غبار روبی حرم امام رضا (ع)
با حضور رهبر معظم انقالب

مضجع مطهر حضرت امام رضا (ع) در آستانه فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری

امام حسین (ع) با حضور رهبر معظم انقالب غبارروبی شد .در آستانه فرارسیدن

ماه محرم و ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان ،مراسم غبارروبی ضریح مطهر حرم ثامنالحجج

حضرت علی بن موسی الرضا علیهالسالم ،با حضور حضرت آیتا ...خامنهای ،جمعی از علما و اقشار
مختلف مردم در مشهد مقدس برگزار شد...
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دهه اول محرم
هیئت کجا برویم؟

محفل رزمندگان اسالم
هیئت محبــان حضرت زهرا
(س) محفل رزمندگان اسالم نیز با
عنوان «برعهدی که بستیم هستیم»
 10شب شــور و عزا برگزار میکند
که بر اســاس برنامه اعالم شــده از
سوی این هیئت ،مراسم عزاداری با
سخنرانی حجت االسالم والمسلمین
ســید احمد خاتمی ،حجت االسالم
والمسلمین ســید ابراهیم رییسی،
آیتا ...ســید ابوالحســن مهدوی،
حجت االســام والمســلمین سید
علیرضــا تراشــیون و بــا مداحی
میرباقری ،سلیمی ،معنوی ،مشکدار،
صدر ،کیســاری واقع در میدان امام
(ره) مسجد امام (ره) برگزار میشود.

وقتی افزایش سه برابری قیمت آسفالت مانع ترمیم راه های شریانی استان اصفهان شده است؛

دردسر کمبود بودجه

بیش از  7میلیون کارتخوان بدون هویت
در کشور فعال است؛

شفافیت گمشده اقتصاد
ایران
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عکس :ایمنا

مجموعه فرهنگی عاشوراییان
مجموعه فرهنگی عاشوراییان
 11شــب مجلس ســوگواری را با
عنوان «حســین ،نوری که خاموش
نمیشود» با سخنرانی حجتاالسالم
شــهاب مرادی و مداحــی محمد
یزدخواستی و محمد طالبی برگزار
میکنــد .این مراســم روبــه روی
گلستان شــهدای اصفهان در خیمه
عاشوراییان از نماز مغرب و عشا برپا
میشود.
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با افزایش سرقت گوشیهای تلفن همراه،
هشدارهای پلیس در مورد نصب برنامههای
ضد سرقت افزایش یافته است

مواظب موبایلتان باشید

5

در لیست جدید تیم ملی هم خبری از
سپاهانیها نیست؛

سرخابیها ،عزیز دل
«ویلموتس» شدند

اصفهان رنگ و بوی محرم به خود گرفت؛

حی علی العزا
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عکس :صاحب نیوز

عکس خبر

گردهمایی سراسری گروههای موزیک هیئتهای مذهبی در اصفهان
پیشکسوتان و نوازندگان هیئتهای مذهبی از سراسر کشور مهمان اصفهان بودند و در گلزار شهدای رهنان گردهم آمدند.
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عکس روز

غبار روبی حرم امام رضا (ع)
با حضور رهبر معظم انقالب
مضجع مطهر حضرت امام رضا (ع) در آستانه
فرارســیدن ماه محرم و ایام عــزاداری امام
حســین (ع) با حضــور رهبر معظــم انقالب
غبارروبی شد .در آستانه فرارسیدن ماه محرم
و ایام عزاداری سیدوســاالر شهیدان ،مراسم
غبارروبی ضریــح مطهر حــرم ثامنالحجج
حضرت علی بن موســی الرضا علیهالسالم ،با
حضور حضرت آیتا ...خامنــهای ،جمعی از
علما و اقشــار مختلف مردم در مشهد مقدس
برگزار شــد .رهبر انقالب اسالمی در سنوات
گذشته نیز در این مراسم معنوی که از جمله
برنامههای مستمر آستان قدس رضوی است،
حضور داشتهاند.

کافه سیاست
سخنگوی وزارت امور خارجه:

وزرای خارجه «ایران و
روسیه» با یکدیگر دیدار
میکنند
ســخنگوی وزارت امور خارجه از دیدار
وزرای خارجه ایران و روسیه ،در مسکو
خبر داد« .ســید عباس موســوی» در
توییتر خود نوشت« :وزرای خارجه ایران
و روسیه روز دوشنبه در مسکو با یکدیگر
مالقات و در خصوص مسائل مورد عالقه
طرفین از جمله برجام گفت وگو خواهند
کرد».

وزیر امور خارجه آلمان:

اولویت ما ایجاد امکان
مذاکره میان آمریکا و
ایران است
وزیر امور خارجه آلمــان از ابراز تمایل
آمریــکا بــرای مذاکــره با ایــران در
نشســتجی  ۷اســتقبال کــرد و آن را
اولویتی برای آلمان تلقــی کرد .هایکو
ماس که به همــراه وزرای امور خارجه
انگلیس و فرانسه برای رایزنی با فدریکا
موگرینی ،مســئول سیاســت خارجی
اتحادیه اروپا در حاشــیه نشست وزرای
دفاع اتحادیه اروپا در هلینسکی شرکت
کــرده بــود گفت که این ســه کشــور
(آلمان ،انگلیــس و فرانســه) خواهان
پیشبرد رویداد نشســت جی  ۷هستند
که دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا
بر تمایل به مذاکره بــا ایران تاکید کرد.
ماس در جمع خبرنگاران گفت :اولویت
ما ایجاد امــکان مذاکره میــان آمریکا
و ایران اســت .مــا دربــاره تالشهای
دیپلماتیــک بیشــتر با فرانســویها و
انگلیسیها و همچنین در منطقه با تمام
کشورهای حاشیه خلیج فارس ،مذاکره
خواهیم کرد.

ادعای نیجریه علیه ایران و
شیخ زکزاکی
دولت نیجریه ،شــیخ «ابراهیم زکزکی»
رهبر جنبش اســامی در نیجریه را به
دریافت حمایــت مالی از ایــران برای
برپایی انقــاب متهم کــرد .این دولت
با ارائه شــکایت بــه دادگاه عالی فدرال
ابوجا مدعی شــد که اعضــای جنبش
اسالمی نیجریه دولت محمد بوهاری را
به رسمیت نمیشناسند! به ادعای دولت
نیجریه ،رهبر شــیعیان جنبش اسالمی
در صدد اســت تا با حمایت ایران کشور
نیجریه را به جمهوری اســامی جدید
تبدیل کنــد .جنبش اســامی نیجریه
ماه گذشــته در بازگشت شــیخ زکزکی
از هند در بیانیهای اعــام کرد ،یکی از
دالیل عمده بازگشــت وی بــه نیجریه
نگرانی از احتمال ترور او در هند توسط
عوامل دولت نیجریه بوده است .بر اساس
وبسایت رسمی جنبش اسالمی نیجریه،
دخالت دولت ابوجا این ظن را ایجاد کرد
که نیت ترور شــیخ زکزاکــی در هند با
استفاده از رابطین خارجی وجود دارد.

پیشنهاد سردبیر:

دولت به دنبال اختالف نیست
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علیرضا کریمیان
وزیر ارتباطات برای پاسخ دادن به ادعای ترامپ به
سمنان رفت و عکسی از خود به همراه ماهواره ناهید
 1را در توییتر پســت کرد .روز جمعه ،رســانههای
آمریکا ادعایی را مبنی بر انجام پرتاب ناموفق ماهواره
توســط کشــورمان مطرح کردند که واکنشهای
زیادی را به همراه داشت .خبرگزاریهای آمریکایی
به تصاویر ماهوارهای اشاره کردند که در آن دودی
حاصل از انفجار یک موشک در مرکز فضایی ایران
دیده میشد.
این رسانهها مدعی شدند سکویی که در عکس دیده
میشود ،سکوی پرتاب موشک ماهوارهبر است و آن
را مربوط به ماهواره ناهید دانستند .عکس جنجالی
از سوی دونالد ترامپ منتشر شده بود .رادیوی ملی
آمریکا اولین رسانهای بود که مدعی شد جمهوری
اســامی بار دیگر ســال جاری میالدی در پرتاب
ماهواره با شکســت مواجه شده اســت.این ادعا با
سکوت خبری رســانههای ایرانی همراه بود .وزیر
ارتباطات در توییتر با اشــاره به این اخبار نوشــت:
«رسیدم چابکسر ،ادامه سفر فردا در گیالن .گوشی
رو چک کردم ودیدم خیلیها جویای احوال ماهواره
ما شــدهاند .ظاهرا اخباری منتشر شده که سومین
تالش برای اســتقرار ماهواره در مدار ناموفق بوده.
راستش ناهید  ۱حالش خوبه ،االن هم در آزمایشگاه
مستقره .خبرنگاران هم میتونن بیان بازدیدش».
وزیر ارتباطــات البته به این جــواب اکتفا نکرد و با
انتشار عکسی از خود در کنار ناهید یک ،به ترامپ
صبح بخیــر گفت .با ایــن حال رســانهها از جمله
آسوشیتدپرس با اشــاره به توییت روز جمعه آذری
جهرمی نوشــت :اگر صحبتهــای جهرمی درباره
ناهید ۱صحت داشته باشد ،در نتیجه انفجاری که در
تصاویر ماهوارهای دیده میشود ،متعلق به انفجار در
جریان سوخترسانی به موشک قبل از پرتاب است.
برخی از رسانههای بین المللی از جمله ایندیپندنت
از احتمال دست داشــتن آمریکا در ناکامی پرتاپ
ماهواره ایرانی صحبت کرده اســت .به ادعای این
رسانه ،لحن مودبانه ترامپ در مورد توییت مربوط به
ناکامی ایران در پرتاب ماهواره طی چند ماه اخیر بی
سابقه بوده است .دونالد ترامپ ادعا کرده که آمریکا
هیچ ارتباطی با گزارشهای مربوط به پرتاب ناموفق
ماهواره ایران ندارد و برای ایرانیان ،بهترین آرزوها
و آرزوی موفقیت را در تعیین آنچه واقعا در ســایت

