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دردسرهای »یاسی اشکی«
دادستان تهران از احضار عوامل ماه عسل خبرداد؛
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کاشان با اصفهان فرقی ندارد؛ به فکر کارگران کاشانی باشید
گالیه های نماینده کاشان از استاندار اصفهان؛

6

ضریب نفوذ اینترنت در اصفهان 74 درصد است
  رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان:

8
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     رهبر معظم انقالب در مراسم دانش آموختگی
 دانشگاه امام حسین)ع(:

پیوند با مردم را درمقابل برنامه دشمن 
تقویت می کنیم

مراسم ساالنه دانش آموختگی دانشــجویان دانشگاه افسری 
و تربیت پاسداری امام حســین)ع( صبح روز گذشته با حضور 

حضرت آیت ا... خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا برگزار شد...

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره بهار 1397 از طریق ســامانه 

www.evat.ir  با توجه به تقارن آخرین روز با تعطیالت رسمی حداکثر تا 16 تیرماه سال 

جاری می باشد .

قابل توجه مودیان محترم مالیات برارزش افزوده :

م الف:198112) روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان (

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضالب، جیره بندی آب در استان 
اصفهان را تایید کرده و گفته:» امسال در اســتان اصفهان در پیک مصرف 
آب مجبور به جیره بندی موقت شــدیم«. بعد هم تاکید کرده که هدف از 

اطالع رسانی، تغییر رفتار مردم در فرهنگ مصرف آب است.
پیش از این، برخی مسئوالن استانی از جمله »حمیدرضا فوالدگر« نماینده 
مردم استان در مجلس شورای اســالمی هم جیره بندی آب را در اصفهان 
تایید کرده بود. چندروز پیش بود که فوالدگر با اشاره به اینکه آب برخی از 
مناطق شهر اصفهان در حال حاضر قطع شده است، گفت:» درست است که 
جیره بندی آب در اصفهان اعالم نشده است ولی وقتی آب برخی مناطق قطع 

شده یعنی اینکه جیره بندی در حال اجرایی شدن است«. 
بنا بر اظهارات مدیرعامل آبفای اســتان، در نشســت خبری اخیر این مقام 
مسئول در حوزه آبی استان، مردم اصفهان »صرفه جویی« را در دستور کار 
خود در حوزه آبی قرار داده اند و نسبت به قبل شاهد اسراف کمتری هستیم. 
فوالدگر هم  می گوید: »مردم انصافا در بحث الگوی مصرف رعایت کردند و 
صرفه جویی داشته اند؛ اما مشکل ما فقط بحث صرفه جویی مردم نیست.« 
و این یعنی مردم، تا حدودی هشــدارها را جدی گرفته و متوجه بحران به 
وجودآمده شده اند؛ اما مشخص نیســت نصف جهان تاکی باید در کابوس 
جیره بندی آب روزگار ســرکند و باالخره آب اصفهان جیره بندی شده یا 

نشده است؟ 
»بنی طبا« سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان، اول خردادماه با اشاره به 
کاهش 40 درصدی آب انتقالی به تصفیه خانه باباشیخ علی، گفته بود که هنوز 
سناریویی برای جیره بندی در دستور شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
نیست و در صورتی که روند کم آبی ادامه یابد، تصمیمات جدیدی در خصوص 

مدیریت آب اصفهان اتخاذ خواهد شد.
بنی طبا کمی بعد اما در مصاحبه های مختلف، به کرات تکرار و تاکید کرد که 
»جیره بندی آب، خط قرمز این شرکت است« و آبفا یا وزارت نیرو تصمیمی 

در این رابطه ندارند.
 از طرفی »اصغر سلیمی« نماینده سمیرم نیز با اشاره به وضعیت بغرنج ایجاد 
شده گفت که اگر وضع به همین منوال پیش برود، احتمال جیره بندی آب 
وجود دارد.ســلیمی این احتمال را چهارم تیرماه مطرح کرد و خبر داد که 
اکنون ظرفیت آب سد کوهرنگ به شــدت کاهش پیدا کرده و ممکن است 

مشکالت شدیدتری در رابطه با تامین آب شرب اســتان به وجود آید.  این 
قصه گویا ســر دراز دارد. یکی تایید می کند و دیگری تکذیب و آن چه فعال 
مشاهدات عینی و گزارش های میدانی به ما می گوید این است که در بسیاری 
از مناطق و محله های شهر، با قطعی های  چندساعته و گاه چندروزه مواجه 
هستیم.  افت فشار ، کاهش کیفیت آب و مســائلی از این دست تاکنون به 

عنوان دالیل این قطعی ها عنوان شده است. 
روز گذشته هم سیداکبر بنی طبا، ســخنگوی شرکت آب و فاصالب استان 
برای چندمین بار خبر جیره بندی آب در اســتان اصفهان را تکذیب کرد و 
گفت: هرگونه خبری مبنی بر جیره بندی آب در اســتان ، صد درصد دروغ 

است.
بنی طبا با بیان اینکه هیچ مسئولی به غیر از وزیر نیرو نمی تواند جیره بندی 
آب در نقاط مختلف کشور را اعالم کند، تاکید کرد: تمامی تصمیمات شرکت 
آب و فاضالب استان، در اصفهان گرفته می شود. او یادآور شد که حمیدرضا 
جانباز، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشور در سفر دو هفته پیش خود 
به استان اصفهان در حضور اســتاندار صراحتا اعالم کرد که »خط قرمز ما 

جیره بندی آب در استان اصفهان است«.
به گفته بنی طبا، وزیر نیرو هــم جیره بندی آب در اصفهــان را خط قرمز 
اعالم کرده است و خالصه همه از »خط قرمز« بودن جیره بندی می گویند 
و مشخص نیست درنهایت داســتان بی آبی در شــهری که روزگاری نماد 
سرزندگی و شادابی و سرسبزی بود و به زاینده رود پرآبش شناخته می شد، 

به کجا ختم می شود.  
6 سال پیش )سال91(  وقتی رســانه ها از قول معاون بهره برداری شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان تیتر زدند »احتمال جیره بندی آب شرب در 
اصفهان«، هنوز زاینده رود پرآب بــود و وضعیت به این بغرنجی نبود و هیچ 
کس هم خبر را آن چنان جدی نگرفت. »مجتبی قبادیان« گفته بود که در 
صورت عدم صرفه جویی آب در بخش های مختلف، احتمال جیره بندی آب 
در اصفهان وجود دارد؛ اما »ذاکر اصفهانی« استاندار وقت اصفهان در واکنش 
به این اظهارنظر، گفت که موضوع جیره بندی آب اصفهان در تابستان اصال 
صحت ندارد و حرف های غیرمسئوالنه که برخی افراد در خصوص جیره بندی 
آب می زنند، کذب اســت؛ چرا که اســتان به خوبی موضوع آب را مدیریت 

می کند.
و حاال پس از 6 ســال معنای »مدیریــت خوب در موضــوع آب« را خوب 

فهمیدیم، خیلی خوب!

 6 سال پس از یک اظهارنظر درباره 
جیره بندی آب در استان؛

»سهراب« باز هم رکورد میلیاردی زد
4

نهمین حراج تهران تحت تاثیر قیمت ارز؛

بحران در بام ایران
7
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غرق آبی در بی آبی؛ 
شهرداری در خواب!

11

   ِمهری که از چهارمحال و بختیاری
 دریغ شده است؛  

انهدام 2 باند سرقت گوشی 
تلفن همراه در اصفهان

استاندار اصفهان:

وزارت نیرو، مسئول اعمال قانون در 
مسیر رودخانه زاینده رود است 3

  1526 مرکز ارتباط مردمی  

فهمیدیم!

معنای
مدیریت خوب را 

سمیه یوسفیان 
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مراسم ســاالنه دانش آموختگی دانشــجویان دانشگاه 
افســری و تربیت پاسداری امام حســین)ع( صبح روز 
گذشته با حضور حضرت آیت ا... خامنه ای، فرمانده معظم 
کل قوا برگزار شد.رهبر انقالب اسالمی در ابتدای ورود به 
میدان، با حضور بر مزار شهیدان گمنام و قرائت فاتحه، 
یاد و خاطره شــهیدان دفاع مقدس را گرامی داشتند. 
فرمانده کل قوا ســپس از یگان های حاضــر در میدان 
ســان دیدند.حضرت آیت ا... خامنــه ای، رهبر انقالب 
اسالمی در این مراسم با اشــاره به توطئه دشمن برای 
ایجاد شکاف میان نظام اسالمی و مردم، همگان به ویژه 
مسئوالن را به هوشیاری، ایستادگی، تدبیر، انسجام ملی 
و دوری از اشــرافی گری فراخواندند و تاکید کردند: اگر 
مؤلفه های اقتدار ملی تقویت شــوند و در مقابل دشمن 
سستی و تسلیم نشان داده نشود، بدخواهان بار دیگر در 
رسیدن به اهداف خود ناکام خواهند ماند.رهبر انقالب 
اسالمی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، الزمه بی اثر شدن 
توطئه های دشمنان را صبر و تقوا برشمردند و افزودند: 
انقالب اسالمی، ریشــه دار و آینده دار است و دستیابی 
به آرمان های بلنــد آن، به صبر و اســتقامت نیاز دارد.

ایشــان همچنین گفتند: تقوا به معنای مراقبت از خود 
در مقابل دشمن اســت و الزمه این مراقبت، هوشیاری 
در برابر حیله های دشمن و اعتماد نکردن به او، تدبیر و 
عقالنیت، و پرهیز از سهل انگاری و سستی است.حضرت 
آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: اگر همه مردم و جوانان و 
همچنین مسئوالن سیاسی، اقتصادی و امنیتی و نظامی، 
این صبر و تقوا را به کار ببندند، به توفیق الهی، هیچ ضربه و 
صدمه ای وارد نخواهد شد.رهبر انقالب اسالمی همچنین 
به موضوع مؤلفه های قدرت نظام اسالمی اشاره کردند 
و با یادآوری ســلطه انگلیس و آمریکا بر ایران در طول 
۵۷ ســال حکومت پهلوی، گفتند: با پیــروزی انقالب 
اســالمی، غل و زنجیر از دســت و پای مردم باز و طعم 
واقعی استقالل و آزادی چشیده شد. ایشان یکی دیگر از 
عناصر قدرت نظام جمهوری اسالمی را »اعتماد به نفس 
ملی« و »تاثیرگذاری مردم در همه امور کشور« دانستند 
و افزودند: این اعتماد به نفس ملــی همراه با ایمان بود؛ 
ایمانی که همچون روحی در کالبد حرکت عمومی کشور 
زمینه ساز زنده شدن، امید و ایثار و فداکاری در جامعه 
شد که نمونه های فراوانی از آن را در دوران دفاع مقدس 
شاهد بودیم.حضرت آیت ا...خامنه ای، جرأت اقدام را از 

دیگر ثمرات ایمان و اعتماد به نفس ملی برشــمردند و 
خاطر نشــان کردند: با این روحیه و جرأت، سپاه، جهاد 
سازندگی، بسیج و حرکت های عمومی در کشور شکل 
گرفت و نیروهای مسلح جان تازه ای گرفتند و مجموعه 
های خدماتی و سازندگی و حرکت های پر افتخار علمی 
ایجاد شد.رهبر انقالب اسالمی، اقتدار واقعی را جوشنده 
از درون ملت و بر پایه استقالل و آزادی دانستند و افزودند: 
این اقتدار نیست که برخی به بیگانگان پول بدهند و از آنها 
سالح بخرند و انبار کنند؛ اما حتی نتوانند از آن سالح ها 
اســتفاده کنند و یا از آن طرف دنیا بیایند در کشــوری 
پایگاه بزنند و خون ملت آن را بمکند تا اقتدار یک خاندان 
را حفظ کنند؛ اینها نمونه های حماقت و ذلت اســت نه 
اقتدار.ایشان با تاکید بر اینکه ملت ایران باید ضمن حفظ 
و تقویت عناصر قدرت خود از آنها استفاده بهنگام کند، 
خاطرنشان کردند: سپاه پاسداران انقالب اسالمی یکی از 
مؤلفه های قدرت است که باید از نظر کیفی، روزبه روز 
اعتال یابد و از ظرفیت های فراوان آن استفاده شود.رهبر 
انقالب اسالمی گفتند: برخی می گویند چرا در توصیف 
قدرت ملت ایران مبالغه می کنید، در پاسخ باید گفت، 

این مبالغه نیست بلکه عین واقعیت است.
حضرت آیــت ا... خامنه ای افزودنــد: بزرگ ترین دلیل 
برای اقتدار ملت ایران، این است که یکی از سفاک ترین 
و بی رحم ترین قدرت های دنیا یعنــی آمریکا، در چهل 
سال گذشته از هیچ تالش و شرارتی برای مقابله با ملت 
ایران فروگذاری نکرده؛ اما نتوانســته غلطی بکند و در 

مقابل، ملت ایران پیشرفته تر شده است.ایشان با تاکید 
بر اینکه عالوه بر دشمن خارجی، دشمنان داخلی هم در 
طول این سال ها مشغول تحرک و توطئه بودند، گفتند: 
از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، سه جریان معارض در 
داخل کشور وجود داشتند؛ »جریان به اصطالح لیبرال 
که دلبسته آمریکا و غرب بود«، »کمونیست های اسلحه 
به دستی که از هیچ اقدامی ابا نداشتند« و »منافقین، با 
ظاهر اسالمی و با باطنی خبیث و کفرآمیز و بی هویت« 
که حتی حاضــر به همراهی با صدام بدنام نیز شــدند و 
اکنون هم مشغول ارائه خدمات جاسوسی و خبرچینی 
برای دولت هایی امثال فرانسه و انگلیس و آمریکا هستند.

رهبر انقالب اســالمی با تاکید بر اینکه هر سه جریان، 
مغلوب و منکوب انقالب اسالمی شــدند، افزودند: البته 
یک جریان تحجر و ارتجــاع داخلی هم بود که آنها قابل 
ذکر نیستند و ملت از آنها عبور کرد.ایشان، دلیل دیگر بر 
قدرت و اقتدار ملت ایران را تشکیل ائتالف های منطقه ای 
از جانب آمریکا برای مقابله با نظام جمهوری اســالمی 
دانستند و افزودند: اگر آمریکا می توانست به تنهایی به 
اهداف خود برسد، نیازی به تشکیل ائتالف با کشورهای 
روسیاه و مرتجع منطقه نداشت.حضرت آیت ا... خامنه ای 
خاطر نشــان کردند: به دلیل قدرت و پیشــرفت نظام 
جمهوری اسالمی، دشــمنی آمریکا بیشتر شده است و 
البته نفرت ملت ایران هم از آمریکا، روزبه روز بیشتر شده 
است.رهبر انقالب ســپس به طراحی دشمن در شرایط 
کنونی اشاره کردند و گفتند: برنامه دشمن، ایجاد شکاف 

و جدایی میان نظام و مردم اســت و این طراحی نشان 
دهنده حماقت آنهاست زیرا نمی دانند نظام جمهوری 
اسالمی، چیزی جز ملت ایران نیست و این دو جدا شدنی 
نیستند.ایشان با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 
یک نظام متکی بر آحاد مردم و ایمان و محبت و عواطف 
آنان است، به شکست تالش های رؤسای جمهور قبلی 
آمریکا برای مقابله با جمهوری اســالمی اشاره کردند و 
افزودند: هدف از فشــارهای اقتصادی کنونی، به ستوه 
آوردن مردم اســت؛ اما به حول قوه الهی، ما پیوندمان را 
روزبه روز با مردم بیشتر خواهیم کرد و با حفظ انسجام 
دشمن شکن خود، جوانان مؤمن و پرانگیزه و اهل اقدام 
را تقویت خواهیم کرد.حضرت آیت ا... خامنه ای خطاب 
به نسل جوان و غیور کشور گفتند: دشمن با استقالل و 
عزت و پیشرفت و حضور شما در میدان علم و سیاست 
و اعتالی کشــور مخالف اســت.رهبر انقالب اسالمی با 
تاکید بر اینکه دشمن تا آنجایی که بتواند به موذی گری 
های خود ادامه خواهد داد، خاطر نشان کردند: اگر مسیر 
صبر و تقوای همراه با هوشیاری و تدبیر و انسجام ملی با 
قدرت ادامه پیدا کند، یقین داشته باشید موذی گری ها 
به نتیجه نخواهد رسید.ایشان با اشاره به تجویز برخی ها 
برای تسلیم شدن مقابل دشمن، افزودند: هزینه تسلیم 
شدن به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت و ایستادگی است 
و فایده و دستاوردهای ایســتادگی صدها برابر بیشتر از 

هزینه های تسلیم شدن است.
حضرت آیت ا.... خامنه ای تاکید کردند: تســلیم شدن 
در برابر دشمن عنود و لجوج، نتیجه ای جز لگدمال و بی 
هویت شدن نخواهد داشت.رهبر انقالب اسالمی به یک 
قانون تخلف ناپذیر الهی اشاره کردند و گفتند: اگر سست 
نشوید و با دشمن سازش نکنید، خداوند متعال در مقابل 
این صبر و مجاهدت، کم نخواهد گذاشت و پاداش آن را 
به طور کامل خواهد داد.ایشان در پایان، همه آحاد ملت 
ایران و مسئوالن را به هوشــیاری و مراقبت از کار خود 
دعوت و خاطر نشان کردند: مســئوالن مراقب باشند از 
سهل انگاری، تنبلی، اشرافی گری، تکبر نسبت به مردم 
و تکیه به جایگاه چند روزه ریاستی اجتناب کنند.رهبر 
انقالب اسالمی تاکید کردند: آن روزی که ملت ایران در 
جایگاهی قرار گیرد که دشمنان جرأت تهاجم نظامی، 
اقتصادی و امنیتی و سیاسی را نداشته باشند، دیر نخواهد 

بود و جوانان آن روز را خواهند دید.

عضو کنست رژیم صهیونیستی:
 جنگ قطعی است

 فقط زمانش مشخص نیست
رییس سابق ســازمان اطالعات و امنیت داخلی 
رژیم صهیونیستی »شــاباک« روز جمعه اعالم 
کرد، جنگ در غزه حتمی است ولی زمان آن هنوز 
مشخص نیســت.»آفی دیختر« که عضو کنست 
)پارلمان( رژیم صهیونیســتی نیز هست، گفت: 
ترور گزینشی و هدفمند، یکی از راه حل هاست.
روزنامه عبری»معاریو« نوشت: »افی دیختر« در 
خصوص جنگ در غزه اعالم کرد مســئله زمان 
مطرح است. اســرائیل خواســتار جنگ نیست 
ولی جنبش حماس این منطقه را به سوی جنگ 
سوق می دهد، در حالی که میزان قدرت نظامی 

اسرائیل را می داند.

نقشه آمریکایی ها نقش بر آب شد؛
 محمود عباس 

دیدار با »کوشنر« را نپذیرفت
روزنامه الحیات نوشــت: تشــکیالت خودگردان 
فلسطین، پیشنهاد آمریکا را برای برگزاری نشست 
گروهی شامل محمود عباس، جارد کوشنر، مشاور 
و داماد رییس جمهور آمریکا و ســران چند کشور 
عربی بــرای مذاکرات صلح نپذیرفت.تشــکیالت 
خودگردان همچنین طرح شهرک سازی جدید در 
جنوب شهر قدس با هدف منزوی کردن روستاها و 
شهرک های فلسطینی در آن شهر را محکوم کرد.

منابع دیپلماتیک در مصاحبه با الحیات فاش کردند 
تیم صلح آمریکایی در ســفر اخیر خود به منطقه 
پیشنهاد نشست گروهی را مطرح کرده و از طریق 
مصر آن را به اطالع محمود عباس رســانده است. 
عباس، ضمن مخالفت با طــرح، آن را مانور آمریکا 
برای کشاندن فلسطینی ها به طرح موسوم به توافق 

قرن توصیف کرده است .

رییس جمهور آمریکا با یک 
تماس تلفنی رو دست خورد!

روزنامه انگلیسی گاردین از ایجاد مزاحمت تلفنی 
یک طنزپرداز برای رییس جمهور آمریکا خبر داد. 
فایل صوتی که این طنزپرداز منتشــر کرد شامل 
مکالمه وی با دونالد ترامپ اســت و در آن این فرد 
خود را به جای یک سناتور آمریکایی جا زده است.
روز چهارشــنبه در حالی که ترامپ بــا هواپیمای 
»ایرفورس وان« از داکوتای شــمالی به واشنگتن 
باز می گشــت، »جان ملندز« با وی تماس تلفنی 
گرفت و خود را ســناتور منندز معرفی کرد. در این 
مکالمه رییس جمهور، این طنزپرداز را که فکر می 
کرده  سناتور منندز است با نام کوچک خطاب قرار 
می دهد و با اشاره به نتیجه تحقیقات ۵ ساله فساد 
درباره این ســناتور می گوید: »سالم باب. تبریک 
برای همه چیز. ما به تــو افتخار می کنیم. تو اوضاع 
 دشواری را پشت سر گذاشــتی و من به تو تبریک 

می گویم«.

ترکیه: 
به خرید اس400 اصرار داریم

ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه 
گفت: ترکیه در خصوص خریداری ســامانه دفاع 
موشکی اس400، از روســیه اصرار دارد و گامی به 
عقب بر نمی دارد و ســال آینده این موشــک ها را 
دریافت خواهد کرد.کالیــن اظهار کرد: ترکیه یک 
کشور مستقل و صاحب اختیار است و در خصوص 
خریداری هر گونه فناوری تسلیحات نظامیـ  دفاعی 
نیز خود تصمیم می گیرد. وی بیان کرد: دولت ترکیه 
به هیچ عنوان استقالل کشور را فدای برقراری تعامل 
با کشور دیگری حتی آمریکا نخواهد کرد و در صورت 
اعمال تحریم هایی از ســوی کاخ سفید، بی تردید 
پاسخ هایی مناسب از سوی آنکارا به این اقدام نشان 
داده می شود.وی اضافه کرد: واشنگتن نمی تواند از 
طریق اعمال فشار، تغییری در تصمیمات آنکارا در 

این زمینه بگذارد.

پیوندبامردمرادرمقابلبرنامهدشمنتقویتمیکنیم

درخواست ایران برای 
برگزاری نشستی درباره برجام

میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد: »در آخرین 
نشست فوق العاده کشور های عضو برجام که روز 
۲۵ ماه مه برگزار شد، ایران درخواست برگزاری 
نشستی در ســطح وزرای خارجه کشور های 
طرف مقابل برجام را مطرح کــرد، که در حال 
بررسی است.«وی اضافه کرد: »بر اساس توافق  
هسته ای، در شــرایطی که چنین درخواستی 
مطرح شــود، هماهنگ کننده ها که در اینجا 
اتحادیه اروپا نقش هماهنگ کننده را به عهده 
می گیرد، بایســتی اطمینان حاصل کنند که 
چنین نشستی برگزار می شود.« این مقام روسیه 
اضافه کرد: »با وجود این، پیدا کردن زمانی که 
برای وزرای خارجه روســیه، چیــن، انگلیس، 
آلمان و فرانسه مناسب باشد، کار دشواری است 
و به همین دلیل این موضوع هنوز تحت بررسی 
است. مشخص نیســت این نشست چه زمانی 

برگزار می شود؛ اما باید برگزار شود.«

 سخنگوی هیئت رییسه مجلس 
مطرح کرد:

لغو حضور رییس جمهور و 
وزرای اقتصادی در مجلس

سخنگوی هیئت رییســه مجلس از منتفی 
شدن حضور رییس جمهور و وزرای اقتصادی 
دولت در مجلس خبر داد.بهروز نعمتی اظهار 
کرد:رییس جمهور و وزرای اقتصادی دولت 
در جلســه حضور نخواهند یافت.وی ادامه 
داد: همچنین قرار بود نشست مشترک قوای 
سه گانه با موضوع بررسی وضعیت اقتصادی 
کشــور امروز در مجلس برگزار شود که این 

نشست هم برگزار نمی شود.

آمادگی سپاه برای »انتقال 
تجریبات امنیتی« به پاکستان

جانشین فرمانده سپاه از آمادگی سپاه پاسداران 
برای انتقال تجربیات دفاعی و امنیتی به ارتش 
پاکستان خبر داد.ژنرال بالل اکبر، رییس ستاد 
ارتش جمهوری اســالمی پاکســتان در ادامه 
برنامه های خــود با مقامات نظامــی و دفاعی 
کشورمان با سردارحســین سالمی، جانشین 
فرمانــده کل ســپاه انقالب اســالمی دیدار و 
گفت وگو کرد.در این دیدار ســردار سالمی با 
تحسین اقدام هوشمندانه و شجاعانه پاکستان 
در عــدم ورود به ائتالف ضد یمــن و قدردانی 
از توجه ارتش این کشــور بــه موضوع امنیت 
مرزهای مشــترک با ایران خاطرنشــان کرد: 
تامین امنیت مرزهای مشــترک و مرزنشینان 
ایران و پاکستان، امری مهم است؛ امروز مبارزه 
با تروریســم تکفیری و تهدیدات ضد امنیتی 
اولویت های هر دو کشور است و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی آماده است تجارب خود در این 
زمینه را برای تقویت ارتش و ملت پاکســتان 

انتقال دهد .

کریمی قدوسی:
اسامی دوتابعیتی ها به دادستان 

کل کشور ارائه می شود
رییس کمیته تحقیــق و تفحــص از مدیران 
دوتابعیتی  و دارای گرین کارت، از شناسایی ۱۲0 
مدیر دوتابعیتی در گزارش این کمیته خبر داد و 
گفت: این اسامی، محرمانه به دادستان کل کشور 
ارائه می شــود.جواد کریمی قدوسی با اشاره به 
نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص از مسئوالن 
دوتابعیتی و دارای گرین کارت و احتمال قرائت 
آن در جلسات این هفته مجلس، اظهار داشت: 
برای تدوین این گزارش، بر اساس چارچوبی که 
کمیته تحقیق و تفحص تدوین کرده بود، ابتدا 
الزم بود سراغ دستگاه های مسئول  برویم؛ چرا 
که احتمال می دادیم به دلیل وظایف ذاتی این 
دستگاه ها، بیشــترین اطالعات را در خصوص 
مدیران دوتابعیتی و خألهای قانونی این حوزه 

در اختیار داشته باشند.

 محمدباقر نوبخت
معاون رییس جمهور:

اسـحاق جهانگیـری، معـاون اول رییس جمهـور 
در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره تغییـرات احتمالـی 
در کابینـه گفـت: تغییـر کابینـه بـا رییس جمهور 
اسـت و هیچ کس به غیـر از شـخص رییس جمهور 
تصمیم گیر نیسـت و ایشـان  نیز این موضـوع را به 
هیچ کـس تفویـض نمی کنـد. جهانگیری بـا بیان 
این مطلـب که تغییـر همیشـه در مجمـوع مثبت 
اسـت و مـن خـودم هیچ وقـت از تغییـر در کابینه 
نگران نیسـتم، اظهـار داشـت: فکر می کنـم تغییر 
می تواند یک پتانسـیل و روحیه جدید به سیسـتم 
دولـت بدهـد، این بـه معنـای ایـن نیسـت فردی 
کـه قبـال کار می کـرد ضعیـف بـوده و بایـد تغییر 
می کرده، بلکـه گاهی بـه علت تغییر سیاسـت ها و 
شـرایط بایـد در هیئت دولـت نیز یک جابـه جایی 
و تغییـر اتفـاق بیفتـد. معـاون اول رییس جمهـور 
ادامـه داد: به هرحال شـخص رییس جمهور اسـت 
کـه بایـد در ایـن زمینـه بـه جمع بنـدی برسـد و 

تصمیـم نهایـی را بگیرد.

 از تغییر در کابینه
 نگران نیستم

معاون اول رییس جمهور:

کافه سیاست

عکس  روز 

وضعیت نابسامان پناهجویان 
روهینگیایی در ایالت راخین
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پیشنهاد سردبیر:

معاون رییس جمهور با اشــاره به اینکه برای 
مقابله با تحریم های پیــش رو برخی از برنامه 
های دولت باید تغییر کند، گفت: در شــرایط 
اقتصادی فعلی که پول ملی ما در خطر اســت 
به کمک بیشتر مردم نیاز داریم و به طور حتم 
ســاعت کاری وزرا و کارمندان دولت افزایش 

خواهد یافت.
 نوبخت گفــت: رییس جمهور با مســئولیت 
جدیدی کــه از طرف مقام رهبری به ایشــان 
محول شــده است در شرایط و ســاختار ویژه 
اجرایــی و در کنار قــوای دیگر مســئولیت 
هماهنگی بین قوا با حضور تیم های اقتصادی 
و اجرایی در کنار سران قوا برای اصالحات در 
قوانین و تصمیمات جدید برای شرایط مختلف 
را به عهده دارد.سخنگوی دولت گفت: دولت 
بخشی از مردم است و همه وزارت خانه ها باید 

به صورت خودجوش سخنگو داشته باشند.

 ساعت کاری وزرا 
افزایش می یابد

 سید مصطفی هاشمی طبا
فعال سیاسی اصالح طلب: 

رییس دفتــر رییس جمهور گفــت: کار آقای آذری 
جهرمی و حضورشــان در بین کســبه و شــفافیت 
اقدامات شــان در مورد ارز های تخصیص یافته برای 

واردات تلفن همراه بسیار پسندیده است.
محمود واعظی طی گفت وگویی در مورد اینکه برخی 
صنوف به عدم حضور وزرا و مسئولین در بازار معترض 
هستند و تجربه حضور آقای آذری جهرمی توانسته 
موفقیت آمیز باشد و ارتباط بین صنوف با بدنه دولت 
بهتر شود، گفت: آقای رییس جمهور بر حضور وزرا در 
میان مردم تاکید کرد ه اند.واعظی خاطر نشــان کرد: 
کار آقای آذری جهرمی و حضورشان در بین کسبه و 
شفافیت اقدامات شان بسیار پسندیده است.وی بیان 
داشت: من زمانی که وزیر بودم هیچ وقت ارتباطم را با 

بخش خصوصی قطع نمی کردم.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: نظر قطعی 
دولت این اســت که همه وزرا و اعضای کابینه باید با 
صنوف ارتباط نزدیک داشته باشند و هم باید در میان 

مردم باشند.

روحانی بر حضور وزرا 
در میان مردم تاکید دارد

رییس دفتر رییس جمهور: 

یک فعال سیاسی اصالح طلب درخصوص حل 
مشکالت اقتصادی کشور گفت: برای مشکالت 
اقتصادی راه حل نداریم، نه اقتصاددانان راهکار 
ارائــه می دهند و نه مجلــس کاری می کند.

سیدمصطفی هاشمی طبا تاکید کرد:  استنباط 
دقیقی از اینکه گفته می شود باید جوان گرایی 
صورت گیرد به دســت نمی آید؛  اما طبیعتا 
حضور نیروهای تازه نفس و پویا برای ما خوب 
است. هاشــمی طبا تاکید کرد: اگر قرار است 
احکام بدون توجه به ظرفیت های کشور داده 
شود، فایده ای ندارد؛ بنابراین باتوجه به اینکه  
اقتصاددانان راه حلــی ندادند، بعید می دانم 
بتوان این مسائل را حل کرد. وی تاکید کرد: 
اقتصاد کشور را باید با دیدگاه کالن دید سپس 
برای حل آن راه حل ارائه دهیم، متاســفانه 
در کشور ما با دید جزئی به مسائل نگریسته 

می شود و سیاست ها درست نیست.

