/05/16 سه شنبه ساعت: 17 ،محل حضور: اصفهان- 
خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرســه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک 57، در خصوص دعوی مهدی ترابی فرد به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های 
آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و 
رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتــر خدمات الکترونیک قضائی و در 
صورت عدم دسترســی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:6947 شعبه 

26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( ) 155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/710 شماره ابالغنامه: 9710106795700686 شماره پرونده: 9609986795700719 
شماره بایگانی شعبه: 960719  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به خانم 
فرزانه زمین پرداز هرنجانی فرزند محمد علی، خواهان بانک ملت با وکالت آقای محمود 
سنجری دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فرزانه زمین پرداز هرنجانی و محمد علی پیری 
سهلوانی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه 
وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986795700719 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/05/17 ســاعت 16/30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 6983 شــعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )182 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

3/746 شماره: 960120 به موجب رای شماره 9609976794600407 تاریخ 96/4/28 
حوزه 16 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه پیام 
کاظمی کرچی فرزند کرمعلی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
54/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/675/000 ریال بابت هزینه دادرســی 
و هزینه نشــر آگهی و همچنین خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ 981863-96/6/30 و 
337533-95/6/20 و 337532-95/5/20 تا زمان وصول در حق خواهان عباس بینا به 
نشــانی اصفهان خ چهارباغ پایین مقابل هتل پیروزی طبقه فوقانی فروشگاه بینا موسسه 
راه صادق و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6966 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )191 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/747 شــماره: 950804/95 به موجــب رای شــماره 9609976797100378 تاریخ 
96/4/24 حوزه 41 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محمد صالحی فرزند اکبر به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
15/000/000 ریال بابت وجه چک مورد دعوی و مبلغ 615/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/9/11  لغایت زمان اجرای حکم به انضمام 
نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: رمضان عبدالهی فرزند محمد به نشانی اصفهان 
خ زینبیه شمالی 8 متری الله کوچه یاس پالک 44،  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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6955 شــعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )182 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/748 شماره: 950848 به موجب رای شماره 602 تاریخ 96/7/22 حوزه 22 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین عبادی به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 129/400/000 ریال بابت اصل خواسته 
بانضمام 4/245/000 ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
95/2/3 لغایت اجرای حکم و نیز پرداخت نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام، مشخصات 
محکوم له:  شــرکت زمزم ایران به مدیریت آقای مهدی یزدان شناس با نمایندگی آقای 
قدرت حیدری دستنائی به نشانی اصفهان سپاهان شهر کمربندی باغ ابریشم سمت چپ 
کیلومتر 5 انبار شرکت زمزم ایران مرکز اصفهان، 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6948 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )194 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/711 شماره صادره: 1396/42/440721- 96/9/5 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 53 فرعی از 4842 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 206334 در 
صفحه 524 دفتر امالک جلد 1088 به نام سید مهدی عرفانیان تحت شماره چاپی مسلسل 
109646  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس طی صورت مجلس تفکیکی ج/ 31662 
مورخ 87/12/27 پالک مذکور تفکیک و تمام قطعات تفکیکی بجز 2076 فرعی بغیر انتقال 
و اکنون مالک قبل تفکیک بروی پالک 4842/2076 تفکیکی، انباری 3 درخواست سند 
مالکیت نموده و نامبرده با  ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 4058 مورخ 96/8/25 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 5254 مورخ 1396/8/15 
به گواهی دفترخانه 286 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت قبل تفکیک فوق 

به علت سرقت مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت قطعه تفکیکی  
فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس 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: 7449 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )267 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/712 نظر به اینکه ســندمالکیت ششــدانگ پالک 6284 - فرعي از 118 - اصلي که 
درصفحه 281 دفتر 515 امالک به نام دولت جمهوري اسالمي ایران بنمایندگي سازمان 
ملي زمین ومســکن  ثبت وسندصادروتســلیم گردیده است ســپس بموجب سندشماره 
194983 - 11 / 8 / 90 دفترسه شــهرضا ششــدانگ پالک فوق به محمدناصرامیري 
انتقال گردیده که بموجب سند شــماره 194986 - 19 / 8 / 90 دفترسه شهرضا دررهن 
بانک مسکن شعبه مرکزي شهرضا دررهن میباشداینک حمیده رفیع وکالتًا ازطرف نامبرده 
باارائه درخواست کتبي به شــماره وارده: 97090368685254 -13 / 03 / 97  به انضمام 
دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 13094 - 13 / 3 / 97 به گواهي 
دفترخانه 263 - شهرضارسیده است مدعي اســت که سندمالکیت آن به علت جابجائي / 
سرقت / سهل انگاري مفقودگردیده است ودرخواســت صدورالمثني نسبت به باقیمانده 
مالکیت خودازپالک فوق رانموده اند لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 
120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کسي مدعي انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف 
مدت ده روز اعتراض خودراکتباًضمن ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرســیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 208 موسوي رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا  )221 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/713 شــماره صادره: 1397/42/482039- 1397/1/20 نظر به اینکه ســند مالکیت 
تک برگ پالک ثبتی شــماره 24975 فرعی از 5000 اصلی واقــع در بخش 5 اصفهان 
بشــماره الکترونیکــی 139620302024013652  به نام مصطفــی محمودیه تحت 
شماره چاپی مسلســل 431641 ب 95  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده 
با  ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 24041711 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 5459 مورخ 1396/12/15 به گواهی دفترخانه 
286 اصفهان رســیده است مدعی اســت که ســند مالکیت آن  به علت جابجایی مفقود 
گردیده اســت و درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملک  فوق را نمــوده اند  لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 7470 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )223 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی 

3/751 شماره درخواست: 9710460350900051 شماره پرونده: 9609980350900203 
شماره بایگانی شعبه: 960221  در خصوص دعوی خواهان کوروش کالنتری به طرفیت 
خوانده محســن روان پاک فرزند محمود به خواســته مطالبه وجه چک دادخواستی را به 
شعبه نهم حقوقی اصفهان ارائه نموده است که دادخواست مذکور در این شعبه ) اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه سوم اتاق 
شماره 352( ثبت و به تاریخ 1397/04/31 راس ساعت 8 دارای وقت رسیدگی می باشد 
نظر به مجهول المکان بودن خوانده محسن روان پاک و بنا به درخواست خواهان با عنایت 
به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار چاپ تا خوانده 
ضمن اطالع از دادخواست مطرح شده در جلســه رسیدگی حاضر گردد. م الف: 7526 

شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  )130 کلمه، 1 کادر(
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برگزاری بزرگ ترین ویژه برنامه کودکان کار 
به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک؛ 

خیابان های اصفهان بدون حضور 
کودکان کار برای یک روز

 مدیر عامل موسسه مردم نهاد طلوع مهرودوستی 
گفت : بــرای اولین بار ویژه برنامــه ای بزرگ به 
مناســبت روز جهانی مبارزه بــا کار کودک در 
تاریخ  22 خرداد )12 ژوئن( سال 97  در اصفهان 
 توسط موسســه مردم نهاد طلوع مهرودوستی 

برگزار شد.
نوید مسائلی گفت: این ویژه برنامه با حضور بیش 
از 350 کودک کار و مشارکت 200 جوان فعال 
اجتماعی عضو سمن طلوع مهرودوستی به عنوان 
حامی کودکان کار اصفهان، همراه با برنامه های 
شــاد و متنوعی در محل تاالر هنــر اصفهان و با 
مشارکت شهرداری برگزار شد تا برای چند ساعت 
شــهر اصفهان خالی از کودکان کار دستفروش 
 نان آور شــود و این کــودکان بتواننــد کودکی

 کنند. 
وی در ادامه افــزود : در پایان این ویــژه برنامه 
از 40 جوان فعال در حــوزه حمایت از کودکان 
کار و با حضور مســئولین مرتبط همچون مدیر 
امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان، 
رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان، معاونت فرهنگی و امور 
جوانــان اداره ورزش و جوانان اســتان، معاون 
فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری منطقه 10 
اصفهان، مدیر دفتر کمیســاریای عالی سازمان 
 ملل در امور پناهندگان در اصفهان تقدیر و تشکر

 به عمل آمد.
وی با اشــاره به لــزوم ترویــج فعالیــت های 
بشردوســتانه بیــن جوانــان گفت : موسســه 
مردم نهاد طلوع مهر و دوســتی با هدف ترویج 

فعالیت های بشردوستانه جوانان و در زمینه کمک 
به کودکان کار ایجاد شــده و در تالش است تا با 
تکیه بر فعالیت های گروهی و داوطلبانه اعضای 
خود، در بهبــود وضعیت زندگی کــودکان و در 
زمینه هایی همچون آمــوزش، درمان، فرهنگی، 
کارآفرینی و اشــتغال، روان شناســی، حقوقی، 
 اطالع رســانی، مددکاری و ...مشــارکتی فعال

 داشته باشد.
رییس موسســه مردم نهاد طلوع مهرودوستی 
اضافه کرد: این سازمان مردم نهاد)سمن( بیش 
از 1200 نفر عضو دارد که همگی جوان هستند 
و در زمینه هــای مختلف به صــورت داوطلبانه 
فعالیت می کنــد و توانســته پایگاهــی برای 
فعالیت هــای اجتماعی جوانان در مرکز شــهر 
ایجاد کند تا با حضور در برنامه های بشردوستانه، 
 برای زندگی بهتــری و خدمت رســانی، آماده 

شوند.
 مسائلی ادامه داد: ما توانسته ایم با مشارکت های 
مردمــی، اولین مرکــز توانمندســازی خانواده 
کودکان کار را ایجاد کنیم تا از رشــد این آسیب 
اجتماعــی جلوگیری کنیم و بــا بهبود وضعیت 
زندگی و آمــوزش به کودکان کار، شــرایطی را 
 ایجــاد کنیم تــا این کــودکان کمتر آســیب

 ببینند.
وی با اشــاره به افزایش کودکان کار در اصفهان 
عنوان کرد : تاکنون این ســمن بیــش از 600 
کودک کار دستفروش شناسایی کرده است که از 
این تعداد فقط 210 کودک کار اعالم کرده اند که 
توسط ماموران شهرداری گرفته شده اند و حدود 
15 درصد از والدین این کــودکان دچار بیماری 
اعتیاد و تنها 5 درصد ســواد خواندن و نوشــتن 
دارند؛ از این تعداد 200 کودک نان آور خانواده 
و 70 کودک ســابقه بیماری اعصاب، ریه، قلب، 
کمر و ... دارند. تنها 10 درصد این کودکان ایرانی 
هستند و بیش از 15 درصد  ترک تحصیل کرده و 

یا بی سواد هستند.
مســائلی در پایــان گفــت : جامعه مــا نیاز به 
فرهنگ ســازی برخورد درســت با کودکان کار 
دارد و در همین زمینــه از مردم می خواهیم تا با 
کودکان کار درست رفتار کنند؛ چراکه رفتارهای 
اشــتباه باعث می شــود به این کودکان بیش از 
پیش آســیب وارد شــده و هر روز بر تعداد این 

کودکان اضافه شود. 
مســئولین امر در خصوص حمایــت از کودکان 
 کار پیشــگیری کننــد و از اقدامــات عجوالنه 

پرهیزند.

مرکزجامعانتقالخوندراصفهانراهاندازیمیشود

پیشنهاد سردبیر:

دریچه

رییس سازمان هواشناسی:
توسعه ناپایدار باعث خشکی 
زاینده رود و کرخه شده است

رییس سازمان هواشناسی با تاکید بر اینکه تغییر 
اقلیم در ایران رخ داده است، گفت: بارش های زیر 
نرمال طی 11 سال گذشــته و افزایش بیش از 2 
درجه ای دمای ایران، رخداد پدیده تغییر اقلیم را 
در کشورمان ثابت می کند. داود پرهیزکار اظهار 
کرد: تغییر اقلیم و توسعه پایدار، دو بحث مرتبط با 
یکدیگر هستند. متاسفانه شاهد اتفاقاتی در سطح 
کشور هستیم که نمونه های عینی از توسعه ناپایدار 
به شمار می رود. دریاچه ارومیه، زاینده رود و کرخه 
و کارون از جمله نمونه هایی است که توسعه پایدار 
منجر به خشکی این حوضه های آبی شده است. 
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از مناطق کشور 
تاالب ها خشک شده اســت، گفت: بخشی از این 
وضعیت مربوط به خشکسالی و بخشی هم مربوط 
به توسعه ای اســت که بیش از حد توان اقلیم آن 
منطقه، صورت گرفته اســت.پرهیزکار در پاسخ 
به این پرسش که چرا هنوز برخی تغییر اقلیم را 
نپذیرفته اند و به آن باور ندارند، گفت: این شرایط به 
این دلیل است که تغییر اقلیم به شکل کند صورت 
می گیرد؛ بنابراین واکنش هایی اتفاق می افتد که 
آن را زیر سوال می برد این در حالیست که شواهد 
علمی حکایت از آن دارد که تغییر اقلیم رخ داده 
است.وی تاکید کرد: شــواهد و اندازه گیری های 
صورت گرفته در سازمان هواشناسی طی 50 سال 
گذشته نشان می دهد که تغییر اقلیم در ایران رخ 
داده  و حتما باید برنامه های توسعه ای با توجه به 
تغییر اقلیم رخ داده، بازنگری شود تا شاهد توسعه 

ناپایدار نباشیم.

کشف و جمع آوری کاالی 
قاچاق در اصفهان

دو محموله کاالی قاچاق به ارزش 540 میلیون 
ریال کشــف و جمع آوری شــد.مدیر بازرسي و 
نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: بازرســان 
مبارزه با قاچاق کاال از یک واحد صنفي انبار تخلیه 
بار در اصفهان، 12 حلقه الستیک خارجی و سه 
دستگاه کولر گازی مرکزی و یک دستگاه پنل کولر 
گازی خارجی را کشف و جمع آوري کردند. جواد 
محمدی فشارکی افزود: کاالهای قاچاق تحویل 

مراجع قضائی شد.

