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ارتباطبامدیرانشهریاصفهانآسانترمیشود
رییس اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری:
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اگرمشترکانصرفهجوییکنندقطعیبرقنخواهیمداشت
مدیر بخش مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:
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11

امام جمعه موقت اصفهان:

مخالفتی با کنسرت نداریم 
با موسیقی تحریک کننده مخالفیم

امام جمعه موقت اصفهان گفت: ارتباط با علما به معنای دیدار با 
آنها نیست؛ زیرا علما هوس دیدار با مسئوالن را ندارند.آیت ا... 
»سیدابوالحسن مهدوی« ظهر دیروز در خطبه های نماز جمعه این هفته 

اصفهان با اشاره به اینکه ارتباط با علما به معنای دیدار با علما نیست...

آگهی تجدید مزایده
شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 5/156 مورخ 97/02/29 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان 
مدیریت اجرای بازار روز )جمعه( واقع در فالورجان – بلوار سپاه – کوچه شهید کریم زاده با مساحت تقریبی 3450 مترمربع را 
طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید .

قیمت پایه مزایده:
الف ( قیمت پایه اجاره براساس قیمت کارشناســی ماهیانه مبلغ 14/000/000 ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی 

برنده مزایده خواهد بود .
ب ( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 97/04/23 به دبیرخانه 

حراست شهرداری تحویل نمایند.
ج ( کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، ارزش افزوده ، چاپ آگهی و ...  به عهده برنده مزایده می باشد . 

د ( شهرداری )کمسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

جواد نصری  شهردار فالورجان

نوبت اول

  وزیر ارتباطات ومعاون رییس جمهور در آخرین روزهای هفته گذشته به استان اصفهان آمدند؛

سفر اصفهانی خانم و آقای »الف«
وزیر دهه شــصتی دولت روحانی و معاون رییس جمهــور، در آخرین 
روزهــای هفتــه ای کــه گذشــت، میهمــان اصفهانی هــا شــدند. 
»محمدجوادآذری جهرمی« به اردستان رفت تا چند پروژه »مخابراتی« و »خانه کشتی«  
را افتتاح کند، با نوجوانان اردستانی فوتبال بازی کند و در جمع دانشجویان و نخبگان 
این شهرستان نیز سخنرانی داشته باشد و با روی باز شنوای سخنان و درد دل های 
آن ها باشد. تصاویر نشــان می دهد، ســفر جوان ترین عضو کابینه پیردولت، با 
استقبال خوبی از سوی جوانان اردستانی روبه رو شده است. وزیر در این سفر 

وعده داد که بازار آشفته ایران تا 10 روز دیگر به تعادل می رسد. 
میهمان بعدی »معصومه ابتکار«  معاون رییس جمهور در امور زنان 
بود که زیاد به اصفهان می آید. رفــت و آمدهای قبلی او در مقام 
رییس سازمان محیط زیست نتوانست گرهی از کوه مشکالت 
مربوط به خشکســالی و بی آبی، زاینده رود و آلودگی هوای 
این شــهر باز کند. او این بار آمده بود تــا درباره نقش زنان 
در مدیریت شــهری ســخن بگوید. ابتکار در این سفر از 
وعده هایی که سابق بر این برای نجات زاینده رود و وضعیت 
آلودگی هوای اصفهان داده بــود، حرفی نزد. درعوض 
گفت: زنان به دلیل ویژگی های خاص، مرتکب تخلفات 
مالی و اداری نمی شوند و باید از شایستگی های آنان 
در حوزه هــای مدیریت کالن، آمــوزش و پرورش، 
ارشاد اسالمی، امور فرهنگی و سیاسی و بخش های 
تخصصی مدیریت کالن اســتفاده شــود. مشروح 
 ســخنان ایــن دو مســئول را در صفحــات 6  و ۱۱ 

بخوانید. 

نگران وضعیت آموزش وپرورش استان هستم
8

مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان اصفهان:

10

ویژه )ورزش(

ایراِن خاطره ساز، آلمان تحقیرشده، آرژانتین بی روح؛

 اشک ها و لبخندها

ایرانتیمهجدهمجامجهانیروسیهشد

ایرانبدترینتیمجامجهانیشد!

رکوردهایمرحلهگروهی

جدیبگیریم؟!
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طی هفته هــای اخیر و با بروز ناآرامی و نوســانات 
شــدید در اقتصاد کشــور، رییس جمهــور و تیم 
اقتصادی دولــت همواره آماج حمــات منتقدان 
بوده و انفعــال و بی برنامگی دولت این مســائل را 
تشدید کرد؛ اما چند روزی است که فضای سیاسی 
کشــور با ســخنرانی روحانی در روز چهارشــنبه 
تغییرات محسوســی به خود گرفته است. کسانی 
که زمزمه های بی کفایتی و طرح اســتیضاح دولت 
را مطرح می کردند از دولت حمایت کرده و بیشتر 
مخالفان و رجز خوانان دولت، شمشــیرها را فعا 
غاف کرده اند.در ماه های گذشته، سخنان روحانی 
از جهت اینکه واقعیات کشــور را به صراحت برای 
مردم روشن نمی کرد، محل چالش شده بود. به نظر 
می رسد روحانی در سخنرانی های اخیر خود نیازها 
را دریافت و به جای کلی گویی؛ راهکارها را بیان کرد. 
مسئله ای که آتش تند انتقادات به وی را تا حدودی 
خاموش کرد. اهمیت این سخنان به خصوص پس 
از متشنج شدن بازار بیشتر شد و تردیدی نیست که 
لحن، محتوا و برنامه های ارائه شده در آن می توانست 
به طور مستقیم روی قضاوت مخاطبان او و در نتیجه 

وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.
اتمام حجت درباره استعفا

سیاه نمایی و عدم کناره گیری؛  دو کلید واژه روحانی 
در برابر مخالفان خود بود. وی مدعی شد که سیاه 

نمایی، این روزهــا بازار را بدتر از آنچه که هســت 
نشان می دهد و گفت اگر کســی فکر می کند که 
دولت می ترسد،  اســتعفا می کند و یا کنار می رود، 
اشتباه می کند و همه ما در کنار هم تا روز آخر دولت 
دوازدهم به عهدمان وفا می کنیم. روحانی با شفافیت 
درباره تقاضا های رسمی و غیررسمی برای استعفای 
دولت خود سخن گفت. او با این سخنان، جای تردید 
و گمانه زنی های بعدی را از بین بــرد. اگر قرار بود 
روحانی بار دیگر با طعنه وکنایه ســخن بگوید، چه 
بسا بار دیگر هم انتقاد اصولگرایان را برمی انگیخت 

هم بر شــایعات می افزود؛ اما او تصمیــم گرفت با 
صراحت بگوید: اگر کســی فکر می کند که دولت 
می ترسد، اســتعفا می کند یا کنار می رود، اشتباه 
می کند چراکه دولت می ایستد. همه دولتمردان در 
کنار هم تا روز آخر دولت دوازدهم به عهد خود وفا 
می کنیم؛ به مردم وعده دادیم و امانتدار آنها هستیم 
و تا پای جان، آبرو و حیثیت با افتخار می ایستیم و 
هیچ هراسی نداریم؛ اما شرط این کار آن است که ما 
دولتی ها اول خود فشار را تحمل کنیم. اگر تا به امروز 
هشت سال کار می کردیم و فردا نیز هشت سال و به 

سبک مدیریت سابق کار کنیم، موفق نخواهیم شد.
عملگرایی دولت زیر ذره بین

در حالی کــه دولت به شــدت از ســوی مجلس 
و منتقدان بــرای ترمیم کابینــه و به خصوص تیم 
اقتصادی خود تحت فشــار قرار گرفته است و باید 
کشور را نیز برای مقابله با اثرات تحریم های قریب 
الوقوع آمریــکا نیز آماده کند، ایــن فضای مثبت و 
تعامل گرایانه می تواند بســیار مفید باشد. صدای 
حمایت دوباره از دولت تقریبا از همه ارکان سیاسی 
و نظامی کشور به گوش می رسد و این رویه می تواند 
با اتخاذ سیاست های محســوس در سطح جامعه 
التهاب در بازار را تا حدودی خاموش کند و آرامش 
را به فضای سیاسی کشور بازگرداند.اکنون روحانی 
پس از مدت ها، گفتاردرمانی، توجیه مسائل و انکار 
برخی مشکات، دست کم در سخن گفتن به آنچه 
مورد انتظار مردم بود، نزدیک تر شده و می توان او 
را با نسخه های 92 و 96 در زمان انتخابات، مقایسه 

کرد؛ اما انتظار واقعی از او در عمل خواهد بود.
 به نظر می رسد در روزهای آینده باید منتظر تغییر 
و تحوالتی در دولت باشــیم.  اینکه ترمیم احتمالی 
کابینه در جهت مثبت خواهد بود یا خیر، ســوالی 
اســت که برای یافتن پاســخ آن باید صبر کرد. و 
البته اینکه بایــد ببینیم صرفه جویــی های مورد 
اشاره روحانی، در زیرمجموعه ای دولت او اجرایی 
خواهد شد و نتیجه آن در جامعه محسوس خواهد 

بود یا خیر.

توافق سران کشورهای 
اروپایی بر سر مسئله مهاجرت

ســران 28 کشــور عضو اتحادیه اروپــا پس از 
حدود 10 ساعت مذاکرات دشــوار، سرانجام به 
توافقی بر ســر مسئله مهاجرت دســت یافتند.

دونالد توسک، رییس شــورای اروپا، اعام کرد: 
کشــورهای اروپایی به اصرار ایتالیا پذیرفتند در 
نظام پناهجوپذیری قاره ســبز اصاحات ایجاد 
کنند. بر اساس گفته های ماتئوش موراویه تسکی، 
نخست وزیر لهستان، آنها همچنین بر سر افزودن 
ماده ای که به کشــورهای ایــن اتحادیه امکان 
خواهد داد به طور داوطلبانه از مهاجران استقبال 
کنند، به توافق رسیده اند.این مذاکرات به حصول 
توافقی بر سر افزایش امنیت مرزی و تسریع روند 
بررسی پرونده های پناهجویان و استرداد افرادی 
که واجد شــرایط نباشــند، انجامید. همچنین، 
درخواست ایتالیا مبنی بر ایجاد تغییرات اساسی 
در قوانینی که جمعیت مهاجران را در سراســر 
اروپا پخش می کند پذیرفته شــد.این در حالی 
است که اخیرا  جوزپه کنته، نخست وزیر ایتالیا، 
از امضای بیانیه نهایی نشست سران اتحادیه اروپا 

خودداری کرده بود.

برای مقابله با جنگ سایبری صورت گرفت؛
ایجاد ارتش اینترنتی در هند

ارتش هند به زودی نهاد جدیدی را برای مقابله 
با جنگ اینترنتــی ایجاد خواهــد کرد.روزنامه 
»ایشــین ایج «، یک مقام ارشــد دولتی مطلع 
هنــد گفت: یــک نهــاد نظامی جدیــد دارای 
جنبــه هــای دفاعــی، بازدارنــده و تهاجمی 
جنــگ اینترنتی تــا پایان ســال جــاری راه 
اندازی خواهد شــد. آژانس اینترنتی نظامی در 
ابتدا حدود 1000 نفــر را به طور مســتقیم از 
 نیروهای زمینی، هوایی و دریایی هند استخدام

 خواهد کرد. 

در دیدار با پادشاه اردن مطرح شد؛
طرح های محرمانه »ترامپ« 

برای توافق با »پوتین«
رییس جمهــور آمریکا بــار دیگر ایــده خروج 
نیروهای آمریکایی از ســوریه را در نشســتی با 
پادشــاه اردن در کاخ ســفید به طور محرمانه 
مطرح کرد.دو منبع دیپلماتیــک آگاه به دیدار 
و گفت وگوی روز پنجشــنبه »دونالد ترامپ« با 
»ملک عبدا... دوم« پادشاه اردن در کاخ سفید، 
خبر دادند که رییس جمهور آمریکا بار دیگر ایده 
خروج نیروهای نظامی این کشور از خاک سوریه 
را به طــور خصوصی با ملک عبــدا... دوم مطرح 
کرد.یک منبع آگاه به خبرگزاری »ســی ان ان« 
گفت که ترامپ معتقد اســت می تواند با رییس 
جمهور روسیه بر سر منطقه به اصطاح ممنوعه 
در جنوب غربی ســوریه که به آمریــکا »امکان 
خروج قریب الوقوع« را می بخشد، به توافق برسد.
گفتنی است؛ که ترامپ در ماه مارس اعام کرد 
نیروهای نظامی آمریکا خیلی زود از سوریه خارج 

می شوند. 

پاکستان در لیست »کشورهای 
تامین کننده مالی تروریسم« 

وزارت امور خارجه پاکســتان اعام کرد با وجود 
 ،FATF مذاکرات سازنده این کشــور با سازمان
نام اســام آباد همچنان در لیست »کشورهای 
تامین کننده مالی تروریســم« باقی مانده است.
این سازمان بین دولتی برای مبارزه با پولشویی 
و تامین مالی تروریسم در فرانسه در ابتدای سال 
2018 میادی اعــام کرده بود که پاکســتان 
در لیست خاکستری کشــورهای سهل انگار در 
پیگیری تامین مالی تروریسم قرار گرفته است.

پس از این اعام اسام آباد سه ماه فرصت گرفته 
بود تا بتوانــد اصاحاتی را انجــام دهد تا تحت 

تحریم قرار نگیرد.

ایران در انتظار عمل روحانی مخالفت رهبر انقالب با 
برپایی آیین شکرگزاری 

سالمت برای ایشان
رهبــر معظم انقاب اســامی بــا برگزاری 
مراسم شکرگزاری سامتی ایشان در سالگرد 
حادثه 6 تیر مخالفت کردند. در پی انتشــار 
اخباری در رســانه ها درباره برپایی »مراسم 
شکرگزاری ســامتی رهبری« به مناسبت 
ســالگرد ســوءقصد به جان حضرت آیت ا...

خامنه ای، رهبر انقاب اســامی در پیغامی 
شــفاهی در خصوص چنین مراســم هایی، 
خطاب به برگزارکنندگان فرمودند: »بگویید 
مراسم شکرگزاری الزم نیست. مرا در دل تان 

دعا کنید.« 

وحدت، کلیدواژه 
دیدارهای »واعظی« در قم

رییس دفتر رییس جمهور در جریان سفرش 
به قم، با شــماری از مراجع عظام تقلید و نیز 
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه )س( 
دیدارهایــی جداگانه داشــت.آیت ا...نوری 
همدانی در دیدار با واعظی با اشاره به شرایط 
پیش آمده بــه دنبال مواضــع جدید دولت 
آمریکا و خروج از برجام، گفت: وحدت، رمز 
پیــروزی و بقای جمهوری اســامی بوده و 
امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که 
رابطه بین مردم، نظام و مسئولین با یکدیگر 
نزدیک تر و صمیمی تر باشــد.آیت ا... مکارم 
شــیرازی نیز در دیدار با واعظــی گفت: در 
شــرایط فعلی هرگونه تضعیف دولت امری 
کاما خاف اســت و باید دولــت را تقویت 
کنیم.همچنین، آیت ا... علــوی گرگانی هم 
در دیدار رییس دفتــر رییس جمهور گفت: 
در وضعیت حاضر مهم ترین مســئله تقویت 
راه های انســجام و وحدت در داخل کشــور 
است؛ به گونه ای که اختاف و افتراقی ایجاد 
نشود تا دشمن بتواند از آن سوءاستفاده کند.

 انتقاد ایران از سازمان 
منع سالح های شیمیایی

کشــورهای غربی در کنفرانس ویژه اعضای 
کنوانسیون ساح های شــیمیایی در الهه با 
تشویق و تهدید برخی کشورهای عضو، تاش 
کردند سازوکار انتســاب کاربرد ساح های 
شیمیایی را در چارچوب وظایف این سازمان 
قرار دهند.در مقابل، کشــورهای روســیه، 
جمهوری اســامی ایــران، جمهوری عربی 
ســوریه، چین، قزاقســتان، هند، سودان و 
برخی کشورهای  مستقل ضمن مخالفت با 
این طرح، تاش کردند روشنگری های الزم 
در مورد اهداف غرب از ارائه این طرح را انجام 
دهند.علیرضا جهانگیری، ســفیر و نماینده 
دائم کشورمان در ســازمان منع ساح های 
شیمیایی طی ســخنانی در واکنش به طرح 
پیشــنهادی انگلیس تصریح کــرد: غرب با 
سیاسی کردن وظایف سازمان منع ساح های 
شــیمیایی زمینه انحراف در این سازمان را 

فراهم می کند.

نامه نمایندگان مجلس به الریجانی: 
 روحانی را به مجلس

 دعوت کنید 
 70 تن از نمایندگان مجلس شورای اسامی 
در نامه ای به علــی الریجانی، رییس مجلس 
شورای اســامی خواســتار حضور اعضای 
هیئت  دولــت و رییس جمهــور در پارلمان 
برای بررســی وضعیت بــازار ارز در یکی از 
جلسات علنی مجلس شدند. این نامه تقدیم 
هیئت رییســه پارلمان شده اســت. در این 
نامه تصریح شده اســت که  نوسانات شدید 
و غیرقابل تصور ارز، ســکه و خودرو کل بازار 
اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده و الزم 
اســت که رییس جمهور،  معاونین و وزرای 
محترم دولت در برابر مجلس پاسخگو باشند.

سید ابراهیم رییسی
تولیت آستان قدس رضوی:

سخنگو و مســئول روابط عمومی کل سپاه گفت: 
ســپاه به هیچ وجه نمی توانــد در برابر مســائل 
بی تفاوت رد شود؛ چرا که دغدغه و مشکات مردم 

برای سپاه پراهمیت است.
رمضان شریف اظهار داشــت: ایجاد امنیت و رفاه 
برای مردم وظیفه ذاتی سپاه است و اقدامات سازنده 
ســپاه در طول چندین سال گذشــته در مناطق 
محروم و حاشیه نشین کشور قابل توجه بوده و سپاه 
به هیچ وجه نمی تواند در برابر این مسائل بی تفاوت 
رد شود؛ چرا که دغدغه و مشکات مردم برای سپاه 

پراهمیت است.
وی اظهار کرد: متاســفانه در حال حاضر ظلم در 
جهان بیداد می کند ولی ملت همیشــه بیدار ایران 
اســامی این ظلم و ســتم را قبول نمی کند؛ چرا 
که ما جوانانی داریم که معتقــد به حفظ ارزش ها 
و آرمان های مقدس انقاب اســامی با محوریت 
مبارزه با ظلم و ســتم را مبنای اصلــی خود قرار 

داده اند.

 سپاه، در برابر مشکالت مردم 
بی تفاوت نیست

 مسئول روابط عمومی کل سپاه:

کافه سیاست

عکس  روز 

بازدید نوه ملکه انگلیس از 
قدس پس از اعالم موجودیت 

رژیم صهیونیستی

 سپاه، در برابر مشکالت مردم بی تفاوت نیست

پیشنهاد سردبیر:

تولیت آســتان قدس رضوی گفت: به رغم 
تلقین ناتوانــی و ناکارآمــدی و تهدیدات 
مختلف دشمنان علیه نظام اسامی، راه برون 
رفت از همه مشکات وجود دارد.وی با بیان 
اینکه یکی از نکات بسیار مهمی که دشمن 
از ابتدای انقــاب اســامی در آن دمیده، 
القای ناکارآمدی بوده، افزود: تبلیغ و تلقین 
ناکارآمدی نظام اســامی از سوی دشمنان 
مربوط بــه امروز نیســت؛ از ابتدای انقاب 
دشمن در تاش است تا اینگونه القا کند که 
شما نظامی به نام اسام نمی توانید برپا و اداره 
کنید.وی با بیــان اینکه در حوزه هایی چون 
هوا و فضا و صنعت هسته ای جوانان ما تاش 
کردند،تاکید کــرد: در مقابل این توانمندی 
ها، در هر حوزه ای که افراد و مدیران احساس 

توانایی نکردند ما دچار مشکل شده ایم.   

احساس ناتوانی در مدیران 
موجب ایجاد مشکالت می شود

رضا اردکانیان
وزیر نیرو:

حداد عادل  با اشاره به سخنان حسن روحانی اظهار 
داشت: ســخنرانی روز چهارشنبه رییس جمهور با 
سخنان قبلی ایشان متفاوت بود، آقای روحانی بیان 
تازه ای داشت که ما آن را درست، مثبت و متناسب 
وضع موجودارزیابی می کنیم و امیدواریم به ایجاد 
 یک حس مشــترک در میان عمــوم مردم کمک 

کند.
وی بر همین اســاس یــادآور شــد: صحبت اخیر 
رییس جمهور نشــان می دهد که ما باید کشــور و 
ملت را به ســمت آگاهی از وضعیــت واقعی جلو 
بــرده و برای چنین شــرایطی آمادگــی روحی و 
اجتماعی متناسب با جنگ اقتصادی فراهم شود.
مهم ترین آمادگــی، وحدت اســت، اینکه دولت، 
ملت و جناح های مختلف یک حــرف بزنند. عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: ما امروز 
باید بدانیم الزمه مقابله دولت با دشــمن خارجی، 
 کنار هم قــرار گرفتن همــه ارکان نظــام و مردم 

است.

انتظار داریم روحانی به روش 
قبل بازنگردد

حداد عادل:

وزیر نیرو در مــورد اقدامــات دولت برای 
پیشگیری از پیامدهای راه اندازی سد ایلیسو 
ترکیه گفت: طرح راه اندازی ســد ایلیســو 
سال ها پیش آغاز شده و  کانال های ارتباطی 
آنها با وزارت خارجه بوده اســت.اردکانیان 
با بیان اینکه اگر مشــورتی صــورت گرفته 
باشــد در خصوص مراحل اجرایی این سد 
نیســت،افزود: همکاران وزارت امور خارجه 
پیگیر این موضوع هســتند و حتما مطالب 
الزم را به موقع منتقل کرده اند.وی با تاکید بر 
اینکه ما هم در وزارت نیرو به وظایف خود در 
خصوص پیشگیری از پیامدهای راه اندازی 
این سد عمل خواهیم کرد، گفت: هر طرحی 
در حوزه های آبریز مشترک، اثر گذار بر همه 
سکنه های آن حوزه اســت. وزیر نیرو گفت: 
امیدواریم همکاری هــا در حوزه های آبریز 

مشترک سرعت بیشتری بگیرد.

 پیگیر راه اندازی سد »ایلیسو« 
در ترکیه هستیم

پیشخوان

بین الملل

رییس فراکســیون والیــی گفت: فراکســیون والیی بــه دنبال 
عدم  کفایت رییس جمهور نیســت و در حــال حاضر عدم  کفایت 
رییس جمهور یا هر ســخنی که به  نوعی از نبودن دولت صحبت 
کند، به صاح کشور نیست بلکه اصاح دولت به صاح کشور است.

نماینده همدان ادامه داد: فراکسیون والیی به دنبال راهی برای حل 
مشکات کشور است و می خواهد دولت را کمک کند تا بتواند خود 

را از درون اصاح و مطابق با نیاز های مردم  ترمیم هایی را انجام دهد. 
دولت در این شرایط می تواند وزرای ناکارآمد را حذف و سیاست های 

ناکارآمد را تغییر دهد. 
حاجی بابایی گفت: در حال حاضر عدم کفایت رییس جمهور یا هر 
ســخنی که به نوعی از نبودن دولت صحبت کند به صاح کشور 

نیست بلکه اصاح دولت به صاح کشور است.

 رییس فراکســیون والیــی همچنین در خصوص راهــکار ایجاد
  اعتماد مردم به مســئولین گفــت: اولین راهکار این اســت که 
 رؤســای ســه قوه و وزرا به مجلس بیایند و بی پرده حرف ها زده
  شــود و به صورت شــفاف با مردم صحبت  کنند  و مشــکات را

 بیان کنیم. باید صادقانه با مردم حرف بزنیــم و اقدامات عملی را 
انجام دهیم.

فراکسیون والیی به دنبال عدم  کفایت روحانی نیست

 در حاشیه استقبال مخالفان و موافقان دولت از سخنان رییس جمهور؛

اتمام حجت روحانی

احضار همه عوامل قضیه واکسن hpv به دادستانی
دادستان تهران در مورد ورود دادستانی تهران به موضوع ادعاهای »یاسی اشکی« گفت: همه عوامل این 
مجموعه به دادستانی فراخوانده شدند و از صدا و سیما توضیحاتی را در این رابطه خواسته ایم و در حال 
انجام تحقیقات هستیم. جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که از صدا و سیما 
چه کسانی احضار شدند، گفت : کسانی که دســت اندرکار بودند، از آنها دعوت کردیم که توضیح دهند، 
مکاتباتی صورت گرفته  و آنها پاسخ هایی ارائه داده اند و به آنها جواب خواهیم داد. دادستان تهران در پاسخ 
به اینکه آیا در مورد احراز تخلف در قضیه واردات واکســن صحبت هایی شده یا خیر، گفت  : توضیحاتی 
را در این رابطه خواسته ایم. تیم و مســئوالن امر فراخوانده شده اند که در حال بررسی موضوع هستیم و 
اطاع رسانی خواهیم کرد. وی در خصوص حادثه اخیر بازار تهران و بازداشت شدگان این حادثه گفت : با 
اطاعاتی که پلیس و دستگاه امنیتی به ما دادند کسانی که وضع بازار را به هم زدند از جنس بازار نبودند.

هوادار جنجالی جام جهانی، پسر فرمانده قرارگاه سپاه نیست
برخی از کاربران با انتشــار تصویر جنجالی یک زوج هوادار تیم ملی ایران در روســیه، آنها را پسر و عروس 
سردار عباداهلل عبداللهی معرفی کردند که این موضوع صحت ندارد.در حاشــیه یکی از دیدارهای تیم ملی 
ایران با حریفانش در جام جهانی 2018 تصویری از چند تماشــاگر ایرانی به ســرعت دست به دست شد و 
واکنش های فراوانی در شــبکه های اجتماعی به همراه داشت.برخی کاربران شــبکه اجتماعی نیز با انتشار 
این تصویر، صاحب عکس را پسر ســردار عبداللهی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیای سپاه پاسداران 
معرفی کردند که به همراه همسرش راهی روسیه شده اند و تصاویر مغایر با موازین اسامی از آنها منتشر شده 
است.اما تصاویری دیگر  از فن آیدی این تماشاگران وجود دارد که به وضوح نشان می دهد نام صاحب عکس 
 فردی به نام »میاد سوهان فروشان مقدم« است و  طبیعتا نمی تواند فرزند عبادا... عبداللهی ، فرمانده قرارگاه 

 باشد.