بعید است با تغییر کابینه 
مشکالت حل شود

پیشخوان

بین الملل

    رهبر معظم انقالب در مراسم دانش آموختگی دانشگاه امام حسین)ع(:
بحران مفهوم وحدت

پرونده امالک نجومی و خانه والیتی فعال مختومه است
 دادستان عمومی و انقالب تهران در مورد پرونده امالک نجومی شــهرداری تهران گفت : در دوره شهردار 
اسبق، پرونده هایی وجود داشت که در آنها شاکی، شهرداری بود؛ بنابراین من تعبیر فساد در شهرداری را 
تعبیر درستی نمی دانم؛ اما حداقل هشتاد پرونده به دادستانی تهران ارسال شده است. اگر منظورتان پرونده 
امالک نجومی است،  آن پرونده در بخش عمده که ما رسیدگی کردیم، حدود چهل قرارداد را فسخ  و حدود 
هفت میلیارد تومان از وجوه به شهرداری و حساب ها برگشت داده شد. دولت آبادی با بیان اینکه پرونده ها در 
بخش امالک مختومه شده، گفت: االن در بخش مدیران که حدود ده یا یازده پرونده است، هنوز تصمیم گیری 
نکرده ایم و  دستور بازپرس هم هست.جعفری دولت آبادی در خصوص پرونده خانه سعدآباد متعلق به علی 
اکبر والیتی و وضعیت این ملک در صورت تصرف غیر قانونی گفت:  ایشان گفته اند ملک را خریده اند، پس 

از خودشان سوال کنید.

رییس جمهور عالوه بر توچال، به سد لتیان هم رفت
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بر اساس اخباری که به ما رسیده رییس جمهور 
عالوه بر توچال، به استراحتگاه سد لتیان هم رفت.سید حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین در مجلس با 
اشاره به تله کابین سواری حسن روحانی، رییس جمهور در مجموعه تفریحی توچال گفت: اخباری که به ما 
رسیده این است که ظاهرا رییس جمهور برای تفریح و گذراندن ایام به استراحتگاه سد لتیان هم رفته است. 
وی با بیان اینکه در شــرایط بد اقتصادی و تالطم بازار قرار داریم، افزود: حتی اگر تفریح، حق رییس جمهور 
باشد، در این شرایط، رفتن به چنین جاهایی ظلم به مردم است.نقوی حسینی تاکید کرد: در حالی که مردم 
در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند و زیر بارگرانی و تورم لجام گسیخته کمرشان خم شده است، این اقدام 
رییس جمهور سوال برانگیز است.وی افزود: گرانی ها به خصوص گرانی مسکن، خودرو، سکه و ارز مردم را آزار 

می دهد و تفریح رییس جمهور در این شرایط قابل توجیه نیست.

چهره ها

بلوف نفتی

موشک وســیله دفاعی 
ماست

مراجــع عظــام تقلید 
خواستار حمایت از دولت در 

وضع کنونی شدند

پشت صحنه FATF نهاد 
مالی یا اهرم سیاسی
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برداشت گیالس از باغ های استان اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

مالیات

 کاهش فرار مالیاتی با اجرای 
قانون مالیات بر ارزش افزوده

به طور معمــول در نظــام مالیات بــر ارزش 
افزوده، مالیات پرداخت شــده یــک بنگاه در 
زمان فروش به خریــداران اعالم می شــود؛ 
زیرا بنگاه های خریدار در پــی دریافت اعتبار 
مالیاتــی و بســتانکار کــردن همــان میزان 
از کل بدهــی مالیاتی خود هســتند. در این 
نظام چنانچه بنگاهی مالیــات را کمتر از حد 
واقعی اعالم کند یا مالیــات متعلق به خود را 
 نپردازد، این مالیات بــه خریدار بعدی منتقل

 می شــود. به عبــارت دیگــر اجــرا نکردن 
 تکلیف کســر و پرداخت مالیات موجب زیان

 بنگاه های خریدار می شــود کــه آنها به این 
امر واقف هســتند و به همین دلیل خریداران 
به خریــد کاالهایی که مالیــات آنها پرداخت 
نشده اســت، تمایلی ندارند؛ بنابراین با اجرای 
این قانون به دلیــل خصوصیــات آن، از فرار 
مالیاتی و اجتنــاب از پرداخت مالیات مضاعف 
جلوگیــری می شــود و چنانچه فــراری هم 
صورت گیرد، بــه راحتی در زنجیــره تولید و 
توزیع قابل شناســایی اســت. فرار مالیاتی در 
بخش های ســودآور مانند خدمــات و تجارت 
نســبت به جاهای دیگــر باالتر اســت و این 
 بخش ها بار مالیاتی اندکی را متحمل می شوند.
 اجرای نظــام نوین مالیات بــر ارزش افزوده، 
می تواند شفافیت الزم را در شکل گیری ارزش 
افزوده کاال و خدمات ایجــاد کند و همچنین 
حجــم مبــادالت و بنگاه هــای اقتصــادی 
 را از تولیــد ناخالص ملی مشــخص ســازد. 
بنابراین امکان وصول درآمد مالیاتی را با توجه 
به حجم واقعی مبــادالت فراهم مــی آورد و 
با افزایش درآمدهــای مالیاتــی از طریق اثر 
بخشی مســتقیم در ســهم مالیات بر ارزش 
افزوده و نیز کمک به وصــول مالیات بر درآمد 
 واقعی، زمینــه کاهش فرار مالیاتــی را آماده 

می کند.

بازار

قهوه جوش

اسقاط خودروهای فرسوده 
متوقف شد

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و 
بازیافت خودروی فرسوده از متوقف شدن فرآیند 
اسقاط خودروهای فرسوده به دنبال ممنوعیت 
واردات خودرو خبــر داد.مصطفی جودی اظهار 
کرد: روال اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده 
این بود که واردکنندگان خودرو با توجه به حجم 
موتور خودروهای وارداتی، موظف به خرید گواهی 
اســقاط و از رده خارج کردن تعدادی خودروی 
فرسوده بودند.وی با بیان اینکه در حدود یک سال 
گذشته به دلیل نوســانات ایجاد شده در واردات 
خودرو، فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده کند 
شده بود، خاطرنشــان کرد: بعد از اعالم تصمیم 
اخیر دولت مبنی بر ممنوع شدن واردات خودرو، 
فرآیند اسقاط خودروهای فرســوده نیز به طور 
کامل متوقف شده است.عضو هیئت مدیره انجمن 
صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده 
ادامه داد: در این شــرایط تعــداد زیادی گواهی 
اسقاط روی دست مراکز اســقاط خودرو مانده 
که خریدار ندارد.وی افزود: اســقاط خودروهای 
فرســوده یک طرح ضروری و کالن ملی است و 
نباید فقط متکی به واردات خودرو باشد زیرا در 
آن صورت با اتفاقاتی همچون ممنوعیت واردات 

خودرو، این طرح ملی متوقف می شود.

 کاالهای عجیب و غریب 
در لیست »صادرات ممنوع«

در حالی فهرست کاالهای ممنوع الصدور منتشر 
شــده که برخی از این کاالها مانند مشــروبات 
الکلی و تریاک، امــکان تولیــد و عرضه قانونی 
را در کشــور ندارند. به عنوان مثــال، کاالهایی 
مثل خوک)گوشــت و موی خوک(، مشــروبات 
الکلی و تریاک اصوال در کشور به صورت قانونی 
تولید و عرضه نمی شوند که در فهرست کاالهای 
ممنوع الصدور قرار گرفته اند.یک مقام مسئول 
در گمرک ایران در خصوص انتشار این لیست در 
قالب بخشنامه گمرک گفت: پیش از این فهرست 
کاالهای ممنوع الصدور شامل اقالمی مثل تریاک 
و مشــروبات الکلی وجود داشــته و  ممنوعیت 
صادرات آنها در گمرکات اعمال می شــده است؛ 
اما با توجه بــه فضای جدید اقتصادی کشــور و 
صدور بخشنامه های تازه مثل ممنوعیت صدور 
دام، لیست مذکور به روز رســانی و به گمرکات 

ابالغ  شده است.

با شدت گرفتن جنگ تجاری؛
روپیه هند به پایین ترین نرخ 

تاریخ خود سقوط کرد
تداوم جنگ تجاری در جهان و تشدید تنش میان 
آمریکا و هند، باعث شد تا روپیه هند به پایین ترین 
نرخ برابــری خود در برابر دالر ســقوط کند.دولت 
هند به رهبری »نارندرا مودی«، با نمایان شــدن 
نقطه ضعف های اقتصادی این کشــور، تحت فشار 
قرار گرفته اســت؛ قیمت نفت باالتر رفته و تداوم 
جنگ تجاری در جهان، باعث شــده تا روپیه هند 
به پایین ترین رکورد خود ســقوط کند.اقتصاددان 
جی پی مورگان، معتقد است افت ارزش روپیه هند 
در نتیجه جنگ تجاری بین چین و آمریکا بوده است. 
از ســوی دیگر روند باال رفتن قیمت نفت نیز آینده 
شرکت های هندی را تهدید می کند؛ چراکه هزینه 
ورودی شرکت ها را باال خواهد برد. در شرایطی که 
آمریکا به خریداران آســیایی در مورد قطع خرید 
نفت از ایران هشــدار داده است، موقعیت هند بدتر 
هم خواهد شد. منابع آگاه به اسپوتنیک خبر دادند 
که وزارت انــرژی هند به پاالیشــگاه های دولتی و 
خصوصی هشدار داده است که خود را برای کاهش 

شدید واردات نفت از ایران، آماده کنند.

 اعالم آمادگی روسیه 
برای افزایش بیشتر تولید نفت

وزیر انرژی روســیه اعالم کرد که این کشــور اگر 
الزم باشد به تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک برای 
افزایش تولید به میزان یک میلیون بشــکه در روز 
کمک خواهد کرد و می تواند تولید نفتش را به بیش 
از ۲۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش دهد. الکساندر 
نواک گفت: اگر همه موافق باشــند که عرضه نفت 
بیشتری ضروری است؛ البته ما برای تضمین افزایش 
تولید به میزان یک میلیون بشکه در روز مشارکت 
خواهیم کرد و اگر الزم باشد میزان افزایش تولید ما 

باالتر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،941،000
تومان

1،457،000 نیم سکه
تومان

776،000ربع سکه
تومان

419،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

237،550
تومان

      قیمت سکه و طال

قهوه جوش رومکس 
MN 6 Cups مدل

 47,800
تومان

قهوه جوش جي.اي.
Minni Plus تي مدل

 138,000
تومان

قهوه جوش امپراتور 
AQ 4 Cups مدل

 72,000
تومان

مرضیه محب رسول

وضعیت واردات و صادرات در کشور ما هیچگاه 
متعادل نبوده و تقریبا هیچ دولتی با برنامه ریزی 
و نظارت صحیح به این پروسه مهم اقتصادی 
ورود نکرده اســت؛ در دولت احمدی نژاد که 
واردات بی رویه آزاد شد و تولید ملی را نابود کرد 
و در دولت کنونی هم که با توجیهات مختلف، 

واردات 1400کاال ممنوع شده است.
بر اساس بخشنامه ای که در روزهای گذشته ابالغ شده 
است  ثبت سفارش های پیشین انجام شده برای واردات 
کاالهای ممنوعه نیز ابطال می شود، مگر برای آن دسته 
از کاالهای ثبت سفارش شده ای که ارز آنها از طریق 
شبکه بانکی تامین شده یا واردات آنها در شرایط بدون 
انتقال ارز باشد؛ البته توجیهاتی مانند حمایت از تولید 
و جلوگیری از خروج ارز به خصوص در آستانه تحریم 
ها و... اگر چه دالیل قابل توجهی اســت؛ اما این رویه 
نمی تواند با وضعیت امروز اقتصاد ایران تطبیق پیدا 
کند چون اقتصاد نفتی ایران پس از وضع تحریم ها در 
آبان ماه به شدت نیازمند ارز و در نبود آن محتاج به وارد 
کردن کاال در برابر نفت خواهد بود و عمال به نظر می 
رسد این بخشنامه نمی تواند دوام چندانی داشته باشد.
ممنوعیــت واردات به تولیــد ملی کمک 

می کند؟
این ســوالی اســت که در برخورد اول جواب مثبتی 
 دارد؛ اما در واقع ســاز و کار تولید ملــی در ایران به
 گونه ای است که به دلیل معیوب بودن چرخه تولید به 
خصوص در زمینه تامین مواد اولیه و فرآوری آنها و نبود 
تکنولوژی عمال ممنوعیت واردات سد راهی در جهت 
به روز آوری تولیدات و بــاال رفت کیفیت آنها خواهد 
شد. مسئله مهم در ابالغیه اخیر این است که این مقدار 
از کاال تنها 8 درصد از واردات کشور را تشکیل می دهد 
و عمال هنوز بسیاری از محصوالت ایرانی در برابر موج 

واردات بی رویه قرار دارند.
بالتکلیفی ۲0هزار شاغل حوزه واردات 

شاید عجیب به نظر برسد؛ اما با ممنوعیت واردات کاال، 
چیزی در حدود ۲۰ هزار نفر بیکار می شوند.این رقم در 

شرایط رکود و گستردگی 
بیکاری در کشور می تواند 
نگــران کننده باشــد. در 
همیــن زمینــه رییــس 
فدراسیون واردات با بیان 
اینکــه 8۰درصد کاالهای 
فهرســت  در  اعالمــی 
ممنوعیــت واردات جدید 

هستند، گفت:» تکلیف ۲۰هزار شاغل در این حوزه ها 
مشخص نیست«. فرهاد احتشــام زاد درباره تصمیم 
دولت برای ممنوعیــت واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه 
کاالیی، اظهار کرد: با توجه بــه نامه ای که ۳۰خرداد 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دفتر توســعه 
مقررات ارسال شــده، براساس مصوبات ستاد اقتصاد 
مقاومتی ممنوعیت ۱۳۳۹ کاال شکل گرفته است. وی 
با بیان اینکه این تصمیم بدون دریافت نظر تخصصی 
بخش های مرتبط در این حوزه پشــت درهای بسته 
صورت گرفته شده، افزود: متاسفانه فعاالن اقتصادی 
مرتبــط در فرآیند تصمیم گیری حضور نداشــتند و 
اکنون ۲۰هزار شــاغل در این حوزه ها تعیین تکلیف 

نشده اند. 

حقــوق مصــرف 
کنندگان نادیده گرفته 

شده است
کیفیــت پاییــن برخی از 
محصوالت مشــابه تولید 
داخل کــه در بخشــنامه 
اخیــر واردات آنها ممنوع 
شده است، موجب شده تا 
اقتصاددانان اعالم کنند که این بخشنامه بخش بزرگی 
از حقوق مصرف کننــدگان ایرانی را نقض می کند به 
خصوص اینکه ممنوعیــت  واردات نه تنها بر کیفیت  
تولیدات داخل نمی افزاید بلکه نوعی انحصار قیمت 
نیز در میان این شــرکت ها در مواجه بــا خریداران 
ایجاد می کند. در همین زمینه عباس آرگون، رییس 
کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی گفت: »کاالی 
تولید داخــل باید همراه با قیمت وکیفیت مناســب 
باشد تا بتوانیم آنها را صادر کنیم، اینکه ما مانع ورود 
کاالهای خارجی شــویم حقوق مصرف کننده را هم 
باید لحاظ کنیم. بســیاری از کاالهایــی که اکنون 
ممنوع محسوب می شــوند، با کیفیت های استاندارد 
در کشــور تولیــد نمی شــوند«.آرگون تصریح کرد: 

باید شرایطی در کشور فراهم شود که مصرف کننده 
حق انتخاب داشــته باشــد و با توجه به هزینه ای که 
پرداخت می کند بتواند کاالی مورد نظر خود را دریافت 
 کند و ما باید خــود را با اســتانداردهای دنیا تطبیق

 دهیم.
شائبه رونق قاچاق در سایه ممنوعیت واردات

بسیاری از فعاالن بازار نســبت به رونق دوباره قاچاق 
و ســودآوری این پدید در قالب های مختلف هشدار 
داد ه اند. این مســئله به خصوص در ماه های اخیر و 
با فاش شدن ورود خودروهای قاچاق به کشور پس از 
ممنوعیت ثبت سفارش قوت گرفته است. در همین 
زمینه مجیدرضا حریری، رییس پیشین کمیسیون 
مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: »دولت 
به عنوان سیاست گذار عرضه را محدود و ممنوع کرده؛ 
اما نمی تواند تقاضا را در بازار ممنــوع کند. به عنوان 
نمونه لوازم آرایشی بهداشــتی و کرم های بهداشتی 
مورد نیاز خانم ها تقاضای باالیی دارد؛ اما واردات آنها 
ممنوع شده اســت«. وی ادامه داد: اگر این تقاضاها 
را نتوانیــم از کانال های قانونی نظارت شــده تامین 
کنیم، در واقع مــردم را به ســمت عرضه کنندگان 
 غیرقانونــی ســوق دادیــم و قاچــاق را تقویــت

 می کنیم. 
آیا فرهنگ مصرف مردم اصالح خواهد شد؟

از جمله اصلی ترین چالــش های ممنوعیت واردات، 
فرهنگ مصرف مردم و تقاضاهایی است که همچنان 
در بازار وجود خواهد داشــت و کمبود عرضه، عطش 
مصرف کنندگان و التهــاب بازار را به دنبــال دارد. 
با توجه به اینکــه فرهنگ عمومی مصــرف مردم بر 
اســاس اســتفاده از  این اقالم ممنوعه شکل گرفته، 
و پس از ایــن ممنوعیت همچنــان متقاضی وجود 
دارد خریــداران در بازارهایی  مانند پوشــاک، لوازم 
آرایشــی و بهداشــتی، حتی لوازم خانگی همچنان 
متقاضی اجناس خارجی هســتند  و سهم تولیدات 
داخلی تقریبا بســیار پایین اســت بــه همین دلیل 
لزوم ایجاد ســاز و کاری برای ســوق دادن مشتریان 
 به ســمت خرید از بازارهــای ایرانــی حتمی و مهم 

خواهد بود.

ممنوعیت واردات، شائبه قاچاق و ولع خریداران
  ممنوعیت واردات 1400 قلم کاال چه کمکی به اقتصاد ایران می کند؟ 

برداشــت گیالس از 88۰هکتار باغ های بارور استان اصفهان آغاز شــد. امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی 
اســتان اصفهان گفت: از هزار و ۲۳هکتار باغ های گیالس استان اصفهان، ۳۳۰هکتار به باروری نرسیده است. 
احمدرضا رییس زاده افزود: پیش بینی می شود امسال برداشــت گیالس از باغ های بارور این استان به حدود 
هفت هزار و ۲۰۰تن برسد که در مقایســه با ســال قبل به دلیل کمبود آب ۱۰درصد کاهش یافته است.وی 
با بیان اینکه آزادی، تک دانه و قاهری عمده ارقام تولیدی گیالس این اســتان اســت، افزود: شهرستان های 
 مبارکه، نجف آباد، اصفهان، خمینی شــهر و فالورجان عمده تولیدکنندگان این میوه باغی در استان اصفهان

 هستند.

برداشت گیالس از 
باغ های استان اصفهان

با کاهش 10درصدی صورت گرفت؛ خبر

  عکس روز

نشست اقتصادی سران قوا
وزیر صنعت، معدن و تجــارت طی مکاتبه ای بــا رییس کل گمرک اعــالم کرد که از ایــن به بعد فقط 
تولیدکنندگان داخلی یا نمایندگان رسمی آنها مجاز به صادرات شمش و ورق فوالدی هستند. در نامه وزیر 
صنعت به رییس کل گمرک دلیل این تصمیم، جمع آوری فلزات از سطح بازار و صادرات آن توسط بعضی 
از تجار و در نتیجه بی بهــره ماندن واحدهای 
تولیدی از دسترسی به مواد اولیه داخلی عنوان 
شــده و اعالم شــده که فقط تولیدکنندگان 
حاوی کد HS کاالها و شناسه ملی شرکت ها  
و یا نمایندگان معرفی شــده از طرف آنان ) به 
صورت رســمی( مجاز به صادرات انواع فلزات 
مندرج در لیست پیوســت خواهند بود.وزیر 
صنعت همچنین تصریح کرده است از آنجایی 
که تولیدکنندگان اینگونه فلزات در وهله اول موظف به تامین داخل و سپس صادرات هستند؛ لذا هر کدام 
از شرکت های مندرج در لیست پیوست به شــرط ارائه گواهی از سوی شرکت بورس کاالی ایران مبنی بر 
انجام تعهدات خود در بورس کاال مجاز به صادرات کاالی خود می باشند.وزیر صنعت همچنین تجدیدنظر 
در لیست مذکور و افزوده شدن شرکت های مندرج در آن را امکان پذیر دانسته است. در لیست پیوست نامه 
مذکور برای تولیدکنندگان عمده شمش فوالدی کشور ۲۷۵ هزار تن عرضه هفتگی در بورس کاال در نظر 
گرفته شده است. بر اساس این نامه صنایع آهن و  فوالد اصفهان از جمله ذوب آهن اصفهان با۲۵ هزار تن و  
فوالد مبارکه با۲۵ هزار تن در نظر گرفته شده؛ همچنین برای ورق گرم فوالدی ۳۰۰ هزار تن و برای ورق 

سرد نیز ۱۰۰ هزار تن سهمیه عرضه برای فوالد مبارکه درنظر گرفته شده است.

طی مکاتبه با رییس کل گمرک؛

صادرات شمش و ورق فوالدی مشروط شد

در سال حمایت از تولید ایرانی کلید خورد؛
حمایت مالی تا سقف۲۵میلیون تومان از کاالی ساخت ایران

طرح »ایران، ساخت ایران« با هدف حمایت از تولید کاالی ایرانی در سراسر کشور اجرا می شود. کسانی 
که تجربه و ایده هایی در زمینه تولید، توزیع و ترویج مصرف کاال یا خدمات ایرانی دارند می توانند تا تاریخ 
بیستم تیرماه با مراجعه به وب سایت »شتابدهنده مجازی برناک« به نشانی www.Bornac.Ir طرح 
خود را معرفی کنند.طرح هایی که برای شرکت در رویداد ملی »ایران، ساخت ایران« ارسال می شوند، از 
سوی کارشناسان برناک، بررسی و داوری می شوند. از بعضی طرح ها تقدیر می شود و برخی از طرح ها با 
ورود به دوره شتاب دهی، مراحل تبدیل شدن به یک کسب وکار جدید را در بازار واقعی تجربه خواهند کرد. 
همچنین اگر طرحی از ظرفیت کافی برای تجاری سازی برخوردار باشد، برناک هزینه های جاری طرح را 

به میزان ۲۵ میلیون تومان تامین می کند.

استاندار اصفهان:
وزارت نیرو، مسئول اعمال قانون در مسیر رودخانه زاینده رود است

استاندار اصفهان گفت: مسئولیت نظارت و اعمال قانون در مسیر رودخانه، در دو استان اصفهان و چهارمحال بختیاری 
بر عهده وزارت نیرو است و مدیریت استان های حوضه آبریز زاینده رود باید از این طرح ها حمایت و پشتیبانی کنند.

محسن مهرعلیزاده در جلســه ای با معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو و مدیران ذی ربط وزارت نیرو که به منظور 
بررسی منابع آبی استان برگزار شد، اظهار کرد: نصب کنتورهای کنترل مصرف آب در حوضه اصفهان و چهارمحال 
بختیاری انجام شده است.وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور کنترل و نظارت مصرف، تصریح کرد: در 
این راستا بندها جمع آوری شده و با برداشت های غیرمجاز برخورد الزم صورت گرفته است.استاندار اصفهان افزود: 
مسئولیت نظارت و اعمال قانون در مسیر رودخانه در استان های اصفهان و چهارمحال بختیاری با وزارت نیرو است 

و جدول برنامه ریزی در خصوص مصرف آب باید به صورت جدی رعایت شود .

با ممنوعیت واردات کاال، چیزی در حدود 
20 هزار نفر بیکار می شوند. این رقم 
در شرایط رکود و گستردگی بیکاری 
در کشور می تواند نگران کننده باشد
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سریال»شهیدحججی«درسوریهساختهمیشود

پیشنهاد سردبیر: شنیده ها

 سریال »شهید حججی« 
در سوریه ساخته می شود

ســریال »شــهید حججی« در ۲۶ قســمت 
 توسط »مهدی کیا« مراحل نگارش را سپری 

می کند.
نــگارش ســریال »شــهید حججــی« بــه 
نویســندگی مهــدی کیــا و تهیه کنندگــی 
 ســعید کمانــی و محمــد معماریــان آغاز

 شده است.
این ســریال ۲۶ قســمتی که پیش تر قرار بود 
توسط رســول صانعی نوشته شــود، به گروه 
دیگری سپرده شد و طبق برنامه ریزی ها تا دو 
 ماه دیگر وارد مرحله پیش تولید خواهد شــد.

 سریال »شــهید حججی« به زندگی نظامی 
این شــهید می پردازد و زندگی شــخصی وی 
در ســریال به تصویر کشــیده نخواهد شد. به 
جز 10 درصد از لوکیشــن ها که در تهران قرار 
 دارد،  مابقی لوکیشــن ها همگی در ســوریه

 هستند و شرایط کنونی این کشور، تکفیری ها 
و بحث مقاومت مردم شهر در این سریال نشان 

داده می شود.

نهمین حراج تهران تحت تاثیر قیمت ارز؛
»سهراب« باز هم رکورد 

میلیاردی زد
نهمین حراج تهران با ارائه آثار کالســیک و مدرن 
ایران برگزار شد. در این حراجی، گران ترین قیمت  
پیشنهادی به یکی از دو تابلوی ارائه شده از سهراب 
ســپهری اختصاص یافت که به قیمت بیش از ۵ 
میلیارد تومان به فروش رفــت. این رویداد هنری، 
عصر هشتم تیر ماه در هتل پارسیان آزادی تهران 
با اجرای حسین پاکدل برگزار شــد.پیش از آغاز 
این حراج، اعالم شــد که دو اثر از علی اکبر صادقی 
و بهجت صدر از دور فروش خارج شــده است.در 
حالی که کاتالوگ حراج یک ماه پیش نهایی شده 
بود، افزایش قیمت دالر سبب شد صاحبان دو اثر 
یادشده خواهان تصحیح قیمت شوند که میسر نبود.

اولیــن چکش این حــراج برای تابلویــی از پرویز 
کالنتری فرود آمد. این اثر بین ۲۵0 تا ۳۵0 میلیون 
تومان قیمت گذاری شــده بود که به قیمت ۳00 
میلیون فروخته شد.سپس تابلوی رنگ روغن روی 
بوم »ناصر اویسی« با نام »اسب ها« به قیمت 1۴0 
میلیون تومان خریداری شد. تابلوی ترکیب مواد 
روی بوم »جعفر روح بخش« نیز که در سال 1۳۶۴ 
خلق شده اســت، به زیر کمینه قیمت پیشنهادی 
خود و با 1۳0 میلیون فروخته شد.در ادامه تابلوی 
رنگ روغن روی بوم »ســیراک ملکونیان« که بین 
۳00 تا ۴00 میلیون تومان قیمت  پیشنهادی آن 

بود، ۵۵0 میلیون خریداری شد.
اثــری مینیمال از فرشــید ملکی که بــا حکاکی 
لینولئوم روی فیبر خلق شــده بود 110 میلیون 
تومان چکش خورد.تابلوی »دیوار ۴« غالمحسین 
نامی کــه ۲00 میلیــون تومان بیشــینه قیمت 

پیشنهادی آن بود، ۲۵0 میلیون خریداری شد.
تابلــوی رنگ روغن و شــن روی بوم »محســن 
وزیری مقــدم« که ســاخت آن به ســال 1۳۴1 
برمی گردد ۲۲0 میلیون فروخته شد. تابلوی ترکیب 
مواد روی بوم »مسعود عربشاهی« به باالی بیشینه 
قیمت پیشنهادی اش ۳۶0 میلیون تومان چکش 
خورد. اثری از لیلــی متین دفتری که 1۵0 تا ۲00 
میلیون قیمت پیشــنهادی آن بود، ۲۴0 میلیون 

فروخته شد.

خبر

»مژده لواســانی« با انتشــار ایــن عکس در 
اینستاگرامش نوشــت: »درد« را از هر طرف 
که بخوانی »درد« اســت... تکمله: روزی هزار 
بار از خودم بیزار می شوم که کاری جز نوشتن 
و گفتِن هزار باره، از دســتم ســاخته نیست... 
مردم شــریف خوزســتان، ما را ببخشید که 
فقط از درد شــما می نویســیم، چه کنیم که 
 جز این در توان مان نیســت... همدردی ما را 

بپذیرید.

اینستاگردی

سما مطیع

بعد از ماجراهای حضور یک مدل در برنامه ماه رمضانی »ماه عسل« 
که با جنجال های فراوانی روبه روشــد، این بار نوبت به »یاســی 
اشکی« رســید تا با حضور ماجراجویانه و مشــکوک خود در »ماه 
عسل« حواشی زیادی را به وجود بیاورد. خانم مانکن و مدل که سال 
قبل به ماه عسل آمد، امسال سر از امارات درآورد و عکس های بدون 

حجاب او صفحات مجازی را درنوردید! 
 ماجرای »یاســی« اما عجیب تر بود. او قبــال در مصاحبه با برخی 
رســانه های بیگانه گفته بود که زمان بمباران شیمیایی دچار یک 
بیماری شــده و در مصاحبه با ایران  آنالین گفته در دانشگاهی که 
در آمریکا تحصیل می کرد، بروشــور بیش از ۲0 بیماری مقاربتی 
را دیده کــه تنها با یکی از آنها )ایدز( آشــنا بــوده، همان جا هم با 
خودش عهد کرده که به مردم کشــورش در ایــن مورد اطالعات 
 بدهد. بیماری ای که درباره اش صحبت مــی کنیم »اچ پی وی«

 نام دارد. 
پس از پخش برنامه پرحاشــیه »یاســی اشــکی« از ماه عســل، 
واکنش های زیادی نســبت به اظهــارات و ادعاهای صورت گرفته 
توســط این خانم صورت گرفــت از جمله پروفســور علی کرمی، 
فوق تخصــص بیوتکنولوژی و رییس بنیاد ملی »ســبک زندگی« 
گفت: »ایشان در مورد بیماری ژنتیکی نادر صحبت کرد که سیستم 
ایمنی بدنش را دچار اختالل کــرده و باعث تب  های طوالنی  مدت 
شبیه به ایدز داشته ؛ اما هرگز اسم بیماری را نگفت. چطور ممکن 
است شما از بیماری ژنتیکی مادرزادی صحبت کنید که اسمش را 
نبرید؟! ما در بررسی هایی که انجام دادیم، متوجه شدیم ایشان قبال 
در مصاحبه ای خودش را بنیان گذار »کمپین ۴ دقیقه برای صلح« 
معرفی کرده و گفته که در زمان جنگ تحمیلی، در تهران، قربانی 
بمباران شیمیایی هوایی عراق بوده اســت ، در صورتی که تهران 

هرگز بمباران شیمیایی نشد!
اشکی گفت پزشکی در آمریکا بیماری اش را کشف کرده است، 1۴۶  
بیمار در این طرح تحقیقاتی حضور داشــتند که همه مرده اند غیر 
از ایشان! تمام طرح های علمی دنیا قطعا باید در یک سایت معتبر 
بین المللی ثبت شود ما هر چه گشتیم چنین طرحی را پیدا نکردیم. 
امکان ندارد طرحی برای چندین بیمار در حال مرگ انجام شود؛ اما 
نام و نشانی نداشته باشد؛ حتی نام پزشک هم مشخص نباشد! طبق 

تحقیقات ما، اساسا داستان ایشــان دروغ بود و ایشان اصال بیماری 
ژنتیکی ندارد«.