 دستگیری چوپان سارق 
در اصفهان

چوپانی که با حمله دادن حیوانات وحشی خود 
به فردی و مجروح کــردن آن مبلغ پنج میلیون 
ریال و یک گوشــی تلفن همراه ســرقت کرده 
بود، دستگیر شــد.فرمانده انتظامي شهرستان 
اصفهان گفت:یک مورد سرقت توأم با خشونت 
به مرکز فوریت های پلیسي 110   اطالع رسانی 
شدو ماموران گشت انتظامی بالفاصله به محل 
اعزام شدند.سرهنگ حســن یار دوستی افزود: 
مالباخته، نوجوانی 14 ســاله بود که حیوانات 
وحشی یک چوپان، وی را مجروح کرده بودند و 
این نوجوان از شدت رعب و وحشت قادر به تکلم 
نبود .یار دوستی گفت: متهم دستگیر و تحویل 

مراجع قضائی شد.

بازگشت دوباره مرد 38 ساله 
دچار ایست قلبی به زندگی

مرد 3۸ ساله ای که در سد زاینده رود دچار ایست 
کامل تنفسی شده بود، به زندگی بازگشت.مدیر 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
اصفهان گفت: طی تماســی با اتاق فرمان 115 
شهرستان چادگان اعالم شــد مرد 3۸ ساله ای 
به دنبال غرق شــدگی در دریاچه ســد زاینده 
رود دچار کاهش هوشیاری شده است که یک 
واحد امــدادی از نزدیک ترین پایگاه شــهری 
چادگان در محل حاضر شد. غفور راستین افزود: 
تکنســین های اورژانس، عملیات احیای قلبی 
ریوی را انجام دادند و پس از حدود 35 دقیقه ، 
موفق شدند عالئم حیاتی این مرد را بازگردانند.  

کشف یک تن و 3۰۰ کیلوگرم 
تنباکو با مارک جعلی

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از کشف 
یک تن و 300 کیلوگرم تنباکــو با مارک جعلی 
به ارزش 5 میلیارد ریال خبر داد. ســرهنگ علی 
جعفری نژاد گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه 
با کاالی قاچــاق ماموران اداره مبــارزه با قاچاق 
کاال و ارز پلیس آگاهی شهرســتان خمینی شهر 
از دپوی یــک محموله تنباکو مطلع و بررســی 
موضوع را در دستور کار قرار دادند.وی افزود: پس 
از هماهنگی با مقام قضائی و بازرسی از محل مورد 
 نظر یک تن و 300 کیلوگرم تنباکو با مارک جعلی

 کشف شد.

چهره ها

حوادث

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از شناسایی و 
دستگیری مدیران 700 سایت شرط بندی و قمار 
در عملیات 20 روزه این پلیس خبر داد. سرهنگ 
ســید مصطفی مرتضوی با بیان اینکه پلیس فتا با 
توجه به دستور مقام قضائی برخورد با متخلفان و 
سودجویان در فضای مجازی را در دستور کار خود 
قرار داده اســت، اظهار کرد: از این رو این پلیس بر 
اساس گزارش های مردمی و یا رصدهای روزانه ای 
که انجام می دهــد با تخلفات مشــهود در فضای 
مجازی برخورد می کنــد.وی با بیان اینکه با توجه 
به آغاز جام جهانی 201۸ برخی از ســودجویان با 
راه اندازی سایت های جعلی شــرط بندی و قمار 
به کاله برداری از شــهروندان و عالقــه مندان به 
فوتبال اقــدام می کنند، اضافه کــرد: این افراد در 
کنار راه اندازی ســایت های جعلــی درگاه هایی را 
راه اندازی می کنند که به اطالعات حســاب های 
بانکی شهروندان دسترســی می یابند و به صورت 
غیرمجاز از حساب آنها پول برداشت می کنند.رییس 
پلیس فتای اصفهان با بیان اینکه مقام قضائی دستور 
مسدودسازی سایت های شرط بندی و قماربرخط 

) آنالین( صادر کرده است، گفت:  درعملیاتی 20 
روزه مدیران 700 سایت جعلی شرط بندی و قمار 
شناسایی و دستگیر شده اند. مرتضوی با تاکید بر 
اینکه ســایت های قمار و شرط بندی مختص جام 
جهانی نیست، تصریح کرد: این سایت ها در طول 
ســال فعالیت دارند و فعالیت آنهــا در بازه زمانی 
خاص مانند جام جهانی شدت می گیرد. وی افزود: 
این ســایت ها هیچ سودی برای شــهروندان جز 

مالباختگی ندارد.

دستگیری مدیران ۷۰۰ سایت شرط  بندی و قمار
مدیرعامل انجمن ترویــج فرهنگ اهدای خون گفت: 
مرکز جامع انتقال خون با توجه به کمبود فضای فیزیکی 
برای انتقال خون در اســتان، راه اندازی خواهد شــد. 
محمدمهدی حریری اظهار کرد:انجمن ترویج فرهنگ 
اهدای خون یک Ngo خیریه اســت و سال ها بود که 
کمبود چنین انجمنی در اصفهان برای ترویج فرهنگ 
اهدای خون که مردم و همه اقشار در آن فعال باشند، 
احســاس می شــد.مدیرعامل انجمن ترویج فرهنگ 
اهدای خون با اشاره به شــروع فعالیت این انجمن از 
سال گذشته، افزود: هیئت مدیره این انجمن از اعضای 
شورای شهر، پزشکان و مسئولین شهر است که 4 کمیته 
شامل کمیته ترویج اهدای خون، کمیته علمی، کمیته 
ارتباطات و کمیته توسعه در این انجمن فعال است.وی 
در خصوص اهمیت فعالیت کمیته توسعه، اظهار کرد: در 
این کمیته پیش بینی شده که بتوانیم فضاهای فیزیکی 
انتقال خون را در استان توسعه دهیم تا خدمات کیفی 
و کمی بهتری به بیماران ارائه شود.حریری در خصوص 
فعالیت هــای فرهنگی و توســعه ای انجمن گفت: در 
استان اصفهان با کمبود فضاهای فیزیکی انتقال خون 
روبه رو هستیم که برای این امر تنها یک مرکز خواجو 

در اصفهان موجود است؛ در نظر داریم با کمک خیران 
این حوزه مرکز جامع انتقال خــون را به عنوان یکی از 
کامل ترین مراکز انتقال خون کشــور در اصفهان راه 
اندازی و احداث کنیم.وی با ابــراز امیدواری از احداث 
این مرکز در آینده ای نزدیک در خیابان مشتاق دوم، 
تصریح کرد: این مرکز یکی از مراکز جامع انتقال خون با 
دارا بودن تمام بخش ها می تواند نقش مهمی در افزایش 
فضای فیزیکی و باال بردن دانش علمی در انتقال خون 

داشته باشد.

مرکز جامع انتقال خون در اصفهان راه اندازی می شود

ستاد ثبت نام مدارس وزارت آموزش و پرورش در قالب بخشنامه ای خطاب به مدیران کل آموزش و پرورش استان ها 
روند ثبت نام در سال تحصیلی جدید را تشریح و اعالم کرد. بر اساس این دستور العمل باید تمامی ثبت نام ها تا 31 
مرداد به اتمام برسد و اجرای محدوده بندی جغرافیایی،  به استناد ماده 31 آیین نامه اجرایی مدارس صورت پذیرد. 
طبق بخشنامه صادره آموزش و پرورش و به اســتناد ماده 30 آیین نامه اجرایی مدارس، برگزاری آزمون ورودی، 
مصاحبه و تعیین شرط معدل برای ثبت نام دانش آموزان و دریافت هرگونه وجه )به جز وجوه مربوط به بیمه حوادث 

و کتاب های درسی( در زمان ثبت نام مجاز نیست و پیش ثبت نام قبل از تاریخ اول خرداد 97 ممنوع است.

ممنوعیت پیش ثبت نام 
مدارس

نحوه ثبت نام مدارس برای سال 
تحصیلی جدید اعالم و ابالغ شد؛ خبر

شنیده ها

»در این بحران اقتصادی خانواده، باید زمینه 
و بستر الزم برای اشتغال زایی افراد در جامعه 
فراهم شود تا آنها  با شاغل شدن و کسب درآمد، 

نیازهای اولیه خانواده  را برطرف کنند«. 
این گفته سیما فردوسی، مشــاوره خانواده در گفت 
و گویی اختصاصی با »زاینده رود« است که درباره تاثیر 
اقتصاد بر روابط عاطفی، روانی و اجتماعی خانواده به 
ایراد ســخن پرداخت. سیما فردوسی گفت: وضعیت 
اقتصادی خانواده با شــادی خانواده ارتباط مستقیم 
دارد، در بسیاری از خانواده ها  که  مشکالت اقتصادی 
دارند ، به تدریج وضعیت روحی افراد به هم می ریزد؛ 
چراکه اعضای خانواده توقعات و انتظاراتی دارند. وقتی 
سرپرست خانواده که عمدتا هم مردان هستند، از نظر 
اقتصادی واقعا در بحران باشد و نتواند خانواده را اداره 
کند ،  مسلما در روابط فی مابین زن و شوهر تاثیر می 
گذارد. به خصوص وقتی  برخی ها از درایت و مدیریت 
خاصی برخوردار نباشند اجازه می دهند  این مسئله 
در روابط شان خدشه وارد کند و متاسفانه این آسیب 
ها، باعث سردی روابط خواهد شد. این مشاوره خانواده 
افزود: افرادی هستند که  خودشان را به لحاظ مادی با 
اقوام، دوستان و آشنایان مقایسه می کنند و این مسئله 
کدورت بین روابط آنها را بیشتر می کند و خیلی وقت 
ها هم دیده می شود در بین این  افراد متاسفانه راه های 
انحرافی به وجود می آید و مشکالتی ایجاد می شود. 
به این صورت که با افراد جدیدی آشنا می شوند و از 

زندگی اولیه خود به لحاظ وضعیت اقتصادی دور می 
شوند و مشکالت و آســیب های اجتماعی دیگری به 
وجود می آید تا جایی که رابطه بین زن و شوهر، سرد و 
منجر به طالق می شود. با این وجود باید گفت درصدی 
از طالق ها بر می گردد به همین مســائل اقتصادی و 
نیز پیامدهایی که مسئله اقتصادی به جای گذاشته  
شامل پیامدهای عاطفی، روانی و اجتماعی در خانواده 

می شود.
کودکان تحلیلگر نیستند بلکه بیشتر تقلید 

می کنند
فردوســی در بخــش دیگری از ســخنان خــود به  

تاثیرگــذاری وضعیت اقتصادی بر فرزندان اشــاره و 
تشریح کرد: وضعیت اقتصادی نیز بر فرزندان تاثیر می 
گذارد زیرا کودکان و نوجوانان نیازهایی دارند از جمله 
وسایل تفریحی، رفاهی و تحصیلی. تغذیه فرزندان در 
بعد اقتصادی تبیین می شود  و چنانچه والدین به لحاظ 
اقتصادی ضعیف باشند و نتوانند مایحتاج اولیه فرزندان 
را فراهم کنند ضربات روحی بسیاری به کودک وارد می 
شود. کودکان توان تحلیل گرایی ندارند و بیشتر تقلید 
هستند و هر چه در بعد اقتصادی معنا پیدا می کند را 
خواسته خود می دانند. از سوی دیگر وقتی والدین خود 
را در برابر برآورده کردن این نیازها ناتوان می بینند، از 

کودک فاصله می گیرند. پیامد بعدی، افسردگی است 
که بر وضعیت روحی و روانی خانواده تاثیر می گذارد 
 و همه این مــوارد در مجموع،  برای افراد یک ســری 
عادت ها، خصوصیات رفتاری و شخصیتی را ایجاد می 
کند مثال حس حسادت و خشــم درونی در کودکان 
تقویت می شود و در آینده به عادت ها و ویژگی های 

شخصیتی تبدیل خواهد شد.
راهکار چیست؟

 ســیما فردوســی در این باره بــه روش های علمی 
که مســئولین باید در وضعیت اقتصاد ی مملکت و 
خانواده ها پیاده سازی کنند، اشاره کرد و گفت: راه های 
مختلفی وجود دارد؛ یکی مسئله مدیریت اقتصاد در 
خانواده اســت، اینکه مادر در حضور فرزند مرتب از 
وضعیت اقتصادی گالیه نکند. از نظر اخالقی باید در 
جامعه بیشتر به ارزش های اخالقی توجه شود و رشد 
اخالقی را پرورش دهیم و درکنار اینها مدیریت مالی 
را به  اعضای خانواده آموزش دهیم. موضوع مهم این 
است که  در موقعیت بحران اقتصادی خانواده ها نباید 
از اعضای خانواده انتظار داشــته باشیم دست نیاز به 
ســوی دیگران دراز کنند یا به تعبیری تکدی پروری 
در جامعه رواج یابد. شاید  به صورت مقطعی بخشی از 
نیازهای افراد مرتفع شود ولی در درازمدت خالف این 
را نشان می دهد. پس باید تولید در جامعه بیشتر شود و 
اقتصاد رونق یابد و زمینه و بستر الزم برای اشتغال زایی 
در جامعه فراهم شــود تا افراد مسئولیت امرار معاش 
خانواده را بر عهده گیرند و با کســب درآمد، احساس 

عزت کنند  و نیازهای خانواده شان  را تامین کند.  