چهره ها

ترمیــم دولت بــه بهای 
استیضاح

قوه قضائیــه باید پناهگاه 
مردم باشد

فرمان روحانی: بایستید، 
کارکنید، پاسخ دهید

تالش خودروسازان برای 
تسلط  بر قیمت ها

علیرضا کریمیان
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ارز، مهم ترین مشکل فعالیت های اقتصادی است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

کاهش فرار مالیاتی با اجرای 
قانون مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیر مستقیمی 
است که مصرف کننده )خریدار( آن را به همراه 
بهای خرید اجنــاس و خدمــات می پردازد و 
دریافت کننده )فروشنده( موظف است مقدار 

مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. 
در اجرای مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان برای 
اســتفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور 
هستند که این امر زمینه ای برای برآورد میزان 
معامالت و حجم مبادالت بنگاه های اقتصادی 
در تولید ناخالص ملی خواهــد بود. از آنجا که 
فاکتورها در هر یــک از مراحل مختلف مبادله 
باید با یکدیگر مطابقت داشــته باشند، نظامی 
خود کنترلی در جریان فعالیت های اقتصادی 
از تولید تا مصرف ایجاد می شود، به این ترتیب 
اندازه بازار زیرزمینی و فعالیت های غیررسمی 
اقتصادی و پنهانی و تخلف و فــرار مالیاتی به 

حداقل می رسد.
 امکان کاهــش فــرار مالیاتــی در مالیات بر 
ارزش افزوده، بــه دلیل کمتر بــودن نرخ آن 
در مقایسه با ســایر مالیات ها با پایه محدود، 
 منبع درآمــد مطمئنی را بــرای دولت ایجاد

 می کند.از طرف دیگر، چــون عدم پرداخت 
مالیات از جانب فروشنده، پای خریدار کاالی 
او را برای منظور کردن مالیات متعلقه به میان 
می کشد، منافع یک طرف، زیان طرف دیگر را 
موجب می شــود و در صورت موثر بودن نظام 
کنترل، فــرار مالیاتی به حداقــل کاهش می 
یابد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده در 
چارچوب یک برنامه  کالن اقتصادی و به دور از 
بخشی نگری سبب برقراری عدالت در پرداخت 
مالیات می شود. مزیت مالیات بر ارزش افزوده 
 در مقایسه با مالیات های دیگر، خود کنترلی آن

 است.

بازار

فشارسنج

مدیر بخش مدیریت مصرف شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان:

اگر مشترکان صرفه جویی کنند 
قطعی برق نخواهیم داشت

مدیــر بخش مدیریــت مصرف شــرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان، نداشــتن قطعی برق و 
خاموشی در تابســتان را مشروط به صرفه جویی 

مشترکان دانست. 
محمدمهدی عســگری با اشــاره به کمبود نیرو 
در روزهای گذشــته خبر از خاموشی مقطعی و 
قطعی برق در این روزهــا داد و اظهار کرد: این 
که خاموشی های برق در اصفهان ادامه دار باشد 
به میزان مصرف مشــترکان بســتگی دارد.وی 
افزود: این قطعــی برق به دلیــل کمبود میزان 
تولید در نیروگاه های برق آبی است؛ هرچند که 
نیروگاه های حرارتی بــا تمام توان در حال تولید 

برق است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان گفت: به علت بارش های کم، 
نیروگاه ســدها حدود 5 هزار مگاوات تولید برق 
کمتری دارد.وی خاطرنشان کرد: اگر مشترکان 
صرفه جویی کنند قطعی برق نخواهیم داشت؛ اما 
هرچه میزان مصرف باالتر رود، میزان قطعی برق 

نیز افزایش می یابد.

مدیرشهرداری منطقه 3 اصفهان مطرح کرد:
بهره برداری از مرکز 

 همایش های بین المللی
 با مشارکت بخش خصوصی

مدیر شهرداری منطقه 3 اصفهان گفت: بودجه 
مورد نیاز برای تکمیل پروژه مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان، 280 میلیارد تومان است که 
تنها با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
قابل تامین اســت. محمدرضا برکت، در نشست 
هم اندیشی اقتصادی با ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی افزود: مرکز همایش های بین المللی 
اصفهان با همدلی و مشارکت ســرمایه گذاران 
بخش خصوصی به بهره برداری خواهد رسید. وی 
افزود: ســرمایه گذاران بخش خصوصی همواره 
حامیان شــهر در حوزه عمران و شهرسازی بوده 
و هســتند و در صورت اعالم آمادگی و سرمایه 
گذاری برای تکمیل و بهره بــرداری از هتل ها و 
مراکز تجاری این پروژه، مدیریت شــهری آماده 

همراهی و همکاری با آنان است.
برکت افزود: زیربنای این مجموعه بزرگ 84 هزار 
متر مربع، ظرفیت سالن اصلی آن یکهزار و 200 
نفر در طبقه اول و یکهزار و 200 نفر در طبقه دوم 
است. طرح احداث مرکز همایش های بین المللی 
اصفهان به عنوان یک طرح چند منظوره با هدف 
میزبانی اجالس سران کشور های غیر متعهد در 

ایران اسفند 1389 آغاز شد.
 این طرح نــه تنها بــرای اجالس ســران غیر 
متعهد آماده نشــد بلکه از زمان آغــاز تاکنون 
 به سبب مشــکالت مالی نیمه تمام باقی مانده

 است. 

 معاون حفاظت و بهره برداری
 شرکت آب منطقه ای اصفهان:

 جریان انتقال آب اصفهان 
به یزد عادی شد

معــاون حفاظت و بهــره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان اعالم کرد: جریان انتقال آب از 

این استان به یزد به حالت عادی بازگشت.
 حسن ساســانی افزود: حوضچه های تقسیم و 
انتقال آب از سد زاینده رود به یزد واقع در شرق 
اصفهان، مورد تعرض افراد ناشــناس قرار گرفت 
که تعمیرات ایــن تجهیــزات، بالفاصله پس از 
وقوع حادثه در دستور کار شرکت آب منطقه ای 
اصفهان قرار گرفت.  به گفتــه وی؛ اکنون همه 
تجهیزات آسیب دیده بازسازی شده و پمپاژ آب 

به یزد بدون مشکل در حال انجام است. 
به گزارش ایرنا؛ حوضچه های تقســیم و انتقال 
آب از سد زاینده رود به یزد واقع در شرق اصفهان 
چهارشنبه شب گذشته از ســوی افراد ناشناس 
مورد تعرض قرار گرفت و برخی از تجهیزات آنها 
آسیب دید.حدود نیمی از آب شرب استان یزد از 
طریق انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری 

و سد زاینده رود تامین می شود. 

      قیمت سکه و طال

فشارسنج ديجيتالي 
BM60 بيورر مدل

 297,000
تومان

دستگاه تست قند خون آرکری

 135,500
تومان

فشار سنج مايکرواليف

 377,000
تومان

»نفت« همواره به عنــوان یکی از حربه های 
اصلی مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران 
مطرح بوده است؛ اگر چه طی سه دهه تحریم 
و کشمکش میان ایران و آمریکا همواره این 
دو کشور تالش کرده اند تا در بازارهای نفتی 
دســت رقیب را از منفعت و رسیدن به سود 
کوتاه کنند؛ اما هر بار تقریبا ایران برنده این  
جنگ بوده است؛ چرا که جریان صادرات نفت 
ایران همواره بر قرار بوده؛ هر چند در این راه 
هزینه های زیادی حتی بیشتر از آنچه صادرات 
نفت ایران را سودآور نگه دارد  صرف شده است 
و به همین دلیل آمریکا این بار و برای بستن 
دریچه های فرار اقتصادی ایران، عزم جدی 
دارد تا صادرات نفت ایران را به صفر برساند. 
مسئله ای که در صحت و موفقیت آن در میان 
کارشناسان اقتصادی تردید هایی وجود دارد.

 در روزهای گذشته یکی از مقامات وزارت نفت آمریکا 
اعالم کرده بود که آمریکا در حال تالش برای به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران است. به گفته این مقام 
آگاه؛ آمریکا در تالش است تا شرکا و مشتریان نفت 
ایران را در این تحریم های جدید با خود همراه کند. 
این ادعای بــزرگ که زمان اجــرای آن از ماه نوامبر 
2018 )حدود 5 ماه دیگر( اعالم شده، با واکنش هایی 
از سوی مقامات برخی کشورهای آسیایی و اروپایی 
همراه شد؛ اما تا این لحظه هیچ کشوری برای پیوستن 
به چنین طرحی، اعالم آمادگی و موافقت نکرده است.

هزینه نخریدن نفت ایران چقدر است؟
در سال های گذشــته اعمال تحریم ها نه تنها روی 
تعامالت ایران با کشــورهای دیگر در زمینه امضای 
قرارداد برای توسعه میادین، خرید تجهیزات و انتقال 
تکنولوژی تاثیر گذاشــت بلکه صادرات هم محدود 
شد و ایران ســهم خود را در بازارهای نفت و جایگاه 
خود را در اوپک از دست داد؛ مشکالتی که با امضای 
برجام تا حدی رفع و باعث شد ایران به جایگاه خود 
در بازارهای جهانی نفــت بازگردد؛ اما ایــن بار و با 

تهدید به تحریم های تازه 
از سوی آمریکا تقریبا تمام 
شرکت های فعال و سرمایه 
گذار در پــروژه های نفتی 
ایران از حضور در میادین 

نفتی انصراف دادند.
ســنگ بزرگی که 

عالمت نزدن است
اگر چه تهدیدات نفتی آمریکا به شدت از سوی مقامات 
کاخ سفید مطرح می شــود؛ اما بسیاری از بدنه خود 
دولت آمریکا، این ادعا را چندان شــدنی نمی دانند! 
پس از مطرح شــدن ادعای به صفر رسیدن فروش 
نفت ایران یک مقام کاخ ســفید گفت: صادرات نفت 
خام و میعانــات گازی ایران اکنــون در حدود 2.5 
میلیون بشکه در روز اســت و حذف این میزان نفت 
خام و میعانات گازی از بازار جهانــی به راحتی و در 
یک دوره زمانی چندماهه، امکان پذیر نیست. به نظر 
می رسد آمریکا امیدوار است تا عربستان و روسیه را 
برای جایگزینی در بازارهــای نفتی مجاب کند؛ اگر 
چه این دو کشور در اجالس اخیر اوپک نیز خواستار 
افزایش تولید نفت برای پایین آمدن قیمت ها شدند؛ 

اما همراهی کامل روسیه 
برای عملی کردن خواسته 
های آمریــکا در بازارهای 
جهانی، دشوار به نظر می 
رسد مگر اینکه آمریکا در 
برابر این خواسته برخی از 
مطالبــات اقتصادی روس 
ها را برآورده کند که در این صورت نیز متحمل هزینه 
های اقتصادی و سیاسی زیادی به خوصوص در مواجه 
با شرکای اروپایی خواهد شد. به خصوص آنکه تامین 
نفت و افزایش تولید روس ها با توجه به سیاست های 
توسعه ای و عدم توانایی در تولید می تواند برای مدت  

زیادی بازار را تامین کند.
ایران برای هر سناریویی آماده است

چند روز پیــش وزیر نفــت ایران اعالم کــرد ایران 
برای هر ســناریویی در برابر تحریم ها آمادگی دارد؛ 
این مســئله در تحلیل اغلب کارشناسان اقتصادی 
نیز دیده می شــود. طیف وســیعی از کارشناسان و 
تحلیلگران بین المللی قبل از خروج ترامپ از برجام 
تلویحا اعالم کرده بودند که بازگشــت تحریم  های 
ایران آثار اقتصادی شدیدی بر اقتصاد ایران نخواهد 

داشت. یکی از مهم  ترین تحلیل ها، گزارش »ریچارد 
نفیو« عضو ارشد و سابق تیم مذاکره کننده هسته ای 
آمریکا در دولت باراک اوباما و متخصص تحریم های 
هسته ای ایران در وزارت امور خارجه ایاالت متحده 
است که بیان می کند به دلیل آماده نبودن شرایط بین 
ا لمللی برای اقدام ترامپ، تحریم ایران، این بار اثر قابل 
توجهی بر اقتصاد این کشور نخواهد داشت. براساس 
گزارش نفیو، با بازگشــت تحریم های آمریکا، حدودا 
400 هزار بشکه از صادرات روزانه نفت ایران کاهش 
خواهد یافت، اما گزارش حاضر نیز نشان می دهد که 
تنوع در ترکیب خریداران نفت ایران از عوامل اصلی 
کاهش اثرگذاری بازگشت تحریم های نفتی بر اقتصاد 
ایران است. تنوع خریداران و همراه نبودن کشورهای 
اروپایی با تصمیم آمریکا حداقل زمان بیشتری به ایران 
می دهد تا اقتصاد خود را با شرایط بسته مدیریت کند؛ 
اگر چه در هفته های اخیر آمریکا تالش هایی را برای 
مجاب کرد مشتریان نفت ایران به خصوص هند و کره 
را برای دوری از ایران آغاز کرده است؛  اما این مسئله 
نمی تواند بدون امتیاز دهی ویژه آمریکا به این کشورها 
و هزینه های اقتصادی اتفاق بیفتد؛ چرا که در نهایت 
این کشــور ها به دنبال منافع اقتصادی خود هستند 
و موازنه این جنگ تجاری به نفــع ایران خواهد بود. 
ضمن اینکه ایران به راحتی خواهد توانست به جای 
فروش محموله های سنگین نفتی به مشتریان بزرگ، 
بخشی از فروش نفت را  در قالب محموله های کوچک 
و متوسط به مشــتریانی که غیرقابل شناسایی برای 
آمریکا هستند، انجام دهد و پول آن را در قالب بستری 
خارج از بستر نظام بانکی بین المللی مبادله کند. این 
مسئله می تواند منجر به ایجاد پیمان های پولی دو 
جانبه با کشورهایی شود که سطح مبادالت و مراودات 
مریکا کمتر  یا در یک تقابل سیاسی  اقتصادی آنها باـ 
و اقتصادی با این کشور به سر می برند. چین و برخی 
از کشورهای اروپا از جمله گزینه هایی هستند که در 
قالب این طرح مطرح می شوند. آمریکا اگر بخواهد این 
گروه از مشتریان ایران را با خود همراه کند باید رخی 
از جدی ترین راهکارهای اقتصادی خود به خصوص 

وضع تعرفه های اخیرعلیه چین و اروپا کوتاه بیاید.

جنگ سرد نفتی
   مقاومت در برابر صادرات نفت ایران چه میزان هزینه  برای آمریکا خواهد داشت؟  

مدیر مالی و اقتصادی فوالد مبارکــه اصفهان با اعالم زمان برگزاری مجمع فــوالد مبارکه گفت: تمهیدات الزم 
برای مقابله با تحریم ها اندیشیده شده است.امیر حسین نادری گفت: نمی توان جزئیات تصمیمات و تمهیدات 
اندیشیده شــده برای مقابله با تحریم ها را اعالم کرد ولی جای نگرانی وجود ندارد.نادری همچنین با استقبال از 
برخی ابالغیه های اخیر وزارت صنعت همچون ممنوعیت صادرات فوالد و مس منوط به تعیین گواهی مبدأ  ادامه 
داد: این مصوبه به طور موکد در راستای منافع شرکت های فوالدی بوده؛ چراکه افرادی اقدام به خرید فوالد برای 

مصارف داخلی کرده ولی کاالی خریداری شده را صادر می کردند که این ابالغیه جلوی این مسئله را گرفت.

فوالدی ها آماده 
تحریم هستند

مدیر مالی فوالد مبارکه اصفهان:

عت
صن

  عکس روز

بنز سوپراسپرت گران قیمت در تهران!

معاون دفتر حمل و نقل کاالی ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشــور از کاهش چشمگیر 
تخلفات شرکت های حمل و نقل بار و برخورد قاطع با شــرکت های متخلف خبر داد. به نقل ازروابط 
عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي اســتان اصفهان؛ »پیمان مقدم« به هنگام بازدید 
رؤساي دفاترحمل و نقل کاال ،  حقوقي و حراست ســازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به همراه 
مدیران اســتاني از شــرکت هاي حمل و نقل بار واقع در پایانه امیر کبیراصفهــان گفت : با توجه به 
شکایت هاي رانندگان از شرکت هاي حمل و نقل ، بازدیدهاي میداني بیشتر از پایانه هاي سطح کشور 
با حضوراعضاي کمسیون ویژه ماده 12 شامل واحدهاي حقوقي ، حراست و دفتر حمل و نقل کاال در 
دستور کار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور قرار گرفت. وي افزود :در این بازدید ضمن 
ارتباط مستقیم با رانندگان و شنیدن اعتراضات آنها ،   نحوه صدور بارنامه ، درج مندرجات در بارنامه 
و مبالغ کمسیون دریافتي از رانندگان توسط شرکت هاي حمل و نقل بررسي وبراي متخلفان احکام 
مورد نظر صادر شد. معاون دفتر حمل و نقل کاالي ســازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور 
گفت: با توجه به نظارت هایي که در هفته هاي اخیر توسط اعضاي کمسیون استاني انجام شد، شاهد 
کاهش چشمگیر تخلفات بودیم ولي حتي یک تخلف هم قابل قبول نیست و با نظارت بیشتر بر عملکرد 
شرکت ها با متخلفین برخورد خواهد شــد. مقدم با بیان اینکه تمامي مبالغ دریافتي طبق قانون باید 
به صورت دقیق در بارنامه ثبت شود، افزود: رانندگان بایستي با نحوه محاسبه و میزان کمسیون هاي 
دریافتي آگاهي کامل داشته باشند و از پرداخت هر گونه وجه اضافي به شرکت ها خودداري کنند و در 
صورت مشاهده هر گونه تخلف موارد را به ادارات کل راهداري و حمل و نقل جاده اي در سراسر کشور 

گزارش دهند تا مطابق قانون با متخلفان برخورد شود.

معاون دفتر حمل و نقل کاالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور اعالم کرد:

برخورد قاطع با شرکت های حمل و نقل بارمتخلف
ورود یک دستگاه مرسدس بنز AMG GTs _ 2016 به تهران. ارزش این خودرو با پالک 

گذر موقت حدود یک میلیارد و سیصد میلیون تومان است.

 تامین نفت و افزایش تولید روس ها 
با توجه به سیاست های توسعه ای 
و عدم توانایی در تولید می تواند 
برای مدت  زیادی بازار را تامین کند

رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان:
ارز، مهم ترین مشکل فعالیت های اقتصادی است

رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان، مهم ترین مشــکل فعالیت های اقتصادی را ارز دانست و 
گفت: افرادی که در دولت پاسخگو نیستند، اســتعفا دهند. زهرا اخوان نسب در نشست هم اندیشی بانوان 
فعال اقتصادی اصفهان که با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان برگزار شد، اظهار کرد: یک دهه است 
که شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی با هدف توانمندسازی زنان آغاز به کار کرده است.  وی با اشاره به اولویت 
اول این شورا گفت: آموزش، مهم ترین اولویت این شوراست. در این راستا حوزه های آموزشی به بخش های 
مختلفی تبدیل شدند و طبق آن پیش رفتیم. وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به مشکالت اقتصادی 
گفت: مشکالت ارزی همیشه صدر مشکالت ما را تشکیل می دهد. دولت نباید تصمیمات لحظه ای بگیرد و 

بعد نظر فعاالن اقتصادی را جویا شود.  

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان:
آب شرب 20 هزار خانوار روستایی اصفهان با تانکر تامین می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی اســتان اصفهان گفت: روزانه هزار متر مکعب آب به وسیله تانکر 
بین 20 هزار خانوار ساکن در 400 روستای این خطه توزیع می شود.محمدحسن قرائتی اضافه کرد: بیشتر 
این روستا در شرق اصفهان به ویژه در شهرستان های اردستان و  نایین  استقرار دارند.قرائتی اضافه کرد: هم 
اینک وضعیت منابع آبی در استان اصفهان به گونه ای اســت که در ابتدا به مشترکان پرمصرف اخطار کتبی 
داده می شــود و در صورت عدم رعایت مجبور خواهیم بود انشعاب این دسته از مشترکان را به صورت موقت 
قطع کنیم و در مرحله ای که قرار است مجددا به مشترکان پرمصرف انشعاب واگذار شود این مهم با اخذ تعهد 
انجام خواهد شد.وی تصریح کرد: فرسودگی شبکه یکی از مشکالت بخش شرب روستاهای استان اصفهان 
است که شرکت آب و فاضالب روستایی بالغ بر 400 کیلومتر اصالح و توسعه را در دست اجرا قرار داده است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,031,000
تومان

1,491,000نیم سکه
تومان

801,000ربع سکه
تومان

426,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

249,550
تومان

مرضیه محب رسول
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همیشهبهریشهامیعنیاصفهانفکرمیکنم

پیشنهاد سردبیر:

زینب ذاکر 

نویســنده و کارگــردان  اصفهانی ســینما روز 
پنجشــنبه میهمان اصفهانی ها بود. »ســروش 
صحت« بــه زادگاه خود آمده بود تا در مراســم 
شــروع به کار شــعبه شــهرکتاب در اصفهان 
حضور داشته باشد. این مراســم، فرصتی بود تا 
 خبرنگاران اصفهانی سواالت خود را از او بپرسند.

 نشســت خبــری ســروش صحــت دربــاره 
سرمایه گذاری و تاســیس شعبه اصلی برند شهر 
کتاب در اصفهــان بود. او در جمــع خبرنگاران 
در اصفهان گفت که همیشــه عالقــه مند بوده 
 تا پیونــدش را بــا زادگاهش اصفهــان قوی تر

 کند. 
این نویســنده طناز اصفهانی از دالیل خود برای 
راه اندازی این شــعبه گفت: فکر یک کار مستمر 
بودم تا اینکه با برادرم تصمیم گرفتیم یک کانون 
فرهنگی در اصفهان داشــته باشیم و فکر کردیم 
اگر شــهر کتاب جایی برای رخدادهای فرهنگی 

هنری باشد، تاثیر بهتری دارد.
کارگــردان اصفهانی تاکید کــرد: درحال حاضر 
چند شعبه شــهر کتاب در اصفهان فعالیت دارد 
که با مجوز و تابلوی رســمی شهر کتاب، فعالیت 
نمی کننــد. ما برای انتخاب کســانی که فعالیت 
می کنند نهایت تالش مان را کردیم تا کســانی 
که در شهر کتاب کار می کنند آشنا به این حوزه 
باشند و حسن خلق و ارتباط خوبی با مخاطبان 

داشته باشند.
صحت در ادامه گفت: چیزی که برایمان اهمیت 
دارد این است که اینجا رابطه خریدار و فروشنده 
برقرار نباشد و پاتوقی فرهنگی برای عالقه مندان 
کتاب باشد، جوانان بیایند حرف بزنند. کتاب ورق 
بزنند، بخوانند، بنشینند، فکر کنند و اینجا جایی 
 برای احســاس آرامش در محیط فرهنگی باشد؛

در واقع محیطی با تعامل فرهنگی باال.      
 نویســنده و کارگردان ســینما ادامه داد: سعی

 می کنیم در شــهر کتاب، با ارتباطاتی که داریم 
از افــراد مختلف دعــوت کنیم تا نشســت ها و 
کالس های مختلــف برگزار کنیــم. قطعا ایجاد 
یک کتاب فروشی هدف نبوده، بیشتر یک پاتوق 
فرهنگی مدنظر ماســت؛ جوانان می توانند آنجا 
 حضور پیــدا کنند حتــی اگر نخواهنــد کتابی

 بخرند.
وی در خصوص زمان و مکان شعبه شهر کتاب در 
اصفهان عنوان کرد: محل نخســتین شهر کتاب 
اصفهان، خیابان اردیبهشــت روبــه روی کوچه 
استاد تاج است و فکر می کنم تا دو هفته آینده باز 

می شود؛ اما افتتاح رسمی 29 تیرماه خواهد بود.
صحت در پاســخ به ســوالی پیرامون اینکه در 
آینده می خواهد بیشتر به ســینما بپردازد یا در 
حوزه کتاب و کتاب خوانــی ادامه می دهد، گفت: 
همیشه کنار کار ســینما، نویســندگی را ادامه 
داده ام و نزدیک به 12 سال است که ستون ثابتم 
را هر پنجشــنبه در روزنامه می نویســم. به طور 
مستمر با نشریات و مجالت همکاری داشتم و از 
حوزه کتاب دور نبودم. می خواســتم روزی رمان 
نویس باشم که نشد؛ اما همســرم »سارا ساالر« 
نویســنده اســت و در حوزه کتاب کار می کند. 
 خودم هم عالقــه دارم همه را درکنــار هم ادامه 

دهم.       
صحت با اشاره به عالقه اش به اصفهان گفت: هر 
جا نوشته ام، اگر بیش از یک پاراگراف بوده اسمی 
از اصفهان آورده ام و این طبیعی اســت؛ چرا که 
آبشخور فکری من از همین شهر بوده و همیشه 
ارتباط خوبی بــا هنرمندان این شــهر از جمله 

»آقارشید« داشته ام.
صحت، نقش شورای شهر و شهرداری را در شروع 
کار شهر کتاب اساسی توصیف کرد و اذعان داشت: 
زمانی که کار را آغاز کردیم فکر نمی کردیم این قدر 
مشکل باشد . این کار برای ما که بخش خصوصی 
هستیم بدون مساعدت شــهرداری ممکن نبود. 
البته که مکان هایی مثل خانــه صفوی اصفهان 

و شــهر کتاب های دیگر هم همکاران ما 
در ایجاد این پاتوق فرهنگی در شــهر 
اصفهان هســتند و ما در شهر کتاب 

قطعا برنامه های فرهنگی شــامل 
موســیقی و هنرهای تجســمی 
و اصفهــان شناســی را برگزار 

می کنیم.

»سروش صحت« در مراسم افتتاح رسمی شهر کتاب اصفهان:

همیشهبهریشهامیعنیاصفهانفکرمیکنم

مهــدی فخیــم زاده، روز 
پنجشنبه و بر ســر صحنه فیلم 
سینمایی»مشــت آخر«هنگام 
موتورســواری در یکی از صحنه 
ها دچار سانحه و راهی بیمارستان 
شــد. گفته شــد که فخیــم زاده به 
دنبال این تصادف، دچــار مصدومیت 
شــدید در ناحیه گردن و سر شده است 
و سطح هوشیاری او باال نیســت. او ابتدا به 
بیمارستان چالوس منتقل شد و تحت درمان 
و مراقبت های تخصصی تیم پزشکی قرار گرفت 
 و ســپس به بیمارســتان ایرانمهر تهران منتقل

 شد. 
همان شب شایعاتی درباره فوت این هنرمند به گوش رسید 
که خوشبختانه صحت نداشــت. »بهرام عطایی« پزشک 
معالج مهدی فخیم زاده در بیمارســتان ایرانمهر تهران 
درباره وضعیت هوشــیاری و جســمانی این بازیگر 

سینما، تئاتر و تلویزیون گفت: آقای فخیم زاده ساعت پنج صبح 
به بیمارستان ایرانمهر رسید. 

خوشــبختانه اقدامات اساســی در بیمارســتان چالوس انجام 
شــده که جای دارد از دوســتان حاضــر در آن بیمارســتان 
 تشــکر کنیم که در حد توانایی شــان بهتری کارهــا را انجام 
دادند. وی ادامه داد: آقای فخیم زاده در بدو مراجعه به بیمارستان 
ما کاهش ســطح هوشیاری نســبی داشت. بررســی هایی در 
بیمارستان چالوس نظیر ســی تی اسکن انجام شده بود و عمده 
مشکلی که در بررسی ها دیده شده وجود نوع خونریزی خاص در 
مغز است که حجم آن زیاد نیست و نیاز به جراحی ندارد. به همین 
 خاطر او را به »آی سی یو« منتقل کردیم که تحت مراقبت ویژه

 قرار بگیرد.
پزشــک معالج مهدی فخیم زاده با بیان اینکه نیمی از پزشک 
های مختلــف در جریان درمــان ایــن بازیگر با ســابقه قرار 
گرفته اند، تاکید کرد: خوشــبختانه در دیگــر ارگان های بدن 
 مشــکل خاصی مشاهده نشــده و مشکل شــان ضایعه مغزی

 است.

یک تصادف شدید

علی انصاریان یکی از پیشکسوتان فوتبال کشورمان که سن و سال زیادی هم ندارد، در طول 
جام جهانی 2۰1۸ روسیه به عنوان کارشناس با یکی از شبکه های اینترنتی همکاری می کرد.

