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 به اشتراک گذاری 
مطالب خوب؛

امروز  یک وب سایت یا مطلب یا 
مقاله که به نظرتون مفید هست رو 
به دوستانتون معرفی کنید تا اونها 

هم بخونند.
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 فرار بزرگ! 
  پزشکان برای شانه خالی کردن از الزام نصب کارتخوان دالیل عجیبی مطرح کرده اند؛ 

 مدیر عامل یکی از بزرگ ترین کارخانه های قند اصفهان به جرم اخالل در بازار شکر دستگیر شد؛

حفره سیاه رانت در صنعت سفید
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سرمایه گذاری 1000 
 میلیارد تومانی ذوب آهن

 در تصفیه پساب

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان اعالم کرد:

3

تغییرات مدیریتی در باشگاه ذوب آهن 
باالخره انجام شد؛
  آقای داور

 به جای آقای وزنه بردار!

همه تخم مرغ های قهوه ای 
بازار، بومی نیست

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان:

3

6

با اجرای طرح محور گردشگری منطقه 11شهرداری؛

هویت قدیمی رهنان، جان دوباره ای می گیرد
اهمیت گسترش صنعت توریسم به عنوان سومین صنعت درآمد ساز در جهان 
امروزه به خوبی جایگاه خود را در کشور یافته است به طوری که افزایش طرح ها 
و برنامه هایی که بتواند به رونق گردشگری در شهرهای کوچک و بزرگ کمک کند در دستور کار 
مسئوالن امر قرار گرفته است. شهر اصفهان نیز که از دیرباز تاکنون به دلیل وجود بناهای تاریخی 
متعدد که بسیاری از آنها به عنوان شاهکار معماری در جهان شناخته می شود و هم چنین جریان 

صفحه   7بزرگ ترین رود فالت مرکزی از وسط شهر...
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نمایش کمدی آقای کارگردان
کارگردان: ایمان نظیفی

مجموعه فرهنگی فرشچیان
از 26 مرداد هرشب ساعت 21

موزه هنرهای معاصر
پیدایش/ مدیا: نقاشی

17 مرداد الی 1۵ شهریور

نمایش آنتیگونه
کارگردان: احسان جانمی

مجموعه فرهنگی فرشچیان
26 مرداد الی 8 شهریور
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نقض NPT همواره یکی از اصلی ترین دالیل اعمال 
محدودیت ها برای ایران از سوی آمریکا بوده است. 
ایاالت متحده طی ده سال اخیر در هر فرصتی ایران 
را متهم به زیر پا گذاشتن این معاهده کرده است. هر 
چند گزارشات پی در پی آژانس بین المللی انرژی 
هســته ای، همواره پایبندی ایران بــه اجرای این 
معاهده را تایید کرده بود؛ اما هیچگاه آمریکایی ها 
زیر بار تایید اقدامات ایــران در جهت رعایت مفاد 
این پیمان نرفته بودند . در آخرین گزارش ارسالی 
وزارت امور خارجه آمریکا برای کنگره این کشــور 
باالخره دولت آمریکا از ادعاهای اولیه خود مبنی بر 
اینکه ایران تعهدات هسته ای خود ذیل ان پی تی را 
نقض کرده، عقب نشینی کرده است. وزارت خارجه 
آمریکا پس از کــش و قوس هایی کــه مقام های 
آمریکایی از آن بــه عنوان »یکی از شــدیدترین 
کشــمکش های داخلی در دولت »دونالد ترامپ«، 
رییس جمهور آمریکا« تعبیر می کنند مجبور شده 
گزارش ارزیابی خود به کنگره در خصوص وضعیت 
پایبندی ایران به توافقات کنترل تســلیحاتی را به 
طرز چشمگیری تغییر دهد. گزارش ها حاکی است 
وزارت خارجه آمریکا در این گزارش به کنگره که 
ارزیابی ساالنه این وزارتخانه را از پایبندی یا عدم 
پایبندی ایران به توافق نامه های کنترل تسلیحات 
هســته ای را منعکس می کند، مجبور شده یافته 
ادعایی اولیــه خود را به طور کامل کنار گذاشــته 

و اعتراف کند کــه ایران تعهدات هســته ای خود 
ذیل یک توافق نامه کلیدی را نقض نکرده اســت. 
شبکه خبری ای بی ســی نیوز به نقل از منابع آگاه، 
گزارش داد در ســند نهایی که بهار ســال جاری 
برای کنگره ارسال شد این ارزیابی مطرح شده که 
ایران به تعهدات هســته ای خودپایبند بوده است. 
ای بی سی نیوز ادعا کرده یافته های بخش ایران در 
این گزارش به تایید دستگاه هایی مانند دفتر مدیر 
اطالعات مالی آمریکا، دفتــر وزارت دفاع و وزارت 
انرژی آمریکا رسید؛ اما مورد تایید بخش هایی دیگر 
واقع نشد. بر سر تایید این گزارش در میان مسئوالن 

وزارت امور خارجه، موجی از اســتعفاها و اخراج ها 
شکل گرفت. از جمله یکی از دستیاران ارشد »مایک 
پمپئو«، وزیر خارجــه آمریــکا در »اداره کنترل 
تسلیحاتی وزارت خارجه آمریکا« بر سر جابه جایی 
این گزارش از سمت خود استعفا داد. یک مقام ارشد 
وزارت خارجه آمریکا گفته که او در واقع اخراج شد 
که بخشــی از آن به دلیل سوءمدیریتش در همین 
گزارش بود. منابع مطلع گفته اند مجادالت داخلی 
بر سر این گزارش به اندازه ای شدید بود که گزارش 
نهایی توسط شورای امنیت ملی کاخ سفید رد شد و 
این شورا در بیانیه ای بی سابقه عدم موافقت خود را 

با یافته های این گزارش اعالم کرد. در نسخه نهایی و 
غیرعلنی این گزارش که اکنون برای کنگره آمریکا 
ارسال شده تنها به تلویح به »نگرانی هایی« درباره 
احتمال نقض تعهدات توســط ایران اشاره شده و 
برای پشــتیبانی از این ادعاها هم به گزارش های 
اثبات نشــده ای که رژیم صهیونیستی در خصوص 
برنامه هســته ای ایران مطرح کرده، استناد شده 
است. این رخدادها در حالی صورت گرفته که پس 
از کاهش تعهدات ایران در برجــام به دلیل خروج 
آمریکا، همواره یکــی از گزینه های پیش رو خروج 
ایران از معاهده ان پی تی بوده است. علی شمخانی، 
دبیر شــورای عالی امنیت ملــی و »محمد جواد 
ظریف« وزیر امورخارجه کشورمان یکی از اقدامات 
و تمهیدات جدی جمهوری اسالمی ایران در صورت 
خروج آمریکایی ها از برجام را عالوه بر موضوعاتی 
نظیر خــروج احتمالی ایران پــس از آمریکا از این 
قرارداد بین المللی و همچنین بازگشت وضعیت و 
صنعت هسته ای کشورمان به قبل از اجرای برجام، 
خروج ایران از »ان پی تی« عنوان کرده اند. هر چند 
این گزینه به عنوان یکی از آخرین انتخاب های ایران 
مطرح بوده و به منزله تیر خالص مذاکرات و توافق 
نامه برجام خواهد بود. فشار ناشی از نقض احتمالی 
این معاهده از سوی ایران طی ســال های اخیر از 
سوی آمریکا به کشــورمان تحمیل می شده است. 
پذیرش رعایت مفاد آن هم اکنون از سوی دولت و 
کنگره آمریکا شاید نشانی از تمایل به کاهش فشارها 

بر ایران و راهی برای شروع مذاکره باشد.

تالش »پمپئو« برای کاهش 
تنش ها بین آمریکا و دانمارک

در حالی که واکنش منفی دانمارک به پیشنهاد 
دونالد ترامپ در مورد خریــد گرینلند بر روابط 
دوستانه دو کشور سایه انداخته است، وزیر خارجه 
آمریکا در یک تماس تلفنی با همتای دانمارکی 
خود از نقش این کشور به عنوان متحد واشنگتن 
تقدیر کرد. وزارت خارجه آمریکا از تماس تلفنی 
مایک پامپئــو با یپه کوفود، همتــای دانمارکی 
خود خبر داده تا آن گونه که برخی منابع خبری 
گزارش داده اند، مناقشه میان دو کشور را تلطیف 
کند. وزارت خارجه آمریکا اعــالم کرد، وزیران 
خارجه آمریکا و دانمارک در گفت وگوی تلفنی 
خود بر لزوم تقویت همکاری هــای دوجانبه در 

قطب شمال تاکید کرده اند.

احتمال فروش جنگنده های 
فرانسوی بیشتر به هند

گفتــه می شــود ممکن اســت در ســفر آتی 
نخســت وزیر هنــد بــه فرانســه، این کشــور 
جنگنده هــای رافال بیشــتری را بــه دهلی نو 
بفروشــد. بنا بر گزارشــات، رافال های جدید به 
قیمت پایین تری نسبت به ۳۶ عددی که در سال 
۲۰۱۶ به هند فروخته شــده بود، ارائه می شود. 
نارندرا مؤدی، نخســت وزیر هند نیز در صفحه 
توییتری خود از ســفرش به کشورهای فرانسه، 
امارات و بحرین در چند روز آینده خبر داد. به نظر 
می رسد هند برای حفظ برتری خود در برابر پکن 
و اسالم آباد ظاهرا به ۲۰۰ تا ۲۵۰ جنگنده با وزن 

متوسط نیاز دارد.

چین، کانادا را مسئول وخامت 
روابط دانست

چین، کانادا را مســئول وخامت روابط دو کشور 
دانست و از این کشور خواســت در مواضع خود 
بازنگری کند. پکن، آزادی منگ وانژو، مدیر مالی 
شرکت مخابراتی هواوی را خواستار است که در 
ماه دسامبر سال گذشــته به درخواست آمریکا 
بازداشت شــد. ســخنگوی وزارت خارجه چین 
گفت ما از کانادا می خواهیم در مورد اشتباهات 
خود تفکر کند و مواضــع و نگرانی های چین را 

جدی بگیرد و منگ وانژو را فورا آزاد کند.

کشف ۲ اختالس میلیاردی 
دیگر از دختر نواز شریف

»دکتر جاوید اقبال« مدیرکل ســازمان بازرســی 
پاکستان از کشــف اختالس جدید ۱۳۰ میلیون 
روپیه ای »مریم نواز« دختر نواز شریف خبر داد. وی 
گفت: این حجم از پول ها توسط افراد مختلفی دست 
به دست شده بود تا از کشور به راحتی خارج شود. 
گفتنی اســت؛ پیش از این »مریم نواز« دختر نواز 
شریف، نخست وزیر سابق پاکستان به اتهام مشارکت 

در فساد مالی و اقتصادی روانه زندان شده بود.

شرط مرکل برای بازگشت 
روسیه به »جی 7«

بعد از سخنان رییس جمهور فرانسه درباره مشروط 
بودن بازگشت روســیه به »جی 7« به حل بحران 
اوکراین، صدر اعظم آلمان هم برای بازگشت مسکو 
به این گروه شرط و شروط گذاشت. »آنگال مرکل« 
در آستانه نشســت »جی ۸«، بازگشت روسیه به 
این گروه و تبدیل دوبــاره آن به »جی ۸« را به حل 
اختالفات غربی ها با مسکو درباره اوکراین و موضوع 
شــبه جزیره کریمه منوط کرد. پیــش از مرکل، 
»امانوئل مکرون« رییس جمهور فرانسه که ۲۸ مرداد 
در فرانسه میزبان »والدیمیر پوتین« رییس جمهور 
روسیه بوده اســت، در این باره اظهارنظر کرده بود. 
او تاکید کرد تا زمانی که بحــران اوکراین برطرف 
نشود، روسیه اجازه بازگشــت به گروه »جی ۸« را 
که با حذف مسکو به گروه »جی 7« تبدیل شده 

است، ندارد.

گزارش جنجالی به کنگره رسید

جزییات جدید از مهم ترین 
سامانه پدافندی ساخت ایران

معاون وزیر دفاع گفت: سامانه باور ۳7۳ قابلیت 
دفاع از فضای کشــور از سطوح پایین تا ارتفاع 
۶۵ کیلومتــری را دارد، بــرد آن حدود ۳۰۰ 
کیلومتر اســت، قابلیت کشــف و شناسایی و 
اولویت بنــدی همزمان ۱۰۰ هدف را داشــته 
و می تواند با ۶ هدف به طــور همزمان درگیر 
شود. سردار قریشــی، ویژگی برجسته سامانه 
باور ۳7۳ را بومی بودن آن به ویژه استفاده در 
زمینه سوروس های نرم افزاری داخلی برشمرد 
و ادامــه داد: این ویژگــی از آن جهت اهمیت 
دارد که ســامانه های خارجی ســوروس های 
نرم افزاری شــان در دســت بیگانگان است که 
در زمان بهره برداری می تواند مشکالتی را در 
پی داشته باشــد و در صورت بروز مشکل این 
کدها در اختیار دشــمنان ما هم قــرار گیرد؛ 
اما ســامانه باور تمامی اجــزای نرم افزاری و 
سخت افزاری اش در اختیار متخصصان داخلی 
خودماست. سردار قریشــی، ویژگی دیگر این 
سامانه به نسبت مشــابه خارجی آن همچون 
اس ۳۰۰ را به روز بودن آن عنوان کرد و گفت: 
طراحی سامانه ای همچون اس ۳۰۰ برای چند 
دهه گذشــته است. در حالی که ســامانه باور 
۳7۳ متناسب با شرایط روز طراحی و ساخته 

شده است.

نماینده مردم کاشان:
سهم دریای خزر محفوظ و 

ثابت است
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس 
شورای اسالمی گفت: هرگونه معاهده ای برای 
تغییر در سهم ایران در دریای خزر امضا شود، 
باید در مجلس شــورای اســالمی به تصویب 
برسد و تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده و سهم 
دریای خزر محفوظ و ثابت اســت. سید جواد 
ساداتی نژاد اظهار کرد: انتقال آب دریای خزر 
به اســتان ســمنان نه تنها در ایــران بلکه در 
کشورهای دیگر نیز چنین طرح و انتقال هایی 
انجام شده و نتایج و مباحث خاص خود را دارد. 
وی پیرامون اســتفاده از آب دریا افزود: برای 
آب شــرب از دریا، با اســتفاده از دستگاه های 
شیرین ســازی باید بهره برد و تغییرات محیط 
زیســتی را نیز به دنبال دارد، می توان آب های 
شور موجود در مناطق کویری را با هزینه های 
کمتر شیرین سازی و استفاده کرد و این موضوع 
نیاز به برسی بیشتری دارد. ســاداتی نژاد در 
خصوص طرح بازگشــت فرزندان مسئوالن به 
کشور عنوان کرد: بنده نیز جزو امضاکنندگان 
این طرح و مطرح شدن آن در مجلس هستم و 

امیدوارم این اتفاق رقم بخورد.

ادعای رسانه سوئدی:
ایران به زودی نفتکش انگلیسی 

را آزاد می کند
شبکه تلویزیونی SVT سوئد به نقل از یک منبع 
آگاه در وزارت امور خارجه این کشور مدعی شد 
ایران ظــرف روزهای آینده نفتکش انگلیســی 
»اســتینا ایمپرو« را آزاد خواهد کرد. یک مقام 
وزارت امور خارجه ســوئد به شبکه SVT گفته 
است: »محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران 
در گفت وگوهای اخیر به طور علنی ابراز امیدواری 
کرده است که به زودی راهکاری برای رفع توقیف 
نفتکش استینا ایمپرو پیدا شود ولی ما نمی توانیم 
فاش کنیم که در نشســت هایمان با ظریف چه 
صحبت های دیگری مطرح شــده است.« شبکه 
تلویزیونی SVT در حالی به نقل از مقامات سوئدی 
ادعا می کند که نفتکش استینا ایمپرو به زودی آزاد 
خواهد شــد که ایران رفع توقیف این نفتکش را 

منوط به تکمیل روند قضایی کرده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی
نماینده مجلس:

معاون اول رییس جمهور گفــت: دولت با اجرای 
فعاالنه راهبــرد مقاومت به دنبال بــی اثر کردن 
راهبرد فشار همه جانبه آمریکایی هاست. اسحاق 
جهانگیــری خاطرنشــان کرد: دولت بــا اجرای 
راهبرد مدنظر مقام معظــم رهبری، یعنی راهبرد 
مقاومت به دنبال بی اثر کردن راهبرد فشــار همه 
جانبه آمریکایی هاســت و اجرای راهبرد مقاومت 
را کامال فعاالنه دنبال می کند و خوشــحالم اعالم 
کنم که در نتیجه اجرای این راهبرد طی یک سال 
گذشته با وجود فشارهای همه جانبه آمریکایی ها، 
اهداف اصلی دشــمنان ملت ایران محقق نشده و 
امروز به هر بخشی که نگاه می کنیم می بینیم که 
درست برعکس خواســته آمریکایی ها فعالیت ها 
و سازندگی ها در حال اجراســت. وی تاکید کرد: 
وظیفه ما این اســت که امید مــردم را به عنوان 
بزرگ ترین سرمایه یک کشــور زنده نگه داریم و 
همه مســئوالن و عالقه مندان به ایران باید پای 

کار بیایند.

دولت راهبرد مقاومت را 
فعاالنه دنبال می کند

معاون اول رییس جمهور:

کافه سیاست

عکس  روز 

رفتار غیرعادی نخست وزیر 
انگلیس در دیدار با مکرون

نخســت وزیر انگلیــس در زمــان مالقات با 
رییس جمهوری فرانســه، پای خــود را روی 
میز کوچک یکی از دفاتر کاخ الیزه گذاشــت. 
خبرگزاری رویترز عکــس و فیلم این حرکت 
غیرمعمول دیپلماتیک را با عنوان »احســاس 

بودن در خانه خود« منتشر کرده است.

آمریکا نمی تواند  خلیج فارس را ناامن کند

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مردم شاهین شهر درباره اصالح ساختار 
بودجه و التزام دولت به ارائه طرح روشن و شفاف 
گفت: متاسفانه دولت، مجلس را از فرآیند اصالح 
ساختار بودجه حذف کرد و کنار گذاشت، چون 
قرار بود دولت ظرف چهار مــاه، الیحه اصالح 
ســاختار بودجه را به مجلس ارائه کند، اما این 
کار را نکرد.حســینعلی حاجی دلیگانی، افزود: 
در واقع دولت به جای تهیه الیحه اصالح ساختار 
بودجه، ۹ بسته را آماده کرده و گزارش خود را 
در شورای هماهنگی اقتصادی قوا هم ارائه کرده 
و عمال نظر مجلس دیگر در این بــاره اثرگذار 
نخواهد بود. عضو کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس تصریح کرد: دولت تخلف کرده اســت، 
چون باید الیحه اصالح ساختار بودجه را تهیه 
می کرده و ابتدا در مجلس تصویب و تبدیل به 
قانون می شد و سپس آن را اجرایی می کرد، ولی 

متاسفانه این کار را انجام نداده است.

دولت، مجلس را از اصالح 
ساختار بودجه حذف کرد

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

وزیر دفاع گفت: امروز صنایع دفاعی به پشــتوانه 
شبکه بزرگ خصوصی همراه خود بالغ بر ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان شــرکت های خودروسازی قرارداد 
دارند و حدود ۲۵۰۰ میلیــارد تومان نیز در حال 
انعقاد قرارداد هستند. امیر حاتمی افزود: مبتنی 
بر رویکرد دســتیابی و قابلیت دفاع راهبردی در 
حوزه موشــکی با توســعه فناوری دقت افزایی به 
جایی رســیده ایم که تمامی موشک های تولیدی 
نقطه زن و دقیق هستند. وی تاکید کرد: بر اساس 
تصمیم راهبردی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای 
فتواهای مهــم و تاریخی رهبــر معظم انقالب در 
حوزه موشکی هیچ نوع موشکی با سر جنگی غیر 
متعارف طراحی نکرده ایم و خود را متعهد می دانیم 
تنها با ســر جنگی متعــارف مؤلفــه بازدارندگی 
کشــور را حفظ کنیم.ما به اثربخشی موشک ها از 
طریق دقت افزایی، افزایش مانورپذیری، سرعت و 
قدرت انفجاری متعارف برای غلبه بر سامانه های 

پدافندی دشمن تمرکز داریم.