حدس و گمانها در مورد چگونگی ارائه مدارک از سوی ترامپ در مورد سایت
ماهوارهای ایران ادامه دارد؛

دنیای مردم را درســت
نکنیم به دین لطمه زده ایم

بین الملل

بحران هزاران گمشده در عراق

ســمنان رخ داده ،کرده اســت .زبان توئیت رییس
جمهور آمریکا با توجه به لفاظیهای معمول او علیه
ایران و توئیتهای خصمانه بسیاری که در گذشته
منتشر کرده ،کمی تعجب آور اســت .کارشناسان
بین المللــی در ادامه حــدس و گمانهای خود با
توجه به توییت ترامپ ،مسئله دخالت آمریکاییها
و احتمال خرابکاری در ســایت ســمنان را مطرح
کردهاند و بخشی دیگر مدعی هستند احتمال دیدار
روحانی و ترامپ در جریان ســفر رییس جمهور به
آمریکا لحــن ترامپ را تغییر داده اســت .جدای از
این مسئله ،انتشار عکس ســایت ماهوارهای ایران
از سوی رییس جمهور آمریکا نیز با انتقادات جدی
همراه بوده است .کارشناســان اطالعات می گویند
که ترامپ با این کار ممکن اســت سطحی از وضوح
ماهوارههای جاسوسی آمریکا را لو داده باشد که تا
قبل از آن ناشناخته بوده یا اینکه به نوعی ،نهادهای
اطالعاتی ایاالت متحده توانستهاند از یک هواپیمای
جاسوسی که از فراز ســایت پرواز میکرده اقدام به

عکاسی از محل پرتاب و در فاصلهای نزدیک داشته
باشند .بسیاری از تحلیلگران و متخصصان آمریکایی
این توییت دونالد ترامپ را عدول از قانون و افشای
اطالعات سری که میتواند آسیب جدی به امنیت
اطالعاتی نهادهای مربــوط در آمریکا بزند ،ارزیابی
کردهاند .یک مقام دفاعی آمریکایی به  CNBCگفته:
این توییت عکســی از یک کپــی فیزیکی از تصویر
ماهوارهای بود که روز جمعه در یک جلسه توجیهی
اطالعاتی به آقای ترامپ ارائه شد .به گفته این مقام
آمریکایی ،ظاهرا دونالد ترامــپ از روی این تصویر
اقدام به عکاسی با موبایل خود کرده است که در خود
تصویر نیز فلش دوربین قابل تشخیص و حتی سایه
عکاس نیز تا حدودی مشخص است .ملیسا هانهام،
معاون مدیر موسسه پرتاب ماهواره شبکه هستهای
آزاد ،گفته «هرگز تصویری از این شــفافتر ندیده
است» .وی ادامه داده«:کســی مثل من قرار نیست
عکسهایی با این وضــوح از چنین حادثهای ببیند.
قرار نیست ترامپ این تصاویر را به اشتراک بگذارد».

ترامپ به عنوان رییس جمهور این اختیار را دارد که
به راحتی عکسها و اسناد را فاش کند ،مانند تصویر
پرتاب ناکام ماهواره ایران .معموال این تصمیم مبتنی
بر مشــاوره با آژانسهای اطالعاتی آمریکا در مورد
خسارت احتمالی ناشی از افشای اطالعات است .به
همین خاطر هم بعد از انتشار این عکس در توییتر
و واکنشها به آن از کرده خود دفــاع کرده و گفته
است «:ایران مشکل بزرگی داشته است .عکسی را
منتشــر کردهام که حق و اختیار کامل در خصوص
انتشار آن داشــتهام» .نکته دیگر آنکه کارشناسان
ادعا میکنند زاویه شــدید گوشههای تصویر نشان
میدهد که از فضا گرفته نشده ،بلکه از یک هواپیما
عکاسی شده است.
اگر یک هواپیمــای بدون سرنشــین این عکس را
گرفته باشــد ،به این معنی است که یا در حال پرواز
بر فراز آسمان ایران کشف شــده یا قادر به گرفتن
عکســی با این درجه از وضوح عالــی از  120مایل
دورتر بوده است.

آیت ا ...مکارم شیرازی در دیدار نهاوندیان ،معاون رییس جمهور ،با اشاره به تداوم برنامههای کنگره مبارزه
با جریانهای تکفیری و برگزاری این همایش در کشــورهای اندونزی ،عراق ،لبنان ،سوریه ،تانزانیا و دیگر
کشورهای اسالمی ،بیان کرد :در این کنگره بر جنبههای فکری و فرهنگی مبارزه با این جریانها به صورت
گسترده کار کردیم؛ زیرا معتقدیم بدون کار بر این امور مبارزه ســود و اثری نخواهد داشت .آیتا...مکارم
تاکید کرد :داعش اشتباه مهمی داشــت و آن این که تصور میکردند با ایجاد رعب میتواند بر همه مسلط
بشود ،غافل از اینکه ایجاد رعب یک اثر موقتی دارد.
اگر در کنار کار نظامی ،از لحاظ فرهنگی نیز تالش شود ،خطرات این گروه کم خواهد شد .این مرجع تقلید
خطاب به نهاوندیان افزود :شــرکت رییسجمهور در بعضی از مجالس ســبب ناراحتی میشود ،به ایشان
سفارش کنید درباره این گونه مراسمات احتیاط داشته باشــند چرا که عکس و فیلم آن در فضای مجازی
پخش و منتشر میشود.

رادیوی بین المللی فرانسه گزارش داد :پس از سفر رییس دســتگاه دیپلماسی ایران به پاریس و بیاریتز
(محل اجالس گروه  ،)7انتظار میرود جمهوری اسالمی به زودی هیئت جدیدی را به فرانسه اعزام کند.
این رسانه فرانســوی در مطلبی با عنوان «نتانیاهو نگران تالشهای دیپلماتیک فرانسه با ایران است»
نوشت« :امانوئل مکرون» رییس جمهوری فرانسه با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسراییل در تماسی
تلفنی درمورد مسئله ایران گفت وگو کردند .این رسانه فرانسوی نوشــت :از نگاه نتانیاهو ،اکنون زمان
مناسبی برای مذاکره (با ایران) نیست .نتانیاهو در این تماس تلفنی ،نگرانی خود را از این تحرکات اعالم
کرده و تحلیلگران معتقدند که این نگرانی ،ناشــی از جدی بودن پاریس برای ترغیب آمریکا به پذیرش
قدرت منطقهای ایران و کم کردن تنشها بین این دو کشــور اســت؛ اما در ماهــای اخیر ،تالشهای
میانجیگری افزایش یافته و مکرون در کنار برخی دیگر کشورها و اتحادیه اروپا تالش میکند که زمینه
گفت وگو و کاهش تنش بین ایران و آمریکا را مهیا کند.

چهره ها

رییس دفتر رییس جمهور دربــاره انتقاد آیتا...
یــزدی از رییس جمهــور گفت :دولت بــه دنبال
اختالف نیست ،شــخص رییسجمهور و دولت در
خصوص اظهارات ایشان ،ســکوت کرده و در این
گونه اظهارنظرهای اختالفــی ،قضاوت را به مردم
میســپارد« .محمود واعظی» ،در خصوص انتقاد
اخیر محمد یزدی به رییــس جمهور گفت :جواب
دادن به صحبتهای آیتا ...یزدی به معنای ایجاد
یک اختالف اســت ،شــاهد بودیم جواب آیتا...
آملی الریجانــی به اظهارات ایشــان در داخل و یا
بیرون کشور به نفع نظام نشد .به طور کل اینگونه
درگیریها مناســب نیســت ،نه اظهارات آیتا...
یزدی و نه پاســخ آملی الریجانــی .وی در ادامه
بیان کرد :دولــت چون به دنبال اختالف نیســت
در اینگونه اظهارنظرهــای اختالفی قضاوت را به
مردم میسپارد .ما ســکوت میکنیم ،زیرا شرایط
به گونهای نیست که بخواهیم در مقابل فشارهای
خارجی به دعواهای داخلی بپردازیم.
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مافیا در گمرک
ساختارهای فساد زا باید
اصالح شوند

انتقاد یک مرجع تقلید از رییس جمهور

دولت به دنبال اختالف
نیست

توقــف فــاز  3تقویت
اینستکس

همه چیز در مورد ناهید!