این همکاری البته حاشــیه های فراوانی داشت زیرا برنامه مورد اشــاره به صورت زنده پخش 
می شد و کسی نمی توانست »سوتی« این پیشکسوت را بگیرد. به همین علت بود که در دو برنامه 

جداگانه، این عضو خانواده فوتبال اتفاقات جالبی را رقم زد.
در یک برنامه، انصاریان از یک خواننده لس آنجلســی نام برد و به سوتی یک 

میهمان خارجی که در برنامه حضور داشــت و نام خواننده لس آنجلس 
دیگری را برده بود، به شکل عجیبی خندید تا برنامه از دست مجری و 

تهیه کنندگانش دربرود.
در برنامه دیگر نیز به شدت از مسئوالن بابت مشکالت مردم انتقاد 
کرد که شــنیدیم به این دو علت، تهیه کننده و دســت اندرکاران 
این برنامه اینترنتی، انتقادات پیشکسوت فوتبال را برنتابیدند تا 
شایعه ممنوع التصویر شدن این فرد به گوش برسد. حتی شنیده 
شد مجید یاسر، دیگر مجری برنامه یادشده نیز ممنوع التصویر 

شده است.
شایعه ای که البته صحت نداشت و هم انصاریان و هم یاسر هردو 
پنجشنبه شــب ، زابیواکا را اجرا کردند و انصاریان باز هم بر سر 

»پاپ کورن« سوتی داد تا تهیه کننده برای کنترل خنده مجریان 
مجبور شود از پشت صحنه قسم جان مادرشان را بدهد! 

ممنوع التصویری زابیواکایی؛

سوتی پشت سوتی!

مسئول گروه امانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان از پایان مرمت 

خانه تاریخی امین در اصفهان خبر داد.
منصور زیرک از پایان مرمت دوره ای خانه 

تاریخی امین در اصفهان خبر داد.
وی افزود: با توجه به نیاز خانه های تاریخی 
به مرمت دوره ای و رســیدگی به آنها، پس 
از برآورد و برنامه ریزی اولیه جهت مرمت، 
از اوایل خرداد ماه عملیــات مرمتی خانه 

تاریخی امین اصفهان آغاز شد.
مســئول گــروه امانــی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 

اســتان اصفهان گفت: مرمت خانه تاریخی امین 
حدود یک مــاه به طول انجامید کــه این عملیات 
شــامل اصالح فضاهای داخلی، حذف دیوارهای 
الحاقی، تعمیرات دیوارهای گچی که بر اثر رطوبت و 
نم زدگی آسیب دیده بود، همچنین مرمت نقاشی ها 

و اصالح سیستم آب و لوله کشی بود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود تعداد بی شمار 
خانه های تاریخی در سطح شهر تاریخی اصفهان، 

به صورت متناوب توســط گروه امانــی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان، بازرســی هایی در این خانــه ها صورت 

می گیرد که پس از بررســی و برآوردهای اولیه در 
صورت نیاز عملیــات مرمت و تعمیرات اساســی 
صورت می گیرد.گفتنی است؛ خانه تاریخی امین 
یکی از منحصربه فردترین خانه های تاریخی اصفهان 
است که مربوط به دوره قاجار بوده و دارای تزئینات 
بسیار زیبایی است. این خانه تاریخی در تاریخی 3۰ 
تیرماه 13۸4 به شماره ثبت 12299 به عنوان یکی 

از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

بازگشت متفاوت  ستاره ها
»لئوناردو دی کاپریو« نخستین تصویر از صحنه فیلم جدید کوئنتین 

تارانتینو را منتشر کرد.
فیلــم »روزی روزگاری در هالیــوود« تازه تریــن اثر ســینمایی 
 کوئنتین تارانتینو با بازی برخی از مشهورترین ستاره های هالیوود

 است.
در این فیلم نقش اصلی را لئوناردو دی کاپریو در کنار برد پیت بازی 

می کند. 
دی کاپریو، برای نخستین بار تصویری از صحنه این فیلم سینمایی 
منتشر کرده است که داستان آن در دهه ۶۰ میالدی روی می دهد.

بر اســاس اطالعاتــی که تا کنون از فیلم منتشــر شــده اســت،  
دی کاپریــو نقــش شــخصیتی به نــام ریــک دالتــون را بازی 
 می کند کــه ســتاره پیشــین  ســریال های وســترن تلویزیونی 

است.
 برد پیــت، هــم نقــش بدلــکار و همــکار قدیمــی او »کلیف 
بــوت« را بــازی می کنــد.  آنگونــه کــه تارانتینــو توضیــح 
داده،  قــرار نیســت داســتان فیلــم روی قتــل شــارون تیــت 
 تمرکــز کنــد بلکــه ایــن داســتان بخشــی از ماجــرای فیلم 

خواهد بود.

پس از حدود یک ماه صورت گرفت؛
پایان مرمت خانه تاریخی امین در اصفهان

در شهر

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد 
اســتان اصفهان گفت: آفتی که دچــار کانون های 
فرهنگی ما شــده و باید برطرف شــود این است که 
کانون ها دچار روزمرگی یا نیمه فعال شدند یا  اینکه 

فعالیت هایشان به روز نیست.
حجت االســالم محمدرضــا نیســتانی در همایش 
افتتاحیه طرح غنی ســازی اوقات فراغت کانون های 
فرهنگی و هنری مســاجد اســتان اصفهــان اظهار 

کرد: کانون های فرهنگی کانونی است که جنبه های 
آموزشــی معنوی مختلفی را پشــتیبانی می کند، 
خانواده ها آن اعتمادی را که نسبت به مسجد دارند به 
مراکز خصوصی ندارند و بهترین پایگاه مردمی برای 
کار با جوانان و مقابله بــا تهاجم فرهنگی کانون های 

فرهنگی است.
وی عنوان کرد: آفتی که دچار کانون های فرهنگی ما 
شده و باید برطرف شــود این است که کانون ها دچار 
روزمرگی یا نیمه فعال شدند یا اینکه فعالیت هایشان 
به روز نیست و در تالش هستیم در سطح استان این 
کانون های غیرفعال از بین هزار و ۸۰۰ کانونی که در 
سامانه ثبت شده است را فعال کنیم. در ایام تابستان 
جمعیتی که در مساجد حضور پیدا می کنند چند برابر 

ایام دیگر سال است. 

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی اصفهان مطرح کرد:

روزمرگی؛ آفت جدی کانون های فرهنگی

هالیوودچهره روز

شایعه روز

 رامبد جوان تصویر متفاوتی از خود که شبیه کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال است
 را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت و از بازیکنان تیم ملی و علیرضا بیرانوند تقدیر کرد.

اینستاگردی
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ابزار بنچمارک برای گوشی های هوشمند

پیشنهاد سردبیر:

تحویلکاالباخودرویخودرانآزمایشمیشود
سوپرمارکت زنجیره ای در آمریکا با همکاری یک استارت آپ خودروی خودران قصد 
دارد در یک برنامه آزمایشی تحویل کاال به وسیله خودروی خودران را آزمایش کند.

  Nuro با همکاری اســتارت آپ ربات های خودکار Kroger شرکت سوپرمارکت
اعالم کرده اند ناوگانی از خودروهای خودران را برای ارسال بسته های خرید مشتریان 
به کار می گیرند.این خودروی بی سرنشین در پاییز امسال ارسال محموله هایی مانند 
شیر، تخم مرغ و نان را ارســال می کند. البته مکان انجام این آزمایش اعالم نشده 
است. سوپرمارکت های زنجیره ای کروگر امیدوار است خودروهای بی سرنشین نورو 
را در ۲۸۰۰ شعبه خود در سراسر آمریکا به کار گیرد.کروگر نخستین سوپرمارکت 
آمریکایی خواهد بود که با کمک خودروهای خودران، کاالها را برای مشتریان ارسال 
می کند. مشــتریان می توانند کاالهای مورد نیازشــان را از طریق یک اپلیکیشن 

موبایل ســفارش دهند. پس از ثبت 
ســفارش خودروی خودران 

مایحتاج مــورد نیاز را برای 
او می آورد. البته مشتری 
باید برای تحویل کاالها 

حاضر باشد.

با توجه به اینکه صدها اپلیکیشــن 
»بنچمارک« در پلی استور وجود دارد، انتخاب 
برنامه  مناسب ممکن است کمی دشوار به نظر 
بیاید؛ اما برنامه های موجــود کیفیت الزم را 
ندارند. در مطالب گذشته به معرفی و آشنایی با 
بنجمارک پرداختیم  در ادامه تعدادی از بهترین 
اپلیکیشن های بنچمارک را که به صورت رایگان 

در دسترس هستند معرفی می کنیم.

AnTuTu Benchmarking 
انتوتو، یکی از بهترین هــا در آزمایش قابلیت های 
اجرایی و گیمینگ اســت. این ابزار پــس از انجام 
تست های متعدد، یک نمره  کلی حاصل از بررسی 
چهار شاخصه  سه بعدی، محیط کاربری، پردازنده 
و رم در اختیار شــما می گذارد.آنچه ایــن برنامه 
را کاربردی تر کرده، دیتابیســی اســت که از نتایج 
گوشی های مختلف طی سالیان، جمع آوری کرده 
اســت. پس از اینکه عملیــات بنچمارک گیری در 
گوشی یا تبلت شما به اتمام رســید، می توانید به 
زبانه  رنکینگ بروید و امتیاز دستگاه خود را با سایر 
دســتگاه ها مقایســه کنید. »انتوتو« از لحاظ فنی 
نیز گزینه  بســیار مقبولی است. آنها با شرکت هایی 
همچون سامسونگ، کوالکام، اینتل و انویدیا، برای 
ارتقا و باال بردن دقت نرم افزار خود همکاری دارند 
و در نتیجه  این همکاری ها، اکنــون انتوتو یکی از 
دقیق تریــن و رایج ترین سیســتم های بنچمارک  
اســت.این نرم افزار در نســخه ی ۶ و باالتر شامل 
گونه ای از تســت صفحه نمایش است و به شما این 
امکان را می دهد تا ببینید نمایشــگر شما قادر به 
نمایش چه طیفی از رنگ هاســت. انتتو بنچمارک 
 برای اندروید و iOS به صورت رایگان در دســترس

 است.

گیک بنچ
دومین  اپلیکیشــن  بنچمارک اندروید، گیک بنچ 
نسخه ی ۴ است؛ برنامه ای که هم برای موبایل و هم 
رایانه های رومیزی در دسترس قرار دارد.گیک بنچ 
عملکرد تک هســته ای و چندهســته ای پردازنده  
دســتگاه شــما را آزمایش می کند و امتیازی کلی 

برای آن در نظر می گیرد؛ امتیازات به دســت آمده 
در گیک بنچ نســبت به یک امتیاز معیار سنجیده 
می شــوند. این امتیاز ۴۰۰۰ و متعلق به پردازنده  
6600U-Intel Core i7 اســت. در نتیجه، اگر 
عملکرد پردازنده  گوشــی هوشمند شما پایین تر از 
این باشــد، امتیاز دریافتی پایین تر از ۴۰۰۰ و اگر 
باالتر باشــد بیش از آن خواهد بود. گیک بنچ برای 
اندروید و وینــدوز به صورت رایــگان قابل دانلود و 

استفاده است.

3D Mark و PC Mark 
اپلیکیشــن 3D Mark از قدیمی ترین برنامه های 
گرفتن بنچمارک است. سال ساخت آن به ۱۹۹۷ 
بازمی گردد و در ابتدا فقط ابزار بنچمارک گرفتن از 
رایانه های شخصی به حســاب می آمد. این برنامه 
خیلی زود در حوزه  تست ســخت افزار گیمینگ و 
عملکرد گرافیکی به استانداردی در صنعت تبدیل 
شــد. درحالی که 3D Mark تنها اجرای سه بعدی 
را آزمایش می کند، برنامه  PC Mark شامل تست 
عملکرد باتری هم می شــود. هر دو برنامه جزئیات 
کاملی از نتایج تســت ارائه می دهند. عالوه بر این، 
امکان مقایسه  دستگاه خود با سایر دستگاه ها را نیز 
خواهید داشت. برنامه های یادشده برای اندروید و 

ویندوز به صورت رایگان در دسترس هستند.

 GFX Bench 4.0 - Benchmark( 
(OpenGL

هرچنــد GFX ممکن اســت بــه انــدازه  انتوتو و 
پی سی مارک محبوب نباشــد، اما نقاط قوت خود 
را دارد. این برنامه که برای اندروید و ویندوز موجود 
اســت، با به اجرا درآوردن صحنه های مختلف نرخ 
فریم در ثانیه ای را که دســتگاه شما هنگام پخش 
صحنه ها موفق به ارائه  آن می شود، محاسبه می کند.

این نرخ فریم به عنوان امتیاز GFX ثبت می شود و 
امکان مقایسه با دستگاه های دیگری که این تست 
را انجام داده اند، فراهم می ســازد. صحنه هایی که 
به عنوان تســت به اجرا در می آینــد از جنگل های 
ماقبل تاریخ تا حمله  یک ربات به شــهری مدرن را 
شامل می شوند و از این جهت این آزمون دارای تنوع 
خوبی است.چیزی که این برنامه را متمایز می کند 
این است که پس از انجام تست می توانید عملکرد 
 دستگاه در اجرای هریک از صحنه ها را روی نمودار 
مشــاهده کنید. به این ترتیــب می توانید ببینید 
دستگاه شما برای اجرای کدام نوع از بازی ها ضعف 
دارد.این برنامه هم بــرای اندرویــد و هم ویندوز 

به صورت رایگان در دسترس است.

DiskSpeed 
برنامه  دیسک اســپید یا پرفورمنس تست، تا کنون 
برنده  جایزه ای نشــده اســت؛ اما یک ابزار تســت 
فوق العاده برای این است که ببینید حافظه  داخلی 
گوشی یا تبلت شما تا چه اندازه سریع است. طرز کار 
این برنامه به این شکل است که داده های زیادی را 
ابتدا می خواند و سپس می نویسد؛ در نهایت زمان 
انجام ایــن کار را اندازه می گیرد. انــدازه  فایل باید 
حداقل دوبرابر اندازه  رم دســتگاه باشد تا کش رم 
دستگاه در آزمون تداخلی ایجاد نکند.در مجموع، 
برنامه ساختار ساده  و به خوبی کار می کند و می تواند 
ســرعت خواندن و نوشتن گوشــی ها و تبلت های 
اندروید را به خوبی اندازه گیری کند. این اپلیکیشن 

کامال رایگان و از گوگل پلی قابل دانلود است.

AndroiTS GPS Test Free 
این برنامه دقیقا همان کاری را که از نام آن مشخص 
اســت انجام می دهد؛ یعنی این امکان را به شــما 
می دهد که تمام ماهواره هایی که گوشی تان در حال 
اتصال به آنهاست را ببینید و میزان سیگنال در هر 
کدام را نیز مشاهده کنید. با این برنامه می توانید دو 
گوشی را در کنار هم تست کنید و ببینید کدام یک 
آنتن GPS قوی تری دارد. عملکرد برنامه در محیط 
باز بهتــر خواهد بــود. برنامــه  AndroiTS برای 

اندروید و ویندوز به صورت رایگان موجود است.

آیا امکان تقلب وجود دارد؟
جواب مثبت اســت. برخی تولیدکنندگان موبایل 
بــا بررســی عملکــرد برنامه هــای »بنچمارک« 
تنظیمات پردازنــده را به نحوی انجــام می دهند 
که امتیــازات بنچمارک باالتری به دســت آورند. 
در واقع دســتگاه متوجه اجرای برنامه  بنچمارک 
می شــود و عملکــرد CPU را اورکالک می کند تا 
امتیاز باالتری به دست بیاید.متاسفانه کاربر عادی 
کار خاصی در ایــن رابطه نمی توانــد انجام دهد و 
تنها بایــد به امیــد توســعه دهندگان برنامه های 
بنچمــارک بنشــیند تا راهــی برای تشــخیص 
 تقلــب پیــدا کننــد و در برنامه  بنچمــارک خود

 بگنجانند.

ابزار »بنچمارک« برای گوشی های هوشمند
فناوری

گوگلاپاندازهگیریخودرامنتشرکرد
گوگل اپلیکیشن اندازه گیری خود را برای همه گوشی هایی که از فناوری واقعیت افزوده 
پشــتیبانی می کنند، تولید کرد. این اپلیکیشــن در حال حاضر برای همه کاربران و به 
صورت رایگان در پلی استور گوگل در دسترس است، اما برای اســتفاده از آن باید ابتدا 
اپلیکیشن ARCore را دانلود کنید. استفاده از این اپ کامال ساده است و برای کار کردن، 
از دوربین سازگار در اپلیکیشن ARCore استفاده می کند تا طول، عرض و ارتفاع اجسام را 
اندازه گیری کند. این اپلیکیشن به یک سطح بافت و میزان خوبی از نور نیاز دارد تا کار کند 
اما اگر سطحی را تشخیص دهد، می توانید نوار اندازه را روی آن سطح بکشید و آن را اندازه 
بگیرید. بعد از آن هم می توانید عکس را که دارای اندازه نیز هست، ذخیره کنید تا بعدا آن 
را به اشتراک بگذارید. در استفاده های اولیه ای که از این اپلیکیشن شده است، این اپ با 
گوشی OnePlus ۶ خیلی عالی کار کرده است. اندازه گیری هایی هم که این اپلیکیشن 
انجام می دهد،  بسیار نزدیک به اندازه هایی اســت که با نوار متر گرفته می شود. در نظر 
بگیرید اگر اندازه وسیله ای برای تان خیلی مهم است باید از نوار متر استفاده کنید؛ چون این 
اپلیکیشن نزدیک ترین اندازه دقیق را را نشان می دهد. شرکت گوگل از قبل در نظر داشت 
تا اپلیکیشــن اندازه گیری خود را فقط برای دستگاه های Google Tango عرضه کند 
ولی با تصمیم کمپانی اپل مبنی بر اینکه اپلیکیشن را روی iOS 1۲ به صورت پیش فرض 
نصب می کند، گوگل را بر این تصمیم واداشت تا این اپلیکیشن را برای همه دستگاه های 

اندرویدی که از فناوری واقعیت افزوده پشتیبانی می کنند، عرضه کند.

برای استفاده در تابستان؛
گجتیکهبویعرقراردیابیمیکند!

یک شرکت ژاپنی گجتی ساخته است که با قرار گرفتن کنار بدن، پس از 1۰ ثانیه به 
کاربر نشان می دهد بدن او بوی عرق می دهد یا خیر.

این دســتگاه یک بازوی تاشــو دارد که باید آن را نزدیک منطقه عرق کرده از بدن 
گرفت. 1۰ ثانیه طول می کشد تا گجت بو را حس کند. کاربر کافی است دستگاه را 

روشن کند و حسگر آن را به دست گیرد. 
در مرحله بعد، گجت رتبه ای از یک تا 1۰ را نشــان می دهد. یک نشــان می دهد 
بوی بدن آزار دهنده نیســت و 1۰ بدان معناســت که فرد باید از عطر یا اســپری 

اســتفاده کند. همچنین 
این گجت به کاربر نشان 
می دهد آیا بیش از اندازه 
از عطــر اســتفاده کرده 
است یا خیر. در حقیقت 
 این دســتگاه شدت بو را 

می سنجد.

شارژآیفونهابانسلبعدیکیسهایایرپاد
اپل قصد دارد روش جدیدی برای شارژ بی سیم گوشی های آیفون خود رونمایی کند. در 
این روش جدید قرار است از کیس های ایرپاد برای شــارژ استفاده شود. اگر این طرح به 
نتیجه برسد با آن می توانید هر جا که هستید، گوشی های آیفون خود را شارژ نگه دارید. 
گفته می شود این فناوری فقط با گوشــی های  iPhone 8 Plus، iPhone ۸ و X قابل 
استفاده خواهد بود. اپل می تواند این قابلیت را تا آخر امسال به بازار معرفی کند؛ اما این 

پروژه کامال بستگی به نسل جدید شارژر بی سیم اپل دارد.
بر اساس گزارشی از Nikkei که منبع موثقی در زمینه تکنولوژی است، افزودن این قابلیت 
به کیس ایرپاد اپل اصال سخت نیست تا بتوانند بدون سیم، دستگاه های آیفون را شارژ کنند 
اما نباید انتظار افزوده شدن سریع آنها را به دستگاه های اپل داشت؛ زیرا تکنولوژی شارژ 
بی سیم اپل تا آخر امسال عقب افتاده است. همانطور که از قبل اعالم شده بود، مت های 
شارژ بی سیم اپل با تکنولوژی AirPower در ماه سپتامبر به بازارها خواهند آمد و ما باید 

بعد از تولید این دستگاه ها منتظر کیس جدید ایرپاد باشیم. 
با این حال انتظار می رود تعداد افرادی که دوست دارند با کیس های ایرپاد خود، آیفون شان 

را شارژ کنند کم نیست و همه بی صبرانه منتظر این تکنولوژی هستند.
 Nikkei گزارش کرده است که شاید کیس ایرپادهای شارژکننده آیفون تا آخر امسال 

به بازار بیایند.

  عکس روز

با قابلیت شناسایی صورت ها؛ ربات کارمند بانک در 
نیویورک مشغول به کار شد

خبر

 نرم افزار قدرتمند 
ویرایش ویدئو

VideoShow یک نــرم افــزار قدرتمند جهــت ویرایش 
ویدئو در گوشی های هوشــمند است. به وســیله این برنامه 
می توانیــد با عملیــات ســاده از تصاویــر و ویدئوهای خود 
آثاری بســیار زیبا پدید بیاوریــد. با اســتفاده از این نرم افزار 
می توانید کارهایــی همانند نرم افزار پریمیــر از جمله تغییر 
صدا، جابه جایی صدا، گذاشــتن افکت روی ویدئو، کات زدن، 
کراپ کردن، نقاشــی کشــیدن روی فیلم و... را انجام دهید. 
نرم افــزار VideoShow در گوگل پلی حــدود 3 میلیون 
 بار دانلود شــده اســت و توانســته نمره عالــی ۴/5 از را نیز

 کسب کند.

 SwiftKey Keyboard 
محبوب ترین کیبورد  اندروید

»ســوئیف کیبورد« یکی از بهترین، محبوب ترین و زیباترین 
کیبوردهای موجــود در مارکت گوگل پلی بــرای تبلت ها و 
گوشی های اندروید اســت که به صورت رایگان عرضه شده و 
تا به امروز حدود 5۰۰ میلیون بار توســط کاربران اندرویدی 
سراسر جهان تنها از گوگل پلی دریافت شده است. این کیبورد 
نســبت به کیبوردهای رایگان و پولی دیگر، در رده  اول قرار 
دارد که اوایل ســال ۲۰1۶ توسط مایکروســافت خریداری 
شــد. ویژگی های کاربردی و فناوری جدید برای تایپ سریع  
و هوشــمند با قابلیت هایی از جمله: اصالح مشکالت تایپی، 
پیش بینی کلمات، پشــتیبانی از صفحه کلید پارسی و تبدیل 
صدا به متن از امتیازات این برنامه است. صدها پوسته  جذاب و 
بسیار زیبا را نیز از ویژگی های دیگر این صفحه کلید می توان 
برشــمرد. نصب این کیبورد برروی اســمارت فون، به عنوان 
صفحه کلید پیش فرض گوشی تان قرار داده می شود و در همه 
جای گوشی برای تایپ کردن می توانید از آن استفاده کنید.
 language & input البته باید از تنظیمات گوشی و بخش

این کیبورد انتخاب شود.

 برنامه موزیک پلیر با نمایش متن 
آهنگ اندروید 

بسیاری از کابران گوشــی های هوشــمند عادت به شنیدن 
موسیقی دارند. اگر جزو این دسته افراد هستید یا عالقه مندید 
با شعر موسیقی همنوایی کنید، این نرم افزار بهترین انتخاب 
شماســت. یکی از محبوب ترین قابلیت های این اپلیکیشن، 
امکان نمایش متن ترانه ای است که شما در حال گوش دادن 
به آن هستید. از دیگر امکانات این اپلیکیشن امکان جست وجو 
و  دانلود موزیک با معیارهای مختلف است. شما با استفاده از 
این نرم افزار می توانید اطالعات متادیتای هر موسیقی را برای 
خود تغییر دهید.  متن بسیاری از ترانه های فارسی نیز در بانک 

اطالعاتی  این نرم افزار موجود است.

پس از ۷ سال؛
اپلوسامسونگبهدعویقانونیپایاندادند

»اپــل« و »سامســونگ«  باالخــره در خــارج دادگاه بــا یکدیگــر توافــق کردند 
و به دعــوی قانونی خــود درباره طراحــی موبایل  پس از هفت ســال پایــان دادند و 
خــارج از دادگاه بــا یکدگــر بــه توافــق رســیدند. ایــن دو رقیــب در نامــه ای 
 تصمیم خــود را بــه دادگاه اعالم کردند اما هنوز مبلغ و شــرایط تســویه مشــخص

 نیست. 
 این توافق در حالی اتفاق می افتد که هیئت ژوری، ماه گذشته رای داد سامسونگ باید 
برای کپی برداری از برخی نوآوری های آیفون 53٩ میلیون دالر غرامت به اپل 

بپردازد.  حال آنکه در آخرین دعوی، اپل خواهان یک میلیارد 
دالر غرامت بود اما سامسونگ مدعی بود باید فقط ۲۸ میلیون 

دالر بپردازد.
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شهردار شهرضا:
 فرصت برای مرمت 

بازارتاریخی را از دست ندهیم
شهرضا شهردار شــهرضا گفت: بازار، 
بزرگ ترین اثر تاریخی شهرضاست و بخش مهمی 
از هویت تاریخی مردم این شهر محسوب می شود.

»رحیم جافری« با بیان اینکه بافت قدیمی شهر 
شناسنامه این شهر است و وظیفه ما نگه داری از 
این آثار باستانی است، تصریح کرد: بازار شهرضا، 
یکی از مهم ترین آثار تاریخی این شــهر است که 
در آستانه تخریب قرار دارد و باید هر چه سریع تر 

برای مرمت آن اقدام شود.
وی ادامه داد: اهمیت بازار تاریخی شهرضا و نقش 
آن در هویت بخشی به شهر مشخص است؛ اکنون 
زمان آن نیســت که در این باره ســخن بگوییم 
بلکه الزم اســت در میدان عمل بــرای حفظ آن 

تالش کنیم.

 تصادف مرگبار 
در سه راهی چرمهین

مســئول امــور پایگاه هــای  لنجان
فوریت های پزشــکی شهرســتان لنجان گفت: 
برخورد یک دســتگاه مینی بوس بــا خودروی 
سواری پراید در سه راهی چرمهین، هفت مصدوم 

برجای گذاشت.
 »اســکندر امیــری« دربــاره جزئیــات حادثه 
رانندگی ســه راهی چرمهین اظهار کرد: ساعت 
 دو و ده دقیقــه پنجشــنبه یــک مــورد حادثه 
 تصــادف در محــدوده ســه راهی چرمهیــن 
به سمت کچوییه به سامانه ۱۱۵ اطالع داده شد. 
در میان مصدومــان این حادثه راننــده پراید به 
دلیل ضربات شــدید وارده به سر و بدن وضعیت 

وخیمی داشت.
در این حادثه،  جوانی هجده ساله به دنبال حادثه 
تصادف مینی بوس با خودروی سواری پراید، به 

علت شدت جراحات فوت کرد.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس:
 لزوم جایگزینی 

وزرای خسته و بی انگیزه
نجف آباد نماینده مــردم نجف آباد در 
مجلس شورای اسالمی گفت: صحبت های اخیر 
رییس جمهــور درخصــوص لــزوم وحــدت، 
ساده زیستی و ایستادگی در برابر آمریکا همان 
تاکیدهای مقام معظم رهبری است و نخستین 
 شــرط عملیاتی شــدن آن، تغییــر در کابینه 
خواهد بود. »ابوالفضل ابوترابــی« اظهار کرد: 
موضوعی که از کابینه دولت به نظر می آید، اینکه 
برخی وزرا خســته هســتند و نوآوری ندارند، 
بنابراین باید جای خود را بــه افراد پرتالش و با 
کارنامه موفق در زمینه مقابله با تحریم ها بدهند. 
 وی بر لــزوم برنامه ریــزی و انجــام اقدامات

 اقتصادی متناســب با تحریم های اعمال شده 
تاکید کرد و گفت: مدیران زیــادی داریم که از 
تجربیات موفق آنهــا در دور زدن تحریم ها می 
توانیم اســتفاده کنیم پس باید از ظرفیت افراد 
 تازه نفــس و با هــدف در ایــن باره اســتفاده

کرد.