هیچ موشک غیرمتعارفی 
طراحی نکردیم

وزیر دفاع:

وزیر امور خارجه گفت: مــا برای حفظ امنیت 
خلیج فــارس تالش می کنیــم و آمریکا بداند 
نمی تواند ناامنی بــرای این منطقه ایجاد کند. 
محمدجواد ظریف با بیــان اینکه ایران با هزار 
و ۵۰۰ مایل ســاحل بزرگ ترین کشور خلیج 
فارس اســت، تصریح کرد: نیمی از تنگه هرمز 
تحت کنترل ماست، کســی نمی تواند امنیت 
تنگه هرمز را بدون ایران تامین کند، دشمنان 
بدانند که نمی تواند ناامنــی ایجاد کنند. وزیر 
امور خارجه گفت: چرا کشورها اجازه می دهند 
آمریکا برای آنان قلدری کنــد، آمریکا زورگو 
است و ما زیر بار زور نمی رویم. وی با بیان اینکه 
به تازگی به اسکاندیناوی دعوت شده و به این 
شبه جزیره سفر کرد، به ســفرش به ژاپن در 
آینده نزدیک اشــاره کرد و درباره تحریمش 
توسط آمریکا، گفت: به رغم اینکه آمریکا من 
را تحریم کرد، ولی دارم کارم را انجام می دهم.

 آمریکا نمی تواند
 خلیج فارس را ناامن کند

پیشخوان

بین الملل

 ایان الیاسون، وزیر خارجه پیشین ســوئد، رییس اجرایی موسسه 
مطالعات بین المللی ســوئد ســیپری )sipri( و معاون پیشــین 
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در پاســخ به این سوال که ایاالت 
متحده مدعی است غذا و دارو شامل تحریم های این کشور نیست؛ اما 
برای خرید این دو مشکالتی را ایجاد می کند، نظر شما در خصوص این 
تناقض چیست، گفت: کاالهای انسان دوستانه از تحریم ها مستثنی 

هستند و دلیل اولیه شکل گیری سازوکار مالی اروپا هم همین مسئله 
بود. وی با تاکید بر اینکه اصول حقوق بشر می گوید مردم باید به غذا و 
دارو دسترسی داشته باشند، ادامه داد: برای ما این تناقض قابل قبول 
نیست. وزیر خارجه پیشین سوئد همچنین در پاسخ به این سوال که 
آیا با توجه به اینکه تعهد اروپا به ایران تنها منوط به اقالم انسان دوستانه 
نیست، اینستکس پاسخگوی نیاز ایران خواهد بود یا خیر؟ گفت: این 

سازوکار قطعا حوزه غذا و دارو را پوشش خواهد داد؛ اما  می دانم که 
ایران خواهان فروش نفت خود است و حوزه های بیشتری را مدنظر 
دارد. رییس هیات مدیره موسسه سیپری در خصوص امکان عضویت 
ســوئد در اینســتکس گفت: من وزیر امورخارجه پیشین هستم و 
نمی توانم از طرف دولت صحبت کنم؛ اما می دانم دولت سوئد در حال 

بررسی این مسئله است.

وزیر خارجه پیشین سوئد:
سوئد در حال بررسی پیوستن به اینستکس است

 آمریکا از متهم کردن ایران به نقض NPT عقب نشست؛

پرونده قضایی حراج 60 تن 
طال کجاست؟

بــه نــام تولید بــه کام 
کارمندان بانک

چهل سال دوم برای ما بهتر 
و برای دشمنان بدتر خواهد بود

تولید در 70 خان مشکالت

بعد از انتشار خبر بازداشت مدیرعامل ایران خودرو، خبر دیگری در رسانه ها 
منتشر شد که عجیب تر از خبر اول بود. رسانه ها اعالم کردند که فریدون 
احمدی، نماینده زنجان و محمد عزیزی، نماینده ابهر به دلیل اخالل در بازار 
خودرو بازداشت و به زندان اوین منتقل شده اند و با قرار وثیقه یک میلیارد 
تومانی آزاد  هستند؛ اما بر خالف آنچه که برخی رسانه ها اعالم کردند که 
این دو نفر با قرار وثیقه یک میلیاردی آزاد شدند، بنا بر ادعای یاشار سلطانی، 
همچنان در زندان به سر می برند. سلطانی در توییتر خود نوشت: برخالف 
آنچه در برخی رسانه ها اعالم شده، احمدی و عزیزی دو نماینده مجلس 

شورای اسالمی که به اتهام معاونت در اخالل بازار خودرو بازداشت شده اند؛ 
از زندان آزاد نشده اند. قرار وثیقه صادره آنها ۱۰ میلیارد تومان است و فعال 
به لحاظ عدم امکان تودیع وثیقه در اوین به درمی برند. علیرضا سلیمی، 
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، بازداشت این دو نماینده مجلس را 
تایید کرده؛ اما گفته هنوز اسناد مرتبط با بازداشت آنها توسط قوه قضاییه 
به مجلس نرسیده و به همین دلیل جلسه هیئت نظارت در رابطه با آنها،به 
زودی برگزار خواهد شد. سلیمی گفت: تا این لحظه مدارک الزم و اسناد 
مرتبط با بازداشت دو نماینده مجلس توسط قوه قضاییه به هیئت نظارت بر 

رفتار نمایندگان نرسیده است. یک منبع آگاه به تابناک گفته که یکی از این 
دونماینده واسطه خرید چند هزار خودرو از یکی از خودرو سازهای کشور 
توسط یک فرد خاص بوده و به احتمال زیاد این پرونده مربوط به همین 
موضوع تشکیل شده است. گفتنی است ؛ فریدون احمدی از نمایندگانی 
محسوب می شده که موافق افزایش قیمت خودرو بوده است. احمدی در 
مصاحبه ای گفته بود باید بپذیریم که قیمت خودروهای مدنظر قرار گرفته 
شده باید افزایش داشته باشد. همچنین محمد عزیزی نماینده ابهر پیش از 

این به خاطر دخالت در بازار پوشک یکبار بازداشت شده بود. 

چهره ها

جزییاتی تازه از اتهام نماینده بازداشت شده:
خرید چند هزار خودرو از طریق یک واسطه

علیرضا کریمیان
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مشکلی در تامین نیاز آبی کشاورزان غرب و شرق اصفهان نداریم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی 
استان:

همه تخم مرغ های قهوه ای 
بازار، بومی نیست

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهــان گفت: همــه تخم مرغ هــای قهوه ای 
بسته بندی شده که در بازار عرضه می شود، بومی 
نیست بلکه از مرغداری ها به بازار می آید این در 
حالی است که انواع بومی آن در مزارع یا روستاها 

نگهداری می شود و پرورش می یابد. 
زهرا فیضی اظهار کرد: تشــخیص بومی بودن یا 
نبودن تخم مرغ ها از طریق شناســایی شرکت 
تولیــد کننده آنهــا صورت می گیرد. بســیاری 
از تخــم مرغ های قهوه ای توســط کارخانه های 
صنعتی تولید می شود؛ اما به دلیل استفاده نژاد 
خاصی از مرغ هــا این محصول رنگ می شــود. 
وی افــزود: رنگ پوســت تخم مرغ هــای بومی 
قهــوه ای کمرنگ اســت و الزم اســت مردم در 
خرید روزانــه خود به این موضوع دقت داشــته 
باشند. مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان تصریح کرد: فروش تخم مرغ های 
بومی بدون بســته بندی و مجوز در بازار تخلف 
اســت زیرا همه واحدهای تولیــدی تخم مرغ 
باید پروانه کســب دریافت کرده باشند. فیضی 
افزود: ۹۰ درصد تخم مرغ هــای قهوه ای که در 
 بازار به فروش می رســند صنعتی بــوده و تنها

 ۱۰ درصد از آنها بومی است.

تولید و توزیع بیش از ۱۰ هزار 
تن گوشت قرمز در استان

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: عشایر 
استان اصفهان ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز را 

تولید و روانه بازار کردند.
 مختار اســفندیاری ادامه داد: این میزان گوشت 
قرمز از ابتدای امســال تاکنون با همت ســاکنان 
مناطق عشــایر نشین اســتان شــامل سمیرم، 
فریدون شهر، شهرضا، دهاقان، جرقویه و چادگان 
تولید و روانه بازار مصرف شــده است. وی با بیان 
اینکه این اســتان از نظر تولید محصوالت دامی و 
صنایع دســتی عشــایر در رتبه های اول تا پنجم 
کشور قرار دارد، افزود: همچنین در این مدت ۵۵ 
هزار تن محصوالت لبنی شامل پنیر، کشک، کره 
و ماست و ۳۰۰ تن عسل توسط مردم عشایر نشین 

استان تولید شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری 
اصفهان:

 تحقق دولت الکترونیک 
مستلزم مشارکت نهادهاست

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان 
گفت: دولت الکترونیک در این خطه با مشارکت 
و هم افزایی همه دســتگاه ها محقق می شــود و 
جزیره ای عمل کردن در این راســتا آفت جدی 
است. ایوب درویشــی اظهارداشت: الکترونیکی 
شدن در گام نخســت به ســرعت و دقت بهتر 
دستگاه ها، ســازمان ها و نهادها می انجامد و در 
گام بعدی تسهیل امور و رضایت بیشتر مردم را 
در پی دارد؛ اما نیاز است تا مسئوالن یکپارچگی و 
فعالیت هدفمند را در دستور کار قرار دهند. وی با 
بیان اینکه پیاده سازی استعالمات بین دستگاه ها 
برای رد و بدل کردن مکاتبــات و کاهش آمد و 
شــد از جمله موارد اهمیت این مسئله به شمار 
می رود، گفت: این امر سهولت ارتباطات اداری با 
یکدیگر و همچنین با مردم را در پی دارد.درویشی 
از بخش خصوصی به عنوان یکــی از محورهای 
اصلی الکترونیکی شــدن نام برد و ادامه داد: در 
هر یک از طرح ها، برنامه ها و همچنین محتواها از 
بخش خصوصی و فعاالن علمی و اقتصادی به طور 
ویژه استفاده می شود و در این راستا نظام صنفی 

رایانه ای خدمات گسترده ای ارائه می  دهد.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
راه اندازی سامانه ملی امالک 

در کالن شهرها تا پایان سال
وزیر راه و شهرســازی از راه اندازی سامانه ملی 
امالک و اسکان در کالن شهرها و شهرهای بزرگ 
تا پایان امسال خبر داد و گفت: ۸ پایانه سیستمی 
اطالعات به ســامانه امالک متصل خواهند شد. 
محمد اسالمی اظهار کرد: سامانه ملی امالک و 
اســکان با یک تغییر رویکرد و با استفاده از دیتا 
ماینیگ به صورت یکپارچه راه اندازی خواهد شد. 
وی تصریح کرد: بر این اســاس در این سامانه از 
اطالعات شهرداری ها، صدور پروانه ساختمانی و 
پایان کار که الکترونیکی است، استفاده می شود.

با وجود افزایش امیدها به حل و فصل اختالفات چین و آمریکا بر سر 
مسائل تجاری، پیامدهای این جنگ به تدریج در حال آشکار شدن 
است و نرخ رشد اقتصادی هر دو طرف درگیر در مقایسه با قبل کاهش 
پیدا کرده اســت. در حال حاضر انگلیس، آلمان، روسیه، سنگاپور و 
برزیل با خطر جدی رکود مواجه هستند و پیش بینی می شود اقتصاد 
آمریکا نیز در صورت تداوم روند فعلی تا سال ۲۰۲۱ وارد رکود شود. 
انجمن ملی تجارت و اقتصاد آمریکا در نظرسنجی از فعاالن خود اعالم 

کرد ۷۴ درصد اعضای آن معتقدند که بزرگ ترین اقتصاد دنیا در سال 
آینده یا سال ۲۰۲۱ وارد رکود خواهد شد. رشد اقتصادی آمریکا طی 
سه ماهه دوم سال در مقایسه با سه ماهه نخست به میزان ۰/۹درصد 
کمتر شده است. دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا گفته است که 
برای رسیدن به توافق تجاری با چین عجله ندارد و توافق جدید باید 
مطابق با شرایط آمریکا باشد. وی که تاکنون بر ۲۰۰ میلیارد دالر از 
محصوالت وارداتی آمریکا از چین تعرفــه ۱۰ تا ۲۵ درصدی وضع 

کرده، تهدید کرده است که در صورت نرســیدن به توافق تجاری با 
چین، ۳۰۰ میلیارد دالر باقی مانده از محصوالت وارداتی چین را نیز 
مشمول تعرفه خواهد کرد. در شرایطی که به نظر می رسد همه چیز 
در اقتصاد جهانی به گام های بعدی این دو کشور بستگی دارد، مدل 
سنجی جدید انجام شده توسط بلومبرگ نشان می دهد که در صورت 
تداوم جنگ تجاری، رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۱ به میزان یک 
درصد و متوسط رشد اقتصادی جهان ۰/6 درصد کاهش خواهد یافت.

زیان نیم تریلیون دالری اقتصاد جهان از جنگ تجاری

واردات شکر در مدت چهار ماهه امسال از ۲/۵برابر 
کل واردات سال گذشته بیشــتر بوده است، قیمت 
شکر طی یک سال گذشته بیش از ۲ برابر شده؛ اما 
هنوز هم شکر در بازار نایاب است. با وجود  اختصاص 
ارز دولتی به واردات شکر و افزایش تولیدات داخلی 
به دلیــل بارندگی های خوب فصلــی؛ اما همچنان 
حفره ای بزرگ در بازار وجود دارد که شکر را در خود 
می بلعد. این درهای مخفی پس از گذشــته بیش 
از یک سال نوســانات، اندک اندک در حال نمایان 

شدن است.
طی یک سال اخیر نه تنها رانت در بازار شکر رخنه 
کرده، بلکه کارشناســان هشــدار داده اند که فشار 
دولت بر تولید کنندگان و سیاست های باری تامین 
این ماده برای بازار منجر بــه نابودی زنجیره تولید 
شکر در کشور خواهد شــد. برخوردهای دستوری 
دولت در بازار شکر از جمله کاهش نرخ خرید چغندر 
قند از کشاورزان و مصوبه قیمت فروش کارخانه ها 
از سویی و اعطای مجوز واردات شکر به سازمان های 
غیر مرتبط با بازار از جهتی دیگر موجب ایجاد یک 
شبکه رانتی گسترده در بازار شکر شده که بخشی 
از آن با دستگیری مدیر عامل کارخانه قند اصفهان 
به دلیل اخالل در بازار شکر رونمایی شده است. بر 
اساس اعالم رییس کل دادگستری استان اصفهان، 
مدیرعامل کارخانه قند نقش جهان اصفهان و دو تن 
از همکاران وی که به طور گسترده اقدام به عرضه و 

توزیع خارج از شبکه شکر می کردند، شناسایی شده 
و با صدور قرار قانونی توسط بازپرس رسیدگی کننده 
بازداشت و روانه زندان شــدند. بر اساس تحقیقات 
اولیه به عمل آمده مشخص شــده که این افراد در 
چند ماه ابتدایی ســال جاری بیــش از ۴۷۰۰ تن 
شکر را با قیمت بالغ بر ۱6۰۰ تومان بیش از قیمت 
مصوب با سندســازی و بهره گیری از دالالن عرضه 
کرده و در مجموع مبلغــی بیش از ۷6 میلیارد ریال 
به جیب زده اند. عالوه بر مقدار فروخته شــده بیش 
از ۱۰۰۰ تن شکر هم در انبارهای متهمان کشف و 
ضبط شده اســت. این اخاللگران در حالی دستگیر 

شدند که دولت در ماه های اخیر تالش کرده است تا 
با دستورالعمل های مختلف راه دزدی در بازار شکر 
را ببندد؛ اما آنگونه که از شواهد پیداست منبع رانت 
در خود شبکه تولید و توزیع شکر مخفی شده است. 
دولت در مرداد ماه گمرک را موظف کرد که تنها با 
اخذ تاییدیه شــرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت 
به ترخیص شکر از گمرک اقدام کند. بر این اساس 
عرضه شکر خام توســط انجمن صنفی کارخانجات 
قند و شــکر به قیمت مصوب با نظارت و هماهنگی 
شرکت بازرگانی دولتی ایران به شبکه توزیع معرفی 
شده از سوی وزارت صمت، صورت خواهد پذیرفت؛ 

این وضعیت در حالی است که رانت خواران اصفهان 
دقیقا جزو همین دست از افرادی هستند که دولت 
ترخیص شــکر را منوط به تایید آنها دانسته است. 
ناکامی دولت در تنظیم بازار شــکر موجب شده تا 
در پنجشــنبه هفته گذشــته دفتر بازرسی ریاست 
جمهوری طی مکاتبه ای بــه دلیل کمبود و افزایش 
قیمت شکر خواستار جلوگیری از صادرات احتمالی 
شکر از ســوی برخی صنایع وابسته به شرکت های 
بسته بندی شود. بر این اساس سازمان بازرسی دفتر 
ریاست جمهوری طی بخشنامه ای بر تشدید نظارت 
بر تولید، ســهمیه بندی و عرضه شکر تاکید کرده و 
خروج کاالی شکر تحت هر عنوان )به جز مواردی که 
جهت صادرات محصول نهایــی به عنوان ماده اولیه 
ورود موقت می شود( را از کشور ممنوع کرده است. 
ناکامی در بازار شکر موجب شده تا فشارها بر دولت 
برای حذف تخصیص ارز به این محصول بیشتر شود 
در حالی که دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر را وارد 
می کند و قیمت تمام شــده شــکر تولید داخل نیز 
کمتر از ۵ هزار تومان نیســت، معامالت عمده شکر 
در بازار نیز بیش از ۵ هزار و تا نزدیکی ۵۵۰۰ تومان 
گزارش شده اســت. در واقع هیچ اثری از نرخ خرید 
۳ هزار تومان از کارخانه های تولید شکر و همچنین 
واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. در شرایط فعلی 
حذف ارز تخصیصی به شکر نه تنها می تواند به حذف 
دالالن و رانت خواران در این بازار منجر شــود بلکه 
در نهایت زنجیره تولید عرضه و مصرف شکر را هم از 

طمع دالالن آزاد می کند.

حفره سیاه رانت در صنعت سفید
 مدیر عامل یکی از بزرگ ترین کارخانه های قند اصفهان به جرم اخالل در بازار شکر دستگیر شد؛

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع اســتانداری اصفهان گفت: نقاط قوت شهرک های فناوری و علمی- 
تحقیقاتی را باید با تمام توان تقویت کرد. ســید حسن قاضی عسگر با اشــاره به اینکه انتخاب مدل مناسب توسعه 
مناطق ویژه نوآوری یکی از چالش های مناطق علم و فناوری است، افزود: ایجاد پارک علم و فناوری و راه اندازی آن 
خود نیازمند نوعی فناوری با نام فناوری نرم است. وی تصریح کرد: ما در اصفهان و در امر جریان توسعه صنعتی خوب 
پیش رفته ایم؛ اما به شدت به جریان های توسعه سیستمی و یادگیری نیازمندیم. قاضی عسگر نساجی و پوشاک را 
اولویت استان دانست و گفت: اصفهان باید در حوزه علم و فناوری در موضوعات حمل و نقل ریلی، گردشگری، کشت 

گلخانه ای، ساخت تجهیزات پزشکی، به یوتکنولوژی و شهر هوشمند نیز در اولویت های نخست بپردازد.