گمانهزنی رادیوی فرانسه از سفر هیئت ایرانی به پاریس

رییس دفتر رییس جمهور:

پیشخوان

کاظم غریبآبادی
سفیر  ایران در سازمانهای بینالمللی:

ایران در کاهش تعهدات
برجامی جدی است
سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمانهای
بینالمللی در وین گفت :ایران در برداشــتن
گامهای اعالم شده در تصمیم خود جدی است
و اجرای کامل تعهدات همه طرفها ،مبنایی
برای تداوم برجام اســت .کاظم غریب آبادی
ادامه داد :گزارش جدید مدیرکل موقت آژانس
با تایید مجدد پایبنــدی ایران به برجام ،اعالم
تصمیمات جدید از ســوی جمهوری اسالمی
ایران (گام دوم کاهش تعهدات برجامی) را مورد
اشاره قرار داده است .وی ادامه داد :اجرای کامل
و صادقانه تعهدات همــه طرفها ،یک مبنای
اساســی برای تداوم برجام اســت و چنانچه
خواهان تداوم توافق هستهای هستیم ،اعضای
باقیمانده این توافق باید بهرهمندی ایران از
منافع برجام را با اتخاذ اقدامات عملی فوری
و مناســب و ظرف برنامه زمانی اعالم شده،
تضمین کنند.

zayanderoud8108@gmail.com

عضو فراکسیون امید مجلس:

روحانی به اصالحطلبان
سوءظن دارد
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه الریجانی
بعد از تشکیل مجلس دهم از لیست امید جدا شد،
گفت :آنهایی که لیســت امید را بستند پیشبینی
نمیکردند که الریجانی به لیست پایبند نباشد .وی
تصریح کرد عملکرد و نظرات دولت و اصالحطلبان
در برخــی زمینهها تفاوتی نداشــته و خوب عمل
کردهاند .در بحث سیاســت خارجی هیچ اختالف
ســلیقه بین اصالحطلبان و دولت وجود نداشت.
این روش حتی بر اســاس نظرات رهبری انقالب
پیشرفت و هیچ اختالفی بین اصولگرایان معتدل،
آقای روحانی ،الریجانی ،اصــاح طلبان و نظام در
زمینه سیاست خارجی وجود نداشته است .مهدی
شیخ تاکید کرد :با وجود تمام حمایتهای اصالح
طلبان از روحانی ؛اما رییس جمهور به اصالح طلبان
ســوء ظن دارد و دلیل اختالفات اخیر هم همین
بوده است .روحانی در سال  ۹۲همراهی بیشتری با
اصالحطلبان داشت؛ اما از سال  ۹۶به بعد نسبت به
فراکسیون امید سوء ظن پیدا کرد.

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

عراقچی
معاون سیاسی وزیر خارجه ایران:

کمیته بین المللی صلیب ســرخ از بحران مفقود
شــدن هزاران شــهروند عراقی در نتیجه جنگ
در این کشــور خبر داد .این کمیتــه گزارش داد
که عراق با بزرگترین بحران مفقود شــدن افراد
در جهان بــه دلیل جنــگ و اقدامات خشــونت
طلبانه برای دهها ســال در این کشور روبه روست
و همه خانوادههای عراقی به نوعــی از این بحران
تاثیــر پذیرفتهاند«.کاترینا ریتــز» رییس هیئت
عراقــی کمیته بین المللی صلیب ســرخ گفت که
خانوادههای عراقی امید خود برای به دست آوردن
اطالعاتی از بستگان را از دســت ندادهاند .پس از
اشغال عراق به دست گروه تروریستی داعش هزاران
خانوار درحالی از خانههای خود رانده شده و آواره
شدهاند که در حین فرار ،برخی اعضای خود را گم
کردهاند .بســیاری نیز ربوده شده و به اسارت برده
شدهاند که صدها زن ایزدی از آن جمله هستند.

تغییرات گسترده
در رژیم آل سعود
پادشاه عربستان یک سری دستورات سلطنتی را
صادر کرد که مهمتریــن آن تعیین رییس جدید
دفتر سلطنتی و ایجاد یک وزارتخانه جدید است.
ملک سلمان بن عبدالعزیز دستوراتی را صادر کرد
که در رأس آن تعیین رییس جدید دفتر سلطنتی
و برکناری نایب رییس سابق دفتر مذکور بود .به
موجب فرامین سلطنتی ،فهمد بن محمد العیسی
رییس جدید دفتر سلطنتی و هم رتبه وزیر شد.
او به جای خالد بن عبدالرحمان العیســی تعیین
شده که از  ۱۳ژوئیه  ۲۰۱۵در این پست خدمت
کرده است .از مهمترین اطالعات درباره العیسی
این است که حامل پروندههای مرزهای عربستان
و یمن است .او در سال  ۲۰۰۱به نشان «وحدت
یمنی» به دلیل تالشهایش در مذاکرات ترسیم
مرزهای عربستان و یمن دست یافت.

وزارت امور خارجه اسراییل
ورشکسته شد
وزارت امور خارجه اسراییل به مقامات این وزارتخانه
اطالع داده است جهت میزبانی از هیئتها یا مهمانان
در فلسطین اشغالی ،بودجهای وجود ندارد بنابراین
دیدارهای رسمی لغو میشــود .بحرانی که وزارت
امور خارجه اسراییل با آن روبه روست ،تشدید شده
است تا آنجا که برخی از کارکنان به هزینه خودشان،
هیئتها یا مهمانان را میزبانی میکنند.

دستیار ترامپ
مجبور به استعفا شد

رایزنی با فرانسه به
سرانجامی نرسیده است
معاون سیاسی وزیر خارجه ایران با بیان اینکه
ما مذاکرات ســخت و پیچیــدهای در پیش
خواهیم داشت تا به فرمول مشخصی برسیم،
گفت :رایزنیها هنوز به سرانجامی نرسیده و
در حال مذاکره هســتیم .عراقچی ادامه داد:
از آن جایــی که هیچ چاره دیگــری در برابر
طرفهای اروپایــی و طرفهای دیگر برجام
وجود ندارد و ایران با قاطعیت نشان داده که
مسیر کاهش تعهدات را ادامه میدهد ،مگر
اینکه به خواستههایش برسد و چون اراده ما را
کامل فهمیدند ،فکر میکنم تالش آنها همین
خواهد بود که راهحل و فرمولی پیدا شود که
ایران حداقل به بخشــی از خواسته خودش
برسد ،یعنی فروش نفت و دسترسی به پول آن
بخشی از خواستههای ماست ولی وقتی این
خواسته تامین شود ،خواستههای دیگر ما در
حوزههای دیگر پیگیری خواهد شد.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

دستیار شخصی رییسجمهور آمریکا به اتهام درز
اطالعات خانوادگی ترامپ بــه خبرنگاران ،مجبور
به استعفا شد .مادلین وســترهوت ،از روز نخست
در دولت ترامپ حضور داشــت .دیلی میل به نقل
از روزنامه «نیویورک تایمز» گزارش داد استعفای
ناگهانی و غیرمنتظره وی پس از آن انجام شــد که
ترامپ فهمید وسترهوت در اقدامی غیرمحتاطانه،
جزییاتی از زندگی خانوادگی و دفتر وی را در یک
دیدار محرمانه با خبرنــگاران و در زمانی که رییس
جمهور آمریکا در تعطیالت به ســر میبرد ،فاش
کرده است.

نیروهای یونیفل در جنوب
لبنان ماندنی شدند
رســانه های خارجی از موافقت شورای امنیت با
تمدید نیروهای یونیفــل در جنوب لبنان بدون
کاهش تعداد این نیروها موافقت کرد .شــورای
امنیت ســازمان ملل متحد ماموریت نیروهای
حافظ صلح در جنوب لبنان در چارچوب یونیفل
را به مدت یک ســال دیگر تمدید کرد .شورای
امنیت همچنین با درخواســت واشنگتن مبنی
بر کاهش نیروهای یونیفل مخالفت کرد .اعضای
شورای امنیت ســازمان ملل همچنین از رژیم
صهیونیستی و لبنان خواستند که به دنبال آتش
بس دائمی و حل و فصل پایدار باشند.
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مشکلی برای تامین گوشت در ایام محرم وجود ندارد
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شتاب در اجرای پروژههای شرکت پاالیش نفت اصفهان

کافه اقتصاد
نماینده مردم اصفهان در مجلس:

دولت باید «موضوع آب»
و «اصالح نظام بانکی» را در
اولویت بگذارد
نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با
تاکید بر اینکه یکی از اولویتهای دولت در دو سال
پایانی باید اصالح نظام بانکی کشور باشد ،گفت :یکی
از گامهای دولت کــه میتواند در ایجاد رونق تولید
موثر باشد ،اصالح نظام بانکی است .حسن کامران
بیان کرد :مهمترین اولویتــی که دولت باید در این
دو سال باقی مانده به آن توجه کند مسئله آب است.
نباید با مسئله آب سیاسی برخورد کرد .در این زمینه
هم اشکاالتی در دولت وجود دارد و هم اشکاالتی در
مجلس است .وی در ادامه اظهار کرد :در خصوص
مســئله مهمی مثل آب که از نظر ژئوپلیتیکی نیز
بسیار حائز اهمیت اســت باید نگاه آمایشی داشته
باشیم .نماینده مردم اصفهان تصریح کرد :در سیستم
بانکی جمهوری اسالمی ایران نزول خواری رسمی
شده است .حتی در سال جاری که مجلس تصویب
کرد تا بانکها پس از تمدید مدت پرداخت وام ۴۰
درصد سود دریافت نکنند ،متاسفانه شورای نگهبان
این موضوع را رد کرد .اگر دولــت از طریق بانکها
تســهیالت ارزان قیمت به جوانــان ارائه کند ،آنها
میتوانند خود کارگاههای کوچــک ایجاد کرده و
اشتغال داشته باشند.