تاثیربحراناقتصادیبربنیانخانواده

جشنواره ســاعت های آفتابی همزمان با روز انقالب تابستانی، 31 
خرداد)فردا( دراصفهان برگزار می شود. مدیرمرکز آموزش نجوم ادیب 
اصفهان در این رابطه بیان کرد: جشنواره ساعت های آفتابی با هدف 
آشنایی مردم به ویژه نوجوانان و جوانان با این ابزار قدیمی و تاریخی 
و اهمیت و نقش خورشــید در تعیین زمان برگزار می شود. ساعت 
آفتابی وســیله ای است که زمان را با اســتفاده از مکان خورشید در 
آسمان می سنجد؛ معمول  ترین نوع ساعت آفتابی از میله ای ساخته 

شــده  که روی صفحه ای قرار دارد و ساعت های شبانه  روزی صفحه 
نشانه گذاری شده اند؛ امروزه این ساعت ها به عنوان نمادی از تمدن هر 
سرزمین مورد توجه قرار می  گیرند.مهدی اسحاقی افزود: در گذشته، 
خورشید تنها ابزار برای تعیین زمان بود و امروزه ساعت های آفتابی 
به عنوان نمادی از اهمیت خورشید معرفی می شوند؛ لذا روز انقالب 
تابستانی به »روز ساعت های آفتابی « نیز نام گذاری شده است.وی با 
بیان اینکه ساعت های آفتابی تاریخی بسیاری در مسجدهای اصفهان 

وجود داشت، خاطرنشان کرد: امروزه بسیاری از آنها مانند ساعت های 
آفتابی مدرسه چهارباغ، مسجد جامع و مدرسه »نیم آورد« اصفهان 
به دلیل آسیب هایی که دیده، قابل استفاده نیست.اسحاقی گفت: در 
جشنواره ساعت های آفتابی که روز پنجشنبه این هفته در اصفهان 
برگزار می شود، عالوه بر کارگاه آشنایی با انواع ساعت های آفتابی، 
برنامه رصد خورشید و بازدید از ساعت های آفتابی در اماکن تاریخی 

مانند میدان جلفا و مسجد حکیم اصفهان برگزار می شود.

جشنواره ساعت های آفتابی در اصفهان برگزار می شود

  در گفت و گو با »سیما فردوسی« بررسی شد:

آمار تعرض به کودکان در رسانه ها باالست نه در آمار رسمی
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اســالمی در مورد تعرضات اخیر به 
کودکان و باال رفتن آمار آن گفت : انعکاس خبری این اخبار این را می رساند که گویی آمار تجاوز و تعرض 
باال رفته است؛ اما آمار رسمی دادگاه ها و پزشکی قانونی حکایت از باال رفتن این آمار ندارد. تنها انعکاس 
خبری برای اثبات ادعای باال رفتن آمار تجاوز ارزشمند نیست بلکه وجود آمار رسمی که نشان بدهد واقعا 
رشدی در این زمینه داشته ایم، نیاز است . برخی آسیب های اجتماعی از گذشته هم بوده است تنها در 
حال حاضر بزرگ نمایی بیشتری می شود و در صدر اخبار قرار می گیرد و بیشتر بدان پرداخته می شود. 
هاشمی در ادامه مدعی شد : دولت اقدام و درخواستی در خصوص الویت قرار دادن الیحه حمایت از حقوق 
کودکان و نوجوانان صورت نداده است. تنها اقدامی که انجام شده نامه معصومه ابتکار، معاونت امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری است که این نامه از سوی مجلس معیاری برای اولویت قرار دادن طرح نیست. 

امید به زندگی اصفهانی ها به ۷۰/5 سال رسید
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: در سال گذشته میانگین سن افراد فوت شده70/5 
سال بوده که کمترین سن یک سال و بیشترین سن 124 سال در سازمان آرامستان های شهرداری ثبت شده 
است. سیدرضا جعفریان اظهار کرد: از سال 63 تا سال گذشته 133 هزار و 153 نفر در باغ رضوان دفن شده اند 
که  304 نفر از آنها مجهول الهویه و 12۸2 نفر از آنها از اتباع خارجه بوده اند.وی افزود: در ســال گذشته نیز 
پنج هزار و 71 نفر در باغ رضوان دفن شده اند که دو هزار و 92۸ نفر آنها مرد و دو هزار و 143 نفر زن بوده اند.
مدیرعامل سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان ادامه داد: میانگین سنی فوت شدگان مرد 6۸ سال و 
میانگین سنی فوت شدگان زن 73 سال بوده است.جعفریان اضافه کرد: در سال گذشته میانگین سن افراد 
فوت شده 70/5  سال بوده که کمترین سن یک سال و بیشــترین سن 124 سال در سازمان آرامستان های 

شهرداری ثبت شده است.

اعظم محمدی
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۸ عادت روزانه  که موجب کوتاه شدن عمر 
انسان می شود

پیشنهاد سردبیر:
زل

من
کافه 

موادالزم:
5 عدد توت فرنگی درشت

یک عدد موز
2 عدد لیمو ترش

یک فنجان ماست کم چرب یخ زده
یک قاشق چایخوری عسل

شیوه تهیه: 
آب پرتقال ها را بگیرید. موز، آب پرتقال، توت فرنگی، 
ماست و عســل را در مخلوط کن بریزید و بگذارید 
مواد یکدست شوند. سپس این کوکتل را در لیوان 

بلند سرو کنید. 
می توانید با نصف تــوت فرنگی یا یک برش 

موز، لیوان را تزئین نمایید.

چای کوهی
»چای کوهی« گیاهی از تیره کالزیاســه اســت که به مقدار زیاد در آمریکا و اروپا می روید. چای کوهی از نظر طب قدیم ایران، طبع )مزاج( گرم و 
خشک دارد؛ بنابراین برای درمان بیماری های ناشی از مزاج سرد و رطوبت زیاد مفید است. ماده قرمز رنِگ هایپریسین که در برگ های چای کوهی 
وجود دارد، برای التیام زخم ها و سوختگی ها استفاده می شود.چای کوهی موجب افزایش اشتها می شود؛ این گیاه در درمان و بهبود سرماخوردگی 
موثر است. چای کوهی گرفتگی صدا را باز می کند و خلط آور است. افراد برای رفع افســردگی و بی خوابی باید سه روز متوالی از چای کوهی استفاده 
 کنند. این چای در درمان برخی از بیماری ها مانند فلج، مننژیت، کزاز و ســیاه ســرفه نقش موثری دارد. این گیاه کرم معــده و روده را نیز برطرف

 می کند.

شی
ر با

طا
ع

زورگویی و پرخاشــگری بچه ها، مشــکل شایع 
والدین است. خشونت رفتاری کودکان و سازگار 
نبودن آنان با هم ســن و سال های خود، می تواند 
ریشه در نوع تربیت آنها داشته باشد و مشکالت 

بسیاری را در آینده به وجود بیاورد. بچه هایی که 
اسباب بازی بقیه را می گیرند، دوستان شان را ُهل 
می دهند و گریه همه را در می آورند، برای خود 
و دیگران مشکل آفرین هستند. هر چه زودتر به 
این بچه ها توجه کنید آینده بهتری 
خواهند داشت.برچسبی که 
روی رفتــار فرزندتان 
می زنیــد، زمینه 
شکل گیری رفتار 
بچــه   بعــدی 
هاســت. همان 
قدر کــه ممکن 
قلدری  است 
هــا  بچــه 
باعث نگرانی 
خانواده شود، 
ایــن احتمال 
هم وجود دارد که 
خانــواده فکر کند، 
فرزند زرنگی دارد و به 

کارهایش بخندد.

زورگویی بچه ها یعنی چه؟!
اینکــه می گوییــد کودک تان حرفــش را با زور 
به کرســی می نشــاند یعنی چه؟ چنــد بار در 
هفته؟بیشتر به چه کسانی؟ درمورد یک موضوع 
یا همیشه؟ اگر تعداد رفتارهای زورگویی او دائمی 
شده است، به این فکر کنید که منبع قدرت اش 

کجاست؟ 
ممکن اســت فرزندتان بدنی قوی داشته باشد، 
پس با فرستادن او به ورزش، استفاده از لقب های 
مثبت مثل پهلوان، بیان داســتان های قدیمی 
مانند زندگی پهلوانان در کمک به دیگران و... به 
زور جسمی اش جهت بدهید. اگر به خواسته اش 
نمی رسد، داد و بیداد و گریه راه می اندازد؛ یعنی 
فکر می کند این نقطه ضعف شماست. پس شروع 

به بی اعتنایی کنید.
راه حل هــای عملی بــرای تربیت بچه 

پرخاشگر
اگر پرخاشگری های کودک، تالفی جویانه است 
باید کودک را از آزار و اذیت کــردن دور کنیم تا 
مجبور نباشــد برای تالفی و انتقــام، افراد دیگر 
را اذیــت کند. اگر کودک شــما ســعی می کند 
پرخاشــگری را وســیله جلب توجه قــرار دهد 
باید راه های دیگری را برای شــاخص شــدن به 
او نشان دهید تا ناچار نباشــد از روش خشونت 
برای جلب توجه اســتفاده کند. گاهی احساس 
فقدان، کودکان را عصبانی و خشن می کند. اگر 
این فقدان جایگاه عاطفی کودک باشــد، سخت 

تر می تواند آن را درک کند تا از دست دادن یک 
اسباب بازی. روان شناسان دالیل پرخاشگری را 
اغلب بیرونی می دانند. اگر کودک شما به این حد 
از پرخاشگری رســیده، توصیه می شود رفتار و 
روش های خود را نیز بررسی کنید. شاید شما هم 
تغییراتی در رفتار خود داده اید که کودک احساس 
افســردگی می کند. اگر او احساس کمبود توجه 
دارد و فکر می کند دوستش ندارید، سعی کنید با 

رفتار خودتان این حس را از بین ببرید.
یک برنامه ضدقلدری داشته باشید

اعمال محدودیــت برای کنترل پرخاشــگری، 
از توصیــه هایی اســت که مشــاوران خانواده و 
روان شناسان کودک پیشنهاد می کنند. به عنوان 
مثال، وقتی کودک چیــزی را با صدای معمولی 
درخواست کرده باشد، آن را به او بدهید. یا اینکه 
وقتی رفتار رضایت بخشــی از خود نشــان داده 

است، برای تشویق اش او را به گردش ببرید و... .
زورگویی و عاقبت آن

رفتارهای پســندیده را برای کودک تشــریح و 
پاداش ها و کیفرهــای آنها را بیــان کنید. برای 
خوش خلقی و بدخلقــی، پاداش ها و تنبیه هایی 
در نظر بگیرید.  ســعی کنید آگاهی کودک را به 
رنجی که بر اثر پرخاشگری او در افراد یا حیوانات 
به وجود می آید، افزایــش دهید و به او بفهمانید 
که این رفتار چه عاقبتی دارد. اگر کودکان به هم 
پرخاشــگری می کنند از کودک مورد خشونت 
قرار گرفته دلجویی کنید، نه از کودک پرخاشگر.

شیوه رفتار مناسب با بچه های زورگو و پرخاشگر؛

با قلدری کوچولوها چه کنیم؟

۸  عادت روزانه  که موجب کوتاه شدن عمر انسان می شود

اینکه چه زمانی غذا می خوریم،  چطور فیلم تماشا می کنیم و بسیاری از دیگر عاداتی که با سالمتی انسان مرتبط هستند، در ظاهر بی ضرر به 
نظر می رسند، اما در حقیقت می توانند موجب کوتاه شدن عمر شوند. نگاهی می اندازیم به 8 مورد از این عادت های ساده اما خطرناک.

۱- خوردن تنقالت در نیمه  شب
تنقالت شور یا شیرین که نمی توانید نیمه شب در برابر هوس خوردن آنها مقاومت کنید، 
خطر ابتال به بیماری های قلبی یا دیابت را در انسان باال می برند؛ چون بعد از خوردن شام، 
سطح تری گلیسیریدهای خون باال می رود. »تری گلیسیریدها« چربی های خطرناک خون 
هستند که در بافت های چربی بدن )اغلب در اطراف شکم( انباشته می شوند و خالصی از 
آنها کار ساده ای نیست. برای جلوگیری از این مسئله، شب ها تا جایی که ممکن است کم 

غذا بخورید و ۱۱ تا ۱2 ساعت بین شام و صبحانه خود فاصله ایجاد کنید.
۶- جویدن ناخن ها

جویدن ناخن ها فراتر از یک عادت ناخوشایند اســت. این کار می تواند باکتری های 
دهانی مثــل ایکانــال کورودنس یا باکتــری های پوســتی مثل اســترپتوکوک یا 
استافیلوکوک را وارد بخشی از پوست کند که به آنجا تعلق ندارند. تکثیر این باکتری ها 
در آن نقطه می تواند موجب بروز پارونیشیا )عفونت گوشه ناخن(، فلون )عفونت بسیار 

دردناک نوک انگشتان( یا حتی عفونت های شدیدی در ساختار انگشتان شود.

۷- ترکاندن جوش ها
بســیاری از اشــخاص، عادت به ترکاندن جوش های خود دارند. این کار می تواند 
ســالمتی را در معرض خطر قرار دهد. لمس، خاراندن و فشار دادن پوست، همگی 
می توانند دیواره  پوســت  را که پیش از آن به دلیل جوش ها تضعیف شده بود، در 
هم بشکنند و به این ترتیب باکتری های مهاجم، امکان ورود به بدن را پیدا کنند. با 

وجود جوش ها، تعداد باکتری های روی پوست تغییر می کنند.

8- نخوردن صبحانه
صبحانه مهم ترین وعده  غذایی اســت؛ زیرا اشتهای انسان را برای تمام روز تنظیم 
می کند. بنابراین نخوردن صبحانه باعث می شود در طول روز غذای بیشتری بخوریم 
و دچار اضافه وزن شویم. البته بر کسی پوشیده نیست که اضافه وزن یا چاقی خطر 

ابتال به بیماری های قلبی و مرگ را افزایش می دهد.

۵- استفاده نکردن از نخ دندان
بیماری های لثه، خطر مرگ را افزایش می دهند؛ اما اســتفاده  منظم از نخ دندان 
می تواند تا میزان ۶ ســال به طول عمر افراد سالم بیفزاید. اســتفاده از نخ دندان 
 میزان میکرو ارگانیســم های موجود در دهان را کاهش می دهــد و به این ترتیب 
عفونت های دهانی کاهش می یابــد. هر چه عفونت لثه ها کمتر باشــد، احتمال 

خونریزی آنها و ورود باکتری ها و ویروس ها به جریان خون کاهش می یابد.

۲- افراط کردن در تماشای فیلم و سریال
مهم نیست سریالی که دنبال می کنید تا چه حد جذاب و اعتیادآور باشد؛ افراط کردن در 
تماشای فیلم و سریال می تواند خواب انسان را دچار اختالل کند. پژوهش های جدید نشان 
داده، جوانانی که در تماشای فیلم و سریال افراط می کنند، بیشتر دچار خستگی هستند 
و عالیم بی خوابی، پایین بودن کیفیت خواب و هوشــیاری پیش از خواب در آنها بیشتر 
است. در حقیقت، احتمال پایین بودن کیفیت خواب در این افراد به میزان ۹۸ درصد بیشتر 
از کسانی است که در تماشای فیلم و ســریال افراط نمی کنند. حتی یک شب کم خوابی 
می تواند باعث خواب آلودگی شدیدی در طول روز شود که احتمال مرگ بر اثر تصادف یا 

حوادث حین کار را باال می برد. 