نساجی و پوشاک 
اولویت استان است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری اصفهان:

ری
ندا

ستا
 ا

  عکس روز

رونمایی از لکسوس LC 500 مدل 2020

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: مجموعه ســرمایه گــذاری ذوب آهن اصفهان در 
بخش تصفیه پساب بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان اســت و این هزینه در حالی انجام می شود که 
این شــرکت از مشــکالت نقدینگی رنج می برد. منصور یزدی زاده، اظهار کرد: اجرای این طرح 
از ســوی ذوب آهن اصفهان در راستای مســئولیت های اجتماعی این شــرکت انجام می شود و 
از ســوی دیگر از لحاظ اقتصادی به خصــوص در کنار معضل آب اصفهان تاثیرگذار اســت. وی 
افزود: زمانی که سنگ بنای ذوب آهن به زمین زده شــد، سهم آب این شرکت از زاینده رود یک 
مترمکعب بر ثانیه بود کــه با اجرای پروژه های مختلف مصرف بهینه آب و همچنین اســتفاده از 
پساب، اکنون ســهم آب ذوب آهن از زاینده رود به کمتر از چهار دهم مترمکعب برثانیه رسیده 
است. مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: مجموعه ســرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان 
در بخش تصفیه پســاب بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان اســت و این هزینه در حالی انجام می شود 
که این شــرکت از مشــکالت نقدینگی رنج می برد. وی تاکید کرد: به دلیل اهمیت پروژه تصفیه 
پساب قرار اســت تا افق ۱۴۰۴ مصرف ذوب آهن از آب زاینده تنها درصدی برای مصارف شرب 
باشــد و مصرف صنعتی از بخش تصفیه پساب تامین شــود. یزدی زاده یادآور شد: شرکت ذوب 
آهن اصفهان به عنوان نخســتین صنعت اســتان برای نخســتین بار به میزان 6۰ لیتر در ثانیه 
 از پســاب فاضالب زرین شهر اســتفاده کرد؛ اما باید استفاده از پســاب را در این صنعت توسعه

 دهیم.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان اعالم کرد:

 سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی ذوب آهن
 در تصفیه پساب

کوپه براق لکسوس LC 500 با ظاهر منحصر به فرد، تصویری متفاوت از برند لوکس تویوتا 
به شمار می رود. برترین ویژگی این خودرو رنگ منحصر به فرد و خاص آن است. رنگ سبز 
مرواریدی Nori Green Pearl به همراه رینگ هــای ۲۱ اینچی دو رنگ، ظاهر بیرونی 
رویایی به آن داده است. لکسوس LC 500 پاییز امســال و با قیمتی حدود ۱۰6 هزار دالر 

به بازار عرضه می شود.

نماینده مردم فالورجان در مجلس:
روند مهاجرت از روستا به شهرها معکوس شده است

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی گفت: در یک مقطع زمانی به دلیل کمبود امکانات مهاجرت 
از روستا به شهرها را شاهد بودیم درحالی که امروز این روند معکوس شده است، روستاهای ما تنها کمبودی 
که با مرکز استان اصفهان داشتند نبود تاسیسات فاضالب بود. ناصر موسوی الرگانی افزود: در گذشته روستاها 
هیچ بودجه ای نداشتند، در حالی که در سال ۱۳۹۷ چیزی حدود ۷6 میلیارد تومان از ارزش افزوده آالیندگی به 
شهرداری ها و دهیاری های شهرستان فالورجان تعلق گرفت که اجرای بسیاری از پروژه ها در سطح روستاها از 
محل این بودجه تامین می شود که به روستاها و شهرهای ما تزریق شده و خدمات ارزنده ای برای روستاها انجام 
می شود. وی با بیان اینکه در شرایط کنونی در محاصره اقتصادی هستیم، گفت: با تدبیر و به برکت خون شهدا 

این محاصره اقتصادی را نیز پشت سر می گذاریم و شاهد رشد و توسعه کشور خواهیم بود.

معاون شرکت آب منطقه ای:
مشکلی در تامین نیاز آبی کشاورزان غرب و شرق اصفهان نداریم

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: تامین نیاز آبی کشاورزان غرب و شرق این 
استان طبق جدول زمان بندی و مطابق برنامه به خوبی پیش می رود. حسن ساسانی اظهارداشت: وضعیت و 
دوره آبیاری محصوالت کشت بهاره )تابستانه( در شرق و غرب اصفهان متفاوت است و مطابق با برنامه انجام 
می شود، در این راستا زاینده رود در نیمه دوم شهریور نیز جریان دارد. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان، تداوم جریان این رودخانه پس از زمان یاد شــده را منوط به تصمیمات مسئوالن امر 
در جلسات آینده دانست. ساسانی یادآور شد:سال گذشته در چنین روزهایی ۲۹۰ میلیون متر مکعب آب در 
 پشت سد ذخیره شده بود و میزان یاد شده در متوســط بلند مدت )۴۴ ساله( ۸۱۰ میلیون متر مکعب ثبت

 شده است. 

بازار

آینه پلکسی گلس

 آینه پلکسی گلس پدیده شاپ 
مدل گیتی هفت شاخه 

 54,500
تومان

آینه پلکسی گلس پدیده 
 Petunia شاپ مدل

 120,500
تومان

 آینه پلکسی گلس پدیده شاپ 
Padidehshop مدل قلب

 69,000
تومان

 

 توسعه اقتصاد کشور
 با اجرای طرح جامع مالیاتی)3(

در طرح جامع مالیاتــی، فرآیندهای مالیاتی 
مســتقل از منابع مالیاتی طراحی شــده؛ به 
 گونه ای که برای هر منبع و پایه مالیاتی قابل 
اجراســت و با تغییر منابع مالیاتی خللی در 
فرآیندهای مالیاتی ایجاد نمی شود. این بدان 
معناســت که در فرآیندها، محور نگاه دیگر 
کسب وکارها نبوده و مؤدی مبنا و محور است.
تاکنون گام های مهمی در جهت الکترونیکی 
کردن فرآیندها در نظام مالیاتی ایران برداشته 
شــده اســت که مهم ترین آنها اجرای پروژه 
استاندارد ســازی فرآیندها، پروژه مطالعه و 
امکان ســنجی کانون های پردازش مرکزی، 
پروژه تدوین اســتراتژی فناوری اطالعات، 
پروژه ایجاد شــبکه محلی، پروژه طرح ریزی 
روابط بــا صاحبــان منافع و پروژه شــماره 
شناسایی مؤدیان مالیاتی است. طرح جامع 
مالیاتی در برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی بسیار 
مهم بوده ، اجرای این طرح ســبب گسترش 
عدالت و رضایتمندی بیشتر مردم خواهد شد. 
اگر این طرح اجرایی شــود میزان نارضایتی 
ها از پرداخت مالیات بســیار کاهش می یابد 
و مردم با رغبت و عالقه مالیات می پردازند. 
افزایش تصاعدی مالیات ها براســاس درآمد 
اشخاص حقیقی و حقوقی یکی از مزیت های 
این طرح اســت. با اجرای کامل طرح جامع 
مالیاتی می توان از فساد مالی و فرار مالیاتی 
در کشور جلوگیری کرد. طرح جامع مالیاتی 
مؤدی محور اســت، در این طرح حسابرسی 
مالیاتی هــم متحول خواهد شــد. این طرح 
به لحاظ فنی مبتنی بر اســتفاده حداکثری 
از فناوری اطالعات و ارتباطات است و هدف 
غایی آن افزایش و تحقق بحث عدالت مالیاتی 
اســت. این طرح از یک طــرف ارائه خدمات 
الکترونیکی و غیر حضوری به مؤدیان را دنبال 
می کند و از طــرف دیگر بســتری را فراهم 
می کند کــه اظهارنامه هــای مؤدیان بدون 
رسیدگی مورد پذیرش قرار گیرند از این منظر 
بخش عمده ای از مؤدیان کمتر مورد مراجعه 
ســازمان امور مالیاتی قــرار خواهند گرفت. 
این کار بــر مبنای ارزیابی ریســک مؤدیان 
انجام می شود، مؤدیان کم ریسک از گردونه 
حسابرســی مالیاتی خارج و مؤدیان مالیاتی 
پر ریسک برای حسابرســی مالیاتی انتخاب 
می شوند. حسابرسی مالیاتی با اجرای طرح 
جامع مالیاتی متحول می شود به طوری که 
رسیدگی به اظهارنامه های مؤدیان منتخب 
مبتنی بر اطالعات دریافتی در رابطه با مؤدیان 
خواهد بود البتــه فرآیندهــای اجرایی نیز 

دچارتغییرات زیادی می شود.

مرضیه محب رسول
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 خوراکی هایی که پوست را
 پیر می کنند

کارشناســان ۵ محصول خوراکی که موجب پیری 
زودرس پوست می شــوند را معرفی کردند. آنها بر 
این عقیده هستند که یکی از مضرترین محصوالت 
شکر است، حضور مداوم آن در رژیم غذایی فرآیند 
ســنتز کالژن )پروتئینی که وظیفــه محافظت از 
حالت انعطاف پذیری پوســت را بر عهــده دارد( را 
کند می کند. در جایگاه دوم در این لیست گوشت 
فرآوری شــده قرار گرفت. کارشناسان خاطرنشان 
می کنند که استفاده بیش از حد از این نوع محصول 
بر سوخت و ساز بدن تاثیر منفی می گذارد، پوست را 
کسل می کند، رنگ آن را خراب کرده و احتمال بروز 
آکنه را افزایش می دهد. به گفته متخصصان، نمک 
برای پوست مضر است و موجب بروز ورم و وخامت 
کیفیت پوست می شــود. قهوه از دیگر مواد غذایی 
است که در این لیست دیده می شــود .تایید شده 
که این نوشیدنی بدن را کم آب کرده و از این طریق 
در ایجاد چین و چروک در پوســت نقش دارد. در 
پایان این لیست محصوالت ذرت از جمله برشتوک 
ذرت برای صبحانه، چیپس و پاپ کورن قرار دارند. 
کارشناسان بر این عقیده هستند که مصرف زیاد این 
محصوالت تعادل اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ را 

در بدن برهم می زنند.

 سیگاری ها چه بخورند
 تا کمتر سرطان بگیرند!

مصرف منظم غذاهای سرشار از فالونوئیدها )زردینه 
ها( خطر ابتــال به ســرطان و بیماری های قلبی-

عروقی را کاهش خواهد داد. مطالعات دانشمندان 
نشان داد که آن دسته از افرادی که در رژیم غذایی 
خود به طور مداوم )حداقل ۵۰۰ میلی گرم در روز( 
از مرکبات، دانه های جنگلی، ســیب، چای سبز و 
دیگر مواد غذایی حاوی زردینه ها استفاده می کنند، 
احساس بهتری داسته و طوالنی تر عمر می کنند. 
جالب است که چنین محصوالتی بیشترین تاثیر 
محافظتی را روی افراد سیگاری و افرادی که از الکل 
استفاده می کنند، داشتند. با این حال، دانشمندان 
هشدار داده اند که فالونوئیدها فقط اثرات زیان بار 
تنباکو و الکل روی بدن را مالیم می کنند و آنها را به 

کلی از بین نمی برند.

کافه سالمت

۵ خاصیت جو برای سالمتی

پیشنهاد سردبیر:

دانستنی ها

۵ خاصیت جو برای سالمتی
»جو« از جمله پرکاربردتریــن غالت در جهان 
محســوب می شــود که به دلیل برخورداری از 
مواد معدنی و ویتامین های سرشار برای سالمتی 
فواید بسیاری دارد. ســالم ترین نوع این غله، جو 
پوست کنده است. از آنجایی که غالت سرشار از 
ویتامین ها و مواد معدنی هستند، مصرف مرتب 
از آن برای سالمت مفید خواهد بود. در ادامه به 

برخی از فواید این نوع غله اشاره شده است.
هضم غذا

جو، حاوی فیبر مورد نیاز بــرای تنظیم حرکت 
روده است. همچنین این ماده خوراکی با متوازن 
ســاختن باکتری های خوب روده سالمت آن را 
حفظ می کند. مطالعه انجام شده در سال ۲۰۰۳ 
نشــان داد مصرف جو در زنان برای مدت چهار 
هفته سوخت و ســاز بدن و عملکرد روده آنان را 
تقویت می کند. همچنین نتایج برخی مطالعات 
حاکی از آن اســت که میزان فیبر موجود در جو 
می تواند در پیشــگیری از ابتال به سرطان روده 

نقش مهمی داشته باشد.
کاهش وزن

فیبر از خاصیت کاهش میزان اشــتها برخوردار 
اســت و موجب می شــود فرد برای مدت زمان 
بیشتری احساس سیری داشته باشد، در نتیجه به 
کاهش وزن کمک می کند. مطالعه انجام شده در 
سال ۲۰۰۸ نشان داد مصرف جو برای مدت شش 
هفته وزن را کاهش داده و با تحریک حس سیری 

از میزان گرسنگی می کاهد.
مشکالت قلبی عروقی

از مواد مغذی موجود در جو می توان به ویتامین 
B۳، تیامیــن )ویتامین B۱(، ســلنیوم، مس و 
منیزیم اشــاره کرد. این مواد معدنی در کاهش 
میزان کلســترول و فشــار خون که فاکتورهای 
مهمی در بروز بیماری قلبی به حساب می آیند،  
موثر است. این نوع غله به پاک سازی عروق خونی 

و کاهش التهاب کمک می کند.
سرطان

ماده معدنی سلنیوم که به ندرت در مواد غذایی 
یافت می شود، در جو وجود دارد. سلنیوم از این 
ویژگی برخوردار است تا چندین ترکیب سرطان زا 
را از بین ببرد. همچنین ســلنیوم برای عملکرد 
آنزیم کبد حیاتی است. این ماده معدنی با فعال 
کردن سلول های T به هنگام ضرورت در عملکرد 

صحیح سیستم ایمنی نقش دارد.
سالمت استخوان

جو، حاوی مواد معدنی منگنز، منیزیم و فســفر 
است که تمامی آنها در داشتن ساختار استخوانی 
سالم، استخوان ســازی و به طور کلی استحکام 

استخوان ها نقش دارند.

 بدن ما از میلیون ها ســلول ساخته شــده است. در 
یک فرآیند طبیعی این ســلول ها رشــد می کنند، 
تقسیم می شوند و در نهایت می میرند  وسلول های 
جدید جایگزین آنها می شود. به زبان ساده، سرطان 
زمانی اتفاق می افتد که تقســیم و تکثیر سلول های 
قســمتی از بدن از کنترل خارج شــود. هر روز در 
بدن ما بســیاری از این ســلول ها دچار این تقسیم 
افسار گســیخته می شــوند؛ اما ما به سرطان مبتال 
نمی شویم، زیرا بدن مکانیسم های مراقبتی بسیاری 
را در نظر گرفته است تا همه چیز تحت کنترل باشد. 
دالیل مختلفی می تواند، مکانیسم های کنترلی بدن 
در مقابل ســرطانی شدن ســلول ها را مختل کند. 
فاکتورهای محیطی مثل سیگار کشیدن، اشعه های 
مضر، غذاهای ناســالم، از جمله عواملی هستند که 
می توانند زمینه ســاز ابتال به سرطان باشند. اما این 
همه ماجرا نیست؛ فاکتورهای ژنتیکی متعددی نیز 
وجود دارد که تغییر در آنها و به ارث رسیدن شــان 
می تواند ما را با خطر ابتال به سرطان مواجه کند. در 
ادامه اثر این فاکتورهای ژنتیکی و سوابق خانوادگی را 

روی این بیماری بررسی خواهیم کرد.
احتمال به ارث رســیدن کدام سرطان ها 

بیشتر است؟
در داخل اکثر سلول های بدن، یک بخش فرماندهی 
به نام »هسته« وجود دارد که فعالیت های سلول را 
کنترل می کند. هر هسته محتوی ۲۳ جفت کروموزوم 
است که محتوای ژنتیکی هر سلول و فرد را می سازد. 
بدن ما تقریبا از ۲۵۰۰۰ ژن تشــکیل شده است که 
نیمی از آن از پدر و نیم دیگر از مادر به ارث می رسد. 

ژن ها در قالب پیام هایی به بخش های مختلف سلول 
دســتور می دهند که چگونه رفتار کنند، چه زمان 
تقسیم شوند و چه زمان به حیات سلول خاتمه دهند. 
هرگونه تغییر در ژن ها کــه جهش ژنتیکی نام دارد، 
زمینه را برای بروز ســرطان مهیا می کند و می توان 
گفت که تمام سرطان ها ناشی از تغییر در یک یا چند 
ژن هستند. بســیاری از این تغییرات و جهش های 
ژنتیکی در طول زندگــی فرد ایجاد می شــود؛ اما 
در مقابل، بســیاری نیز، میراثی از پــدر و مادر فرد 

خواهند بود.
 آیا سرطان موروثی است؟

ژن های سرطانی ارثی، اشــتباهات و یا جهش هایی 

هســتند که در ژن های یک تخمک یا اسپرم وجود 
دارند و وجود این جهش ها باعث افزایش ریسک ابتال 
به سرطان در فرزندان می شود؛ اما به دنیا آمدن با یک 
نقص یا جهش ژنتیکی به این معنی نیست که شخص 
حتما به سرطان مبتال خواهد شــد. می توان گفت 
ریسک توموری شدن سلول ها در این افراد در مقایسه 
با دیگران که فاقد این جهش ها هستند، بیشتر است.

سابقه خانوادگی
نقش فاکتورهــای محیطی و افزایش ســن در ابتال 
به ســرطان، پر رنگ تر از فاکتورهــای ژنتیکی فرد 
است. متخصصان ژنتیک، تخمین می زنند، ۳ تا ۱۰ 
درصد سرطان ها ناشــی از به ارث رسیدن خطاهای 

ژنتیکی اســت؛ اما مدارک و شــواهد در این زمینه، 
هنوز به طور کامل روشن نیست. نکته ای که باید در 
نظر داشت اینکه، ســرطان بیشتر در افراد باالی ۶۰ 
سال شایع اســت و ابتال به سرطان در سنین جوانی 
نقش فاکتورهای ژنتیکی را در فرد پررنگ می کند. 
رتینوبالستوما یک ســرطان نادر با شیوع بیشتر در 
کودکان است. بیشتر مبتالیان کودکان زیر ۵ سال 
هستند و تخمین زده می شود که تقریبا 4۰ درصد 
مبتالیان ژن RB۱ جهش یافته را به ارث برده اند و به 

سرطان مبتال شده اند. 
سرطان سینه هم از موارد موروثی است، این سرطان 
یکی از شــایع ترین انواع ســرطان در جهان است و 
تخمین زده می شود که از بین هر ۸ خانم یک نفر به 
سرطان سینه مبتال می شود. محققان بر این باورند 
که۵ الی ۱۰ درصد ســرطان های سینه خواستگاه 
ژنتیکی و ارثــی دارند. تغییر و جهــش در ژن های 
BRCA۱,BRCA۲ و PTEN بــه طــور واضح در 
افزایش ابتال به سرطان ســینه و به ارث رسیدن آن 
نقش دارد. مالنوما یکی از انواع ســرطان اســت که 
پوســت را درگیر می کند و تخمین زده می شود که 
در انگلستان، هرســاله ۱۵4۰۰ نفر به این سرطان 
مبتال می شــوند. یکی از دالیل اصلی ابتال به مالنوما 
قرار گرفتن در معرض نور خورشید به مدت طوالنی 
است. گفته می شــود که ۱۰درصد مبتالیان، سابقه 
خانوادگی در ابتال به مالنوما دارند. بیش از ۱۰درصد 
ابتال به سرطان پانکراس به دلیل خطاهای ژنتیکی رخ 
می دهد، ژن های BRCA۱ و STK۱۱ با این نوع از 

سرطان در ارتباط هستند.