وزیر صنعت خبر داد:

احتمال توقف تولید پراید
و  ۴۰۵در سال آینده
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفــت :طبق یکی از
بندهای بســته تولیدی این وزارتخانه برای صنعت
خودرو ،خودروهای جدید باید در چرخه تولید قرار
بگیرند و خودروهای قدیمی که در سایپا پراید و در
ایران خودرو پژو  ۴۰۵اســت ،باید از چرخه تولید
خارج شوند که این موضوع احتماال در سال آینده
اتفاق بیفتد .رضــا رحمانی درباره زیان انباشــته
ایران خودرو که نزدیک به  ۱۷هزار میلیارد تومان
و ســایپا که  ۱۸هزار میلیارد تومان است ،تصریح
کرد :روزی که من وزیر شدم این دو خودروساز ۲۴
هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش خودرو گرفته
بودند در حالی که در حســاب یک ریال هم نبود،
 ۲۰هزار میلیارد تومان هم به قطعهسازان بدهکار
بودند که در مجموع نزدیک  ۸۰هزار میلیارد تومان
بدهکار بودند.

تغییر شماره باندهای پروازی
فرودگاه اصفهان

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

مشکلی برای تامین گوشت
در ایام محرم وجود ندارد

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان از وضعیت
گوشــت قرمز بازار در ایام محرم گفــت .عبدالرضا
آقاجانی اظهار کرد :در حال حاضر بازار گوشت قرمز
در دام سنگین و ســبک اصفهان مشکل خاصی را
ندارد .وی با بیان اینکه مردم و هیئتها در ایام محرم
برای تهیه نذورات خود در این بازار مشکلی نخواند
داشت ،تصریح کرد :عدهای هم دام خود را نگه داشته
تا ایام محرم با قیمت بهتری بفروشند ،بنابراین ما
محدودیت گوشت در ایام محرم نداریم .وی افزود:
ممکن است قیمت به صورت مقطعی و در این ایام
آنهم به صورت خیلی محدود ،یک یا دو هزار تومانی
افزایش داشته باشد که این به معنای افزایش قیمت
نبوده و فصلی است.
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معاون وزیر نفت در جریان بازدید از پروژههای در حال اجرای شرکت
پاالیش نفــت اصفهان بر ضرورت تســریع انجام طــرح ملی جامع
بهینهسازی و بهبود فرآیند این شــرکت تاکید کرد .علیرضا صادق
آبادی این طرح را یکی از طرحهای بسیار مهم پاالیش و پخش برشمرد
و گفت :برای انجام هر چه بهتر آن ،همکاری چندجانبه پاالیشــگاه
اصفهان ،پاالیش و پخش و پیمانکاران ،بیش از پیش صورت میگیرد.

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز اظهار داشت :در سالجاری
واحد تقطیر و گاز مایع شماره  ۳با ظرفیت  ۱۲۰هزار بشکه در روز و
با هدف افزایش ضریب اطمینان فرآیند و بهبود کیفیت فرآوردههای
نفتی راهاندازی و مراحل آزمایش نهایی خود را طی می کند .مرتضی
ابراهیمی با تاکید بر اینکه هدف از راهاندازی این واحد بهبود عملکرد
شرکت پاالیش نفت بوده و ظرفیت پاالیشی افزایش نخواهد داشت،

تصریح کرد :با راهاندازی کامل این واحد در شرایط عادی ،ظرفیت کلی
پاالیشگاه از  ۳۷۵هزار به روزانه  ۳۶۰هزار بشکه کاهش خواهد یافت.
وی ،طرح احداث واحدهای تصفیه گازوییل ،یوتیلیتی و مخازن را به
عنوان زیر پروژه دیگر طرح جامع عنوان کرد و افزود :امید است مراحل
اجرایی احداث واحد تصفیه گازوییل اواخر سالجاری پایان یافته و
اوایل سال آینده شاهد انجام مراحل راهاندازی واحد باشیم.

بیش از  7میلیون کارتخوان بدون هویت در کشور فعال است؛

شفافیت گمشده اقتصاد ایران

مرضیه محب رسول
مهدی خانی ،مدیرکل بازرسی ،مبارزه با پولشویی و
فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از وجود  7میلیون
کارتخوان بیهویت در کشور خبر داد .این خبر زمانی
منتشر شــد که طی یک سال گذشــته ساماندهی
حسابهای بانکی موردتوجه مسئوالن قرار گرفته
است .در حال حاضر نیز بانک مرکزی با توجه به بند
ح تبصره  16قانون بودجه ســال  98بخشنامهای را
به بانکها برای مسدود کردن حسابهای بیهویت
ابالغ کرده است.
تالش اندک برای ساماندهی حسابها
ســاماندهی حســابها در ســالهای اخیر شکل
جدیتری به خود گرفته است .بدون شک دلیل آن
را میتوان فسادهای گسترده مفسدین اقتصادی با
استفاده از نبود نظارت درست بر حسابهای بانکی
دانســت .بعد از ابالغیه بانک مرکــزی ،بانکها از
ابتدای اردیبهشت شروع به ساماندهی حسابهای
بانکی بیهویت کردهاند؛ اما اظهارات «خانی» نشان
میدهد که فقط تعیین هویت صرف حســابهای
بانکی ،کافی نیســت .برای نظارت بر تراکنشهای
مالی که فســادهای چنــد هزارمیلیاردی همچون
ســلطان قیر و بانک ســرمایه را در بدنه خود دارد
عزم مضاعفی الزم است؛ زیرا در کنار تعیین هویت
صاحب حســابها باید کارتخوانها نیز ساماندهی
شوند.
سوءاستفاده مفســدین اقتصادی از نبود
شفافیت
در حال حاضر طبق تحقیقات میدانی انجامشده هر

فرد بهراحتی میتواند دســتگاه کارتخوان دریافت
کند .جالب اینجاســت که نظام بانکی هم اطالعی
از ذینفع واقعی و نحوه اســتفاده از کارتخوانها در
بازار ندارد ،یعنی هر فردی میتواند آن را خریداری
و از آن برای قاچاق اســتفاده کند .حتــی اگر قرار
باشــد اطالعاتی را برای دریافت پوز در اختیار نظام
بانکی قرار دهد میتــوان از اطالعات دیگران ،برای
دریافت کارتخوان بهره بــرد .برای مثال فردی که
قصد دارد از پوز برای پولشــویی یا قاچاق استفاده
کند ،بــا دادن مبلغی به افراد نیازمنــد ،میتواند از
اطالعات آنها بــرای دریافت پوز بهره ببــرد .با این
اوصاف باید پدیده کارتخوانهای اجارهای را نیز در
کنار همکیشان خود همچون حسابهای اجارهای
و کارتهای بازرگانی اجارهای قرارداد .پدیدههایی

که در بســتر  500میلیونی حســابهای بانکی به
مفســدین اقتصادی ،اجازه پنهان کردن فعالیتها
خود را میدهد .مصــداق این روش در پنهان کردن
فعالیتهای مجرمانه را میتوان در پروندههای چند
ســال اخیر بهوضوح دید .بهطور مثال ،سلطان قیر
(حمید باقری درمنی) که  322میلیون کیلوگرم قیر
را به ارزش  1000میلیارد تومان از شرکت نفت جی
کالهبرداری کرده بود ،از چکهای سفید امضا برای
سوءاستفاده از حساب مدیران عامل نیابتی خود بهره
میبرد .در این روش وی به تاســیس شرکتهایی
کمک میکرد که مدیران عامل آنها را خودش تعیین
کرده بود؛ اما مدیریت حســاب بانکی این مدیران با
استفاده از چکهای سفید امضا در اختیار وی بود.
البته دســتهچک تنها روش بهره بردن از حســاب

دیگران نیســت .بهطور مثال در کالهبرداری یک
بنگاه شرطبندی ،سه نفر  8میلیارد تومان از دو هزار
نفر در کل کشور کالهبرداری کردهاند این افراد برای
پنهان کردن تراکنشهای خــود از  50کارتبانکی
استفاده میکردند.
قاعده گذاری ،راه مبارزه با حســابهای
اجارهای
واگذاری  7میلیون دستگاه کارتخوان بدون هویت،
بستر مناسبی برای مفســدین اقتصادی مهیا کرده
اســت .مطمئنا مجرمان اقتصــادی اولین افرادی
ن بدون هویت
هستند که از بستر  7میلیون کارتخوا 
بهره میبرند و تراکنشهای بانکی خود را از حاکمیت
پنهان میکنند .آنچه تا اینجا به آن اشاره شد بهوضوح
نشان میدهد که ساماندهی حسابهای بانکی صرف
تعیین هویت صاحــب آن کفایــت نمیکند؛ بلکه
جلوگیری از فســادهای اقتصادی به اقداماتی فراتر
از این احتیاج دارد .درواقع عــاوه بر تعیین هویت
صاحب حساب باید برای حساب افرادی که فعالیت
اقتصادی چشمگیر ندارند محدودیتهایی در نظر
گرفته شــود .در این صورت مجرمین نمیتوانند با
اجاره حســاب این افراد ،از آنها برای پنهان کردن
فسادهای خود استفاده کنند .البته قاعده گذاریها
باید فراتر حسابهای بانکی باشد .با ساماندهی پوزها
و کارتهای بانکی باید عرصه فســاد را بر مفسدین
اقتصادی بسیار محدود کرد .دراین بین باید در نظر
داشت که در توسعهیافتهترین کشورها هم فساد به
صفر نرسیده است؛ اما هدف ،رساندن فساد در جامعه
به کمترین حد خود است تا فعالیتهای اقتصادی به
سالمترین میزان خود فعالیت کند.