 در همان برنامه عنوان شد که آمپول مخصوص این بیماری هم تولید 
شده و حتی از مردم خواسته شد برای تولید واکسن کمک کنند که 
خبر رسید در کمتر از ۲۴ ساعت نزدیک به ۶00 میلیون توسط مردم 

به عنوان کمک به مبارزه برای این بیماری واریز
 شده اســت. در ادامه داســتان »یاســی«، وارد فازهای تازه تری 
 هم شــد و پای موسســات آمریکایی و ســند ۲0:۳0 هم به میان

 آمد. 
پس از جنجال های به وجودآمده و درحالی که مردم منتظر واکنش 
وزیر بهداشت بودند، قاضی زاده هاشــمی ضمن تشکر از سازمان 
صداوسیما و برنامه ماه عسل که به ســالمت مردم توجه کرده اند، 
گفت:» تنها به این نکته بسنده می کنم که امروزه بیماری ناشی از 
ویروسHPV از جمله بیماری هایی است که عده بسیاری در سراسر 
جهان به آن مبتال هستند و واکسن پیشگیری از این بیماری نیز با 

کمترین عارضه در دنیا استفاده می شود«.

احسان علیخانی هم در واکنش به انتقادات فراوانی که صورت گرفت 
گفت:» این موضوع توســط متخصصان این حوزه بررســی شده و 

دعوت ایشان از این جهت بود«.
اظهارات اخیر عباس جعفــری دولت آبادی، دادســتان تهران اما 
نشان می دهد داستان »دردسرهای یاســی« برای ماه عسل تمام 

نشده است. 
دادستان تهران در حاشــیه تجدید میثاق مسئوالن عالی قضائی با 
آرمان های امام راحل در جمع خبرنگاران در مورد ورود دادستانی 
تهــران به موضوع ادعاهای »یاســی اشــکی« گفت: هــم عوامل 
این مجموعه به دادســتانی فراخوانده شــدند و هم از صدا و سیما 
 توضیحاتــی را در ایــن رابطه خواســته ایم و در حــال تحقیقات 

هستیم. 
دولت آبادی در پاســخ به این ســوال که از صدا و سیما چه کسانی 
احضار شدند، گفت : کسانی که دست اندرکار بودند دعوت شده اند 
 تا توضیحاتــی ارائه دهند. مکاتبــه صورت گرفته و پاســخ هایی

 داده اند.

دادستان تهران از احضار عوامل ماه عسل خبرداد؛

دردسرهای»یاسیاشکی«

مفاد آراء
4/114 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139660302016000081 مورخ 97/02/24 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس دادخواه تهرانی 
فرزند حسن به شــماره شناسنامه 52 صادره از تیران به شــماره ملی 5499313806 در  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4344/73 مترمربع پالک فرعی 2820 از 
یک  اصلی واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حیدر 
شیرازی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/10 
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/4/25 

 م الف: 164 سید محمد حسن مصطفوی فروشانی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران
اجراييه

4/242 شماره اجراییه:9710420424200089  شماره پرونده:9609980424200702 
شماره بایگاني شعبه:960733 بموجب درخواست اجراي حکم غیابي مربوطه به شماره 
9609980424200702 و شماره دادنامه مربوطه 9609970424201807 محکوم علیه 
رسول غالم دوســت فرزند حسین به نشــاني مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
300/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 8/788/000 ریال به عنوان هزینه دادرسي، 
خسارات تاخیر از 96/08/11 لغایت پرداخت که در مرحله اجراي حکم بر مبناي نرخ تورم 
اعالمي بانک مرکزي محاسبه خواهد شد در حق محکوم له میالد عباسي فرزند داود به 
نشاني استان اصفهان شهر اصفهان خ ابن سینا بازارچه دردشت کوي شهید علیرضا محبت 
بن بست شهید قدوســي نژاد پالک 1/44 و پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت حق 
االجراي دولتي در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي 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 دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 4-خودداري محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 
34 قانون اجراي احکام مدني و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که 
باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشــد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا 
جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراي محکومیت مالي 1394(. 
م الف: 193129 شــعبه 32 دادگاه عمومي حقوقي شهرســتان اصفهان )مجتمع 

بهارستان( )424 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

4/241 شماره اجراییه:9710426794200129  شماره پرونده:9609986794200558 
شــماره بایگاني شــعبه:960561 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096794200128 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794203179 محکوم 

علیه بهنام موسي خاني به نشــاني مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشت 
میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل خواســته و 1/293/750 ریال خسارت دادرسي و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ چک شماره 801066 مورخ 94/11/01 عهده بانک ملي 
لغایت زمان وصول قابل محاسبه دراجراي احکام در حق محکوم له سعید شاه سیاه فرزند 
عباس به نشاني اصفهان خ مشــیرالدوله جنب گاراژ ابوذر فروشگاه ایران تراک کدپستي 
8173671891 و نیم عشر حق االجرا/ محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از 
آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني 
یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي 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 دعواي اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مي 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 4-خودداري محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را 
در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراي محکومیت مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي 
دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري 
درجه شــش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 
قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز 
ارائه شود آزادي محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 
1394(. م الف: 193121 شعبه 12 حقوقي شــوراي حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهداي مدافع حرم( )412 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/115 مرجع رسیدگی: شعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 108/97 حل 9 ، وقت رسیدگی ساعت 18/30 بعد از ظهر مورخه 
1397/5/17، مشخصات خواهان: هادی ســعیدی فرزند مرتضی به نشانی درچه خ امام 
خمینی بعد ازآهن آالت اســحاقیان تعمیرگاه اتومبیل دوو،  مشــخصات خوانده:مسیح 
براتی فرزند علی،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلــغ 180/000/000 ریال بابت وجه 
چهار فقره سفته، دالیل خواهان: فتوکپی 4 فقره ســفته، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 1214 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/116 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 179/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 5/40 بعد از ظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1397/5/17، مشــخصات خواهان: مجتبی نظاماتی فرزند محمد علی به نشانی 
خمینی شهر خ پاسداران خ زاگرس پ 8،  مشخصات خوانده: انور شاهی جانی فرزند کریم 
و علی عادلی  فرزند حسینعلی،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال 
بابت یک فقره چک به شماره 610665 بانک ملی مورخ 96/8/25 و خسارات تاخیر تادیه و 
هزینه دادرسی، دالیل خواهان:  کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.م الف: 1312 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )204 کلمه، 2 کادر(

مزايده
4/117 در پرونده 970130 اجرا دســتور فروش پالک ثبتی 72/667 واقع در بخش 14 
حسب درخواست خواهان آقای سید عبداله میرعنایتی صادر شده است که این اجرا که پس 
از جری که پس از جری تشریفات قانونی قصد فروش مال مذکور از طریق مزایده را دارد 
مشخصات مال مذکور که توسط کارشناس برآورد شده است بدین شرح است:  مشخصات 
مال توقیفی: پالک ثبتی واقع در خمینی شــهر، بلوار توحید، محله الدره، کوچه شــهید 
دیباجی، کوچه شهید جعفر میرعنایتی پالک 1 که به صورت یک باب خانه به مساحت 170 
متر دارای دو طبقه سوار و پیاده و یک زیرزمین و پارکینگ حدود 297 متر مربع، با سقف 
طاق ضربی و فلزی و دیوارهای آجری، کف حیات موزاییک، بدنه و نمای داخلی و خارجی 
از ســنگ، بدنه اتاقها گچ و خاک، دارای کمدهای چوبی، نمای بدنه ایوان در طبقه اول 
سنگ و در زیرزمین سقف ازگچ و خاک، سرویسها از سرامیک و آشپزخانه کاشی، کابینت 
فلزی، انشعابات گاز  و 2 برق و آب می باشد، که مشخصات دقیقتر در پرونده منعکس می 
باشد که با این وصف کل ششدانگ 2/100/000/000 ریال برآورد شده است نظریه طبق 
قانون ابالغ و جری تشــریفات قانونی انجام پذیرفته این اجرا حسب دستور قصد فروش 
اموال مذکور از طریق مزایده را دارد.  محل برگزاری مزایده: دادگستری شهرستان خمینی 
شهر، تاریخ مزایده: پنجشنبه 97/04/28 ساعت 11 صبح، محل بازدید: محل وقوع ملک، 
کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست درخواست کتبی خود را ظرف 5 
روز قبل از مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و 
کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست در روز انجام مزایده ده درصد از 
مبلغ مزایده را همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن در مزایده به حساب سپرده واریز 
و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایســت مابقی وجه را به حساب واریز نمایند و 
اال ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد. م الف: 1309 اجرای 

احکام حقوقی دادگستری خمینی شهر )335 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرايی

4/118 شماره: 701/96  به موجب رای شماره 9 تاریخ 97/1/18 حوزه چهارم شورای حل 
اختالف شهرستان تیران که قطعیت یافته اســت محکوم علیه سید احمد حسینی فرزند 
سید محمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت جمعا مبلغ 200/000/000  
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 3/730/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت یوم الوصول در حق خواهان علی 
اکبر فرقانی فرزند غالمرضا به نشانی شــهرک صنعتی رضوانشهر فاز 2 خ سوم مرکزی 
سنگبری آســیا همچنین محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت نیم عشر حق االجرا 
که توسط اجرای احکام احتســاب و اخذ می گردد. رای صادره غیابی است. ) چک مبلغ 
50/000/000 ریال به تاریخ 95/6/30 ، چک مبلغ 40/000/000 ریال به تاریخ 95/7/30، 
چک مبلغ 20/000/000 ریال به تاریخ 95/3/30 ، چک مبلغ 20/000/000 ریال به تاریخ 
94/11/30، چک مبلغ 40/000/000 ریال به تاریخ 95/4/30، چک مبلغ 30/000/000 
ریال به تاریخ 95/5/30(   ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:161 شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان تیران 

)244 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/119  آقای ابراهیم محمدی دارای شناسنامه شماره 31  به شرح دادخواست به کالسه 
303/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
طاهره شاه پوری به شناسنامه 3 در تاریخ 1397/3/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ابراهیم محمدی، ش.ش 31 )همسر 
متوفی( 2- اسماعیل محمدی، ش.ش 3 ، 3- محمد محمدی، ش.ش 85 )فرزندان ذکور( 
و به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 163 احمدی رئیس شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران)138 

کلمه، 1 کادر( 

فقدان سند مالکيت
4/120 شماره: 502289-97/4/5 نظر به اینکه آقای مجید مختاری اسفیدواجانی فرزند 
علی با ارائه دو برگ استشــهادیه محلی که هویت شهود رسمًا گواهی شده مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت دفترچه ای شماره 883030 متعلق به پالک ثبتی 2991 فرعی مجزی 
شده از 2615 از دو اصلی اسفیدواجان بخش دوازده ثبت اصفهان شده که ششدانگ آن در 
دفتر 125 صفحه 52 ذیل شماره 20475 به نام نامبرده ثبت و صادر گردیده است.  اینک 
برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه ســند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
سند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد. م الف: 165 اداره ثبت اسناد و 

امالک تیران وکرون)179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/121  خواهان آقای علی اکبر فرقانی فرزند غالمرضا دادخواستی به طرفیت خواندگان 
برزان محمدی فرزند  عثمان و نادر کریمی فرزند صالح به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
شورای حل اختالف شهرســتان تیران و کرون نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم 
حقوقی شورای حل اختالف تیران )رضوانشهر( واقع در استان اصفهان شهرستان تیران و 
کرون مجتمع امام حسین)ع( رضوانشهر، ارجاع و به کالسه 97/226 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن مورخ 1397/5/20 و ساعت 17/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی مراتب در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن  به شورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردند. م الف:167 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف تیران )157 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

4/122  خانم کبری باقری دارای شناســنامه شماره 7  به شــرح دادخواست به کالسه 
223/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان محمد صالحی به شناســنامه 1 در تاریخ 96/2/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محسن صالحی، ش.ش 
449 ت.ت 1356/6/7 فرزند پسر 2- حمید صالحی، ش.ش 3 ت.ت 1357/3/20 فرزند 
پسر 3- روح اله صالحی، ش.ش 36 ت.ت 1360/11/22 فرزند پسر 4- مهدی صالحی، 
شش 3 ت.ت 63/1/18 فرزند پسر 5- مرضیه صالحی، ش.ش 95 ت.ت 66/2/12 فرزند 
دختر 6- کبری باقری دره بیدی، ش.ش 7 ت.ت 33/1/11 همسر.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 146 کاظمی رئیس شعبه  شورای حل اختالف کرون 

) 159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/129 شماره ابالغنامه: 9710100354202467 شماره پرونده: 9509980360100855 
شماره بایگانی شــعبه: 961368   آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به 
آقای قادر جاللی فرزنــد علی، خواهان طاووس جاللی  دادخواســتی به طرفیت خوانده 
قادر جاللی فرزند علی به خواســته ضرب و جرح  مطرح که به این شعبه ) اصفهان- کنار 
گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور 
تجاری و بازرگانی(  ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9509980360100855 شعبه 
116 دادگاه کیفری دو مجتمع امورتجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان )116 جزایی 
سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/05/29 ســاعت 9/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 193114 شعبه 116 دادگاه کیفری 
 دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 116 جزایی سابق( )183 کلمه، 

2 کادر( 
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امکان اضافه کردن موزیک به استوری 
اینستاگرام در آپدیت جدید

پیشنهاد سردبیر:

قابلیت جدید »واتس آپ« برای ایجاد کانال
قابلیت جدید واتس آپ به ادمین گروه ها اجازه می دهد به اعضای نامطلوب، اجازه ارسال 
پیام ندهند. آپدیت مذکور به ادمین اجازه می دهد با کمک یک سوئیچ، فقط به ادمین 
های دیگر در گروه اجازه ارسال پیام بدهد. پیام ها برای افراد عادی گروه نشان داده می 

شود، اما آنها نمی توانند هیچ پیامی را به گروه ارسال کنند.
 این آپدیت برای کاربران واتس آپ روی دستگاه های اندروید و  iOS در سراسر جهان 

ارائه شده است. 
البته کاربــران باید چند روز صبــر کنند تا این قابلیت در دســتگاه آنها فراهم شــود. 
برای فعال ســازی قابلیت جدیــد، باید آخرین نســخه واتس آپ نصب شــود. پس از 

دانلود، ادمین باید در قســمت تنظیمات گروه های چت 
باید بخــش »اجازه ادمیــن« را بررســی کند. از 

 »only admins « این قســمت با انتخــاب
)فقط ادمین ها( می تــوان افراد معمول را از 
ارســال پیام منع کرد. پس از آن در صفحه 
چت پیامی با این مضمون ظاهر می شود: 
شــما تنظیمات گروه را تغییــر داده اید و 
 اکنون فقط ادمین ها می توانند در گروه پیام

 ارسال کنند.

 تخفیفات تابستانی »استیم« از چند 
روز پیش آغاز شــد و به مدت دو هفته نیز 
ادامه دارد. اگرچه بیشتر بازی های موجود در 
مارکت اســتیم، دارای تخفیف  50 الی 70 
درصدی است، اما با توجه به وضعیت فعلی 
دالر، خرید بازی ها حتی با این تخفیف ها نیز 
برای اکثر افراد دشوار است. در ادامه، نحوه 
خریــد ارزان تر بازی های »اســتیم« را به 

عالقه مندان آموزش می دهیم.

ارزش واحدهای پول کشورها و قدرت خرید مردم 
کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. برای 
مثال اگر نــرخ دالر را 4200 تومــان هم در نظر 
بگیریم، مجبور خواهید بود برای خرید یک عنوان 
بازی 30 دالری، مبلغی در حدود 120 هزار تومان 
بپردازید. مسلما پرداخت چنین هزینه ای برای یک 

بازی از توان بیشتر ایرانی ها خارج است.
»مارکت اســتیم« برای حل این مشکل، قیمت 
بازی ها را نســبت به ریجن تغییر می دهد. برای 
 Tom Clancy's Rainbow Six مثال بــازی
Siege، درحال حاضــر در ریجن آمریکا با قیمت 
پانزده دالر به فروش می رسد اما در ریجن آسیای 
شرقی، این قیمت پایین تر است و کاربران چینی 
می توانند تنها با پرداخت 68 یوان )حدودا10 دالر 
آمریکا( این بازی را خریداری کنند. این در حالی 
است که کاربران روسی می توانند تنها با پرداخت 
499 روبل )کمتر از هشت دالر آمریکا( و کاربران 
ترکیه ای می توانند بــا پرداخت 26 لیر )در حدود 

پنج دالر آمریکا( این بازی را تهیه کنند.
متاسفانه »اســتیم« هنوز از واحد پول کشور ما 
پشتیبانی نمی کند و خرید بازی ها برای کاربران 
ایرانی اندکی دشوار و پر هزینه است. در حال حاضر 
بعضی ســایت ها اقدام به فروش بازی های استیم 
به صورت ارزان اما با شــرط و شــروط می کنند؛ 
 CIS برای مثال یکی از شــرایط، تغییر ریجن به
است.علت این امر، قانون استیم در بخش گیفت 

کردن بازی هاســت؛ یعنــی تنها زمانی 
می توانید بازی را به صورت هدیه از 

دوســتان خود دریافت کنید که 
بازی در منطقه شما، هم قیمت 
یا ارزان تر از منطقه دوست تان 
باشد. پرسشی که ممکن است 
االن ذهن شما را مشغول کرده 

باشد، این است که چگونه بازی ها 
را همانند سایت های فروشنده، ارزان 

تهیه کنیم؟
  بــرای ایــن کار کافــی اســت بــه صفحــه

 www.steamdb.info مراجعــه کنیــد و 
دنبال بازی مــورد نظر خود بگردیــد. در صفحه 
اول این ســایت لیســت هایی از محبوب ترین  و 
پرطرفدارتریــن عناوین نمایش داده می شــود و 
احتماال بازی مورد نظرتان را بدون جســت وجو 
پیدا خواهید کرد. اما اگر بازی مورد نظر در صفحه 
اول سایت پیدا نشد به ســادگی می توانید آن را 

جست وجو کنید.

  پــس از پیدا شــدن بازی 
تنهــا کافیســت از میان 
ســربرگ های موجود 
ســربرگ Prices را 
انتخــاب کنید و روی 
 Converted گزینه
Price کلیک کنید تا 
ارزان ترین و گران ترین 
کشورهایی که بازی مورد 
نظر آنها به فروش می رســد را 

مشاهده کنید.
 Counter-Strike: Global برای مثال، بازی
Offensive دارای قیمت پایه پانزده دالری است 
اما اکنون به خاطر شــروع تخفیف های تابستانی 
استیم با 50 درصد تخفیف با قیمت 7/5 دالر به 
فروش می رسد. 7/5 دالر قیمت معقول و مناسبی 
برای خرید این بازی است؛ اما پرداخت این هزینه 
هم چنان برای برخــی از کاربر ایرانی ســخت و 

سنگین است.

  به بخــش Converted Price وب ســایت 
steamdb.info سری بزنید، مشاهده می کنید 
که امکان تهیه این بازی با قیمت کمتر از سه دالر 

ممکن است! 
 IP در مرحله بعدی، نیاز به یک نرم افــزار تغییر
دارید تا بتوانید خود را به عنوان کاربری از کشور 
مورد نظر به استیم معرفی کنید. پیشنهاد کلی ما 

انتخاب کشور روسیه برای این مرحله است.
  برای این کار لزوما مجبور بــه پرداخت هزینه 

برای VPN نخواهید بود.
 شــما می توانید با اســتفاده از ســرویس تست 
بسیاری از این نرم افزارها مراحل بعدی آموزش را 
 ،IP به سادگی دنبال کنید. قدم بعدی پس از تغییر
بستن نرم افزار استیم به صورت کامل و باز کردن 

مجدد آن است.
  پس از باز کردن مجدد نرم افزار استیم با کلیک  
روی نام کاربری اســتیم که در قسمت باال سمت 
 Account راست نمایش داده می شــود، گزینه
Details را انتخاب کنید. صفحه ای جدید حاوی 
Up�  مشخصات اکانت شما ظاهر می شود. گزینه

date store country را انتخاب کنید.
اگر در این مرحله کشــور مورد نظر را مشــاهده 
کردید، یعنی تا به اینجای کار را به درســتی طی 
کرده اید. اگر اکانت شما از قبل دارای شارژ باشد، 
استیم از شما در خواست اطالعاتی در مورد آدرس 
و کدپستی خواهد کرد. اگر در این قسمت از شما 
راجع به این موارد سوالی نشــود، هنگام افزایش 

اعتبار اکانت حتما از شما سوال خواهد شد.
  سایت ها و سرویس های بسیاری زیادی هستند 
که آدرس های جعلی را بدون پرداخت هزینه در 
اختیار شــما می گذارند؛ برای مثال از طریق این 
سایت شــما قادر خواهید بود، آدرسی در کشور 

دلخواه خود را دریافت کنید.
  پــس از وارد کــردن آدرس و انتخــاب گزینه
 Apply country change کار تمام است. شما 
می توانید بازی مورد نظر را با قیمتی بسیار ارزان تر 

چگونه بازی ها را از مارکت »استیم« ارزان تر بخریم؟ 
فناوری  در حراج تابستانی سایت  مارکت استیم؛    

»ایربگ گوشی« ساخته شد
دانشجویان آلمانی توانستند راه حلی برای افرادی که به طور مداوم گوشی های شان روی 
زمین می افتد، پیدا کنند.دانشجوی دانشگاه آلن )Aalen University( آلمان توانست 
یک ایربگ برای گوشــی های هوشــمند طراحی کند.این قاب گوشی »کنترل فعال« 
)AD( نام دارد و دارای حسگرهای مختلف و هشت فنر است که همانند قالب هستند. 
این حســگرها و فنرها می توانند به طور خودکار لحظه افتادن گوشی افراد را تشخیص 
داده و  هنگام افتادن، از شکستن و آسیب گوشی محافظت کنند. این حسگرها می توانند 
به طورخودکار زمانی که گوشی افراد در حال سقوط آزاد است را تشخیص داده، سپس فنرها 

بــرای گرفتن گوشــی در هنگام 
ســقوط باز می شــوند.»فیلیپ 
 )Philip Frenzel( »فرنــزل
طراح این دســتگاه گفت: ایربگ 
گوشی های هوشمند، بهترین نام 
برای اختراع من اســت.هر گوشه 
این ایربگ دارای دو فنر است. کاربر 
پس از برداشــتن گوشی از زمین 

می تواند فنرها را به ســمت داخل 
جمع کند تا این دستگاه برای افتادن بعدی آماده باشد.

با تالش محققان دانشگاه امیرکبیر صورت گرفت؛
 تولید ماسک های معطر دارویی با خاصیت 

درمان سرماخوردگی
 عضو هیئت علمی دانشــکده نســاجی دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر در خصوص 
طرح »معطرســازی الیه الکتروریســی برای اســتفاده در ماســک ها با استفاده 
از ترکیبــات دندریمــر« خاطرنشــان کــرد: موفــق شــدیم یــک الیــه موثر 
 بــرای اســتفاده در ماســک ها بــا خاصیت معطرســازی کنترل شــده شــده 

طراحی کنیم.
»سمیه اکبری« با بیان اینکه از ترکیباتی استفاده کرده ایم که باعث ماندگای عطر 
در ماسک می شــود، عنوان کرد: طی تحقیقاتی که انجام داده ایم، عطر به مدت سه 
هفته در ماسک باقی می ماند. به گفته اکبری، در این ماسک ها از عصاره های مختلفی 

استفاده شده و خاصیت درمانی دارند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه نمونه داخلی ماســک 
معطری که خاصیت رهایش کنترل شده داشته باشد، وجود ندارد، عنوان کرد: این 
نوع ماسک خاصیت آنتی باکتریال نیز دارد و می تواند ذرات آالینده را با راندمان باال 

جداسازی کند و مانع ورود آنها به دستگاه تنفسی افراد شود.
 در حال حاضر این ماسک ها قرار است با همکاری یک شرکت دانش بنیان وارد بازار

 شوند.

امکان اضافه کردن موزیک به استوری اینستاگرام در 
آپدیت جدید

اضافه کردن موزیک به استوری اینستاگرام، یکی از خواسته های همیشگی کاربران 
این شبکه اجتماعی بوده و حاال در آپدیت جدید امکان قراردادن آهنگ مورد عالقه 

کاربران به استوری های اینستاگرام فراهم شده است.
تا پیش از این، کابــران برای اضافــه کردن موزیک به اســتوری اینســتاگرام از 
اپلیکیشن های جانبی استفاده می کردند؛ حاال اینستاگرام در آخرین آپدیت خود، 
امکان قرار دادن آهنگ روی اســتوری را فراهم کرده تا کاربــران بیش از پیش به 

جذابیت استوری های خود بیفزایند.
تنها ضعف فعلی، عدم امکان انتخاب آهنگ از حافظه گوشی است. در واقع موزیک 
هایی که می خواهید روی اســتوری خود قرار دهید، باید در آرشــیو اینســتاگرام 
موجود باشد. اما خبر خوب این اســت که در پی قراردادهای اینستاگرام با ناشران 
مطرح موسیقی در جهان، نظیر »ســونی« و »وارنر موزیک«، حجم بسیار باالیی از 
آهنگ های مختلف در آرشــیو موجود است. برای اســتفاده از قابلیت اضافه کردن 
موزیک به اســتوری اینستاگرام ، می بایســت اپلیکیشــن آن را به آخرین نسخه 
)51 و باالتر( به روز رسانی کنید. توجه داشته باشــید که این ویژگی به مرور برای 
 مناطق مختلف جهان عرضه شــده و ممکن اســت برای دریافت آن کمی با تاخیر

 مواجه شوید.

  عکس روز

گران قیمت ترین »تلسکوپ فضایی« جهان
تلسکوپ فضایی بسیار پیشرفته و گران قیمت »ناسا« مانند ماشین زمان در سال 2021 

راهی فضا می شود و میلیارد ها سال پیش می رود تا اسرارکیهان را آشکار کند.

خبر

احتمال وقوع حیات اولیه در مریخ 
جدی تر شد

نتایج یک بررســی جدید نشــان می دهد بالفاصلــه بعد از 
شــکل گیری منظومه شمسی، پوســته اولیه مریخ شرایطی 

داشته که تداوم حیات را در آن ممکن می کرده است.
این بررســی از طریق تجزیه و تحلیل یک شهاب سنگ بسیار 
ارزشــمند موســوم به بالک بیوتی صورت گرفته که در سال 
2011 در صحرای بزرگ آفریقا کشف شــده است. محققان 
معتقد هستند: فرآیند کریستالیزه شدن سطح کره مریخ 20 
میلیون سال قبل رخ داده و در همان زمان اقیانوس هایی از آب 
در سطح مریخ ایجاد شده که محل حیات جانداران مختلفی 

بوده است.

رتبه ایران در بخش فناوری های 
ماهواره اعالم شد

 رییس مرکز ملی فضایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با اشــاره به ترازیابی وضعیت فضایی ایران در منطقه، رتبه کشور 
در بخش فناوری های ماهواره را اعالم کرد.»منوچهرمنطقی« با 
اشاره به ترازیابی وضعیت فضایی ایران در منطقه، گفت: به منظور 
درک بهتر از وضعیت ایران در میان کشــور های منطقه اقدام به 
ترازیابی در بخش هــای مختلف کردیم. او افزود: بر اســاس این 
ارزیابی، رتبه ایران در منطقه در زمینه فناوری های فضایی، رتبه 
پنجم است که باید برای ارتقای این فناوری ها در کشور اقدامات 
موثری داشته باشیم. به مجموعه دانش ها و فناوری های مرتبط با 
بررسی فضای اطراف زمین، »فناوری فضایی« اطالق می شود که 
این فناوری ها شامل شــناخت فضای پیرامون، موشک، ماهواره، 
اعزام انسان به فضا، شاتل، ایستگاه های فضایی و... می شود. امروزه 
فناوری فضایی در حوزه هایی مانند ناوبری فضایی، بهینه سازی 
سیستم ها، زیرسیســتم های کوچک تر، ســبک تر و کارآمدتر، 
موتور های فضایی جدیدتر، انرژی های نو در فضا، پســماند های 
فضایی )زباله های مداری( و گردشگری فضایی حرف های جدیدی 

برای گفتن دارد.

میزان فروش ارزهای دیجیتال 
از مرز 13/7 میلیارد دالر گذشت!

بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده، ارزش ارزهای دیجیتال 
فروخته شــده در پنــج ماه اول ســال 2018 از مــرز 13/7 
میلیارددالر گذشــته است. بررســی هایی که توسط موسسه 
سوئیسی »کریپتو ولی« انجام شــده، نشان می دهد این رقم 
نسبت به کل ســال 2017 تقریبا دو برابر شده است. در میان 
انبوه ارزهای دیجیتال موجود، حدود 30 درصد از آنها موفق 
بوده انــد و تبادالت مالی قابــل توجهی از طریــق آنها انجام 
می شود. در پنج ماه ابتدایی ســال 2018 آمریکا برترین بازار 
ارزهای دیجیتال جهــان بوده و ارزش مبادالت انجام شــده 

در این حوزه در کشور یادشده به 1/1 میلیارد دالر می رسد.

گوگل به دنبال هوشمندکردن گوشی های ساده
گوگل در حال سرمایه گذاری روی گوشی های ساده است تا ارتباط این گوشی ها را در 
سراسر جهان تســهیل کند. این غول تکنولوژی، ۲۲ میلیون دالر روی سیستم عامل 
KaiOS سرمایه گذاری کرده است. KaiOS سیستم عاملی مبتنی بر لینوکس است که 
روی میلیون ها دستگاه در سرتاسر جهان کار می کند.این اقدام، سرویس های اندروید 
و گوگل از جمله گوگل مپ، یوتیوب و دســتیار گوگل را در KaiOS ادغام خواهد کرد.

KaiOS که ابتدا در سال ۲۰۱۷ و بر پایه برنامه اوپن سورس فایرفاکس OS راه اندازی 
 HMD ،Alacatel شد، هم اکنون با بسیاری از سازندگان مهم گوشی های همراه از جمله
و Doro همکاری می کند. شرکت KaiOS گفته که تاکنون بیش از ۴۰ میلیون 

دستگاه مجهز به این سیســتم عامل را بارگیری کرده است و 
اخیرا در حال سبقت گرفتن از iOS برای قرار گرفتن در رتبه دوم 

بعد از اندروید، در بازار بزرگ و مهم هند است.
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اجرای طرح هادی در ۲۶ 
روستای گلپایگان

رییس بنیاد مسکن گلپایگان گفت:  گلپایگان 
سال گذشته برای اجرای طرح های »هادی« از محل 
اعتبارات تملک دارایی ها، حدود ۷۶۰ میلیون تومان 
اعتبار اختصاص یافت کــه ۶۰ درصد آن به صورت 
اوراق جذب شده است. البته این میزان اعتبار برای 
اجرای طرح های هادی هفت روستا و تجدیدنظر سه 
روستا بوده است. »علیرضاناطقی« اظهار کرد: تهیه و 
اجرای طرح هــادی، تملک و واگــذاری زمین در 
روستاها، ساخت مســکن به صورت انبوه سازی و 
بازســازی  مناطق  مختلف از وظایــف اصلی بنیاد 
مســکن اســت که تاکنون در این زمینه اقدامات 
مناسبی انجام شده اســت. وی گفت: سال گذشته 
برای اجرای طرح های هادی از محل اعتبارات تملک 
دارایی ها حدود ۷۶۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص 
یافت که ۶۰ درصد آن به صورت اوراق جذب شده که 
البته این میزان اعتبار، برای اجرای طرح های هادی 
هفت روستا و تجدیدنظر سه روستا بوده است. وی 
گفت: با پیگیری نماینده شهرستان ۲۸۰ میلیون 
تومان این اعتبار برای روستاها اختصاص داده شده 
است و به زودی در روستاهای شهرستان عملیات 

آسفالت ریزی اجرا می شود.