احتمال به ارث رسیدن کدام سرطان ها بیشتر است؟

نتیجه یک پژوهش نشــان می دهد درحالی که اســتفاده مکرر 
از رســانه های اجتماعی با ضعف ســالمت ذهنی مرتبط است، 
این تاثیرات مستقیم نیســتند. این پژوهش نشان می دهد این 
ارتباط احتماال ناشــی از جایگزین کردن رســانه های اجتماعی 
با ســایر فعالیت های ســالم، مانند خوابیدن یا ورزش کردن یا 
 قرار دادن افراد در معرض قلدری ها و آزار و اذیت های ســایبری

 است. 
محققان می گویند: والدین باید کمتر نگران مدت زمانی باشــند 
که فرزندان شــان در طول روز در رســانه های اجتماعی سپری 

می کنند؛ به جای آن، آنها باید اطمینان حاصل کنند فرزندان شان 
به قدر کافی می خوابند و دربــاره تجربه های منفی که در محیط 
آنالین داشــته اند، حرف می زنند. پژوهشگران می گویند یکی از 
رویکردهایی که والدین می توانند داشــته باشــند این است که 
تلفن همراه را از ساعت ۱۰ شــب به بعد از اتاق خواب نوجوانان 

دور نگه دارند.
 آنها عقیده دارند که نوجوانان به ۱۰ ســاعت خواب در شبانه روز 
احتیاج دارند. دکتر داشــا نیکول از امپریال کالج لندن، یکی از 
مشارکت کنندگان در نوشتن این مقاله، می گوید: بزرگساالن باید 

از فرزندان خود بپرسند آیا در محیط های آنالین مورد آزار و اذیت 
یا قلدری واقع شده اند یا خیر. دکتر نیکول می گوید، والدین باید 
مراقب باشند فرزندان شان در معرض محتوای مسموم، به خصوص 

شب ها، قرار نگیرند. 
نیمی از بیماری های روانی از سن ۱4 سالگی آغاز می شود و در این 
میان تاثیر رســانه های اجتماعی همواره مهم دانسته شده است. 
بسیاری از پژوهش ها بین استفاده از رسانه های اجتماعی مانند 
توئیتر، فیس بوک و اسنپ چت و تاثیرات مخربی که بر روان افراد 

جوان دارند، ارتباط برقرار کرده اند.

کم خوابی و بی تحرکی، مضرتر از استفاده از رسانه های اجتماعی است

سابقه خانوادگی و ابتال به سرطان؛

مفاد آراء
1 /6 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 
1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد 
اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد 

نمود. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000115-1398/04/13-  خانم گلنار نوروزی نيا فرزند 
فرج ششدانگ يکباب خانه به مساحت 116/50 مترمربع مجزی شده از پالک 587 فرعی 

از 138 اصلی واقع در راضی غلغله عطاآباد دهاقان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/06/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/17

م الف:565452 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
ابالغ اخطاريه اجرائي 

6/2 محکوم عليه : محمدجواد روشنايی نشانی محل اقامت شهرضاشهرک رازی فازيک 
اول خ 5 شــرکت رادمان پالس ) مجهول المکان ( ، محکوم له : محمدحسين کاويانی 
باوکالت محسن کاويانی نشــانی محل اقامت اصفهان – خ شيخ صدوق شمالی نبش خ 
کاخ سعادت آبادشرقی ساختمان وکال طبقه اول واحد 1، بموجب راي شماره 750 مورخ 
30 / 8 / 97 حوزه سوم شوراي حل اختالف شهرستان شــهرضا که قطعيت يافته است 
محکوم عليه محکوم است به :1- پرداخت مبلغ سی ميليون ريال تمام بابت اصل سفته 
به شــماره 982510 – 2 / 11 / 95  و  2- پرداخت مبلــغ 000 / 445 ريال بابت هزينه 
 دادرســی   3- حق الوکاله وکيل طبق تعرفه 4- پرداخت خســارت تاخيرتاديه ازتاريخ

 3 / 5 97 درحق خواهان 4- پرداخت حق االجرادرحق صندوق دولت0  محکوم عليه مکلف 
اســت ازتاريخ اجرائيه ظرف ده روزمفادآن را به موقع اجرابگذارد يا ترتيبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد يا مالي معرفي کندکه اجراء حکم واستيفاء محکوم به ازآن ميسرباشد و 
درصورتي که خود را قادربه اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبورصورت جامع 
دارائي خودرابه قسمت اجراء تسليم کند واگرمالي نداردصريحًا اعالم نمايد 0 طبق ماده 
9 قانون اجرای احکام مدنی برای عمليات اجرايی ابالغ يااخطارديگری به محکوم عليه 
 الزم نيســت مگراينکه محکوم عليه محل اقامت خود راکتبًا به قسمت اجرا اطالع دهد. 
م الف: 571494 منيرالســادات ســيدين قاضي شــوراي حل اختالف شعبه سوم 

شهرستان شهرضا 
ابالغ اخطاريه اجرائي 

6/3 محکوم عليه : ايران اله وکيل جزی نام پدر حسينعلی مجهول المکان ، محکوم له : 
 عبدالرضا يوسفی نام پدر اکبر نشانی محل اقامت شــهرضا بلوارامام 45 متری م فاطميه 
) راه خواجه خضر( جنب ساختمان کارگاه موتورسيکلت سازی وليعصر منزل اکبريوسفی، 
بموجب راي شماره 893 مورخ 2 / 10 / 97 حوزه 6 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 
شــهرضا که قطعيت يافته اســت محکوم عليه محکوم اســت به :1- الــزام به تنظيم 
سندرسمی خودروی سواری پرايد مدل 1385 به شماره انتظامی 648 م 28 ايران 53  0 
2- پرداخت مبلغ 000 / 680 / 1 ريال بابت هزينه دادرســی درحق خواهان  3- پرداخت 
حق االجرادرحق صندوق دولت 0  محکوم عليه مکلف اســت ازتاريخ اجرائيه ظرف ده 
روزمفاد آن را به موقع اجرابگذارديا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي 
کندکه اجراء حکم واستيفاء محکوم به ازآن ميسرباشد ودرصورتي که خودرا قادربه اجراي 

مفاداجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبورصورت جامع دارائي خود را به قسمت اجراء تسليم 
کند و اگرمالي نداردصريحًا اعالم نمايد. م الــف: 571163 مجتبی رضايی قاضي 

شوراي حل اختالف شعبه 6 حقوقی شهرضا
ابالغ اخطاريه اجرائي 

6/4 محکوم عليه : بنفشــه محمودی مجهول المکان، محکوم له : نوروزکاويانی نام پدر 
عيدی باوکالت محسن کاويانی نشــانی محل اقامت اصفهان – خ شيخ صدوق شمالی 
نبش خ کاخ سعادت آبادشــرقی ســاختمان وکال طبقه اول واحد 1، بموجب راي شماره 
1156 مورخ 19 / 12 / 97 حوزه 6 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان شــهرضا 
که قطعيت يافته اســت محکوم عليه محکوم اســت به :1- الزام بــه پرداخت ت مبلغ 
چهارميليون و پانصدهزارريال بابت اصل خواسته  2- پرداخت مبلغ 000 / 520 / 1 ريال 
 بابت هزينه دادرسی   3- پرداخت خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ صدورچک 922249 مورخ

 27 / 2 / 94 عهده بانک ســپه لغايت اجرای حکم درحق محکــوم له   4- پرداخت حق 
االجرادرحق صندوق دولت 0  محکوم عليه مکلف است ازتاريخ اجرائيه ظرف ده روزمفادآن 
رابه موقع اجرابگذاردياترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يامالي معرفي کندکه اجراء 
حکم واستيفاء محکوم به ازآن ميسرباشدودرصورتي که خودراقادربه اجراي مفاداجرائيه 
نداندبايدظرف مهلت مزبورصورت جامع دارائي خودرابه قسمت اجراء تسليم کند واگرمالي 
نداردصريحًااعالم نمايد. م الف: 571159 مجتبی رضايی قاضي شوراي حل اختالف 

شعبه 6 حقوقی شهرضا 
ابالغ دادخواست وضمائم

6/5 بدينوســيله به آقاي 1- عليرضا نجی زاده فرزند علی اصغــر 2- محمدبلوچی فعاًل 
مجهول المکان ابالغ مي گرددکه خواهان خانم ليالعسگری فرزند عبدالعلی  به نشاني 
شهرضا شهدا خ قدس – قدس 3 نرسيده به مسجد حضرت زينب )ع ( منزل استيجاری 
دادخواستي به خواسته تقاضای صدورحکم مبنی براســتردادپالک شخصی يکدستگاه 
خودروبه شــماره انتظامی 342 ط 12 ايران 53 علی الحســاب مقوم به ده ميليون ريال 
 به انضمام مطالبه مطلق خســارات دادرسی به اين شورا تســليم  که  بکالسه 98 / 369 
ش1 ح  ثبت و وقت رســيدگي براي روز يکشــنبه مورخ  21 / 7 / 98  ساعت 30 / 10 
صبح تعيين گرديده اينک حســب درخواســت خواهان و به تجويزماده 73 قانون آيين 
دادرســی مدنی مراتب يک نوبت دريکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاريخ 
انتشارظرف يک ماه بامراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره يک شهرضا واخذ 
نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس کامل خودرااعالم وهردفاعي داريدبيان نماييد 
و براي رسيدگي فوق نيزدرشوراي حل اختالف شماره يک حقوقي شهرضاحاضرشويد و 
 اگربعداً احتياج به نشرآگهي باشد يک نوبت منتشرخواهدشد ومدت آن ده روزخواهدبود. 

م الف:  571155 رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف شعبه يک حقوقي شهرضا
فقدان سند مالکیت

6/8 شــماره صادره: 1398/31/579175– 1398/5/19 نظر به اينکه  آقای ابوالقاسم 
اديبی فر فرزند رضا با ارائه 2 برگ استشــهاد محلی که هويت و امضا شهود رسما توسط 
دفترخانه شماره 59 دهاقان به شماره 37533 مورخ 1398/5/10 گواهی شده مدعی مفقود 
شدن سند مالکيت يکهزار و دويست و هشتاد – ششهزار و هشتصد و سيزدهم حبه مشاع 
 از 96 حبه ششدانگ پالک شــماره 131 اصلی باقيمانده که در راستای استانداردسازی 
پالک های ثبتی به شــماره پالک 10 فرعی از 131 اصلی تبديل شــده اســت واقع در 
دهاقان بخش ثبتی دهاقــان که در صفحه 148 دفتر 191 ذيــل ثبت 57068 به ميزان 
يکهزار و دويست و هشتاد- ششهزار و هشتصد و سيزدهم حبه مشاع از 96 حبه ششدانگ 
بنام ابوالقاســم اديبی فر فرزند رضا ثبت و ســند مالکيت صادر گرديده است که به علت 
جابجايی مفقود گرديده اســت. اينک آقای ابوالقاســم اديبی فر درخواست سند مالکيت 
المثنی نسبت به يکهزار  و دويست و هشتاد – ششهزار و هشتصد و سيزدهم حبه مشاع از 
96 حبه ششدانگ از پالک فوق را نموده که طبق تبصره يک ماده 120- اصالحی آئين 
نامه قانون ثبت مراتب  يک بار آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مزبور )غير از آنچه در اين آگهی ذکر شــده ( و يا مدعی وجود سند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی به مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را 

کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند به ارائه دهنده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشــود برابر مقررات نسبت به صدور سند 
 مالکيت المثنی اقدام و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 571835 اداره ثبت اسناد

و امالک دهاقان
اخطار اجرايي

6/7 شماره: 663/97 به موجب راي شــماره 32 مورخ  98/1/31 حوزه اول شوراي حل 
اختالف شهرستان نطنز که قطعيت يافته است محکوم عليهما 1- رضا منتظريان فرزند 
قاسم 2- مهرداد زالی چهل خانه فرزند فرزاد به نشــانی مجهول المکان. محکوم عليه 
رديف دوم محکوم اســت به 1- انتقال سند و تنظيم سند رســمی خودروی 976 پ 51 
ايران 43 و 2- پرداخت مبلغ 73750 ريال بابت هزينه دادرسی و 3- پرداخت هزينه های 
اجرائی معادل نيم عشر در حق صندوق دولت مقوم به ســه ميليون و يکصد هزار ريال و 
4- رعايت تبصره دوم ماده 306 ق.آ.د.م الزامی اســت. مشخصات محکوم له: فريدون 
سليمانی ميالجردی فرزند ابراهيم به نشانی نطنز روستای ميالجرد محله باال به شماره 
تلفن 09137434547 ، ماده 34 قانون اجراي احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه 
ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاء محکوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد، صريحاً اعالم 

نمايد. م الف:571993 شعبه اول شوراي حل اختالف نطنز
فقدان سند مالکیت 

6/17 شــماره نامه: 139885602006004954 ، تاريخ: 1398/05/28 ، فاطمه کبيری 
فرزند محمد به استناد يک برگ استشهاديه محلی که هويت و امضا شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است ششدانگ شماره فرعی 855 از 118 اصلی واقع در خمينی شهر بخش 14 
ثبت اصفهان که در دفتر يک صفحه 287 مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابه 
جايی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکيت نامبرده را نموده طبق 
تبصره يک اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس 
 مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت

 مزبور نزد خود باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارايه اصل ســند مالکيت و سند معامله تســليم نمايد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند با ارايه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا 
در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشــود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی 
 تسليم خواهد شــد. م الف: 571868 نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک

 خمينی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

6/18 شماره: 985/98 حل4 ، مرجع رسيدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســيدگی: ســاعت 10:00 صبح روز سه شنبه 
مورخه 1398/07/02 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: رضا نجفی ، نام پدر: 
خدارحم ، نشانی: خمينی شــهر درچه ريا خون خ آزادی خ امام رضا شمالی ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: رضا شب انگيز ، نام پدر: حسن ، خواسته و بهای آن: الزام 
به انتقال سند مالکيت يک دستگاه پرايد مدل 87 شماره شهربانی 664 ی 56 ايران43، 
داليل خواهان: کپی مبايعه نامه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم 
 و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســيدگی به وی از طريق نشــر آگهی در يکی از 
روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 571815 

رئيس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر

اخطار اجرايی
6/14 شماره: 1244/97 حل8 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: 1-سيدکاظم 
بهشتی 2-حسين اسماعيلی ، نشــانی: 1-مجهول المکان 2- خمينی شهر خ کهندژ خ 
شمس خ وليعصر جنب درمانگاه ولی عصر ســوپری حيدری ؛ مشخصات محکوم له: نام 
و نام خانوادگی: فضل اله محمدی ، با وکالت عباس مهرابی ، نشــانی: رهنان خ امام رضا 
موزائيک محمدی، محکوم به:به موجب رای شماره 1832 تاريخ 97/11/28 حوزه هشتم 
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهرکه قطعيت يافته است. محکوم عليه محکوم 
است به: پرداخت تضامنی مبلغ 157/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/990/000 ريال بابت خســارات دادرسی و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سر 
رسيد چک 97/1/25 لغايت استهالک کامل دين بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات 
مصرفی اعالمی بانک مرکزی و حق الوکاله وکيل طبــق تعرفه در حق محکوم له و نيم 
عشر دولتی مينمايد رای صادره غيابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه 
به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفــی کند که اجرای حکم و 
استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی 
ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: 570506 ايمان بختياری قاضی شعبه هشتم شورای 

حل اختالف خمينی شهر  
تحديد حدود اختصاصی

6/6 شــماره صادره : 1398/42/579828-1398/5/23 نظر به اينکــه تحديد حدود 
ششدانگ يکباب مغازه پالک شــماره 4366 فرعی از 4483/131 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم رويا صابــری صحنه فرزند بابا رضا 
در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به 
دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 98/6/27 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين 
آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 566059 

قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

آگهــی تغییرات شــرکت فنی مهندســی نفیس طرح 
 اســپادان ســهامی خاص به شــماره ثبــت 44206 

و شناسه ملی 10260620922
 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/03/27 تصميمات ذيل اتخاذ شد: - ابراهيم جمالی ارمندی به 
شماره ملی 4669719750 به عنوان بازرس اصلی و اسماعيل جمالی 
ارمندی به شــماره ملی 4669850083 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت يک سال مالی انتخاب گرديدند.ســليمان نادری لردجانی 
به شماره ملی 4669537660، عبدالعلی نادری شورابی به شماره ملی 
4622973561 و فاطمه نادری لردجانی به شماره ملی 4660135357 
به عنوان اعضای هيئت مديره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاری اصفهان )570921(
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قبضجریمهکاغذیحذفمیشود

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

 ایجاد 6 رشته کارشناسی
 در دانشگاه آزاد نجف آباد

معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحد نجف آباد گفــت: با توجه 
به آخرين اصالحیه رشــته های كارشناســی 
بــدون آزمــون ســال ۱۳۹۸ دانشــگاه آزاد 
اســالمی و مصوبه شورای گســترش دانشگاه 
آزاد اســالمی شش رشــته جديد كارشناسی 
به جمع رشــته های مقطع كارشناسی بدون 
آزمون ايــن واحد دانشــگاهی اضافه شــد. 
حسین ســلیمانی افزود: داوطلبان برای ثبت 
 نام می توانند بــا مراجعه به پايــگاه اينترنتی

 azmoon.iau.ac.ir  اين رشته های جديد 
شامل علوم قضايی، مترجمی زبان انگلیسی ، 
مديريت امور بانکی ، مديريت كسب وكارهای 
كوچک، مهندســی ورزش ومطالعات خانواده 
را با كد محل دانشــگاهی ۱50 دانشــگاه آزاد 

نجف آباد انتخاب كنند.

هوا، گرم تر می شود
كارشــناس مســئول پیش بینی هوای استان 
اصفهان با اشــاره به تــداوم جــوی پايدار در 
اســتان طی چند روز آينده گفــت: دمای هوا 
تغییر محسوسی نخواهد داشت. حجت ا... علی 
عسگريان با اشاره به تداوم جوی پايدار طی چند 
روز آينده در استان، اظهار كرد: آسمان بیشتر 
مناطق استان صاف تا كمی ابری و گاهی وزش 
باد پیش بینی می شود. وی، افزود: بیشینه دما 
در كالن شهر اصفهان در گرم ترين ساعات ۳۶ 
درجه ســانتی گراد باالی صفر و كمینه دما در 
خنک ترين ساعات صبح ۱۷ درجه سانتی گراد 
خواهد بود. وی افزود: اوايــل هفته  هوا گرم تر 

می شود.

 6۰ نفر در کشور به بیماری 
تب کنگو مبتال شدند

ريیس سازمان دامپزشکی كشور با بیان اينکه ۶0 
نفر در كشــور به بیماری تب كريمه كنگو مبتال 
شدند، گفت: از اين تعداد 5 نفر فوت كردند.علیرضا 
رفیعی اظهار كرد: انتظار می رود مردم با كنترل 
و ريشــه كنی بیماری تب كريمه كنگو ،رعايت 
مسائل بهداشتی از جمله عدم استفاده از گوشت 
كشتارگاه های غیر مجاز بین راهی را در اولويت 
داشته باشند.وی ادامه داد: بیماری های مشترک 
بین انسان و دام شامل تب مالت، تب كريمه كنگو، 
هاری و آبله سال ۹۷ به نسبت مدت مشابه سال ۹۶ 

بین ۳5 تا ۷5 درصد كاهش داشته است.

سرقت از هزار کارت بانکی 
توسط دو نوجوان

فرمانده انتظامی اســتان بوشــهر از شناســايی و 
دستگیری دو سارق نوجوان ۱۶ ساله كه با تشکیل 

يک باند و طراحــی ســايت و درگاه جعلی بانکی 
از اطالعــات هــزار كارت بانکی كپی و برداشــت 
وجه كــرده بودند، خبــر داد. خلیــل واعظی در 
 اين خصوص اظهار كــرد: ماموران پلیــس فتا با

 بهره مندی از روش های تخصصی، دريافتند افرادی 
با هويت های پنهــان و غیر واقعی بــا ايجاد چند 
درگاه بانکی جعلی با ترغیب مردم برای اســتفاده 
از اين درگاه ها، اقدام به كپی برداری از مشخصات 
كارت های بانکی هموطنان می كنند. به گفته سردار 
واعظی، اعضای باند از اين طريق مشخصات بیش از 
هزار كارت بانکی در سراسر كشور را كپی و با انتقال 
موجودی حساب مالباختگان به حساب های خود يا 
خريدهای اينترنتی از موجودی حساب مالباختگان 

اقدام به سرقت از حساب هموطنان می كردند.