۳- مصرف مواد غذایی پرنمک
اگر جزو کسانی هستید که به هر چیزی نمک می زنید، باید بدانید که با این کار سالمتی 
خود را به خطر می اندازید؛ چون مواد غذایی پر نمک عامل 5/۹ درصد از مجموع مرگ های 
مربوط به رژیم غذایی هستند. مصرف مواد غذایی پر نمک می تواند به قلب یا کلیه ها آسیب 
برساند. طی تحقیقی معلوم شد ۴/۴5 درصد از تمام مرگ های ناشی از بیماری قلبی، سکته 
مغزی و دیابت نوع دو، با مصرف بیش از اندازه یا بسیار کم ۱۰ گروه غذایی مرتبط هستند. 

۴- شست و شوی نامناسب دست ها
شست و شوی نامناسب دست ها موجب می شــود میکرب ها روی دست ها باقی بمانند. 
بســیاری از بیماری های ناشی از مواد غذایی از طریق دســت ها گسترش پیدا می کنند. 
شست و شوی دست ها با آب و صابون می تواند مرگ های مرتبط با بیماری های اسهالی 
را به نصف کاهش دهد. شاید شیوع بیماری »ســارس« در سال 2۰۰۳ را به خاطر داشته 
باشید؛ در آن زمان شست و شوی مناسب دست ها توانست از گسترش بیشتر این بیماری 

تنفسی خطرناک جلوگیری کند.

با آغاز فصل تابستان، بازار میوه های رنگارنگ و محصوالت تهیه شده از آنها پر رونق است. 
تولیدکنندگان با اســتفاده از عنوان های مختلفی مانند محصوالت ارگانیک و خانگی، اطمینان خریداران را 
به محصوالت خود جلب می کنند؛ موضوعی که در عرضه آبلیموهای »سنتی« و »صنعتی« خود را به خوبی 

نشان می دهد.
اســتفاده از محصوالتی که در کارخانه ها تولید می شــوند، خطر به مراتب کمتری نســبت به اســتفاده از 
محصوالت خانگی دارند؛ زیرا این محصوالت حداقل اطالعات الزم برای ردیابی محصوالت دارای مشکل را به 

مصرف کنندگان و مسئوالن بهداشت می دهند.
پاستوریزاسیون صنعتی تحت شرایط کامال کنترل شــده، عالوه بر اینکه محصول را ایمن و عاری از هرگونه 

میکروارگانیسم می کند، به همراه نگهدارنده های مجاز، مدت زمان نگه داری محصول را افزایش می دهد. 
مراحل فیلتراسیون و هموژنیزاسیون در تولید صنعتی آبلیمو، از اهمیت زیادی برخوردارند و دلیل اصلِی ظاهر 
شفاف و فاقد کدورت و پالپ آبلیموهای صنعتی، استفاده از این فناوری های پیشرفته در کارخانه جات است؛ 

حال آنکه بیشتر مردم بر این باورند که آبلیموی فاقد پالپ، خاصیت چندانی ندارد.
طبق استاندارد ملی آبلیمو، این محصول یا با فشردن طبیعی میوه یا از رقیق کردن کنسانتره لیمو با آب تهیه 

می شود.
 عالوه بر کنسانتره طبیعی، کنسانتره های سنتزی و بسیار ارزان لیمو نیز در حال حاضر در بازار کشور به سهولت 
در دسترس است . فرآیند تولید صنعتی آبلیمو به دلیل کنترل دقیق شرایط عملیاتی، واکنش هایی را که منجر 

به تغییر رنگ آبلیمو می شود، به تاخیر می اندازد. 
انجام این واکنش ها با افزایش دمای نگه داری، حضور اکســیژن در بســته و نگه داری در معرض نور تسریع 

می شود.

چگونه آبلیموهای تقلبی را تشخیص دهیم؟

کوکتل انرژی

یک متخصص کلیه اظهار کرد:

مصرف نعناع  وکرفس احتمال ابتال به سنگ کلیه را کاهش  می دهند
یک متخصص کلیه گفت: »کرفس« حاوی آنتی اکسیدان ها و ترکیبات شناخته شده برای افزایش تولید 
ادرار است؛ اضافه کردن کرفس به وعده های غذایی به طور منظم می تواند به کاهش احتمال ابتال به سنگ 
کلیه کمک کند. »حسین کرمی« جراح و متخصص کلیه درخصوص روش های خانگی برای درمان سنگ 
کلیه گفت: سنگ کلیه هنگامی رخ می دهد که مواد معدنی، نمک و بیشــتر اگزاالت کلسیم، در کلیه ها 
کریستال شده و رسوب های سختی را ایجاد کنند. اگرچه این سنگ ها در کلیه ها تشکیل می شوند، ولی 
می توانند روی هر بخشی از دستگاه ادراری تاثیر بگذارند.کرمی با بیان اینکه »لیمو« حاوی سیترات است 
گفت: این ماده غذایی به تجزیه رسوبات کلسیم کمک کرده و رشد آنها را کند می کند. کرمی درخصوص 
خواص »نعناع« در پیشگیری از بروز سنگ کلیه گفت: نعناع حاوی ترکیبات شناخته شده برای کمک به 
تثبیت سطوح اسید اوریک است و ایجاد سنگ کلیه را سخت می کند. همچنین، نعناع حاوی اسید استیک، 
ماده شیمیایی شناخته شده برای کمک به حل سنگ است. یک قاشق چایخوری عصاره نعناع یا آب خالص 

آن در روز، ممکن است به جلوگیری و دفع سنگ کلیه کمک کند.

درمان عفونت گوش با یک حبه »سیر«
سیر سرشار از آسیلین اســت که علیه باکتری ها و ویروس های عامل عفونت کار می کند. همچنین سیر 
مقدار زیادی ترکیبات معطر دارد که به صورت طبیعی، ضدعفونی کننده هستند. این ترکیبات می توانند به 
سادگی توسط پوست و بافت اطراف پرده گوش جذب شوند. عفونت گوش معموال به خاطر تجمع باکتری ها 
یا ویروس ها در گوش میانی اتفاق می افتد و در کودکان بیشــتر از افراد بالغ شایع است. برخی فاکتورها 
که می توانند عفونت گوش را بدتر کنند عبارتند از: آلرژی غذایی، کمبود مواد مغذی، عفونت در دستگاه 
تنفسی و انباشته شدن موم گوش. نشانه های عفونت گوش عالوه بر تجربه درد در گوش ها شامل حالت 
تهوع، سردرد و درد در باال تنه به همراه »تب« است. البته برخی افراد با خوابیدن مشکل پیدا می کنند.با 
اینکه در صورت شدید بودن مشکل توصیه می شود به پزشک مراجعه کنید، اما چندین درمان خانگی نیز 

وجود دارد که می توانند به التیام یا کاهش التهاب و درد حاصل از عفونت گوش کمک کنند. 
در میان تمام گزینه ها »سیر« یکی از بهترین انتخاب ها برای درمان عفونت گوش و مشکالت مربوط به 
آن است. جدای از این خاصیت، سیر سرشار است از »آســیلین« که علیه باکتری ها و ویروس های عامل 
عفونت کار می کند. همچنین ســیر حاوی مقداری ترکیبات معطر است که به صورت طبیعی ضد عفونی 

کننده هستند. این ترکیبات می توانند به سادگی توسط پوست و بافت اطراف پرده گوش جذب شوند.
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اخراج مهاجم کرواسی از 
اردوی تیم ملی

اخباری درمورد عدم تمکین »نیکوال کالینیچ« 
مهاجــم تیــم ملــی 
کرواسی از تصمیم 
لیــچ  زالتکــو دا
مبنی بــر حضور 
او در میــدان در 
دیــدار برابر نیجریه 
در اواخر بازی به جای 
»ماریو مانزوکیچ« شــنیده شــده و این اخبار 
با خروج کالینیچ از لیســت تیم ملی کرواسی 
تایید شــد. حاال فدراســیون فوتبال کرواسی 
طی بیانیه ای به تشــریح شــرایط پرداخت و 
مدعی شــد نیکوال کالینیچ بعد از سرپیچی از 
دستور ســرمربی تیم مبنی بر ورود به میدان 
در نخســتین بازی تیم ملی کرواسی، اردوی 
تیم ملــی را ترک کرده و دیگــر جایی در بین 
بازیکنان این تیم در جام جهانی نخواهد داشت.

فدراســیون فوتبال کرواســی اعالم کرد این 
بازیکن در جریان دیدارهای دوســتانه قبل از 
جام جهانی نیز ادعا کــرده از ناحیه کمر دچار 
مشــکل اســت و نمی تواند به عنوان بازیکن 
تعویضی به میدان برود؛ به همین دلیل تصمیم 

خروج او از اردو گرفته شده است. 

مورد عجیب تیم های عرب 
زبان در جام جهانی!

تیم ملی »تونس« دیگر تیــم آفریقایی بود که 
در دقایق پایانی کســب 
یک امتیــاز مقابل 
را  انگلیســی ها 
از دســت داد و 
شکست  متحمل 
شد. پیش از تونس، 
آفریقایی  تیم هــای 
مصــر، مراکــش، نیجریه هم 
متحمل شکست شده بودند و تیم های آسیایی 
عربستان، اســترالیا و کره جنوبی نیز تیم های 
آسیایی هستند که مقابل حریفان خود مغلوب 
شــده اند. در این میان نکته جالــب و عجیبی 
میان تیم های عرب زبان عربســتان، مراکش، 
مصر و تونس وجود دارد، اینکه هر چهار تیم در 
دقایق پایانی دروازه شان باز شده است. مراکش 
در وقت های اضافه نیمــه دوم مقابل ایران گل 
خورده است؛ عربستان دو گل در دقایق پایانی 
در بازی افتتاحیه مقابل روســیه دریافت کرد؛ 
مصر در واپســین دقایق قفل دروازه اش مقابل 
اروگوئه شکسته شــد و متحمل شکست شد و 
تونس هم در دقیقه 1+90 دروازه خود را روی 

ضربه سر »هری کین« باز شده دید.

اعتراض به غش کردن داور 
سمت برزیل

تیم ملی »سوئیس« به زعم بسیاری مقابل برزیل 
نمایش خشنی ارائه داد؛ 
اما مدافــع باتجربه 
تیم  ملی سوئیس 
نظر دیگری دارد 
و معتقد است داور 
اجازه انجــام بازی 
محکم را از آنها گرفته 
است. »استفان لیخشتاینر« گفت: من در جریان 
دیدار برابر برزیل نگــران داور و تصمیمات وی 
بودم زیرا هر بار یکی از بازیکنان تیم ملی برزیل 
به زمین می افتاد، داور ســریع در سوت خود 
دمیده و خطا می گرفــت. موضوع داوری یک 
چالش بزرگ در جریان بــازی ما مقابل برزیل 
بود و ما به همین دلیل نمی توانستیم نمایش 
محکمی برابر آنها ارائه دهیم؛ زیــرا تا یکی از 
بازیکنان حریف متوقف می شد، داور سریع به 
ســود برزیل اعالم خطا می کرد و این موضوع 

شرایط را برای ما دشوار ساخته بود.

تمجید ویژه سرمربی انگلیس 
از هری کین

»هری کین« دو گل برای تیمش در هر دو نیمه 
به ثمر رساند تا سه شیرها، 
کار خــود را در جام 
جهانی با پیروزی 
آغاز کنند. مهاجم 
تاتنهام تا به حال 
در یــک تورنمنت 
ملی گلزنی نکرده بود 
و پس از بازی »گرت ســاوتگیت« سرمربی تیم 
ملی انگلیس به تمجید از او پرداخت. او گفت:» 
اگر کین گل نمی زد، به سواالت درباره توانایی او 
در گلزنی در رقابت های مختلف پاسخ می دادم. 
تنها کاری که او انجام نداد، گلزنی در ماه آگوست 
بود. تمام کارهای دیگر را تا به حال انجام داده و 

شخصا از او خیلی راضی هستم«. 

 یوزهای ایرانی در اندیشه صعود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»مهدی  رجب زاده« در حاشــیه نخستین تمرین ذوب آهن برای 
حضور در لیگ برتر خبر از تصمیم خــود مبنی بر خداحافظی از 
فوتبال داد. به این ترتیب هافبک ذوب آهن، رسما به جمع مربیان 
پیوست و به اذعان خودش این کار را در تیمی که دوست داشت 
شروع کرد تا عالوه بر جبران زحمات این باشگاه برای وی، بتواند 

کمکی برای پیشبرد اهداف ذوب آهن انجام دهد. 

رجب زاده کفش هایش را آویزان کرد

»محمد ســتاری« مدافع فصل قبل ذوب آهن بــا عقد قرارداد 30
یک ســاله به تیم پارس جنوبی جم پیوست و شاگرد »تارتار« در 
لیگ هجدهم شد. پیش از او فرشــید پاداش، رحمان احمدی و 

پویازارعی به این تیم پیوسته بودند.
همچنین حامد نورمحمدی، مدافع فصل قبل این تیم قراردادش 

را برای یک فصل دیگر تمدید کرد.

مدافع ذوب آهن به پارس جنوبی پیوست
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لطف رضاپرستش به مسی؛ 
شهرت او را خراب نمی کنم!

رضا پرســتش، بدل  ایرانی »مســی« در پاسخ 
درباره مسئولیت شبیه بودن به ستاره آرژانتینی 
دنیای فوتبال گفته است: مسئولیت بزرگي روي 
شــانه هاي من اســت. حاال دیگر خیلي از کارها 
را نمي توانم انجام بدهم. ممکن اســت عکسي از 
من بیرون بیاید که روي شــهرت مسي اثرگذار 
باشد. من خیلي نمي توانم در مکان هاي عمومي 
ظاهر شــوم و هر جا بروم تجمع مي شود. جداي 
از جذابیت های این شباهت، ســختي هایی نیز 

وجود دارد.