فرماندار شهرستان تیران و کرون:
 ایجاد نشاط اجتماعی از 

مولفه های اوقات فراغت است
تیران فرماندار شهرستان تیران  و 
کرون گفت: ایجاد نشاط اجتماعی و احترام به 
سالیق افراد، باید از مولفه های اساسی پایگاه های 

اوقات فراغت تابستانی باشد.
»مجید حججی« با اشــاره به تشــکیل ستاد 
شهرستانی و پایگاه های محلی اوقات فراغت در 
این شهرستان اظهار کرد: ظرفیت های مختلف 
شهرستان و ستاد اوقات فراغت برای تعطیالت 
تابستان دانش آموزان و دانشجویان به کار گرفته 
شــود؛ البته برنامه ها تنها بر محــور برگزاری 
کالس های آموزشــی نیســت بلکه برنامه های 
ورزشی، تفریحی و گردشگری نیز باید پیش بینی 
و اجرا شــود. وی بــا بیان اینکــه ظرفیت های 
گردشگری تاریخی و طبیعی قابل توجهی در این 
منطقه وجود دارد، تصریــح کرد:برخی از مردم 
این شهرستان به ویژه جوانان از این پتانسیل ها 
اطالعی ندارند و معرفی ظرفیت های گردشگری 
برای متولیان اوقــات فراغت و میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری ضروری است.

با مسئوالن

با مردم باید شفاف صحبت کرد

پیشنهاد سردبیر:

ویژه

حادثه

ابالغ وقت رسيدگي
4/105 شــماره نامه: 1397009000421522 شــماره پرونده: 9609983624000891 
شماره بايگاني شــعبه: 970211 خانم زهرا غالمي فرزند موسي شــکوائيه اي عليه آقاي 
احمد حسيني )موســي( دائر بر ايراد صدمه غير عمد منجر به فوت تسليم دادسراي عمومي 
و انقالب شهرســتان اردســتان نموده که جهت رسيدگي به شــعبه 101 دادگاه کيفري 2 
اردستان ارجاع و به کالســه 9609983624000891 و بايگاني 970211 ثبت گرديده که 
وقت رسيدگي آن 1397/05/09 ساعت 9 تعيين شــده است به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواست شــاکي و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسي کيفري و دستور دادگاه 
مراتب يک نوبت آگهي مي شــود تا متهم پس از نشــر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
 مراجعه و ضمن اعالم نشــاني کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگي حاضر گردد. 
 م الف:196459 شعبه 101 دادگاه کيفري دو شهر اردستان )101 جزايي سابق( )135 

کلمه، 1 کادر(
اجراييه

4/232 شماره اجراييه:9710426794200134  شــماره پرونده:9609986794200958 
شــماره بايگانی شــعبه:960962 بموجب درخواســت اجــراي حکم مربوطه به شــماره 
9710096794200133 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794204522 محکوم عليه 
خيراله حسين پور ناغانی فرزند شعبان به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ يکصد و پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواســته و 3/065/000 ريال هزينه دادرسی و 
نشر آگهی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چک شماره 934485 مورخ 96/03/20 
عهده بانک صادرات در حق محکوم له داريوش کاظمی فرزند خيراله به نشانی استان اصفهان 
خيابان شريعتی کوچه شريعتی بهار غربی پالک 5 و نيم عشر حق االجرا. محکوم عليه مکلف 
است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 
سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) 
مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميــت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم عليه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکــم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی 1394( 5- انتقال مــال به ديگری به هر نحو با انگيزه فــرار از ادای دين به نحوی که 
باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشــد موجب مجازات تعزيری درجه شــش يا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی 
محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توسط محکوم 
عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. م الف: 7739 
 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شــهدای مدافع حرم( )408 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

4/233 شماره اجراييه:9710426794400160  شــماره پرونده:9609986794400965 
شــماره بايگانی شــعبه:960966 بموجب درخواســت اجــراي حکم مربوطه به شــماره 
9710096794400134 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794404634 محکوم عليه 
حسين ظفريان فرزند پنجعلی محکوم اســت به پرداخت مبلغ 200/000/000  ريال بابت 
اصل خواسته و 5/605/000 ريال بابت هزينه دادرســی و هزينه نشر آگهی بر مبنای تعرفه 
قانونی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت 96/7/27 لغايت تاريخ وصول در 
حق محکوم له ابراهيم قرهی قهی فرزند داراب به نشــانی اســتان اصفهان خيابان حکيم 
بازار باغ قلندرها جنب ســرای ســتوده پخش پوشاک آسيا به کدپســتی 8196975753 و 
پرداخت نيم عشــر حق االجرا.  محکوم عليه مکلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 2-ترتيبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را 
شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقيق حســابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر 
در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضميمه دادخواست اعسار 

به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکوميت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم عليــه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظــور فرار از اجرای حکم، حبــس تعزيری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجرای محکوميت مالی 
1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده 
اموال برای پرداخت ديون کافی نباشــد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم عليه 
از زندان منوط به موافقت محکــوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توســط محکوم عليه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکوميت مالی 1394(. م الف: 7734 
 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شــهدای مدافع حرم( )409 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

4/234 شماره اجراييه:9710426795700079  شــماره پرونده:9609986795700921 
شــماره بايگانی شــعبه:960922 بموجب درخواســت اجــراي حکم مربوطه به شــماره 
9710096795700077 و شــماره دادنامه مربوطه 9709976795700059 محکوم عليه 
حميدرضا وطن خواه به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 48/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و 645/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چک موصوف 160481-96/10/6 تا تاريخ 
اجرای حکم در حق محکوم له محمد ميراب زاده فرزند درويش به نشانی استان اصفهان شهر 
خمينی شــهر خ امام جنوبی ک 15 پ 6 با وکالت پيام عزيزيان اصفهانی فرزند ابوالقاسم به 
نشانی اصفهان خيابان نيکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 واحد 32  و پرداخت 
نيم عشر حق االجرا.  محکوم عليه مکلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و 
قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق 
حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با 
انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شــود آزادی محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا 
معرفی کفيل توسط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی 1394(. م الف: 7746 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )429 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

4/235 شماره اجراييه:9710426794200123  شــماره پرونده:9509986794201399 
شــماره بايگانی شــعبه:951400 بموجب درخواســت اجــراي حکم مربوطه به شــماره 
9710096794200122 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794201530 محکوم عليهما 
1- قربانعلی ترکيان بلداجی فرزند نظر علی 2- کريم خاکســار فرزند احمد هر دو به نشانی 
مجهول المکان به نحو تضامنی محکومند بــه پرداخت مبلغ يکصد ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و 2/765/000 ريال هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چک شماره 870021/23 مورخ 95/11/10 
عهده بانک ملت تا تاريخ اجرای حکم در حق محکوم له جالل جاللی فرزند سيف اله به نشانی 
اصفهان خ امام خمينی خ ش اســماعيلی ک جعفر زاده و نيم عشر حق االجرا. محکوم عليه 
مکلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد 
ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و 

انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم عليه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــرای حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو بــا انگيزه فرار از ادای دين به 
نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش 
يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی 
محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توسط محکوم 
عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. م الف: 7747 
 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شــهدای مدافع حرم( )429 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

4/236 شماره اجراييه:9710426793500139  شــماره پرونده:9509986793501431 
شــماره بايگانی شــعبه:951435 بموجب درخواســت اجــراي حکم مربوطه به شــماره 
9710096793500147 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976793501143 محکوم عليه 
کريم خاکسار فرزند احمد به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه 
ميليون ريال بابت اصل خواســته و 1/360/000 ريال بابت هزينه دادرســی و حق الوکاله 
وکيل طبق تعرفه قانونی و هزينه نشــر آگهی و همچنين خسارت تاخير تاديه ازتاريخ تقديم 
دادخواست 95/11/21 لغايت تاريخ وصول در حق محکوم له جالل جاللی فرزند سيف اله 
به نشانی اصفهان خ امام خمينی خ شهيد اسماعيلی کوچه جعفرزاده با وکالت سيد حميدرضا 
عرب زاده فرزند سيد محمود به نشانی اصفهان خيابان هشت بهشت غربی حد فاصل چهار 
راه هشت بهشت  و گلزار مجتمع شکيبا طبقه دوم واحد 3  و نيم عشر حق االجرا. محکوم عليه 
مکلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد 
ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم عليه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــرای حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو بــا انگيزه فرار از ادای دين به 
نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشــد موجب مجازات تعزيری درجه 
شــش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه 
شود آزادی محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل 
 توسط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(.

 م الف: 7748 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( 
)439 کلمه، 4 کادر(

اجراييه
4/237 شماره اجراييه:9710426793900113  شــماره پرونده:9609986793901111 
شــماره بايگانی شــعبه:961120 بموجب درخواســت اجــراي حکم مربوطه به شــماره 
9710096793900114 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976793904556 محکوم عليه 
آرش نصری فرزند اصغر به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ يکصد 
و نود ميليون و دويســت و نود و ســه هزار و پانصد و نود و هفت ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ سه ميليون و چهارصد و هشــت هزار و ششصد و شــصت ريال بابت هزينه دادرسی 
و خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت 1396/08/24 لغايــت اجرای حکم در 
حق محکوم له رضا محمدی فرزند محمد علی به نشــانی اســتان اصفهان شهر اصفهان 
ميدان قــدس خيابان مصلی کوچه اســالمی بن بســت آزادی منزل ســوم طبقه همکف 
کدپســتی 8199746576 و نيم عشــر حق االجرا. محکوم عليه مکلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استيفا محکوم 
به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه 
اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح 

مشتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی 
يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حســابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می 
شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم عليه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــرای حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو بــا انگيزه فرار از ادای دين به 
نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشــد موجب مجازات تعزيری درجه 
شــش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه 
شود آزادی محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل 
 توسط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 
م الف: 193140 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهيد حججی( 

)433 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

4/238 شماره اجراييه:9710426793700132  شــماره پرونده:9609986793700863 
شــماره بايگانی شــعبه:960863 بموجب درخواســت اجــراي حکم مربوطه به شــماره 
9710096793700132 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976793703069 محکوم عليه 
محمدعلی ابراهيمی فرزند عليرضا به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
45/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 2/012/500 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله 
وکيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک 93/8/15-93/7/15-

93/9/15-93/10/15-93/10/6 تا تاريخ اجرای حکم در حق محکوم له مريم عســکری 
فرزند غالمحسين به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ باهنر کوچه رفسنجان بن بست 
دانيال پالک 72 با وکالت شکوفه ملک فرزند انشاء اله به نشانی بهارستان بلوار ارديبهشت 
شرقی خيابان سعدی کوچه سعدی 6 پالک 872 و نيم عشر حق االجرا. محکوم عليه مکلف 
است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 
سی روز کليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به 
طور مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم عليه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــرای حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو بــا انگيزه فرار از ادای دين به 
نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشــد موجب مجازات تعزيری درجه 
شش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود 
آزادی محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توسط 
محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. م الف: 
193133 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )428 

کلمه، 4 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

4/216 شماره صادره : 1397/42/502454-1397/4/5 نظر به اينکه به موجب رای شماره 
11799 مورخ 1396/10/13 صادره از هيات قانون تعيين تکليف اراضی فاقد ســند رسمی  
تحديد حدود ششدانگ يکباب خانه پالک شماره 4483/3938  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام فرح ناز رمضانی فرزند حسين در جريان ثبت است و 
عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينک با استناد ماده 13 قانون مذکور 
طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/05/06 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شــد. م الف: 197424 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)154 کلمه، 1 کادر(

وزیر دهه شــصتی که این روزهــا با اقدامات 
منحصربه فرد خود در کابینه دولت، به تنهایی 
جور کــم کاری تمام کابینه را می کشــد و به 
محبوب ترین وزیر دولت تبدیل شده است، روز 
چهارشنبه میهمان اردستانی ها بود؛ اردستانی 
که نماینده مردمش در مجلس و فرماندار آن 
از جوانان دهه شصتی هســتند.  در این سفر 
»محمدجوادآذری جهرمی« بعد از ادای احترام 
به شهدای گمنام اردســتان، به یک ایستگاه 
آتش نشانی رفت و اقدام به افتتاح مرکز تماسی 
کرد که توسط بخش خصوصی با سرمایه گذاری 

یک میلیارد تومانی آماده به کار شده بود.
وزیر جوان کابینه دوازدهم سپس با حضور در مرکز 
مخابراتی شهید مدرس شهرستان اردستان، با انصراف 
از سخنرانی به دلیل گرمی هوا و معطل شدن مردم، 37 
پروژه ارتباطی این شهرستان را افتتاح کرد که با اعتبار 
هفت میلیارد و 300 میلیون تومانی توســط شرکت 
مخابرات ایران و همراه اول احداث شــده بود. یکی از 
مهم ترین وعده های »آذری جهرمی« در حاشیه این 
مراسم داده شد، جایی که وزیر جوان گفت: به دلیل 

سوءاســتفاده های صورت گرفته، قیمت ها افزایش و 
توان خرید مردم نیز کاهش 
یافت و با پیگیری و اقدامات 
صورت گرفتــه در طی ۱0 
روز آینده بــازار به تعادل 

خواهد رسید.
آذری جهرمــی بعد از آن، 
بازدید کوتاهی از قنات دو 
طبقه »مون« اردســتان 

کرد که در هــر طبقه آن آبی مســتقل جریان دارد؛ 
به طوری که آب هیچ یک به دیگــری نفوذ نمی کند. 
ویژگی هــای بی نظیر این قنات موجب شــده که در 
سال ۱39۵ به عنوان بیستمین اثر ایرانی در یونسکو 
ثبت جهانی شود.  وزیر جوان که این روزها و همزمان 
با بازی های »جام جهانی« روسیه، پست های فوتبالی 
زیادی می گذارد و نشان داده عالقه ویژه ای به فوتبال 
دارد، در سفر به اردستان در ورزشگاه شهدای هفدهم 
شهریور این شهرستان، نخست در زمین چمن تمرینی 
رده های سنی پایین حضور یافت و به یکی از نوجوانان 

دروازه بان، پنالتی زد. 
ســپس کمی آن طرف تر آذری جهرمی، ساختمان 
»خانــه کشــتی« ایــن شهرســتان را افتتــاح و با 

کشتی گیران و مربیان حاضر در سالن گفت وگو کرد.  
برنامه مفصل عضو کابینه 
دولت تدبیر، به حضورش 
در یکــی از ســالن های 
ورزشگاه هفدهم شهریور 
مربــوط بــود؛ جایی کــه 
جلســه پرسش وپاسخ با 
حضور جمعــی از جوانان، 
دانشــگاهیان و نخبــگان 

شهرستان اردستان برنامه ریزی شده بود.
به رغــم گرمی هــوا، جوانــان عمدتا دهه شــصتی 
اردستان یکی یکی پشــت تریبون می آمدند و بدون 
محافظه کاری، بــا صراحت از مشــکالت و دردهای 
مردم و خودشان می گفتند. در این جلسه که با تشویق 
های مردم نیز همراه بــود، آذری جهرمی مفصل به 
تک تک پرســش ها و مباحث مطرح شده پاسخ داد و 
با صرف وقت، چند مورد از آنهــا را پیگیری کرد.بعد 
از آن عضو کابینه دولت تدبیر و امید  به مسجد جامع 
شهرستان اردستان رفت تا در کنار جمعیت زیادی از 
مردم در مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر و شهید 
طباطبایی نژاد شــرکت کند. این برنامه تا دیر وقت 
ادامه داشت که با سخنان آذری جهرمی به پایان یافت.

با مردم باید شفاف صحبت کرد
  آذری جهرمی در اردستان:  

 آذری جهرمی، ساختمان 
»خانه کشتی« اردستان را افتتاح 
و با کشتی گیران و مربیان حاضر 

در سالن گفت وگو کرد

سارا بهرامی 
 

از میان ســخنان »آذری جهرمی« در 
مراسم سالگرد شــهدای هفتم تیر در 

مسجد جامع اردستان: 
 یکی از وظایــف خادمان مــردم در این 
شرایط اقتصادی این است که در بین مردم 
باشــند و با آنها صحبت کنند تا گوشه ای از 

بار روانی مردم کاسته شود.
 متاســفانه به مرور زمان سوءاستفاده ها 
تبدیل به فســاد اقتصادی می شــود. باید 
تعارفات مصلحت گونه و فســادآور را کنار 
گذاشت و شفاف با مردم صحبت کرد. باید 
نام افــرادی را که در اقتصاد کشــور اخالل 
ایجــاد می کنند، گفــت و با آنهــا برخورد 
کرد؛ زیرا اگر سکوت شــود خیانت به مردم 

و نظام است.
 تجربــه ثابــت کــرده اســت، مــردم  
تحمــل ســختی ها را دارنــد امــا نبایــد 
مالحظــه کاری کــرد. اگــر می خواهیم به 
 مردم خدمت کنیم، باید فســاد را ریشه کن

 سازیم.
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اجراييه
4/239 شماره اجراییه:9710426794400127  شــماره پرونده:9609986794400597 
شــماره بایگانی شــعبه:960598 بموجب درخواســت اجــراي حكم مربوطه به شــماره 
9710096794400126 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794401893 محكوم علیه 
منا فریسی محكوم اســت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره 
های 857319-96/3/25 و 857318-96/2/25 به عهده بانک سپه بابت اصل خواسته و 
1/725/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 857319-96/3/25 و 96/2/25-857318 
لغایت اجرای حكم در حق محكوم له عفت علی خانی خیادانی فرزند حسین به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خیابان جی شرقی کوچه حســین مهتری کوی شاهد پالک 6 و نیم 
عشر حق االجرا. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. م الف: 193137 شــعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )422 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

4/240 شماره اجراییه:9710426805300075  شــماره پرونده:9609986805300816 
شماره بایگانی شعبه:960816 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره دادنامه 
مربوطه 9609976805302452  محكوم علیه ها 1- علیرضا رحیمی به نشــانی مجهول 
المكان 2- علیرضا عباســی فرزند عبدحسین به نشانی اهواز بوســتان خیابان 1 پالک 49 
محكوم هستند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 160/000/000 بابت اصل خواسته و مبلغ 
3/080/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر 
آگهی 120/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/10/25 لغایت اجرای 
حكم و نیم عشر در حق دولت. مشخصات محكوم له: وحید کاوه ورنوسفادرانی فرزند تقی به 
نشانی اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد خ 24 روبه روی سنگبری ارمان کارگاه کوره سازی 
با وکالت فاطمه جعفری فرزند محمد حسین به نشانی خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی 
کوچه شماره 80 داخل کوچه مجتمع اداری شقایق طبقه دوم واحد سمت چپ. محكوم علیه 
مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه 
شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 

توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 193132 شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره 3( )453 

کلمه، 5 کادر(
مزايده اموال غيرمنقول

4/10 اجرای احكام حقوقی شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در خصوص 
پرونــده اجرایی کالســه 961737 ج/ اول له 1- کمــال اســماعیلی 2- عصمت ایروانی 
محمدآبادی 3- محمد علی اسماعیلی 4- علیرضا اسماعیلی 5- اسماء اسماعیلی 6- عصمت 
اکبری بیشه با وکالت ناصر شــیروانی و الهام نجفی پور مبنی بر تقسیم ماترک مرحوم باقر 
اسماعیلی و دستور فروش آن شامل پالک ثبتی شــماره 2671/10 بخش 4 ثبت اصفهان 
در تاریخ 97/5/6 ســاعت 11/30 صبح در محل اجرای احكام دادگستری اصفهان خیابان 
نیكبخت طبقه زیرزمین جهت فروش 72 حبه ششــدانگ ملكی مرحوم باقر اســماعیلی با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملكی مرحوم باقر اسماعیلی 
و اکنون در تصرف مالكانه خواهانها می باشد توســط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و 
با همراه داشــتن 10 درصد بها بصورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای 
احكام حقوقی در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.  
هزینه های اجرایی برعهده محكوم علیه می باشد.اوصاف ملک مورد مزایده: ملک واقع در 
اصفهان خیابان نشــاط آخر کوچه فتحی )شماره 22( بن بست بوســتان مجتمع مسكونی 
بوســتان پالک ثبتی 8146935544، نظریه کارشناســی: اینجانب از پالک مذکور بازدید 
و پس از بررســی های الزم نتیجه را به شرح ذیل به استحضار می رســاند: این محل یک 
آپارتمان در همكف یک مجتمع مســكونی ســه طبقه 5 واحدی دارای سند شش دانگ به 
شماره ملک 2671/10 و شــماره ثبت 60791 که در دفتر شــماره 311 صفحه 5 واقع در 
بخش 4 ثبتی اصفهان بــه نام آقای باقر اســماعیلی تمندگانی فرزند یدالــه بوده و اعیانی 
آن مســاحت 156/82 مترمربع به انضمام یک پارکینگ روباز در جنوب حیاط با قدرالسهم 
عرصه مشاعی و سایر مشاعات می باشــد. این آپارتمان ســه خوابه با قدمت حدود 9 ساله 
درب حیاط با اسكلت بتن آرمه و سقف تیرچه و بلوک می باشد. دیوارهای داخلی اندود گچ و 
رنگ و یكی از دیوارهای ســالن کاغذ دیواری و دارای تزئینات ام دی اف است. سقف سالن 
گچ و رنگ آمیزی با ابزار گلویی وآشــپزخانه دارای کابینت ام دی اف پایین به سمت سالن 
است. دو خواب در ضلع شــمال با کمد و رنگ روغنی و خواب سوم در ضلع جنوب در غربی 
واحد واقع است این واحد دارای کنتور برق و گاز اختصاصی و آب و فاضالب مشترک است. 
نمای بیرونی آجر 3 ســانت دربهای بیرونی پروفیل آلومینیوم با شیشــه تک جداره دربهای 
 داخلی و درب ورودی چوبی می باشد. سیستم گرمایش پكیج و رادیاتور و سرمایش اسپیلت 
می باشد. با توجه به مشــخصات عرصه و اعیان قدمت بنا و کیفیت مصالح و ساخت و سایر 
عوامل دخیل در قیمت گذاری ملک ارزش هر متر مربع عرصه و اعیان معادل 25/500/000 
ریال معادل دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان و قیمت کل زیربنا معادل 400/000/000 
تومان ارزیابی و اعالم می گردد. م الف: 6245 اجرای احكام حقوقی شعبه اول دادگستری 

اصفهان )516 کلمه، 5 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

4/14 شماره صادره : 1397/42/501657-1397/4/2 نظر به اینكه به موجب رای شماره 
12123 مورخ 1396/10/21 صادره از هیات قانون تعیین تكلیف اراضی فاقد ســند رسمی  
تحدید حدود ششدانگ یكباب خانه پالک شماره 4786/466  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام سكینه شاه پسند حسین آبادی فرزند کریم در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک به استناد ماده 13 قانون 
مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1397/05/1 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالكین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 193811 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ تعيين وقت افراز

4/21 شماره: 1397/04/502076-97/4/4  نظر به اینكه آقای حسین محمدی طامه فرزند 
مرتضی احدی از مالكین مشاعی پالک 1013 فرعی از شــماره 100- اصلی واقع در نطنز 
جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز خواستار افراز سهم خود از بیطرفیت سایر مالكین نموده نامبرده 
اعالم نموده که از آدرس احدی ازمالكین مشــاعی بنام سكینه بیگم ناظمیان اطالعی ندارد 
لذا باستناد قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه سال 1357 ساعت 10 صبح روز 
1397/4/31 جهت معاینه محل و انجام عملیات افراز تعیین گردیده است بدینوسیله به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر شود بدیهی است عدم حضور مانع 

از رسیدگی و اقدامات قانونی نخواهد بود. م الف: 142 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد 
و امالک نطنز )122 کلمه، 1 کادر(

تحديد حدود اختصاصی
4/97 شــماره صــادره : 1397/42/501317 - 1397/3/31 چون آقــای علی دیگاری 
حسین آبادی فرزند اســمعیل در اجرای مقررات قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد ســند رسمی تقاضای صدور سند مالكیت نســبت به ششدانگ یكباب 
ســاختمان واقع در محدوده پالک 94 فرعی از 4485 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
رانموده و رای شــماره 13232 مورخ 96/12/02 حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت 
به آن صادر شــده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 
قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شــماره 1645 فرعی از 4485 اصلی مفروز ومجزی از 
94 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام چون آقای علی دیگاری حسین آبادی فرزند 
اسمعیل در روز شنبه 97/5/1 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالكین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالكین مجاور مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی 
توسط معترض ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف: 7738 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان)213 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/98 آقای یوسف حاجیان فروشــانی دارای شناسنامه شــماره  1130152812  به شرح 
دادخواست به کالسه  275/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان کرمعلی حاجیان فروشانی به شناسنامه 62 در تاریخ 1396/12/24 
اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- معصومه خاتون بنده گی فرزند کاظم، ش.ش 170 )مادر( 2- بتول پریشــانی فروشانی 
فرزند رجبعلی، ش.ش 279 )همسر( 3- یوســف حاجیان فروشانی فرزند کرمعلی، ش.ش 
1130152812 )فرزند( 4- یداله حاجیان فروشــانی فرزند کرمعلی، ش.ش 1016 )فرزند( 
5- مهدی حاجیان فروشــانی فرزند کرمعلی، ش.ش 2312 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1310 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )159 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

4/108  شماره نامه: 9710113635200279 شماره پرونده: 9709983635200330 شماره 
بایگانی شعبه: 970338 در پرونده کالســه 970338 این شعبه آقایان علیرضا و محمدرضا 
صافی فرزندان رمضان به اتهام تهدید، تحت تعقیب بوده و به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب را در روزنامه زاینده رود آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشــر آگهی در این شعبه 
حاضر و ازاتهــام وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین رســیدگی و اظهار 
نظر می گردد. م الف: 1287 شعبه پنجم  دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

خمینی شهر )105 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/109  آقای داود روحانی فر دارای شناسنامه شماره  2425  به شرح دادخواست به کالسه  
277/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمدرضا روحانی فر به شناسنامه 435 در تاریخ 1396/12/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- شهناز قاسمی ورنوسفادرانی 
فرزند رمضانعلی، ش.ش 17515 )همسر( 2- غالمرضا روحانی فر فرزند محمدرضا، ش.ش 
212 )فرزند( 3- داود روحانی فر فرزند محمدرضــا، ش.ش 2425 )فرزند( 4- زهرا روحانی 
فر فرزند محمدرضا، ش.ش 251 )فرزند( 5- فاطمه روحانــی فر فرزند محمدرضا، ش.ش 
25191 )فرزند( 6- طیبه روحانی فــر فرزند محمدرضــا، ش.ش 598 )فرزند( 7- مژگان 
روحانی فر فرزند محمدرضا، ش.ش 8540 )فرزنــد( 8- زهره روحانی فر فرزند محمدرضا، 
ش.ش 239 )فرزنــد( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 1307 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

4/110  شــماره : 151 آقای احمد خــاوری فرزند محمد مجهول المكان پیرو نشــر آگهی 
تاریــخ 1397/02/10 روزنامه زاینده رود، همســر شــما خانم زهرا رضایــی برابر دادنامه 
شماره 9609973633301481 شعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر در تاریخ 

1397/03/08 مطلقه به طالق بائن خلع نوبت اول گردید و ذیل شماره 281 این دفترخانه به 
ثبت رسید. م الف: 1301 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور) سید احمد دیباجیان سردفتر 

ازدواج 37 و طالق 34 خمینی شهر( )75 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

4/111 کالسه پرونده 2172/96 شماره دادنامه: 667-97/4/3  تاریخ رسیدگی: 97/3/28 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محمد کاظم طاهران 
به نشانی خمینی شــهر خ امام شــمالی ک دباغی پ 115، خوانده: خلیل باجولی به نشانی 
مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص 
دادخواســت تقدیمی آقای محمد کاظم طاهران  به طرفیت آقای خلیل باجولی به خواسته 
مطالبه مبلغ پنجاه  ودو میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 114793 تاریخ 96/3/8 
عهده بانک مسكن به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی مورخه 97/3/28  و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به 
اینكه از ناحیه خوانده دلیلی که حكایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به 
نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/3/28 و با احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین 
دادرسی مدنی حكم به محكومیت تضامنی خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون  ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حكم 
که توسط دایره محترم اجرای احكام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:1282 شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )368 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/112 مرجع رســیدگی: شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2483/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 6/10 بعد از ظهر  روز دوشنبه مورخه 
1397/5/15، مشــخصات خواهان: جواد لطفی فرزند یداله به نشــانی خمینی شهر منطقه 
صنعتی دوشاخ کارخانه سنگ پرشین، مشخصات خوانده: شریف شایسته فرزندرضا،  خواسته 
و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المكان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 1303 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )163 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاريه

4/113 شماره پرونده: 139604002121000135/1  شــماره بایگانی پرونده: 9600186 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000021 آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101، بدین 
وسیله به حسنعلی عزیزی علویجه ، نام پدر: حاجی آقا، تاریخ تولد: 1339/09/01 شماره ملی 
1091919062 شماره شناسنامه 139 به نشانی خمینی شهر خ 17 شهریور کوی ارشاد کوی 
عشقی و محسن عشــقی خوزانی، نام پدر: مصطفی، تاریخ تولد: 1363/06/12 شماره ملی: 
1141340860 شماره شناسنامه: 3185 به نشــانی خمینی شهر خ 17 شهریور کوی ارشاد 
کوی عشقی ابالغ می شود در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق له بانک ملی ایران شعبه 
خمینی شهر علیه شما طبق گزارش مورخ 1397/1/8 کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
تصویر پیوست، پالک ثبتی 22/326 فرعی مجزا شــده از 22/6 بخش 15 اصفهان ملكی 
آقای حسنعلی عزیزی علویجه مورد وثیقه سند رهنی شماره 97092-1393/6/27 تنظیمی 
دفترخانه اسناد رسمی 46 خمینی شــهر به دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال )مبلغ 
2/750/000/000 ریال( ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض 
می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه که روز انتشار 
محسوب می گردد به ضمیمه فیش بانكی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 4/000/000 
ریال به دفتر این اجرا تســلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانكی 
دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف: 1305 یزدانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)220 کلمه، 2 کادر( 

مدارس استان با کمبود نیروی خدماتی مواجه هستند

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

معرفی برگزیدگان جشنواره 
»کاریکاتور علیه اعتیاد« 

دبیر اجرایی جشــنواره کاریکاتور علیه اعتیاد 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: برگزیدگان 
جشنواره »کاریکاتور علیه اعتیاد« چهارمحال 
و بختیاری در بخش های مختلف معرفی شدند.