 قبض جریمه کاغذی
 حذف می شود

ريیس پلیــس راهور درباره زمــان حذف قبوض 
كاغذی جرائم راهنمايــی و رانندگی اظهار كرد: 
برگه های كاغذی جرائم راهنمايی و رانندگی هنوز 
حذف نشده است؛ اكنون چهار هزار دست افزار بین 
ماموران راهور در سطح كشور توزيع شده و البته 
به ۱۴ هزار توزيع افزايش پیدا خواهد كرد. سردار 
ســید كمال هاديان فر  ادامه داد: اكنون درحال 
خريد ده هزار دســت افزار هستیم و پس از توزيع 
اين دست افزارها، قبوض كاغذی به صورت كامل 
حذف می شود. وی تصريح كرد: در حال آزمايش 
»ترسیم كروكی الکترونیک« نیز هستیم و پس از 
انجام اصالحات و نهايی شدن آن، ثبت كروكی نیز 

الکترونیکی می شود.

كش و قوس پزشکان بر ســر الزام به نصب دستگاه 
كارتخــوان در مطب ها ادامه دارد. پــس از تعیین 
ضرب االجل ســازمان مالیاتی برای پزشکان حاال 
فاز جديدی از بهانه تراشــی ها برای موكول كردن 
اين كار به زمانی ديگر از سوی سازمان نظام پزشکی 
رونمايی شــده است. بهانه تراشــی هايی كه نشان 
می دهد قرار نیســت اين صنف بــه راحتی زير بار 

پرداخت مالیات برود.
 طی روزهای اخیر سازمان نظام پزشکی كل كشور 
به بهانه نبود مهارت برای كار با دســتگاه های پوز، 
درخواســت عقب انداختن اين دســتورالعمل تا 
زمانی نامشخص را داده است. اين تقاضای مضحک 
طی روزهای اخیر دستمايه طنز در فضای مجازی 
شده است. كاربرانی كه به پزشکان توصیه كرده اند 
از دوره گردها و میوه فروشــان محلش ان كار با اين 
دســتگاه ها را ياد بگیرند. پزشــکان در حالی برای 
شفاف سازی گردش مالی خود مقاومت می كنند 
كه فرار مالیاتی اين صنف بیش از هفتصد میلیارد 
تومان برآورد می شــود! به حاشیه راندن اين قانون 
البته ظن تالش برای فرار مالیاتی پزشــکان را هم 
قوت بخشــیده اســت؛ راه فراری كه برای سال ها 
ناديده گرفته شده و در شرايط فعلی هم با بهانه های 
واهی در برابر اجرای آن مقاومت می شود. موضوع 
نصب كارتخوان در مطب پزشــکان در شرايطی به 
تنش بین جامعه پزشکی و ســازمان امور مالیاتی 
كشــور دامن زده است كه پزشــکان معتقدند اين 
موضوع بخشــی از هجمه علیه اين قشــر است و 
كارشناســان مالیاتی نیز اعتقاد دارند پزشــکان، 
ماورای تحصیالت يا نقش اجتماعی شــان بايد به 
طور شفاف درآمد خود را اظهار كنند و مالیات آن 

را بپردازند. 
به نظر می رسد ســازمان نظام پزشــکی در حال 
هدايت جريانــی از تقابل میان پزشــکان و مردم 

است. ريیس اين ســازمان اخیرا با انتشار نامه ای به 
مناسبت روز پزشــک درآمد باال را حق پزشکان به 
عنوان نخبه های جامعه دانسته و ارائه آمار و اطالعات 
ارائه شده در مورد میزان مالیات پزشکان را ناشی از 
غرض ورزی و كارشناسی های نادرست عنوان كرده 
است. محمدرضا ظفرقندی، در حالی درآمد باالی 
پزشکان را خالف انصاف و عدالت نمی داند كه اصوال 
جای اصل ماجرا يعنی پرداخت مالیات درآمد را با 
فرع آن يعنی میزان درآمد جابه جا می كند و مدعی 
تظلم خواهی جامعه پزشکانی است كه بیش از سه 
دهه است نظارت درستی بر میزان پرداخت مالیات 
آنها صورت نگرفته است. آيا انتشار چنین نامه هايی 
و بیــان چنین داليل عجیبی برای اين نیســت كه 

پزشکان به هر شکلی كه شده از اين دستگاه استفاده 
نکنند؟ سخنان ظفرقندی باعث شد بار ديگر شائبه 
فرار مالیاتــی میان مردم مطرح شــود و علت عدم 
استفاده از دســتگاه كارتخوان از سوی پزشکان را 
جلوگیری از شفافیت مالی و عدم پرداخت مالیات 
عنوان كنند. در حالی كه بعد از شکست طرح بیمه 
سالمت، هزينه های درمانی به شکل سرسام آوری 
افزايش يافته است عدم نصب كارتخوان توسط اين 
صنف معنايی جز فرار به جلو برای عدم پاسخگويی 
درباره میزان درآمد اين قشر از جامعه ندارد. به هر 
حال الزام پزشکان به نصب و حتی ثبت كارتخوان 
نیازمند تعاملی دو سويه است؛ تعاملی كه از طرفی 
مطالبه بیماران است و از طرف ديگر پزشکان بايد به 

اين نیاز پاسخ بدهند. 
اجبار و الزام تا حدی پاسخ می دهد؛ اما اگر قرار باشد 
اين الزام به مرز تهديد برسد، واكنش های نامناسب 
از طرف صنف به همراه خواهد داشت كه نتیجه آن 
عدم همراهی است. اين واكنش ها از طرف پزشکان 
در برابر قانونی كه شايد در شیوه اجرا مشکل داشته 
باشد، می تواند نتیجه نه چندان مناسبی در برخورد 
با بیماران داشــته باشد و كســی كه از اين فرآيند 
كه قرار است به نفع مردم باشــد، آسیب می بیند، 
 دقیقا خود مــردم خواهنــد بود. ماجــرای نصب 
كارتخوان در مطب ها می توانــد يک آزمون خوب 
برای ايجاد فرهنگ پرداخت مالیات در كشــور هم 

باشد. 

فراربزرگ!

مديركل بازرسی و پاسخگويی به شکايات وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: جذب بورسیه ها به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه ها، 
بر اساس بررسی كمیته های تخصصی جذب اين وزارتخانه صورت 
می گیرد. فريدون جعفری با اشاره به انتشار برخی اخبار در خصوص 
احکام انفصال از خدمت رؤسای ســه دانشگاه اظهار داشت: در مورد 
بورسیه ها دو مسئله مطرح است، بورسیه ها در سال ۹۲ يا با رعايت 

تمام ضوابط قانونی در دولت وقت جذب يا خالف ضوابط همان دولت 
وارد دانشگاه شده اند. وی تاكید كرد: وزارت علوم به پذيرش يا عدم 
پذيرش ضوابط بورسیه ها در دولت قبل وارد نمی شود؛ اما در صورتی 
كه خالف ضوابط وارد دانشگاه شده باشند، بايد با آنها برخورد شود. 
مديركل بازرسی و پاسخگويی به شــکايات وزارت علوم،  تحقیقات 
و فناوری گفت: بر اســاس ابتدايی ترين اصول قانون جذب، معدل 

بورســیه ها در تمام دوره ها بايد باالی ۱5 باشــد؛ امــا چرا برخی با 
معدل های ۱۱ يا ۱۲ جذب شدند؟ اين مسئله به معنای رعايت نشدن 
ضوابط و نامشروع بودن بورس است. جعفری خاطرنشان كرد: برخی 
از همین بورسیه ها كه خالف قانون عمل كرده اند، متوسل به سیستم 
قضايی شده اند و اين سیستم هم شايد دانسته و نادانسته تعدادی از 

دانشگاه ها را الزام به استخدام اين افراد كرد.

مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
جذب بورسیه ها طبق بررسی کمیته های تخصصی وزارت علوم انجام می شود

  پزشکان برای شانه خالی کردن از الزام نصب کارتخوان دالیل عجیبی مطرح کرده اند؛ 

اخطار اجرایی
6/11 شماره: 1086/97 حل12 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: محمود 
قاسمی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: حمیدرضا 
محمودخانی ، نشــانی: خمینی شهر خ امام شمالی کوچه شــهید ملکوتی، محکوم به:به 
موجب رای شماره 2013 تاریخ 97/08/13 حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شــهرکه قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم اســت بــه: پرداخت مبلغ 
43/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر دولتی 
رای صادره غیابی اســت. ماده34 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 اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود 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: 571186  محمدرضا نمازی زاده قاضی شــعبه دوازدهم شورای حل 

اختالف خمینی شهر  
اخطار اجرایی

6/12 شماره: 2776/97 حل2 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: سیدمسعود 
رهنمایی ، نام پدر: ســیدمحمد ، شــغل: آزاد ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات 
 محکوم له: نام و نام خانوادگی: ســیدامین اله مصطفوی ، با وکالت آقای فرهاد قصری ، 
 نام پدر: ســیدمحمد ، شــغل: آزاد ، نشــانی: خمینی شــهر خ کهندژ خ کانال شــرکت

 مشــاهیر صدر اصفهانـ  وکیل: اصفهان پل فلزی، محکوم به:به موجب رای شــماره 
4072 تاریخ 97/12/4 حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل 
 خواسته و پرداخت مبلغ 1/487/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق
  تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریــخ تقدیم دادخواســت 97/7/21 لغایت

 استهالک کامل دین در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق 
 دولت ضمنًا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
 اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای
  مفاد اجرائیــه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود را به قســمت

 اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 570511  ایمان  بختیاری 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر  

ابالغ وقت رسیدگی
6/15 شــماره: 374/98 حل8 ، مرجع رســیدگی: شــعبه هشــتم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 04:00 بعدازظهر روز 
دوشنبه مورخه 1398/07/08 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حمیدرضا 
 محمودخانی، نشانی: خمینی شهر خ امام شــمالی ک ش ملکوتی ، مشخصات خوانده:

 1-نام و نام خانوادگی: سیامک ســلیمانی ، نام پدر: برهان ، 2- نام و نام خانوادگی: علی 
وطن خواه ، نام پدر: یداله ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال و خسارات 
دادرسی ، دالیل خواهان: کپی چک و ضمائم آن ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  
 م الــف: 571189 رئیــس شــعبه هشــتم حقوقــی شــورای حــل اختــالف 

خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
6/16 شماره: 696/98 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:00 بعدازظهر روزچهار شنبه 
مورخه 1398/07/10 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مسلم مظاهری ، نام 
پدر: محمود ، با وکالت زهره بقائی و نرگس ترک رادانی ، نشانی: خمینی شهر خ ارغوان 
خ ش حلوایی خ محمدطاهر خ فیاض شــمالی پ67 ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: مهدی حاجی حسینی پایین دروازده ، نام پدر: اکبر ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
یک فقره چک به مبلغ 150/000/000 ریال و خســارات دادرسی ، دالیل خواهان: کپی 
چک ، 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 نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 570841 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

6/13 شــماره: 3676/97 حل2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: محسن 
صالحی باغ ابریشمی ، نام پدر: قاسمعلی ، شغل: آزاد ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات 
محکوم له: نام و نام خانوادگی: محمد رضایی فرد ، با وکالت آقای فرهاد قصری ، نام پدر: 
رجبعلی ، شغل: آزاد ، نشانی: خمینی شهر خ کهندژ خ کانال انبار سیمان عمادیـ  وکیل: 
خمینی شهر سه راه معلم، محکوم به:به موجب رای شماره 4282 تاریخ 97/12/22 حوزه 
دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهرکه قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم است به: پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/300/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله طبق تعرفه در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم 
عشر دولت در حق صندوق دولت ضمنًا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. 
ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 570507  

ایمان  بختیاری قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر  
ابالغ راي

6/19 کالسه پرونده:3348/97 ،شــماره دادنامه:924، تاریخ صدور: 98/05/22 مرجع 
رسیدگي: شعبه دوم شوراي حل اختالف خمیني شــهر خواهان: محسن حاجي حیدري 
فرزند حسن به نشاني: خمیني شهر میدان آزادي کوچه بانک سپه ؛ خواندگان: 1-علیرضا 
قربان زاده فرزند ابوالقاسم نشاني: تهران خ پیروزي خ3 نیروي هوایي کوچه بوعلي سینا 
پ40 وکیل: اسماعیل خلیق خانیکي نشاني: تهران خ مطهري خ میرعماد نبش کوچه4 
پ11 , 2-شیر عزیزي نشاني: مجهول المکان 3-داریوش حاجي حیدري نشاني: خمیني 
شــهر خ امیرکبیر کوچه 121 بعدازنانوایي )زندان خمیني شهر( ، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طي تشریفات قانوني و اخذ نظریه مشورتي 
اعضاءقاضي شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. 
راي قاضي شــورا: در خصوص دادخواســت آقاي محســن حاجي حیدري فرزند حسن 
به طرفیت خواندگان 1- علیرضا قربان زاده فرزند ابوالقاســم با وکالت اسماعیل خلیق 
خانیکي 2- شیر عزیزي 3- داریوش حاجي حیدري به خواسته مطالبه وجه 1 فقره چک به 
شماره 733692/34 به مبلغ 170/000/000 ریال مورخ 97/7/30 عهده بانک ملت شعبه 
نیروهوائي از جاري 11410/3191 به انضمام هزینه دادرسي و خسارت تاخیر در تادیه شورا 
با توجه به دادخواست تقدیمي و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوي در ید خواهان و اینکه 

خواندگان دلیل ومدرکي مبني بر برائت ذمه خود یا اداي دین در حق خواهان ارایه نکرده اند 
همچنین خوانده ردیفـ  به عنوان متعهد اصلي صادر کننده چک و خوانده ردیف دوم و سوم 
به عنوان ضامن مبادرت به صدور چک فوق نموده اند دعوي خواهان را مقرون به صحت 
دانسته و با توجه به نظریه مشورتي اعضا شورا به شرح صورتجلسه و به استناد مواد 522 
و 519 و 198 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و مواد 249 
و 310 و 313 و 314 از قانون تجارت و تبصره الحاقي مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ 
170/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/225/000 ریال بابت هزینه دادرسي 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/7/30 لغایت زمان پرداخت که در زمان 

اجرا محاسبه مي گردد در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید راي شورا نسبت به خوانده 
ردیف دوم غیابي است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شورا و پس 
از انقضاي مهلت واخواهي ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم عمومي 
حقوقي  شهرستان خمیني شهر مي باشد. و در خصوص این دعوي به طرفیت خوانده ردیف 
اول با عنایت به اینکه خواهان دعوي خود را به طرفیت وي مسترد کرده و به استناد ماده 
107 قانون آئین دادرسي قرار رد دعوي خواهان صادر و اعالم مي شود راي صادره نسبت 
به خوانده ردیف 1 و3 حضوري است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهي 
در محاکم عمومي و حقوقي خمیني شهر مي باشد. م الف: 571190 قاضي شعبه دوم 

حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر 

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود هادی نیروی اردستان 
درتاریــخ 1398/04/29 به شــماره ثبت 960 به شناســه ملی 
14008480995 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 

آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :انجام عملیات پیمانکاری و شــرکت در مناقصات در رشــته برق 
ساختمان و برق صنعتی و شبکه وپست های برق فشارقوی و فشارضعیف، تامین 
نیروی انسانی برای شرکتهای برق رسانی به صورت موقت ، تامین نیروی انسانی 
برای شرکت های مخابراتی و تاسیساتی، ساختمانی به صورت موقت ،احداث شبکه 
برق وپست برق ، تست و بازرسی کنتور های برق تکفاز و سه فاز ،قطع و وصل برق 
های ساختمانی و صنعتی، نصب و تعویض کنتور،وصول مطالبات هزینه برق مصرفی 
مشــترکین، احداث انواع نیروگاه برق ، صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی 
،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی،انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی 
و حقوقی،اخذ وام از بانکها وموسســات مالی و اعتباری صرفا جهت تحقق اهداف 
شــرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اردستان ، 
بخش مرکزی ، شهر اردستان، فیض آباد ، بلوار قیام ، کوچه ))محمد فرهادیان(( ، 
پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 8381755773 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 50000000 ریال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شرکا خانم 
مرضیه طاحونه اردستانی به شماره ملی 1180022785 دارنده 20000000 ریال 
سهم الشرکه آقای هادی فرهادیان اردستانی به شماره ملی 1189925801 دارنده 
30000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه طاحونه اردستانی به 
شماره ملی 1180022785و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای هادی فرهادیان اردستانی به شماره ملی 
1189925801و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اردستان )571901(

آگهی تغییرات شــرکت ســاختمانی نقش جهان بتن 
 شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبــت 13166 

و شناسه ملی 10260341826 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محســن جعفری به کدملی 1285770331 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره و مهــدی ابراهیمی به کدملــی 1819459314 بعنوان 
مدیر عامل شرکت و ســمانه قیومی به کدملی 1289675597 بعنوان 
نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اســالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و با 
مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل شــرکت مجری مصوبات هیئت 
 مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )571220(

آگهی تغییرات شــرکت ســاختمانی نقــش جهان 
 بتن شرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 13166 

و شناسه ملی 10260341826 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/03/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن جعفری به کدملی 1285770331 
و مهدی ابراهیمی بــه کدملی 1819459314و ســمانه قیومی به 
کدملــی 1289675597 بعنوان اعضای اصلی هیــات مدیره برای 
مدت دوســال انتخــاب گردیدند.محمد جعفر ذاکــری به کدملی 
1249865220و زینب ذاکری به کدملــی 1289663599بترتیب 
بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )571882(

سمانه سعادت
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 دوست دارم 
مربی بایرن مونیخ شوم!

یورگن کلوپ، پنجمین فصــل حضور خود در 
لیورپول را پشــت ســر می گذارد؛ در حالی که 
به وی پیشنهاد تمدید 
قــرارداد طوالنــی 
مدت ارائه شــده 
است. هدف اصلی 
کلوپ، رســاندن 
لیورپول بــه عنوان 
قهرمانی لیــگ برتر 
است؛ عنوانی که نزدیک به ســه دهه، قرمزها 
موفق به کسب آن نشــده اند. کلوپ که از سوی 
نشــریه بیلد به عنوان مربی سال برگزیده شد، 
در مصاحبه با این نشــریه و در مورد آینده اش 
گفت:االن اگــر بخواهم برای آینــده فکر کنم 
و طبق اولویت بندی تیم های خــود را انتخاب 
کنم، دوست دارم ابتدا هدایت تیم ملی آلمان را 
برعهده بگیرم و سپس راهی بایرن مونیخ شوم 
و بعد از آن به دورتموند برگردم و بعد از آن هم 
برای همیشه در لیورپول بمانم و بازنشسته شوم.

»ناواس« در آستانه انتقال به 
پاری سن ژرمن قرار دارد

 اگر اتفاق خاصــی رخ ندهد، کیلــور ناواس، 
دروازه بان رئال مادریــد فوتبالش را در پاری 
سن ژرمن دنبال خواهد کرد. به گزارش خوزه 
فلیکس دیــاز از مارکا، 
ناواس در درخواست 
جدایی اش از رئال 
مادریــد کامــا 
جــدی اســت و 
کار  در  برگشــتی 
او  بــود.  نخواهــد 
می خواهــد در جایی غیر از ســانتیاگو برنابئو 
فیکس باشــد و پاری ســن ژرمن بیشترین 
شانس را برای به خدمت گیری اش دارد. همه 
شواهد حاکی از این اســت که این دروازه بان 
کاســتاریکایی فوتبالش را در پارک ده پرنس 
ادامه خواهد داد. مذاکرات میان دو باشگاه در 
جریان قرار دارد و چیزی تا توافق باقی نمانده 
است. ناواس و پاری سن ژرمن در انتهای فصل 
گذشته با هم به توافق شــخصی رسیدند ولی 
رئال مادرید با درخواست 20 میلیون یورو برای 

فروش کیلور، همه چیز را متوقف کرد.