بازیکن تیم ملی آلمان حامی 
جدید تیم ایران شد

جدیدترین فردی کــه درباره احتمال صعود تیم 
ملی ایران از گروهش اظهار نظر کرده است، یک 

چهره سرشناس است. 
»یولیان برانت« بازیکن 22 ساله تیم ملی آلمان 
در بخشــی از مصاحبه اش با خبرگزاری تسنیم 
درباره صدرنشینی ایران در گروه دوم مسابقات 
گفت: ایران تیم خوبی دارد و در حال حاضر هم 
صدرنشین گروه خودش اســت و امکان دارد از 
گروه B صعــود کند. در واقع هر تیمی شــانس 
صعود به دور بعد را دارد؛ از آنجا که ایران از بازی 
اول خود ســه امتیاز کســب کرده است، شانس 

راهیابی اش به دور بعد وجود دارد.
 نکته مهــم دیگر این مصاحبه آشــنایی بازیکن 
آلمانی با ایرانی هایی است که ســابقه بازی در 
بوندس لیگا را دارند: از بازیکنان فعلی ایران خیلی 
شــناخت ندارم، اما بازیکنانی مانند )علی دایی، 
مهدوی کیــا، کریمی و هاشــمیان( را به خوبی 

می شناسم. 

دلیل آتش گرفتن هواپیمای 
عربستان مشخص شد

سازمان هواپیمای روسیه دلیل حادثه به وجود 
آمده هنگام صعود هواپیمای حامل کاروان تیم 
ملی فوتبال عربســتان در فرودگاه روستوف را 
برخورد یک کبوتر با بال این هواپیما اعالم کرد.
ســازمان هواپیمایی روســیه هم با توجه به این 
موضوعی اعالم کرد: پرواز شماره FV1007 که از 
فرودگاه سن پترزبورگ به سمت شهر روستوف در 
حال پرواز بود، به دلیل حالت غیرطبیعی در موتور 
سمت راست دچار آتش سوزی شد که علت آن هم 
برخورد یک کبوتر با بال این هواپیما بوده است.
هواپیمای حامل تیم ملی فوتبال عربستان با هر 
دو موتور توانست روی باند فرودگاه روستوف فرود 
بیاید و هیچ یک از مســافران نیز دچار مشکلی 

نشدند.

شهر هزار ساله؛ میزبان دیدار 
ایران و اسپانیا

»کازان« شــهری با قدمتی هزار ساله، تاریخی و 
پرحادثه، میزبان بازی حســاس ایران و اسپانیا 

است. 
کازان پایتخت جمهورِی تاتارستان   در فدراسیون 
روسیه   اســت که  براســاس سرشــماری سال 
2010 روســیه، یک میلیون و 1۴۳هزار و ۵۳۵ 
نفر  جمعیت دارد و هشــتمین شهر پرجمعیت 
این کشور محسوب می شــود.  این شهر در ۷9۷ 
کیلومترِی شهر مسکو   و در بخش شرقی  روسیه 
اروپایی قرار گرفته و محل تالقی رودهاِی ولگا   و 
کازانکا   در بخش  اروپایی روسیه از دیرباز، با ایران 

ارتباطاتی داشته است. 
 ۵2 درصــد از جمعیــت شــهر کازان را تاتارها 
و ۴۸درصد را روس ها  تشــکیل مــی دهند.  در 
 آوریــل2009، لقب رســمِی »پایتخت ســوم 
فدراسیون روسیه« برای این شهر  درنظر گرفته 
شد. متروی این شهر هم در سال 200۵ تاسیس 

شده که   یک خط و ده ایستگاه دارد.  

در حاشیه

پیشخوان

 شوک به تیم ملی، چشمی 
ادامه جام جهانی را از دست داد

 تیم ملی فوتبال »ایران« درشرایطی ساعت 22:30 امشب 
در شهر کازان روسیه به مصاف تیم ملی »اسپانیا« می رود 
که شــاگردان »کارلوس کی روش« در اندیشــه صعود از 
مرحله گروهی و ثبت رکورد جدید در تاریخ فوتبال ایران 

در جام جهانی هستند.
 تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در جریان رقابت های 
جام جهانی 201۸ روسیه جمعه شب در ورزشگاه سنت پترزبورگ 
به مصاف قهرمان قاره آفریقا رفت و توانست در یک بازی نفس گیر 
و حســاس با گل به خودِی مدافع مراکش در وقت های اضافه، به 
دومین برد ایران در بازی های جام جهانی دست یابد  و سه امتیاز 
شیرین کسب کند تا با توجه به تساوی دو تیم دیگر هم گروه خود 

در صدر گروه B  این رقابت ها قرار گیرد.
شــاگردان »کارلوس کی روش« در حالی به مصاف تیم اســپانیا 
می روند که پیروزی در نخســتین دیــدار رقابت های جام جهانی 
سبب شده، اعتماد به نفس آنان برای بازی با اسپانیا افزایش یابد. 
آنها می خواهند همان طور که چهار سال پیش تیم آرژانتین را در 
جریان رقابت های جام جهانی 201۴ برزیل در تنگنا قرار دادند و به 
سختی مغلوب این تیم شدند، در رقابت با شاگردان »فرناندوهیه رو« 
نیز مقاومت کنند. ملی پوشان ایرانی امیدوار هستند در این بازی 
نیز بتوانند مانند گذشته،  روی هوش کی روش حساب باز کنند و 
با توجه به اینکه او تیم اسپانیا را به خوبی می شناسد، بتوانند بازی 
خوبی را به نمایش بگذارند. تیم ملی ایران می خواهد در این بازی 
نیز از سیستم دفاعی کی روش  که طی سال های گذشته  جواب 

داده بود، بهترین استفاده را بکنند و  یک امتیاز این دیدار سخت 
را کسب کنند و  مسیر صعود شان از این گروه را  هموارتر سازند.
 اگرچه قرارگیری ایران در صدر گروه B  روحیه ملی پوشــان 
ایران را افزایش داده اســت، ولی نباید فراموش کرد که  تیم 
اسپانیا در باالترین میزان آمادگی قرار دارد؛ طوری که  آنها  
در نخستین دیدارشــان در رقابت های جام جهانی روسیه 
در مقابل »پرتغال« یک بــازی هجومی را از خود به نمایش 
گذاشته اند و در نهایت به دلیل درخشش »کریس رونالدو« 

به تساوی در این دیدار رضایت دادند و در دومین دیدار  مقابل 
ایران، تنها به کسب سه امتیاز این دیدار فکر می کنند تا نشان دهند 

آنها مدعی اول صعود از این گروه هستند.
بازیکنان تیم ملی اسپانیا در دیدار مقابل ایران، 
نه تنها به پیروزی فکر می کنند، بلکه همان طور 
که رسانه های اسپانیایی منتشــر کرده اند آنها 
به دنبال گلباران کردن ایران هستند تا با خیال 
راحت در سومین بازی خود به مصاف تیم مراکش 
بروند؛ زیرا در واقع اســپانیا خودش را در جنگ 

صدرنشینی با پرتغال می بیند. 
مربیان اســپانیا که بازی ایــران و مراکش را بــه خوبی آنالیز 
کرده اند، معتقدند ایران از مراکش قوی تر نیست  و آنها می توانند 
به راحتی  تفاضل گل شــان را در قیاس با پرتغال، مقابل ایران 
باال ببرند؛ چراکه در سومین بازی، پرتغال با ایران بازی دارد و 

می تواند این تیم را با اختالف ببرد! 
فرناندو هیه رو، برای دیدار بــا ایران گزینه های زیادی 
برای انتخاب در پیــش دارد؛ بازیکنانــی نظیر پیکه، 
راموس، ایســکو، اینســتا، کارواخال و بوســکتس که 
می خواهند نشــان دهند بی دلیل نیســت کــه از آنها 
به عنوان ســتاره های 
تیــم  درخشــان 
اسپانیا  و اروپا  نام 

برده می شود.

 یوزهای ایرانی در اندیشه صعود
 ایران- اسپانیا؛

»امید نمازی« ســرمربی جدید تیــم فوتبال ذوب 
آهن دربــاره انتخاب ذوب آهن اظهــار کرد: آمدن 
من به ذوب آهن به ســال پیش بازمی گردد؛ قبل از 
اینکه فصل آغاز شــود مذاکراتی انجام شد و تقریبا 
کارمان تمام بود. وی افزود: مــن از جام جهانی زیر 
21 سال در کره جنوبی که همراه با تیم ملی آمریکا 
بودم، مســتقیم به ایران آمدم اما  قســمت نبود و 
کار به آقای »قلعه نویی« ســپرده شــد که او واقعا 

موفقیت های زیادی در ذوب آهن به دست آورد و جا 
دارد ازقلعه نویی تشکر کنیم.

وی ادامه داد: امسال وقتی قلعه نویی به سپاهان رفت 
پس از تماس »آذری« سریع روند مذاکرات را پیش 
بردم؛ چون پیش از این فکر کرده بودم و می دانستم 
به باشگاهی می روم که حرفه ای است و کار درست را 
انجام می دهد؛ به همین خاطر در انتخاب ذوب آهن 
هیچ شکی نداشتم. سرمربی ذوب آهن خاطرنشان 
کرد: افتخار می کنم که ســرمربی ذوب آهن شدم 
و امیدوارم بتوانم موفقیت هایی را که در ســال های 
اخیر به دســت آمده، ادامه دهم و حتی بتوانیم یک 

قدم نیز باالتر برویم.
ســرمربی ذوب آهن درباره بازیکنان جذب شــده 
توســط ذوب آهن اظهار کرد: در حال بســتن تیم 
خیلی خوبی هستیم و امیدوارم بتوانیم با همدلی و 
حمایت هواداران، روندی مثبت را ادامه دهیم و در 
پایان فصل، افتخارات زیادی کسب کنیم. سرمربی 
ذوب آهن درباره میزان آمادگی این تیم برای حضور 
در سه جام در فصل آینده تصریح کرد: این به آمادگی 
بازیکنان باز می گردد، یعنی تمام بازیکنان اعم از 1۸ 
بازیکن لیست بزرگسال و سایر بازیکنان که زیر 2۳ 
و زیر 21 سال هستند باید همه به تیم کمک کنند و 

در خدمت تیم باشند. با کیفیتی که در این بازیکنان 
می بینم، از پس هر ســه جبهه برخواهیم آمد؛ چه 
در جام حذفی، چه لیگ و چه رقابت های آســیایی. 
نمازی در واکنش به این پرسش که چه پیش بینی از 
عملکرد ذوب آهن در فصل آینده دارد؟ اظهار کرد: 
دوست ندارم پیش بینی انجام بدهم. وی ادامه داد: 
هدف مان 100 در صد قهرمانی است؛ شما به عنوان 
مربی یا ورزشکار اگر هدف قهرمانی نداشته باشید، 
جای اشتباهی را برای کار کردن انتخاب کرده اید. ما 
هدف مان قهرمانی است و تمام تالش مان را می کنیم 

که امیدوارم افتخارات زیادی کسب کنیم.     

صدرنشین چشم خورد

 سوپر جام ر فت روی هوا، 
شفر رسما با دربی مخالفت کرد

خط دفاعی ایران چشــم 
خورد، داسویداینا چشمی! ای 

روزبه، ای روز بد

احسان حدادی دوباره در اوج 

پرتابگر المپیکی دیسک ایران در فصل جدید خود در سال 
201۸ رکوردهای خوبی را به ثبت رسانده و دوباره به روزهای 
اوج خود بازگشــته اســت. او بعد از6 ســال موفق به انجام 
پرتاب باالی 6۸ متر شده اســت. در حال حاضر »حدادی« 
با رکورد 6۸ متر و ۸۵ ســانتی متــر در رده بندی جهانی در 
رده نهم جهان قرار دارد. »فردریــک داکرس« جامائیکایی 
نیز با رکورد 69.6۷ در رده نخســت رده بندی جهانی قرار 
دارد. هرچند احســان حدادی حدود یک متــر با او اختالف 
دارد اما با ادامه این روند صعودی از ســوی حدادی، گرفتن 
پرتابگر جامائیکایی هر چند دشوار اســت اما برای او دور از 

دسترس نیست.

 دومین برد ملی پوشان بسکتبال 
در صربستان

زهرا نعمتی مسافر جاکارتا شد

تیم ملی ایران که در اردوی صربستان به سر می برد، در دومین 
دیدار خود به مصاف تیم دسته دومی Radnicki رفت و به برتری 
رسید. ملی پوشان ایران در این مسابقه 6۵ بر ۴۸ حریف خود را 
شکست دادند. در جریان این مســابقه »حامدحدادی« همان 
ابتدا از ناحیه قوزک پا با مصدومیت جزئی مواجه شد؛ اما دیگر به 
مسابقه ادامه نداد. »میثم میرزایی« نیز از ناحیه چشم آسیب دید 
که برای درمان راهی بیمارستان شد. تیم ملی بسکتبال در ادامه 
برنامه هایش با تیم ملی صربستان دو دیدار دوستانه خواهد داشت.

اردوی صربستان تیم ملی کیفیت مناسبی دارد و اکثر ملی پوشان 
از شرایط تمرینی تیم در این کشور رضایت کامل دارند.

سمیه مصور

راهکار »کی روش« برای مقابله با اسپانیا از نظر »آس«
ســرمربی پرتغالی تیم   ملی فوتبال ایران، روش بازی خود را پنهان نمی کند و می خواهد 
در دیدار مقابل » اســپانیا« از یک سیستم دفاعی چندالیه اســتفاده کند. برنامه 
»کی روش« برای بازی امشب، مانند تقابل با مراکش است. آنها در حالی پیروز شدند 

که در نیمه دوم حتی یک ضربه به چارچوب نداشتند. 
گل پیروزی ایران در وقت های  اضافه به ثمر رسید و یک گل به خودی بود. سرمربی 
پرتغالی می خواهد شاگردانش در زمین خودی بازی کنند تا جایی که حریف دچار 
اشتباه شود و آنگاه  از آن بهره ببرند.حمله های تیم   ملی ایران سریع است. یکی 
از تاکتیک های سرمربی پرتغالی استفاده از »کریم انصاری فرد« است. او بازیکن 
باهوشی است که در دیدار برابر تیم   ملی فوتبال مراکش 1۸ پاس داد. زمانی  که 
»مسعود شجاعی« در جریان بازی قرار می گرفت خط میانی ایران خالق تر عمل 

می کرد. بیش از همه، مدافعان کناری ایران به توپ ضربه می زدند.  