 تکمیل پروژه روشنایی
 معابر شهر قهجاورستان

قهجاورستان تکمیل پروژه روشنایی معابر 
شــهر قهجاورســتان، با هزینه ای بالغ بر ۲۵۰۰ 

میلیون ریال، اجرایی و عملیاتی شد.
»حمیدرضا ســلطانی« مدیر برق نواحی با اعالم 
این خبر افزود: برای اجرای این پروژه که در چهار 
فاز عملیاتی انجام شده است، مجموعا ۱۰۰ اصله 
پایه روشــنایی بتنی و ۲۰۰ شعله چراغ روشنایی 
پربازده نصب شده است. ســلطانی افزود: با توجه 
به حیاتی بودن معبر دسترسی مذکور،  با اجرای 
این پروژه ضمن ایجاد روشنایی مطلوب در مسیر 
دسترسی به شهر قهجاورســتان، بهبود شرایط 
ایمنی شهروندی و  ساکنان شــهر قهجاورستان 

فراهم شده است.

چهره ها

کاشان با اصفهان فرقی ندارد، به فکر کارگران کاشانی باشید

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

رییس ستاد اقامه نماز اصفهان اعالم کرد:
اعزام اساتید تخصصی نماز به 

شهرستان های اصفهان 
رییس ستاد اقامه نماز استان  اصفهان
به  نماز  تخصصی  اساتید  گفت:  اصفهان 
شهرستان های اصفهان اعزام می شوند که این 
امر با همکاری ستاد اقامه نماز آن شهرستان 
می پذیرد.حجت االسالم والمسلمین  انجام 
»ابراهیم رنجبر« با بیان اینکه وضعیت حضور 
جوانان در نمازهای جماعت کم رنگ است، 
اظهار داشت: به نظر می رسد در راستای حضور 
پررنگ تر جوانان در نمازهای جماعت، نسبت به 
تقویت و استفاده از پایه ها و برنامه های قدیم در 
جذب جوانان به نماز جماعت اقدامات عاجلی 
صورت گیرد. رنجبر اضافه کرد: در این راستا 
برنامه ستاد اقامه نماز در سال جاری برای 
هیئت های مذهبی و مداحان هر شهرستان 
برای   نماز  تخصصی  اساتید  اعزام 
شهرستان هاست که این امر با همکاری ستاد 

اقامه نماز آن شهرستان انجام می شود.

مدیرآموزش و پرورش اردستان خبرداد: 
معاینه  ۶00 نوآموز اردستانی 

در طرح سنجش سالمت
مدیر اداره آمــوزش و پرورش  اردستان
اردستان گفت: پیش بینی می کنیم ۶3۰ نوآموز 
در بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی در طرح 

سنجش شرکت کنند .
»عیســی شــفیعی« اظهار کــرد: پیش بینی 
می کنیم 3۰۰ نوآموز در بدو ورود به دبستان و 
33۰ نوآموز در پیش دبستانی در طرح سنجش 
با هدف بررســی ســالمت جســمانی و ذهن 
کودکان و شــناخت توانایی ها و استعدادهای 
آنان برای کمــک به بهبود کیفــی آموزش و 
کنترل برخــی عوامل موثر بــر افت تحصیلی 
شرکت کنند . وی افزود: در این طرح متولدان 
نیمه دوم ســال ۱39۰و نیمه اول سال ۱39۱ 
شــرکت می کنند و هزینه ثبت نــام ۲۵ هزار 
تومان بــرای دانش آموزان اســت. شــفیعی 
خاطرنشــان کرد: در طرح سنجش هیچ گونه 
کاغذی رد و بدل نمی شود و همه چیز به صورت 
رایانه ای است. ســال گذشــته تنها وضعیت 
آموزشی در ســامانه ثبت می شــد که امسال 
وضعیت جســمانی هم در همان سامانه ثبت 

می شود.

فرزانه رحیمی

کاشان ازجمله شهرهایی اســت که به دلیل 
موقعیت خوب دسترسی، قابلیت تبدیل شدن 
به یکی از قطب های صنعتی ایــران را دارد. 
مسئله ای که به رغم پتانســیل های ویژه آن، 
هنوز چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
کاشــان با داشــتن بیش از ۱۵۰۰ واحــد صنعتی، 
صنعت خودروسازی، فوالد و دیگر صنایع در منطقه 
و شهرستان در کنار مراکز متعدد علمی، فرصت و بستر 
مناسبی برای ایجاد و گســترش صنایع فراهم کرده 
است. به دلیل اقلیم خشک این منطقه، اقتصاد در آن 
به شدت با صنعت گره خورده است و به همین دلیل 
لزوم آینده نگری و اجرای طرح های صنعتی با بازده باال 
ضروری به نظر می رسد. نکته مهم و قابل توجه اینکه 
علی رغم قابلیت های اقتصادی و حجم فعالیت های 
اقتصادی در ایــن منطقه، نرخ بیکاری و مشــکالت 

اشتغال هنوز در این استان به چشم می خورد.
دود ویرانی از صنعت نساجی کاشان بلند 

است
روزی کاشــان به عنوان قطب صنعت نساجی کشور 
شــناخته می شــد. این صنعت در دو دهه اخیر و به 
لطف عدم حمایت هــای الزم  از تولید ملی و قیمت 
بسیار پایین تر کاالها و منسوجات چینی وارد شده به 
کشور، عدم عاقبت اندیشی و به روز نشدن تکنولوژی، 
چرخ های از رده خارج شــده و ســوءمدیریت ها در 
بخش های فنی، اکنون به ساختمان های مخروبه ای 
تبدیل شــده  و برخی از آنها لنگ لنگان طی مســیر 
می کنند و در آســتانه نابودی هستند! این مسئله در 
حالی اســت که این صنعت روزی بار بخش بزرگی از 
اشتغال، تولید و درآمد در کاشان را به خود اختصاص 
می داد. بر اســاس آمار، صنعت نساجی یکی از هفت 
صنعت اســتراتژیک کشور اســت که تنها ۵ درصد 
هزینه ســرمایه گذاری صنعتی در این بخش صرف 
می شــود، درحالی که ۱۲ درصد اشتغال کشور را به 
خود اختصاص داده اســت. صنعت نســاجی از نظر 
اشــتغال زایی در رده برترین صنایع قرار داشــته و 
کمتر صنعتی نظیر نســاجی ایجاد اشتغال می کند. 

این روزهــا البته وضعیت 
صنایع نســاجی از هر روز 
بدتر اســت؛ زیرا نوسانات 
نرخ ارز و شــرایط حساس 
بازار موجب شده، تولید در 
همین صنایع نیمه جان هم  
افول چشــمگیری داشته 

باشد.
هشدارها درباره صنایع کاشان جدی شد

شــهری که قابلیت و موقعیت بســیار مناسبی برای 
تبدیل شــدن به یکی از قطب های صنعتی کشور را 
دارد، این روزها در آستانه هشدار در زمینه کارگری و 

رونق کارخانه ها قرار دارد.
به تازگی »ســیدجواد ســاداتی نژاد« نماینده مردم 
کاشــان با انتقاد از وضعیت بازار و نرخ ارز اعالم کرد: 
کاشان شــهر کارگری با حدود ۷۰ هزار کارگر یعنی 
۲۵۰ هزاربیمه پرداز است که عمده صنایع آن صنایع 
ریسندگی و بافندگی است. وی با اشاره به اینکه کاشان 
و آران و بیدگل در حوزه بافندگی دومین قطب تولید 
فرش ماشینی در جهان هســتند، گفت: با نوسانات 
ارزی که بعد از برجام اتفاق افتاد و با شروع تحریم هایی 

که بعد از خــروج آمریکا از 
 برجام به جهت فشــار به 
بانک هــا آغازشــد، چند 
مســئله و چالش بحرانی 
بــرای صنایع نســاجی و 
فرش ماشینی این منطقه 

ایجاد کرده است. 
به گفته این نماینده مجلس،  اکنون این خطوط تولید 
به دلیل اینکه شرایط قبلی را برای تامین الیاف ندارند 
و به پول نقد نیاز دارند، در تامین الیاف برای تهیه نخ 
ازنظر مالی دچار مشکل شدند و در بحران تعطیلی و 

توقف تولید و بیکاری کارگران خود هستند.
ســاداتی نژاد افــزود: به طورطبیعــی کارخانه های 
ریسندگی که دچار مشکل شدند برای اینکه بتوانند 
تولید نخ را انجــام دهند، به تامین مالی ســرمایه در 
گردش و تهیه مواد اولیه که تقریبا کمترین آن  رقمی 
حدود ۱۰ تا ۱۵ و بیشترین آن حدود 3۰ میلیارد تومان 

است، نیازمندهستند.
او رسیدگی عاجل به این بحران  را از وزیر کار و اقتصاد 
با تدبیر ویژه خواستارشــد و گفت: در صورتی که این 
تامین مالی و مواد اولیه برای صنایع نســاجی فراهم 

نشــود، صنایع بافندگی فرش هم نخواهند توانست 
تولید کنند و خطوط تولید آنها نیز تعطیل خواهدشد.

به فکر کارگران باشید
وضعیت اقتصادی، نگرانی ها از وضعیت معیشــتی 
کارگــران را رقم زده اســت؛ این در حالی اســت که 
مسئوالن کاشانی از  بی توجهی استاندار و تیم مدیریتی 

استان نسبت به کاشان گالیه های زیادی دارند.
 در جدیدترین اظهارنظر، ســاداتی نــژاد خطاب به 
استاندار اصفهان گفت: االن زمانی است که شما باید 
در کاشان و آران و بیدگل حضور پیدا کرده و از نزدیک 

وضعیت صنایع منطقه را بررسی و بازدید کنید. 
وی با تاکید بر اینکه »کاشان با اصفهان فرقی ندارد« 
تصریح کرد: همانطور که استاندار محترم در شب عید 
برای رفع مشکل کشاورزان اصفهان تدبیر اندیشید و 
باتدبیر عمل کرد و در هیئت دولت بســت نشست تا 
4۰ میلیارد تومان برای کشــاورزان گرفت و بین آنها 
توزیع کرد و مشــکل را به صورت موقت برطرف کرد، 
االن نیز ۶۰ هــزار کارگر کاشــانی و کارفرمایان و دو 
هزار تولیدکننده در این شهرستان منتظر همان تدبیر 

عاجل و موثر هستند.
 ساداتی نژاد، خطاب به اســتاندار با بیان این موضوع 
که وقت نامه نگاری گذشــته و او یک ماه نیم اســت 
مکاتبات و جلسات متعدد و فراوانی با مقامات بلندپایه 
کشور دارد ولی اثری نداشته اســت، گفت: استاندار 
به عنــوان نماینده ارشــد دولت در اصفهــان باید با 
حضور در پایتخت و گفت وگو با مســئوالن ذی ربط 
مشــکل را حل کند تا بحران به یک گره کور تبدیل 
 نشــود؛ زیرا اگر کارخانه ای بسته شــود به آسانی باز 

نمی شود.
نگرانی ها برای تامین امنیت شغلی کارگران در حالی 
مطرح اســت که خبر  راه اندازی شــهرک صنعتی 
جدیدی در کاشان، به تازگی خبر ساز شده است این 
موضوع اگر چه به نوبه خود خبری خوب است اما معلوم 
نیست شهری که مدیرانش نگران خاموش شدن چراغ 
صنایع هستند و نگرانی ها روز به روز بابت این مسئله 
افزایش می یابد، چــه آینده ای برای شــهرک های 
صنعتی جدید و وعده های مسئوالن در مورد بازدهی 

آنها متصور خواهد بود

کاشان با اصفهان فرقی ندارد؛ به فکر کارگران کاشانی باشید

فقدان سند مالکیت
4/123  چون خانم اقدس موســوی شــاتوری فرزند سید جعفر نســبت به ششدانگ با 
تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما طی شماره 68314 مورخه 
1397/03/22 گواهی شده و به تایید دفتر 60 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت 
تمامت ششــدانگ خانه پالک 15190/13858 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره 
چاپی 449385  ه/91 که ذیل ثبت شماره 6948 که در صفحه 507 دفتر 54 ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 96778 مورخه 1393/02/29 
دفتر اسناد رسمی شماره  60 اصفهان بنام خانم اقدس موسوی شاتوری فرزند سید جعفر به 
شناسنامه شماره 10 صادره از کوهپایه انتقال قطعی یافته و طبق گواهی دفتر امالک معامله 
دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد.  به علت نامعلوم سند مالکیت مفقود گردیده 
است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. م الف: 197430 شبان رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )257 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/124 شــماره صــادره: 1397/42/502081-97/4/4  نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 1 فرعی از 3324 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان به شماره 
دفتر الکترونیکی 139620302024025591 به نام امیر هوشــنگ نکوئی تحت شماره 
چاپی 422046 الف 96 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 139721702024008146 مورخ 1397/03/20 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره به شماره یکتا 139702155335000113 
و رمز تصدیق 184627 مورخ 1397/03/10 به گواهی دفترخانه 163 اصفهان رسیده است  
مدعی است که سند مالکیت آن به علت ســهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 197224 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان )230 کلمه، 2 کادر(
ابالغ نظر کارشناسی

4/125 شماره: 1017-97/1/27 کارشناس موضوع  پرونده کالسه 950240 باستحضار 
می رساند پس از مطالعه پرونده و رویت سند مورد اختالف، خواستار حضور خوانده )آقای 
مهدی علی علیخانی جهت اســتکتاب و ارائه چند نمونه از امضاهای مسلم الصدور وی 
گردیده که با توجه به الیحه آقای امیر جاللی مبنی بر عدم دسترســی به خوانده بناچار 
خواستار ارائه تعدادی از امضاهای مسلم الصدور خوانده در پرونده 930807 مطروحه در 
شعبه دوم بازپرســی اصفهان گردیده که پس از ارائه امضاهای مذکور و دستور مندرج در 
ذیل الیحه وکیل خواهان و بشرح زیر اعالم نظر می گردد: نظریه کارشناس: باتوجه به عدم 
دسترسی به خوانده )جهت استکتاب و اخذ امضاهای مسلم الصدور وی( امکان اظهار نظر 
قطعی دشوار معهذا با توجه به مراتب فوق و مدارک مسلم الصدور ارائه شده بنظر اینجانب 
گر چه ظاهرا امضا مندرج در ذیل ســند مورد اختالف )سفته شماره 82959 سری/ ق ( با 
امضاهای اساســی تطبیق از نظر آرایش خطوط زینت امضا دارای اختالفات جزئی بوده 
معهذا بررسی های انجام شده نشان دهنده هماهنگی در ترسیم خطوط اصلی و زینت امضا 
با امضاهای اساسی تطبیق می باشد بدیهی است در صورت حضور خوانده )استکتاب واخذ 
امضا های مسلم الصدور همزمان( موضوع قابل بررسی می باشد.  م الف: 197377 

شعبه 43 مجتمع شماره یک )زندان( شهرستان اصفهان  )207 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/126 شماره: 960484 به موجب رای شماره 9609976795801351 تاریخ 96/11/28 

حوزه 28 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
داود قاسمی فرزند محمد شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
م بلغ 165/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/200/000 ریال بابت 
خسارت دادرسی وهزینه نشــر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چکها 94/11/30 به مبلغ 30/000/000 ریال و 95/1/29 به مبلغ 30/000/000 ریال و 
95/5/29 به مبلغ 45/000/000 ریال و 95/6/29 به مبلغ 15/000/000 ریال و 95/3/29 
به مبلغ 45/000/000 ریال لغایت زمان وصول در حق محکوم له سید علی موسوی زاده 
فرزند سید محمد ، شغل آزاد به نشــانی اصفهان اتوبان ذوب آهن کرسگان جنب ایران 
ماشین طبق نرخ شاخص در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:193127 شعبه 28 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )222 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/127 شماره: 363/96 به موجب رای شــماره 525 تاریخ 96/11/30 حوزه 47 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد طوری ثمین 
به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 775/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق محکوم له 
عباس کریمی فرزند محمد رحیم به نشانی اصفهان خ بعثت کوچه صاحب الزمان پ 65 
و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:193118 شعبه 47 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/128 شماره: 364/96 به موجب رای شماره 536 تاریخ 96/11/30 حوزه 47 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه نقی قنبری فرزند علی 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 347/500 ریال بابت هزینه دادرســی  و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت چک مورخ 93/6/10 لغایت تاریخ اجرای حکم در 
حق محکوم له عباس کریمی فرزند محمد رحیم به نشانی اصفهان خ بعثت کوچه صاحب 
الزمان پ 65 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجــرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:193120 شعبه 47 حقوقی مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/130 شماره ابالغنامه: 9710106836402241 شماره پرونده: 9409986836400518 
شماره بایگانی شعبه: 941342  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
حمید احمدی فرزند نور نبی، خواهان  خانم غزاله نصر اصفهانی فرزند سعید دادخواستی 
به طرفیت  خوانده  آقای حمید احمدی فرزند نور نبی به خواســته طالق به درخواســت 
زوجه )بعلت عسر و حرج شــدید و مجهول المکان بودن خوانده( مطرح که به این شعبه ) 
اصفهان خ میرفندرسکی)خ میر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید 
قدوسی- طبقه 3 - اتاق 302(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9409986836400518 
شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1397/05/17 و ساعت 11/30 جهت استماع شــهادت شهود خواهان تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 

آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:193141 شعبه 4 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/131 شماره ابالغنامه: 9710100354402418 شماره پرونده: 9209980359501678 
شماره بایگانی شعبه: 970305   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالســه 9209980359501678 و 970305 ک 118 شکایت 
اداره کل گمرک استان اصفهان علیه آقای سید جالل حسینی به اتهام فک پلمپ گمرکی  
تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شــعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان 
شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و 
بازرگانی(  ارجاع  و وقت رسیدگی برای مورخه  1397/05/17 ساعت 8/30 تعیین  گردیده 
است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد 344 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
 بدیهی اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  
م الف: 193139 شــعبه 118 دادگاه کیفــری دو مجتمع امور تجــاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان) 118 جزایی سابق( )164 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

4/132 شماره ابالغنامه: 9710100353702343 شماره پرونده: 9509980359501694 
شماره بایگانی شعبه: 970075   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 970075  ک 111 شکایت بهنام میخک  علیه هادی شاه 
پسند افجه فرزند محمد به اتهام مشارکت در کالهبرداری  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه 
و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی(  ارجاع  و وقت رسیدگی برای مورخه  
1397/05/17 ساعت 10 تعیین  گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 
غیابی به عمل خواهد آمد.  م الف: 193182 شعبه 111 دادگاه کیفری دو مجتمع امور 

تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان) 111 جزایی سابق( )161 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

4/133 شماره ابالغنامه: 9710100353702178 شماره پرونده: 9509980359501977 
شماره بایگانی شعبه: 970215   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 970215  ک 111 شکایت منوچهر میرزایی  علیه  1- حمد 
حسن غفوری فرزند علیرضا 2- علی جلیلیان به اتهام مشارکت در کالهبرداری  تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- 
حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی(  ارجاع  و 
وقت رسیدگی برای مورخه  1397/05/20 ساعت 9/15 تعیین  گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آئین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 
عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  م الف: 193822 شعبه 
111 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 111 جزایی 

سابق( )164 کلمه، 2 کادر( 
مزایده اموال غیر منقول

4/134 اجرای احکام حقوقی شــعبه ششــم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 961203 ج/6 له آقای حمید قدیری و علیه محمدرضا 
تقی زاده کجانی مبنی بر مطالبه مبلــغ 1/190/610/194 ریال بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/5/6 ساعت 10/30 صبح در محل اجرای 
احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 1/068 حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ ملکی با شــماره ثبتی 1292 فرعی از 4858 اصلی بخش 5 اصفهان با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی آقای محمدرضا تقی 
زاده کجانی و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه می باشــد توسط کارشناس رسمی 

دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار می نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی فوق 
مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد با چک تضمین شده 
بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: محل مورد نظر به آدرس اصفهان خ شیخ صدوق شمالی خ کاخ سعادت آباد 
شرقی روبروی آژانس هما پ 143 )به دلیل عدم حضور فردی در ساختمان و اخذ دستور 
از آن مقام محترم قضایی جهت هماهنگی با کالنتــری محل لکن ضمن آخرین حضور 
در محل و بدون نیاز به مامورین انتظامــی( نهایتا از داخل ملک بازدید به عمل آمد و پس 
از معاینه فنی محل و بررسی اسناد و مدارک پرونده امر نظریه کارشناسی ذیل تهیه و به 
حضورتان ایفاد می گردد. وضعیت ثبتی: طبقه برگه بازداشــت ملک صادره از حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان مراتب بازداشت پالک ثبتی شــماره 1292 فرعی از 4858 اصلی 
بخش 5 با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 139605802024001906 مورد ثبت شماره 
26268 در صفحه 88 دفتر 205 دفاتر بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان مالک آقای 
محمدرضا تقی زاده کجانی مالک 6 دانگ عرصه و اعیان دارای ســند مالکیت اصلی با 
شماره چاپی 182102 سری ه سال 91 به مبلغ 1/000/000/000 ریال به نفع آقای حمید 
قدیری در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و ســند مالکیت قید گردیده است حسب االظهار 
نگهبان ساختمان محکوم علیه تعدادی از واحدهای طبقات را به افراد ثالث فروخته است. 
وضعیت بنا: ساختمان مسکونی ملک با کد نوسازی 0-63-106278-9-6 و بر طبق برگه 
صورتحساب عوارض و نوسازی و عمران شــهری صادره از شهرداری منطقه 6 اصفهان 
در عرصه به مساحت 481/29 متر مربع و با زیربنای کل به مساحت 2909/8 متر مربع در 
8 سقف )5 طبقه روی پیلوت و هر طبقه 2 واحد شمالی و جنوبی و 2 طبقه زیرزمین جهت 
پارکینگ( با اسکلت بتنی در مراحل انجام عملیات نازک کاری می باشد.نظریه کارشناسی: 
با عنایت به مطالب فوق و بررسی جمیع جهات دخیل و با لحاظ نمودن کلیه اوضاع و احوال 
و مولفه های موثر در قضیه منجمله متراژ، وضعیت ثبتی، نوع کاربری، وضعیت ساختمان، 
موقعیت محلی و دسترسی به شبکه شوارع و معابر، ارزش کل شش دانگ ملک موصوف 
80/213/000/000 ریال معادل هشت میلیارد و بیست و یک میلیون و سیصد هزار تومان 
ارزیابی می گردد. ارزش 1/068 حبه مشــاع آن به مبلغ 1/190/610/194 ریال ارزیابی 
می گردد.   م الف: 6252  اجرای احکام حقوقی شعبه ششم دادگستری اصفهان )563 

کلمه، 6 کادر( 
ابالغ راي

4/140 شماره دادنامه: 9709976796200392 شماره پرونده: 9609986796201679 
شماره بایگاني شعبه: 961691   خواهان: آقاي یزدان عابدي حسن آبادي فرزند حسن به 
نشاني استان اصفهان شــهر اصفهان کیلومتر 20 جاده نائین پایانه شرق روستاي حسن 
آباد قهاب خ آزادگان کوچه مهر پالک 79، خواندگان: 1- آقاي حســن ایزدي2- حمید 
ابراهیمي همگي به نشاني مجهول المکان، خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو، با عنایت 
به محتویات پرونده و نظریه مشورتي اعضا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به 
صدور راي مي نماید. راي قاضي شورا: در خصوص دعوي آقاي یزدان عابدي حسن آبادي 
به طرفیت 1- آقاي حسین ایزدي 2- حمید ابراهیمي به خواسته الزام به انتقال سند رسمي 
خودرو پژو پارس به شماره انتظامي 415 ج 89-53 به شماره موتور 12487136388 به 
انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به دادخواست تقدیمي و اظهارات گواهان در جلسه 
رسیدگي که داللت بر خرید اتومبیل موضوع دعوي از خوانده مي نماید و با توجه به پاسخ 
استعالم شماره ثبت 139000089606 مورخ 97/1/20 پلیس راهنمایي و رانندگي اصفهان 
که حسب آن خوانده مالک اتومبیل مي باشد و نظر به اینکه خوانده با وصف قانوني در جلسه 
رسیدگي حاضر نشــده و در برابر دعوي خواهان ایراد یا دفاعي به عمل نیاورده لذا دعوي 
خواها ن ثابت است و شورا با استناد به مواد 10 و 220 قانون مدني و مواد 198 و 515 و 519 
قانون آیین دادرسي مدني حکم بر محکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمي 
و انتقال رسمي سند خودرو پژو پارس به شماره انتظامي 415 ج 89-53 به شماره موتور 
12487136388 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 2/035/000 ریال بابت هزینه دادرسي 
برعهده خوانده ردیف اول در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید راي صادره غیابي بوده و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف: 193138 
شعبه 32 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججي( )319 کلمه، 3 کادر( 

در صورتی که تامین مالی و 
مواداولیه برای »صنایع نساجی« 

فراهم نشود، صنایع بافندگی فرش 
هم نخواهند توانست تولید کنند

   گالیه های نماینده کاشان از استاندار اصفهان؛   
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بحران در بام ایران

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

شهرستان

با مسئوالن

پیش بینی برداشت ۱۶۰هزار 
تن سیب زمینی از مزارع 

چهارمحال
مدیر زراعت جهادکشاورزی استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: امســال پیش بینی می  شود 
۱۶۰هزار تن ســیب زمینی از مزارع اســتان 

برداشت شود.
 »علــی مهــدوی« با اشــاره به آغاز کشــت 
ســیب زمینی در مزارع اســتان، اظهار کرد:  
امســال در ســه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی 
 کشــاورزی اســتان ســیب زمینی کشــت 

شده است.
وی با بیان اینکه برداشت سیب زمینی از اوایل 
مهر صورت می گیرد، پیش بینــی کرد: از این 

سطح ۱۶۰هزار تن محصول برداشت شود.
مهــدوی افزود: بیشــترین ســطح کشــت 
ســیب زمینی درشهرســتان های بروجــن، 
شــهرکرد، کیار، لردگان وشــامل ارقام اگریا، 

مارفونا، ساتینا و بورن است.
وی با اشاره به کاهش بیش از یک هزار و ۶۰۰ 
هکتاری ســطح کشت ســیب زمینی در این 
استان به دلیل خشکسالی و کاهش منابع آبی، 
خاطرنشان کرد: سال گذشــته  ۲۰۰ هزار تن 
سیب زمینی در پنج هزار و ۱۳۸ هکتار از مزارع 

استان برداشت شد.

اختصاص 2میلیارد ریال برای 
اصالح گره های ترافیکی در 

شهرکرد
شــهردار شــهرکرد گفت: بیش از دومیلیارد 
ریال اعتبار به منظور اصالح گره های ترافیکی، 
مناسب ســازی و تقاطع های ســطح شــهر 

اختصاص یافت.
»نورا... غالمیان  دهکــردی« با اعالم این خبر، 
اظهار کــرد: در این طرح مشــکالت ترافیکی 
میدان رســالت چالشــتر، جدول  های میدان 
شــهدا، میدان ابوریحان و برخــی از تقاطع ها 

اصالح می شود. 
همچنین اجرای عملیات پهلوگیری برخی از 
ایستگاه های اتوبوس شهری در دستور کار قرار 
گرفته است. شهردار شهر کرد، هدف از اصالح 
گره های ترافیکی سطح شــهر را روان سازی 
ترافیک، کاهش تصادفــات و بهبود در عبور و 

مرور عنوان کرد.

بازدید سرزده امام جمعه 
»اردل« از مزارع »برنج کاري« 

آغاز واگذاری انشعاب شبکه 
جمع آوری فاضالب در بِن

  مدیر آب و فاضالب شهرســتان بن گفت : حق 
انشعاب خانگی در شهر »بن« ده میلیون و 7۰۰ 
هزار ریال است که مردم می توانند به صورت آزاد 

خریداری کنند.
  »شجاعی« از امضای قرارداد با بانک عامل برای 
پرداخت تســهیالت واگذاری انشــعاب شــبکه 
جمع آوری فاضالب هم خبر داد و افزود: کسانی که 
توان پرداخت نقدی حق انشعاب شبکه جمع آوری 
فاضالب را ندارند می توانند از تسهیالت یک ساله 
برای خرید انشــعاب و اتصال به شــبکه استفاده 

کنند . 

خدمات رسانی پزشکی رایگان 
به عشایرشهرستان کوهرنگ

امسال پنج هزار نفر از عشایرشهرستان کوهرنگ 
خدمات پزشــکی رایگان دریافت کردند. رییس 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهرنگ گفت: 
این خدمات  در ســطح  معاینه عمومی، مامایی، 
مشاوره و در ســطح  دو با ارجاع به متخصصان  به 

عشایر ارائه شده است.  
»حشمت ا... منصوری« افزود:خدمات رسانی به این 
تعداد از عشایر همراه با عرضه رایگان دارو به آنها، 

۶۰ روز به طول انجامیده است.

محرومیت های چهارمحال و بختیاری تمامی 
ندارد.  یکی از استان هایی که از ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی مورد بی مهری مسئوالن قرار 
گرفته است و متاســفانه در سال های اخیر 
مشکالت این اســتان دوچندان شده و این 
اســتان، باالترین رتبه بیکاری در کشور را به 

خود اختصاص داده است. 
شــاهد این بی مهری، عدم حضور مسئوالن کشور 
در این اســتان است. در طول ســال چندبار خبری 
درباره ســفر فالن وزیر یا نماینده به این استان می 
شنوید؟ گاه اتفاق افتاده که رییس فالن قوه یا یکی 
از وزرا سر راه خود در ســفر به اصفهان، سری هم به 
چهارمحال و بختیاری زده اســت. به استانی که از 
نظر توسعه یافتگی، قطعا وضعیت خوبی ندارد و در 
ردیف کمترتوســعه یافته ها قرار گرفته؛ یا به تعبیر 
فعاالن سیاسی و اقتصادی استان، از توسعه عقب نگه 
داشته شده است. کارشناسان امر می گویند: دالیل 
متعددی برای این مسئله وجود دارد که عوامل درون 
استانی و برون استانی در شکل گیری وضعیت فعلی 

چهارمحال و بختیاری دخیل هستند. 
»صادق ســلیمی« یکی از فعاالن سیاســی استان 
در توضیح این موضــوع به »فارس« گفته اســت: 
سال هاست چهارمحال و بختیاری در یک وضعیت 
جبری و تحقیرآمیز از ســوی مرکز قــرار گرفته و 
متاســفانه این نگاه در تمام دولت های اصالح طلب 

و اصولگرا وجود داشته که 
واقعا جای تاسف دارد.

از نظــر این کارشــناس 
مسائل سیاســی استان، 
چند بحران جــدی دیگر 
در درون استان وجود دارد 
که باید گفــت در بحران 
اول، ذهنیــت و چرخــه 
توســعه نیافتگی در ذهن 

فعاالن سیاسی و مردم چهارمحال و بختیاری شکل 
گرفته و تاکنون استمرار داشته است.