قاســم همتی در اختتامیه جشنواره کاریکاتور 
علیــه اعتیاد اظهار داشــت: این جشــنواره با 
رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در 

شهرستان اردل برگزار می شود.
وی با بیان اینکه امســال هشــتمین دوره این 
جشــنواره برگزار می شــود، افــزود: فراخوان 
جشــنواره از دی ماه آغاز شــده که 130 اثر از 

سوی 47 نفر به جشنواره ارسال شده است.
دبیر اجرایی جشــنواره کاریکاتور علیه اعتیاد 
چهارمحال و بختیاری با بیــان اینکه هدف از 
برگزاری جشــنواره اســتفاده از ظرفیت های 
مردمی در کنترل و کاهش گرایش به مواد مخدر 
است، بیان کرد: کاهش گرایش به مواد مخدر با 
رویکرد اجتماعی کردن مبــارزه به مواد مخدر 
و روان گردان ها، تهاجم فرهنگی و آسیب های 
فضای مجازی از موضوعات این جشنواره است.

همتی با اشاره به اسامی برگزیدگان گفت: سمیه 
ظفریان مقام نخست، شیرین نوروزی مقام دوم، 
عبدا... حمزه مقام ســوم و میثم رییسی مقام 
چهارم را کسب کردند. همچنین راضیه عبدی، 
سمیه طاهری، هما ابراهیمی، مریم آقابابایی و 

لیال حمزه شایسه تقدیر معرفی شدند.

3هزار نفر در کمپ های ترک 
اعتیاد استان پذیرش شدند

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: 
3 هزار نفر در 14 کمپ  ترک اعتیاد چهارمحال و 

بختیاری پذیرش شده اند.
محمد میرزایی اظهار داشت: 14 کمپ اقامتی 
در استان فعالیت می کنند که در سال گذشته 
و امســال حدود 3 هزار نفر در ایــن کمپ ها 
پذیرش شده اند. پذیرش این تعداد یا به صورت 
خودمعرف بوده یعنی فرد با رضایت خودش و 
یا خانواده اش وارد کمپ شده و یا اینکه با رای 
دادگاه یا با نظر دادستان در کمپ ترک اعتیاد 

بستری شده است.
وی افزود: در گذشــته افرادی که با نظر دادگاه 
یا با نظر دادستان به کمپ ترک اعتیاد معرفی 
می شــدند در کمپ هــای ماده 16 بســتری 
می شــدند  که این کمپ ها تعطیــل و اکنون 

کمپ های ماده 15 فعال هستند.

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال 
و بختیاری:

 آبیاری به روش تیپ
 تولید را افزایش می دهد

رییس ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفت: در حال حاضر محدودیتی برای 
آبیاری به روش های تیپ نداریم و به طرح های ارائه 
شده در این زمینه کمک یارانه ای خواهیم کرد که 
با این روش عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب، 
20 تا 30 درصد نیز تولید بــاال خواهد رفت و در 

تولید با کاهش جدی مواجه نمی شویم. 
ذبیح ا... غریب با بیان اینکه پراکندگی محصوالت 
در استان بسیار اســت و محصوالت راهبردی و 
استراتژیک دارای اهمیت هســتند، اظهار کرد: 
 در حوزه تولیدات بادام و محصوالت باغی حدود 
55 درصد از تولیدات در حوزه زاینده رود و مابقی 

در سایر نقاط استان است. 
وی افــزود: پیش بینی ما این اســت که عملکرد 
تولید نسبت به سال گذشته افزایش یابد و اگر با 
مشکل ریزش محصول در فصل گرم مواجه نشویم 
و بتوانیم در تیر و مردادماه در موضع آب مدیریت 
کنیم، امسال به طور قطع میزان تولید 10 تا 20 

درصد نسبت به سال گذشته افزایش می یابد. 
غریب تصریح کرد: در زمســتان ســال گذشته 
ســرمازدگی نداشــتیم و به همین دلیل امسال 

محصوالت سردرختی فوق العاده است. 
وی اضافه کــرد: در حوزه گنــدم و محصوالت 
استراتژیک قبل از سال جاری پیش بینی داشتیم 
که امسال 30 درصد تولید نسبت به سال گذشته 
کاهش یابد؛ اما با وجود بارندگی های دو ماه ابتدای 
سال، تقریبا پیش بینی می شود که در حوزه زراعی 
و باغی همانند گندم که محصــول مهم و تولید 
باالی استان را تشکیل می دهند، همان تولید سال 
گذشته انجام شــود. غریب تصریح کرد: در حوزه 
زارعی در چغندرقنــد، ذرت و علوفه قبل از اعالم 
محدودیت در بخش آب، کشاورز اقدام به کاهش 
سطح زیر کشت خود کرده بود و امسال حدود 20 
تا 30 درصد در سیب زمینی، چغندرقند و ذرت 

علوفه ای کاهش سطح زیر کشت داریم. 
وی خاطرنشــان کرد: با روش هایــی که در حال 
اصالح هستیم پیش بینی می شود که در نهایت 10 
درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشیم. 

  چندی پیش گزارشی به نقل از »تسنیم« درباره 
وضعیت آب شرب روســتای بهرام آباد از توابع 
شهرستان شهرکرد، منتشر شد. در این گزارش 
آمده بود که آب رسانی با تانکر به این روستا انجام 
می شود و چند روزی است که خدمات به روستا 
ارائه نشده و  اهالی روستا می گفتند که سه ماهی 
می شود آب رسانی با تانکر صورت می گیرد و به 
اهالی گفته شده که نیترات آب موجود در روستا 
باالست و برای سالمتی مردم ضرر دارد. یکی از 
اهالی روســتا گفته بود:»طی چند روز گذشته 
ما مجبور بودیم آب آشــامیدنی از شــهرکرد، 
طاقانک و یا هفشــجان تامیــن کنیم چون آب 
نمی آوردند؛ اما چند روزی اســت که یک تانکر 
بزرگ مقابل دهیاری گذاشته اند که همیشه آب 
 دارد و هر روز باید چند بار این مســافت را طی

 کنیم.«
در ادامه، تورج احمدپور، مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان چهارمحال و بختیاری در توضیح 
علت این مشکل گفت: با انجام آزمایشات متوجه 
شدیم که پارامترهای کیفیت آب آشامیدنی در 
این روستا تغییر کرده است. وجود نیترات یکی از 
موارد مطرح شده در این زمینه است و با قطعیت 
نمی توان گفت که علت اصلی ناســالم بودن آب 

وجود نیترات است.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
چهارمحــال و بختیاری گفت: آب آشــامیدنی 
روستا از چاه تامین می شــد که به محض اینکه 
متوجه این موضوع شدیم، بالفاصله چاه از مدار 
خارج شد و اکنون آب شرب روستا از طریق تانکر 

تامین می شود.
احمدپور از احداث خط انتقال آب به این روستا 
خبر داد و گفت که هرچند اعتبــاری برای این 

طرح مصوب نشده؛ اما به خاطر اهمیت آن، طرح 
 آغاز شــده و طول خط انتقال آب برای روســتا

 3 کیلومتر است.
شنیده ها حاکی اســت  روز گذشته  مشکل آب 
رسانی و تامین آب شــرب این روستا رفع شده 
تا پس از مدت ها از دل اخبار ناخوشایند به ویژه 
 در حوزه آبی، حداقل یک خبــر خوش آبی هم

 به گوش مان بخورد. 

خبرخوش آبی

 مدیر کل راه و شهرســازی چهار محال و بختیاری گفت: با توجه 
به افزایش ترددها در مســیر جنوب به مرکز و شرق و غرب کشور 
از طریق محورهای استان زیرســاخت های حمل ونقل جاده ای 
و بزرگراه های اســتان توســعه می یابد. داریوش حسینی اظهار 
داشت: تردد در مسیر جنوب به مرکز و شرق و غرب کشور از طریق 
محورهای شهرکرد، بروجن، لردگان، سفیددشت و زرین شهر و 
همچنین بروجن به سمیرم از طریق محور قرح افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه با توجه به این مهم، توسعه زیرساخت های حمل و 
نقل جاده ای و بزرگراه های استان از اهمیت باالیی برخوردار است، 
افزود: همچنین تکمیل پروژه های در دست اقدام این شهرستان از 

اولویت های اداره کل راه و شهرسازی استان است.
وی با اشــاره به همکاری و تعامل ســازنده مردم شهرستان های 
بروجن و لردگان در زمینه تامین امالک مورد نیاز جهت احداث 
4 خطه شهرکرد، بروجن و لردگان بیان کرد: قیر یارانه ای جهت 

تکمیل و ساخت بخشی این محور 4 خطه که در محدوده شهری 
اختصاص می یابد، روند ســاخت و تکمیل این پروژه را تســهیل 
می کند.حســینی تصریح کرد: مشــکالت پروژه های شهرکردـ  
بروجنـ  لردگان، کنارگذر شمالی شهر بروجن، جاده دسترسی 
بیمارستان در حال احداث بروجن و فرهنگسرای در حال احداث 
فرادنبه در ابتدای چهار خطه شهرکردـ  بروجنـ  لردگان بررسی 

و رفع می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی چهار محال و بختیاری خبرداد:
توسعه زیرساخت های حمل ونقل جاده ای و بزرگراه های استان

آب شرب روستای بهرام آباد شهرکرد وصل شد؛

سمانه زاغی نژاد
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 
گفت: مدارس چهارمحال و بختیاری با کمبود 700 

نیروی خدماتی مواجه هستند.
بهروز امیدی با بیان اینکه مجوز استخدام نیروی 
خدماتی مــدارس را نداریم، اظهار داشــت: یک 
نیروی خدماتی 3 تا 4 مدرســه را اداره می کند و 

حتی برخی از مدارس، نیروی خدماتی ندارند.
وی با بیــان اینکــه در صــورت تامیــن اعتبار 
می توانستیم به صورت شــرکتی نیروی خدماتی 
اســتخدام کنیم، افزود: طی ســال های گذشته 
بســیاری از نیروهای خدماتی مــدرک باالتری 
گرفته اند و ایــن انتظــار را دارند کــه با مدرک 

جدیدشان تبدیل وضعیت شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: اما تنها تعداد اندکــی تبدیل وضعیت 
شــده اند، در صورتی که تمام این افــراد تبدیل 
وضعیت شوند با کمبود شدید نیروهای خدماتی 

مواجه می شویم.
امیدی با اشــاره به تعــداد دانش آموز در ســال 
تحصیلی خاطرنشــان کرد: در سال تحصیلی 96 
ـ97، 190 هــزار و 944 دانش آمــوز در مدارس 
استان تحصیل می کردند که از این مجموع 124 
هزار و 113 دانش آموز معادل 65 درصد در شهرها 
و 66 هزار و 813 دانش آموز در روستاها تحصیل 
کردند. وی تصریح کرد: 2 هزار و 782 مدرسه در 
استان وجود دارد که دارای 9 هزار و 819 کالس 

درس هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری:

مدارس استان با کمبود نیروی 
خدماتی مواجه هستند
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:
۵۳ متخلف شکار و صید در 

اصفهان دستگیر شدند
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از 
دستگیری ۵۳ متخلف شکار و صید، طی سه ماهه 
اول امســال در مناطق تحت مدیریت این استان 

خبر داد.
»ســیدرحمان دانیالی«  در این باره گفت: از این 
متخلفان، یازده قبضه سالح مجاز و ۹ قبضه سالح 
غیر مجاز کشف و ضبط شــد. وی با اشاره به آمار 
شکار غیرمجاز پرندگان و آبزیان اظهارکرد: از این 
متخلفان شــکار و صید ۳۲ پرنده اعم از شــکاری 
و غیرشکاری و شــانزده قطعه انواع ماهی کشف و 
ضبط شد. مدیرکل حفات از محیط زیست استان 
اصفهان گفت: همچنین از آنها تعداد ۵۴ پرنده زنده 
و یک آهوی زنده کشــف و به محیط های مناسب 

منتقل شد. 
دانیالی تعداد شــروع به شــکار غیرمجاز توسط 
متخلفان در سه ماهه اول سالجاری را هفده مورد 

اعالم کرد.

به همت دوستداران محیط زیست: 
آبشخورهای منطقه شکارممنوع 

شاه قنداب مرمت شد
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرضا گفت: 
با توجه به خشکسالی های اخیر، آبشخورهای این 
منطقه برای جلوگیری از هــدر رفت آب مرمت و 
تعمیر شد و به این آبشخورها از طریق یک دستگاه 
تانکر سیار تا شروع فصل بارندگی آبرسانی می شود.

»باقر یعقوبی« افزود: همچنین محیط بانان چشمه 
و آبشخورهای منطقه شکار ممنوع »شاه قنداب« 
را الیروبی کردند تا از منابع آبی محدود موجود در 
منطقه به طور بهینه برای اســتفاده حیات وحش 

استفاده و از هدر رفت آب جلوگیری شود. 
منطقه شکار ممنوع شاه قنداب با مساحت 8۲ هزار 

هکتار در شهرضا قرار دارد.

مدیر فرهنگسرای پایداری اصفهان: 
دختران محجبه و نخبه راهی 

مشهد مقدس خواهند شد
مدیر فرهنگســرای پایداری اصفهــان از برگزاری 
اردوی مشهد ویژه دختران محجبه و نخبه اصفهانی 

در هفدهم تیرماه خبرداد.
»ســعید صرامی« با اشــاره به برگــزاری اردوی 
مشهد مقدس ویژه دختران 1۵ تا ۲۲ ساله اصفهانی 
در هفدهم تیر اظهار داشت: دختران محجبه و نخبه 
عضو کانون های ایثار و شهادت راهی مشهد مقدس 

خواهند شد. 
وی افــزود: دختران عضــو کانون خادم الشــهدا، 
فرهنگسرای پایداری و کانون سبک رویش جوانان 
انقالبی در این اردوی زیارتی، سیاحتی و آموزشی 
شرکت می کنند. مدیر فرهنگسرای پایداری اصفهان 
با بیان اینکه دو ســال از فعالیت در حــوزه ایثار و 
شهادت این سه کانون می گذرد، گفت: چون مکان 
ما گلســتان شهداســت، به جز دختران عضو این 
ســه کانون، دختران شــهدا، ایثارگران و جانبازان 
نیز در این اردو حضور دارند. وی خاطرنشــان کرد: 
دختران شــرکت کننده در این اردو در حســینیه 
سیدالشــهدا)ع( که متعلق به آستان قدس رضوی 

است، مستقر خواهند شد.

دیدگاه

استاد دانشگاه اصفهان:
جامعه  بی کودکی هستیم

پژوهشــگر مطالعــات توســعه گفــت: دلیــل 
توسعه نیافتگی ایران این است که جامعه بی کودکی 
هســتیم و باید از این پس کودکــی را پیدا کنیم و 
از آن مراقبت کنیــم و هر ریال ســرمایه گذاری و 
توجه به کودک و کودکی، بــه مراتب چندین برابر 
سرمایه گذاری بر اموری چون اقتصاد، گردشگری، 

صنعت و زیرساخت ها بازدهی و ارزش دارد.
»محسن رنانی« استاد دانشگاه اصفهان  اظهار کرد: 
بذر توسعه در کودکی کاشته می شود و امروز تئوری 
توسعه در ایران وجود ندارد و تمام تئوری های مطرح 

شده تاکنون تئوری توسعه نیافتگی بوده است.
اقتصاددان و پژوهشــگر مطالعات توسعه با تاکید 
بر لزوم سرمایه گذاری ســه نسل بر کودکی گفت: 
پاســخ من به این توســعه نیافتگی این است که 
باید از کودکی شــروع کنیم؛ اما برداشت دیگران از 
صحبت های من در این مورد این بوده که باید کودک 
توسعه آفرین تولید کنیم و هر بالیی را تاکنون بر سر 
ذخایرمان آورده ایم، بر سر کودکان هم بیاوریم که 

این برداشت کامال غلط است.

نگران وضعیت آموزش وپرورش استان هستم

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

درشهر

دستگیری سارق داخل خودرو 
در اصفهان

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در پی 
شکایت چند شــهروند مبنی بر سرقت از داخل 
خودروی آنان در شهر اصفهان، شناسایی سارق 
یا سارقان در دســتور کار کارآگاهان این پلیس 

قرار گرفت.
»سرهنگ سعید ســلیمیان« با اشاره به اینکه با 
بررسی کارآگاهان مشخص شد فردی با پرسه زنی 
در خیابان ها خودروهایــی را که فاقد تجهیزات 
ایمنی هستند، شناسایی و اقدام به سرقت باطری 
و دستگاه پخش خودرو کرده است، اضافه کرد: 
سرانجام با تحقیقات تخصصی و اقدامات پلیسی 
سارق شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک 
عملیات ضربتی دستگیر شد. سرهنگ سلیمیان 
تصریح کرد: در تحقیقات صورت گرفته ســارق 
دستگیر شــده به چندین فقره سرقت از داخل 
خودروی شهروندان به ارزش 1۰۰ میلیون ریال 

اقرار کرد.

کالهبرداری به بهانه فروش 
اپلیکیشن ماهواره جیبی

 رییس پلیس فتای استان اصفهان بیان کرد : در 
پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت 
غیر مجاز از حساب، رسیدگی به موضوع در دستور 
کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.سرهنگ 
»سیدمصطفی مرتضوی« افزود: با بررسی های 
به عمل آمده مشــخص شــد شــاکی با فریب 
تبلیغات دروغین در فضای مجازی اقدام به خرید 
اپلیکیشن ماهواره جیبی و نصب آن کرده که در 
این میان فروشــنده این نرم افزار با سوءاستفاده 
از اطالعات بانکی شــاکی، توانســته بالغ بر ۳۰ 
میلیون ریال از حســاب او برداشت کند. رییس 
پلیس فتای استان اصفهان درخصوص نصب این 
گونه نرم افزارها هشــدارهای الزم را ارائه و گفت 
: اپلیکیشــن »ماهواره جیبی« شیوه ای جدید 
برای کالهبرداری و سوءاســتفاده از کاربران در 
فضای مجازی است و کاربران به هیچ عنوان نباید 
آنها را روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنند. 
مرتضوی با بیان اینکه استفاده و فعال سازی این 
نرم افزار مستلزم پرداخت اینترنتی مبلغ اندکی 
از سوی مشتریان است اضافه کرد: همچنین این 
اپلیکیشــن به نوعی بدافزار است در حالی که به 
کاربران وعده می دهد پس از دانلود و نصب، امکان 
 دسترسی به کلیه شبکه های ماهواره ای را دارند.
وی افــزود: ایــن تبلیغــات کذب کــه کاربر را 
تحریک به نصــب برنامه ها روی گوشــی خود 
می کنــد، موجب به ســرقت رفتــن اطالعات 
بانکــی کاربر شــده و ایــن امر افزایــش وقوع 
 برداشــت های غیر مجــاز بانکی را بــه همراه 

خواهد داشت.

 ۵ واحد صنفی نت سرا
 در اصفهان پلمب شد

 سرپرست پلیس امنیت عمومی استان اصفهان 
گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، طرح 
بازدیــد و کنترل واحدهای صنفی »نت ســرا« 
توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این 

پلیس در شهر اصفهان اجرا شد.
سرهنگ »محمدحسن اسماعیلی« با بیان اینکه 
در این طرح ماموران از ۹۳ واحد صنفی بازدید به 
عمل آوردند که در پایان تعداد پنج واحد صنفی 
به علت عدم رعایــت قوانین و مقررات مربوطه با 
دستور مقام قضائی پلمب شد، افزود: همچنین در 
این طرح برای هفده واحد صنفی دیگر اخطاریه 
پلمب صادر و از متصدیــان ۴۴ واحد صنفی نیز 

تعهد کتبی اخذ شد.

 کشف بیش از یک میلیون 
نخ سیگار قاچاق در اصفهان

 رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در پی 
کسب خبری مبنی بر دپوی کاالی دخانی قاچاق 
در دو واحد مسکونی واقع در یکی از محله های 
شــهر اصفهان موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
سرهنگ »سعید ســلیمیان« افزود: کارآگاهان 
پس از انجام تحقیقات الزم و کسب اطمینان از 
درستی موضوع، طی هماهنگی مقام قضائی در 
یک عملیات هماهنگ و منسجم از هر دو منزل 
بازرســی به عمل آوردند.این مقام مسئول ادامه 
داد: در مجموع بازرســی صورت گرفته از این دو 
منزل تعداد یک میلیــون و ۲۰۳ هزار و ۶۰۰ نخ 
سیگار خارجی قاچاق به همراه چهارده کیلوگرم 
تنباکو کشف شــد.وی تصریح کرد: کارشناسان 
مربوطه ارزش این محموله قاچاق کشــف شده 
را دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.
رییس پلیس آگاهی استان خاطر نشان کرد: در 
این رابطه دو فرد مرتبط بــا تهیه و توزیع کاالی 
دخانی قاچاق، دستگیر و به منظور اقدامات قانونی 

تحویل مراجع قضائی شدند.

اخبار

جانشــین معاونت اجتماعــی و فرهنگ ترافیک 
پلیس راهــور تهران گفــت: به منظــور افزایش 
بازدارندگــی از ارتــکاب تخلف حرکــت با دنده 
عقب در بزرگراه هــا و آزادراه ها، عالوه بر جریمه، 
نمره منفــی نیــز در نظر گرفته شــده اســت.

سرهنگ »علی اصغر شــریفی« اظهار کرد: یکی 
از علل تصادفات مرگبار، رانندگی به سمت عقب 
)راندن در حالــت دنده عقب( اســت. برابر ماده 
11۵ آیین نامه راهنمایــی و رانندگی، راندن به 
ســمت عقب در بزرگراه ها، آزادراه هــا، ورودی 
و خروجی آنهــا اکیدا ممنوع اعالم شــده و جزو 
تخلفات حادثه ساز محســوب می شود.وی ادامه 
داد: به منظور افزایــش بازدارندگی از ارتکاب این 
تخلف، عالوه بــر جریمه، نمره منفــی نیز برای 
 راننــدگان متخلف در نظر گرفته شــده اســت. 
به این صــورت که برای رانندگان وســایل نقلیه 
شخصی، پنج نمره منفی و برای رانندگان وسایل 
نقلیه عمومی و سنگین هفت نمره منفی محاسبه 
می شود.جانشــین معاونت اجتماعی و فرهنگ 

ترافیک پلیس راهور تهران افزود: ازآنجاکه راندن 
به ســمت عقب جزو مواردی اســت که صدمات 
ناشــی از آن در تصادف شــدید اســت، توصیه 
می شــود حتی در معابر اصلی و فرعی )خارج از 
بزرگراه ها( نیز برای حرکت در مسیرهای طوالنی 
از راندن به عقب پرهیز شود.وی همچنین یادآور 
شــد: اگر راننــدگان در هنگام رانــدن به عقب، 
احتیاط کامــل را رعایت نکنند و ســانحه ای به 
این علت رخ دهــد، راننده وســیله نقلیه ای که 
 به ســمت عقب در حرکت بوده اســت، پاسخگو 

خواهد بود. 