ضرورت اجرای آمایش سرزمینی برای آبهای سطحی و زیرزمینی

گوشیها صرفا وارداتی و قیمت آنها بهروز است

مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شــرکت آب منطقهای اصفهان گفت :اجرای آمایش سرزمینی
و ارزیابی دقیق آبهای سطحی و زیرزمینی و به منظور شناسایی محدودهها و نقاط آلوده کننده منابع آبی
ضروری است .مسعود سیدی پور اظهارداشت :منابع آبی به ویژه منابع تامین کننده آب آشامیدنی مشتمل بر
سطحی و زیرزمینی از اهمیت باالیی برخوردارند و باید همواره کیفیت و سالمت آنها مورد تایید باشد که این
امر نیازمند آمایش دقیق سرزمینی و بررسی کامل نقاط و محلهای پرخطر از حیث آلودگیهاست .وی افزود:
وجود محلهای دفن زباله در نزدیکی آبراهها به دلیل روان شدن آبهای آلوده و شیرآبه ها به سمت آبراهها
مشکالتی را ایجاد میکند و نیاز است که در این باره چاره اندیشی شود .سیدی پور خاطرنشان کرد :هر گونه
بهره برداری از معادن و احداث کارخانهها و دیگر اماکن باید با احتساب حریم استاندارد و قانونی از آبراههها و
سفرههای آب زیرزمینی باشد تا مشکلی برای این منابع مهم آبی رخ ندهد.

رییس اتحادیه تلفن همراه و ثابت اصفهان با اشاره به اینکه گوشــیها صرفا وارداتی و قیمت آنها بهروز
است ،گفت :اگر بخواهیم پیشبینی در قیمت برای ماههای آینده این بازار داشته باشیم ،باید بدانیم که
قیمت ارز و دالر چه روندی را خواهد داشت .حسین شمشیری اظهار کرد :طی یک ماه اخیر قیمت گوشی
روند کاهشی داشته و این کاهش هم قابل توجه است .رییس اتحادیه تلفن ثابت و همراه اصفهان با اشاره
به اینکه این بازار تاثیرپذیری از افزایش و یا کاهش قیمــت دالر دارد ،تصریح کرد :یکی دو ماه قبل که
دالر روند کاهشی داشت ،قیمتها در این بازار هم کاهش و با ثبات بازار ارز ،قیمتها در تلفن همراه هم
ثبات پیدا کرد .شمشیری در پایان خاطرنشان کرد :خوشــبختانه با وجود اینکه بسیاری از شرکتها از
ایران رفتند؛ اما واحدهای صنفی تامین کاال را انجام میدهند که در ارائه خدمات گارانتیهای اصلی خود
شرکتها در ایران نیستند.

راهداری

مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان از تغییر شماره
باندهای فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان
از تاریخ  ۲۱شهریورماه سال جاری خبر داد .حسن
امجدی با اعالم این خبر اظهار داشت :تغییر زاویه
مغناطیسی باندهای فرودگاه ،به علت تغییر زاویه
ناشی از انحراف کره زمین طی سالیان گذشته بوده
که این موضوع سبب تغییر در شمارههای باندهای
پروازی فــرودگاه از  26/08به  25/07شــده و این
تغییر برای نخستینبار در تاریخ صنعت هوانوردی
کشــور صورت میپذیرد .مدیــرکل فرودگاههای
استان اصفهان بیان کرد :با گذشت زمان و با تغییر
زاویه ناشــی از انحراف کره زمین ،هرچند زوایای
حقیقی تغییر نکرده ،ولی زاویه مغناطیسی نسبت
به محور زمین تغییر کرده و این امر ســبب تغییر
در جهت باندهای پروازی فرودگاه شده و بر همین
اساس ،مطابق با استانداردهای بینالمللی سازمان
هواپیمایی کشوری ( )ICAOو به منظور افزایش
ایمنــی پروازها تغییر شــماره باندهــای فرودگاه
بینالمللی شهید بهشــتی اصفهان در دستور کار
قرار گرفته است.
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وقتی افزایش سه برابری قیمت
آسفالت مانع ترمیم راه های
شریانی استان اصفهان شده است:

دردسر کمبود بودجه

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان با بیان اینکه در راههای شریانی استان حدود  ۸۰۰کیلومتر
خرابی شدید داریم ،گفت :برای آسفالت این معابر بالغ بر  ۳۵۰میلیارد تومان بودجه الزم داریم که اعتبارات موجود
پاسخگوی آن نیست همچنین با وجود افزایش سه برابری قیمت آسفالت ،بودجه این حوزه کافی به نظر نمی رسد.
خضری با بیان اینکه رفع نقاط حادثه خیز نیز یکی دیگر از وظایف این اداره است ،که قرار است هر ماه یکی از این نقاط
اصالح شده و گزارش آن ارائه شود ،گفت :در کل استان اصفهان  ۱۰۹نقطه حادثه خیز داریم که تاکنون  ۱۳نقطه از آن
را به صورت کامل رفع کرده ایم و سعی شده برخی از این نقاط که نیازمند اصالح هندسی است در دستور کار قرار گیرد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان استان :

دادستان اصفهان برای احقاق حقوق کشاورزان
ورود کند

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اســتان اصفهان گفت :تا  ۲۹مرداد ماه امسال  ۸۳۱میلیون
متر مکعب آب برای کشاورزان شرق و غرب رها کردند و اکنون  ۵۳۶میلیون مترمکعب در اختیار
ما قرار دارد.
اسفندیار امینی با بیان اینکه اختیار اجرایی مصوبات شورای عالی آب با خود استان اصفهان است،
افزود :اختیار اجرای  ۴۵۰میلیارد تومان از محل صندوق پرداخت خسارت و ساماندهی رودخانه،
تونل سوم کوهرنگ با خود استان اســت ،ما مصوبات داریم و اختیار اجرا هم با خودمان است؛ اما
سوال اینجاست که چرا خودمان مسائل را حل و فصل نمیکنیم؟
امینی افزود :اگر دنبال رودخانه نباشیم همین مقدار آب کم نیز از دست میرود ،روزهای پایانی
سال  ۹۷برای اجرای مصوبه تخصیص پســاب فاضالب به کشاورزان  ۲۰میلیارد تومان اعتبار در
نظر گرفتند که از سد چم آسمان تا نکوآباد کانال کشی کنند؛ اما نشد در حالی که هر سال ارزش
پول کم میشود.
وی گفت :دادستان اصفهان در بازدید از رودخانه متاثر شد و طی جلساتی در دفاع از کشاورزان
موضع قوی گرفت و تاکید کرد «شکایت بنویسید تا پیگیری شود» ،شکایت نوشته و  ۱۱نماینده
نیز آن را امضا کردند؛ اما حدود هشت ماه است که تعیین تکلیف نشده است.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزان استان اصفهان اظهار کرد :براســاس ماده  ۲۲قانون آیین
دادرســی کیفری وظیفه دادســتان اســت که به عنوان مدعی العموم برای احقاق حقوق مردم
شکایت کند.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

دریچه

سقوط کمسابقه یورو
ارزش یورو به کمترین ســطح خود در طول
 ۱۰سال اخیر رســید .ارزش یورو در اتفاقی
کم ســابقه بــه  ۱.۱۰۰۵دالر رســید که در
طول  ۱۰ســال اخیر یک رکورد محســوب
میشود.
تحلیلگران بــازار ارز در توضیــح چرایی این
اتفاق با یکدیگر همعقیده نیستند .این اتفاق
به ویژه از آن جهات دارای اهمیت است که با
توجه به احتمال باالی کاهــش نرخ بهره در
آمریکا و کاهش رشــد اقتصادی کشــورهای
بزرگ منطقه ،احتمــال کاهش بیش از پیش
یورو نیز وجود دارد.
اگرچه یورو در ماه اوت تنها 0/9ارزش خود را
از دست داده؛ اما عملکرد ضعیف آن از ابتدای
امســال تاکنون باعث تضعیــف موقعیت ارز
واحد اروپایی در برابر دالر شــده است .یکی
دیگر از دالیل ریزش یورو ،اظهارات کریستین
الگارد ،رییس بعدی بانــک مرکزی اروپا در
خصوص امکان کاهش مجدد نــرخ بهره بود
کــه احتمــاال در مــاه ســپتامبر اتفــاق
خواهد افتاد.