بحــران بعــدی مربــوط 
و  تحمل ناپذیــری  بــه 
غریبه پرستی است که اگر 
فرد بومی در رأس مدیریت 
کالن استان قرار بگیرد، با 
آماج حمله هــا و انتقادات 

روبه رو می شود.
عامــل دیگر در توســعه 
نیافتگــی چهارمحــال و 
بختیاری، بحران ناخودباوری اســت که در جوانان و 
مردم این اســتان به دلیل فراهم نبودن زمینه رشد 

و ارتقای سیاســی برای تصدی پست های مدیریتی 
نسبت به سایر استان ها، شکل گرفته است.

ســلیمی راه برون رفت از این وضعیت را تغییرنگاه 
هیئت حاکمه کشور به این استان از طریق شناساندن 
ظرفیت ها و توانمندی های بومی می داند و می گوید: 
برای حل مشکالت به جای تقابل باید به تعامل رسید. 
یکی از انتقادهایی که به وضعیت مدیریت در استان 
چهارمحال و بختیاری می شــود، استفاده از مدیران 
»غیربومی« اســت. پس از انقالب، تنها سه استاندار 
بومــی به نام های علی مبینــی، رجب علی صادقی و 
قاسم سلیمانی دشتکی شانس تصدی مدیریت کالن 

استان را پیدا کرده اند . 
به تازگی نیز جابه جایی هایی که در این استان صورت 
گرفت، با روی کارآمدن مدیران غیربومی همراه بود. 
ســلیمی اعتقاد دارد که همین رویکرد یکی دیگر از 
مشکالت استان است؛ اینکه مدیر بومی را می کوبند 
و مدیر غیربومی سرکار می آورند که الیته خط و ربط 
های سیاسی و سهم خواهی برخی سیاسیون استان 

در این باره بی تاثیر نیست. 
تنها اینها نیســت؛ در شهرســتان ها نیز مشکالت 
و محرومیت هــای زیادی وجود دارد. در یک ســال 
گذشــته فرمانداری های دو شهرستان بن و بروجن 
به مدت زیــادی بدون فرماندار و با سرپرســت اداره 

می شد که این مسئله واقعا جای تعجب داشت.
باید امیدوار بود نگاه ها به ســمت این استان تغییر 
کند و مســئوالن »مهر« بیشــتری به چهارمحال 

داشته باشند. 

بحران در بام ایران

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی چهارمحــال و بختیاری گفت: 
هشــتمین جشــنواره کتابخوانی رضوی در حال برگزاری است که 

تاکنون استقبال گسترده ای از سوی مردم انجام شده است.
»فرهاد خلیل مقدم« اظهار کرد: هشــتمین جشــنواره کتابخوانی 
رضوی با معرفی هفت عنوان کتاب در ســه رده ســنی »کودک«، 
»نوجوان« و »جوان و بزرگســال« در حال برگزاری است. او افزود: 
کتاب های »مهمان خراسان« نوشته ســعید بیابانکی، »مژده گل« 

نوشــته محمود پوروهاب در بخش کودک، »کاش تو را می دیدم« 
و »مســافر هشــتم« نوشــته مژگان شــیخی در بخش نوجوان و 
»ماه هشتم« نوشته مهدی غالمعلی، »به سپیدی یک رویا« نوشته 
فاطمه ســلیمانی و »مهر والیت در آسمان ایران« نوشــته آیت ا... 
علی کریمی جهرمی در بخش جوان و بزرگســال معرفی شده است. 
خلیل مقدم با اشــاره به اینکه این جشــنواره در دو بخش مکتوب و 
آنالین در حال برگزاری اســت، تصریح کرد: مهلت شرکت در این 

جشنواره تا ۳۱ تیرماه اعالم شده که شرکت کودکان در این جشنواره، 
به دو شیوه نقاشی از کتاب ها و تهیه فایل ویدئویی و اشتراک گذاری با 
 دیگران از طریق اپلیکیشن است. همچنین در بخش آنالین از طریق
 www.shahrekordpl.ir، www.iranpl.ir یــا با مراجعه به 
سایت رضوی فایل PDF و صوتی منابع را دریافت کنند. او ادامه داد: 
سال پیش۲4 هزار نفر در این جشنواره شرکت کردند که امسال تالش 
می شود این جشنواره آن گونه که در شان امام هشتم است برگزار شود.

استقبال گسترده مردم چهارمحال و بختیاری از جشنواره کتابخوانی رضوی

  ِمهری که از چهارمحال و بختیاری دریغ شده است؛  

در یک سال گذشته فرمانداری های 
دو شهرستان »بن« و »بروجن« 
به مدت زیادی بدون فرماندار و با 
سرپرست اداره می شد که این 
مسئله واقعا جای تعجب داشت

سمانه زاغی نژاد

ابالغ رای
4/136 شماره ابالغنامه: 9710100353702362 شماره پرونده: 9409980359501808 
شماره بایگانی شعبه: 961378 شاکی: آقای محمد جواد عسگری فرزند نعمت اله به نشانی 
اصفهان خ کاوه خ تربیت معلم انتهای خیابان ک شــهید موذنی بن شهید صادقی درب 
کرمی، متهمین: 1- آقای کامران اسپری فرزند محمد قربان به نشانی مالرد سرآسیاب خ 
555 ک نسترن - 763 ، 2- آقای منصور محبوبی فرزند مهدی گل به  نشانی شهر قدس 
خ امارات ک انصار پ 21، 3- آقای عباس نظری محب سراج فرزند محمد به نشانی شهر 
قدس سرقنات ک صفا پ 65، اتهام: مشارکت در کالهبرداری، گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و 
وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 
1( عباس نظری محب سراج فرزند محمد 2- منصور محبوبی فرزند مهدی گل 3- کامران 
اسپری فرزند قربان مالک خط 09212992681 حسب شکایت آقای محمد جواد عسگری 
فرزند نعمت اله هر ســه دایر بر مشــارکت در کالهبرداری به مبلغ 58/002/602 ریال 
موضوع کیفرخواست صادر از دادســرای عمومی و انقالب اصفهان نظر به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده شکایت شاکی تراکنش مالی حساب شاکی و متهمان ردیف اول و دوم 
ثبت سوابق مالکیتی خط همراه 09212992681 تماس گیرنده به شاکی نزد مخابرات بنام 
متهم ردیف سوم، عدم حضور ایشان در مقام دفاع و رد اتهام با وصف نشر آگهی بزه معنونه 
به نامبردگان محرز تشخیص داده شده دادگاه مستند به ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری متهمین موصوف را متضامنا به پرداخت و رد مبلغ 
مذکور به شاکی در مقام رد مال، نیز هر یک از ایشان را به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان 
جزای نقدی در حق صندوق دولت نیز هر یک از نامبردگان را به تحمل ســه سال حبس 
تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی دراین دادگاه سپس با وصف انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم 
محترم تجدیدنظر اصفهان می باشــد. م الف: 193818 شــعبه 111 دادگاه کیفری 
 دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 111 جزایی سابق( )347 کلمه،

 3 کادر(  
ابالغ رای

4/137 شماره ابالغنامه: 9710100353702314 شماره پرونده: 9609980362300587 
شماره بایگانی شعبه: 961379 شکات: 1- آقای فرهاد مری فرزند خداداد 2- خانم شایسته 
مسیبی فرزند رحمت اله با وکالت خانم سمیه اسماعیلی فرزند اسماعیل به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان استانداری و آقای حســن وثیق زاده انصاری فرزند تاج محمد به 
نشانی اصفهان خیابان هشت بهشــت غربی چهار راه ملک مجتمع الماس ط 2 واحد 3 
کدپستی 8154645371، متهم: آقای مهدی آقابایی فرزند علی ، اتهام ها: 1- تحصیل 
مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات، 2- کالهبرداری، گردشکار: به 
تاریخ 97/3/28 در وقت فوق العاده پرونده کالسه 961379 ک 111 تحت نظر است دادگاه 
با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به انشا  
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهدی آقابایی فرزند علی حسب شکایت 
آقا و خانم فرهاد مری فرزند خداداد و شایسته مسیبی فرزند رحمت اله با وکالت آقا و خانم 
حسن وثیق زاده انصاری، سمیه اسماعیلی به صورت مجتمعاً منفرداً دایر بر کالهبرداری به 
میزان 25 میلیون تومان از طریق فریب در مقام ساخت آپارتمان و وجود شرکت ساختمانی 
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات، تحقیقات معموله در دادسرا با 
لحاظ دادنامه شماره 1800-95099 متضمن محکومیت متهم موصوف به اتهام جعل و 
غیره، عدم حضور در مقام دفاع و رد اتهام با مالحظه مستندات ارائه شده خصوصًا قرارداد 
پیش فروش آپارتمان مورخ 91/11/5 بزه معنونه به مشــارالیه محرز تشخیص داده شده 
دادگاه مستند به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری 
مشارالیه را عالوه بر رد مبلغ صدر الذکر به عنوان رد مال در حق شکات به پرداخت همین 
مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت نیز تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم 
می نماید رای صادره غیابی محســوب ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه ســپس با وصف انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشــد. م الف: 193819 شعبه 111 دادگاه 
کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان) 111 جزایی سابق( )343 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

4/138 شماره ابالغنامه: 9710100353702325 شماره پرونده: 9509980359501824 
شماره بایگانی شعبه: 961433 شــکات: 1- آقای محسن عرب بافرانی فرزند مسیب به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ پنج آذر ک گلشــن 6 بن نسترن 3پ7، 2- آقای 
محمد حسین منتظرفرزند محمود با وکالت خانم آفلیا نشاط طهرانی فرزند ایرج به نشانی 

اصفهان خ میر جنب مسجد کازرونی کوچه شهید صامت قطاع پالک 3، متهم: آقای سعید 
مومنی فرزند علی، اتهام: کالهبرداری) باتغییر عنوان تحصیل مال از طریق نامشــروع( 
گردشــکار: بتاریخ 97/3/27 در وقت فوق العاده پرونده کالسه 961433 ک 111 تحت 
نظر است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای سعید مومنی فرزند علی 
حسب شکایت آقایان الف: محمد حســین منتظر فرزند محمود با وکالت خانم آفلیا نشاط 
طهرانی ب: محسن عرب بافرانی فرزند مسیب دایر بر کالهبرداری از طریق خودپرداز در 
خصوص شــاکی ردیف الف به میزان 29/913/115 ریال و در خصوص شاکی ردیف ب 
به میزان 16/913/115 ریال موضوع کیفرخواســت مورخ 96/10/20 صادر از دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان، نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات، تراکنش 
مالی حساب شکات، عدم حضور متهم در مقام دفاع و رد اتهام بزه معنونه به ایشان از نظر 
دادگاه محرز تشخیص داده شده مستند به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، 
اختالس و کالهبرداری متهم موصوف را عالوه بر رد مبالغ صدرالذکر به تفکیک در حق 
شکات به تحمل پنج سال حبس تعزیری نیز پرداخت مجموع مبالغ صدرالذکر به عنوان 
جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی محسوب ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس با وصف انقضای مهلت واخواهی 
 ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان می باشد. 
م الف: 193820 شــعبه 111 دادگاه کیفــری دو مجتمع امور تجــاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان) 111 جزایی سابق( )315 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

4/139 شماره دادنامه: 9709976793700368 شماره پرونده: 9609986793700780 
شماره بایگانی شعبه: 960780  خواهان: آقای سید مجتبی محمد احمدی فرزند سید تقی 
با وکالت آقای علی زمانی فرزند اسداله به  نشانی اردکان خیابان جمهوری کوچه شماره8، 
خواندگان: 1- شرکت فنی مهندسی فرزانگان توسعه پایدار به نشانی تهران خ سپهبد قرنی 
خ سپند پالک 43 ط 4، 2- آقای بهروز صبوری فرزند مونعلی، 3- آقای سهراب مرادی 
فرزند صفی اله هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: محکومیت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی و حق الوکاله 
وکیل، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف:  
در خصوص دعوی آقای سید مجتبی محمد احمدی فرزند سید تقی با وکالت آقای علی 
زمانی به طرفیت 1- شرکت فنی مهندسی فرزانگان توسعه پایدار سهامی خاص به شناسه 
ملی 010102184003 شــماره ثبت 176037 و 2- آقای بهروز صبوری فرزند  مونعلی 
و 3- آقای سهراب مرادی فرزند صفی اله به خواســته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال 
وجه چک به شماره 171552 مورخ 94/4/20 به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق 
خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
 دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننمــوده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر 
می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســی مدنی و ماده 19 قانون صــدور چک اصالحی 82 حکــم بر محکومیت 
خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و دو 
میلیون و پانصد و هشــتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/4/20 تا تاریخ 
اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
 ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهــی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف: 193143شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )411 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

4/143 شماره دادنامه: 9709970354200434 شماره پرونده: 9609980359500549 
شماره بایگانی شعبه: 970140   شــاکی: آقای ســید محمد مهدی کارآموز فرزند سید 
محمدرضا به نشــانی خ آزادی پ 73، متهمین: 1- آقای اصغر ســهرابی فرزند کریم به 
نشانی شهر ری جاده قدیم قم نرسیده به باقر شهر پاالیشگاه نفت شهید تندگویان شرکت 
پرمایون- و به آدرس ورامینی خیرآباد خ کتی کوچه شهید بقرائی 2- آقای محسن کاظمی 
تنهائی فرزند یداله به نشــانی تهران نعمت آباد خ نور کوی 21 پ 20، اتهام: مشــارکت 
در کالهبرداری، رای دادگاه: در خصــوص اتهام آقای 1- اصغر ســهرابی فرزند کریم 

2- آقای محســن کاظمی تنهایی فرزند یدا... هر دو دائر بر مشارکت در کالهبرداری به 
مبلغ 29/900/286 ریال موضوع شکایت شاکی آقای سید  محمد مهدی کارآموز نظر به 
محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و شکایت 
شاکی خصوصی، مالحظه پرینت حساب بانکی شــاکی، پاسخ استعالم های انجام شده 
از بانک مربوطه و مخابرات متواری بودن متهمین و عــدم حضور جهت دفاع علی رغم 
ابالغ های مکرر و نظر به ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکاری 
نامبردگان به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مســتندا به ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری و رعایت ماده 125 قانون مجازات اسالمی حکم 
به محکومیت نامبردگان هر یک به پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکی و هر یک پرداخته 
همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و هر کدام به تحمل یک ســال 
حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد این رای غیابی تلقی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف: 193119 شعبه 116 دادگاه کیفری دو 
مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 116 جزایی سابق(  )281 کلمه، 3 

کادر(  
ابالغ رای

4/144 شماره دادنامه: 9709970354200446 شماره پرونده: 9509980359501912 
شماره بایگانی شعبه: 970133   شــاکی: آقای رضا ردانی پور فرزند سید نوراله به نشانی 
توحید میانی مهرداد غربی مجتمع سرو واحد سه طبقه اول، متهم: آقای عباس ده باالئی 
فرزند ولی به نشانی تهران خ فرجام برج ک عنبرستانی پ 18، اتهام: کالهبرداری، دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای عباس ده 
باالیی فرزند ولی دائر بر کالهبرداری به مبلغ 115/860/519 ریال موضوع شکایت آقای 
رضا ردانی پور فرزند سید نورا...  نظر به محتویات پرونده کیفرخواست دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان و شکایت شاکی خصوصی، مالحظه پرینت حساب بانکی شاکی، پاسخ 
استعالم های انجام شــده از بانک مربوطه  متواری بودن متهم و عدم حضور جهت دفاع 
علی رغم ابالغ های مکرر و نظر به ســایر قرائن و امارات موجود درپرونده به نظر دادگاه 
بزهکاری نامبرده به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مســتندا به ماده یک قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت 
مبلغ مذکور در حق شــاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای 
نقدی و هر کدام به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد. این رای غیابی 
تلقی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه  و سپس ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 193116 
شــعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان) 116 

جزایی سابق(  )259 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

4/163 کالسه پرونده 961021 شماره دادنامه: 9709976805300013 مرجع رسیدگی: 
 شــعبه 53 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی قربانی به نشانی اصفهان 
خ رباط ســوم میدان نگین کوی فیروزه 1 غربی پ 215 طبقه پایین، خوانده: فرشاد ونده 
ور به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 94/735/000 ریال بابت سند عادی 
و هزینه هادی خالفی خودرو انتقال رســمی بانضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه، گردشــکار: 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 دادخواست آقای مرتضی 
قربانی به طرفیت فرشاد ونده ور به خواسته مطالبه مبلغ 9/473/500 ریال بانضمام مطلق 
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان مطابق دادخواست تقدیمی 
و صورتجلسه رســیدگی اظهار می دارد خوانده مطابق رسید عادی مورخ 91/4/20 مبلغ 
6/500/000 تومان از اینجانب قرض گرفته و همچنین یک خودرو از ایشــان خریدم که 
طبق قولنامه مورخه 92/12/22 مقرر گردید کلیه مخارج و دارایی به عهده ایشان باشد که 
متاسفانه ایشان از پرداخت آن استنکاف ورزید و اینجانب مجبور به پرداخت 1/825/578 
تومان بابت فک رهن خودرو و مبلغ 122/000 تومان بابت جریمه های آن و 270/300 
تومان بابت مالیات خودرو و همچنین 420/958 تومان نیز بابت رفع توقیف از پارکینگ 
پرداخت نمودم علی ایحال شورا با توجه به کپی مصدق قرارداد 90/12/22 که در آن قید 
گردیده تمامی مخارج و هزینه های خودرو وانت پیکان به شــماره انتظامی 916/66 ط 
17 برعهده فروشنده می باشد و نظر به استعالم واصله از شرکت لیزینگ ایرانیان و فیش 
واریزی که حکایت از پرداخت تتمه بدهی جهت فک رهن اســت و همچنین با توجه به 
مالحظه قبض جریمه که میزان 82/000 تومان پرداختی آن مربوط به ســال قبل از 91  
و انعقاد قرارداد می باشــد و توســط خواهان پرداخت گردیده و همچنین با توجه به کپی 

مصدق رسید عادی 91/4/20 لذا شورا بخشی از دعوی مطروحه را وارد دانسته و به استناد 
مواد 10، 219، 1257 قانون مدنی و 198، 515، 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداختمبلغ 6/500/000 تومان بابت رسید عادی ارائه شده و مبلغ 
1/907/578 تومان بابت جریمــه و فک رهن صورت گرفته و مبلــغ 124/919 تومان 
هزینه دادرسی و 120/000 تومان هزینه نشــر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از 
20 روز دیگر قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص 
مطالبه مبلغ 270/300 تومان بابت مالیات پرداخته نظر به استرداد خواهان به استناد بند 
ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالممی گردد در خصوص 
مطالبه پول پارکینگ و جرثقیل نظر به عدم ارائه دلیل مبنی بر پرداخت لذا قرار رد دعوی 
صادر و اعالم می گردد همچنین در خصوص مابقی پول جریمه به میزان 40/000 تومان 
با عنایت به اینکه جریمه ها مربوط به بعد از قرارداد اســت لذا به استناد ماده 197 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می گردد آرای صادره ظرف 
 مــدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهــی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:6988 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )540 

کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

4/145 شماره دادنامه: 9709970354200440 شماره پرونده: 9609980359500261 
شماره بایگانی شعبه: 961510   شاکی: خانم لیال زندی فرزند احمد به نشانی سپاهان شهر 
خ توحید غربی خ دنیا نبش دنیا 2 پ 13 ط 2، متهم : آقای حمیدرضا عزیزی فرزند یوسف، 
اتهام: کالهبرداری) باتغییر عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع( دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و با استعانت ازخداوند متعال به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای حمیدرضا عزیزی فرزند یوسف 
دائر بر کالهبرداری به مبلغ 25/000/000 ریال موضوع شکایت شاکی خانم لیال زندی  
نظر به محتویات پرونده کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شکایت شاکی 
خصوصی، مالحظه پرینت حساب بانکی شاکی، پاسخ استعالم های انجام شده از پلیس 
فتا و تبلیغات انجام شده توسط متهم در فضای مجازی و متواری بودن متهم و عدم حضور 
جهت دفاع علی رغم ابالغ های مکرر و نظر به ســایر قرائن و امارات موجود درپرونده به 
نظر دادگاه بزهکاری نامبرده به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستندا به ماده یک قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری عالوه بر محکومیت نامبرده به 
رد مبلغ باال در حق شاکی خصوصی حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ مذکور در 
حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعالم 
می دارد.  این رای غیابی تلقی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه  
می باشد. م الف: 193112 شعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان) 116 جزایی سابق(  )252 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

4/146 شماره دادنامه: 9709970354200434 شماره پرونده: 9609980359500549 
شماره بایگانی شعبه: 970140   شــاکی: آقای ســید محمد مهدی کارآموز فرزند سید 
محمدرضا به نشــانی خ آزادی پ 73، متهمین: 1- آقای اصغر ســهرابی فرزند کریم به 
نشانی شهر ری جاده قدیم قم نرسیده به باقر شهر پاالیشگاه نفت شهید تندگویان شرکت 
پرمایون و به آدرس ورامینی خیرآباد خ کتی کوچه شهید بقرائی، 2- آقای محسن کاظمی 
تنهائی فرزند یداله به نشــانی تهران نعمت آباد خ نور کوی 21 پ 20، اتهام: مشــارکت 
در کالهبرداری، رای دادگاه: در خصــوص اتهام آقای 1- اصغر ســهرابی فرزند کریم 
2- آقای محســن کاظمی تنهایی فرزند یدا... هر دو دائر بر مشارکت در کالهبرداری به 
مبلغ 29/900/286 ریال موضوع شکایت شاکی آقای سید محمد مهدی کارآموز نظر به 
محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از  دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و شکایت 
شاکی خصوصی، مالحظه پرینت حساب بانکی شــاکی، پاسخ استعالم های انجام شده 
از بانک مربوطه  و مخابرات متواری بودن متهمین و عــدم حضور جهت دفاع علی رغم 
ابالغ های مکرر و نظر به ســایر قرائن و امارات موجود درپرونده به نظر دادگاه بزهکاری 
نامبردگان به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مســتندا به ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری  و رعایت ماده 125 قانون مجازات اسالمی حکم 
به محکومیت نامبردگان هر یک به پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکی و هر یک پرداخت 
همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و هر کدام به تحمل یک ســال 
حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد. این رای غیابی تلقی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه  می باشــد. م الف: 193111 شعبه 116 دادگاه کیفری 
دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 116 جزایی سابق(  )280 کلمه، 

3 کادر(  
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رییس کل دادگستری استان اصفهان:
 نیروهای  گیتی پسند 

حفظ می شوند
رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان گفت: 
اعــاده و بازپرداخت طلب های ســپرده گذاران 
گیتی پسند با نظارت دستگاه قضائی به تدریج در 
حال انجام است.احمد خسروی وفا در ارتباط با 
پرداخت بدهی طلبکاران گیتی پسند و شکایت 
برخی از شــهروندان از پرداخت طلب های آنها 
اظهار داشت: بسیاری از این مطالبات طلبکاران 
شــرکت گیتی پســند با نظارت نماینده ای از 
دادســتانی تا حدودی پرداخت شــده و مابقی 
نیز در حال پرداخت اســت.وی با بیــان اینکه 
نقدینگی گیتی پسند بر اثر نوسانات پولی و برخی 
مشکالت برای اخذ تســهیالت ایجاد شده بود، 
ابراز داشت: بر این اساس دادستانی حفظ اشتغال 
سه هزار نیروی کار و عدم تعطیلی کارخانه را در 
تصمیم گیری مدنظر قرار داد تا به تدریج با نظارت 
دستگاه قضائی و دادسرای اصفهان مراحل اعاده و 

بازپرداخت سپرده ها انجام شود.

رییس پلیس راهور استان اصفهان:
 از رانندگان قانونمند

 جلیل می شود
رییــس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشــاره 
به اینکــه بیــش از 85 درصد از تلفــات جانی 
موتورسیکلت به دلیل ضربه به سر است، گفت: 
مردم باید به استفاده از کاله ایمنی اعتقاد و ایمان 
داشته باشند.سرهنگ رضا رضایی اظهار داشت: 
بیشتر استفاده کنندگان از موتورسیکلت در شهر 
اصفهان به این وســیله به عنوان ابزار تفریح نگاه 
می کنند و این امر سبب می شود تا کمتر به قوانین 
توجه کنند و در اثر واژگونی اولین عضو بدن که به 
دلیل داشتن حجم و وزن بیشتر با زمین برخورد 

می کند، سر است.
وی گفــت: طرح تشــویق راننــدگان راکبین و 
عابــران قانونمنــد در حال برگزاری اســت و از 
افرادی که مقیــد به رانندگی خوب هســتند و 
تعــداد آنها بســیار زیاد بــوده و بیــش از 95 
 درصد راننــدگان را تشــکیل می دهند، تجلیل

 خواهد شد.

ضریب نفوذ اینترنت در اصفهان 74 درصد است

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

توقیف محموله میلیاردی 
موادغذایی قاچاق در اصفهان 
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان گفت: با 
هوشــیاری به موقع ماموران پلیس شهرستان 
اصفهان، محموله موادغذایــی قاچاق به ارزش 
یک میلیارد ریال توقیف و دو نفر در این رابطه 

دستگیر شدند.
ســرهنگ یاردوســتی با اعالم این خبر اظهار 
داشت: یکی از واحدهای گشــت انتظامی این 
فرماندهی حین انجام ماموریت مشاهده کردند 
که راننده یک دستگاه خودروی سواری سمند 
در حال انتقال مخفیانه اقالمــی به داخل یک 
دستگاه اتوبوس در مقابل یک گاراژ است.وی با 
بیان اینکه ماموران بالفاصله وارد عمل شده و در 
بازرسی به عمل آمده از خودروی سواری سمند 
12 حلب زیتون خارجی قاچاق را کشف کردند، 
افزود: در ادامه ماموران با دســتور مقام قضائی 
وارد گاراژ شده و در بازرسی از اتوبوس مربوطه 
نیز محموله مواد غذایی قاچاق شامل آب میوه، 
آب گازدار، انواع نوشیدنی ها، بیسکوئیت، شکر 
رژیمی، دسر، روغن، چیپس، پودر کاکائو و پنیر 

را کشف کردند.

معدوم سازی ۵۰ تن موادمخدر 
کشف شده در استان

جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با 
اشاره به آسیب های ناشی از عرضه مواد مخدر در 
سراسر جهان، اظهار کرد: افغانستان و پاکستان 
ساالنه هشــت تا 12 هزار تن مواد مخدر تولید 
می کنند، در حالی که جمهوری اسالمی ایران 
دو هزار کیلومتر مرز مشــترک با این کشورها 
دارد.سرهنگ حسین حســین زاده  با اشاره به 
تقدیم چهار هزار شهید و 1۷ هزار جانباز در راه 
مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: در حال حاضر 
حدود 15 هزار و 5۰۰ زندانی در استان اصفهان 
وجود دارد که پرونــده ۷۰ درصد از این افراد به 
طور مستقیم و غیر مستقیم با مواد مخدر مرتبط 
است.حســین زاده از معدوم سازی 5۰ تن مواد 
مخدر کشف شده در استان در آینده نزدیک خبر 
داد و افزود: این مراسم با حضور میهمانان داخلی 

و خارجی انجام می شود.

اخبار

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان از انهدام دو 
باند سرقت گوشــی تلفن همراه در اصفهان خبر 
داد. سعید ســلیمیان اظهار کرد: در پی شکایت 
تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت گوشی تلفن 
همراه آنان توسط چند نوجوان، موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان 

اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: ســرانجام با تحقیقــات صورت گرفته 
و به کارگیری کلیه امکانــات موجود و همچنین 
راه اندازی گشت های ویژه کمین و شکار، اعضای 
دو باند سرقت گوشی های تلفن همراه شهروندان 
شناســایی و طی یک عملیات دقیق و منســجم 
با هماهنگی مقام قضائی دســتگیر شدند.رییس 
پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه اعضای 
این دو باند درمجموع به 9۰ فقره ســرقت گوشی 
موبایل به ارزش یک میلیارد و 35۰ میلیون ریال 
اقرار کردند، گفت: هنگام دســتگیری متهمان، 
تعدادی گوشی تلفن همراه مسروقه از آنها کشف و 
به مال باختگان تحویل شد.وی با اشاره به کم سن 

و سال بودن متهمان خاطرنشان کرد: اعضای این 
باندها که بین 16 تا 22 ســال دارند، همگی فاقد 
سابقه کیفری بوده و محصول خانواده های آشفته 
و فرزندان طالق هستند و هیچ اطالعی از مجازات 
جرم ســرقت به عنف و عواقب کار خود نداشتند.
ســلیمیان اذعان داشت: ســارقان انگیزه خود از 
انجام این گونه ســرقت ها را تهیــه پول توجیبی، 
تفریح و سرگرمی و تخلیه هیجانات جوانی خود 
عنوان کردند.وی تصریح کرد: سارقان، گوشی های 
مســروقه را به مال خران دوره گرد می فروختند 
که تالش برای شناسایی و دســتگیری این افراد 

همچنان در دستور کار کارآگاهان پلیس است.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:

انهدام 2 باند سرقت گوشی تلفن همراه در اصفهان
  رییس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات ) فتا ( 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: نفوذ اینترنت 
و شبکه های اجتماعی در این استان ۷4 درصد است 
در حالی که در کشور 69/8 درصد می باشد.سرهنگ 
سید مصطفی مرتضوی افزود: وضعیت نفوذ اینترنت 
و شبکه های اجتماعی در کشــور 1۰ درصد باالتر از 
میانگین جهانی است و برای استفاده از این فضا باید 
برنامه ریزی کنیم.وی به آمــار جرایم رایانه ای طی 
دو سال اخیر اشــاره کرد و گفت: شیب صعود جرایم 
رایانه ای در این مدت به رشــد عمودی تبدیل شده 
است.رییس پلیس فتای اصفهان اضافه کرد: افزایش 
جرایم رایانه ای با شــاکی خصوصی در سال گذشته 
نسبت به سال قبل آن 63 درصد رشد یافت و در سه 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 122 
درصد رشد داشته است. رییس پلیس فتای فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان با اشاره به بهره گرفتن دشمن 
از فضای مجازی برای تولید و انتشار شایعات، گفت: 
در کشوری مثل آلمان هر شایعه 5۰ هزار یورو جریمه 
دارد ولی در ایران به راحتی شایعه منتشر می شود که 

هدف از انتشار این شایعات نیز مأیوس کردن مردم از 
نظام، ایجاد نا امنی و فاصله انداختن بین مردم و دولت 
است. رییس پلیس فتای اســتان اصفهان، ضدیت با 
دین را از دیگر تهدیدات فضــای مجازی بیان کرد و 
افزود: لیدرهای خارج و داخل کشور حمالت بی وقفه 
و شبانه روز خود را به از بین بردن اعتقادات جوانان و 
ضدیت با دین معطوف کرده اند.وی به رشد فراخوان 
های صــورت گرفته در فضای مجازی اشــاره کرد و 
افزود: افزایش 39۰درصدی فراخوان های اقتصادی 
و 252 درصدی فراخوان های اجتماعی که منجر به 
افزایش هشــت برابری پرونده های امنیتی شده، از 

دیگر آسیب های فضای مجازی است.

   رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان:

ضریب نفوذ اینترنت در اصفهان 74 درصد است

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان از وقوع حادثه انفجار در کوره ای در نجف آباد خبر داد و اظهار کرد: این حادثه انفجار کوره در شــرکت 
»سامان ذوب« شهر جوزدان از حوالی شهرستان نجف آباد اتفاق افتاده است.غفور راستین با بیان اینکه شدت انفجار به حدی بوده که افراد حاضر در کنار این کوره را 
پرتاب کرده است، افزود: مصدومان این حادثه ۷ نفر و در سنین 3۰ تا 4۰ سال بوده اند. مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: برای امدادرسانی 
به این حادثه دو دستگاه آمبوالنس بالفاصله به محل اعزام و ۷ مصدوم این حادثه به بیمارستان فاطمه الزهرا)س( و شهید منتظری نجف آباد منتقل شدند.وی با بیان 
اینکه مردی 4۰ ساله در این حادثه دچار آسیب در ناحیه سر، گردن و کتف شده است، خاطرنشان کرد: مردی 36 ساله در ناحیه شکم و پهلو آسیب دیده و مردی 

35 ساله دچار ضعف و بی حالی شده است که این 3 مصدوم با یک آمبوالنس به بیمارستان شهید منتظری نجف آباد منتقل شدند.

خبر

ناجا

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد:
تعداد معتادان اصفهان نصف متوسط کشور

بیش از صد هزار معتاد متظاهر در استان اصفهان شناسایی شدند. دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان اصفهان سن اعتیاد این افراد را 24 تا 35 ســال عنوان کرد و گفت: بیش از 1۰ هزار نفر این 

آمار را خانم ها تشکیل می دهند.
مصطفی هادی زاده افزود: نرخ شــیوع اعتیاد از ســن 15تا 65 ســال کشــور حدود 5 و 4 دهم درصد 
است در حالی که این نرخ در اســتان اصفهان2 و 3 دهم درصد است. دبیرشــورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان با اشــاره به کاهش نرخ مبتالیان به اعتیاد در اســتان اصفهان گفت: استان اصفهان 
 امسال رتبه 23 از نظر آسیب پذیری مواد مخدر در کشــور را دارد در حالی که این آمار 4 سال قبل 19 

بوده است.

هالل احمر در کنار نیروی انتظامی؛
آگاه سازی جامعه با هدف جلوگیری از شیوع اعتیاد

اجرای طرح »پیمان« همزمان با هفته مبارزه با موادمخدر در استان آغاز شد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان در همایش اســتانی »نه به اعتیاد« گفت: آموزش جوانان و نوجوانان هالل احمر استان برای 
پیشگیری از مبتال شدن به اعتیاد و ارائه این آموزش ها به گروه های هم سن خود از مهم ترین اهداف این طرح 
است.محسن مومنی با اشاره به اینکه تا کنون 5۰۰ نوجوان و جوان جمعیت هالل احمر آموزش های این طرح 
را فراگرفته اند، افزود: برپایی چادرهای سازمان جوانان هالل احمر در شهرستان ها برای ارائه آموزش و کمک 
به معتادان و برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی با رویکرد افزایش نشاط اجتماعی از دیگر برنامه های 
طرح پیمان است.همایش استانی »نه به اعتیاد« با حضور 15۰نفر از اعضای جمعیت جوانان هالل احمر استان 

در سالن صلح و دوستی این جمعیت برگزار شد. 

7 مصدوم در انفجار کوره 
صنعتی در نجف آباد

مدیر فوریت های پزشکی 
اصفهان خبر داد:

سمیه مصور 

کمبود ذخیره برق نیروگاه های اصفهان و هشــدار برای صرفه 
جویی این انرژی از جمله مسائلی است که در چند سال اخیر به 
دلیل خشکســالی های متوالی همزمان با فرارسیدن فصل گرم 
سال به یکی از دغدغه های مسئوالن امر تبدیل می شود تا چگونه 
بتوانند تابستان گرم را با کمبود برق پشت سر بگذارند. به گفته 
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان، دو 
نیروگاه تامین کننده برق استان به دلیل مصرف باالی آب قادر به 
تامین برق مورد نیاز استان نیستند؛ چرا که اصفهان در چند سال 
گذشته با بحران کم آبی مواجه شده، به طوری که در سال گذشته 
سه هزار مگاوات کمبود برق داشته و در سال جاری با کمبود شش 
هزار مگاوات برق روبه رو شده اســت.بحران خشکسالی که در 
 یک دهه گذشته گریبان گیر اصفهان شده است و کاهش ذخایر

 انرژی های فسیلی که تامین کننده اصلی انرژی در ایران هستند 
سبب شده تا نیاز به توسعه پایدار انرژی و استفاده از راهکارهای 

دیگر برای تامین برق مورد توجه قرار بگیرد.

قابلیت بهره بــرداری از 60 هزار مــگاوات برق از 
نیروگاه های خورشیدی در کشور

توسعه پایدار انرژی و اســتفاده از انرژی های تجدید پذیر، چند 
دهه ای اســت که در جهان توجه دولت هــا و مراکز تحقیقاتی 
دنیا را به خود جلب کرده تا با توجه با افزایش روز افزون جمعیت 
جهان و افزایش ســطح گازهــای گلخانه ای کــه آلودگی هوا 
را به دنبــال دارد، منابع تامیــن انرژی تغییر پیــدا کند. انرژی 
خورشــیدی، بادی و هســته ای از جمله منابع انــرژی تجدید 
 پذیری اســت که کشــورهای جهان به اســتفاده از آنها روی  
آورده اند تا با توجه به کاهش ســوخت های فسیلی و باال رفتن 
قیمت این سوخت ها و مشکالت زیســت محیطی آنها، بتوانند 

از لحاظ اقتصادی نیز منابع انرژی به صرفه تری داشته باشند.
کشــورهایی مانند چین، آمریکا، ژاپن و آلمان 64 درصد انرژی 
تولید انرژی خورشــیدی جهان را به خود اختصاص داده اند. در  
ایران نیز طبق برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
برای نصب 5 هزار مگاوات انرژی تجدید پذیر برنامه ریزی شده 
و این در حالی اســت که نتایج مطالعه یکی از مراکز تحقیقاتی 

آلمان به نام  DLR نشان می دهد که در 2 هزار کیلومتر مربع از 
سرزمین ایران قابلیت بهره برداری حدود 6۰ هزار مگاوات برق از 
نیروگاه های حرارتی خورشیدی وجود دارد که از این فرصت می 

توان به خوبی استفاده کرد.
تولید 20 مگاوات برق خورشــیدی تا پایان برنامه 

اصفهان 1400
استان اصفهان در معرض تابش زیاد و بسیار زیاد نور خورشید قرار 
دارد، به طوری که میانگین تابش روزانه نور خورشید معادل 4.۷ 
کیلو وات ساعت بر مترمربع است، در حالی که میانگین جهانی آن 
3.5 کیلو وات بر مترمربع اســت که این مسئله سبب می شود تا 
استان اصفهان با دارا بودن حدود 31۰ ساعت آفتابی در سال، از 
نظر بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر به خصوص انرژی های 
خورشیدی دارای پتانسیل باالیی باشد و بتواند 2۰ درصد بیشتر 

از شهرهای دیگر تولید برق از انرژی خورشیدی داشته باشد.
به گفته معاون برنامه ریزی و تحقیقات شــرکت برق منطقه ای 
اصفهان، این شــرکت کار خود در زمینه انرژی های خورشیدی 
را از ســال 139۰ با توجه به وجود مناطق بسیار خوب و کویری 
در کاشان، اردستان، نایین، خور و بیابانک و شهرضا و در مجموع 
سالیانه بیش از 3۰۰ روز آفتابی در استان اصفهان آغاز کرد و در 
همین راستا کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی در جرقویه اصفهان 
صورت گرفت که این نیروگاه هم اکنون تنها نیروگاه اصفهان در 
این زمینه اســت  که  با ظرفیت 1۰ مگاوات در حال بهره برداری 
بوده و به پســت فوق توزیع جرقویه متصل است. انرژی تولیدی 
این نیروگاه، بار مصرفی مشترکین منطقه جرقویه  شهر اصفهان 
را تغذیه می کند.  همچنین با توجه به پتانسیل باالی اصفهان در  
استفاده از انرژی خورشیدی باعث شــد تا اعضای شورای شهر 
مصوبه ای در این شــورا تدوین کنند و تا پایــان برنامه اصفهان 
14۰۰، این شــهر ظرفیت تولید2۰ مگاوات برق خورشیدی را 
داشته و حداقل 1۰۰ هزار منزل مســکونی در اصفهان مجهزبه 

آبگرمکن های خورشیدی شوند.
روز جهانی انرژی بادی

در کنار انرژی خورشیدی، انرژی بادی نیز یکی دیگر از گونه های 
مهم انرژی اســت که بهره برداری از قدرت آن در دنیا روز به روز 
در حال افزایش است و با توجه به نقشی که در کاهش هزینه ها 

و کم کردن میزان تخریب منابع زیســتی دارد، یک روز در سال 
به نام انرژی بادی نامیده شده اســت.  امروزه این نوع انرژی در 
اروپـا از یـــک فنـاوری حاشـیه ای بـه یـــک صنعت تبدیـل 
شـده کـه بخشـی از انـرژی مـورد نیـاز اروپـا را بـدون ایجـاد 
آالیندگـی زیسـت محیطـی، بـا قابلیـــت رقابـت اقتصـادی 
تامیـن مــی کنـد. هم اکنون سـازندگان بهترین توربیـن های 
بــادی در بازار جهانی، اروپایـی هـا هستند که در حـال فعالیـت 
گسـترده در سـطح بیـن المللـــی می باشند و فعالیـت هـای 
تحقیقاتـی و توسـعه فناوری بـا بهتریـن کیفیــت در این قاره 
در حــال انجـام اسـت. ایـن توســـعه خیـره کننــده، باعـث 
افزایـش قابـل توجـه نقـش صنعـت انـرژی بـادی در اقتصـاد 
اروپـا و ایجـاد درآمـد در مناطـق مختلـف، ایجـاد چنـد صـد 
هـزار اشـتغال تخصصـی و همچنیـن کاهـش وابــستگــــی 
اروپـا بـه واردات نفـت شـده اســـت. به همین دلیل در سـال 
هـای اخیـر رقابـــت بیـــن المللـی در صنعـت انـرژی بـادی 
بـه شـدت افزایـش یافتـه است. حدود 8۰ درصد شـرکت هـای 
اروپایـی فعــال در انـرژی بـادی، حضـور تجـاری دارند و دارای 
مراکـز سـاخت در خـارج از اروپـا هستند؛ همچنین در میـان 
1۰ سـازنده بـزرگ توربیـن بـــادی در جهـان، پنج شـرکت 

درجامعـه اروپـا قـرار گرفته اند.
ایرانیان؛ مبدع انرژی بادی

با وجود اینکه امروزه اروپاییان استفاده گسترده ای از 
انرژی بادی دارند ولی استفاده از این نوع انرژی برای 
نخستین بار توســط ایرانیان با ساخت آسیاب های 

بادی،2۰۰ ســال پیش از میالد مســیح صورت 
گرفت و در قرون 12 و 13 به اروپا و ســپس قاره 

آمریکا انتقال یافت. نمونه هایی از این آســیاب ها 
هنوز در مناطق خواف اســــتان خراســان رضوی و 

نهبندان اســــتان خراسان جنوبی وجود دارد 
که هنوز هم استفاده می شــوند. تا قبل از سال 

1319 شمسی در منطقه بادخیز منجیل، از انرژی باد برای پمپاژ 
آب و روشنایی استفاده می شده  و استفاده از بادگیر نیز از ســال 
های بسیار قدیم در ایران متداول بوده اســت. تا قبل از اختراع 

کولر برقی و گسترش آن در شهرهای مختلف، از بادگیر در 

ساختمان های مختلف مسکونی، مذهبی و خدماتی استفاده می 
شده است. این بادگیرها با اشکال مختلف در شهرهای مرکزی و 
جنوب ایران ساخته شده که هر کدام بر حسب ارتفاع و جهت باد 
مطلوب طراحی و اجرا شده اند و هنوز هم می توان باقی مانده این 
بادگیرها را در اقلیم گرم و مرطوب جنوب در شهرهایی مانند بندر 

عباس، بندر لنگه، قشم، بوشهر کرمان، طبس و... مشاهده کرد.
انرژی بادی در اصفهان به کار گرفته می شود

استان اصفهان در زمینه انرژی بادی نیز از قابلیت باالیی برخوردار 
بوده به طوری که به گفته معاون شرکت برق منطقه ای اصفهان، 
این شرکت به نصب پنج دکل 8۰ و 1۰۰ متری در برخی ارتفاعات 
اســتان مطابق اطلس بادی کشــور اقدام کرده و با اتصال چهار 
حسگر) سنسور( در هر دکل، به مدت یک سال و نیم به پتانسیل 
سنجی و صحت ســنجی بادها در فصول مختلف می 
پردازد تا با استفاده از آمار، ساعت به ساعت از وضعیت 
سرعت باد، جهت وزش باد، رطوبت منطقه، زاویه 
تابش خورشید و ... در این مناطق نوع و میزان 
قدرت توربینی که باید در هر منطقه نصب 

شود، مشخص  گردد.

پتانسیل باالی اصفهان در استفاده از منابع انرژی های تجدید پذیر
وقتی کمبود ذخیره برق، نیاز به توسعه انرژی پایدار را مورد توجه قرار می دهد؛
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رییس سازمان نظام پزشکی :
 پزشکان بد خط 
تذکر می گیرند

رییس کل ســازمان نظام پزشکی گفت: 
پزشکان بد خط و پزشکانی که خط ناخوانا 
در نسخ پزشــکی خود دارند، به منظور 
جلوگیری از بروز مشکل برای بیماران، از 
این ســازمان تذکر می گیرند.وی تصریح 
کرد: خط بد پزشکان تا حدودی موضوعی 
ریشه ای است؛ فرد بعد از اینکه پزشک شد، 
نمی تواند آموزش خط را فراگیرد بلکه باید 
قبل از ورود به حرفه پزشکی آموزش های 
الزم به افراد در زمینه خط خوب داده شود.

وی این موضوع را یک مسئله اخالقی و مهم 
دانست و اظهار داشــت: رسیدگی به این 
مسئله در دستورکار سازمان نظام پزشکی 
قرار دارد. ایرج فاضل ادامه داد: توضیحات 
کامل درباره اینگونه مســائل نیز داده 
می شود که امیدواریم این مسئله برای 

جلوگیری از خسارت جانی 
جامعه  افراد  به 

حل شود.

 برای کاهش حمله قلبی
 این میوه را بخورید!

میوه ها، خواص بســیاری دارند؛ بعضی از آنها 
برای کاهــش حمله قلبی مفید هســتند. در 
ادامه میوه ای را به شما معرفی می کنیم که می 
توانید برای کاهش حمله قلبی از آن استفاده 
کنید.»لوتئین« یک ترکیب شیمیایی با شکل 
ظاهری، بلورهای جامد نارنجی-قرمز و آنتی  
اکســیدان موجود در برخی مواد غذایی مثل 
سبزیجات برگ دار و تیره رنگ است.یافته های 
محققان دانشــگاه »لینکوپینگ« سوئد نشان 
می دهد که این ســبزی ها نه تنها در کاهش 
بیماری های قلبی به طور خاص مفید هستند 
بلکه حتی در درمان بعضی بیماری ها بعد از 

تشخیص کمک می کنند.
لوتئین، یکی از ۷۰۰ نوع متفاوت از ترکیبات 
موسوم به کاروتنوئیدهاست که در طبیعت 
یافت می شــوند. بعضی کارتنوئیدها داخل 
بدن ما به ویتامین آ تبدیل شــده و به کارکرد 
بهتر سیســتم ایمنی، بینایی و پوست کمک 
می کنند. لوتئین مانند دیگــر کارتنوئیدها، 
آنتی اکسیدان است و به از بین بردن رادیکال 
های آزاد مخرب مرتبط با سالمندی، التهاب و 
بیماری کمک می کند.بیمــاری های قلبی از 
سال ها قبل با التهاب مرتبط بوده اند؛ بنابراین 
جای تعجب نــدارد غذاهایی با این ترکیب که 
خاصیت ضدالتهابی و آنتی اکســیدانی دارند، 
بیشــترین تاثیر را بر این بیماری ها داشــته 
باشــند. از آنجا که بیماری قلبــی مهم ترین 
دلیل مرگ و میر در جهان است هر عاملی که 
بتواند میزان ابتال به آن را کاهش دهد، بسیار 
مهم به شــمار می آید. لوتئیــن بیش از همه 
ابتدا در سبزی های ســبزپر رنگ یا نارنجی؛ 
مانند اســفناج، آووکادو، جعفری، هویج، کلم 
بروکسل، کاهو، کلم برگ، نخود سبز و طالبی 
یافت می شود. بعضی غالت مانند گندم و فریکه 
)گندم سبز برشته شده( نیز از منابع دیگر این 
ماده هســتند؛ اما خوردن غذاهــای خوراکی 
 غنی از لوتئین برای رسیدن به نتایج آن کافی

 نیست.
 لوتئین از جمله موادی اســت که برای جذب 
به چربی نیــاز دارد و برای بهره مند شــدن از 
جذب لوتئین باید آن را با روغن های سالم در 
رژیم غذایی گنجاند.انتخــاب آووکادو گزینه 
خوبی اســت؛ زیرا لوتئین و چربی را همزمان 
دارد و میزان جذب را افزایش می دهد. غیر از 
این میوه ها و سبزی های غنی از نظر لوتئین، 
می توانند به طور خاص کاهش دید ناشــی از 
ســالمندی را نیز کاهش دهنــد. در حالی که 
داروهایی کــه فعال برای بیمــاری های قلبی 
تجویز می شــوند مانند مهارکننــده آنزیم و 
تبدیل کننده آنژیوتانســین، عــوارض جانبی 
فراوانی از جمله خستگی مفرط، سرفه، خارش 
پوســت، قرمزی، بی حالی، درد قفسه سینه، 
 نبض نامتوازن، ضعف و نفس تنگی را به ارمغان

 می آورند.

پزشکان بد خط  تذکر می گیرند
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم:
ماست ترش: به میزان دلخواه، آب : دو برابر ماست، قند : 2 حبه، 

نمک : به میزان کافی
طرز تهیه :

اگر ماست شما ترش نیست آن را دو روز بیرون یخچال بگذارید سپس 
دوغ را تا جایی هم بزنید که کامال شکل براق به خود بگیرد. سپس دو 
برابر ماست به آن آب اضافه کنید و هر مقدار که دوست دارید داخل 
آن نمک بریزید.برای گازدار شدن دوغ خانگی تنها نیاز است  دو حبه 
قند به آن اضافه کنید. به هیچ وجه برای گازدار کردن بیشتر دوغ از 
تعداد حبه قند بیشتر استفاده نکنید و دوغ را در ظرفی ریخته و در 
آن را محکم ببندید و تا 15 دقیقه مداوم تکانش دهید و آن را تا یک 
هفته در هوای آزاد قرار دهید. پس از یک هفته می توانید از دوغ  
آماده شده استفاده کنید.برای خوش طعم تر شدن دوغ گازدار 
می توان از پودر موســیر و عرقیاتی ماننــد نعناع که عطر 

ویژه ای به دوغ می دهند، استفاده کرد.

دوغ گازدار

جنسینگ
یکی از تقویت کننده های انرژی که عالقه مندان زیادی دارد و تحقیقات بالینی زیادی روی آن انجام شده، جینسنگ است. تعداد زیادی از اطالعات جمع 
آوری شده از مطالعات انسانی و حیوانی نشان می دهد که این گیاه، که در آمریکای شمالی و آسیای شــرقی یافت می شود، می تواند توانایی فیزیکی و 
فکری را افزایش دهد.این ماده در برخی از داروهای شیمیایی مانند برخی از انواع مولتی ویتامین ها وجود دارد که ممکن است حساسیت زا باشد. بعضی 
از داروسازان در مورد استفاده از این ماده )خالص یا همراه ناخالصی ها( برای مدت زمان طوالنی هشدار می دهند زیرا ممکن است باعث سردرد، ناراحتی 
معده و تغییرات قاعدگی شود. از آنجا که جنسینگ ماده قدرتمندی است، از خوردن آن با محرک ها )مانند کافئین( جلوگیری کنید و بهتر است قبل 

از مصرف آن حتما با پزشک خود مشورت شود.

شی
ر با

طا
ع

از بوی بد بدن در تابستان خالص  شوید

با فرارسیدن فصل تابستان، بدن برخی افراد 
بیشتر عرق می کند و بوی ناخوشایندی دارد که 
برای خود و اطرافیان شان بسیار آزاردهنده است. فصل تابستان با همه خوبی هایی که 
دارد، از یک نظر برای همه ما دردسرساز است و آن تعریق و بوی بدن است که تقریبا همه ما از آن 
گالیه داریم؛ البته عرق کردن یکی از مکانیسم های طبیعی بدن انسان است که فواید فروانی برای ما 
دارد. اما این مکانیسم طبیعی چرا در برخی افراد تا این حد بد بوست؟! و آیا درمانی برای این تعریق و بوی 
بد وجود دارد؟! در هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم بوی بد بدن همراه ما هست و ما باید راهکارهایی 

برای رفع و کاهش این بوی بد پیدا کنیم؛ اما راه های کاستن از بوی بد بدن چیست؟!
علت های بوی بد بدن؟

عرق بدن، دالیل مختلفی می تواند داشته باشد. بعضی از این دالیل قابل کنترل هستند و بقیه خیر. 
این دالیل عبارتند از: مشکالت پزشکی )مثل بیماری های کلیه و کبد، عفونت های قارچی، پایین بودن 
قند خون، دیابت(، مصرف الکل، مصرف دخانیات، مشکالت دهان و دندان، پوسیدگی دندان،کمبود 
ویتامین و موادمعدنی، بهداشت ضعیف، فعالیت فیزیکی و ورزشی زیاد، ســموم )در خانه، رژیم غذایی و 
محیط(، استرس، هورمون ها )مخصوصا در دوران یائسگی(، داروها )برخی از انواع داروها بویی ایجاد می کنند 

که از بدن خارج می شود.(
راهکارهای خانگی برای رفع بوی بدن

استفاده از برخی روش های خانگی می تواند در  کاهش بوی بدن بسیار موثر باشد. این روش ها به خصوص 
به دلیل استفاده نکردن از مواد شیمیایی می تواند برای سالمتی بدن بسیار موثر باشد. این راهکارها شامل 
برخی از روش های سلبی و برخی شامل جلوگیری از تعریق بیش از حد است. به عنوان مثال می توانید برای 
جلوگیری از بوی بد بدن، صبح ها ناشتا یک لیوان آب به همراه 5۰۰ میلی گرم عصاره گندم بنوشید. کلروفیل 
موجود در علف به کاهش بوی بدن کمک می کند؛ همچنین  می توانید به زیربغل و پاهای تان جوش شیرین 
بزنید. موقع حمام کردن، کمی سرکه سفید در یک لیوان آب ریخته و برای شستن زیربغل ها از آن استفاده کنید. 
این کار مطمئنا بوی بدن تان را کمتر خواهد کرد. یکی از ساده ترین روش های خانگی برای بوی بد بدن، ریختن 
کمی گالب یا روغن درخت چای در وان حمام قبل از حمام کردن است. این مواد تازگی بیشتری به بدن تان می دهد 
و می تواند جایگزین خوبی برای »دئودورانت« و اسپری های بدن باشــد. برای کاهش pH پوست و کاهش بوی 
زیربغل ها، می توانید به جای اسپری بدن از سرکه استفاده کنید. در فصل تابستان که تعرق بدن بیشتر است، حداقل 
روزی دو بار دوش بگیرید. سعی کنید از خوردن غذاهای تصفیه شده مثل روغن های هیدروژنه و سایر موادغذایی 
فرآوری شده خودداری کنید. غذاهای سالمی بخورید که مقدار زیادی فیبر، غالت کامل، گندم، سویا و سبزیجات 
برگدار داشته باشند. به خاطر داشته باشید که گوشت و لبنیات کمتر مصرف کنید، از خوردن غذاهای پر ادویه 
خودداری کنید، مصرف زیاد سیر، کاری و زیره می تواند بوی بدن شما را تا 2۴ ساعت بعد از استفاده، بیشتر کند. 

نوشــیدن مقدار کافی آب به تازه نگه 

داشتن بدن شما کمک می کند.
بوی بدن معموال روی لباس می ماند؛ پس 

سعی کنید هر روز لباس هایتان را بشویید و هیچ وقت یک 
لباس را قبل از شست وشو دوباره به تن نکنید. یادتان باشد، پوشیدن لباس های بدون آستین، 
فقط بوی بدن تان را تشدید می کند. اگر زیاد عرق می کنید، سعی کنید لباس تان آستین دار باشد. برای جذب 

عرق تان در فصل تابستان، از لباس های کتان و نخ استفاده کنید.
راهکارهای صنعتی رفع بوی بدن

استفاده از دئودورانت ها و ضدعرق های استاندارد می تواند حداقل 2۰ درصد از میزان 
تعریق یک ناحیه را بکاهد. به طور کلی هدف از کاربرد مواد ضدعرق و بو، افزایش 
بهداشت فردی اســت.اکثر دئودورانت ها فقط بوی بد بدن را می پوشانند؛ اما 
دئودورانت هایی هستند که با این عناصر مقابله می کنند. موثرترین دئودورانت ها 
حاوی آلومینیوم یا روی هســتند که در هر دوی این عناصــر، برای مقابله با 
باکتری ها، تولیدکننده عرق را مسدود می کنند و باکتری ها نیز چیزی برای 
فعل و انفعال با آن ندارند. دئودورانت ها اگرچه به علت داشتن اسانس پوست 
را خوشبو می کنند ولی در میزان تعریق نقشی ندارند؛ بنابراین در کنار آنها 
به مواد ضدعرق )مثل مام( نیز نیاز اســت.تزریق توکسین بوتولینیوم  »آ« 
نیز یکی از راه های کاهش بوی بد است. این تزریق می تواند با فلج کردن 
غدد ترشح کننده عرق در کاهش بوی بد بدن موثر باشد؛  البته باید توجه 
داشت که این عمل بسیار دردناک است و در عین حال هزینه زیادی دارد. 
ضمن اینکه این کار باید به طور مداوم هر چند ماه یک بار انجام شود زیرا 
تاثیر سم بوتولینیوم دائمی نیست؛ بنابراین استفاده از این روش چندان 
منطقی به نظر نمی رسد. به نقل از دیلی میل، محققان در این پژوهش 
باکتری های بد بو را با آن دسته از باکتری هایی که بوی کمتر و بهتری 

داشتند جایگزین کردند. 
بر اساس یک تحقیق، دانشمندان تالش دارند تا یک دستور العمل جهانی 
بر ای کاهش بوی بدن به دست بیاورند؛ دانشمندان در دانشگاه کالیفرنیا 
دریافته اند که انتقال باکتری از زیر بغل یکی از بســتگان که دارای بوی 
نامطبوع نیست، می تواند به جلوگیری از بوی متعفن زیربغل فردی با بدن 
بدبو کمک کند.دانشمندان معتقدند که این جایگزینی به کاهش بوی 
بد بدن کمک می کند.این روش عجیب با جایگزینی باکتری های بد بوی 
زیربغل، با میکروب های کم بو صورت می گیرد. در یک روش دیگر می توان 
از تیشرت ها و لباس های زیر ضد عرق استفاده کرد این لباس ها از الیاف 
ویژه ای ساخته شده اند که مانع تعریق بدن می شود و بوی بد تعریق را 

می گیرد.

پریسا سعادت

دالیل بسیاری از سوختگی گرفته تا شــیمی درمانی می تواند باعث از بین 
رفتن مژه ها شــوند؛ اما معموال مژه ها دوباره رشد می کنند هر چند ممکن 

است این روند زمان ببرد.
    سوختگی: به گفته متخصصان آکادمی چشم پزشکی آمریکا، در صورتی 
که مژه ها دچار سوختگی شــوند؛ اما فولیکول های موآسیبی نبیند، طی 6 
هفته دوباره رشد می کنند؛ اما اگر فولیکول های مو آسیب دیده باشند ممکن 

است رشد مجدد مژه ها متوقف شود.
    شیمی درمانی: داروهایی که بــرای درمان سرطان استفاده می شوند 
گاهی اوقات باعث ریزش مژه ها می شوند. انواع داروهای شیمی درمانی نیز 
باعث ریزش موها می شوند. این داروها بر همه موهای بدن و صورت و سر تاثیر 
می گذارد و باعث ریزش همه آنها می شود؛ اما پس از متوقف کردن شیمی 

درمانی معموال مژه ها دوباره شروع به رشد می کنند.
    قیچی کردن: عموما افراد اقدام به قیچی کردن مژه های خود نمی کنند؛ 
اما در صورتی که این اتفاق بیفتد با گذر زمان مژه ها دوباره رشد می کنند و به 

طول اصلی خود باز می گردند.
     کندن: اختالل »موکنی« یک وضعیت روان شناختی است که در آن فرد 
تمایل به کندن موهای خود دارد. در این اختالل فرد ممکن است به کندن 
موهای هر نقطه از بدن خود از جمله مژه ها تمایل داشته باشد. در این شرایط 

پس از چند ماه مژه ها دوباره شروع به رشد می کنند.
    مژه مصنوعی: مژه های مصنوعی الیافی هستند که به مژه های طبیعی 

چسبانده می شوند تا ضخیم  و بلندتر به نظر برسند. مژه های مصنوعی 
می توانند به مژه های طبیعی آسیب برسانند و آنها را قطع کنند. 

در صورتی که مژه های طبیعی به دلیل اســتفاده از مژه های 
مصنوعی ریزش پیدا کنند به طور معمــول پس از چند ماه 

دوباره رشد می کنند.
    مشکالت تیروئیدی: غده تیروئید، هورمون هایی حیاتی را تولید 
می کند. اگر تولید این هورمون ها بیشتر یا کمتر از حد طبیعی باشد 

می تواند عالئم مختلفی از جمله ریزش مو را ایجاد کند. در هر دو 
صورت کم کاری و پرکاری غده تیروئید ممکن اســت مژه ها 
ریزش پیدا کنند؛ اما پس از درمان عدم تعادل غده تیروئید، مژه ها 

دوباره شروع به رشد می کنند.
 طاسی منطقه ای: طاسی منطقه ای نوعی بیماری خود ایمنی است که 
باعث می شود سیستم ایمنی بدن به فولیکول های مو حمله کند. این وضعیت 
باعث ریزش مو در کف سر، ابرو و مژه می شود. در حال حاضر درمانی قطعی 
برای طاسی وجود ندارد؛ اما درمان هایی در دسترس  هستند که می توانند به 

کاهش عالئم آن کمک کنند.

درمان های ریزش مژه ها
در موارد ســوختگی و شــیمی درمانی تنها به گذر زمان برای رشد مجدد 
مژه ها نیاز است. پس از شیمی درمانی مژه ها ممکن است نازک تر، ضخیم تر 
یا همانند قبل رشد کنند. در موارد بیماری های تیروئیدی یا خود ایمنی نیز 
باید به دنبال رفع بیماری بود تا مژه ها دوباره خودشان رشد کنند. مقدار زمان 
الزم برای رشد مژه ها بسته به علت و میزان از دست رفتن مژه ها متفاوت 
اســت. برخی داروها نیز می توانند به رشد مژه ها کمک کنند. به 
عنوان مثال پزشک گاهی قطره های چشمی »بیماتوپروست« 
را برای رشد مژه ها تجویز می کند. طی یک آزمایش، ۴1 نفر 
از افرادی که به طاســی منطقه ای مبتال بودند به مدت یک 
سال روزانه محلول »بیماتوپروست« را به خط رشد مژه خود زدند و 
حدود ۷۰ درصد از شرکت کنندگان شاهد رشد قابل توجه مژه های 

خود بودند.