جانشین معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران اظهار کرد: 

دنده عقب در بزرگراه ها نمره منفی دارد
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: بانک 
ژنتیک ایرانیان با تولیت پزشــکی قانونی در دست 
شکل گیری است و چهار هزار نمونه پروفایل ژنتیکی 

مجرمان سابقه دار اخذ شده است.
»علی ســلیمان پور« اظهار کرد: محتــوا و موضوع 
حدود ۲۵ به ۳۵ درصد پرونده های تشــکیل شده 
در دادگســتری ارتباط با موضوعات پزشکی دارد.
ســلیمان پور با اشــاره به اینکه در ۹8 یا ۹7 درصد 
موارد نظریه پزشــکی قانونی مبنای انشــا و صدور 
رای قرار داده می شود، گفت: یک چهارم تا یک سوم 
پرونده ها در پزشکی قانونی تعیین تکلیف می شود و 
درصدی از موارد که مراجع قضائی در مورد آن ابهام 
یا نکتــه ای دارند، اظهارنظر تکمیلی را از پزشــکی 
قانونی می خواهند. مدیرکل پزشکی قانونی استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه تالش شده حداکثر حقوق 
شهروندی و تکریم مراجعان به این اداره کل انجام 
شود، عنوان کرد: چندین نوبت متوالی در جشنواره 
شهید رجایی رتبه برتر استان را کسب کرده و رتبه 
برتر را در احقاق حقوق شــهروندی و رعایت حال 

و تکریم ارباب رجوع را به دســت بیاوریم. مدیرکل 
پزشکی قانونی استان اصفهان تصریح کرد: ۹ پروژه 
در دســت انجام داریم؛ پیش بینی ما این است که 
پایان امســال یا اوایل ســال ۹8 حداقل شاهد به 
بهره برداری رسیدن سه یا چهار مورد از پروژه های 
در دست احداث باشیم. استفاده از اتوماسیون اداری 
و اســتفاده از نرم افزارهای نوبت دهی و فراخوان و 
پرداخــت الکترونیکی تعرفه های پزشــکی قانونی 
سرعت رســیدگی را افزایش داده است؛ همچنین 
با استفاده از اتوماســیون اداری و آیتم های امنیتی 

تالش شده امنیت مورد نظر ایجاد شود. 

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اعالم کرد: 

مجرمان سابقه دار با پروفایل ژنتیکی شناسایی می شوند
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پزشکی قانونیپلیس راهور

پس از کــش و قوس هــای فراوان، 
باالخره مدیرکل آموزش و پرورش 
اصفهان معرفی شد؛ نهادی مهم که ۶ ماه عمال مدیری 
نداشت و با سرپرست اداره می شد. در مراسمی که در 
روز پنجشــنبه هفتم تیرماه برگزار شــد »علی اکبر 
کمالی« به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان 

اصفهان انتخاب و معرفی شد.
 نگران وضعیت آموزش وپرورش اســتان 

هستم
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان در این 
مراســم با بیان اینکه هیچ یک از ما عاشــق پست و 
مســئولیت نبوده ایم، اظهار داشت: قصد ما کمک به 
آموزش و پرورش استان اســت و ما در این عرصه به 
کمک دوستان، اسب چموش آموزش و پرورش را به 

سر منزل مقصود می رسانیم. 
کمالی افزود: خداوند همراه انسان های مظلوم است. 
پروردگار بزرگ را برای این اتفاق شاکرم و امیدوارم 
ما را در این مسیر کمک کند. بسیاری پیش روی ما 
سنگ اندازی کردند اما باید سعی کنیم در آموزش و 

پرورش طرحی نو بیندازیم. 
وی خاطرنشــان کرد: در یک کفه ترازو 7۰ ســال 
تجربــه بــود و در کفه دیگر تــرازو، کســی معارفه 
می شود که ۲۶ ســال خدمت در کارنامه خود دارد. 
فارغ از هرگونــه گرایش سیاســی و جناحی در این 
عرصه تــالش می کنیم، میدان خدمــت برای همه 
کســانی که می خواهند به ما کمک دهند باز باشد. 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان تصریح 
کرد: هدف ما ارتقای تعلیم و تربیت آموزش و پرورش 
استان مظلوم اصفهان اســت، مردم ما انتظار دارند و 
چشــم  امید به این نهاد دوخته اند؛ امیدوارم بنده و 
همکارانم این مســئولیت بــزرگ را درک کنیم و به 
 خوبی در این عرصه قــدم برداریم و در خدمت مردم

 باشیم.
ورود مسائل سیاسی در آموزش و پرورش 

»سم« است
»محمدحســن قائدی ها« مدیرکل ســابق آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان با بیــان اینکه تالش های 
صورت گرفته کار یک نفر نیســت، اظهار داشــت: 

حدود ۶ ماه بحث های متفاوت و خســته کننده ای 
شد که چه کســی برای این تصدی حضور پیدا کند. 
کســی که خودش را وارد این میدان می کند، قصد 
کمک رسانی در این شرایط سخت را دارد. شاید باید 
این کار بهتر از این مدیریت می شــد، زیرا  آموزش و 
پرورش استان لیاقت  بیشــتری دارد. مدیرکل سابق 
آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: توصیه بنده 
به کمالی این اســت که بداند دولت به فکر آموزش و 
پرورش نیســت و اولویت دولت ها کارهای زودبازده 
اســت؛ آموزش و پرورش اگر االن کار شود ۲۰ سال 
دیگر پاسخ می دهد، از این رو هیچ یک از دولت ها به 
فکر نیستند، برخی دوستان بیرونی بیشترین دخالت 
را در آموزش و پرورش به صورت غیرمعقول دارند اما 
ما در برابر آنها ایســتادگی کردیم. وی تصریح کرد: 
ورود مسائل سیاسی در آموزش و پرورش سم است، 
مبانی این دولت را باید به صورت طبیعی اجرا کنیم 
اما باید دقت داشته باشــیم در ریزه کاری ها مشکلی 
برای فرزندان مردم ایجاد نشــود، باید در کنار معلم 
باشید و این احســاس امنیت روحی و روانی و ایجاد 
 یک فضای آرامش برای معلمان نکته بســیار مهمی

 است.

آموزش  و پرورش از تفکر قدیمی  رها شود
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار اصفهان نیز در این 
مراســم با توصیه هایی به مدیرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان اظهار داشت: به کمالی توصیه ای دارم؛ 
همه ما دانش آموز بوده ایم و آمــوزش و پرورش را  یا 
در خانواده یا برای فرزندان مان دیده و لمس کرده ایم، 
همه اقشــار جامعه به نوعی با آموزش و پرورش در 
ارتباط هســتند و به همین دلیل اســت که تعیین 

مدیرکل نزدیک به ۶ ماه طول می کشد.
»حمیدرضا طباطبایی« افزود: توصیه من این است 
که از همه افکار و نظرهــا در اداره آموزش و پرورش 
استان اســتفاده کنید و فضا را جوری رقم بزنید که 
دفتر شما برای قشــر خاصی نباشد؛ برخی محدوده 
دارند و برخی باز هستند، بنده به شخصه سعی کردم 
دِر اتاقم برای همه افراد باز باشد. ضمنا باید با دید باز 
توجه داشته باشــید که حصری برای کسی نداشته 
باشید. وی خاطرنشــان کرد: از تفکر کهنه رها شوید 
و به روش های نوین روی بیاورید، در فضای آموزش 
و پرورش متاســفانه »پیر محوری« می بینم، باید از 
تفکرات و ایده های جدید استفاده کنیم؛ به این دلیل 
که نحوه تفکر جوانان ما تغییر کرده است و ما نیز باید 

برای بچه های امروز، برنامه جدیدی داشته باشیم که 
در این راه ابتدا بایــد وزارت آموزش و پرورش تالش 
کند و پس از آن اداره کل در راستای آن حرکت نماید.

بنیان های »خیر« از خود به جای بگذاریم
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: 
مسئوالن در کارهای اداری خود بنیان های »خیر« به 

جای بگذارند که الگویی برای آیندگان باشد.
»علی زرافشــان« با تاکید بر اینکه شرایط پیش رو 
شرایط سختی است و با همت و تدبیر مردم و تالش 
مســئوالن از این امتحان موفق بیرون خواهیم آمد، 
تصریح کرد: می توانیم با تدبیر و امید بر نقشــه های 

دشمنان غالب شویم. 
زرافشان ادامه داد: همه دســتگاه ها برای بهبود امور 
گام برداشته و در جهت ارتقای کیفیت و ارائه خدمات، 
فراهم کردن امکانات و اقدامات الزم کوشیده اند و نقش 

آموزش و پرورش در این زمینه حائز اهمیت است. 
معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
مســئوالن در کارهای اداری خــود بنیان های خیر 
به جای بگذارند کــه الگویی برای آیندگان باشــد، 
افزود: به هر حال مســیر  آمدن و رفتن برقرار است 
و داوری و قضــاوت دیگران  در ایــن زمینه اهمیت 
دارد. یکــی از مدیــران موفــق در دولــت یازدهم، 
 مدیرکل سابق آموزش وپرورش استان اصفهان بود 
که با تدبیر الزم توانست در بسیاری از زمینه ها نمونه 
و الگو برای سایر استان ها  باشد و از این رو فعالیت های 

وی قابل تقدیر است.
این انتخاب در حالی است که مدیر تازه منصوب شده 
در همان نخســتین روز آغاز به کار خود از بیماری و 
کسالت قلبی گفت و پذیرش این پست را تنها به دلیل 
داشــتن دغدغه و  نگرانی در مورد آموزش و پرورش 

عنوان کرد. 
مدیر جدید در حالی با کســالت و بیماری و احتماال 
تبعــات آن در ماه ها و روزهای بعد آغــاز به کار کرد 
که مشخص نیست جایگاه جوان گرایی در آموزش و 
پرورش کجاست و چرا باز هم از مدیرانی استفاده می 
شود که ممکن اســت در روزهای آینده با هر بهانه و 
انتقادی بیماری را بهانه کرده، از زیر بار مسئولیت های 

خود شانه خالی کنند.

نگران وضعیت آموزش وپرورش استان هستم
مدیر کل جدید آموزش و پرورش استان اصفهان:

جوان ترین کنکوری امسال اصفهانی بود 
مشاور عالی سازمان سنجش، از پیرترین و جوان ترین داوطلبان کنکور سراسری امسال خبر داد.طبق 
گفته های مشاور عالی سازمان سنجش، مجموع ثبت نام کنندگان، یک میلیون و یازده هزار و سیصد 
و شصت نفر است. »حسین توکلی« افزود:  تعداد داوطلبان شرکت کننده زن ۵۹۹ هزار و 1۲1 است 
که سهم ۵۹/۲۴ درصدی از داوطلبان کنکور سراسری ۹7 را شامل می شود. تعداد داوطلبان رشته 
ریاضی  1۴۴ هزار و ۴۳7 نفر، گروه تجربی ۶۴۲ هزار ۲۲8 نفر و  تعداد شرکت کنندگان گروه ادبیات 
و علوم انسانی  ۲۰۴ هزار و ۹۳۶ نفر بوده است. تعداد شرکت کنندگان رشته هنر 1۲ هزار و ۲۴۹ نفر 
بوده است. توکلی، از جوان ترین و پیرترین داوطلبان این آزمون خبر داد و گفت: جوان ترین داوطلب 
متولد سال 8۲ از استان اصفهان و داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی و پیرترین داوطلب نیز متولد 

سال 1۳1۴ از استان تهران و داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی است.

برنامه های نشاط آور منجر به کاهش  آسیب های اجتماعی می شود
شهردار اصفهان، تکرار فعالیت های نشاط آور در جامعه را نیاز فوری و حیاتی جامعه کنونی دانست و 
گفت: باید باور داشته باشیم، هر چه نشاط اجتماعی در جامعه افزایش یابد، شاهد کاهش آسیب های 

اجتماعی به ویژه در حوزه اعتیاد خواهیم بود.
»قدرت ا... نوروزی« در حاشــیه برگزاری برنامه کنگره ۶۰ با بیان اینکه فعالیت های این کنگره قابل 
تقدیر اســت، اظهار کرد: فعالیت های هنری رها یافتگان فعال در این کنگره بســیار مناسب و جای 

امیدواری دارد. 
شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه جامعه نیاز به نشــاط اجتماعی دارد، تصریح کرد: سعی داریم این 
برنامه ها را در شهر تکرار کنیم. وی تصریح کرد: شــهرداری از هر گونه اقدام در راستای ایجاد فضای 

نشاط اجتماعی در جامعه حمایت های مادی، معنوی و لجستیکی خواهد داشت.

روسای جهاد دانشگاهی مرکز، دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان از »پژوهشکده رویان« بازدید کردند.
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زیبایی به چه قیمتی؟!
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم: 
شیر سرد  ۱ لیوان، بســتنی وانیلی یا شکالتی ۳ اسکوپ، قهوه 

فوری ۱ قاشــق مرباخوری ، نوتال )شــکالت صبحانه(  یا عسل ۱ قاشق  
ســوپ خوری، یخ ۳_۴ تکه، سس شــکالتی برای تزئین، خامه 

فرم گرفته برای تزئین.
شیوه تهیه: 

ابتدا شیر و  بستنی را داخل مخلوط کن کامال هم می زنیم.
قهوه فوری را اضافه می کنیم؛ سپس نوتال یا عسل را داخل 

مواد می ریزیم و یخ را اضافه می کنیم. 
دستگاه را تا زمانی روشن نگاه می داریم که یخ ها کامال 

پوره شوند و ســطح مخلوط، یک الیه فوم تشکیل 
شود. بعد از ریختن شــیک فراپه داخل لیوان، 
روی آن را با خامه فرم گرفتــه و ترافل یا 
خرده شکالت، تزئین و سرو می کنیم.

میلک شیک فراپه قهوه 

چریش
»چریش« نام درختی است که از آن برای سالمت و شادابی پوست و تسکین بسیاری از بیماری ها استفاده می شود. استفاده از آن، به صورت موضعی و خوراکی 
است. چریش جزو درختی گرمسیری و همیشه سبز است که ۱۵ تا ۲۰ متر رشد می کند. از روغن چریش در صابون، لوسیون، ماسک صورت، شامپو و خمیردندان 
استفاده می شود. همچنین از این روغن در درمان آبله بهره می برند؛ زیرا  موجب تسکین حساسیت های پوستی  می شود که ویروس آبله ایجاد کرده است. روغن 
این گیاه از سفید شدن، ریزش و شوره سر جلوگیری می کند. ویتامین C موجود در آن، برای رفع جوش های سرسیاه، لک، کدری و پیری پوست مفید است.به دلیل 
خاصیت ضدویروسی، ضدقارچی، ضدانگلی و ضدعفونی کنندگی برگ های چریش، از زمان های قدیم از این برگ ها برای پاک کردن خون استفاده می شود. از برگ 
چریش برای درمان اختالالت چشمی نظیر ورم ملتحمه و زخم معده، بی اشتهایی، دیابت، بیماری لثه، اختالالت کبدی و ورم مفاصل استفاده می شود. از روغن 
چریش در درمان ورم مفاصل و دردهای عضالنی نیز سود می برند و شیوه درمانی در این موارد این است که این روغن را روی پوست آن محِل خاص ماساژ می دهند.

شی
ر با

طا
ع

اگر چه تب و تاب عمل های زیبایی در ایران دو دهه اســت که 
رواج دارد، اما در چند ســال اخیر ارائه عمل های زیبایی در 

حیطه هایی رونق گرفته که شــاید کمتر به ذهن  متبادر شود. 
تغییر رنگ چشم، سایز و فرم گوش ها، حالت صورت و... ازجمله 
تغییراتی اســت که امروزه با عمل های زیبایی در چهره افراد 

امکان پذیر است.

زیبایی به چه قیمتی؟!

  عمل های زیبایی
 عجیب و غریب را بشناسید؛

پریسا سعادت

تغییر »رنگ چشــم« از جمله عمل های زیبایی است که به 
رغم داشتن عوارض زیاد و خطر نابینایی، هواخواهان زیادی 
دارد!  تغییر رنگ عنبیه، به خصوص برای کسانی که زیاد از لنز های 
رنگی استفاده می کنند، می تواند خوشایند باشد.  »ابوالفضل کشفی« فلوشیپ قرنیه در این زمینه می گوید: کسانی 
که دارای عنبیه مصنوعی هستند راحت تر می توانند این عمل را انجام دهند البته به دلیل اینکه استفاده از عنبیه مصنوعی عوارض دارد 
و ممکن است به عنبیه طبیعی آسیب بزند و فشار چشم را باال ببرد، برای اهدافی مانند زیبایی چشم چندان توصیه نمی شود. کشفی ادامه 
داد: روشی که مدتی  است عنوان شده و به تازگی در اصفهان نیز قابل دسترس است این است که قرنیه را رنگ می کنند؛ اما در گذشته به 
دلیل اینکه این عمل از کیفیت کمی برخوردار بوده و رنگ، بعد از مدتی پاک می شده، کمتر به آن پرداخته می شد. وی با اشاره به اینکه 
درحال حاضر رنگ هایی تولید می شود که دارای سازگاری زیستی خوب و ماندگاری بیشتر است، افزود: در نوعی جراحی، یک الیه از قرنیه 
برداشته می شود و در آن یک پاکتی ایجاد کرده و رنگ را در آنجا تزریق می کنند که به بافت قرنیه می چسبد و ماندگاری آن خوب است و 
طیف رنگ های متنوعی نیز دارد. این فلوشیپ قرنیه اضافه کرد: روش دوم این است که در سطح قرنیه سوراخ های میکروسکوپی ایجاد 
کرده و رنگ را تزریق می کنند. این روش بهتر بوده و با رنگ های با کیفیت تری در دسترس است. افرادی که متقاضی هستند باید بدانند، 
این نوع جراحی ها با آن تصوری که در ذهن دارند متفاوت است.کشــفی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه قرنیه در این نوع جراحی ها رنگ 
می شود در دستگاه هایی که چشم را از طریق عنبیه تشخیص می دهند مانند دستگاه هایی که در فرودگاه وجود دارد، شناسایی افراد به 
راحتی صورت می گیرد. این فلوشیپ قرنیه با بیان اینکه ممکن است نتیجه عمل با آنچه فرد می خواهد، مطابقت نداشته باشد تصریح کرد: 

معموال این عمل ها  روی چشم هایی که عارضه ای داشته  
نتیجه خوبی به دســت داده، اما برای زیبایی به دلیل 
اینکه تجربه کم است چندان موفقیت آمیز نبوده است.

تغییر رنگ چشم 4 میلیون

افراد بســیاری  از زمان کودکی با اندازه و ظاهر گوش خود 
مشکل دارند یا اینکه برآمدگی گوش آنها، چنان که باید متقارن نیست یا افتادگی 
بیش ازحد دارد. این مسئله موجب شده تا طرفداران این عمل زیبایی در دنیا و حتی 
ایران کم نباشند. در بسیاری از موارد،  نامتقارن بودن گوش ها در شکل ظاهری فرد 
بسیار موثر است اما در برخی از موارد تغییر فرم گوش و ایجاد شکل های عجیب نیز 

در عمل های زیبایی دیده می شود.

تغییر فرم گوش با 6  میلیون

اگر از ظاهر »فــک« خود ناراضی 
هستید و احساس می کنید در مقایسه با سایر اجزای صورت تان 
بیش از حد بزرگ یا مردانه است، ممکن است کاندید ایده آلی 
برای عمل »زاویه دار کردن صورت و فک« باشید. جراحی پروتز 
یا ایمپلنت، موجب افزایش تناســب چانه میان سایر اعضای 
صورت می شــود و در حقیقت اعضای صــورت را هماهنگ و 
متناسب می سازد. چانه  بی حالت موجب می شود گردن کوتاه و 
گوشت آلود به نظر برسد. این عامل همچنین اندازه  بینی را بیش 

از اندازه معمول آن نشان می دهد.

 
اگر نمی خواهید وقت خود را 
در باشگاه به ســاختن عضالت و عرق ریختن 
بگذرانید، اما به شدت عالقه مند هستید عضالنی 
به نظر برسید، باید در انتظار یکی از جراحی های 
زیبایی با نام »کاشــت عظله« باشید. البته این 
روش هیــچ گاه موجب افزایش قدرت انســان 
نمی شود؛ اما ظاهر فرد را عضالنی نشان خواهد 
داد. این عمل که بیشتر در میان مردان طرفدار 
دارد شامل بزرگ کردن جلوی بازو، پشت بازو، 
شکم، ران، کول، ســینه و عضله چهار سر ران 
می شود. معموال افرادی که می خواهند برخی از 
نقاط بدن خود را عضالنی کنند، باید بین ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ عمل کاشت عضله انجام دهند. این عمل 
اگر چه در دنیا مرسوم اســت اما در ایران هنوز 

همه گیر نشده است.

تغییر فرم صورت با 3 میلیون

کاشت عضله با 20 میلیون

این روزها عمل جراحی عجیب و غریبی به نام »سیندرال« در 
فضای مجازی تبلیغ می شود که در آن خانم ها پس از کوتاه کردن اندازه دو انگشت 
از انگشتان کناری شصت پا تالش دارند، راحت تر از کفش های پاشنه بلند استفاده 
کنند! این در حالی است که به گفته یک فوق تخصص جراحی پالستیک، انگشتان پا 
هیچ نیازی به جراحی زیبایی ندارند و این عمل می تواند عوارض دائمی جدی ایجاد 
کند. کارشناسان انجام این جراحی را یکی از جراحی های بسیار سخت و پر عارضه 
معرفی کرده اند که شامل خردکردن اســتخوان ها، قراردادن سیم در انگشتان به 
مدت پنج هفته و آنگاه حرکت دادن پاها به کمک فیزیوتراپی به مدت شش ماه است.

عمل سیندرال با 32 میلیون

عادت های مضر برای »هوش« و »حافظه«
عادت های غذایی ناسالم، جزو عواملی است که تاثیرات 
عمده ای بر عملکرد »مغز« دارند. مشــخص شــده که 
این عوامل می توانند هوش انســانی را از توان بیندازند 
و فعالیت های شــناختی و حل مســئله را برای ذهن 

مشکل تر سازند.
مصرف زیاد »شیرینی«

غذاهای که ســطح قند باالیی دارند، 
تاثیر چشــمگیری بر گیرنده های 

حیاتی مغز به جــا می گذارند. 
به گفته محققان، اســتفاده 
مفرط از شیرینی ها در رژیم 

غذایی نحوه عملکرد »دوپامین« 
را در مغز تغییر می دهد. یکی از عملکردهای 

دوپامین، نقــش مهــم آن در شــادی و جلوگیری از 
افسردگی است؛ دو عاملی که می توانند بر توانایی مغز 

در یادگیری تاثیر بگذارند.
کاهش زیاد مصرف»کربوهیدرات« ها

بسیاری از کارشناســان تغذیه رژیم های غذایی حاوی 
کربوهیدرات پایین را برای کاهش وزن توصیه می کنند. 

اگر یکی از این نــوع رژیم های غذایــی را تجربه کرده 
باشید حتما می دانید یکی از سریع ترین تاثیرات کاهش 
دریافتــی کربوهیدرات ها، تحریک پذیــری و تغییرات 
لقی است. تحقیقات آکادمیک ثابت کرده است کمبود  ُخٌ
کربوهیدرات ها در رژیم غذایی به مشکالت خلقی منجر 
می شود. افزون بر این، مطالعاتی 
کــه در دانشــگاه »تافتس« 
آمریکا انجام شــد، نشان 
داد افزایش حســاب شده 
دریافتی کربوهیدرات های 
ســاده عملکردهای شناختی 

مغز را تقویت می کند.
جویدن »آدامس«

هــرچند این موضوع مورد بحث است، اما 
 Quarterly Journal تحقیقی که نتایج آن در نشریه
of Experimental Psychology  منتشــر شــد 
نشان داد جویدن آدامس می تواند بر حافظه کوتاه مدت 
تاثیر منفی داشته باشد. در این تحقیق طی سه آزمایش 
جداگانه، ثابت شــد جویدن آدامس به توانایی های مغز 

خدشه وارد می کند.

عواملی که »هوش« را از کار می اندازد

پیشنهادهای شگفت انگیز »طب سنتی« برای مادران شیرده
بارداری و بچه دار شدن، شاید از نگاه برخی خانم ها بسیار سخت باشد و آن را پر از دردسر بدانند؛ ولی 
واقعیت این است که اگر هر خانمی از بارداری و ایام بعد از آن آگاهی داشته باشد، تمام دردسرها و سختی ها 
نه تنها برایش آسان، بلکه شیرین نیز خواهد شد. یکی از مواردی که ذهن بسیاری از خانم ها را بعد از زایمان 

درگیر می کند»شیردهی« است؛ زیرا برخی خانم ها با مشکل کمی شیر مواجه می شوند. 

استرس در کار است؟
پیش از تولد نوزاد، تغییرات زیادی در سینه مادر باردار به وجود می آید و 
روند ساخت شیر پیش از به دنیا آمدن نوزاد انجام می شود. ساخت شیر در 
بدن مادر باردار، پیچیدگی های زیادی دارد و تحت تاثیر یک سری تغییرات 
هورمونی این اتفاق می افتد. گاهی ممکن اســت در برخی از خانم ها به 
دالیل مختلف، شیر، کم ترشح شــود یا اصال ترشح نشود. یکی از دالیلی 
که می تواند به این مسئله منجر گردد، استرس است که بیشتر در مادرانی 
که بچه اول شان را دارند، دیده می شود. همچنین برخی خانم ها به دلیل 
درد زایمان یا به طورکلی خود زایمان، دچار استرس می شوند که همین 

موضوع بر تولید شیر تاثیر نامطلوبی می گذارد.

سردی ها 
را کنار بگذارید

عالوه بر استرس، یکی دیگر از دالیلی 
کــه می تواند بر مادران شــیرده اثر 
بگذارد، مصرف غذا و خوراکی های 
»ســرد« اســت که موجب انسداد 
مجاری شیری خواهد شد. در واقع 
این دسته از مادران شیر دارند، ولی 
به دلیل انسداد مجاری شیری، امکان 
خروج آن نیســت که همین مسئله 
گاه می توانــد به عفونــت در دوران 
شیردهی منجر شود. مادران شیرده 
که چنین عفونتــی را تجربه کنند، 
اغلب با مشکل تب، لرز، درد شدید 
و تهــوع مواجه خواهند شــد. برای 
پیشگیری از این مسئله، خانم ها باید 
بعد از زایمان، غذاها و خوراکی هایی 
که میل می کنند، طبع »گرم« داشته 
باشد. به عنوان مثال، خوردن کاچی، 
خرما، انوع قائوت ها و... می تواند برای 

این منظور مفید باشد.

پوست های حساس
یکی دیگر از مواردی که احتمال انســداد شــیر را به همراه دارد، نوع 
شیردهی مادر است. آن دسته از مادرانی که اطالعاتی از شیردهی درست 
ندارند، دچار درد و زخم می شــوند که همین موضوع احتمال عفونت و 
انسداد شیر را باال می برد. همچنین خانم هایی با پوست خشک و حساس 
نیز می توانند دچار چنین مشکلی شوند. البته گاهی وجود شیر زیاد نیز 

عاملی برای ترک است که مشکل عفونت را در پی دارد.

 وقتی ورم در کار نیست
گاهی اوقات با وجود اینکه ورم وجود ندارد، شیر 
بند می آید. در چنین شرایطی مادران می توانند 
برگ کلم تــازه را با آردعدس مخلــوط کنند و 
روی ســینه به صورت ضماد بمالند. همچنین 
برگ جعفری کوبیده شــده و گذاشتن آن روی 
سینه نیز مفید است. چنانچه شیر از داخل سینه 
بیرون بیاید ولی بوی تعفن بدهد، می تواند دلیلی 
برعفونت باشد. برای برطرف کردن این مشکل 
بایــد آرد باقالی را با خمیر تــرش نانوایی و پیاز 
کوبیده شــده، مخلوط کرد و بــه صورت ضماد 

روی سینه گذاشت.

لختگی و گرفتگی
اگر طبع مادر سرد و در کنار آن ورم و ذخیره شیر نیز 
مطرح باشــد، می توان از ریحان و جعفری خرد شــده 
به صورت ضماد بهره گرفت. همچنین استفاده از ترکیب 
آرد تخم شــنبلیله با تخم کتان، کنجد و انجیر )سه تا 
چهار عدد( به صورت مخلوط شده می تواند ضماد خوبی 

برای رفع لختگی و گرفتگی شیر باشد.