»غالمرضا شعبانی بهار« رییس فدراسیون تیر وکمان گفت: 
برای اینکه نماینده اعزامی ریکرو بانوان در بازی های آسیایی 
جاکارتا مشخص شــود، براساس تصمیم ســتاد برگزاری 
بازی های آسیایی مصوب شد که نفرات برتر ریکرو بانوان در 
چند مرحله رکوردگیری شرکت کنند و در نهایت کمانداری 
که بتواند بیشترین امتیاز را از نظر رکوردگیری کسب کند، 
عازم جاکارتا خواهد شد. بنابراین پس از پایان رکوردگیری 
چون نعمتی باالترین امتیاز را به خود اختصاص داد، از سوی 
فدراسیون، به عنوان تنها نماینده ریکرو بانوان در بازی های 
آســیایی جاکارتا به کمیته ملی المپیک و ســتاد برگزاری 

بازی های آسیایی معرفی شد.

سرمربی سبزپوشان:

هدف »ذوب آهن«قهرمانی است
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مافیای »آب« در استان اصفهان توهم است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

با مسئوالن

در نامه ای به شهردار اصفهان اعالم شد:
هشدار تشکل های زیست  
محیطی درباره آبخوان ها 

تعدادي از تشكل هاي زيست محيطي اصفهان 
با انتشار بيانيه ای خطاب به شهردار اصفهان 
اعالم کرده اند که اگر برداشت از آبخوان 
اصفهان ادامه يابد، بسياری از چاه های در 
اختيار فضای سبز اصفهان می خشكد؛ کما 
اينكه هم اکنون تعدادی از آنها خشک يا کم 
آب شده است و طبيعی است که متعاقب آن 
فضای سبز اصفهان، اعم از چمن، گل، بوته 
و درخت ها خواهد خشكيد. در اين بيانيه 
همچنين عنوان شده که اگر سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری بخواهد چمن ها و 
گل های فصلی و درختچه های موجود که نياز 
آبی باال دارند را حفظ نمايد، قطع درختان 

با ارزش که ستون اصلی فضای سبز شهر و 
در واقع ميراث طبيعی مردم هستند، مانند 
درختان چنار، وسک، نارون و غيره را از بين 
خواهد برد و با آسيب جبران ناپذير به آنها وارد 
خواهد نمود. ضمن اينكه برداشت آب از سفره 
های زيرزمينی در داخل و محدوده شهر در اين 
شرايط که توسط رودخانه، جايگزين نمی شود، 
سرعت فرونشست زمين و حتی خطر تخريب 
برای آثار ارزشمند تاريخی و ميراث فرهنگی 
موجود و ساختمان های مسكونی و ساير ابنيه 
موجود در سطح شهر را نيز موجب می شود. 
از اين رو عاقالنه است که هم اکنون از آبياری 
چمن ها و گل های فصل، خودداری شود.

دبیر اجرایی کنگره نوزادان ایران:
کنگره نوزادان ایران در 
اصفهان برگزار می شود

کنگره نوزادان ايران مهر امســال در دانشگاه 
علوم پزشــكی اصفهان برگزار می شود. دبير 
اجرايی کنگــره نوزادان ايران بيــان کرد: اين 
کنگره با محوريت مشكالت شــايع نوزادان و 
تازه های آن و به مدت سه روز با حضور پزشكان 
متخصص و فوق تخصص نوزادان و کودکان و 
ساير رشته های پزشــكی مرتبط در اصفهان 

برگزار می شود.
 »بهــزاد برکتين« افزود: مهــم ترين هدف از 
برگزاری اين کنگره شناسايی مشكالت شايع 
نوزادان و چالش های موجــود در درمان آنها 
با بهره گيری از آخرين منابع علمی و فناوری 
های روز دنيــا و تعامل بين گروهــی در اين 

زمينه است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان 
اصفهان  خبر داد:

کمک به نیازمندان با حفظ 
کرامت انسانی در اصفهان

100هــزار خانــواده اصفهانی زير پوشــش 
کميته امــداد امام خمينی هســتند.مديرکل 
کميته امداد امــام خمينی اســتان اصفهان 
گفت : بيــش از 450 هزار صنــدوق صدقات 
در اختيار مردم اســتان قرار گرفتــه تا از اين 
طريق بتوانند از خانواده های نيازمند حمايت 
کنند.»حميد رضا شــيران« افزود : سهم هر 
خانواده زير پوشش کميته امداد از کمک های 
صنــدوق صدقــات ماهيانــه چيــزی حدود 
26 هزار تومان اســت.وی با اشــاره به اينكه 
چهار هزار بيمار ســخت درمان زير پوشــش 
کميته امداد امام خمينی اســتان است گفت: 
برای هــر بيمــار، خدماتی همچــون درمان، 
 دارو، هزينه بيمارســتان و پيونــد عضو ارائه 

می شود.

مدیر شعب بانک تجارت در استان:
بانک تجارت در فرودگاه 

اصفهان ارز مسافرتی می پردازد
خارجی  های  مسافرت  تسهيل  منظور  به 
هموطنان ، بانک تجارت در فرودگاه بين المللی 
شهيد بهشتی اصفهان نسبت به پرداخت ارز 
مسافرتی به متقاضيان اقدام می کند.»رضاکيا« 
مدير شعب اين بانک در اصفهان با اعالم اين مطلب 
گفت: مسافران کشورهای خارجی می توانند با 
مراجعه به شعب منتخب اين بانک و ارائه گذرنامه 
معتبر، کارت ملی، بليت پرواز و ويزای کشور 
مقصد اقدامات الزم برای دريافت ارز مسافرتی را 
انجام داده و با دريافت رسيد و تحويل آن به باجه 
 مستقر در فرودگاه اصفهان ارز خود را دريافت
.   کنند

 

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان 
خبرداد: 

تبدیل کارخانه روغن نباتی به 
مجتمع تجاری - تفریحی 

مدير منطقه 11 شهرداری اصفهان گفت: کارخانه 
روغن نباتی خيابان امام خمينی )ره( به مجتمع 
تجاری- تفريحی تبديل و تعدادی از طبقات 
اين مجتمع به مبل فروشان رهنان اختصاص 
داده می شود.»حميد اشرفی« درخصوص طرح 
تبديل کارخانه روغن نباتی به مرکز مبل گفت: 
اين کارخانه آخرين کارخانه ای است که بايد 
لبته در حال حاضر  از اصفهان خارج شود. ا
بخش توليد روغن اين کارخانه تعطيل شده و 
فقط بسته بندی و چاپ برچسب در آن انجام 
می شود.وی با بيان اينكه شهرداری منطقه 11 
با مسئوالن کارخانه روغن نباتی برای تبديل 
اين کارخانه به مرکز مبل وارد مذاکره شده 
 است، افزود: تاکنون ۷0 ساعت جلسه با وکيل و 
مالكان کارخانه برگزار شده و اگر شورای شهر و 
کميسيون ماده پنج اين توافق را تاييد کنند، پس 
از احداث مجتمع تجاری- تفريحی در محل فعلی 
کارخانه روغن نباتی، چند طبقه از اين مجتمع 
به مبل فروشان رهنان اختصاص داده می شود.  

 وقتی قیمت پایین و خرید های اقساطی 
دردسرساز می شود؛

 موتور سیکلت های توقیفی
 جا خوش کرده اند

رييس پليس راهور اســتان اصفهــان گفت: در 
حال حاضر 20 هزار موتورســيكلت توقيفی در 
پارکينگ های اصفهان وجود دارد و سال هاست 
که اين آمار راکد مانده و مالكان اين وسايل نقليه 
کمتر تمايل بــه خارج کردن آنهــا از پارکينگ 
دارند. ســرهنگ »رضــا رضايی«  اظهــار کرد: 
سال هاست که اين آمار راکد مانده و مالكان اين 
وســايل نقليه کمتر تمايل به خارج کردن آنها از 
پارکينگ دارند. وی با بيــان اينكه قيمت پايين 
و فروش اقســاطی موتورســيكلت از مهم ترين 
داليل تمايل نداشــتن افراد برای بازپس گيری 
موتورســيكلت های توقيفی است، افزود: در اين 
راســتا نيروی انتظامی طرح های تشويقی را به 
مناســبت های مختلف اجرايــی می کند و بعضا 
نيز مورد استقبال قرار می گيرد.وی با بيان اينكه 
هيچ موتورسيكلت دودزا و از رده خارج شده ای 
بار ديگر شــماره گذاری نمی شــود، اضافه کرد: 
تنها موتورســيكلت هايی که عمر مفيد داشــته 
و از لحاظ فنی نيز در ســالمت هستند بار ديگر 
شماره گذاری می شود و ساير موتورسيكلت ها نيز 

اسقاط خواهد شد.

 مدیر هماهنگی و نظارت بر معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:
ماندگاری خط کشی معابر شهر 

تضمین می شود
مدير هماهنگی و نظارت بر معاونت حمل و نقل 
و ترافيک شــهرداری اصفهان از اختصاص پنج 
ميليارد تومان اعتبار برای خط کشی خيابان های 
شهر خبر داد و گفت: از ســال گذشته سياست 
اجرا و نگه داری خطوط عابر پياده به اجرا درآمد 
و پيمانكار موظف شد ماندگاری و رويت پذيری 
خط کشی ها را در طول سال تضمين و تامين ند.

»محمدتقی يزديــان« اظهار کــرد: از آنجا که 
درخشندگی خطوط معابر، استفاده از رنگ های 
با استاندارد روز و قابل رويت بودن از ويژگی های 
مهم خط کشــی های خيابان های ســطح شهر 
است، در سال جاری پنج ميليارد تومان بودجه در 
خصوص خط کشی سرعت گاه ها، خيابان های 

شهر در نظر گرفته شده است.
وی با بيان اينكــه توجه به خطــوط راهنمايی 
و رانندگــی باعــث کاهــش حجــم ترافيک، 
رعايــت حقــوق راننــدگان و عابــران پيــاده 
و نيز رانندگــی اصولی می شــود، تصريح کرد: 
خط کشــی طولی خيابان ها و بزرگراه ها، خط 
کشــی گذرگاه های عابر پياده و نيز خط کشی 
ســرعت گاه ها به موازات هم پيش می رود، زيرا 
 هر کدام به نوبه خود از اهميت خاصی برخوردار 
است.يزديان يادآور شد: وضعيت آب و هوا، وجود 
گرد و غبار، اصطكاک الستيک خودروها با سطح 
خيابان و نيز جنس ســنگدانه های آســفالت، 
عواملی است که باعث کم رنگ شدن يا محو شدن 
کامل خط کشــی های معابر در فصول گرم سال 
می شود، به گونه ای که خطوط به رغم ماندگاری، 
دچار تيرگی و جرم پذيری می شــود، بنابراين 
مردم تصور می کنند که خطوط پاک شده است، 
 اما پس از هر بارندگی شاهد نمايان شدن خطوط

 هستيم.

»محسن مهرعليزاده« در نشست خبری با اصحاب 
رســانه اظهار کرد: در دولت های نهم و دهم شرايط 
پولی و درآمدی خوبی داشتيم اما شرايط اقتصادی 
خوبی را تجربه نكرديم. تصور همگان در شرايط فعلی 
اقتصادی و در روند »پسابرجام« اين بود که براساس 
يک عهدنامه بين المللی قرار است تعامالتی در سطح 
جهان صورت گيرد و بدون هيچ تهديدی ايران بتواند 

با همه کشورهای جهان رابطه داشته باشد.
 آمار مسافران روسیه به ایران تقریبا صفر

مهرعليزاده تاکيد کرد: نزديک بــه 100 هزار نفر از 
ايران به روســيه ســفر می کنند اما آمار گردشگران 
از روســيه به ايران تقريبا صفر اســت! چرا اصفهان 
نبايد بتواند از روسيه گردشگر جذب کند؟ بايد پرواز 
مستقيم اصفهان به سن پترزبورگ برقرار شود و اين 
ارتباط هوايی بايد نســبت به ديگر شــهرهای مهم 
جهان نيز صورت گيرد. وی بيان داشت: در خصوص 
آب، عمران و وضعيت معيشتی مردم اقدامات بسيار 
ارزشمندی انجام شــده، به عنوان مثال در خصوص 
تنظيم بازار شب عيد در استان اصفهان نيز اقدامات 
خوبی صورت گرفت و با وجود شوک نوسانی در قيمت 
ارز اين تعادل حفظ شد.استاندار اصفهان تصريح کرد: 
مردم با شگردها و طراحی های دشمن از مسير خارج 
نمی شوند و مسئوالن اســتان اصفهان اجازه ندادند 
هيچ کااليی بی دليل گران شود و با مكانيزم های الزم 

ثبات قيمت ها برقرار شد.
بودجه 400 میلیاردی برای تونل سوم

وی اضافه کرد: برای تونل سوم کوهرنگ در سال 96، 
۷0 ميليارد تومان بودجه تخصيص داده شــده بود 
که امســال اين رقم به 393 ميليارد تومان رسيده و 
ارتباطی به درآمدهای استان اصفهان ندارد؛ استان 
اصفهان جايگاه دوم صرفه جويی در مصرف آب کشور 
را دارد. مهرعليزاده با اشاره به بازديد از تصفيه خانه ها، 
سردخانه ها و موزه آب سن پترزبورگ کشور روسيه 
افزود: با وجود منابع آبی زياد در اين شهر، مصرف آب 
بسيار پايين است و همه پساب آن تصفيه می شود تا 
محيط زيســت نيز از بين نرود. وی ابراز داشت: 280 
ميليون متر مكعــب از 320 ميليون متر مكعب آب 
در اســتان اصفهان بايد بازيابی شــود اما فقط 120 

ميليون متر مكعــب از اين مقدار بازيابی می شــود؛ 
سطح چاه های استان اصفهان بسيار پايين آمده که 