آیا مژه ها با استفاده از درمان های خانگی سریع تر 

رشد می کنند؟
انواع مختلفی از درمان های خانگی وجود دارند که بســیاری از مردم برای 
افزایش سرعت رشد مژه ها از آنها اســتفاده می کنند. از معروف ترین آنها 
می توان استفاده از روغن زیتون، ماساژ مژه ها و محصوالت بیوتین دار را نام 
برد؛ اما هیچ مدرک علمی مبنی بر کمک درمان های خانگی به رشد سریع تر 
مژه ها وجود ندارد؛ اگر چه بیوتین نقش موثری در سالمت پوست و مو دارد؛ 

اما تحقیقات محدودی وجود دارد که نشان دهد باعث رشد مو می شود.
در حالی که حوادث همیشــه اتفاق می افتند و نمی تــوان از ریزش مژه ها 
جلوگیری کرد؛ اما راه هایی وجود دارد که با استفاده از آنها احتمال ریزش 

مژه ها را می توان کاهش داد:
رژیم غذایی ســالم: برخی از کمبودهای تغذیه ای ممکن اســت باعث 
ریزش مو شود که می تواند بر ریزش مژه ها نیز اثر بگذارد. مواد مغذی که در 
سالمت مو نقش دارند شامل ویتامین های C و B و D، فلزهای روی و آهن 

و پروتئین ها هستند.
اجتناب از فر مژه: افرادی که از دستگاه های فر مژه استفاده می کنند 
ممکن است به طور اشتباه باعث کشیده شدن مژه ها و آسیب دیدن 

فولیکول های مو شوند.
شست و شوی آرایش در شب: آرایش چشم در شب می تواند 
باعث خشکی مژه ها شود و مژه های خشک احتمال بیشتری برای 

شکسته شدن یا ریزش دارند.

هر آنچه که باید درباره ریزش و رویش مجدد مژه ها بدانید
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زالتان ابراهیموویچ :
سوئد در برابر هر تیمی 
می تواند به پیروزی برسد

ســوئد در مرحله یک هشــتم نهایی به مصاف 
تیم   ملی فوتبال ســوئیس 
خواهدرفــت. زالتان 
کــه تــا قبــل از 
آغــاز جام جهانی 
۲۰۱۸ روســیه، 
ی  هــا نظر ر ظها ا
تمسخرآمیزی درباره 
تیم   ملی کشــورش داشت به 
یک باره تغییر نظر داد.این مهاجم سرشــناس 
که در لیگ آمریکا بازی می کنــد، به حمایت از 
تیم   ملی فوتبال ســوئد پرداخــت. او گفت : تیم  
 ملی فوتبال ســوئد در مرحله گروهی عملکرد 
بسیار خوبی از خود نشان داد. این تیم می تواند 
شگفتی ساز شود و برابر هر تیمی به پیروزی برسد. 
مهاجم پیشین تیم   ملی فوتبال سوئد ادامه  داد: 
برد و باخت مهم نیست،  بلکه مهم این است که تیم 
خوب ظاهر شود و سوئد تا االن توانسته انتظارات 
را بر آورده کند و عملکرد خوبی از خود نشان دهد. 

دیگو مارادونا:
 این جام هنوز می تواند 

جام »مسی« باشد
»دیگو آرماندو مارادونا« در روسیه به سر می برد تا 
تیم   ملی فوتبال آرژانتین را از نزدیک حمایت کند. 
ستاره سال های دور فوتبال 
آرژانتیــن، پیش از 
دیدار حساس آلبی 
سلســته با فرانسه 
در مرحلــه یــک 
هشــتم نهایی جام 
جهانی ۲۰۱۸ روسیه 
بــا روزنامه  مارکا اســپانیا یک 
مصاحبه اختصاصی انجام داد. در بخشی از این 
مصاحبه اختصاصی، مارادونا بــه وضعیت تیم  
 ملی فوتبال آرژانتین اشاره کرد و گفت : این جام 
هنوز می تواند جام جهانی »مسی« باشد. هنوز در 
شروع جام جهانی قرار داریم. ستاره سال های دور 
آلبی سلسته افزود: امیدوارم تیم   ملی آرژانتین تا 
فینال صعود کند و تقابل کشور ما را با اسپانیا در 
دیدار نهایی شاهد باشــم. با این حال به فرانسه، 

حریف امروز آرژانتین احترام می گذارم.

 عالقه شدید مورینیو  به 
»تونی کروس«

منچســتر یونایتد قصد دارد تابســتان امسال 
هافبک رئال مادرید را به خدمت بگیرد.نشــریه 
آس از نقشه های جدید باشگاه منچستریونایتد 
در تابســتان جاری آگاهی 
دارد و در جلسات بین 
»ژوزه مورینیــو« و 
»اد وودوارد«، مدیر 
اجرایی باشگاه تونی 
کروس گزینه اصلی 
اســت. عالقه باشگاه 
منچســتریونایتد به خرید 
تونی زیاد است؛ اما آنها می دانند که پروژه آسانی 
پیش رو نخواهند داشت. رئال مادرید در تابستان 
جاری قصد فروش هیچ بازیکنی ندارد و از همه 
مهم تر پس از گلزنی ایــن هافبک ملی پوش در 
بازی مقابل ســوئد آنها از ارزش او در خط میانی 
لوس بالنکوس آگاه شــدند.بند فســخ قرارداد 
کروس 5۰۰ میلیون یورو تخمین زده می شود با 
وجود اینکه او تا چهار سال دیگر با کهشکانی ها 

قرارداد دارد.

 خط و نشان  مدافع کلمبیا 
برای »هری کین«

به نقــل از دیلی میل، تیم   ملــی فوتبال کلمبیا 
در یکی از حســاس ترین بازی های مرحله یک 
هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مصاف 
تیم   ملی فوتبــال انگلیس 
خواهــد رفت.کلمبیا 
با دو پیروزی و یک 
شکســت، با شش 
امتیاز بــه عنوان 
تیــم نخســت به 
دور بعــد راه پیدا کرد.
یکی از بهترین های این تیم 
»یری مینا« مدافع بارسلونا بوده که توانست در 
سه بازی دو گل به ثمر برســاند. او قبل از دیدار 
برابر تیم   ملی فوتبال انگلیس، گفت : خوشبختانه 
سانچس هم تیمی ما در تاتنهام بازی می کند و 
 توصیه های بسیار خوبی درباره »هری کین«  به ما 

داده است. 
می دانیم که کار بسیار سختی برابر این بازیکن 
داریم اما او باید بداند که دیدار برابر کلمبیا اصال 

برای او آسان نخواهد بود.

تعلیق در انتظار ورزش اول کشور!  

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

   یک رسانه یونانی ازعالقه مندی تیم سوپر لیگ فوتبال این کشور برای 
جذب »مسعود شجاعی« خبر داد. به گزارش سایت مارکای یونان، 
اعالم عدم تمدید قرارداد باشگاه »آاِک آتن« با مسعودشجاعی به منزله 
پایان حضور این ملی پوش ایرانی در سوپر لیگ فوتبال یونان و ادامه 
دوران حرفه ای فوتبالش در کشور دیگری نیست. تیم »آپولو ازمیرنا« 

عالقه مندی خود را برای جذب مسعود شجاعی اعالم کرده است.

یک پیشنهاد یونانی برای کاپیتان تیم ملی 

 بعد از خداحافظی »قوچان نژاد« و »سردار آزمون« گمانه زنی ها 24
برای معرفی جانشین آنها در تیم ملی شروع شده است. خبرگزاری 
برنا، کار کی روش را راحت و گزینه جانشــینی  آزمون را معرفی 
کرد. از دید این سایت »مرتضی تبریزی« مهاجم تیم ذوب آهن 
جانشین سردار در تیم ملی خواهد بود و با تیم ملی به جام ملت ها 

نیز خواهد رفت.

تبریزی جانشین سردار در تیم ملی می شود
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سپاهانی ها به ایفمارک می روند
تیم فوتبال ســپاهان که قصــد دارد با حضور 
»امیرقلعه نویــی« بار دیگــر در حد یک مدعی 
جدی قهرمانی ظاهر شــود، صبــح دیروز برای 
برپایــی اردو راهی پایتخت شــد. قرار اســت 
طالیی پوشــان اصفهان روز جمعه در ایفمارک 

تست های پزشکی خود را انجام دهند.

دلیل بازی کردن حسینی مشخص شد؛ 
مورد اضطراری پژمان

راز بازی کردن »مجید حسینی« در جام جهانی 
مشــخص شــد. حتما به یاد دارید که در بازی 
مقابل مراکش »کــی روش« تصمیــم گرفته 
بود پژمان منتظری را به جــای امید ابراهیمی 
مصدوم به میدان بفرســتد؛ امــا تصمیم اش را 
عوض کرد و مجید حســینی جــوان را به خط 
دفاع فرســتاد و حســینی هم با نمایش اش در 
جام جهانــی، به خوبی جواب اعتماد ســرمربی 

تیم ملی را داد. 
مدافع جوان آبی ها کــه میهمان برنامه ۲۰۱۸ 
بود درباره اینکه چطور در بازی مراکش به جای 
منتظری به میدان آمد، گفت: قرار بود منتظری 
به زمین برود و بازی کند، وقتی او به ســرویس 
بهداشتی رفت، کی روش دید من با انگیزه گرم 
می کنم و ابراهیمی نیــز همان لحظات تعویض 
شــده بود، به همین دلیل کی روش من را صدا 
کرد و گفت: بــرو داخل زمین.بعــد از بازی از 
منتظری تشکر کردم که در آن شرایط نیاز پیدا 

کرد که به سرویس بهداشتی برود!

دستور دیپورت هواداران 
آرژانتینی از جام جهانی ۲۰۱۸!

با توجه به برگــزاری رقابت هــای جام جهانی 
۲۰۱۸ و حضــور هــواداران تیم ملــی فوتبال 
آرژانتیــن در این مســابقات، نهایتا طبق اعالم 
»پاتریسیا بالریچ« عده ای از هواداران تیم ملی 
فوتبال آرژانتین در روسیه طی اقدامی، فیلمی 

را از یک هوادار عرب ضبط کرده اند.
در همین راستا وزیر امنیت دولت آرژانتین هم با 
اشاره این موضوع خبر داد که گذرنامه هواداران 

آرژانتینی ضبط  می شود!
پیش از ایــن نیز چند هوادار تیــم ملی فوتبال 
آرژانتیــن فیلمی را از یک هــوادار روس ضبط 
کرده بودند که دراین راســتا دولــت آرژانتین 
به دنبــال این اقدامــات ناشایســت، خواهان 
ابطال گذرنامه های هواداری اتباع کشورش در 

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه شد.
همچنین آنها خواهان دیپورت هفت هوادار تیم 
ملی فوتبال آرژانتین به خاطر ضرب وشتم یک 
هوادار تیم ملی فوتبال کرواسی پس از شکست 
ســه بر صفر در مرحله گروهی ایــن رقابت ها 

شده بودند.

در بحبوحه شلوغی های جام جهانی؛
 روسیه آب، برق  و گاز را 

گران کرد
از ابتدای ژوئیه، قیمت تعرفه های عمومی آب، 
برق، گاز، فاضالب و خدمات عمومی در روسیه 

افزایش یافت.
هزینه خدمات عمومی از ســال ۲۰۱۲ میالدی 
تا کنون هر ساله در روسیه رشد داشته  و امسال 
به طور میانگیــن در حدود 4 درصــد خواهد 
بود. پایین ترین نرخ افزایــش خدمات مربوط 
به مناطق اوستیای شــمالی و نووسیبرسک با 
3درصد و بیشــترین آن در مســکو با 6 درصد 

خواهد بود.

در حاشیه

پیشخوان

سروش با فرمول شیری در 
پرسپولیس

رونمایی از پیشنهادهای اروپایی امیری؛
»اگسبورگ« آلمان یا »سلتاویگو« اسپانیا

نگرانی اصلی هواداران پرسپولیس در روزهای اخیر، ماندن یا رفتن »وحید امیری« است؛ بازیکنی که در 
جام جهانی عملکرد بسیار خوبی داشت و شاید این نمایش خوب به ضرر قرمزها تمام شود و امیری فصل 
آینده در اروپا توپ بزند. وحید در تازه ترین مصاحبه اش گفته که می خواهد چند روزی استراحت کند و 
بعد درباره ادامه همکاری با پرسپولیس تصمیم بگیرد. گویا او پیشنهادهایی از اروپا دارد و به همین دلیل 
هنوز برای تمدید قراردادش با قرمزها به نتیجه نرسیده است. خبرگزاری برنا از قول یک منبع آگاه نوشته 
که امیری  دو پیشنهاد از بوندس لیگا و اللیگا دارد. باشگاه  »اگسبورگ« از آلمان و باشگاه »سلتاویگو« 
از اسپانیا به دنبال جذب این بازیکن هستند که در این میان گویا باشگاه اسپانیایی آمادگی خود را برای 

مذاکره با این بازیکن نیز  به صورت رسمی به او اعالم کرده است.

امیرقلعه نویی:
آینده خوبی در انتظار سپاهان  است

سرمربی تیم فوتبال ســپاهان در مورد شرایط تیم فوتبال سپاهان، اظهار کرد: شــرایط تیم خوب است و از 
مسئوالن باشگاه سپاهان تشــکر می کنم که بازیکنان مدنظرمان را خیلی سریع جذب کردند.امیر قلعه نویی 
با اشاره به اینکه لیست بازیکنان ایرانی سپاهان تکمیل شده است، افزود: در نظر داریم یک هافبک بازی ساز 
برزیلی را به تیم اضافه کنیم و این آخرین خرید سپاهان است، اجازه دهید تا قبل از نهایی شدن بازیکن، نام او 

را نگویم اما با توجه به برخی مشکالت موجود در مملکت، جذب این بازیکن زمان بر خواهد بود. 
قلعه نویی با تشکر از تماشاگرانی که روز اول سر تمرین سپاهان حاضر شدند، تاکید کرد: از هواداران سپاهان 
توقع داریم ما را بیشــتر یاری کنند. بازیکنان واقعا نهایت سعی و تالش شان را انجام می دهند و آینده خوبی 

را برای سپاهان می بینم.

 آرژانتین- فرانسه با طعم 
ســوت ایرانی؛ وقتی پرچم ما 

هنوز باالست

سردار آزمون: شاید دوباره 
برای تیم ملی بازی کنم

 ناراحتی او بابت موفقیت 
پرپولیس است

ناگهان خداحافظی در 23 
سالگی، در ســینه سردار چه 

می گذرد؟ آزمون قلبی!

کمانداران اعزامی به کاپ آسیا 
مشخص شدند

برای حضور در رقابت های تیر وکمان مرحله ســوم کاپ آسیا، 
از ســوی کادر فنی کمانداران اعزامی در رشته های »ریکرو« و 
»کامپوند« مشخص شدند. اســامی کمانداران اعزامی به این 
رقابت ها در ریکرو مردان عبارتند از: صادق اشرفی، میالد وزیری، 
عرفان ارژنگی پور و امین پیرعلی و ریکرو زنان: پارمیدا قاسمی، 
شیوا شجاع مهر، مهسا بدخشان و رویا نوریان. کامپوند مردان: 
اســماعیل عبادی، مجید قیدی، امیر کاظم پور و نیما محبوبی 
وکامپوند زنان: راحله فارسی، پریسا براتچی، فرشته قربانی و مینو 
عابدی . هدایت این تیم را پارک میوک وون سرمربی کره ای تیم 
ملی و بهزاد پاکزاد و زهرا شعبانی به عنوان مربیان بر عهده دارند.

رحمان در بازی های پارآسیایی 
2018 رکوردشکنی می کند

»علی اصغر رواسی« ســرمربی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و 
معلوالن درباره غیبت چهره های سرشناسی چون »مجیدفرزین« 
و »سیامند رحمان« در مسابقات قهرمانی کشور و شرایط اعزام 
آنها به بازی های پارآســیایی ۲۰۱۸ گفت: آنها اعزام می شوند. 
ضمنا احتیاجی نبود که شرکت کنند، چون رنکینگ شان خوب 
است. در واقع باید بگویم، شرکت کردن یا نکرد ن شان تاثیری در 
وضعیت آنها نداشت. رواسی درباره احتمال رکوردشکنی این دو 
وزنه بردار در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ عنوان کرد: آنها اگر بتوانند 
در این بازی ها رکوردشکنی خواهند کرد و فکر می کنم این اتفاق 

نیز بیفتد؛ ما این فکر و برنامه را در سر داریم.

 بانوان هوگوپوش راهی 
کره جنوبی می شوند

هجدهمین دوره بازی های آســیایی ۲۰۱۸ در بخش تکواندو 
)پومســه و کیوروگی( از ۲۸ مردادماه تا یکم شــهریورماه در 
»جاکارتا« اندونزی برگزار می شود .با درخواست »مهروکمرانی« 
و موافقت فدراسیون تکواندو، تیم ملی بانوان پیش از اعزام به این 
دوره از رقابت ها و به منظور آمادگی هرچه بیشتر در تورنمنت 
بین المللی کره جنوبی – G2 شــرکت خواهد کــرد. عالوه بر 
ناهید کیانی، الهه شیدایی، پریسا جوادی، کیمیا علیزاده و زهرا 
پوراسماعیل که خود را برای حضور در بازی های آسیایی آماده 
می کنند؛ مریم ملکوتی خواه، زهرا شیدایی، ملیکا میرحسینی، 
زینب اسماعیلی و اکرم خدابنده در این رقابت ها حضور می  یابند.

 ماجرای عدم رویارویی با نمایندگان اســرائیلی 
در مسابقات ورزشــی، به بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی برمی گردد که روابط غیرسیاسی نیز با 
این کشور به حالت تعلیق درآمد و در طول این 
دوران هرجا در مســابقات مختلف ورزشکاران 
ایرانی باید با ورزشــکاران رژیم صهیونیســتی 
روبه رو می شــدند، شــاهد انصراف ایرانی ها از 
این رقابت ها  بودیم؛ ولی طی چند ســال اخیر 
اسرائیلی ها تالش کردند با البی های گسترده ای 
که در مجامع ورزشــی انجام مــی دادند، از این 
موضوع به نفع خود استفاده کرده، ورزش ایران را 
به حالت تعلیق درآورند؛ مانند اتفاقی که در سال 

گذشته نزدیک بود برای کشتی روی دهد.
ماجرا از باخت عمدی »علیرضا کریمی« آغاز شد؛ 
جایی که کشتی گیر ۲3 ایرانی در بازی با حریف 
روسی اش در رقابت های جهانی جوانان با دستور 
مربیانش تن به شکســت عمدی داد تا در دیدار 
بعدی خود، رودرروی حریفی از رژیم اشــغالگر 
قدس قرار نگیرد. ماجرایی که سر و صدای زیادی 
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به پا کرد . به 
دنبال باخت علیرضاکریمــی برای جلوگیری از 
رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی، صحبت 
از تحریم او و تعلیق کشــتی ایران به میان آمد 
که با وجود تمام موانع و شرایط سخت »رسول 
خادم« بــه عنوان عضو هیئت رییســه اتحادیه 
جهانی کشــتی، در حالی که از سوی هیچ نهاد 
ورزشی داخلی حمایت نشد، توانست با سوزاندن 

تمام موقعیت های خود در هیئت رییسه و دادن 
امتیازهای  فراوان، محرومیت علیرضا کریمی را 
به کمترین حد ممکن کاهش دهد و سایه تعلیق 

را موقتا از سر کشتی ایران بردارد. 
در همان زمان رسول خادم هشدار داد که باید این 
مسئله با استفاده از روابط دیپلماتیک حل شود 
وگرنه اتفاقاتی برای ورزش کشــور روی خواهد 
که دیگر قابل جبران نخواهــد بود؛ زیرا به دلیل 
حساسیت پرونده تعلیق احتمالی کشتی ایران 
و پیگیری جدی کمیته بیــن المللی المپیک او 
که قبال به واسطه حضور مناسب و تاثیرگذارش 
در جمع اعضای هیئت رییســه اتحادیه جهانی 
نفوذ خوبی داشته است، دیگر نفوذ سابق را ندارد 
و کاری از دست او ســاخته نیست. حتی رییس 

فدراسیون کشتی که تازه دو ماه بود با رای اعضای 
مجمع این رشته ورزشی، ریاســت ورزش اول 
کشور را برای دومین بار پیاپی در دست گرفته 
بود، برای اینکه نشان دهد تعلیق کشتی جدی 
است، از سمت خود استعفا داد تا مسئوالن ورزش 
را متوجه اهمیت مســئله کند و در همان زمان 
تعدادی از کشتی گیران نامه ای برای مقام معظم 
رهبری نوشتند و از ایشان خواستار پیگیری این 
موضوع شــدند؛ ولی با وجود اینکــه رهبری به 
دستگاه های مذکور در همان زمان دستور دادند 
تا کمک و حمایت الزم از کشــتی گیران صورت 
بگیرد، ولی عمال مسئوالن از کنار این موضوع به 
سادگی عبور کردند تا فرصت سه ماهه ایران برای 
حل مشکلی که به گفته رسول خادم، قادر به حل 

آن بودیم از بین برود و نتوانیم از ظلم وجوری که 
به ورزش ملی کشــور )که برای مردم ایران تنها 
یک رشته ورزشی نیست بلکه بخشی از تاریخ و 
فرهنگ کشور محسوب می شود( روا داشته شده 
است،  جلوگیری کنیم. در مقابل، رژیم غاصب 
صهیونیست از این فرصت نهایت استفاده را انجام 
داد و  با هدف ضربه به جایگاه کشــتی و ورزش 
ایــران در جهان و با اســتفاده از البی گری های 
گســترده در مجامع ورزشی توانست از حمایت 
برخی از کشــورهای صاحب نام کشتی جهان 
بهره بگیرد و حضور چشمگیری در رقابت های 
جام جهانی داشته باشد به طوری که دررقابت های 
قهرمانی کشــتی آزاد و فرنگی نوجوانان جهان 
که روز دوشنبه شــروع می شود، برخالف سال 
گذشته که با 6 ورزشکار شرکت کرده بود با ۱۲ 
ورزشکار حضور می یابد که به این ترتیب احتمال 
هم گروهی نمایندگان کشــتی ایــران و رژیم 
 صهیونیســتی بیش از هر زمان دیگری افزایش 

می یابد.
 با این تعداد ورزشکار اسرائیلی، تنها باید انتظار 
کشید که شــانس به کمک کشتی گیران کشور 
بیابد و در قرعه کشــی که امروز در شهر ذاگرب 
کرواسی برگزار می شــود، ملی پوشان ایرانی به 
نمایندگان رژیم صهیونیســتی برخورد نکنند 
که اگر این اتفاق روی بدهد، بــه دلیل انصراف 
ورزشکاران ایرانی از این رقابت ها با تعلیق کشتی 

ایران روبه رو خواهیم شد.

تعلیق در انتظار ورزش اول کشور!  

  به بهانه حضور 12 کشتی گیر صهیونیستی در رقابت های قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان جهان؛  

رقابت های قهرمانی »کشتی آزاد« و» فرنگی« نوجوانان جهان در شرایطی از روز دوشنبه هفته جاری در شهر زاگرب پایتخت کرواسی آغاز می شود که با وجود اینکه در این دوره رژیم 
صیونیستی با 12 کشتی گیر حضور پیدا می کند، هنوز مشکل رویارویی با نمایندگان رژیم صهیونیستی برخالف دستور مقام معظم رهبری برای پیگیری این موضوع حل نشده است و  

مسئوالن کشتی کشور نگران قرعه کشی صورت گرفته برای این رقابت ها و احتمال رویارویی مجدد با نمایندگان رژیم صهیونیستی هستند.

سمیه مصور
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غرق آبی در بی آبی؛ شهرداری در خواب!
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

چهره

بامسئوالن

خبر

امام جمعه اصفهان:
مصوبات شورای فرهنگ 
عمومی باید قابل عملیاتی 

شدن باشد
نماینــده ولی فقیه در اســتان و امــام جمعه 
اصفهان گفت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی 
باید بــه لحــاظ موضوعی مهم، قابــل طرح و 
همچنین امکان عملیاتی شــدن داشته باشد.

آیت اهلل ســید یوســف طباطبایی نژاد افزود: 
متاسفانه مصوبات شورای فرهنگ عمومی در 
دوره های قبلی عملیاتی نمی شد و همین امر 
موجب دلســردی بنده در شرکت در جلسات 
این شورا بود.وی از جمله مصوبات اجرا نشده 
توســط شــورا را مصوبه اجبار کردن پوشش 
چادر برای بازدید از اماکــن مذهبی تاریخی 
برای گردشگران داخلی و خارجی و همچنین 
بحث دوچرخه سواری بانوان عنوان کرد.رییس 
شورای فرهنگ عمومی استان افزود: اگر قرار 
باشد موارد مطرح شده در شورا، عملیاتی نشود 
وقت و زمان اعضا را تلف کرده ایم و این نفعی به 
حال فرهنگ و جامعه ندارد.وی از دبیر شورای 
فرهنگ عمومی استان درخواست کرد که پیش 
از برگزاری هر جلسه شورا، شاخص های قابل 
طرح رصد شود و اگر امکان عملیاتی شدن دارد 
جلسه شورا برگزار شود و در غیر این صورت نیاز 
نیست که ماهی یکبار شورا جلسه داشته باشد.

آیت اهلل طباطبایی نــژاد، طرح موضوع فضای 
مجازی را موضوعی خوب ارزیابی کرد و گفت: 
ولی این نکته نباید فراموش شود که اگر بدنبال 
آموزش این موضوع باشیم ضرر آن بیشتر از نفع 
آن می باشد.فرماندار اصفهان نیز در این جلسه 
بر فعال کردن دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان اصفهان تاکید کرد و گفت: تاکنون 
دبیرخانه شــورای فرهنگ عمومی اســتان و 
شهرستان مشترک بوده و درصورت جداسازی، 
می توان برنامه های فرهنگی خاص شهرستان 

را رصد و بررسی کرد.

پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان 
از هوای اوایل هفته:

گرم همراه با غبار محلی 
کارشــناس مســئول پیش بینــی اداره کل 
هواشناسی اســتان اصفهان گفت: هوای گرم 
با غبار محلی بــرای اوایل هفتــه در اصفهان 

پیش بینی می شود.
»حجت ا... علی عســگریان« اظهار داشــت: 
اصفهان، تا فردا هوایی گرم همراه با غبار محلی 
و وزش بــاد شــدید را در بعدازظهرهای خود 
خواهد داشت. او بیان کرد: بررسی نقشه های 
هواشناسی بیانگر استقرار جو پایدار در سطح 
استان است بنابراین طی دو روز آینده در اکثر 

مناطق، آسمان صاف پیش بینی می شود.
کارشــناس مســئول پیش بینــی اداره کل 
هواشناسی اســتان اصفهان اعالم کرد: دمای 
هوا در ۲۴ ساعت آینده هیچ تغییری نخواهد 
داشت و اصفهان هوای گرم را پشت سر خواهد 

گذاشت.
 وی اعالم کرد: برای فــردا هوایی صاف و غبار 
رقیق در بعدازظهر به همراه وزش باد نســبتا 
شــدید پیش بینی می شــود. علی عسگریان 
با بیان اینکه در ســال آبی جــاری که ابتدای 
مهرماه 96 تا هفتــم تیرماه جاری را شــامل 
می شود، میزان بارش ها در شهر اصفهان 81/3 
میلی متر بوده اســت، بیان داشت: همچنین 
نسبت بارش در بازه زمانی مذکور به یک سال 
کامل آبی در شهرستان اصفهان 7۴/۲ درصد 

ثبت شده است.

رییس حوزه هنری استان خبرداد:
آموزش ۴۵رشته هنری در 

حوزه هنری اصفهان
رییس حوزه هنری اســتان اصفهــان گفت: 
۴۵رشــته هنری مختلف در »مرکز ســوره« 
با کمــک 70مربی رشــته های هنــری برای 
پرکــردن اوقــات فراغــت، آمــوزش داده 
می شــود.»مهدی احمدی فر« بــا بیان اینکه 
ثبت نام بــرای کالس هــای آموزشــی ادامه 
دارد، افــزود: ایــن کالس هــا در اصفهــان، 
 کاشــان، آران و بیدگل و ونک سمیرم برگزار 

می شود.
رییس حوزه هنری استان اصفهان با بیان اینکه 
در تابستان برنامه های کوتاه مدت و فشرده تا 
کالس های ترمی برنامه ریزی شده است، افزود: 
انواع هنرهای رشته تجســمی شامل آموزش 
آالت موسیقی، آواز، بازیگری، فیلم نامه نویسی 
مهارت های ارتباطی و نغمه های موسیقی در 

این مدت آموز ش داده می شود.

مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شهرداری:

کارنامه درخشانی برای عرضه 
خود به جهان نداریم

مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمــی شــهرداری اصفهــان گفت: بیشــتر 
فعالیت های این سازمان در حوزه ساختمان سازی 
بــوده و کمتر بــه حــوزه گردشــگری پرداخته 
است.»شهرام رییســی دهکردی« گفت: اصفهان 
به عنوان یکی از مقاصد گردشگری در دنیا مطرح 
اســت؛ از این رو بایــد تمهیدات ویــژه ای  برای 
رونق گردشگری در این شــهر تاریخی در حوزه 
سخت افزار و نرم افزار اندیشیده شود. اگر گردشگر 
را به اصفهان دعوت می کنیــم باید هر آنچه یک 
گردشــگر به آن نیاز دارد از مراکز اقامتی تا مراکز 

تفریحی را فراهم کنیم . 

 سرپرست سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان:

اصفهان زیباتر می شود
سرپرست ســازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
از تصویب طرح جامع زیباســازی شهر اصفهان 
خبر داد و گفت: طرح جامع زیباســازی، به نوعی 
زیباسازی شهر را متحول می کند و تبعات مثبتی 
را در پی خواهد داشت که شهروندان این تاثیرات 
را با چشــم خود خواهند دید.»حســن موذنی« 
اظهار کرد: آرام سازی و زدودن نازیبایی های شهر، 
پاک سازی بدنه ساختمان ها، دیوارها و تابلوهای 
شــهری از مهم ترین برنامه های این ســازمان در 
سال جاری است. موذنی با اشــاره به ساماندهی 
مبلمان شهری، خاطر نشان کرد: طراحی مبلمان 
شهری خیابان چهارباغ در اولویت قرار دارد. او در 
زمینه همکاری شــهروندان در حفظ و نگهداری 
از تجهیزات ســازمان زیباســازی شــهرداری، 
اضافه کرد: خوشــبختانه با فرهنگ ســازی های 
صورت گرفته شاهد همکاری شهروندان در تمیز 
نگه داشتن تجهیزات شهری اعم از مبلمان شهری و 
اسباب بازی های موجود در سطح پارک ها هستیم، 
اما نیاز است در حفظ و نظافت این تجهیزات بیش 

از پیش بکوشیم.