کم شدن شیر
برخی مادران به دلیل داشتن طبع سرد و کم خونی، دچار کم شدن شیر می شوند. 
این دســته از خانم ها می توانند از شیر پسته، شــیر بادام، گردو و خرما استفاده 
کنند. همچنین مصرف کشمش، انجیر و شــیر و عسل برای این دسته از خانم ها 
مفید اســت. خوردن نخودآب نیز به این دســته از خانم ها توصیه می شود. برای 
درست کردن نخودآب باید یک مشــت نخود را یک شب تا صبح خیس کرد و آب 
حاصل از نخود را با عسل حل کرد و نوشید. ریختن زیره داخل شیر در حال جوش 

و پس از آن صاف کردن و نوشیدنش نیز می تواند بسیار مفید باشد.
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ایران تیم هجدهم جام جهانی روسیه شد

پیشنهاد سردبیر:

بازی هاتاریخ

شنبه : 9تیرماه
 فرانسه- آرژانتین

 ساعت 1۸:۳0 
 استادیوم: کازان آرنا

 اروگوئه- پرتغال
 ساعت ۲۲:۳0  

استادیوم: المپیک فیشت سوچی

 یکشنبه: 10 تیر
 اسپانیا- روسیه

ساعت 1۸:۳0 
 استادیوم: لوژنیکی مسکو

کرواسی- دانمارک
ساعت ۲۲:۳0 / استادیوم: نیژنی نووگوراد

 برزیل- مکزیکدوشنبه: 11 تیر
ساعت 1۸:۳0 / استادیوم: سامارا آرنا

 بلژیک- ژاپن
ساعت ۲۲:۳0 / استادیوم: روستوف آرنا

 سوئد- سوئیس سه شنبه: 1۲ تیر
ساعت 1۸:۳0 

 استادیوم: سن پترزبورگ

 کلمبیا- انگلیس
ساعت ۲۲:۳0 / استادیوم: اوتکریتیه آرنا 

)اسپارتاک( مسکو

بازی های مرحله یک هشتم نهایی از امروز و با انجام دو دیدار آغاز می شود 

مســابقات دور گروهی »جــام جهانی« 
روسیه به پایان رســید و برنامه کامل بازی های 

مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها مشخص شد.
با برگزاری بازی تیم های انگلیس و بلژیک، چهره تیم های 

صدرنشین و دوم در گروه G جام جهانی ۲01۸ مشخص شد 
که سه شیرها با وجود اینکه تا قبل از این دیدار صدرنشین 

بودند، یک بر صفر شکست خوردند تا شیاطین سرخ به عنوان 
تیم اول راهی دور حذفی شود و به مصاف تیم ملی ژاپن بروند و 

انگلیس مقابل کلمبیا قرار بگیرد.
در گروه A تیم های اروگوئه و روسیه، در گروه B اسپانیا و پرتغال، 
در گروه C فرانسه و دانمارک، در گروه D کرواسی و آرژانتین، در 
 G سوئد و مکزیک، در گروه F برزیل و سوئیس، در گروه E گروه

بلژیک و انگلیس و در نهایت در گروه H کلمبیا و ژاپن به ترتیب 
به عناوین اول و دوم مرحله گروهی رسیدند و به جمع 1۶ تیم 

نهایی جام جهانی راه پیدا کردند.
حساس ترین بازی ها، جایی است که تیم های مدعی 

قهرمانی پرتغال، فرانسه، آرژانتین، برزیل و حتی 
مکزیک در آنجا حضور دارند و هر یک مسیر 

دشواری تا فینال خواهند داشت.
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امیرعلی مرآتی 

تیم محبوبی که در ایران نیز طرفداران زیادی دارد، 
درعین ناباوری با تمام ستاره هایش، به سختی توانست به 

مرحله یک هشتم نهایی صعود کند تا دوستداران »مسی«  خیلی 
زود لذت تماشــای هنرنمایی احتمالی این ســتاره را در جام جهانی 

ازدست ندهند. 
هرچند مسی یک بار دیگر ثابت کرد بازیکن جام جهانی و تیم ملی نیست؛ 
برخالف »رونالدو« که در تیم ملی هم »ستاره« بوده و پرتغال راهیابی 
به مرحله بعدی این رقابت ها را تا حدود زیادی به این بازیکن مدیون 

است. آرژانتین فاصله ای تا حذف شدن از جام جهانی نداشت 
و در بازی آخر، نیجریه به داد این تیم رسید!

*آرژانتین

تحقیرآمیزتریــن نتایج اما شــاید با اختــالف زیاد به 
»عربستان ســعودی« و »آلمان« تعلق بگیرد. سعودی ها در 

همان بازی اول پنج گل از روسیه خوردند و آبروی آسیا را بردند! از ابتدا 
هم معلوم بود اشتباهی آمده اند. یکی از بزرگ ترین نوستالژی های جام جهانی 

ده سال پیش )2008( بین عربســتان و آلمان رقم خورد؛ جایی که عربستان باز 
هم یکی از همان شکست های مفتضحانه خود را تجربه کرد و هشت گل از آلمان 
خورد! این بار آلمانی ها نیز تحقیر شدند وقتی دوگل از کره جنوبی خوردند و درعین 
ناباوری از جام جهانی حذف شدند آن هم در مرحله گروهی! »مرزبان« کارشناس 

فوتبال کشورمان به جواد خیابانی گفت: رسانه های آلمانی احتماال پس از این 
حذف مفتضحانه ، »یواخیم لو« را از وسط به دونیم خواهند کرد! آلمان 

تاکنون در مراحل گروهی حذف نشده بود که با شکست برابر 
کره جنوبی در جام جهانی روسیه این اتفاق 

رخ داد.

* آلمان و عربستان

تنها تیم آسیایی است که توانست به مرحله بعدی 
رقابت ها صعود کند. ژاپنی ها در این بازی ها برای گلزنی 

از سریال »فوتبالیست ها« و روش های »سوباسا« الهام گرفته 
بودند! آنها در بازی آخر برابر لهستان شکست خوردند و در حالی که 

با سنگال امتیاز و تفاضل گل مشابهی داشتند، به دلیل کارت زرد کمتر 
راهی مرحله بعد شدند.  به این ترتیب، تیم فوتبال ژاپن تنها نماینده قاره 
آسیا و اقیانوسیه در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 20۱8 است 

و به مصاف تیم اول گروه هفتم رقابت ها یعنی بلژیک می رود. 
نخست وزیر ژاپن، ســرخوش از این صعود پیش بینی 

کرده که تیم ژاپن تا فینال رقابت ها پیش 
خواهد رفت!

*ژاپن

جدی بگیریم؟!

هنوز طعم خوش عملکرد خوب تیم ملی در جام جهانی روســیه زیر زبان مان بود 
و پای ملی پوشــان به ایران نرســیده بود که »رضا گوچی« با انتشار یک پست در 
اینســتاگرامش، از تیم ملی فوتبال خداحافظی کرد تا نشــان دهــد، چه اندازه از 

نیمکت نشینی در این رقابت ها ناراحت و دلخور شده است. 
چندساعت پیش تر نیز همسرش »سروین بیات« )خواهر ساره بیات؛ بازیگر سینمای 

کشورمان( ناراحتی خود از این موضع را با پستی اینستاگرامی اعالم کرده بود. 
گوچی خداحافظی کرد و آخرش متوجه نشدیم چرا »کی روش« که آن همه اصرار 
به بازی دادن »سردار آزمون« داشت )که نتوانست توقعات را برآورده کند و نمایش 
خوبی هم در این رقابت ها نداشــت(، حتی یک دقیقه به قوچان نژاد بازی نداد! یا 
وقتی آقای گل هلند، نزدیک ترین گلزن ملی به علــی دایی به لحاظ آماری،آقای 
گل دو فصل اخیر ایران، نفر دوم آقای گل یونان و... در تیم ملی کشــورمان حضور 
داشتند و آمار نشان می دهد با این لیســت پروپیمان از بازیکنان هجومی، تنها سه 
شوت در چارچوب داشــته ایم، چرا بازهم اصرار به نیمکت نشین کردن بازیکنانی 
چون »گوچی« و »ســامان قدوس« بود و اگر قرار بود بازی به آنها داده نشود، چرا 

دعوت شدند؟
و البته آنهایی که به فوتبال با دید فنی تر نگاه می کنند و به دور از احساسات تجزیه و 
تحلیل می کنند، نظر دیگری دارند؛ آنها می گویند تیم ملی در این رقابت ها بازیکنی 
می خواست که بتواند پا به توپ خوبی داشته باشد؛ یعنی کنترل توپ او خوب باشد و 

بتواند پاس های خوب و دقیقی هم ارسال کند. 
قوچان نژاد چنین ویژگی ای ندارد و تنها ضربات آخــر را خوب می زند؛ کاری که 
سردار هم خوب آن را انجام می دهد و البته در این بازی ها بازیکنان ایران اصال نمی 
توانستند موقعیت سازی کنند و توپی به سردار نمی رسید که بخواهد استفاده کند. 

شاید اگر قوچان نژاد هم بازی می کرد، نمی توانست عملکرد خوبی 
داشته باشد و مثل »سردار« مورد نوازش قرار می گرفت! به 

هرحال پس از خداحافظی قوچان نژاد از تیم ملی، سردار 
آزمون هم در پیامی اعالم کرد که از تیم ملی فوتبال 
ایران خداحافظی کرده است. مهاجم 23 ساله فوتبال 
کشــورمان گفته به خاطر قلب مادرش از تیم ملی 

خداحافظی کرده است. 
شاید کمی بعد که قلب مادرش بهتر شد، 

او هم دوباره برگردد! 
تاریخ و تجربه به ما نشــان داده 

روی ایــن خداحافظــی 
های از روی احســاس 
و عصبانیــت، خیلی 

بــاز  حســاب 
نکنیم!

سما مطیع

خداحافظی روز

رکوردهای مرحله گروهی

پنالتی

بدون شــک VAR در این بازی ها تاثیرگذار 
بود. 2۴ پنالتی توسط  داوران با تاثیر مستقیم 
و غیرمستقیم این فناوری اعالم شد که هجده 
توپ از خط دروازه عبور کرد. این آمار با وجود 
اینکه هنوز بازی های حذفی آغاز نشــده در 

تاریخ جام جهانی بی نظیر بوده است.

اخراجی ها

شاید حضور VAR موجب شده است بازیکنان 
بیش از گذشــته مراقب باشــند تا کارت قرمز 
دریافت نکنند. در ۴8 بازی که برگزار شد تنها 
سه بازیکن اخراج شدند. در جام جهانی 20۱۴ 
برزیل در مرحله گروهی ۹ بازیکن اخراج شدند 

و در مجموع این عدد به ۱0 رسید.

گل ها

1۲۲ بار دروازه ها باز شد و آمار ۲.۵ گل در 
هر بازی به ثبت رسید که رکورد خوبی به 
نظر می رسد. در جام جهانی گذشته 1۷۷ 
گل در مجموع بازی ها به ثمر و میانگین 
۲.۶۷ به ثبت رسید. در روسیه بهترین 
گلزن مرحله گروهی هری کین انگلیسی 

با پنج گل بود.

شوت در چارچوب

نیمار تنها یــک گل به ثمر رســاند اما هفده 
ضربه در چاچوب داشت. پس از او »کریستیانو 
رونالدو« و »تونی کروس« با پانزده ضربه قرار 
دارند و »لیونل مسی«،» سون« و »میتروویچ« 
با چهارده ضربه در رتبه های بعدی قرار دارند.

بیشترین دوندگی

»کریستین اریکسن« دانمارکی ۳۶ 
کیلومتر در سه بازی دوید.

بیشترین پاس

»تونی کروس« با ۳10 پاس باالتر 
از همه بازیکنــان در این زمینه 

قرار گرفت.

 رکورد خاص برای 
بن یوسف

بازیکن تونسی برابر پاناما توانست دو هزار 
و پانصدمین گل تاریخ جام های جهانی را 

به ثبت برساند.

کمترین خطا

ژاپنی ها کمترین خطا را در این بازی ها داشتند. آنها 28 بار بازیکنان حریف را متوقف کردند. همین 
موضوع و دریافت کارت  زرد کمتر نسبت به سنگال، موجب شد این تیم با وجود شکست یک بر صفر 
مقابل لهستان، به دور بعد صعود کند. بیشترین خطا نیز به یک تیم آسیایی تعلق داشت و کره جنوبی 

با ۶3 خطا باالتر از همه تیم ها قرار گرفت.

سه دروازه بان

تونس در شــروع بازی ها دروازه بان اصلی اش را به خاطر آسیب دیدگی از دست داد. دروازه بان دوم 
این تیم نیز آســیب دید تا تیم آفریقایی از همه دروازه بان هایش در این بازی ها استفاده کند. آنها 
ششمین تیم در تاریخ جام جهانی هســتند که چنین موضوعی را تجربه می کنند. عربستان در این 
تورنمنت، هلند در سال 20۱۴، یونان در جام جهانی ۱۹۹۴، چکسلواکی و بلژیک در سال ۱۹82  از 

سه دروازه بان خود استفاده کردند.

بهترین خط حمله

بلژیک با ۹ گل بیش از همه تیم ها در این بازی ها گلزنی 
کرد. »لوکاکو« برترین گلزن تیمش محسوب می شود. 
او توانست در دو بازی چهار گل به ثمر برساند. پاناما 
در نخستین حضورش در جام جهانی با دریافت  یازده 

گل بدترین خط دفاعی را به ثبت رساند.

بهترین عملکرد فوتبال ایران در تاریخ جام های جهانی؛
ایران تیم هجدهم جام جهانی روسیه شد

دور گروهی جام جهانی روسیه به پایان رســید و تیم ملی فوتبال ایران در بین 32 تیم 
حاضر در این رقابت ها در رده هجدهم قرار گرفت.

شاگردان »کارلوس کی روش« با کسب یک برد و یک مســاوی، چهار امتیازی شدند و 
بهترین عملکرد خودشان را در این رقابت ها ثبت کردند. در بین تیم های حذف شده جام 
جهانی فقط سنگال از ایران آمار بهتری دارد و فقط به خاطر گل زده بیشتر باالتر از ایران 
قرار گرفت. نکته جالب اینکه تیم های آرژانتین و ژاپن با کسب چهار امتیاز توانستند به 
مرحله حذفی راه پیدا کنند؛ جایی که ایران هم توانست به همین تعداد امتیاز دست یابد.

جدول شوت ها در پایان دور گروهی؛
 ایران بدترین تیم جام جهانی شد!

بــا پایان مرحلــه گروهی 
جام جهانی، آمــار و ارقام 
این مسابقات نیز کامل شد 
که به مرور منتشر خواهد 
شــد. در یکی از مهم ترین 
بخش ها اما ایــران عنوان 
بدترین و ضعیف ترین تیم 
جام جهانی در زمینه شلیک 
شوت به سمت دروازه را به 

خودش اختصاص داد. پیش از این، رقابت برای بدترین شدن بین ایران و پاناما بود که پاناما 
با زدن ۹ شوت به سمت دروازه و سه شوت داخل چارچوب تونس، به طور کامل ایران را 
جا گذاشت. تیم کشورمان در این جام تنها 2۱شوت به سمت دروازه رقبا شلیک کرد که 

فقط چهار تای آنها در چارچوب بود!
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تخصیص  اعتبار  برای احیای دولتخانه صفوی
پیشنهاد سردبیر:

قاب روز

خطبه

اخبار

رییس اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ 
شهرداری :

ارتباط با مدیران شهری 
اصفهان آسان تر می شود

رییس اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شــهرداری 
اصفهان گفت: به منظور توسعه سطح مشارکت 
مردم در مدیریت شــهر و همچنین بهبود روند 
پاسخگویی به شهروندان، ارتباط تلفنی مردم با 
مدیران شهری اصفهان در اداره ارتباطات ۱۳۷ 

برقرار می شود.
حامد سحاریان اظهارکرد: طبق برنامه ریزی های 
انجام شده قرار است شهردار اصفهان، معاونان و 
مدیران مناطق ۱۵ گانه شهردای با اطالع رسانی 
و برنامه ریزی قبلی در زمان مشــخص در اداره 

۱۳۷ حضور پیدا کنند.
وی افزود: مردم می توانند با شماره گیری ۱۳۷ به 
طور مستقیم با مدیر منطقه محل سکونت خود 
یا دیگر مدیران شهر ارتباط برقرار کرده و مشکل 
و معضل منطقه ســکونت خود را مطرح کنند 
یا چنان چه پیشــنهادی در خصوص مدیریت 
شهری دارند، مطرح کنند تا رسیدگی و نتیجه 

آن به شهروندان اطالع داده شود.
رییس اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شــهرداری 
اصفهان تاکید کرد: سعی داریم در هر دوره که 
به صورت فصلی برنامه ریزی می شــود، یک تا 
دو مرتبه شهردار اصفهان در اداره ۱۳۷ حضور 
داشته باشد. وی از اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ 
شــهرداری اصفهان به عنوان ســاده ترین پل 
ارتباطی بین مردم و سیستم مدیریت شهری یاد 
کرد و ادامه داد: اداره ارتباطات مردمی شهرداری 
به روش های مختلف ارتباط بین مردم و مدیران 
شهری را از طریق ســامانه پیام صوتی، ۱۳۷ و 
سامانه پیامکی به شــماره ۲۰۰۰۰۱۳۷ برقرار 

کرده است.

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان 
مطرح کرد:

جزئیات طرح بسته تشویقی 
عوارض خودرو

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان گفت: با توجه 
به درخواست مکرر شهروندان در خصوص اجرای 
طرح بسته تشویقی عوارض خودرو، با پیشنهاد 
شــهرداری اصفهان و تصویب شورای اسالمی 
شهر، از اول تیر الی ۳۱ شــهریورماه این طرح 

انجام خواهد شد.
نادر آخونــدی اظهارکرد: در راســتای تکریم 
و تشــویق شــهروندان اصفهانــی، این طرح 
شــامل اعطای شــارژ هدیه »اصفهان کارت« 
به شــهروندانی که صرفا در زمان اجرای طرح 

عوارض خود را پرداخت کنند، خواهد شد.
وی با بیان اینکه تمامــی دارندگان خودروهای 
ســواری )به جز خودروهای تاکســی( و وانت 
دوکابین مشــمول اجرای این طــرح خواهند 
بود، افزود: بر این اســاس در صــورت پرداخت 
عوارض برای مشتریان خوش حساب که صرفا 
عوارض سال جاری را بدهکار هستند، در صورت 
پرداخت در زمان اجرای طرح مشمول ۱۰ درصد 
جایزه خوش حســابی شــارژ اصفهان کارت و 
در صورت داشــتن بدهی عوارض سنوات قبل 
مشــمول پرداخت جایزه خوش حسابی شارژ 
اصفهان کارت دقیقا  معادل جریمه ثبت شــده 
در فیش عوارض می شــوند. مدیــر امور درآمد 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: در صورتی که 
مبلغ ۱۰ درصد جایزه خوش حســابی از مبلغ 
جریمه ثبت شده در فیش عوارض بیشتر باشد، 
جهت رفاه حال شهروندان جایزه ۱۰درصد تعلق 

خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری خبر داد:
 تخصیص  اعتبار

 برای احیای دولتخانه صفوی 
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان از تخصیص۲۰ میلیــارد تومان اعتبار 
برای احیای دولتخانه صفوی در سال ۹۷ خبر 
داد و گفت: با توجه به اینکــه دولتخانه صفویه 
قلب اصفهان است، بازآفرینی آن در دستور کار 

شهرداری قرار دارد.
حســین جعفری اظهارکرد: دولتخانه صفویه 
یادگاری ارزشمند از دوران صفویه است که در 
آن زمان مجموعه کاخ ها و فضاهایی تحت عنوان 
دولتخانه  صفوی حد فاصل میــدان امام)ره( تا 
محور چهارباغ در وســعتی حداقل ۸۰ هکتار 

احداث شده است.
وی با بیــان اینکه تاکنون مطالعــات خوبی در 
محدوده دولتخانه انجام شــده و محدوده این 
مطالعات به تصویب کمیسیون ماده پنج رسیده 
است، افزود: بخش اول مطالعات توسط مشاور 
تهیه شــده و در مراحل تصویب اســت؛ گرچه 
می توان گفت بسیاری از پروژه هایی که در این 
محدوده انجام شده و می شــود در قالب همین 

طرح است.

مادر شهید احمد مختاریان 
درگذشت

حاجیه خانم ربابــه صادقی، مادر شــهید احمد 
مختاریان  دارفانی را وداع گفت. احمد مختاریان 
در دوم مردادماه سال ۱۳44 در شهر زواره اصفهان 
به دنیا آمد و در ۲۰ اردیبهشت ۱۳6۱ در شلمچه 

در عملیات بیت المقدس به شهادت رسید.

امام جمعه موقت اصفهان:
مخالفتی با کنسرت نداریم،  با 

موسیقی تحریک کننده مخالفیم
امام جمعه موقت اصفهان گفــت: ارتباط با علما به 
معنای دیدار با آنها نیست؛ زیرا علما هوس دیدار با 
مسئوالن را ندارند. آیت ا... »سید ابوالحسن مهدوی« 
ظهر دیــروز در خطبه های نماز جمعــه این هفته 
اصفهان با اشــاره به اینکه ارتباط با علما به معنای 
دیدار با علما نیست، به خطبه های چند هفته پیش 
خود اشاره کرد و گفت: منظور از ارتباط عالم به دیدار 
عالم رفتن نیســت، علما هوس دیدن مسئوالن را 
ندارند و  هیچ گاه  هم فکر دخالــت در امور اجرایی 
مسئوالن را ندارند، بلکه به مسئوالن توصیه می کنند 
همه ابعاد شرعی را رعایت کنید و منظور از ارتباط 
با علما این است که مطمئن شوید که کارهای تان 
شرعی است. آیت ا... مهدوی با اشاره به اختالط دختر 
و پسر، رقص و نوازندگی طی مراسمی در کوه صفه 
که در روز شــهادت حضرت حمزه)ع( برگزار شد، 
تاکید کرد: امضای کدام عالم را برای برگزاری چنین 
جلســاتی دارید؟ آیا انتظار دارید خطیب جمعه از 
تذکر چنین مســائلی کوتاه بیایــد، باید بگویم که 
این فکر را از سر خود بیرون کنید. وی با بیان اینکه 
مسئوالن اگر حمایت مردم، علما و خانواده شهدا را 
می خواهند به وظایف شرعی خود عمل کنند، مطرح 
کرد: اگر به موازین شرعی عمل کنند، به طور حتم 
حمایت مردم، علما و خانواده شهدا را خواهند داشت، 
اگر مســئولی بگوید من با رای مردم آمدم و مردم 
انتظار تغییر دارند و این تغییر را آلوده کردن شادی 
مردم با گناه بدانند درست نیست. امام جمعه موقت 
اصفهان در همین خصوص ادامه داد: شادی یعنی 
موفقیت تیم ملی فوتبال ایران کــه به آنها تبریک 
می گوییم؛ اما زمانی که به مســئوالن در خصوص 
آلوده کردن شــادی مردم تذکر می دهیم ســریع 
می گویند که اینها با شادی مخالف هستند یا هوس 
دیدار با مسئوالن را دارند. وی با بیان اینکه بارها برای 
این افراد پیغام و تذکر فرستادم، به جلسه ای با یکی 
از مسئوالن استانداری اشــاره و یادآوری کرد: از او 
خواستم که جلوی گناه را بگیرد و گفتم اگر جلوی 
آن را نگیرد در خطبه های نمــاز جمعه به صورت 
آتش به اختیار این مــوارد را مطرح خواهم کرد؛ اما 
توجهی نکردند و ظاهرا نمی خواستند این مشکالت 
را حل کنند و از همین رو مسائل را با مردم در میان 
گذاشتم. وی با بیان اینکه ما از شادی مردم حمایت و 
دفاع می کنیم؛ اما آن چه را که با آن مقابله می کنیم 
کار گناه و خطاست، یادآوری کرد: مسئولی که در 
اصفهان مجوز ده ها کنسرت را صادر کرده است از 
کدام عالم اجازه گرفته است، ما با کنسرت مخالف 
نیستیم بلکه با موســیقی که تحریک کننده و گناه 
اســت و اختالطی کــه در آن رخ می دهد مخالف 
هستیم، با شادی هم مخالف نیستیم چرا که دین با 

شادی مخالفت نکرده است.
آیت ا... مهدوی با اشاره به دستور رهبر معظم انقالب 
به مسئوالن به حل مشکالت اقتصادی و معیشتی 
مردم، از لزوم برخورد جدی با مفساد اقتصادی گفت 
و ادامه داد: شنیده ام در چین هر ساله چندین هزار 
نفر مفسد اقتصادی را اعدام می کنند و هیچ اتفاقی 
هم نمی افتد. وی بــا بیان اینکه عده ای ســودجو 
کاالهای گران قیمت و اساســی را تــا ۱۰ درصد و 
حتی بیشــتر گران می کنند، افزود: کاسبی هم که 
اجناس خــود را بدون افزایش قیمت می فروشــد 
وقتی بخواهد یکی از این کاالهــای گران قیمت را 
بخرد، نمی تواند در نتیجه او هم کاالی خود را گران 
می کند؛ بنابراین مسبب این گرانی آن کسی است 
که کاالهای گران قیمت و اساســی مانند مسکن و 
خودرو را گران می کند، مسئوالن باید با این اقدامات 

برخورد جدی کنند . 

همیشه پای یک زن در میان است!