البته خيلی نگران کننده نيست.
60 هزار کشاورز در 66 رسته کاری مشغول 

به کار می شوند
استاندار اصفهان تصريح کرد: طرح اشتغال کشاورزان 
استان اصفهان در نوع خود بی نظير است چراکه طرح 
عملياتی فكرشده دقيقی و ارزشمند است. اين طرح 
از بُعد کرامت و مشــارکت های مردم بسيار مطلوب 
اســت و حتی حقوق اتباع بيگانه نيز در آن مشخص 
شده اســت. وی ادامه داد: 66 رســته کاری در اين 
طرح تعريف شــده تا در تمام شــهرهای در مســير 
زاينده رود که بر اثر خشكســالی آســيب ديده اند، 
مشــاغل جايگزين اجرايی شــود. مهرعليزاده بيان 
داشــت: هفت هزار و 845 طرح در سراســر استان 
اصفهان با ســرمايه گذاری  دو هــزار و۷00 ميليارد 
تومانی برای اشتغال کشــاورزان در نظر گرفته شده 
که هزار و ۷00 ميليارد آن به شكل تسهيالت از طريق 
بانک ها و در قالب تســهيالت تكليفی و800 ميليارد 
تومان آن از طريق ســرمايه گذاری های خصوصی و 

دولتی صورت می گيرد.
درآمد 600 هزار تومانی هر کشاورز از طریق 

انرژی خورشیدی

اســتاندار اصفهان اضافه کرد: برای بازيابی پساب و 
بازيابی آب برای تصفيــه، 110 ميليارد تومان اعتبار 
تخصيص داده شــده و برای جمع آوری و هدايت آب 
از تصفيه خانه ها نيز 160 ميليارد تومان اعتبار در نظر 
گرفته شده اســت. وی ادامه داد: برای تامين مصرف 
برق خانگی هزار منزل کشــاورز در شرق اصفهان از 
پشــت بام و حياط آنان برای نصــب صفحات انرژی 
خورشيدی استفاده شده تا هر خانه بتواند 5 کيلووات 
برق توليد  کند؛ کشاورزان اين ميزان برق توليدشده 
را به دولت می فروشــند به طوری که برای هر خانوار 
ماهيانه 600 هزار تومان درآمد حاصل خواهد شــد. 
مهرعليزاده عنوان داشت: از افراد توانمند در حوزه های 
مختلف مديريتی استفاده می کنيم ولی هيچ گاه دِر 
استان را روی نيروهای غير بومی توانمند نمی بنديم؛ 
اول همه ايرانی هستيم و سپس يكی اصفهانی، قمی 

يا... است. آنچه مهم است، توانمندی است.
روی حاشیه سازی های شورای شهر اصفهان 

حساس هستم
وی با بيان اينكه در حال حاضر ارتباط با يكی از 14 
خواهرخوانده اصفهان عملياتی شــده است، گفت: 
سن پترزبورگ نخستين مقصد ما برای تحقق ارتباط 
با شــهرهای خواهرخوانده اصفهان بــود و اين روند 
ادامه خواهد داشت؛ چراکه ارتباط با خواهرخواندگی 

نبايد صرفا روی کاغذ باشد. استاندار اصفهان تاکيد 
کرد: روی حاشيه سازی های شــورای شهر اصفهان 
حساســيت داريم و فرمانداری در اين خصوص ورود 
پيدا کرده است زيرا اســتانداری و فرمانداری در اين 

خصوص مسئوليت دارد.
معیاری برای اصالح طلب یا اصولگرا بودن   

افراد در اصفهان وجود ندارد
وی با اشاره به پرســش يكی از خبرنگاران مبنی بر 
آخرين وضعيت تصميم گيری جهــت تعيين مكان 
تجمعات يادآور شــد: مكان يابی بــرای تجمعات در 
اســتان اصفهان جلوتر از ديگر استان هاست و برای 
اين کار مكان مشــخصی در نظر گرفته شده است.

مهرعليزاده ابراز داشــت: در تعيين فرمانداران هيچ 
دخل و تصرفی از طرف نمايندگان مجلس شــورای 
اسالمی وجود نداشته اســت؛ به دليل غيرفعال بودن 
احزاب و نمايندگان رســمی آنان در استان اصفهان، 
معياری برای اصالح طلــب يا اصولگرا بــودن افراد 

وجود ندارد. 
وی در واکنش به سؤال يكی از خبرنگاران که شما به 
اصفهان آمديد تا تير خالص را بــه زاينده رود بزنيد، 
اضافه کرد: مافيای آب در استان اصفهان توهم است، 
من نيامده ام که تير خالص بــه زاينده رود بزنم، بلكه 
آمده ام تا زاينــده رود را احيا کنم؛ زاينــده رود بايد 
 زنده شــود و تمام انرژی من برای همين کار صرف 

می شود.
آمار میزان آب سد زاینده رود هر روز روی 

میز من است
استاندار اصفهان متذکر شد: مشكالت ميان استانی 
آب تا حد زيادی برطرف شده و سد زاينده رود ظرفيت 
آبگيری مجدد را دارد؛ طرح انتقال آب از خليج فارس 
به اصفهان نيز در حال مطالعه و پيگيری است، جالب 
است بدانيد که آمار ورودی و خروجی سد زاينده رود 
و ديگر منابع آبی استان اصفهان صبح، ظهر و عصر هر 
روز روی ميز من است. وی بيان داشت: قطع و وصل 
نوبتی برق استان  اصفهان و اســتان های همسايه از 
اوايل خرداد کنترل می شــود که البتــه نيازمند کار 
بيشتری اســت؛ شــير انتقال آب اصفهان به يزد در 
اختيار اســتان اصفهان اســت و ميانگين آب شرب 

انتقالی به يزد  5.1 ميليون متر مكعب است.

مافیای »آب« در استان اصفهان توهم است
  مهرعلیزاده در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد:  

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری:
نردبان ۴۰ متری آتش نشانی به اصفهان رسید

مديرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری اصفهان گفت: نردبان 40 متری آتش نشانی 
ساخت کشور اتريش و آلمان به اصفهان رسيد.

»بهزاد بزرگزاد« اظهارکرد: نردبان 40 متری آتش نشــانی يكی از بهترين برندهاست که با مدرن ترين 
نردبان های اروپايی برابری می کند. وی با اشاره به تفاوت نردبان 40 متری با ديگر نردبان های معمولی 
آتش نشانی گفت: نردبان 40 متری »بازو مفصلی« است به اين معنا که وسعت بيشتری از محيط پيرامون 
را به صورت عمود تحت پوشش قرار می دهد و در راستای افق خورشيدی نيز به راحتی قابل استفاده است. 
وی ادامه داد: برای خريد اين نردبان 40 متری سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان اعتباری بالغ بر پنج 
ميليارد تومان هزينه کرده است. بزرگزاد خاطرنشان کرد: با تجهيز سازمان به نردبان 40 متری می توانيم 

و حريق ساختمان های بلند را به راحتی کنترل کنيم.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان:
حضور دست فروشان در کنار جاده میزان تصادفات را باال برده است

مدير کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: حضور دست فروشان در کنار جاده عامل افزايش 
تصادفات شده است. وی اظهار داشت: حضور دست فروشــان در کنار جاده های استان يكی از مشكالتی است که 
راهداران با آن برخورد داشته اند چرا که وجود آنها باعث افزايش تصادف و بروز خسارت هم برای خود شخص و هم 
برای رانندگان در حال عبور است. وی افزود: رانندگان به دليل عدم وجود پيش آگاهی در طول مسير پس از مشاهده 
اين افراد تغيير مسير خواهند دادکه اين تغيير مسير ناگهانی باعث ناتوانی در کنترل خودرو و بروز تصادف و همچنين 
ايجاد وقفه در ترافيک عبوری خواهد شد. مدير کل راهداری و حمل و نقل جاده استان اصفهان اعالم کرد :خروج 
وسايل نقليه از جاده و برخورد با خودروهای توقف کرده و سرنشين آن و همچنين خود دستفروشان از موارد ديگری 
است که جان و مال شهروندان را تهديد می کند. وی افزود: بر اساس ماده هفت قانون ايمنی راه ها که استقرار هر شيئی 
در راه ها و حريم قانونی آن و همچنين هر گونه عمليات که باعث اخالل در امر عبور و مرور شود را ممنوع کرده است. 

 مديرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
طی دوازده ســال گذشــته، چهارهزار و 8۷4 
چاه غيرمجاز درسطح اســتان اصفهان مسدود 

شد.»مســعود ميرمحمدصادقی« 
در گفــت و گو بــا خبرنــگار مهر 
اظهارداشت: به دنبال مسدودکردن 
بيش از چهار هزار چــاه غير مجاز 
در ســطح اســتان در اين سال ها 
صرفه جويــی 194.5 ميليون متر 
مكعب در مصــارف آب زيرزمينی 
استان اصفهان حاصل شده است. 
وی  از پر شدن دو هزار و ۷68 حلقه 
چاه غير مجاز در ســال های 94 تا 

96 خبر داد و بيان داشت: در سال 92، يک هزار 
و 266 حلقه چاه غير مجاز شناســايی شد و در 
سال 93 اين رقم به 393 حلقه رسيد و در سال 
94، 563 و در سال 95 به يک هزار و 622 و در 

سال 96 به 689 حلقه چاه غير مجاز رسيد.
مدير عامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
اعالم کــرد: وزارت نيرو با توجه بــه تجربيات 
حاصل از عملكــرد وظايف و تكاليــف قانونی 
مندرج در قانون هــای برنامه  چهــارم و پنجم 
توسعه کشور مبنی بر جبران 25 درصد از کسری 
حجم مخزن دشــت های دارای بيالن منفی در 
هر دوره و به رغــم تحقق اين هــدف در طول 

برنامه های ياد شده، به منظور برون رفت از اين 
وضعيت بحرانی نســبت به تنظيم و پيشنهاد 
طرح احيا و تعادل بخشــی منابع آب زيرزمينی 

کشــور به شــورای عالی آب اقدام و خواستار 
افزايش عملكرد تعادل بين منابع و مصارف در 
آبخوان های کشور در سال 94 و سال های برنامه 
ششم شد. وی بيان داشت: اين طرح برای تثبيت 
سطح آب زيرزمينی در شــرايط فعلی و جبران 
کل کسری حجم مخزن دشت های دارای بيالن 
منفی در کل کشور به طور متوسط به ميزان 4.6 
ميليارد مترمكعب در هر ســال است که برای 
اجرا در سال 94 و سال های برنامه ششم توسعه 
برنامه ريزی شده است. مير محمد صادقی گفت: 
برای طرح احيا و تعادل بخشــی، پانزده پروژه 

تعريف شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

 مسدودکردن حدود ۵ هزار چاه غیرمجاز 
طی ۱۲ سال در اصفهان

مديرکل پيشگيری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: براســاس قانون، شهرداری مكلف 
است با متخلفانی که اقدام به نصب برچسب های 

تبليغاتی روی در و ديوار منازل می کنند، برخورد 
قانونــی کند. »حســن محمدحســينی« اظهار 
کرد: متاســفانه برخی از مشــاغل خاص با نصب 
برچسب های تبليغاتی روی در، ديوار و آيفن منازل 
به شهروندان خســارت وارد می کنند. وی افزود: 
براساس ماده 92 قانون شهرداری ها تبليغات روی 
معابر شــهر به جز در اماکنی که شهرداری آنها را 
مجاز شناخته ممنوع است و متخلفان تعدی کننده 
به حقوق عمومی و قانون محســوب می شــوند.

مديرکل پيشگيری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان ادامه داد: شهرداری بر اساس وظايف قانونی 
خود ابتدا به متخلفان اخطار می دهد و سپس در 

صورت اصرار به تخلف، طرح شكايت با مستندات 
الزم تهيه و به دستگاه قضايی ارجاع داده می شود.

او اضافه کرد: پس از بررســی در دستگاه قضايی 
دســتور قطع تلفن همراه مندرج در 
برچسب های تبليغاتی صادر می شود.

وی خاطرنشــان کرد: صنف متخلف 
بايد نسبت به پاکسازی برچسب های 
تبليغاتــی اقدام و خســارت وارده به 
منازل را جبران کنــد در اين صورت 
نســبت به وصل تلفن همــراه صنف 
مربوطه با هماهنگی دستگاه قضايی 
اقدام می شود. مديرکل پيشگيری و 
رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان 
گفت: شهروندان می توانند شــكايت خود در اين 
زمينه را از طريق 13۷ مطرح تا نيروهای خدمات 
شهری مناطق نسبت به تهيه مستندات و گزارش 
اقدام کنند.محمدحســينی اضافه کرد: البته اگر 
از طريق نصب برچسب های تبليغاتی خسارت به 
اموال شهروندان وارد شود، آنها می تواند از شخص 
شكايت کنند تا شهرداری از طريق ماده 92 ورود 
و موضوع را پيگيری کند. وی تاکيد کرد: در قانون 
برای نصب برچسب های تبليغاتی جريمه در نظر 
گرفته شده است، اما شهرداری به دنبال دريافت 
جريمه نيست و در نظر دارد با قطع تلفن همراه، فرد 

متخلف را تنبيه کند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان:

 شماره تلفن برچسب های تبلیغاتی
 قطع می شود
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افقی:
1- نام ها - خانه - وســيله آرد کردن گندم، جو 

و غالت
2- همدم - بندري در فرانسه - خوشي زياد

3- پدر آذري - خــداي باســتان - زهرآلود - 
نيکوکاران

4- رود اروپايــي - مــادر - عامه مــردم تحت 
سرپرستي سلطان

5- از بازيکنان اسبق مطرح در تيم ملي فوتبال 
- بدسليقه - پيشوند روز و سال

6- کامل - پول کاغذي - نهي کردن
7- مساوي - پايه - درياچه ترکيه - بادبان کشتي

8- از نام هاي مردانه - گناه - خيمه
9- خاندان - درخت چهار مغز - لحظه کوتاه - از 

ضماير فرنگي
10- انجير - مقام و حالت شهر يا کشوري نسبت 

به شهرها يا کشورهاي تابع آن - ورم عضوي
11- رود اروپايي - گاليه - گزارش
12- بصير - دلجويي - تکيه دادن