توئیت های قدیمی درباره 
مسی برای »فیرپو« دردسر شد

جونیور فیرپو، بازیکن جدید بارسلونا که امسال 
تابستان از رئال بتیس به این تیم ملحق شده به 
فاصله کمی بعد از پیوستن به بلوگرانا به خاطر 
توئیت هایی که در سال 
2012 درباره لیونل 
مسی منتشر کرده 
بــوده و محتوای 
آنهــا نســبت به 
مســی توهین آمیز 
قلمداد شده به دردسر 
افتاده اســت. فیرپــو که در زمان انتشــار آن 
توییت ها جوانی 15 ساله بوده می گوید قبول 
دارد که در آن زمان در شبکه اجتماعی توئیتر 
درباره مسی »حرف های زشتی« زده بوده ولی 
فیرپو می گوید بعید می داند مســی حاال دیگر 
به آن توییت ها اهمیت چندانی بدهد. جونیور 
فیرپو که حاال 23 ســاله اســت از زمانی که با 
قراردادی 18 میلیون یورویــی رئال بتیس را 
ترک کرده و به بارسلونا پیوسته تا کنون بارها با 
مسی برخوردار داشته و می گوید بین او و ستاره 

آرژانتینی ناراحتی و دلخوری  وجود ندارد.

 فصل جدید سری آ ایتالیا 
افتتاح می شود

رقابت های فصل جدید لیگ فوتبال باشگاهی 
ایتالیا امروز آغاز می شــود. در نخستین بازی 
فصــل 2020 -2019 ســری آ، یوونتــوس، 
قهرمــان دوره قبــل 
میهمان پارماست. 
این مســابقه در 
ســاعت 20 و 30 
دقیقه در ورزشگاه 
انیو تاردینی صورت 
می گیــرد. یــووه در 
حالی با پارما بعــد از 6 ماه روبه رو می شــود 
که در فصل گذشــته آخرین مرتبه مقابل این 
حریف به تســاوی 3 بر 3 رســید. البته در آن 
هنگام ماسیمیانو آلگری، سرمربی تیم راه راه 
پوش بود؛ اما اکنون هدایت بانوی پیر برعهده 
مائوریسیو ساری اســت. دومین مصاف امروز 
اختصاص به جــدال فیورنتینــا و ناپولی در 
ورزشگاه آرتمو فرانچی دارد. این بازی ساعت 

23 و 15 دقیقه آغاز خواهد شد.

پروژه اخراج »برانکو« کلید خورد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

زنده یاد هادی نوروزی تا قبل از بازی پرسپولیس برابر پارس با 3 گل 
زده در بازی اول در بازی های افتتاحیه پرســپولیس رکورد دار بود و 
علی علیپور با به ثمر رساندن یک گل می توانست به این رکورد مرحوم 
نوروزی برســد؛ اما این اتفاق رخ نداد تا کاپیتان فقید پرســپولیس 
همچنان رکــورددار گلزنی در بازی افتتاحیه برای پرســپولیس 

باقی بماند.

هادی نوروزی همچنان رکورددار است

قرمزها به محض ورود مهاجم برزیلی یک اسم برایش انتخاب کردند. 24
جونیور به تازگی به جمع قرمزها اضافه شده است. این بازیکن زبان 
انگلیسی هم بلد نیست به همین خاطر نمی تواند با بازیکنان ارتباط 
برقرار کند. منتهی پرسپولیسی ها خیلی هوای او را دارند و حتی برایش 
اسم جدیدی انتخاب کرده اند و به این بازیکن می گویند جونی! آن ها 

در تاش هستند تا چند کلمه کاربردی فارسی هم به او یاد دهند.

اسم جدید پرسپولیسی ها برای جونیور!
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دفاع مهران مدیری از عادل فردوسی پور؛
باور کردیم!

عادل فردوســی پور، مجری برنامه تعطیل شده 
90 میهمان کنســرت اخیر مهران مدیری بود. 
گفته های مهران مدیری حســابی هیجان انگیز 
است؛ اما باورش سخت که او بخواهد برای دفاع از 
عادل هزینه بدهد. مهران مدیری که به زودی بر 
اساس برنامه اعام شده باید برای شبکه 3 سیما 
سریال بسازد و طی  چند سال گذشته پای ثابت 
اجرای سیاست های مدیران ســیما بوده است، 
با گفتن این جمله هیجان انگیز خبرسازشــده، 
مدیران شبکه ســه اصوال عادت به تحمل هیچ 
انتقادی به خصوص در ماجرای عادل ندارند؛ اما 
چطور در مورد مهران مدیری این اتفاق می افتد؟ 
باور کنیم که او اینچنین به سیم آخر زده و به ازای 
حرفش برای برنامه تلویزیونی اش مشکل ایجاد 
می شــود؟ عادل که در نهایــت فروغی و تیمش 
همچنان برای برنگرداندنش به شبکه سه اجازه 
گزارش فوتبال هم به او نمی دهند و رسما ممنوع 
التصویر است چون به گفته فاحت پیشه نماینده 
مجلس تنها جرمش محبوبیت بوده اســت، در 
روزهای بیکاری، به دعــوت مهران مدیری» نه« 
نگفته و حاال باید دیــد تبعات حرف های مدیری 

درباره او چه خواهد بود؟

خیابانی، راوی حیات وحش شد
شــاید باور نکنید؛ اما اگر جــزو طرفداران جواد 
خیابانی هســتید از این پس می توانید تازه ترین 
پروژه کاری تلویزیونی او را ســاعت 20 شب هر 
یکشنبه دنبال کنید. البته اگر فکر می کنید با یک 
برنامه تخصصی ورزشــی و اصاحات و جمات 
منحصربه فرد این چهره نام آشــنای تلویزیونی 
روبه رو می شــوید و می توانیــد از این مجری باز 
ســوتی و گاف بگیرید، سخت در اشتباه هستید. 
تازه ترین فعالیت خیابانی هیچ ارتباطی با ورزش 
و فوتبال ندارد و این مجری و گزارشگر قرار است 
درباره حیوانات و حیات وحش راوی یک مستند 
باشد. این مستند با عنوان حیات وحش بریتانیای 
کبیر از شبکه ماهواره ای نشــنال جئوگرافیک 
فارســی در زمانی که به آن اشــاره شد، پخش 
می شود و اتفاق جالب و حیرت انگیز آن این است 
که راوی این مستند، جواد خیابانی است. اتفاقی 
کاما غیرمنتظره که برخاف انتظار پخش یکی 
از قسمت های آن از این شبکه سروصدای زیادی 
در محافل ورزشــی و شــبکه های اجتماعی با 

گویندگی خیابانی ایجاد نکرد.

وجود بیش از ۵۰ هزار مربی 
فوتبال در ایران

رییس کانون مربیان ایران با بیان اینکه در ایران 
بیش از 50 هزار مربی رسمی فوتبال وجود دارد، 
گفت: مدیریت فوتبال کشور هزاران دالر هزینه 
حضور مربی خارجی می کند؛ اما 5 هزار دالر هم 
برای آموزش مربی گری هزینه نکرده است. مجید 
جالی ادامه داد: ۴8 هزار مربی فوتبال تیم رسمی 
ندارند و نتیجه این موضــوع ایجاد رقابت منفی 
میان آنها می شود. وی نقش مدیران فوتبال کشور 
در شکل گیری آسیب های مربیگری در ایران را 
مهم دانست و متذکر شد: برنامه ریزی های کوتاه 
در فوتبال ایران معضل دیگــری را برای مربیان 
به وجود آورده اســت. جالی بیــان کرد: تحمل 
باخت تیم های ورزشــی به ویژه فوتبال در ایران 

وجود ندارد، 
بنابراین بسیاری از مربیان با دانش و مهارت کافی 
هستند که زیر بار فرهنگ نتیجه گرایی مربیگری 

را کنار گذاشته اند.

 پروژه اخراج »برانکو« 
کلید خورد

تیم االهلی عربستان در اولین بازی خود در لیگ 
حرفه ای عربســتان مقابل تیم تازه لیگ برتری 
شده العداله متوقف شــد تا پس از حذف مقابل 
الهال، یک نتیجه تلخ دیگر را هم با برانکو تجربه 
کند. این نتایج در حالی رقم خورده اند که برخی 
از هواداران باشگاه االهلی با فشار به مدیران این 

باشگاه خواستار اخراج کادرفنی شدند!
 منصور بن مشــعل، رییس باشــگاه االهلی طی 
گفت وگویی پس از تساوی تیمش در هفته اول 
لیگ عربستان در این خصوص گفت: به زودی در 
خصوص ادامه کار یا اخراج برانکو تصمیم خواهیم 
گرفت. این اظهار نظر در حالی زده شد که االهلی 

سال پیش تمام دوئل ها مقابل الهال را باخت. 
درباره تساوی برابر العداله هم باید به این موضوع 
توجه کرد که االهلی ســال گذشته نیز لیگ را با 

تساوی خانگی آغاز کرده بود. 

در حاشیه

 آقای داور به جای آقای وزنه بردار!
  تغییرات مدیریتی در باشگاه ذوب آهن باالخره انجام شد؛ 

  قاب روز

رونمایی از پیراهن سپاهان در اولین بازی فصل
توئیتر تیم فوتبال ســپاهان از طرح پیراهن اصلی طایی پوشان مقابل شاهین شهرداری 
بوشهر رونمایی کرد. گفتنی است؛ اسپانسر پیراهن های سپاهان نیز مانند دو باشگاه بزرگ 
پایتخت، آل اشپورت اســت که هنوز از طرح ویژه ای نه برای دو باشگاه تهرانی و نه باشگاه 

اصفهانی رونمایی نکرده است.

ناراحتی مهدی تارتار  از قضاوت علیرضا فغانی
مهدی تارتار در نشست خبری پس از تساوی بدون گل برابر تراکتورسازی در هفته اول لیگ گفت:قبل 
از اینکه درباره بازی صحبت کنم، می خواســتم یک گایه دوستانه داشته باشم. روز چهار شنبه هر طور 
که بود ساعت 19 خودم را به نشست خبری رساندم، ولی هیچ کس اینجا نبود. وارد زمین شدم و یکی از 
دوستان گفت به نشست خبری نمی آیی، گفتم کسی در نشست خبری نبود. من آمدم اینجا نتیجه بگیرم 
و به حمایت شما رسانه های شهر نیاز دارم. گفتم به داخل زمین می روم و هر وقت خبرنگاران آمدند، من را 
صدا کنید. برای همین می خواستم گایه کنم، چون تازه به این شهر آمدم تا کار کنم، نتیجه بگیرم و برای 
خودم هم رزومه جمع کنم. نیامدم فقط قرارداد امضا کنم و بروم. تارتار افزود: علیرضا فغانی که بهترین 
داور کشور است، انتظار داشتم در صحنه ای که خطا شد حق تیم ما را می داد و به نظرم پنالتی تیم ما گم 

شد و می توانستیم سه امتیاز را بگیریم.

شانس کم وینگر سپاهان برای حضور در هفته دوم
محمدرضا حســینی، وینگر تیم فوتبال ســپاهان که در اردوی ترکیه از ناحیه زانو مصدوم شد، همچنان از 
شرایط بازی دور است. حسینی زیر نظر کادر پزشکی ســپاهان مراحل درمانی را پشت سر می گذارد و هنوز 
زمان بازگشت این بازیکن از میادین مشخص نیســت. گفته می شود این بازیکن در سه یا چهار بازی ابتدایی 
نمی تواند تیمش را همراهی کند ولی کادر پزشکی سپاهان در تاش است تا او را هر چه زودتر به شرایط بازی 
برساند. حسینی، شانس بسیار کمی برای همراهی ســپاهان در بازی با ماشین سازی در هفته دوم دارد ولی 
این بازیکن در تاش است تا برای هفته سوم آماده شود. تیم فوتبال سپاهان برای تقابل با شاهین بوشهر روز 
پنجشنبه راهی بوشهر شد و قرار است شاگردان امیر قلعه نویی امروز برابر این تیم قرار بگیرند. امید نورافکن 
 ITC ،بازیکن جدید سپاهان هم همراه با این تیم راهی بوشهر شد، به گفته یکی از اعضای کادر فنی سپاهان

نورافکن صادر شده است.

سرمربی تیم فوتسال بانوان نامی نو اصفهان درباره وضعیت تمیش عنوان کرد: نامی نو سال گذشته 
موفق شد عنوان قهرمانی را به دست بیاورد بنابراین امسال کار دشوارتری در پیش داریم. سیاست 
کلی باشگاه نامی نو استفاده از بازیکنان بومی و جوان است؛ بازیکن هایی که استعدادهای خوبی 
دارند و متاسفانه جایی را برای شکوفا کردن این توانایی ها نداشــتند. در کنار این قطعا ما تاش 
خواهیم کرد از عنوان قهرمانی خود در لیگ هم دفاع کنیم. میترا چین سری، ادامه داد: وضعیت 
لیگ فوتسال بانوان سال به سال بهتر می شود و به نظرم امســال لیگ منظم تر و بهتری را شاهد 
خواهیم بود. 5 یا 6 تیم هســتند که امسال یارگیری خوبی داشــتند و از مدعیان اصلی قهرمانی 

محسوب می شوند بنابراین انتظار می رود بازی های پرهیجانی را شاهد باشیم.
 سرمربی نامی نو درخصوص نقل و انتقات اول فصل گفت: همانطور که گفتم هدف ما بازی دادن 
به بازیکنان جوان و کمتر دیده شــده اســت. در واقع 80 درصد بازیکنان تیم نامی نو همه بومی 
هستند و در مقایسه با ســایر تیم ها ملی پوش کمتری داریم ولی در مجموع تیم خوبی دارم و با 

همین پتانسیل هم برای کسب مقام تاش خواهیم کرد. 
وی  در پایــان دربــاره دیدار با ســاپیا در هفتــه دوم رقابت های لیــگ برتر گفت: ســایپا تیم 
خوب و منســجمی اســت و یارگیری خوبی را هــم در اول فصل انجــام داد. متاســفانه ما در 
بازی نخســت مان مقابل حفاری به دلیــل نبود تمرکــز الزم بین بچه ها و نداشــتن تعدادی از 
بازیکنــان اصلی نمایش خوبی نداشــتیم ولی بــا وجود اینکه بازی دوم مقابل ســایپا ســخت 
 خواهد بود، ســعی می کنیــم از امتیــاز میزبانی اســتفاده الزم را ببریــم و اولیــن بردمان را

 کسب کنیم.

سرمربی تیم نامی نو:

لیگ فوتسال بانوان سال به سال بهتر می شود

از مدت ها پیش تصور می شد که زمان جدایی سعید 
آذری از باشگاه ذوب آهن فرا رسیده است ولی هیچ 
کس احتمال نمی داد که اعضای هیئت مدیره این 
باشگاه یک شــب مانده به اولین دیدار این تیم در 
رقابت های لیگ برتر، حکم به کنار گذاشــتن او از 

سبزپوشان بدهند.
ماجرای اختاف آذری با اعضای هیئت مدیره باشگاه 
ذوب آهن بــه ماه ها پیش بر می گــردد، زمانی که 
جلسات هیئت مدیره بدون حضور مدیرعامل باشگاه 
برگزار می شــد و آذری در صفحه شــخصی اش در 
اینســتاگرام به انتقاد از آنها پرداخته و عملکرد آنها 
درباره مسائل این باشگاه را زیر سوال  برد؛ موضوعی 
که به خوبی گواه وجود اختافات عمیق میان اعضای 
هیئت مدیره و آذری بود و سر انجام این اعضا بعد از 
برگزاری جلسه چهارشنبه شب هیئت مدیره ذوب 
آهن، جواد محمدی را به عنــوان مدیرعامل جدید 
این باشــگاه معرفی کردند تا به دومین دوره حضور 
آذری در ایــن مجموعه پایان داده شــود. آذری در 
ســال 1392 برای دومین بار به عنوان مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن انتخاب شــد، وی پیش از این از 
ســال 1383 تا 1388 طی یک دوره 5 ساله مدیر 
عاملی این باشگاه را بر عهده داشت. آذری در دوره 
دوم کاری خود در ذوب آهن با اراده معطوف به کار 
و نتیجه گیری این باشگاه قدیمی را دوباره به جمع 
تیم های مدعی و پرهیاهوی فوتبال ایران بازگرداند 
و اگرچه در این راه ناکامی هایی هم داشت؛ اما تیم او 
آخرین تیم حاضر در رقابت های آســیایی به شمار 
می آمد، آن هم در شرایطی که استقال و پرسپولیس 
در دور مقدماتی از این تورنمنــت کنار رفته بودند 
ولی با این وجود مدیــران مجموعه ذوب آهن حکم 
به جدایی او دادند تا جواد محمدی جایگزین وی در 
سمت مدیرعاملی این باشگاه شود. آذری در واکنش 
به این اقدام در صفحه شــخصی اش در اینستاگرام 
نوشــت: »خداحافظی از مجموعه ذوب آهن شاید 
سخت ترین کاری است که در طول 11 سال مدیریت 

توام با عشق باید انجام دهم، ولی باید تسلیم تقدیر 
شد، تقدیری که همواره ایزد منان برایم به بهترین 
وجه رقم زده اســت. باید رفت و عرصه را به مدیران 
دیگر سپرد. راجع به عملکردم حرفی نمی زنم چون 
همه کارشناسان و مردم و کسانی که دستی بر آتش 
ورزش دارند من را نقد کــرده و خواهند کرده و به 
قول مدیران مدرسه پرونده من زیر بغلم است، فقط 
می گویم در تمامی این سال ها موفقیت هایی که در 
مجموعه ذوب آهن کسب شد با اسلحه عشق و ایمان 

و محبت به دست آمد«.
وی در ادامه این پیام نوشت: »وظیفه دارم از تمامی 
همکارانم، هواداران، ورزشــکاران، مربیان، اصحاب 
رسانه و همه پرسنل شریف ذوب آهن که زمینه ساز 
موفقیت های ذوب آهن بوده اند تشکر کنم. برای من 
که 27 سال اســت کارمند ذوب آهن بوده ام افتخار 

بزرگی بود تا به مجموعه ذوب خدمت کنم.«
سخنگوی باشــگاه ذوب آهن برکناری سعید آذری 
را طبیعی دانســت و درباره این اتفاق گفت: شرکت 
سهامی ذوب آهن، شرکت های زیر مجموعه زیادی 
دارد. یکی از این زیرمجموعه ها باشــگاه فرهنگی 
ورزشی ذوب آهن است و تغییرات مدیریتی موضوع 

عجیبی نیست.
مدیرعامل جدید باشــگاه ذوب آهن دارای مدرک 
دکتــرای مدیریت اســتراتژیک در ســازمان ها و 
رویدادهای ورزشی از دانشگاه تهران بوده و مدرک 
کارشناسی ارشد و کارشناسی وی، مدیریت تربیت 
بدنی است. وی همچنین به عنوان مدرس دانشگاه 
فعالیت می کند. محمدی پیش از این به عنوان رییس 
اداره ورزش و جوانان شهرستان خمینی شهر به مدت 
5 سال و مسئول هماهنگ کننده امور شهرستان های 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به مدت دو 
سال بوده است. سرپرستی هیئت دوچرخه سواری 
اســتان اصفهان، عضویت در هیئت رییسه هیئت 
تنیس و پرورش اندام اســتان اصفهان و همچنین 
رییس هیئت های ورزشی شهرســتان های استان 
اصفهان از جمله سوابق وی به شمار می رود. وی از 
سال 1380 در عرصه داوری فوتبال فعالیت می کرد 

و در حال حاضر داور درجه ملی فوتبال کشــور به 
شــمار می رود که در کاس هــای داوری فیفا نیز 
شــرکت کرده است. محمدی از اســفند 1397 به 
عنوان عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان 

فعالیت می کند.
پیش از این نیز در مجموعه ذوب آهن با انگیزه های 
غیر ورزشی چنین جابه جایی هایی صورت گرفت، 
جابه جایی هایی که موفقیت آمیــز نبود و منجر به 
بازگشت آذری به مجموعه ذوب آهن شد و حاال باید 
به انتظار نشست و دید که سرانجام محمدی در این 
باشگاه به کجا خواهد انجامید. آن چه مشخص است 
که در روزهای آینده باید منتظر تغییرات گسترده در 
این تیم بود؛ تغییراتی که قطعا به نفع ذوبی ها نیست.