 نخستین نشست زنان عضو شوراهای شهر اصفهان 
با محوریت فرصت ها و چالش های نقش و حضور زنان در مدیریت شهری برگزارشد؛ 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
گفــت: کانون های فرهنگی مســاجد به عنوان 
حلقه وصــل بین مســجد و اهالــی فرهنگ و 

هنرمی توانند نقش موثــری را ایفا 
کنند و تابستان یک زمان خوب برای 

انجام این ماموریت است.
حجت االسالم محمدعلی انصاری در 
همایش افتتاحیه طرح غنی ســازی 
اوقات فراغــت کانون های فرهنگی 
و هنری مســاجد اســتان اصفهان 
اظهار کرد: امروز یکی از بزرگ ترین 
تهدیدهایی که کشــور و جوانان را 

تهدید می کند، هجمه سنگین دشمن در حوزه 
فرهنگی اســت. پس از اینکه دشــمن ما را در 
میدان جنگ تجربه کرد و متوجه شد این مردم 
با این اعتقادات شکست ناپذیر هستند تاکتیک 
خود را عوض کرد و به تعبیر رهبر معظم انقالب 
از دریچه حــوزه فرهنگ دنبال شکســتن این 

ملت است.
انصاری ابراز داشــت: مســجد در فرهنگ دین 
نقش مهمی داشــته و فراز و نشیب زیادی طی 
کرده است، هیچ وقت این کانون تعطیل نشده 
هر چند که در نقش آفرینی فراز و نشیب داشته، 
اما هیچ گاه تعطیل نشده است؛ یک مثال آن گره 
زدن بین هنر و اسالم اســت که در مساجد به 

وضوح مشخص است.
وی خاطرنشــان کرد: انقالب ما که در آستانه 
چهلمین سال پیروزی آن هســتیم در همین 

مساجد شکل  گرفته اســت، جوانان ما در طول 
جنگ بیشتر از دل مســجد و با کانون مسجد 
تجدید قوا کردند و به دل جبهه ها رفتند، امروز 
هم مسجد باید در خدمت حفظ دین، حفظ این 

نظام و حرکت ارزشمند این ملت باشد.
وی تصریح کرد: اصفهان ظرفیت بسیار خوبی در 
این حوزه دارد و از نظر داشتن مسجد و مردمان 
مسجددوست جزو استان های بسیار خوش نام 
و ارزشمند کشور اســت. در کل استان حدود ۲ 
هزار و 4۰۰ مسجد کوچک و بزرگ وجود دارد، 
از مســجد بزرگ امام)ر ه( که شاهکار معماری 
اسالمی تا مساجد کوچک در محله ها در اصفهان 

حضور دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان:

  مساجد در خدمت 
حفظ دین و نظام باشند

مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی با بیان 
اینکه برخــی از کانون ها درآمدزایــی دارند و 
به خودکفایی رســیده انــد، اظهار کــرد: اگر 

می خواهید در مقابل فتنه های دشمن بایستید 
باید با مسجد انس بگیرید. ما در کانون ها حتی 
در روســتاها نیز فعالیت می کنیم تا مساجد را 
غنی و قوی کنیم و بتوانیم مقابل هجمه دشمن 

بایستیم.
حجت االســالم حبیب رضــا ارزانــی در آیین 
افتتاحیه اوقــات فراغت کانون هــای فرهنگی 
هنری مساجد در اصفهان)آسمانی ها( و رونمایی 
از نرم افزار چند رسانه ای الفبای اسالم به زبان 
فرانسوی که بعدازظهر چهارشنبه، ششم تیرماه 
در هنرســتان هنرهای زیبای اصفهان برگزار 
شد، گفت: در جلساتی که برای کانون ها برگزار 
می کنیم، نامه هایی می رســد که محتوای ۹6 

درصد از آنهــا عدم وجود بودجه کافی اســت. 
عده ای فکر می کنند پول ها در تهران نگه داشته 
می شود؛ اما مسئله این اســت که پولی در کار 
نیســت. باید نگاه ها درست شود و 
بتوانیم با هزینه اندکی که در اختیار 

داریم به فعالیت بپردازیم.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و دبیــر ســتاد عالــی کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد کشور با 
اشــاره بــه برخــی از کانون ها که 
درآمدزایی دارنــد و به خودکفایی 
رســیده اند، تصریح کــرد: وزارت 
ارشاد، بســیج، وزارت ورزش و جوانان، آموزش 
و پرورش، شهرداری ها و ســایر سازمان ها باید 
ســتادی را تشــکیل دهند که بداننــد چقدر 
می توانند به مساجد کمک کنند. تمام تالش مان 

را می کنیم که بودجه را با عدالت تقسیم کنیم.
ارزانی با بیان اینکه تا کنون اساســنامه ســتاد 
عالی نداشته ایم، گفت: این اساسنامه پس از ۲6 
سال مصوب شده که ۱۰ گام به جلو است. حاال 
تمام فعالیت های کانون ها به نام خودشان ثبت 
می شود ولی تا پیش از این سازمان ثبت کشور 
این کانون ها را به رسمیت نمی شناخت؛ چرا که 
کانون ها ثبت نشــده بودند؛ اما امسال ۲4 هزار 

کانون ثبت می شوند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

 اگر می خواهید در مقابل فتنه های دشمن بایستید
 با مسجد انس بگیرید

به تازگــی شــهرداری اصفهان طرح احــداث مقبره هــای خانوادگی را 
در آرامســتان باغ رضوان پیش بینی کرده اســت. مدیرعامل ســازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان در این باره می گوید: مقبره های خانوادگی 
در تخت فوالد اصفهان موجود اســت؛ اما در باغ رضوان این امکان وجود 
نداشــت از این رو در حال فراهم کردن مقدمات احداث این نوع مقبره ها 

هستیم.
 به گفته سید رضا جعفریان فر، این مقبره ها در سه سطح یک، دو و سه به 

ترتیب هشت، ۱۲ و ۱۸ تایی می شود. 
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان در این باره گفت: در 

سه سطح یک، دو، سه پیش بینی ها انجام شده و طرح آن در حال انجام است. 
تعداد قبور در این سه سطح،  به ترتیب هشت، ۱۲ و ۱۸ تایی می شود که 
در صورت دو طبقه شدن ضرب در دو خواهد شد. سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان به مقبره های خانوادگی نگاه درآمدی نداشته و بیشتر 
رویکرد خدماتی دارد، از این رو تنها هزینه های انجام شــده را محاســبه 

می کند و هزینه قبور نیز بر اساس مصوبه صورت می گیرد.
جعفری افزود: به صورت میانگین، روزانه حدود ۱۳ نفر در باغ رضوان دفن 
می شوند. در این راستا در سال گذشته نیز پنج هزار و ۷۱ نفر در باغ رضوان 
دفن شده اند که دو هزار و ۹۲۸ نفر آنها مرد و دو هزار و ۱4۳ نفر زن بوده اند. 

همچنین میانگین سن افراد فوت شده ۷۰.۵ سال بوده که کمترین سن 
یک سال و بیشترین سن ۱۲4 سال در سازمان آرامستان های شهرداری 

ثبت شده است.
جعفری در پاسخ به این سوال که آرامستان باغ رضوان تا چند سال دیگر 
گنجایش دفن اموات را دارد یا نه؟ گفت: با توجه به اینکه فازهای دوم و سوم 
آرامستان باغ رضوان به سمت ساخت قبور پیش ساخته دو تا سه طبقه رفته 
و فازهای چهارم، پنجم و ششم نیز در دست احداث است، می توان گفت که 
این آرامستان تا ۷۵ سال آینده می تواند برای دفن اموات با توجه به افزایش 

ضریب جمعیت گنجایش دفن اموات را داشته باشد.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:
مقبره های خانوادگی در باغ رضوان احداث می شود

نخستین نشست زنان عضو شوراهای شــهر اصفهان با محوریت فرصت ها و چالش های نقش و حضور زنان در مدیریت شهری، صبح پنجشنبه در هتل شهروند اصفهان برگزارشد. این 
نشست میهمانان ویژه ای هم داشت؛ از معاون رییس جمهور گرفته تا شهردار و استاندار اصفهان. »معصومه ابتکار« که زیاد به اصفهان می آید و رفت و آمدهای قبلی او در مقام رییس 
سازمان محیط زیست نتوانست گرهی از کوه مشکالت مربوط به خشکسالی، بی آبی ، زاینده رود و آلودگی هوای این شهر باز کند، این بار آمده بود تا درباره نقش زنان در مدیریت شهری سخن بگوید. 

 اســتان اصفهــان 
دارای ظرفیت هــای 
بی بدیلــی در حــوزه 
زیســتی،  محیــط 
گردشگری، اقتصادی 
اســت  فرهنگــی  و 
که باید مــورد توجه 
مسئوالن شــهری و 

شورای شهری باشد.
 شوراهای شهر با اختیارات قانونی می توانند در افزایش 

کارآمدی مدیریت شهری موثر باشند.
  نقش زنان در توسعه پایدار کامال بدیهی و روشن است و 
باید از این ظرفیت خوب در بهبود شاخص های اجتماعی 

بهره مناسب ببریم.
 اکنــون در زمینــه ورزش در مقاطع ابتدایــی با خأل 
 آموزشــی روبه رو هســتیم که باید جبران شــود ضمن 
اینکه ایجاد فضاهای ورزشــی برای دختران و زنان هم در 

روستا و هم شهر باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
 بانک ها در زمینه اعطای تســهیالت فراگیر و پایدار در 

روستاها از طرح های بانوان هم حمایت کند.
 ۲۷ درصد بانوان کشــور تحصیالت عالی دارند و در این 
راستا استفاده از ظرفیت بانوان در استاهایی مانند اصفهان 
که جمعیت دختران تحصیلکرده باالســت، دارای اهمیت 

بسیار است.
 زنــان حلقــه های موثــر در الگــوی مصــرف جامعه 

هستند.
 الزم است در زمینه عدالت جنسیتی بودجه جداگانه ای 
برای زنان در نظر گرفته شود و عدالت جنسیتی در سطح 

کالن ملی مورد توجه قرار گیرد.

 به دولت و حکومت 
ماموریت داده شده تا 
با توجه به نیاز جامعه 
زمینه اشتغال مساوی 
زنان و مــردان فراهم 
شود.موضوع شایسته 
ســاالری باید بدون 
سهمیه بندی و اعمال 

نظر شخصی اعمال شــود؛ چرا که این ســهمیه بندی ها 
می تواند خود به عنوان چالشی در رشد زنان مطرح شود.

حضور دو بانو در شورای شــهر اصفهان و یا انتخاب یک 
خانم به عنوان شهردار منطقه یک به دلیل شایستگی آنها و 

توجه به این اصل بوده است.
 عدالت، دانش، توانایــی، تدبیر و ایمــان ؛ ویژگی های 
الزمی اســت که بدون توجه به جنسیت آدم ها در انتخاب 
 افراد شایســته برای یک شــغل مدیریتی باید مورد توجه 

باشد. 
 بخشــی از عقب ماندگــی جامعه ایرانی بــه دلیل عدم 
اســتفاده از ۵۰ درصد ظرفیت جامعه یعنــی توانایی ها و 

شایستگی های مدیریتی و شغلی بانوان است.
 امروز نتیجه تالش زنان در عرصه های مختلف به وضوح 
مشخص است. در تصدی پست های دولتی و غیردولتی در 
کشور باید به جای توجه به زن یا مرد بودن افراد، شایستگی 

را مبنای عمل قرار دهیم.
  به دفاع از حقوق زنان اعتقاد دارم و حتی اگر به فمنیست 
بودن متهم شــوم، باکی از آن ندارم؛ چراکــه این توجه به 
شایستگی به جای جنســیت افراد و حقوق برابر زن و مرد 
در قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران مورد اشاره قرار 

گرفته است.

 محدودیتی در ســپردن وظایف و پســت ها به زنان وجود ندارد و اگر زنان
  را شایســته می بینیم باید آنها را بــه کار بگیریم. این امر در اســتان اصفهان
 با انتصاب مدیرکل بهزیستی استان آغاز شــده و ادامه خواهد داشت. انتصاب 
 زنان به معنای در نظر گرفتن ســهمیه نیســت بلکه بر اساس شایستگی زنان

 است.
 در جامعه ایران نیروهای ارزشمندی از زن و مرد داریم؛ اما در فرآیند تاریخ  
نقش زنان در مدیریت جامعه کم بوده و خوشــبختانه بعــد از انقالب توجه به 
ســمت باالبردن نقش زنان شکل گرفته، در این راســتا به دنبال به کار گیری 

زنان شایسته هستیم.
 زنان قابلیت هایی دارند که مردان ندارند و مردان هم قابلیت هایی دارند که 
زنان ندارند و وقتی قابلیتی برای امری طراحی شده باید از آن در جهت بهره وری 

استفاده شود.
 زنان به دلیل ویژگی های خاص، مرتکب تخلفات مالی و اداری نمی شوند و 
شایستگی های آنها باید در حوزه های مدیریت کالن، آموزش و پرورش، ارشاد 
اسالمی، امور فرهنگی و سیاسی و بخش های تخصصی مدیریت کالن استفاده 

شود.
 زیبایی شناسی یکی از اصلی ترین ویژگی های شاخص زنان است و مدیریت 

شهری در بخش زیبایی شناسی باید از آن بهره برداری داشته باشد.

ابتکار:
 عدالت جنسیتی در سطح ملی 

مورد توجه قرار گیرد

شهردار اصفهان: 
شایسته ساالری باید مالک تصدی پست های 

دولتی و غیردولتی باشد

استاندار اصفهان:
محدودیتی در سپردن پست ها به زنان وجود ندارد
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  امام صادق علیه السالم:
کسی که بدون »بصیرت« عمل می کند، همچون 

زنده ای است که در بیراهه می رود؛ پس هر چه 
سریع تر رود، از مقصد دورتر می شود.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

به راســتی »دوران طالیی« زندگی بشــر کی و چگونه بوده 
است! به زعم بســیاری از فیلسوفان و اندیشــمندان، دوران 
طالیی هیچ گاه وجود نداشته اســت. همه ادوار تاریخ مملو از 
سایه روشن هایی بوده اند که فقط پرتوهای روشن و تابناک آن 
به عصر حاضر رسیده و سایه ها و تاریکی های تاریخ، در همان 

تاریخ دفن شده است.
این تفکر )هرچنــد صحیح یا غلط(، نوعی حســرت به دنبال 
خود خواهد داشــت؛ حسرت گذشــته را خوردن که البته نه 
یک مغالطه، بلکه تالش فکری است در جهت شناخت جهان 
معاصر. انسانی که اندیشه اندیشیدن دارد، زیست جهانش را 
غربال نمی کند، بلکه می کوشد آن را در قالب کلیتی بفهمد که 

همه سایه روشن هایش با هم عجین شده اند.
 کســی که تقالی اندیشــیدن دارد، تنها همــان لحظه ای را 
می یابد که در آن قرار دارد و ایــن دم را در مقابل انواری که از 
اعماق تاریخ به او می رسند، بس تیره و تاریک می یابد. حسرت 
»گذشته« را خوردن به این معنی نیســت که اتومبیلی از راه 
برسد و ما را به گذشته ببرد، بلکه به معنی نومیدشدن از زمان 

»حال« است و آرزو کردن اینکه باید چیزهایی را احیا کرد. 
همیشه با کسانی که قرن حاضر را بهترین زمان ممکن برای 
زندگی پنداشته اند، مخالف بوده ام. آنها جهان را غربال می کنند 
 و نمی پذیرند که دکان زندگی، از قاعده»سوا کن ببر« پیروی

 نمی کند.
همواره باید به تمامیت هستی گشوده بود؛ باید با نظری گشوده 
به ادوار تاریخی نگریســت و انوارای که از دورها می رســد را 
نظاره کرد؛ اما صرف تماشــاگری، چیزی جز حسرت در پی 

نخواهد داشت. 
باید آینه وار در مقابل این انوار ایســتاد و آنچه را که از اعماق 
تاریخ می رســد، در زمــان حــال منعکس کــرد. فیلمی از 
»وودی آلن« ، با عنوان »نیمه شــبی در پاریس« حول همین 

مسئله می چرخد. 
در این فیلم نویســنده ای همراه همســرش به پاریس سفر 
می کند. این مرد مشغول نوشتن رمانی به نام »نوستالژیا«ست. 
 او آرزو می کنــد ای کاش در قــرن بیســتم و در پاریــس

 می زیست. 
در سکانسی از این فیلم، زمان به گذشته برمی گردد و »گیل« 
)شــخصیت اصلی فیلم( به همراه همســرش و »کارل« که 
دوســت آنهاســت، در خیابان های پاریس گردش می کنند. 
کارل که شــخصیتی موشــکاف و منتقد دارد، بر گیل  خرده 
می گیرد که: »این موضوع نوســتالژیا یه جور انــکار کردنه. 
 انکار کردن زمــان حال زجــرآور که بهش میگــن مغالطه 

عصر طالیی«!
هنگامی که گیل نیمه شــب و به تنهایــی در خیابان ها قدم 
می زند، اتومبیلی او را سوار می کند و به پاریس 1920 می برد 
و او با شــخصیت هایی چون »ارنست همینگوی«، »پیکاسو« 
و... آشنا می شود. جالب اینکه آن شــخصیت ها نیز هر کدام 
به نوبه خود دل شان می خواهد در قرون پیش تر زندگی کنند 
و این دور باطل هم چنان ادامه دارد. با همه این تفاســیر، نوع 
نگاه آدمی تعیین کننده مراتب اندیشیدن و تفکر است. همان 
نگاهی که خود نیز با تعابیری آشــنا و مراتبی مختلف تبیین 
می شود. حال که ادراک آدمی نه سیر در گذشته را برمی تابد 
و نه به آینــده وقوف دارد، تنها یک راه می ماند و آن زیســتن 
 به شــیوه ای »خیام وار« و نگریســتن عالمانه به پدیده های 

هستی است.

مغالطه »عصر طالیی«

سارا احراری

منبع: ایرنا

عکس روز

بازدید 
مدیرعامل 
خبرگزاری 

الجزایر از جاذبه 
های گردشگری 

اصفهان

دانشمندی در بیابان به چوپانی رسید و به 
او گفت: چرا به جای تحصیل علم،چوپانی 

می کنی؟
چوپان در جواب گفت :خالصه دانش ها را 

یاد گرفته ام.
دانشمند گفت :خالصه دانش ها چیست ؟

چوپان در جواب دانشمند گفت:پنج چیز اســت؛ که اگر آنها را 
رعایت کنی به خالصه دانش ها دســت یافته ای.آن پنج مورد 

به قرار زیر است:
»تا راست تمام نشده، دروغ نگویم

تامال حالل تمام نشده، حرام نخورم
تا از عیب و گناه خود پاک نگردم،عیب مردم نگویم

تا روزی خدا تمام نشده، به در خانه دیگری نروم
تا قدم به بهشــت نگذاشــته ام، از هوای نفس و شیطان، غافل 

نباشم«
دانشمند گفت : الحق که تمام علوم را دریافته ای ،هر کس این 
پنج خصلت را داشته باشد از آب حقیقت علم و حکمت سیراب 

شده است.

بریده ها

دردناک ترین و عجیب ترین رکوردهای جهان!
هرساله رکوردهای مختلفی در دنیا  ثبت می شود؛ رکوردهایی که عالوه بر عجیب 
بودن شان بسیاری از آنها باورنکردنی و به دور از تصور همه ماست. در مطلب زیر قصد 

داریم شما را با دردناک ترین رکوردهای جهان آشنا کنیم.
سنگ کلیه: عجیب ترین سنگ کلیه ای که تاکنون از بدن یک بیمار خارج شده، 
متعلق به »وزیر محمد« اهل پاکستان است. این سنگ کلیه، 22 سانتی متر قطر 

داشت و وزن آن به ٦2٣ گرم می رسید.
کما: »ادوارد اوبارا « در سال 19٧0 در حالی که نوجوان بود به کمای دیابتی رفت و 
تا ٣2 سال بعد دیگر به هوش نیامد. او 21 نوامبر 2012 پس از ٤2 سال در کما بودن 

در سن ٥2 سالگی از دنیا رفت.
حملــه قلبی: »لزلــی هاکــول« 20 دســامبر 200٥ ســکته قلبی کــرد. او 
در فاصله 20 دقیقــه ای از خانه تا بیمارســتان ٣2 بار به صــورت پی درپی مورد 
حمله قلبی قرار گرفت و هر بار پزشــکان مجبور بودند با شــوک الکتریکی، قلب 
 او را دوبــاره به کار بیندازنــد. ماه ها طول کشــید تا لزلی دوباره ســالمت خود را 

بازیابد.
سوختگی:» تونی پاریجانیان« مهاجر ارمنی که در لس آنجلس صاحب یک سالن 
زیبایی بود به دلیل انفجار گاز در محل کار دچار 90 درصد سوختگی شد. چندین 
بار خون او را عوض کردند و تحت عمل های جراحی زیادی قرار گرفت؛ اما در نهایت 

زنده ماند و رکورددار زنده ماندن با چنین سوختگی حادی شد.

می دونی آمار ازدواج کدوم  حیوون بیشتره ؟حلزون، چون هم خونه 
داره، هم ماشین!

 دوستان پرسیدن چرا از دانشگاه اخراج شدی؟ عرض کنم که دانشگاه 
می خواســت من براش وقت بذارم ولی من اصرار داشتم رابطه مون یه 

دوستی معمولی باشه!
 رفیقمو بعد از ٣ سال دیدم، جوری پیشرفت کرده تو زندگیش، مجبور 
شدم بگم حاجی من این چندســال تو کمپ بودم، تازه خوب شدم برا 

همین هیچ غلطی نکردم!
 مامانم غذا درست نمی کنه نمی کنه، بعد یهو به اندازه سه سال درست 
می کنه.مثال هنوز دارم از همون آشی می خورم که پدرم بهمن  سال ٦0 

سبزیش را خرید.
تتلو گفته می خواد بره روسیه فوتبال بازی کنه؛ یعنی با این کار انتقام 

قرارداد ترکمانچای را از روس ها می گیریم.
 شجاعی بشم، کی روش شدن رو بلدی؟

کال هــر پنالتــی ای که طارمــی به نحــوی توش دخیل باشــه، 
گل نمیشه.

بچه بودم یه لواشک فروشی دســت ساز بود نزدیک مدرسمون، 
امکان نداشت بخوری و مصموم نشی. بچه ها هروقت یه امتحان بلد 
نبودن از اونجا یه لواشک می خریدن می خوردن مستقیم می رفتن 

دکتر گواهی پزشکی می گرفتن، رد خور نداشت!

شبکه های اجتماعیعجایب

حال بیاییم خودمان را در 
َمثَل چون حشره در عالمی 
برتر و مسلط فرض کنیم، 

آنگاه کامال آشکار می شود 
که زندگی روزانه مان تحت 

تاثیر نیروهایی قرار دارد 
که اختیار ما بر آن بیش از 

اختیاری که سوسک بی نوا 
در زیر قدم های غول آسای 
ما بر زندگیش دارد، نیست!

»خاطرات یک گیشا«
آرتور گلدن

»ما در این زندگی 
مانند سوسکیم!«

وقتی راه می رویم 
شاید سوسکی را 
زیر پا له کنیم، یا 

تغییری در هوا به 
وجود بیاوریم که به 

واسطه  آن مگسی به 
جایی رود که در غیر 
این صورت نمی رفت.

زن جوان اهل بالروس که قصد تهیه غذا با یک بسته مرغ خریداری شده را داشت 
با صحنه ای وحشتناک روبه رو شد. این زن یک انگشت بریده شده انسان را در 
داخل بسته مرغ پیدا کرد. زن جوان که هویتش مشخص نشده بالفاصله با پلیس 

تماس گرفت و ماجرا را به پلیس اطالع داد.
پس از تحقیقات پلیس مشخص شد این انگشت متعلق به یکی از کارگران یک 
کارخانه بسته بندی مرغ بوده که هنگام تمیز کردن مرغ ها بریده شده و اشتباها 
داخل یکی از بسته ها قرار داده شــده بود. بنا به گزارش پلیس محلی بالروس 

این کارگر تاکنون چندین انگشت دست خود را حین کار از دست داده است. 

پیدا شدن انگشت بریده انسان در داخل بسته مرغ

کارشناسان باستان شناس اعالم کرده اند به تازگی هزاران جمجمه باستانی 
تازه در سایت باستانی نیومکزیکو کشــف کرده اند. این جمجمه ها متعلق به 
افرادی است که در جریان مراسم آیینی متعلق به تمدن باستانی »مایا« کشته 
و بقایای آنها در طول هزاران سال در مکانی مخفی نگهداری شده است. بنایی از 
این جمجمه ها ساخته شده که ابعادی به وسعت زمین بازی مسابقه بسکتبال 
دارد. باستان شناسان پیش تر حدود ٦٥0 جمجمه را در پایتخت تمدن باستانی 

آزتک، شناسایی و به شهر نیومکزیکو منتقل کرده اند.

بهت دانشمندان از کشف هزاران جمجمه باستانی

یک  زن در روسیه اولین بار متوجه یک برآمدگی کوچک در چشم چپش 
شد؛ اما زیاد به آن توجه نکرد تا پنج روز بعد که ناپدید شد و جای خود را به 
سه برآمدگی بزرگ تر باالی چشمش داد. ده روز بعد آنها هم ناپدید شدند 
ولی لب باالیش ورم کرد. او که از این عالئم ترسیده بود به پزشک مراجعه 
کرد و فهمید یک کرم انگلی زیر پوســتش زندگی می کند. پزشکان موفق 
شدند کرم را با پنس خارج کنند. شاید عجیب به نظر برسد، اما تنها در اروپا 
٣٥00 مورد مشابه بین سال های 19٧٧ تا 201٦ گزارش شده که بیشتر 

آنها در سال های اخیر بوده است.

حرکت زیرپوستی کرم در صورت زن جوان!

رشد ۳۰ درصدی کمک های 
مردم ایران به فلسطین

ســید پرویز فتاح، رییس کمیته امــداد امام 
خمینــی )ره( درباره »کمک مــردم ایران به 
ملت فلســطین در راهپیمایــی روز قدس«، 
اظهار داشت: وقتی آن شیطنتی که رسانه های 
معاند و خارج نشین کردند را ردیابی می کنیم، 
مشاهده می کنیم همسو با رژیم صهیونیستی و 
استکبار عمل می کنند؛ چرا که آن همه کمک 
میلیاردی به اسرائیل می کنند و با این شرایط، 

ساکت هستند.
وی ادامــه داد: آنها پول دریافــت می کنند و 
به مردم فلســطین و کــودکان آنهــا گلوله 
شــلیک می کنند؛ در حالی که مــا هیچ وقت 
 ندیدیم کوچــک ترین عکس العملی نشــان 

داده باشند.
رییــس کمیته امــداد امــام خمینــی)ره( 
افزود: بارها گفته ایم نه شــرعا و نه عرفا، پول 
صدقات از شهرســتان ها هم قابل جابه جایی 
نیســت. معتمدان مناطق، صدقات را کنترل 
می کننــد و امــکان جابه جایــی صدقات در 
 استان ها نیز وجود ندارد و در همان جا هزینه 
می شــود. فتاح درباره »تعبیــه صندوق های 
کمک به مردم ایــران به برخی کشــورها در 
راهپیمایی ها«، یادآور شد: ما در طول سال فقط 
در روز جهانی قدس این کار را انجام می دهیم 
و این ســنت ٤0 ساله اســت و نه تنها کمیته 
امداد بلکه ده ها ســازمان دیگر صندوق هایی 
برای کمک به مردم فلسطین قرار می دهند و 
 مردم طی راهپیمایی به مردم فلسطین کمک

 می کنند.
وی اضافه کــرد: ما هیچ تبلیغــی برای کمک 
به مردم فلســطین نداریم و فقط تبلیغات ما 
مربوط به داخل کشور اســت و مردم نیکوکار 
به صورت خودجوش به ایــن صندوق ها پول 

واریز می کنند.
رییس کمیته امداد امــام خمینی)ره( درباره 
»میزان کمک جمع آوری شده در راهپیمایی 
روز جهانی قدس «، تصریح کرد: کمک ها باید 
تجمیع شود؛ اما بر اســاس آمار میزان کمک 
مردم کشــورمان به مردم فلســطین حداقل 
٣0 درصد رشد داشته است؛ضمن اینکه همه 
دســتگاه ها کمک ها را تجمیــع می کنند و به 
دفتر فلســطین در تهران تحویل داده و رسید 

دریافت می کنند.

اینستاگرام

»بوراک اوزچیویت« در یک پست تبلیغاتی از هوادارانش دعوت کرد برای روز پدر 
به سراغ این برند پوشاک ترک بروند؛ به این می گویند حمایت از تولید ملی!

رییس جمهور آمریکا، رســتوران کوچکی در ایالت ویرجینیای آمریکا که سخنگوی کاخ سفید را 
از آنجا بیرون کرده بود، »کثیف« توصیف کرد. ترامپ در توئیترش به این موضوع واکنش نشــان 
 داد و نوشت: رستوران »مرغ قرمز« باید توجه و تمرکز  بیشتری به تمیز کردن سایبان ها، درها و 
پنجره هایش )که به شدت به رنگ کاری نیاز دارند( داشته باشد به جای اینکه از ارائه خدمات به 
شخصیت فاخری مثل خانم ساندرز سرباز بزند. او در ادامه نوشته: من همیشه یک قاعده دارم که 

اگر رستوران از بیرون کثیف باشد از درون هم کثیف است.
چند روز پیش کارگران رستوران کوچکی در ویرجینیا که غذاهای ارگانیک می فروشند، سخنگوی 
 کاخ ســفید و خانواده اش را که به صرف شــام به آنجا رفته بودند، به دلیل همــکاری با مدیریت 
 غیر انســانی )ترامپ( از آنجا بیــرون انداختند. این رســتوران چنین حرکتی را پــس از اتخاذ 

سیاست های جدید ترامپ علیه مهاجران مکزیکی اتخاذ کرد.

 انتقام ترامپ از رستورانی که سخنگوی کاخ سفید
 را بیرون انداخت!

خـبر

حمایت از کاالی ملی به سبک ترکی!

 دانشمند و چوپانداستانک
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