13- روشــني شــعاع آفتاب - چرک - ضمير 
مخاطب - دارو

14- راه فرار - کشو - داراي اختالفات روحي
15- جانوري از رده عنکبوتيان - کشــوري که 
پرچم خود را تغيير داد - نخستين شهيده اسالم

 عمودی:
1- رتبه هفتم جهان به لحاظ رشــد اقتصادي، 
نرخ رشد اقتصادي اين کشــور 8/6درصد است 
- اقتصادداني که معتقد اســت اصالح قيمت ها 
نهايت توسعه نيســت؛ ولي قيمت هاي نادرست 

غالبا به بي فرجام ماندن توسعه منجر مي شود
2- نوعي پارچه براق - سرور - پول سامورايي ها 
- نقدينه ترين ابزار تجاري انــرژي در بازارهاي 

جهاني
3- کوهي در مکه - قافله - نامي زنانه

4- ضمير غايب - آماس - پهلوان - روشني بخش
5- خانه بزرگ - طمع - شبيه - تصديق روسي

6- از عمــده کاالهــاي صادراتي کشــورهاي 
آفريقايي - آنچه به ذهن خطور کند

7- شــرنگ - ظرف غذا - مستمري - سرپرست 
مردم

8- پياله - روشني اندک - محل نان پختن
9- لطيف - جايگاه درندگان - واحد شــمارش 

غذا - عالمت مفعول بي واسطه
10- از توابع استان کرمان - راهنمايي

11- حرف ندا - از حبوب - ســوراخ ســوزن - 
ده هزار

12- کار کلنگ - پاره کردن - هنر انگليســي - 
همان بس است

13- چراگاه ايالت - لطافت
14- از مواد ساختمان سازي - لحظه کوتاه - دارو 

- نام مردانه فرنگي
15- از آفت هاي مهم سيستم بانکي - پول اوليه 

تجارت و معامله
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یادداشت

 در وجود آدمی، نيازهای متعدد روحی وجود دارد که مستلزم 
پاسخگويی مناسب است؛ اما متاسفانه انسان گاهی اصال به اين 
نيازها توجهی ندارد و به دنبال يافتن پاسخی مناسب برای آنها 
نيست. گاه نيز با وجود اينکه نياز درونی اش را حس می کند اما 

در دريافت پاسخ، مسيری غلط می پيمايد.
ازجمله نيازهای روحی انســان، ارتباط انسان با »خود« است. 
بشر امروز  برخالف پيشرفت های متعدد در برقراری ارتباطات، 
در بازشناسی اين نياز به شدت ضعيف عمل کرده است. مشکل 
انسان امروز، در برقراری ارتباط با ديگران نيست؛ بلکه در عدم 
برقراری ارتباط با خويشتن است. گم کردن خود و دفن شدن 
حقيقت وجودی اش در البه الی نيازهای مــادی، او را از خود 
بيگانه ساخته است. اگر بشريت برنامه ای برای ارتباط انسان با 
خود، نداشته باشد شاهد فجايع  و مصايب بزرگ تری خواهد بود.

ارتباط انسان با خود، او را به تفکر در مورد رفتارها و گرايش هايش 
وا می دارد و همين تامل هاست که صبر او در برابر مصيبت و خطا 
را افزون می کند. از جمله فوايد ارتباط انسان با خود، رفع غفلت 
است. وقتی انســان از درون خود  برخويشتن ناظری گماشت، 
تذکرها و نصايح آن ناظر درونی، او را به خود می آورد و غفلتش را 
می زدايد. دستور به انديشيدن قبل از شروع هر کار و مکث کردن 

قبل از هر گفتار، ناظر به همين موضوع است. 
الزم است بر ميزان ارتباط با خود بيفزاييم و هر روز مدت زمانی 
را ولو محدود به  انديشيدن به خود اختصاص دهيم؛ همچنين 
به  فرزندان خود نيــز از همان دوران کودکــی  فکر کردن  به 
خويشتن را بياموزيم. هرچقدر خلوت انسان با خود بيشتر باشد، 
بهره گيری اش از نيروی عقل  نيز افزون تــر خواهد بود.  البته 
منظور از خلوت با خود، ترک دنيا نيست؛ زيرا زندگی اجتماعی 
و بودن در بين ديگران، جزو الينفک زندگی بشر است. می توان 
در جمع بود و در عين حال با خود نيــز خلوت کرد. نتيجه اين 
خلوت های درونی برای انسان اين است که »حالل« او را از شکر 

بازندارد و »حرام« صبرش را نربايد.

کمی شکیباتر باشیم

 زهرا ابراهیمی

دیــدار  تماشــای 
تیــم ملــی تونس با 
انگلیس در جام جهانی 
2018روسیه، در بنای 
تاریخــی آمفی تئاتر 
ال .جــم کــه یکی از 
بهترین معماری هــای 
تئاتر در دنیاست و در 
زمان حکومت رومی ها 

ساخته شده است

عکس روز

تماشای فوتبال در 
سالن آمفی تئاتر 

تاریخی

 روستازاده ای که سوگلی شاه شد)3(
اگر عکس هايی را که از »انيس الدوله« باقی مانده ديده باشيد، اين نکته به 
ذهن متبادر می شود که »ناصرالدين شاه« چگونه می تواند عاشق انيس 
شود و او مونس اش باشد؟ شاهان معموال دنبال زن هايی بودند که چهره 
زيبايی داشــتند يا اگر اين را نداشــتند، به قصد پايداری روابط سياسی 
وصلت می کردند و زنی را به زنان بی شمار حرمسرای خود می افزودند. 
اما انيس الدوله نه چهره  زيبايی داشت که گلوی شاه پيش او گير کند و نه 
از خاندان اسم و رسم داری بود که سلطنت شاهی را پايدارتر سازد؛ ولی 

آنچه انيس داشت به هزاران چهره زيبا می ارزيد.
انيس خيلی زود فهميــد که اگر بخواهد ميان اين همــه زنان صيغه ای 
و عقدی شــاه دوام بياورد، بايد خود را الجرم باال بکشــد؛ از همين رو به 
مشــق و درس روی آورد و  از کتاب ها و مالباجی هــای آن روزگار، علم 

آموخت. او بسيار کتاب می خواند و با 
خواندن، رموز سياست بر او يکی يکی 
کشف می شد. مادر شــوهرش يعنی 
»مهدعليا« که خود اســتادی بود در 
سياست، دست همه زنان را در تاريخ از 
پشت بسته بود. عروس و مادر شوهر هر 
دو وجه مشترکی داشتند؛ اينکه در امور 

سياسی  دخالت می کردند.

بریده ها

مهم ترين داروی ســرماخوردگی، قربون و صدقه رفتن است. به اين 
صورت که وقتی مدام قربون فرد بيمار ميری، ويروس ها ميگن اين چقدر 

خوشبخته و از حسادت می ميرن!
يادمه تو دوران مدرسه، يهو وسط کالس بوی ميوه می پيچيد؛ پرتقال،   
خيار يا... . هنوزم برام سواله که آخه بزرگوار مگه مجبور بودی؟ نمی تونستی 

تا زنگ تفريح صبر کنی؟!
 دوغ خوردن واسه رفع تشنگی، عين استخر  رفتن واسه رفع خستگيه. 

جفتش آدمو گول می زنه فقط!
شما از صعب العبورترين مسيرها با تجهيزات کوهنوردی بری تا برسی 

به بکرترين مناطق کشور، يهو می بينی دو تا پرايد اون گوشه پارک کردن!
لعنتی پشه خودش کم استرس آوره، با ورودش موزيک اضطراب آور هم 

می زنه!
پنکيک مگه جزو لوازم آرايشــی نيســت؟ اين خارجــی ها چطوری   
می خورنش؟ من بچه بودم يک بــار خوردم چند روز حالم بــد بود. واقعا 

خارجی ها عجيبن!
شب عروسی دو ساعت شام دير می رسه، مهمون ها موقع غذا خوردن   
خودشون رو خفه می کنن؛ اون وقت بعضی ها انتظار دارن تو ماه رمضون بعد 

از 16 ساعت غذا نخوردن، سر سفره افطار خيلی ريلکس بنشينی!
 رو آسفالت راه ميری قشنگ می فهمی داری ذوب ميشی و قدت کوتاه 

ميشه. قد من 186 بود؛ وقتی که رسيدم خونه فکر کنم 145شده بودم!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

مــا فقــط در نتیجه یــک انتخاب 
نامناســب، پانــزده کیلــو چــاق 
نمی شویم و معموال یک تصمیم 
نادرســت به تنهایی و یک شــبه 
روابط مان را بــه هم نمی ریزد.

ما در جایــی که هســتیم قرار 
داریــم، چــون هــر روز در پــی 
انتخاب هــای  دیگــر،  روزی 
ناآگاهانه یا ناســالمی را تکرار 
کرده ایم که ما را به واقعیت و 

موقعیت کنونی رسانده است .
 
سوال های درست/ دبی فورد

ما هــر روز انتخاب های 
ناآگاهانــه را تکــرار 

می کنیم!

شــالوده  بــر  مــا  امــروِز 
انتخاب هایــی کــه دیــروز، 
سه روز، ســه ماه یا سه سال 
پیش کرده ایم، بنا می شــود. 
ما فقط بر مبنای یــک انتخاب، 
بدهی کالنی به بار نمی آوریم.

درخت عجيبی در يورکشير )Yorkshire( که سراسر پوشيده از تار ابريشم 
است، به ترسناک ترين درخت منطقه تبديل شده است. درختی که تارهای 
اطراف آن توســط هزاران کرم تنيده شده و بيشتر شــباهت به فيلم های 
ترسناک دارد تا منظره ای طبيعی. تصوير اين درخت عجيب و ترسناک که 
در نزديک يک روستای کوچک در اين منطقه قرار دارد، نخستين بار توسط 
يک پليس گرفته شد که معتقد بود، وقتی از کنار اين درخت می گذشته به 
نظرش اين درخت در حال حرکت بوده است. همين موجب شد تا نظرها به 

سوی اين درخت عجيب و ترسناک جلب شود.

عجیب ترین و ترسناک ترین درخت دنیا! 

دختر جوان تبتــی که به تازگــی وارد حرفــه مدلينگ شــده، با چهره 
عجيب اش، غوغايی در صنعت مد راه انداخته اســت. »ســوناينا« صورت 
عجيبــی دارد و بينــی او از روبه رو بســيار پهن و شــبيه به شــخصيت 
ســاختگی فيلم »آواتار« اســت. فيلم آواتار محصول ســال 2009 است 
و پرفروش ترين فيلم تاريخ ســينما محســوب می شــود که شخصيت 
 ســاختگی اين فيلــم در واقــع موجــودی بيگانــه از ســياره ای ديگر 

است.

دختر تبتی شبیه آواتار

پس از گذشت پنج هفته از فوران آتشفشان »کيالويا« در هاوايی، ساکنان 
اين شهر با سنگ های زيتونی گران قيمت در خيابان ها و گذرگاه های اين 
شهر مواجه شــدند. روزنامه »ديلی ميل« گزارش داد که اين سنگ های 
کوچِک قيمتی در طول فوران آتشفشــان و از گدازه های آن رها شده اند.

ســاکنان محلی به اين ســنگ های قيمتــی در اصطالح »ســنگ های 
کوچک کيالويا« می گويند.يک زمين شــناس به نام »شيِرل جانسکی« 
تاييد کرد که اين سنگ ها متعلق به فوران کيالوياست. الزم به ذکر است که 

قيمت هر قيراط خالص آن 450 دالر است.

فوران سنگ های قیمتی از آتشفشان هاوایی

مشترک مورد نظر »االغ« است!
 14-  توی يکی از بلوتوث ها نوشته شــده بود که تمام بارها روی کول آدم هاست و 

االغ ها با کيف تمام پشت سرشان راه می روند.
 15- االغک قصه ما سوتی می دهد و اشتباهی، آن را به گوشی يکی از آدم ها 

می فرستد. او کمی دورتر از بقيه مشغول کار است که آن را می بيند. برای 
يک لحظه خون جلوی چشــم هايش را می گيرد، ولی کاری نمی کند و 

عقل و هوشش به کمکش می آيد.
16- يواشکی پيش بقيه می آيد و بلوتوث خرکی را به همه نشان می دهد. 
) اگرما آدم ها اين کار را با همديگر بکنيم، می گويند: آدم فروشی! ولی 
چون طرف آدم ها خر است، هيچ کس چيزی نمی گويد. بگذريم يعنی 

بی خيالش شويم(.
 17- مردم همگی شــال و کاله مــی کنند و پنجه بوکــس، النچيکو و 

زنجيرهای شــان را برمی دارنــد. بلند، با هم می گويند: نشــان تان 
می دهيم که ما خريم يا شما پدرسگ صاحب های بی جنبه تازه 

به دوران رسيده و به طرف صحرا هجوم می برند.
 18- مردم از هر طرف آنها را محاصــره می کنند. بعد با هم 
می گويند: چهار سه، دو يک و همگی آنها را از جمله االغک 

مورد نظر ما، دستگير می کنند.
 19-  موبايل های شان را از زير سم و شکم شان درمی آورند 

سخنرانی خيلی و می خواهند دخل آنها را بياورند که االغک مورد نظر ما، يک 
به  و همه را به را سخنرانی به ياد ماندنی درمورد صلح و دوستی ايراد و همگی را 

به گذشت و بخشش دعوت می کند!

روان شناسی 
به دنیا آمده است. یکی از  مهم ترین کارهای  اکبرپور، مقابله با کرده اند.  »احمداکبرپور« در سال 1349 در چاه ورز المرد فارس زبان های زیادی ترجمه شده و جوایز زیادی هم دریافت کودکان و نوجوانان می نویسد. کتاب هایش به خوانده است و سال هاست برای 

 
تا آنان بروند و کشک شان را بسابند.آینده » کشک های خفن« را به چین و کره صادر کند چین و کره صادر کرده است. اکبرپور تالش دارد در سال های همه چیز به نقاط دنیا صادر می کنند، اکبرپور ادبیات فارسی به شرکت های بزرگ چینی و کره ای است. در این روزگار که چین و کره 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