باخت ذوب آهن در اولین گام
 تیم ذوب آهن اصفهان در اولین دیدار از فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر فوتبال، روز پنجشنبه در حالی 
در ورزشگاه فوالد شهر مقابل تیم سایپا قرار گرفت 
که چند ساعت پیش بازیکنان این تیم با خبر جدایی 
آذری از این باشــگاه روبه رو شده بودند؛ خبری که 
نتیجه آن در بازی شــاگردان منصوریان به خوبی 
مشــخص بود و آنها در یک بازی نه چندان خوب و 
عصبی بــازی دو بر صفر برده را با نتیجه ســه بر دو 
عوض کردند تا اولین شکست این دوره در کارنامه 

تیم اصفهانی ثبت شود.

سمیه مصور
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هویتقدیمیرهنان،جاندوبارهایمیگیرد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

با هدف تامین نوشت افزار برای 
کودکان سیل زده صورت می گیرد؛
اجرای طرح »مهربانی در 

مهر« در اصفهان
سرپرســت اداره کل نهــاد کتابخانه های 
عمومی اصفهان با اشــاره بــه اینکه پس از 
سیل بهاره امسال، استان اصفهان به عنوان 
معین اســتان های خوزســتان و لرستان 
انتخاب شد، اظهار داشــت: پس از سیالب 
بهاری برای همدردی با مردم آسیب دیده و 
تقویت فرهنگ همدلی، پویش موفق »بهار 
مهربانی« برگزار و بالغ بر هفت هزار اسباب 
بازی و کتاب به مناطق سیل زده ارسال شد.

 امیر هالکویی افزود: طــرح »مهربانی در 
مهر« در ادامه پویش »بهار مهربانی« و در 
راستای تامین نوشت افزار اسالمی- ایرانی 
و کتاب های کمک درســی از ســوی نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور برگزار می شود 
که اصفهان نیز همچون همیشه در این طرح 
فعاالنه حضور خواهد داشت. سرپرست اداره 
کل نهــاد کتابخانه های عمومــی اصفهان 
با اشــاره به اینکه نهاد کتابخانــه از اولین 
ســازمان هایی بود که در ســیل بهاره در 
راستای کاهش آالم و آسیب های اجتماعی 
در مناطق سیل زده اقدام کرد، تصریح کرد: 
در ماه مبارک رمضان هم نهاد کتابخانه های 
کشور طرح »بهار مهربانی در بهار قرآن« را 
اجرا کرد و توزیع عادالنه اقالم جمع آوری 
شده در مناطق ســیل زده انجام شد. وی 
تاکید کــرد: همچنین نهــاد کتابخانه ها با 
اجرای برنامه های فرهنگی در مناطق سیل 
زده توانست مســئولیت فرهنگی خود را به 
خوبی ایفا کند که اصفهان نیز در این زمینه 

نقش پررنگی داشت.

 افتتاح مدرسه تابستانه
 صنایع دستی

مدرســه تابســتانه صنایع دســتی ویژه 
نوجوانان با هدف کشف استعداد نوجوانان 
افتتاح شد. رییس اداره خالقیت و نوآوری 
شــهرداری اصفهان در مراســم افتتاحیه 
مدرسه تابســتانی صنایع دستی اصفهان 
اظهارکرد: مدرسه صنایع دستی شهر خالق 
در این فصل مخصوص نوجوانان اســت و 
امیدواریم بتوانیم با برگزاری این کارگاه ها 
استعدادهای کودکان و نوجوانان را شکوفا 
کنیم. علیرضا رفیعی با بیان اینکه مدرسه 
صنایع دستی زمانی به هدف خود می رسد 
که واژه شهر خالق محقق شده باشد، گفت: 
در شبکه شــهر خالق پرداختن به رشد و 
توسعه استعدادهای نوجوانان الزم و ضروری 
است. وی تصریح کرد: تمام هنرمندان شهر 
اصفهان در زمینه صنایع دســتی نوجوان 
و جوان هایــی بودند که زمانــی خالقیت و 
استعدادشان کشف و شــکوفا شد و اکنون 
نیز وظیفه ما پرداختن به کشف و شکوفایی 
استعداد نوجوان و جوانان امروز است چرا که 
تاریخ بشریت در آینده توسط این نوجوانان 
رقم می خــورد. همچنین در این مراســم 
علیرضــا صادقیان، معــاون برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انســانی شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: برای توسعه باید روی جوانان و 
نوجوانان برنامه ریزی و زمینه آن را فراهم 
کنیم تا نســل آینده به ما افتخار کند. وی 
با بیان اینکه تالش ما این اســت که در این 
زمینه فعالیت کنیم، خاطرنشان کرد: شهری 
که در آینــده داریم باید بهتر باشــد و تنها 
ســرمایه گذاری روی انسان هایی که آینده 
کشور و جامعه به دست آنها سپرده می شود 
آینده بهتــر را رقم می زند. معــاون برنامه 
ریزی و توسعه ســرمایه انسانی شهرداری 
اصفهان اظهار امیدواری کرد که افتتاحیه 
و اختتامیه این مدرسه طی سال های آینده 
در سالن چند صد نفره و با حضور پرشورتری 

برگزار شود.

استاندار اصفهان اعالم کرد:
اجرای فاز نخست منطقه ویژه 

اقتصادی در شرق اصفهان
اســتاندار اصفهان در جلسه شــورای برنامه ریزی 
استان اظهار داشــت: این خطه همچنان با مشکل 
خشکسالی و کمبود منابع آبی مواجه است به همین 
دلیل طرح های آب بر مورد موافقت مدیریت استان 
قرار نمی گیرد. عباس رضایی با اشاره به بررسی ۱۰۱ 
طرح و مصوبه که از سوی کارگروه امور زیربنایی در 
جلسه شورای برنامه ریزی مطرح شد، اظهار داشت: 
از بین این طرح ها با ۹۰ مورد موافقت و با ۱۱ مورد 
مخالفت شد. وی ادامه داد: طرح های معدودی که 
مورد مخالفت قرار گرفتند مــوارد آب بر بودند یا به 
دالیلی مانند در مسیر سیل قرار داشتن، رد شدند. 
رضایی با تاکید بر اینکــه اکثریت این طرح ها مورد 
تصویب قرار گرفت، تصریح کرد: این موضوع نشان 
می دهد که استان سرمایه گریز نیست و اگر با مواردی 
مخالفت می شود برای حفظ سالمتی و ایمنی مردم 
و مسئله کم آبی است. استاندار اصفهان با بیان اینکه 
امروز طرح های توســعه گلخانه ای و گردشگری و 
منطقه ویژه اقتصادی شرق اصفهان در جلسه شورای 
برنامه ریزی تایید شد، خاطرنشان کرد: منطقه ویژه 
شرق اصفهان مصوبه هیئت دولت را دارد؛ اما اجازه 
فعالیت به صنایــع آب بر یا آالینــده در این طرح 
داده نمی شــود و این صنایع باید بیشتر مبتنی بر 
فناوری های برتر )های تــک( و همراه با کارآفرینی 
و اشتغال زیاد باشــند. در این جلسه عنوان شد که 
منطقه ویژه اقتصادی در شــرق اصفهان که دارای 
مصوبه هیئت دولت در وسعت سه هزار و ۸۵۰ هکتار 
است، فاز نخست آن در یک هزار هکتار اجرا می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
فرهنگ سازندگی باید در قالب 

گفتمان جهادی احیا شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
درباره لزوم ترویج فرهنگ جهادی و اجرای اقدامات 
جهادی در جامعه گفت: ما خاطرات اوایل انقالب 
را به خوبی به یاد داریم و تفسیر علمی و عینی در 
رفع مشکالت کشور را خواهیم داشت. حیدرعلی 
عابدی افزود: با اقدامــات جهادی در اوایل انقالب 
و با جمع مبالغی ناچیز و با یکســری افراد عاشق 
خدمت به مردم تحوالت بزرگی در ســطح کشور 
انجام می شــد. نماینده مردم اصفهان در مجلس 
تصریح کرد: اقدامات جهادی و گفتمان جهادی در 
اوایل انقالب بسیار ارزشمند بود چرا که این حرکات 
موجب برکات زیادی برای جمهوری اسالمی شده 
بود. نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت:  مقام 
معظم رهبری با تدبیری هوشمندانه و دقیق اجازه 
ندادن اقدام و گفتمان جهادی که در کشورمان در 
دوران انقالب اســالمی متولد شد، فراموش شود. 
عابدی تصریح کرد: فرهنگ جهاد سازندگی باید 
در قالب جدید گفتمان جهادی و اقدام جهادی در 

کشور احیا شود.

 رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی
 شورای شهر:

دبیرخانه دائمی جشنواره 
کودک راه اندازی شود

رییس کمیســیون فرهنگی ورزشــی شــورای 
اسالمی شهر اصفهان، ضمن قدردانی از برگزاری 
خالقانه مراسم افتتاحیه سی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اظهار کرد: 
کیفیت این مراسم بسیار باال بود و این امر منجر به 
افزایش استقبال شــهروندان از دیگر برنامه های 
این جشــنواره شده اســت. فریده روشن به لزوم 
استعدادیابی بین کودکان و نوجوانان در جشنواره 
کودک اشــاره کرد و ادامه داد: جشــنواره بستر 
مناســبی برای ارزیابی ظرفیت ها و توانایی های 
کودکان اســت، این اســتعدادها بایــد به خوبی 
رصد، شناســایی و در دوره های بعدی جشنواره 
جهت دهی شــود. رییس کمیســیون فرهنگی، 
ورزشی شورای اســالمی شهر اصفهان همچنین 
در خصوص استقبال بی نظیر شهروندان از باشگاه 
مخاطبان ســی و دومین جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان اظهار کرد: این باشگاه 
ظرفیت فعالیت در طول سال را نیز دارد و باید از 
این ظرفیت بهره برداری الزم را داشته باشیم. وی 
در خصوص کارت باشگاه مخاطبان افزود: کارت 
باشــگاه مخاطبان برای تمام ســال اعتبار دارد و 
محدود به جشنواره نیست؛ افراد دارای این کارت 
جدای از اســتفاده نیم بها از سینما در طول سال 
می توانند در کارگاه های مختلف علمی شــرکت 
کنند. روشــن اضافه کرد: جشــنواره هایی مانند 
جشنواره کودک که در ســطح بین المللی برگزار 
می شــود، باید دارای دبیرخانه دائمی و فعال در 

طول سال باشد.

اهمیت گسترش صنعت توریسم به عنوان سومین 
صنعت درآمد ساز در جهان امروزه به خوبی جایگاه 
خود را در کشور یافته اســت به طوری که افزایش 
طرح ها و برنامه هایی که بتواند به رونق گردشگری 
در شهرهای کوچک و بزرگ کمک کند در دستور 
کار مسئوالن امر قرار گرفته است. شهر اصفهان نیز 
که از دیرباز تاکنون به دلیل وجود بناهای تاریخی 
متعدد که بسیاری از آنها به عنوان شاهکار معماری 
در جهان شــناخته می شــود و همچنین جریان 
بزرگ ترین رود فالت مرکزی از وســط شهر مورد 
توجه گردشــگران داخلی و خارجی قرار داشته،از 
توجه به توسعه صنعت توریسم غافل نمانده است. 
در همین راستا طی چند سال گذشته توسعه های 
محورهای گردشگری در مناطق مختلف شهری به 
عنوان یکی از اولویت های اصلی شهرداری اصفهان 
شناخته شــده و طرح های مختلفی در این رابطه 

اجرایی شده است.
شهری تشکیل شده از چهار قلعه

منطقه ۱۱ شــهرداری از جمله مناطق شــهری 
در نصف جهان اســت که با توجه به ظرفیت های 
گردشــگری در آن گام های موثری در راســتای 
توسعه صنعت توریسم برداشته است، به طوری که 
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان از ایجاد هویت 
تازه در این منطقه به واســطه اجرای طرح مصوب 
محور گردشــگری رهنان خبر می دهد. رهنان که 
حدفاصل بین »خمینی شهر« و مرکز شهر اصفهان 

قرار گرفته تا سال ۱۳۸۲ شهری مستقل از اصفهان 
محسوب می شده اســت. این شهر در گذشته های 
دور، بنا به گفته بزرگان و ریش ســفیدان از چهار 
قلعه تشکیل شــده بود که امروزه از این قلعه ها در 
مجاورت کهندژ مربوط به دوره ساسانیان هیچ اثری 
باقی نمانده است. ازآثار تاریخی رهنان می توان به 
مســجد جامع قبلتین و دو حمام کوچک و بزرگ 
در مجاورت یکدیگر که موســوم بــه حمام چهل 
ستون است، اشاره کرد. طبق طومار مرحوم شیخ 
بهایی ســهم کل رهنان از آب زاینده رود ۲۴ سهم 

بوده است.
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان درباره احیای 

بناهای تاریخی رهنان می گوید: پس از بررسی های 
صورت گرفته در منطقه، حمام تاریخی و مســجد 
جامع رهنان به عنوان مسجد ذو قبلتین، زورخانه 
و ... برای بازآفرینی مشــخص شد که برای احیای 
حمام، قدم هایی برداشته شد تا با هویت بخشی به 

آن سنت های کهن در این مسجد احیا شود.
 حمید اشــرفی می افزاید: آیین هایی مانند حمام 
حنابنــدان، حمــام آخــرت و ... به طــور مجدد 
بازآفرینی شــده و این آیین ها به صورت نمایشی 

برای گردشگران به نمایش درمی آید.
بهره گیری از ظرفیت طب ســنتی برای 

توسعه گردشگری

توجه به طب سنتی یکی دیگر از مسائلی است که 
در بازسازی حمام های سنتی رهنان به آنها توجه 
شده است به طوری که مدیر منطقه ۱۱ شهرداری 
دربــاره آن می گوید: عــالوه بر هویت بخشــی به 
حمام ها، موضوع طب سنتی را مدنظر داریم، زمانی 
که طبیب خانه بر اساس طب ســنتی بنا می شود، 
ناگزیر باید فروشگاه های دارویی در کنار آن احداث 
شود و گردشگرانی که از راه های دور و نزدیک برای 
طبابت به این مراکز مراجعه می کنند محلی برای 
اسکان موقت نیز داشته باشــند، به همین منظور 
فروشــگاه ها و محلی به نام غریب خانه نیز در این 

طرح پیش بینی شده است.
احیای غریــب خانه ها نیز در برنامه های توســعه 
صنعت توریسم در منطقه ۱۱ شهرداری قرار دارد. 
غریب خانه ها مکان هایی بوده که در گذشــته در 
فالت مرکزی ایران در کنارمساجد ساخته می شده 
تا مســافران در آن بیتوته کنند، این مسافران پس 
از استراحت با خرید ســوغات شهر و منطقه راهی 
سفر خود می شــدند، به همین واســطه در محور 
گردشگری رهنان فروشگاه های سوغات و صنایع 
دستی نیز پیش بینی شده تا نان، بستنی و لبنیات 
رهنان که زبانزد اســت، مورد استفاده گردشگران 
قرار گیرد. خانه و باغ بستنی، خانه لبنیات و نانوایی 
سنتی نیز از جمله طرح های پیش بینی شده برای 
این محور است. ایجاد ســفره خانه های سنتی، باغ 
گیاهان دارویی نیز از دیگر جاذبه های گردشگری 
منطقه ۱۱ شهرداری به شمار می رود که قرار است 

به ظرفیت آنها نیز توجه شود.

هویتقدیمیرهنان،جاندوبارهایمیگیرد

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با حضور علیرضا تابش، دبیر 
سی دومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
ضمن بازدید از ستاد خبری جشــنواره این دوره در گفت و گو با 
خبرنگار ستاد اطالع رسانی ســی و دومین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان ونوجوانان اظهار کرد: جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان ونوجوان سرمایه گذاری برای استان اصفهان 

محسوب می شود. برگزاری جشنواره تاثیرات مثبت زیادی برای 
استان اصفهان دارد که اکثر آنها قابل مشاهده است. وی در ارتباط 
با حال و هوای شهر در ایام جشنواره فیلم کودک و نوجوان، ادامه 
داد: شــهر در این روزها حال و هوای کودکانه ای به خود گرفته 
است و تمام سالن های سینما درگیر جشنواره و خانواده ها در کنار 
فرزندان شان به تماشای فیلم می نشینند. نصر اصفهان اظهار کرد: 

اصفهان زادگاه جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، 
دستاوردهای خوبی در زمینه فرهنگی هنری برای کشور ایجاد 
کرده است. رییس شوای اسالمی شهر با اشاره به اقدامات شورا در 
بعد بین الملل جشنواره، گفت: اصفهان ۱۴ شهر خواهر خوانده 
دارد که یکی از خروجی های این جشــنواره و مهم ترین رویکرد 

مدیریت شهری تقویت رابطه با خواهر خوانده هاست.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:
مهم ترین رویکرد مدیریت شهری، تقویت رابطه با خواهر خوانده هاست

  با اجرای طرح محور گردشگری منطقه 11شهرداری؛

 تربیت کودک به معنی تعلیم و پرورش دادن 
کودک با اســتفاده از بسیاری از اصول هاست. 
زمانی که والدیــن، کودکان خــود را تربیت 

می کنند در واقــع در حال آموزش 
آنان هســتند و قالب های رفتاری 
و اصــول فکری کودکان را شــکل 
می دهند. به همیــن دلیل والدین 
با کنترل احساسات خود می توانند 
شــرایط را بهتر مدیریــت کنند و 
کودک را به طوری آموزش دهند تا 
در رویارویی با مشکالت آینده خود 

بهتر عمل کنند.
 از آنجایی کــه کودکان به خصوص 
در ســنین پایین تر بسیار از والدین 
خود تاثیــر می پذیرنــد، والدین با 

افزایش اطالعات خود در مــورد نحوه تربیت 
فرزندان، نحوه رویارویی با مشــکالت مختلف 
دوران کودکی می تواننــد عملکرد بهتری در 
زمان رویارویی با مشکالت فرزندان شان داشته 
باشند. مسعود مهدویان فر، رییس اداره امور 
اجتماعی وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان پیرامون سلسله 
نشست های خانواده فیروزه ای با هدف راه های 
عبور از چالش های تربیت فرزندان، اظهار کرد: 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان در حــوزه تحکیم خانــواده و تربیت 
فرزندان ورود کرده که موضوع تربیت فرزندان 
مورد اســتقبال والدین قــرار گرفتــه و آنها 
حساسیت الزم را برای این مهم دارند؛ اما نیاز 

است به صورت علمی آن را آموزش ببینند. وی 
ادامه داد: خانواده فیروزه ای در راستای اهداف 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 

اصفهــان و نیازهای مردمی ســه شــنبه ها و 
 چهارشــنبه های چهار هفته طراحی شــده

 است. 
رییس اداره امور اجتماعی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه ورود بــه این برنامه بــرای عموم آزاد و 
رایگان است، افزود: ســومین هفته این برنامه 
سه شــنبه ۲۹ مرداد ماه با حضور دکتر سیما 
فردوســی با موضوع »بالجبازی و پرخاشگری 
فرزندم چه کنم؟ «و چهارشنبه ۳۰ مردادماه 
با حضــور دکتر محســن فاطمی بــا موضوع 
»چگونه از فرزندانم در فضای مجازی مراقبت 
 کنــم؟« از ســاعت ۲۰ در باغ غدیــر برگزار

شد.