مدیر طرح ساماندهی »ناژوان« خبرداد:
تدوین برنامه ها برای حفظ 

سبزینگی ریه اصفهان
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفــت: به منظور 
حفظ سبزینگی 1۲00 هکتار فضای سبز ناژوان 
برنامه هــای کوتــاه و بلند مدت در نظــر گرفته 
شــده است.»حسن شــفیعی« اظهارکرد: برنامه 
کوتاه مدت طرح ساماندهی ناژوان شامل اصالحات 
وضعیت موجــود و زمان بنــدی آبیاری ها از اول 
سال جاری با حمایت شهرداری اصفهان در حال 
انجام است. او افزود: با توجه به اینکه بستر خاک 
ناژوان کمترین حجم را دارد و عمق آن به هشت 
متر نمی رسد، نگهداری و آبیاری درختان ناژوان 
بسیار سخت است؛ به این منظور کلکتور آب برای 
فضای سبز ناژوان پیش بینی شده که می تواند در 
زمان بندی آبیاری و میزان آن تاثیرگذار باشــد. 
مدیر طرح ساماندهی ناژوان با بیان اینکه عملیات 
احداث کلکتور آب فضای ســبز ناژوان از ســال 
گذشته آغاز شده است، خاطرنشان کرد: در سال 
جاری این کلکتور با اعتباری افزون بر 10 میلیارد 
تومان مورد بهره برداری قرار می گیرد. او ادامه داد: 
در حال حاضر دو مخزن از چهار مخزن ناژوان برای 
ذخیره آب احداث شده و در حال استفاده است و 
عملیات عمرانی دو مخزن بعدی که جزو کلکتور 

آب به شمار می رود، در حال اجراست.

۸۹ نرم افزار در شهرداری 
اصفهان فعال است

سرپرست سازمان فاوا شــهرداری اصفهان گفت: 
در راســتای ارائه خدمات ســریع به شــهرداری 
و شــهروندان، پشــتیبانی از 89 نرم افزار فعال 

شهرداری در دستور کار است.
»بهروز ارباب شیرانی« با اشــاره به هشت حوزه 
پشتیبانی نرم افزار در این ســازمان گفت: از این 
میان ۲7 ســامانه مربوط به حــوزه اداری، مالی 
شهرداری، دوازده نرم افزار مربوط به حوزه خدمات 
شهری، هشــت ســامانه مربوط به حمل و نقل و 
ترافیک و 6 ســامانه در حــوزه GIS و اطالعات 
مکانی است.او با اشاره با سایر حوزه های مدیریت 
شــهری اصفهان ادامه داد: از دیگر ســامانه های 
تحت پوشش این سازمان می توان به پنج نرم افزار 
معاونت شهرســازی و معماری شــهرداری، ۲0  
ســامانه در حوزه برنامه ریزی و یــازده نرم افزار 
مربوط به معاونت عمران شهری و سایر حوزه های 

شهرداری اشاره کرد.

فارس: درحالی که استان اصفهان در 
بحران و وضعیت قرمز کمبود منابع آبی قرار 
دارد، درختــان و فضای ســبز خیابان ها و 
پارک های شــهر اصفهان همچنان با شیوه 

»غرق آبی« آبیاری می شود!
»فروغ مرتضایی نژاد« مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان در این رابطه می گوید: 
میزان مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز شهر اصفهان 
بیش از آنچه امروز مصرف می کنیم، است. درگذشته 
میزان برداشــت از منابــع زیرزمینــی 38 میلیون 
مترمکعب بوده که امســال با توجه به افت چاه هایی 
که برداشت از آن صورت می گرفته این میزان کاهش 
یافته و حتی در بعضی از مناطق به یک سوم رسیده 

است.
عدم اســتفاده از پســاب برای آبیاری

 فضای سبز اصفهان
او در خصوص شرایط آبیاری فضای سبز شهر اصفهان 
با استفاده از پساب شهری معتقد است: پساب ها در 
داخل شهر اصفهان مورداســتفاده قرار نمی گیرد، 
به جز درصد کمی از آن  که در سپاهان شهر تصفیه و 

استفاده می شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان، ازجمله برنامه های شهرداری را جایگزینی 
پساب شــهری به جای منابع آبی مصرفی می داند و 
می افزاید: در نظر داریم در مناطقی که تصفیه پساب 
شهری صورت می گیرد، پســاب را جایگزین منابع 
آب مصرفی در آبیاری فضای ســبز شــهر اصفهان 

قرار دهیم.
مرتضایی نژاد درخصوص شــیوه »غرق آبی« آبیاری 
فضای سبز شــهر اصفهان تاکید کرد: در نقاطی از 
شهر که درختان کهن چندساله وجود دارد مجبوریم 
در صورت وجــود آب در برخــی از زمان ها از طریق 
غرق آبی آبیاری را انجام دهیم؛ در شهر اصفهان حدود 
۴0 درصد از آبیاری ها فضای سبز، آبیاری های تحت 
فشار هستند و باقی آن به صورت آبیاری دستی است 
که درصدد آن هستیم در سال جاری این عدد را به 

باالی ۴0 درصد برسانیم.
فقدان تفکر و اندیشــه آمایشی و توســعه پایدار در 

کشور، نبود سند ملی 
آمایش سرزمین ایران 
و به تبع آن نبود اسناد 
منطقه ای و موضوعی 
و فقدان ســند ملی و 
منطقــه ای آمایش در 
بخــش کشــاورزی و 
منابع طبیعی، ازجمله 
مهم ترین عوامل بحران 

آب و آبیاری هستند.
فضای سبز اصفهان 5/4 هزار هکتار است

»محمد شــایان نژاد« مدیر گروه آبیاری دانشــگاه 
صنعتی اصفهان در گفت وگو بــا خبرنگار فارس در 
اصفهان درخصوص میزان منابع آب مصرفی جهت 
آبیاری فضای سبز شــهر اصفهان می گوید: در شهر 
اصفهان مساحت فضای ســبز ۵/۴ هزار هکتار است 
که در حال حاضر در طول سال 30 میلیون مترمکعب 
آب برای آبیاری آن استفاده می شــود که البته نیاز 
کامل برای آبیاری فضای سبز شاید بیش از دو برابر 
این مقدار باشــد که با توجه به مصرف عمده آب در 
بخش کشاورزی، صنعت و شرب این عدد مقدار کمی 
است؛ به عنوان مثال 300 میلیون مترمکعب آب شرب 

ساالنه اصفهان بزرگ است که 
از زاینده رود برداشت می شود.

او همچنین با اشاره به بحران 
آب در اســتان اصفهــان و 
اســتفاده از پســاب شهری 
اذعان دارد: با توجه به بحران 
آب در اســتان اصفهان باید 
از پســاب به عنوان یک منبع 
آبی استفاده شود و کاربرد آن 

عمدتا باید در صنعت و فضای سبز باشد.
مدیر گــروه آبیــاری دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
ادامه می دهد: در فضای ســبز باید اســتانداردهای 
زیست محیطی به ویژه در مورد کلیفرم، مورد توجه 
قرار گیرد؛ بنابراین در مکان هایی که مردم با فضای 
ســبز در ارتباط هســتند این موضوع اهمیت پیدا 

می کند.
 استفاده از پساب شــهری برای آبیاری کمربندهای 
ســبز واقع در بزرگ راه ها توصیه می شود؛ بر اساس 
آمارهای منتشرشده حدود 30 درصد آبیاری فضای 

سبز شهری با پساب انجام می شود.
 راندمان آبیاری فعلی 30 درصد است

او با اشاره بر اینکه شیوه آبیاری مناسب در هر منطقه 

از شهر اصفهان وابسته به عوامل مختلف است، تاکید 
دارد: بهترین شیوه آبیاری مزارع به عوامل مختلفی 
از جمله آب قابل دســترس و کیفیــت آن، وضعیت 
توپوگرافی زمین، نوع محصول، جنس خاک، شرایط 
اقلیمی و غیره بستگی دارد که در هر منطقه باید روش 

خاصی برای آن تجویز کرد.
در این میان نمی توان از تاثیر تغییرات و آشفتگی های 
اقلیمی همچون کاهش بارش ها، تغییرات دما و تغییر 
نوع بارش بر بحران آب استان اصفهان چشم پوشی 
کرد که در کنار این عوامل سوءمدیریت ها، تمایالت 
و زیاده خواهی های اســتانی و سیاســی کاری ها نیز 

بی تاثیر نبوده است.
شــایان نژاد درخصوص بهبود شــیوه های آبیاری 
و صرفه جویــی در مصــرف آب متذکر می شــود: 
به طورکلی آبیاری ســطحی موجود در کشور دارای 
راندمان بســیار پایین و در حــد 30 درصد، آبیاری 
بارانی حداکثر 6۵ درصد و آبیاری قطره ای سطحی و 
زیرسطحی با راندمان باالی 80 درصد قابل  اجراست.
 ارزش اقتصادی آب در اســتان اصفهان 

مغفول مانده است
او معتقد است: با همین نسبت می توان در آب مصرفی 
صرفه جویی کرد؛ در کشور ما با اعمال روش های نوین 
آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب، حقابه ها ثابت 
مانده و کشــاورزان با اعمال روش های نوین سطح 
زیر کشت خود را افزایش داده اند که این باعث شده 

تغییری در بارگذاری منابع آب به وجود نیاید.
جایگاه، اهمیــت و ارزش اقتصادی آب در کشــور 
و اســتان اصفهان ناشــناخته و مغفول مانــده و از 
پتانســیل ها، تشــکل ها، نظارت ها و مشارکت های 
مردمی در تمام فرآیندهای تولید، استحصال، انتقال، 

توزیع و مصرف آب نیز استفاده کافی نشده است.
مدیر گروه آبیاری دانشــگاه صنعتی اصفهان تاکید 
دارد: بر اســاس بررســی های به عمل آمده توســط 
کارگــروه آب و آبیاری ســازمان نظام مهندســی 
کشــاورزی، یکی از مهم ترین عوامــل بحران آب و 
آبیاری به گسترش فزاینده تقاضا برای آب بدون در 
نظر گرفتن منابع و ظرفیت های زیست بوم شناختی 

بازمی گردد.

غرق آبی در بی آبی؛ شهرداری در خواب!

مســئول تشــکل های دینی اداره کل تبلیغات 
اسالمی اصفهان گفت: عقد خواهرخواندگی یکی 
از شهرهای اصفهان با لهستان در قالب سند ۲030 

دستاوردی جز بی بند و باری ندارد.
حجت االسالم »حسن بابایی« اظهار 
داشت: اســتان اصفهان تنها استان 
کشور است که شــورای هیئت های 
مذهبی، عشایری دارد، با توجه به اینکه 
از برنامه های ماموریت اصلی سازمان 
تبلیغات اسالمی، بحث روشنگری و 
بصیرت افزایی است. وی با بیان رویداد 
جنگ احزاب که در صدر اســالم به 

وقوع پیوســت، اظهار کرد: کســانی که در طول 
۴0 سال انقالب اســالمی ضربه خورده اند، امروز 
بســیاری از آنها متحد و یکپارچــه در برابر نظام 
جمهوری اسالمی شعار سر می دهند که جمهوری 
اسالمی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

را نخواهد دید.
مســئول تشــکل های دینی اداره کل تبلیغات 
اسالمی اســتان اصفهان با بیان اینکه در صورت 
تصویب الیحه FATF در مجلس فاتحه جمهوری 
اســالمی خوانده اســت، تصریح کــرد: جنگ با 

صهیونیســت ها آغاز می شــود و تا سال ۲0۲3 
رژیم صهیونیستی سقوط و آل ســعود به دنبال 
آن خواهد رفت و مقدمه تشکیل حکومت جهانی 

اسالم نزدیک می شــود. وی با بیان اینکه برخی 
از مســئوالن کشــور در پی اجــرای بندهایی از 
سند ۲030 هســتند، اظهار داشت: در این راستا 
با سفر هیئتی از کشــور به لهســتان، مقدمات 
خواهرخواندگی یکی از شــهرهای استان با این 
کشور به منظور اجرای این بند از سند ۲030 انجام 
شده است که حاصل و فرآیندی جز بی بندوباری 
در کشــور نخواهد داشــت؛ لذا انتظار می رود در 
راستای این امر دقت شــود و مسئوالن نسبت به 

عدم اجرای آن اقدام کنند.

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی اصفهان:

 عقد خواهرخواندگی در قالب سند ۲۰۳۰ دستاوردی 
جز بی بندوباری ندارد

رییس اداره آموزش پیش دبســتانی و دوره 
اول ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: سامانه پیامکی تا چند روز آینده تهیه 

و راه اندازی می شود تا شــهروندان بتوانند 
کودکان بازمانــده از تحصیل را به آموزش و 
پرورش معرفی کنند. »نســرین باباپور« با 
بیان اینکه انسداد موانع بی سوادی یک طرح 
ملی اســت که آمار و اطالعات دانش آموزان 
بازمانــده از تحصیل را از مراکــز آمار، ثبت 
احوال، مراکز بهداشــت دریافــت می کند، 
اظهار کــرد: اطالعات دریافت شــده از این 
مراکز را با سیســتم سناد مطابقت می دهیم 
تا مشخص شــود هر دانش آموزی در کدام 

مدرسه مشغول به تدریس است و چه تعدادی 
از دانش آموزان جذب مدرسه نشده اند. وی 
با بیان اینکــه برای کــودکان صعب العالج 
طرح معلمان بــدون مرز در نظر 
گرفته شده اســت، افزود: در این 
طرح معلمان به صــورت رایگان 
به منازل کودکان شناسایی شده 
مراجعه کرده و به آنها آموزش های 
مورد نیاز را ارائــه می دهند.  وی 
با بیان اینکــه اکثر دانش آموازان 
مبتال به بیماری هــای خاص به 
بیماری ســرطان مبتال هستند، 
تصریح کرد: آدرس و مشخصات این بیماران 
را از بیمارستان سیدالشهدا دریافت و نسبت 
به اعــزام معلمــان داوطلب بــرای آموش 
آنان اقــدام می کنیم. وی با اشــاره به اینکه 
کــودکان کار، اتباع خارجی، کــودکان بی 
سرپرست و بدسرپرســت بیشتر در معرض 
ترک تحصیل قرار می گیرند، ادامه داد: برای 
ساماندهی تحصیلی این کودکان با بهزیستی 
و سازمان های مردم نهاد برنامه ریزی هایی را 

در دستور کار قرار داده ایم.

رییس اداره آموزش پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی آموزش و پرورش استان:

 سامانه پیامکی برای شناسایی بازماندگان از تحصیل 
راه اندازی می شود

استفاده از پساب شهری برای 
آبیاری کمربندهای سبز واقع 

در بزرگراه ها توصیه می شود. 
حدود 30 درصد آبیاری فضای سبز 

شهری با پساب انجام می شود

شــهردار عســگران بــه »زاینــده رود« گفت: 
مشــکل آب شــرب نداریــم ولــی مــردم در 
 حوزه کشــاورزی با بحران »کم آبــی« روبه رو

 هستند.
»داوود گودرزی« گفت: شهرداری برای آبیاری 
فضای سبز بیشــتر از آب چاه استفاده می کرد و 
در حال حاضر به وســیله دو تانکراجاره ای از آب 
قنات، برای آبیاری فضای سبز استفاده می کنیم. 
در مهرماه سال گذشته، گونه های گیاهی کم آب 
کاشت می شــد. گودرزی ضمن بیان این مطلب 

عنوان کرد: امسال نیز 700 اصله درخت مقاوم در 
برابر کم آبی، با صرف اعتباری بالغ بر ۲1 میلیون 

تومان کاشت شده است.
وی همچنیــن گفت:  طی 
مذاکرات صــورت گرفته با 
یک شرکت خصوصی دارای 
یک سیستم آبیاری نوین، 
در نظر داریــم برای آبیاری 
درختــان از این سیســتم 
نوین اســتفاده کنیم که در 
حال رایزنی با این شــرکت 

هستیم. البته ناگفته نماند این سیستم به صورت 

دستی برای ریشه درختان حالت یک مخزن قطره 
ای را دارد که کنار ریشــه قرار می گیرد و اجرای 
آن برای هــر درخت، بالغ بر 
3۵ هزار تومان هزینه  صرف 

می کند.
شــهردار عســگران با ابراز 
تاســف از اینکــه امســال 
کشــاورزان هیچ ِکشــتی 
نداشــتند، گفت: 198 لیتر 
در ثانیه حقابه زراعی مردم 
عسگران بوده که یک چهارم 
درختان را آبیاری می کردند؛ حــال ۴0 لیتر در 

ثانیــه از این مقدار حقابه کاهــش یافته که نمی 
توان با آن مقدار، یک هشــتم درختان را آبیاری 
کرد. همچنین در بحث آب شرب، مشکلی نداریم 
ولی به میزان پنج لیتــر از ۲1 لیتر در ثانیه از آب 
تخصیصی تونل کوهرنگ کاهش یافته است که 
خوشــبختانه با وجود مخزن ذخیره ای، هنوز به 

بحران کم آبی نرسیده ایم.
گودرزی در پایان از مدیر آب و فاضالب شهرستان 
تیران و کرون به دلیل مدیریت و نظارت صحیحی 
که بر توزیع آب داشــته و مانع بــروز هیچ گونه 
 مشــکلی در این بــاره اســت، تقدیر و تشــکر 

کرد.

شهردار عسگران: 
  امسال کشاورزان هیچ ِکشتی نداشتند!

اعظم محمدی

   فضای سبز شهر همچنان با شیوه »غرق آبی« آبیاری می شود؛  
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  جايگاه مردم را نزد ما از شمار رواياتى كه از ما 

نقل مى كنند بشناسید. 
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یادداشت

آیا تا به حال دوســت، همکار یا فردی در خانواده داشته اید 
که مدام حال تان را بگیرد و حس بدی به شما بدهد؟ این کار 
چه عادت او باشد، چه جزو خصوصیات اخالقی او یا هر چیز 
دیگری، به هر حال این آدم ها گاهــی می توانند چالش های 

جالبی در زندگی مان به وجود آورند!
 آدم های »ســمی« یــا »منفــی« می توانند نقــش مهمی 
در زندگی ما ایفــا کنند و اگر دقیق تر نــگاه کنیم می توانیم 
ببینیم، در واقع هیچ کســی ذاتا منفی یا سمی نیست، حتما 
مشــکلی وجود دارد که موجب می شــود از دید ما منفی به 

نظر برسد.
واقعیت این اســت که چیزهــای زیادی می توانیــم از این 
موقعیت ها یــاد بگیریم. در این مطلب به شــما می گوییم با 
چنین افراد و شــرایطی چگونه راحت تر برخورد کنید. فقط 

کافیســت یادتان باشــد به جای اینکه با یک اردنگی چنین 
آدمی را از خود دور کنید، از فرصت استفاده کنید و درمورد 

خودتان چیزهایی یاد بگیرید!
1یکی از نخســتین کارها و احتمــاال مهم ترین کاری که در 
زندگی هنگام مواجهه با افراد منفی انجام می دهم این است 
که از خودم می پرسم چه چیزی در این آدم مرا آزار می دهد، 
چه چیزی موجب می شود در مواجهه با این فرد احساس بدی 
داشته باشــم، آیا تجربه یا خاطره ای تلخ را به یادم می آورد، 
آیا حس خاصی را در من برمی انگیزد، آیا مانعی بر سر راهم 

ایجاد می کند؟!
وقتــی بفهمیــم چــه چیــزی را در ایــن آدم دوســت 
نداریــم و چــرا حال مــان را بــد می کنــد، می توانیــم 
بررســی کنیــم آیــا چیــزی اســت کــه بتوانیــم اول 
 در وجــود خودمــان آن را کنتــرل یــا هماهنــگ 

کنیم. 
دلیل اینکه اول بایــد به خودمان نگاه کنیم، این اســت که 
ببینیم این شــخص چه نقشــی می تواند در خودشناسی ما 
داشته باشد. بیشتر اوقات وقتی روی خودمان کار می کنیم 

این آدم ها از زندگی مان ناپدید می شوند یا تغییر می کنند.
وقتــی بــه خودتــان نــگاه می کنیــد ممکــن اســت 
 متوجــه شــوید مشــکل از قضــاوت شــما در مــورد این 

آدم هاست.
 یا ممکن اســت کارهایی انجام می دهند که شــما دوست 
ندارید؛ شاید هم قابل اعتماد نیستند و برای همین مشکالتی 

در زندگی تان به وجود می آورند. 
اگر بعد از بررسی ها دیدید راهی جز کنار گذاشتن آدم های 
منفــی از زندگی خــود ندارید، حــاال می توانیــد با خیال 
راحت تــری این کار را انجــام دهید. موضوع این اســت که 
دلیل حذف آدم های منفی از زندگی تان این نباشد که توان 

روبه رویی با چیزی را ندارید که از درون آزارتان می دهد.
بهترین نتیجه ای که خواهید گرفت این است که انگیزه های 

منفی درون خودتان را پیدا می کنید.

مبارزهباآدممنفیها!

هدی بانکی  

دانشگاهیدروان
»ترکیه«استخری
ویژهبرایشنای
گربههاطراحیو
راهاندازیکرده

است.

عکس روز

مرسیکهنیستی!
واقعا چرا یک نفر باید به رادیو زنگ بزنه و بگه آهنگ فالن 

خواننده رو پخش کنید؟ خب خودت دانلود کن گوش بده !
یارو رفته ۳۸ هزار سکه خریده. من تاحاال ۳۸ هزارتا از هیچ 

چیزی نداشتم!
فقط یک ایرانی می تونه یک دیس برنج رو با خورش بخوره 
و بعد یک پارچ نوشابه سر بکشه؛ ولی روی ساالدش  سس نزنه 

و بگه آخه چاق می کنه!
دختر خارجی نوشــته: مردی را پیدا کنید که اینطور که 

بیرانوند توپ را در آغوش گرفته بغل تان کند!
البته نظر لطفته ولی بیرانوند غالبــا بعد از این آغوش ها، توپ 
)معشوق( رو با دست تا نصف النهار مبدا پرتاب می کند، حاال 

هرجور راحتی !
 اگر به یکدیگر احترام بگذارید، یکدیگر هم به شما احترام 

می گذارد!
توجه کردین تو فیلم های هندی قدرت جاذبه زمین کمتر 
از جاهای دیگه هست؟ بعضی وقتا هم کال جاذبه زمین وجود 

نداره!
آرامش االنم را مدیون همســرم هســتم که وجود نداره. 

مرسی که نیستی!

اولعذرخواهیکن؛بعدرهنمودبده!
»محمود احمدی نژاد« به تازگی گفته برای حل مشــکالت بازار 
راهکار دارد. روزنامه خراسان در واکنش به این ادعای رییس جمهور 
سابق کشورمان نوشت: می گویند حافظه تاریخی ایرانی ها کمی 
ضعف دارد اما گویا برخی فراتر از این تصور کرده اند که ایرانی ها 
آلزایمر تاریخی دارند!  القصه محمود احمدی نژاد رییس جمهور 
سابق کشور روز پنجشنبه با اشاره به فشار اقتصادی بر مردم  و با 
بیان اینکه می شود در بازار ارز ثبات ایجاد کرد،  افزوده است: »من 
اعالم کردم راه دارد و می شود. می توان با سه یا چهار حرکت، این 
فضا را ســریع عوض کرد.«  احمدی نژاد گویا قصد تمسخر مردم 
ایران را دارد. آقای احمدی نژاد! مردم هنوز بحران ارزی دوره شما  و 
چند برابر شدن  قیمت ارز در کمتر از چند ماه را به خاطر دارند؛ اگر 
شما بلد بودید نسخه درست بپیچید چرا در آن زمان اقدام نکردید؟ 
دولتی که شما در راس آن قرار داشتید، در سال 91 نرخ تورم را به 

۳0 درصد و خرداد 92 به ۳5 درصد رساند. 
از ابتدا تا انتهای دولت احمدی نژاد )1۳۸۴ تا 1۳92( قیمت دالر 
حدود 29۸ درصد رشــد کرد یعنی از حدود 900 تومان به ســه 
هزار و 600 تومان رســید. احمدی نژاد اگر کمی منصف و صادق 
بود، باید نگاهی به عملکرد خود می انداخت بعد چنین ادعایی را 

بیان می کرد.

دوخط کتاب

»طنیندریاکجاست«دراصفهان
گروه موسیقی »چارتار« در جدیدترین کنسرت خود در اصفهان 

با مخاطبان دیدار می کند.
آلبوم جدید گروه موســیقی »چارتار« شامل 10 قطعه در چهارم 
بهمن ماه منتشر شــد و قرار اســت در کنســرت اصفهان برای 

طرفداران اجرا شود.
»آغــوش«، »دور«، »هجــرت«، »دریا کجاســت«، »برگرد«، 
»بنویــس«، »غــروب«، »تردید رفتن«، »چشــم بــی برابر« 
و»خلق«10 قطعه آلبوم »دریا کجاست«، ســومین آلبوم گروه 
چارتار پس از آلبوم های »باران تویی« و »جاده می رقصد« است.

گروه چارتار در کارنامه فعالیت های خود سابقه اجرا در جشنواره 
موسیقی فجر را دارد.

»آشوبم« که نخستین قطعه از آلبوم »باران تویی« به شمار می رود، 
مشــهورترین و پرطرفدارترین قطعه گروه »چارتار« اســت که 
مخاطبان برای شنیدن آن در هر کنسرت لحظه شماری می کنند. 
احسان حائری »شاعر«، آرش فتحی »آهنگساز«، آرمان گرشاسبی 
»خواننده« و آیین احمدی فر به عنوان »تنظیم کننده« در این اجرا 
همکاری دارند. کنسرت گروه »چارتار« روز پنجشنبه 1۴ تیرماه 
در دو نوبت 1۸:00 و 21:00 و جمعه 15:00 تیرماه ساعت 21:00 

در سالن »سیتی سنتر« اصفهان برگزار می شود.

خندوانه خبر آخرکیوسک

نفر رو به راســتی و از ته دلش 
دوست داشته باشه. ممکنه در 
طــول زندگیش بــا چندین نفر 
وارد رابطه بشه، ولی هیچ وقت 
نمی شه احساسش به اونا رو به 
معنای واقعی کلمه »عشــق« 

در نظر گرفت. 
عشــق واقعــی فقــط و فقط 
یــک بــار در زندگی ســراغ آدم 
میــاد و اگــر از دســتش بدی، 
 فقــط اشــک و آه بــرات باقــی 

می مونه.
ایستگاه پایانی
»کارین ژیه بل«

عشــق واقعی فقط یک بار در 
زندگی سراغ آدم میاد.

چرا دو نفر وقتی همدیگه رو 
دوســت دارن، بایــد از هم جدا 
بشــن؟ به نظر من، هیچ چیز در 
زندگی بهتر و قشنگ تر از این 
نیست که با کسی که دوستش 
داری با خیال راحت زمان سپری 

کنی.
می دونین چرا؟

بــرای اینکه بــه نظر مــن هر 
آدمی حداکثر یک بــار در طول 
زندگیــش پیــش میــاد که یک 

مقامات دولتی آمریکا به تازگی اعالم کردند: مــادران و کودکانی که به صورت 
غیرقانونی وارد آمریکا شوند، جدا از هم بازداشت خواهند شد.  به گفته آنها یکی 
از دالیل این کار جلوگیری از مهاجرت مادران به این کشور همراه با فرزندان شان 
است. در تصویر موردنظر، صحنه ای دلخراش از بازداشت مادر و فرزند مهاجر را 
در کشور آمریکا می بینید که در شبکه های اجتماعی بیننده های زیادی داشته 
است. این مادر و فرزند اهل »هندوراس« هستند و به صورت غیرقانونی قصد ورود 

به آمریکا را داشتند.

مادروفرزندمهاجریکهمعروفشدند

»الیکس تیچلمن« به جرم قتل یک کارمند گوگل به زندان افتاده بود ولی 
مدتی بعد آزاد شد. بعد از آزادی،  پلیس متوجه شد که او قربانی دیگری هم 
دارد و االن همه جا به دنبال اوست. الیکس سال قبل با بخشیده شدن بقیه 
محکومیت اش، آزاد شد. مطبوعات در آن دوران به الیکس لقب قاتل دختر 
تلفنی داده بودند. بعد از آزادی الیکس، مشخص شد او در قتل فردی دیگر 
نیز دست داشته، قتلی که حتی قبل از ماجرای »فارست هیز« انجام شده 
بود. او در سال 201۳ دوست پسرش »دین ریوپل« را دقیقا به همان روشی 
که فارست را کشته بود به قتل رساند. به گفته پرستار بچه های دین، الیکس 
بیش از حد زیبا، ولی حسود و مغرور بود و همین موضوع، دلیل دعواهای 

آنها بود. 

زیباترینقاتلزنجیرهایجهانکیست؟

دوازده پسر نوجوان که بین یازده تا شانزده سال سن دارند، به همراه مربی 
25 ساله شان، روز شنبه پس از شدت گرفتن سیالب ناشی از بارش سنگین 
باران در غاری واقع در پارک جنگلی استان شمالی »چیانگ رای« کشور 

تایلند گرفتار شدند. 
خانواده های این سیزده نفر در نزدیکی این غار با پهن کردن سفره ای، انواع 
میوه ها، دسرها، نوشیدنی های شیرین و شیرینی های مختلف را برای نجات 

فرزندان شان به »ارواح محافظ غار«پیشکش کرده اند.

عملیاتنجاتفوتبالیستهایتایلندیازیکغار

اینستاگرام

»گوچی« مهاجم تیم ملی فوتبال که طبق گفته »جهانبخش« به خاطر خانواده و پسرش 
تصمیم به خداحافظی از تیم ملی فوتبال گرفت، با انتشار عکسی از خود در کنار پسرش 

به نوعی این صحبت ها را تایید کرد.

»هانیه توسلی« با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت: در کنار »مرضیه«، دختر شجاع، 
قوی و زیبا؛ دختری با روحی بزرگ که می تواند خیلی از آرزوها و دغدغه های امروز ما را 

تحت تاثیر قرار دهد.

بهخاطرپسرم

بازیگرسینمادرکنارقربانیاسیدپاشیاصفهان

آیاایرانبهکویت»آب«صادرمیکند؟!
بعضی شــایعه ها این ویژگی را دارند کــه پس از هر بار تکذیــب، دوباره در 
موقعیت های حساس دیگر مطرح شوند و آن قدر جوالن دهند که خیلی ها آن 
را باور کنند. شایعه »انتقال آب به خارج از کشور« از این دست شایعه هاست. 
شایعه ای که هم در سال ۸2  و 95مطرح شد و هم این روزها.  برخی از کانال ها و 
صفحات مجازی با انتشار تصویر مقابل این شایعه که: »خوزستان و کارون آب 
ندارند، آن وقت آب ایران به کویت صادر می شود« را مطرح می کنند؛  جالب 
است که این شایعه اردیبهشــت ماه سال 1۳95 نیز در شبکه های اجتماعی 
تحت عنوان »انتقال آب دز به خارج از استان« مطرح شده بود. شایعه ای که 

ریاست اداره حفاظت محیط زیست دزفول آن را تکذیب کرد.
 اصل ماجرا چیست؟

»هدایت فهمی« معاون مدیـرکل دفتر بـرنـامه ریزی کالن آب و آبـفای وزارت 
نیـرو، با تکذیب انتقال 10 هزار لیتر آب در ثانیه به کویت به مدت ۳0 سال، 
گفت: تا جایی که اطالع دارم هیچ وقت تفاهم نامه انتقال آب به کشور کویت 

در زمان دولت اصالحات اجرایی نشد. 
معاون وزیر وقت در امور آب که حاال وزیر نیروی دولت دوازدهم نیز اســت، 

بابیان اینکه انتقال و فروش آب به دیگر کشور ها صحت ندارد، توضیح داد: قرارداد فروش آب به کویت که قبال در دهه هشتاد مطرح شده بود، با 
مخالفت بنده در آن زمان و االن مواجه شده است و اکنون هیچ تصمیم، طرح و پروژه ای برای انتقال و فروش آب به خارج از کشور وجود ندارد.

از شایعه تا واقعیت
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