بزرگترین رشد ماهانه طال
در  ۲۰ماه گذشته رقم خورد
قیمت طــا در معامــات روز جمعــه بازار
جهانی به روند کاهشــی ادامه داد و در مسیر
ثبت نخســتین کاهش هفتگی در پنج هفته
اخیر قــرار گرفت؛ امــا این فلز ارزشــمند با
بزرگ ترین رشد ماهانه از ژانویه سال ۲۰۱۸
تاکنون روبه روست.
هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت
روز جــاری بــازار ســنگاپور 0/2درصد افت
کرد و به  ۱۵۲۴دالر و  ۴۳سنت رسید .بهای
معامالت این بازار یک درصد کاهش داشت و
از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود 0/1درصد
کاهش نشان میدهد.
نگرانیها نســبت بــه کندی رشــد اقتصاد
جهانی و تســهیل سیاســت پولی از ســوی
بانکهــای مرکزی سراســر جهــان ،کمک
کرد طال در مســیر ثبــت رشــد ماهانه قرار
بگیــرد .قیمت طــا بــه تازگی بــه رکورد
 ۱۵۵۴دالر و  ۵۶ســنت صعــود کــرد که
باالتریــن قیمــت در بیش از شــش ســال
گذشــته بــود و در مــاه اوت حدود هشــت
درصد رشد داشته است.

بازار

اسالیسر میوه

7,000
تومان

اسالیسر سیب فکلمن
مدل 42015

عکس روز

جشنواره انگور در میمه
پنجمین جشنواره انگور ،گردشگری و بومگردی روســتای حسن رباط از توابع شهر میمه
مشــتمل بر نمایشــگاه ،غرفههای عرضه محصوالت و صنایع دســتی برگزار شد .توسعه
بومگردی و گردشگری ،معرفی نمونههای گیاهی و جانوری منطقه ،برداشت و معرفی انگور
به عنوان اصلیترین محصول این منطقه از جمله اهداف این جشنواره است.

9,000
تومان

اسالیسر تخم مرغ
فکلمن مدل 41899

8,000
تومان

اسالیسر هویج فکلمن
مدل 44107

zayanderoud8108@gmail.com
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تناسب اندام

چربیسوزی با مواد غذایی
اگر از چربیهایی که زیر پوســتتان جا خوش
کردهاند ،خسته شدهاید و میخواهید خوشاندامتر
شوید ،باید بدانید چاره کار در نخوردن و سختی
کشیدن نیست .شــما باید به فکر تغذیه سالم و
داشتن تحرک بدنی باشید .در ادامه مواد غذایی
مفیدی که به چربیســوزی و خوشاندامی شما
کمک زیادی میکنند ،معرفی شدهاند:
دارچین :برخی مطالعات نشان میدهد که
دارچین سطح قند خون را تثبیت کرده و اشتها را
در افراد مبتال به دیابت نوع دو مهار میکند.
فلفل تند :فلفل حاوی یک ماده شیمیایی به
نام کپسایســین اســت که برای افزایش سرعت
سوخت و ساز مفید به نظر میرسد.
چای سبز :کاتچین موجود در چای سبز به از
دســت دادن وزن و تحریک بدن برای سوزاندن
چربی کمک میکند .روزانــه  ۴تا  ۶فنجان چای
سبز به عالوه  ۱۸۰دقیقه ورزش هوازی در هفته به
از دست دادن چربی کمک زیادی میکند.
گریپفــروت :گریپفــروت خاصیــت
چربیسوزی جادویی ندارد؛ اما به شما در داشتن
احساس سیری کامل کمک میکند و دلیلش هم
این است که گریپفروت حاوی فیبر محلول است
و طول میکشد که هضم شود.
هندوانه :خوراکیهای غنــی از آب فضای
بیشتری از روده را اشغال میکنند و سیگنالهایی
در بدن ایجاد میشــود که غذا به انــدازه کافی
دریافت شده است.
گالبی و سیب :گالبی وسیب نیز حاوی آب
فراوان و فیبر هستند و به احساس سیری کمک
میکنند.
تخممرغ :برای الغری باید میزان کالریهای
دریافتی خود را کاهش دهید؛ اما به پروتئین نیاز
مبرم دارید .تخممرغ هم یکــی از منابع طبیعی
پروتئین است .مطالعات نشان میدهد افرادی
که رژیم غذایی سرشار از پروتئین دارند بعد از
یک ســال به میزان  ۳۸درصد چربی بیشتری
نسبت به افرادی که کربوهیدراتهای بیشتری
مصرف میکنند از دست داده و الغرتر شدند.
گردو و بادام :گردو ،بادام و میوههای صدفی
یا پوستهدار باعث آب شدن چربیهای دور شکم
میشــوند .دلیلش هم این است که این میوهها
سرشــار از فیبر ،پروتئیــن و چربیهای مفید
هستند که قادرند حساســیت بدن را نسبت به
انسولین باال برده و به کاهش وزن کمک کنند.

سالمت

پیشنهاد سردبیر:
تخم بلدرچین؛ معجزهای در سالمت جسمی
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نشانههایی که میگوید شما فردی باهوش هستید یا خیر؟
شاید شما نیز بخواهید ویژگی افراد باهوش را بدانید.
بیشتر مردم میکوشند تا با رفتارهایشان به دیگران
نشان دهند که جزو افراد باهوش هستند .در حالی
که بیشتر افراد تیزهوش به خودی خود نمیدانند
که در این رده قرار گرفتهاند .این یک عمل ثابت شده
است که انسانهای باهوش از تیز هوشی خود مطلع
نیستند و شاید خود را احمق فرض کنند .بنابراین
اگر شما از میزان درایت عقلی خود مطمئن نیستید
با مرور ویژگیهای افراد باهــوش می توانید به این
مهم پی ببرید .افراد شاد و باهوش انسانهای خاصی
نیستند .در این گزارش فهرســتی از ویژگی های
افراد باهوش ارائه میشــود که بر اساس مطالعات
دانشگاه مدیریت سنگاپور و دانشکده اقتصاد لندن،
گرد آوری شده است.
دانستن موسیقی
دانســتن موســیقی ،ویژگی افراد باهوش اســت.
تحقیقات نشــان میدهد که موســیقی در توسعه
ذهن کودکان بســیار موثر اســت .نمرات آزمون
هوشی کالمی کودکان بین  ۴تا  ۶سال پس از یک
ماه گوش فرا دادن به موسیقی افزایش یافت .جالب
است بدانید کودکانی که در حین آموزش درس به
موســیقی نیز گوش میدهند با افزایش  IQمواجه
خواهند شد.
فرزند ارشد
اگر شــما کودک بزرگ خانواده هستید شاید یک
ویژگی افراد باهوش را دارید .طی تحقیقات به عمل
آمده وضعیت سالمت و بررسی تولد در میزان  IQبی
تاثیر نیست .نتایج نشان میدهد که معموال فرزندان
ارشد متوسط ضریب هوشی  ۱۰۳فرزندان دوم ۱۰۰
و فرزندان سوم  ۹۹است .هر چه میزان اختالف سنی
بین فرزندان کمتر باشــد میزان ضریب هوشی نیز
اختالف کمتری خواهد داشت.
تغذیه از شیر مادر
نوزادانی که از شیر مادر تغذیه میشوند رشد بهتر
و همچنین دقت باالتری خواهند داشت .کودکانی
که از شیر مادر استفاده کردهاند در آزمونهای IQ
حدود  ۷امتیــاز باالتر از دیگر کودکان داشــتهاند.
رابطه عمیقی بین شــیر مادر و میــزان درصد IQ
وجود دارد.