به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان صورت می گیرد؛

 واکاوی نیازها و ضرورت های تربیتی فرزندان
 در »خانواده فیروزه ای«

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: بــا توجه به 
وضعیت خشکســالی شــهر اصفهان در چند 

سال گذشته، اســتفاده از گونه های گیاهی و 
چمن های مقاوم در برابر کم آبی و متناســب 
با شرایط اقلیمی شــهر اصفهان در دستور کار 
قرار گرفته است. فروغ مرتضایی نژاد افزود: با 
توجه به اینکه چمن در اصفهان کاربرد زیادی 
دارد چمن های مقاوم به خشــکی شناسایی 
شده که بین پنج تا ۱۰ روز یک بار به آب نیاز 
دارد، برنامه حذف چمن ها با نیــاز آبی باال و 
جایگزینی آن با گونه های کــم نیاز آبی جزو 
برنامه هــای اصلی ســازمان پارک ها و فضای 
سبز اســت. مدیر عامل ســازمان پارک ها و 
فضای سبز شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
بــه منظور شناســایی گونه هــای چمن های 
مقاوم به خشــکی، شوری، ســرما، گرما و نیز 

گونه های بومی و غیربومی متناســب با اقلیم 
شــهر اصفهان، مرکز تحقیقــات محمودآباد 
فعالیت های خوبی انجام داده اســت، تصریح 
کرد: این مرکز به وسعت ۱۲ هکتار 
بوده و فعالیت های پژوهشی خود را 
از اواخر دهه ۷۰ روی بیش از ۴۵۰ 
گونــه از چمن های سردســیری و 
گرمسیری انجام داده که هم اکنون 
عالوه بر افزایش این کلکســیون به 
۵۴۰ ژنوتیپ، نتایج ارزشــمندی 
در خصوص شناســایی گونه های 
چمن هــای مقــاوم به خشــکی، 
شوری، ســرما، گرما و ... به دست 
آورده است. وی ادامه داد: عالوه بر 
آن در سال های اخیر و به خصوص 
از اوایل ســال ۸۷ تحقیقــات و پژوهش روی 
بیش از ۱۴۰ گونــه از انواع گیاهــان زینتی 
بومی و غیر بومی را انجــام داد که هم اکنون 
بیــش از ۲۶۰ گونه از انــواع گیاهان چوبی و 
علفی، دائمی و زینتی در این مرکز وجود دارد. 
مرتضایی نژاد گفت: پــس از انجام تیمارهای 
آزمایشی، تحقیقات الزم برای بررسی عکس 
العمل گیاهان نســبت به اثر تنش های عوامل 
محیطی و زراعی و به خصــوص عکس العمل 
نسبت به خشکی و شــوری انجام گرفته و هم 
اکنون بیش از ۴۵ گونه از این گیاهان و شش 
گونه از چمن های مقاوم به خشکی )شامل ۱۸ 
رقم( بــه تولید انبوه رســیده و در عرصه های 

فضای سبز مناطق کاشته شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبرداد:

 ۵۴۰ ژنوتیپ چمن مقاوم به خشکی
 در مرکز تحقیقاتی محمودآباد

تکثیر ۸۰۰ قطعه پرنده نادر در باغ پرندگان اصفهان
مدیر مجموعه باغ پرندگان اصفهان گفت: بیــش از ۸۰۰ قطعه پرنده نادر در باغ پرندگان اصفهان تکثیر 
شده است. عبد المهدی نکونام  ادامه داد: از ابتدای امسال این تعداد گونه نادر شامل انواع طاووس، قرقاول، 
اردک و قوی سیاه در باغ پرندگان اصفهان تولید و تکثیر شده است. وی به تکثیر سه گونه کاسکور نادر 
کشور در این مجموعه نیز اشاره کرد و افزود: برخی از این پرندگان در مجموعه رها سازی شدند و برخی 

حسنحجتی-شهرداردولتآبادهم برای صادرات و فروش به دیگرنقاط کشور فرستاده می شوند.

آگهیمناقصهعمومی
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به تکمیل ابنیه محوطه سازی باغ 

بانوان شهر دولت آباد از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۶/۲۱ 

گشایش پاکات: روز شنبه مورخ ۹۸/۶/۲۳ 

 محــل دریافــت اســناد: دولــت آبــاد- بلــوار طالقانــی- پایــگاه اینترنتــی 
www.dolatabadcity.ir

تلفن: ۰۳۱-۴۵۸۲۲۰۱۰ 
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

مالف:574598
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

ما آدم ها گاهی خود را به خاطر شیوه زندگی کردن مان سرزنش 
می کنیم چون آنطور که مایلیم کامل و بی نقص نیست. وقتی 
با دوســتان خود صحبت می کنیم یا در شبکه های اجتماعی 
گشت می زنیم، شروع به مقایســه کردن خودمان با دیگران 
می کنیــم و زندگی مان برایمان بی ارزش جلــوه می کند. در 
مورد چیزهایی احساس گناه می کنیم که نباید از آنها شرمنده 
باشــیم؛ اما وقتش رســیده که دیگر خودمان را بپذیریم و از 
خجالت کشیدن برای چنین چیزهایی دست برداریم. در ادامه 
به مواردی می پردازیم که هرگز نباید در زندگی خود به خاطر 

آنها احساس شرمندگی کنید.
۱- شغل

وقتی پــای انتخاب شــغل در میان باشــد، هر چه شــغلی 
نامتعارف تر و حقوق کمتری داشته باشــد، احتمال اینکه به 
خاطر انتخابتان خجالت بکشــید بیشــتر می شود. در چنین 
شرایطی بیشتر شــک می کنید که اگر توانایی های الزم برای 
یک شــغل ثابت تر با حقوق بهتری را دارید پس چرا شــغل 
متفاوتی را در پیش گرفتید. این فشــار به ویژه زمانی بیشتر 
می شود که شما پیشرفت شغلی دوستان خود را می بینید. با 
این حال، اگر با کار خود احساس شادی می کنید، باید به شغلی 

که دارید، هر چه که هست، افتخار کنید.
۲- ناتوانی ها یا کم توانی ها

ممکن است به خاطر ناتوانی ها یا کم توانی هایی که در بعضی 
کارها دارید؛ احساس حقارت کنید؛ اما شــما نباید به خاطر 
این مسئله خجالت بکشید. هر کسی نقاط قوت و ضعفی دارد، 
بنابراین اگر در کاری ماهر نیستید این بدان معنی نیست که 
شما آدم بی عرضه ای هســتید. تنها معنای یک ناتوانی یا کم 

توانی این است که شما در کار دیگری توانمند هستید.
۳- وقت گذاشتن برای خود

در دنیای برون گرای امروز، گاهی سخت است که خود را توجیه 
کنیم می توانیم زمانی را هم فقط به خودمان اختصاص دهیم. 
اگر مادر باشید، شاید حتی احساس گناه بیشتری هم کنید که 
بخواهید قبل از اینکه فرزندتان سراغ شما بیاید مدتی در اتاق 
با خودتان خلوت کنید؛ اما حقیقت آن است که همه ما لیاقت 
آن را داریم که زمانی را هم به خودمان اختصاص دهیم و بدون 
اینکه نگران دیگران باشــیم، مدت کوتاهی فقط به خودمان 
فکر کنیم. بنابراین نفس راحتی بکشــید و دیگر در این مورد 

احساس گناه نکنید.
۴- دوستان و شریک عاطفی 

ممکن است در زندگی تان دوستان یا شریک عاطفی ای داشته 
باشید که دیگران معتقد باشند لیاقت شــما را ندارند؛ اما اگر 
دوست یا شریک عاطفی تان رفتار درستی با شما دارد، نباید 
اهمیتی داشته باشد که او به اندازه کافی »جالب« یا خوب به 
نظر نمی رسد. شما باید خوشحال باشید که آدم هایی مانند آنها 

در این دنیا وجود دارد که به شما اهمیت می دهند.
۵- گذشته خود

اگر از گذشته خود خجالت بکشید، بعید است که بتوانید قدر 
زندگی حال را بدانید و به سمت آینده قدم بردارید. شما باید 
گذشته خود را قبول کنید و بپذیرید که همین گذشته شمای 
امروزی را ساخته اســت. این یکی از کارهایی است که کمک 
می کند بتوانید خودتان را دوست داشته باشید. اگر جایی که از 
آن آمده اید، مثل خانواده، محیطی که در آن بزرگ شده اید و 
هر چه که مربوط به گذشته می شود، شرایط بدی داشته، اجازه 
دهید این مسئله به شما یادآوری کند که حاال به آدم بهتری 

تبدیل شده اید و یا می توانید تبدیل شوید.

به خاطر این موارد در زندگی تان خجالت نکشید

مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

نیست.بیشتر آدم های دنیا در هر 
شغلی که باشــند از خودشان 
هرگز نمی پرســند چــرا چنین 
شــغلی دارند. چیزهای دیگر 
هم هست که آدم دنبال دلیلش 
نمی گردد. یکیش مثال تنهایی 

است ...

»تماما مخصوص«

عباس معروفی

آدم در تنهایی است که 
می پوسد و پوک می شود

هــی! آدم در تنهایــی اســت 
که می پوســد و پوک می شود 
و خودش هم حالیش نیســت. 
می دانی؟ تنهایی مثل ته کفش 
می ماند؛ یکباره نگاه می کنی 
می بینی ســوراخ شده. یکباره 
می فهمی که یک چیزی دیگر 

ضراب خانه ســلطنتی به عنوان یک نهاد مجاز برای ضرب سکه در بریتانیا 
فعالیت می کند و با تولیــد یک مدعی جدی برای بامزه ترین ســکه های 
موجود، به گردشگران دلیل خوبی داده است تا حتی تعدادی از آنها را برای 
سوغاتی تهیه کنند. از ماه جاری، سکه های پنجاه پنسی وارد بازار می شود 
که روی آن تصویر خــرس پدینگتــون در ماجراجویی هایی به دور لندن 
ترسیم شده است. روی ســکه های جدید، این مهاجر پشمالوی اهل پرو، 
در حال بازدید از برج لندن )محل سابق ضراب خانه سلطنتی( و کلیسای 

سنت پل است. 

ضرب بامزه ترین سکه در بریتانیا

 مشکل دسترسی به آب آشامیدنی سالم در بیشتر مناطق بنگالدش یک 
چالش مداوم است. اکنون، تیمی از دانشمندان دانشگاه اوپساال در سوئد و 
دانشگاه داکا در بنگالدش نشان دادند که می توان از گونه های ماکروجلبک 
سبز در حال رشد برای استخراج نانو فیبرهای سلولزی استفاده کرد و بعد 
آن را در ورق های کاغذی با اندازه منافذ متناســب به کار بگیرند که برای 
تصفیه آب مورد اســتفاده قرار می گیرد. این فیلتر کاغذی ظرفیت عالی 
حذف ویروس و باکتری را در آزمایشگاه و آزمایش های واقعی نشان داده 

است.

جلبک هایی که ناجی جان مردم می شوند!

در این دوره و زمانه کــه همه تالش می کنند از دیگــران متمایز و خاص 
باشند، یک زوج برای خاص بودن کارت دعوت عروسی شان دست به کار 
عجیبی زدند که آنها را به بدترین شکل متمایز کرد! عروس خانم در شبکه 
اجتماعی اش، عکســی از داخل کارت گذاشــت که با واکنش استهزاآمیز 
کاربران روبه رو شــد. این زوج در کارت عروسی شــان به جای استفاده از 
کلمات زیبا و محترمانه، از مهمانان با فحش و حرف های رکیک خواســته 

بودند به عروسی شان بیایند!

عجیب ترین کارت عروسی!

 اولین دوره مسابقه ملی کتابت قرآن کریم 
برگزار می شود

مدرســه کتابت قرآن کریم در روز عید ســعید غدیر خم در راستای خدمت به 
آســتان قرآن کریم، فراخوان اولین دوره مســابقات ملی کتابت قرآن کریم را 
اعالم کرد. برگزاری مســابقات کتابت قرآن کریم به عنوان جزئی از مســابقات 
ملی قرآن کریم جمهوری اســالمی ایران، از امســال به همت سازمان اوقاف و 
امور خیریه معرفی و برگزار خواهد شد و مدرســه کتابت قرآن کریم به عنوان 
دبیرخانه و مجری این مســابقه انتخاب شــده است. گســترش کتابت قرآن و 
خطوط قرآنی به ویژه خط نســخ ایرانــی و حمایت از کتابت هــای فاخر قرآن 
کریم و کاتبان قرآن اهداف این مســابقه اســت که در دو بخش کاتبان جوان و 
کتابت فاخر برگزار می شــود. دانشــگاه اصفهان به عنوان محل برگزاری چهل 
و دومین دوره مســابقات قرآن کریم جمهوری اســالمی ایران به عنوان مکان 
برگزاری مسابقه انتخاب شــده است. این مســابقه در دو مرحله غیر حضوری 
)ارسال اثر طبق شــروط فراخوان( و مرحله حضوری بین افرادی که در داوری 
اولیه انتخاب شده اند، برگزار می شود. گفتنی است؛ از میان برندگان با مشورت 
هیئت داوران و هیئت برگزاری مسابقات، فرد یا افرادی جهت کتابت »مصحف 
 اولین دوره مســابقات« انتخاب و با ایشــان قــرار داد کتابــت منعقد خواهد

 شد.

فلسفه در ۵۲ قصه
کتاب »فلسفه در ۵۲ قصه« نوشته ارمانو بنچی ونگا به تازگی با ترجمه فرامرز 
خردمند توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است.
نویســنده این کتاب برای نوشتن از فلســفه، زبان قصه و داســتان را انتخاب 
کرده و در نتیجه یکی از کتاب های فلسفی موفق ایتالیا در سال ۱۹۹۱ منتشر 
شد. این کتاب ابتدا »فلســفه در ۳۲ قصه«  بود که پس از اولین چاپ تبدیل به 
»فلسفه در ۴۲ قصه« شد و سپس ارمانو بنچی ونگا ۱۰ قصه دیگر به آن اضافه 

کرد که به شکل و ساختار فعلی رسید.
این فیلسوف و نویسنده، پروفسور فلســفه در دانشگاه کالیفرنیا و مولف حوزه 
منطق، فلســفه زبان و تاریخ فلســفه است. وی، مدیریت نشــریه بین المللی 
»توپوی« و همکاری با روزنامه الستامپا را نیز در کارنامه دارد. »انقالب بدون 
آینده« )۲۰۰۳(، »منطق عشق«)۲۰۰۷(، »اندیشه به مثابه استیل« )۲۰۰۸(، 
»فلسفه به مثابه وسیله آزادگی« )۲۰۱۰(، »حرف  هایی که به حساب می  آیند« 
)۲۰۰۴(، »دو آمریکا« )۲۰۰۵(، »اثبات خدا« )۲۰۰۹( و »حرف  های رایج« 

)۲۰۱۰( از جمله کتاب های مهم فلسفی ارمانو بنچی ونگا هستند.
 این فیلســوف و نویســنده، ۳ مجموعه شــعر با نام های »جامه های کثیف« 
 )۲۰۰۰(، »یک عشــق چهار پولی« )۲۰۰۶( و »غبار و بــاران« )۲۰۱۰( هم 

دارد.

 مسجد، محل طهارت و پاالیش
 جامعه است

هفدهمین اجالس ساالنه روز جهانی مســجد با حضور آیت ا... 
اراکــی، دبیرکل مجمــع جهانــی تقریب مذاهب اســالمی،  
حجت االســالم نوری زاده، رییــس مرکز امور مســاجد، زهرا 
مصطفوی دختر امام خمینی )ره( برگزار شــد. در این مراسم 
آیت ا... اراکی با بیان اینکه عید غدیر در واقع عید مسجد است، 
گفت: یکی از مهم ترین مباحثی که باید در فقه مطرح و در جامعه 
به عنوان یــک فرهنگ عمومی تدوین و تثبیت شــود، جایگاه 
مسجد در نظام اسالمی است. براســاس آیات و روایات مسجد، 
بیت ا... است و اولین ماموریتی که به حضرت ابراهیم )ع( به عنوان 
امام به او ارائه شد، آماده سازی خانه خدا بود. اراکی تصریح کرد: 
مسجد، خانه فرمانروایی و صدور فرمان الهی است و از این خانه 
باید فرمان های خداوند منتشر شود، براساس آیات و روایات هر 
مسجدی خانه امام است و دارای مسئولیتی سنگین است، زیرا 
باید بتواند مردم را با این هســته مهم پیوند زند. وی تاکید کرد: 
افتخار می کنیم که پایگاه و سرچشمه پاکی ها در جامعه مسجد 

است. جا داشت مدارس نیز این چنین بودند که نیستند.

کتاب

دیدگاهخبر 

 خدمتی
 به رنگ عشق

چهل نفر از دانشجویان 
دانشــگاه خواجه نصیر 
توســی که با نام گروه 
جهادی شــهید مومنی 
از  می کنند،  فعالیــت 
۲۳ مرداد تا ۳ شهریور 
به منطقــه جلکه ماژان 
از شهرســتان خوسف 
اعزام شدند و مشغول 

خدمت رسانی هستند.

رییس دومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد دندان پزشکان و پزشکان با مدیریت مطب آشنایی ندارند، گفت: توجه 
به این مسئله افزایش رضایتمندی بیماران و موفقیت بیشتر در درمان را به همراه دارد.

 دکتر کوروش رحیمی در افتتاحیه دومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان اظهار داشت: محورهای مختلفی در این کنگره با حضور اساتید و صاحب نظران 
برجسته مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت که مرتبط با علوم جدید دندانپزشکی از جمله دندانپزشکی دیجیتال، اکلوژن، لیزر و همچنین مدیریت مطب 
است. وی با اشاره به اینکه موضوع مدیریت مطب و مراکز درمانی در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته، در حالی که تکریم بیمار بسیار حائز اهمیت است و 
می تواند نتایج موثری را به همراه داشته باشد، گفت: در یک پنل نیم روزه در این کنگره موضوع مدیریت مطب مطرح شد تا این مسئله سبب ارائه خدمات 
بهتر به بیماران شود همچنین باید توجه داشت که مدیریت مطب و تکریم بیماران آمار شکایت و نارضایتی از پزشکان و دندان پزشکان را کاهش می دهد 
و موفقیت های درمانی را افزایش خواهد داد. رییس دومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان بیان داشــت: در موضوع مدیریت مطب مسائلی همچون 
چگونگی تشکیل پرونده کامل برای بیماران مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد چرا که پزشکان بر اساس قانون حتما باید مدارک بیمار را ذخیره کنند 
و این مسئله به ویژه در درمان هایی که کار عملی برای بیمار انجام می گیرد همچون جراحی ها بســیار حائز اهمیت است همچنین این مسئله یکی از 
موضوعاتی است که نبود آن برای پزشکان و دندان پزشکان دردسرساز خواهد بود و در محاکم پزشکی بسیار مطرح می شود لذا توجه همکاران ما به این 
مسئله حائز اهمیت است.بازرس جامعه دندانپزشکی کشور بیان کرد: اینکه چگونه دندان پزشکان پرونده های درمانی خود را کامل کنند و یا اینکه چگونه 

در مطب رفتار کنند که حقوق درمانی بیماران بیشتر حفظ شود، از جمله موضوعاتی است که در پنل مدیریت مطب ارائه شد.
دکتر رحیمی با اشــاره به اینکه تنها حدود ۲۰ درصد از پزشکان و دندان پزشکان با روش مدیریت مطب آشنا هســتند، تصریح کرد: می توان گفت که 
حدود ۸۰ درصد افراد در جامعه پزشکی و دندانپزشکی )به ویژه جامعه پزشکی( با مدیریت مطب آشنایی ندارند و مسئوالن نیز متاسفانه مدیریت مطب 
را نوعی بازاریابی می دانند در حالی که این موضوع نوعی سرویس دهی حرفه ای به بیمار به شمار می رود و توجه به آن می تواند نتایج بسیار موثری را در 
روند درمانی بیمار و رضایتمندی آن به همراه داشته باشد. وی تاکید کرد: همه دستیاران دندانپزشکی و دندان پزشکان باید آموزش برخورد با بیماران 
به صورت حرفه ای را فرا گیرند و یا به عبارتی آگاهی به مدیریت مطب داشته باشــند چرا که این موضوع می تواند فضای درمانی را برای بیمار با آرامش 

بیشتری همراه کند و موفقیت درمان را نیز سبب شود. 
گفتنی است؛ دومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان با حضور اساتید و صاحب نظران برجسته در حوزه دندانپزشکی  در هتل عباسی اصفهان برگزار شد.

رییس دومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان مطرح کرد:

۸۰درصدازپزشکانودندانپزشکان
بامدیریتمطبآشناییندارند
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