ابالغ مفاد نظریه رد درخواست افراز
 6/74شــماره139821702033003959 :نظر به اینکه خواهان آقــای علیرضا خان
روغنی عراقی فرزند هاجی باقر درخواست افراز ســهام مشاعی خود ،از ششدانگ پالک
ثبتی شماره  2056فرعی از  52اصلی واقع در بخش  9حوزه ثبتی نطنز را به طرفیت خانم
ها /آقایان فاطمه وشاق -حسین وشــاق -اقدس بکایی -رضوان خانم وشاق -شوکت
وشاق -حبیب اله وشــاق -مریم وشاق -بتول وشــاق -مریم یحیایی زاده به این اداره
تسلیم نموده و با توجه به عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی مراتب در روزنامه زاینده
رود شــماره  2745مورخه  1398/4/25آگهی گردیده و نهایت ًا منجر به صدور نظریه رد
درخواست افراز به شماره  139721702033005536مورخه  1398/6/5اداره ثبت اسناد
و امالک نطنز گردیده است لذا بدنوسیله به نامبردگان ابالغ می گردد تا چنانچه به نظریه
مزبور اعتراضی دارید اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از طریق نشرآگهی مطابق ماده
 5و  6آیین نامه افراز و فروش امالک مشــاع مصوب آذرماه ســال  1357به دادگستری
شهرستان نطنز تســلیم نمایند .مالف 581496 :عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد
و امالک نطنز
حصر وراثت
 6/76خانم زهرا مســعودی فر دارای شناســنامه شماره  159به شــرح دادخواست به
کالسه  134/98از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شــادروان حبیب محمد زینالی به شناســنامه  956در تاریخ  1366/11/23اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1بتول
جاللیان ،ش.ش  2811صادره از طرق نطنز  -2رضا مسعودی فر فرزند حبیب ،ش.ش
 3688صادره از طرق نطنز  -3منصــور محمد زینالی فرزند حبیــب ،ش.ش  5صادره
از طرق نطنز  -4ابراهیم محمــد زینالی فرزند حبیب ،ش.ش  92صــادره از طرق نطنز
 -5مصطفی محمد زینالی فرزند حبیب ،ش.ش  4صادره ازطرق نطنز  -6زهرا مسعودی
فر فرزند حبیب ،ش.ش  159صادره از طرق نطنــز  -7اقدس محمد زینالی طرقی فرزند
حبیب ،ش.ش  120صادره از طرق نطنــز  -8فاطمه محمد زینالی فرزند حبیب ،ش.ش
 80صادره از طرق نطنــز  -9خانم ربابه محمد زینالی فرزنــد حبیب ،ش.ش  60صادره
از طرق نطنز .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبه
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 581903 :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز
ابالغ وقت رسیدگی
 6/77شماره 936/98 :حل ، 4مرجع رسیدگی :شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شــوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رســیدگی :ســاعت  09:00صبح روز سه شنبه
مورخه  ، 1398/07/09مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :احمد نقدی  ،نام پدر:
محمدعلی  ،با وکالت محمدعلی آلویی  ،نشانی :خمینی شهر  4راه شریعتی جنب مسجد
حضرت ابوالفضل  ،مشــخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :سیدمهران حسینی  ،نام
پدر :سیدجالل  ،خواسته و بهای آن :مطالبه به مبلغ  50/000/000ريال وجه چک شماره
 98/3/18-363441عهده بانک سپه ،دالیل خواهان :کپی مصدق چک و عدم برگشت
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  73قانون 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 شــورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در
وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 580706 :رئیس شعبه چهارم حقوقی
شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 6/78شــماره 922/98 :حل ، 11مرجع رســیدگی :شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  08:30صبح روز یکشنبه
مورخه  ، 1398/07/07مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :احمد نقدی  ،نام پدر:
محمدعلی  ،نشانی :خمینی شهر بلوار بهشــتی خ خیام ک دانش 3پ ، 108مشخصات
خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :ابراهیم شــهریان  ،نام پدر :امان اله  ،خواسته و بهای آن:
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چپ دست بودن
بزهکاری و جرم و جنایت در بین افراد چپ دســت
به وفور یافت میشود .این پدیده حداقل بین مردان
بیشتر صدق میکند و از نشــانههای افراد باهوش
اســت .محققــان در آزمونهای تفکر بیــن افراد
چپ دســت پی بردهاند که افراد چپ دست بیشتر
واگرا بودهانــد .این افراد مهارت بیشــتری دارند و
خالقیتهای ذهنی بهتری نســبت به افراد راست
دست دارند.
قد بلند
افراد قد بلند نیز یکی از نشانههای افراد باهوش را
دارا هستند ،کودکانی که قد بلند یا حداقل بلندتر
از دیگران هستند درصد  IQبیشتری دارند هر چند
که این دلیل فیزیکی هیچ ربطی به مســئله ذهنی
ندارد ولی بیشــتر کودکان بلند قد موفق به کسب
پول بیشتری نسبت به دیگر دوستان خود می شوند.
آموزههای کودکی
بیشــتر کودکانی که در ســنین پایین ،شــروع به
یادگیریهای زودتر از ســن خود می کنند نسبت
به دیگر کودکان تیز هوشتر خواهند بود .خواندن
و نوشتن در سنین کم میتواند در این عامل بسیار
دخیل باشــد .خواندن در ســن پایین سبب رشد
نیروی کالمی و غیر کالمی میشــود .کودکانی که

مطالبه چک به مبلغ  23/500/000ريال بعالوه خسارات دادرسی  ،دالیل خواهان :کپی
مصدق چک و گواهی عــدم پرداخت  ،گردش کار :خواهان.خوانــده 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  73قانون 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 شــورا نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف580707 :
رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 6/79شماره 859/98 :حل ، 8مرجع رسیدگی :شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  04:15بعدازظهر روز یکشنبه
مورخه  ، 1398/07/07مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگــی :محمود نقدی ،
نام پدر :محمدعلی  ،نشــانی :خمینی شهر بلوار بهشــتی خ خرم کوچه دانش 3پ، 108
مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :پیمان افشــاری  ،خواسته و بهای آن :مطالبه
وجه مبلغ  50/000/000ريال  ،دالیــل خواهان :کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت ،
گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر
جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 580711 :رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 6/80شماره 857/98 :حل ، 8مرجع رسیدگی :شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  04:00بعدازظهر روز یکشنبه
مورخه  ، 1398/07/07مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :محمود نقدی  ،نام پدر:
محمدعلی  ،نشانی :خمینی شهر بلوار بهشتی خ خرم کوچه دانش 3پ ، 108مشخصات
خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :صیاد بازیگر  ،خواسته و بهای آن :درخواست مطالبه وجه
به مبلغ  30/000/000ريال  ،دالیل خواهان :کپی چک و کپــی گواهی عدم پرداخت ،
گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر
جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 580712 :رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 6/81شماره 3086/97 :حل ، 3مرجع رسیدگی :شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  04:30بعدازظهر روز چهارشنبه
مورخه  ، 1398/07/10مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حسینعلی اعتمادی
 ،نام پدر :محمود  ،نشــانی :خمینی شهر منظریه بلوار فیض االســام کوچه صباغربی
پالک ، 20مشــخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :محمدعلی خلفیان  -2 ،نام و نام
خانوادگی :مجید جعفری  -3،نام و نام خانوادگی :طاهر ســعدونی  ،خواسته و بهای آن:
مطالبه مبلغ  35/000/000ريال وجه یک فقره چک بانضمام جمیع خسارات دادرسی و
تاخیر تادیه از تاریخ چک ،دالیل خواهان :رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم پرداخت ،
گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت
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قبل از سن مدرسه آموزشهای الزم جهت خواندن
و نوشتن را میبینند در آزمونهای ضریب هوشی
موفقتر خواهند بود.
اضطراب بدن
انسان همواره در حال رشد است .افرادی که دچار
اضطراب هســتند از دیگر افــراد دقیقتر زندگی
میکنند .این ســبب میشود به مســائل و اطراف
خود دقیقتر باشند .نشخواری فکری یا فکر مداوم
در مورد جنبههای موقعیتهای اطراف ســبب باال
رفتن هوش غیر کالمی میشــود .البته وســواس
فکری را باید از این مســئله جدا بررسی کرد .یک
ویژگی افراد باهوش این اســت که توانایی هوشی
باالیی دارند معموال به وسیله طنز با مسائل رو به رو
میشوند .شاید بتوان گفت در اصطالح روزمره آنها
را بامزه تلقی میکنند و این یکی از جنبههای هوش
اســتداللی این افراد و از نشــانههای افراد باهوش
است.
افراد باهوش انسانهای کنجکاوی هستند
کنجــکاوی را با فضولی برابر ندانیــد؛ چرا که یکی
از ویژگیهای افراد باهوش کنجکاوی اســت .افراد
باهوش از هر مسئله تازه و جدیدی که برایشان رخ
میدهد به راحتی نخواهند گذشت.
این انســانها در هر رشــته و کاری که قرار دارند

کنجکاو به دســت آوردن علــم و دانش دقیقتری
هستند .انســانهای معمولی برای انجام کارهای
سخت تنبلی میکنند .این در حالی است که افراد
باهوش و ذکاوت تالش میکنند؛ اما نه زیاد.
آنها راه حلهای درســت و راحت را پیدا میکنند.
برای رسیدن به اهدافشان نیاز به سخت کار کردن
ندارند و با توجه به اســتعداد خاصی کــه دارند به
راحتی به هدف میرســند .این گونــه افراد تالش
میکنند؛ اما نه به سختی.
اجتماعی نیستند
اجتماعی نبــودن ویژگی افراد باهوش اســت اگر
کال آدم تنهایی هســتید ،چند دوســت صمیمی
انگشت شمار دارید و چندان از بودن در جمع لذت
نمیبرید ،احتماال هوش شما نمره منفی میگیرد.
ولی حقیقت چیست؟
مطالعــات و تحقیقات متعدد انجام شــده در دهه
اخیر ثابت کرده است افراد باهوش دوستان کمتری
دارند .کمتر بــه دنبال روابط اجتماعی هســتند و
بیشــتر تنهایی را ترجیح میدهند .مطالعات انجام
شده نشــان داده اســت مردمی که در مناطق کم
جمعیت زندگی میکنند بیشتر احساس خوشبختی
میکنند .میزان شادی در این افراد هم بیشتر است
آن هم زمانــی که با افرادی که دوستشــان دارند
مالقات میکنند نه دوســتان تصادفی یا غریبهها.
بیشتر افرادی که در این تحقیقات شرکت داشتند
وقتی شادتر بودند که با همان افراد قبلی و همیشگی
زندگیشــان در تماس بودند .ولی در افراد باهوش
رفتار معکوس بود .محققــان توضیح دادند « :افراد
باهوش از بودن در جمع و داشتن روابط اجتماعی با
دوستان ،کمتر احساس رضایت میکنند».
در واقع این افراد ترجیح میدهند به جای دیدارهای
تکراری و مهمانیهای همیشگی وقت خود را صرف
کارهای مهمتری مثل مطالعه ،تحقیق و  ...کنند .به
نظر آنها دیدن یک فرد آن هم مداوم خسته کننده
است و آنها را از درگیریهای مهم ذهنیشان برای
حل مسائل دور میکند.
در واقع ترجیح میدهند به جنگل تنهایی خودشان
پناه ببرند تــا این که وقت خــود را صرف کارهای
حاشیهای روزمره کنند.

رسیدگی حاضر گردد .م الف 580719 :رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 6/82شماره 1030/98 :حل ، 4مرجع رسیدگی :شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شــوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  08:45صبح روز چهارشنبه
مورخه  ، 1398/07/10مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :محمود نقدی  ،نام
پدر :محمدعلی  ،با وکالت پریسا غیاثی  ،نشانی :خمینی شهر شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا
ط اول  ،مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :مجید جعفرزاده  ،خواسته و بهای آن:
مطالبه مبلغ  108/000/000ريال بانضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه و حق
الوکاله وکیل  ،دالیل خواهان :کپی مصدق چک و عدم برگشت چک وکالت نامه وکیل ،
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 دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر
جهت رســیدگی حاضر گردد .م الف 580727 :رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای
حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 6/83شماره 2102/98 :حل ، 8مرجع رسیدگی :شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  04:30بعدازظهر روز یکشنبه
مورخه  ، 1398/07/07مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حسینعلی اعتمادی
 ،نام پدر :محمود  ،نشانی :خمینی شهر منظریه بلوار فیض االسالم کوچه صبا پالک25
 ،مشــخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :علیرضا نصراصفهانی  ،نــام پدر :عبداله ،
خواســته و بهای آن :مطالبه  80/000/000ريال و خســارات دادرسی ،دالیل خواهان:
کپی چک و ضمائم آن  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های
کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون 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 580746 :رئیس شعبه هشتم
حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 6/84شماره 1028/98 :حل ، 4مرجع رسیدگی :شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شــوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  08:30صبح روز چهارشنبه
مورخه  ، 1398/07/10مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :محمود نقدی  ،نام
پدر :محمدعلی  ،با وکالت پریسا غیاثی  ،نشانی :خمینی شهر شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا
ط اول  ،مشــخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :عباس ساجدی فر  ،خواسته و بهای
آن :مطالبه مبلغ  120/000/000ريال بابت یک فقره چک بانضمام خسارات دادرسی و
خسارات تاخیر تادیه  ،دالیل خواهان :کپی مصدق چک و عدم برگشت چک و حق الوکاله
وکیل  ،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  73قانون 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 580756 :رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای
حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 6/85شماره 803/98 :حل ، 11مرجع رسیدگی :شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شــوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  09:00صبح روز چهارشنبه
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دانستنی ها

با این ماده غذایی ،معده و روده
را ضدعفونی کنید
معده و رودهها را با مواد غذایی زیادی میتوان ضد
عفونی کرد ولی بیشــتر آنها غیر طبیعی هستند؛
معده و رودهها را تنبل و غدد را از مسیر ترشح درست
منحرف میکنند .متخصصان معتقدند که ماســت
این ضررها را ندارد ،چرا که میکروبهای مفید را از
بین نمیبرد و بر خالف چیزهای دیگر که اکثر آنها
موجب تحریک و ناراحتی اعصاب میشود ،به اعصاب
ثبات و آرامش میدهد .ماســت با عمل ضد عفونی
طبیعی خود هیچ نوع التهابــی در معده و رودهها به
وجود نمیآورد .عالوه بر عمل ضد عفونی ،به مقدار
زیادی ویتامین«ب» دارد .ماست ،امالحی را که در
بدن رسوب کرده و مولد سودا شدهاند را از بین میبرد
و جذب بدن میکند ،بنابراین در معالجه ســودا و
خارشهای پوستی بسیار سودمند است .در هوای
گرم که بلغــم کاهش مییابد ،صفــرا غلبه میکند
و رطوبت بدن کم میشــود ،ماســت بهترین غذا و
داروســت ،زیرا رطوبت را زیاد ،صفرا را کاهش و از
شدت گرما میکاهد.

تخم بلدرچین
معجزهای در سالمت جسمی
تخم مرغ ،منبعی عالی از پروتئین است و برخالف
دیگر منابع خوراکی پروتئین ،دارای اسید آمینه
کامل اســت .اکثر ما به خوردن تخم مرغ عادت
داریم؛ اما بســیاری از افراد به ویژه کشــورهای
آســیایی مانند ژاپــن ،چین و اندونــزی با تخم
بلدرچین نیز آشنا هستند .تخم بلدرچین ،تخم
پرندهای به نام بلدرچین است که اندازه آن از تخم
مرغ کوچکتر است؛ اما برخی مواد مغذی موجود
در آن چند برابر تخم مرغ اســت .مثال تمام اسید
آمینههای ضروری بدن را در خود جای داده است.
تخم بلدرچین ارزش تغذیهای باالتری نسبت به
تخم مرغ دارد و میتواند  13درصد پروتئین مورد
نیاز روزانه را تامین کند .تخم بلدرچین دارای مواد
مغذی دیگر از جمله ویتامین  ،Eزینک ،ویتامین
 ،B2آهن و دیگر مواد مغذی مفید نیز هست.

مورخه  ، 1398/07/10مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :محمود نقدی  ،نام پدر:
محمدعلی  ،نشانی :خمینی شهر بلوار بهشتی خ عمران ک دانش 3پ ، 108مشخصات
خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :تراب راعی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه وجه  4فقره سفته
جمع ًا به مبلغ  100/000/000ريال بانضمام جمیع خســارات دادرسی و هزینه دادرسی
و تاخیر تادیه و حق الوکاله  ،گــردش کار :خواهان.خوانده را مجهــول المکان اعالم و
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون 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 شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 581507 :رئیس
شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
حصر وراثت
 6/75خانم مهناز نوروزی دارای شناســنامه شماره  17به شــرح دادخواست به کالسه
 318/98از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان نعمت اله نوروزی به شناسنامه  13در تاریخ  97/12/29اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :مهناز نوروزی ،ش.ش ،17
ت.ت  49/6/9نسبت فرزند  -2عباس نوروزی ،ش.ش  ،29ت.ت  37/12/5نسبت فرزند
 -3علی نوروزی ،ش.ش  ،10ت.ت  44/1/5نسبت فرزند  -4فریدون نوروزی ،ش.ش
 ،19ت.ت  51/4/1نسبت فرزند  -5شهناز نوروزی ،ش.ش  ،458ت.ت  45/2/15نسبت
فرزند  -6شهین نوروزی ،ش.ش  ،492ت.ت  55/3/4نســبت فرزند  -7زهرا نوروزی،
ش.ش  ،4ت.ت  54/4/1نسبت فرزند .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 580858 :شورای حل اختالف تیران و کرون
ابالغ راي
 6/68کالسه پرونده، 98/03/20-2791/97:شــماره دادنامه 98/03/27 -599:مرجع
رسيدگي :شعبه يازدهم شوراي حل اختالف خميني شهر خواهان :احمد شاهين به نشاني:
خميني شهر خيابان امام شمالي ,وکيل :زهرا عسگري فرزند اسداله نشاني :خميني شهر
بلوار آزادگان روبروي ايران خودرو ط 2واحد 3؛ خواندگان -1 :ايمان سليم عيني نشاني:
مجهول المکان -2رضا باقرپور نشاني :درچه والشان باشــگاه بدنسازي رضا ،خواسته:
مطالبه يک فقره چک  ،گردشــکار :پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه
فوق و طي تشريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضاءقاضي شورا ختم رسيدگي را اعالم
و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .راي قاضي شورا :در خصوص دادخواست
آقاي احمد شاهين با وکالت زهرا عســگري به طرفيت خواندگان  -1ايمان سليم عيني
 -2رضا باقرپور به خواســته مطالبه وجه  1فقره چک به شــماره 12/9666/881769
به مبلغ  90/000/000ريال مورخ  97/8/30عهده بانک ملي شــعبه شــهريار از جاري
 111831872005به انضمام هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل و خسارت تاخير در تاديه
شورا با توجه به دادخواست تقديمي و ضمايم و وجود اصل مستندات دعوي در يد خواهان
و اينکه خواندگان دليــل ومدرکي مبني بر برائت ذمه خود يــا اداي دين در حق خواهان
ارايه نکرده اند همچنيــن خوانده رديف اول به عنوان متعهــد اصلي صادر کننده چک و
خوانده رديف دوم به عنوان ضامن مبادرت به صدور چک فوق نموده اند دعوي خواهان
را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظريه مشــورتي اعضا شورا به شرح صورتجلسه
مورخه  98/03/20و به اســتناد مواد  522و  519و  198قانون آئين دادرسي دادگاه هاي
عمومي و انقالب در امور مدني و مواد  249و  310و  313و  314از قانون تجارت و تبصره
الحاقي مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 2قانــون صدور چک حکم به
محکوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ  90/000/000ريال بابت اصل خواسته و
مبلغ  2/155/000ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل وفق آيين نامه تعرفه حق
الوکاله وکال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک  97/8/30لغايت زمان پرداخت
که در زمان اجرا محاسبه مي گردد در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد راي شورا غيابي
است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شورا و پس از انقضاي مهلت
واخواهي ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در محاکم عمومي حقوقي شهرستان
خميني شهر مي باشد .م الف 578375 :ايمان بختياري قاضي شعبه يازدهم حقوقي
شوراي حل اختالف شهرستان خميني شهر
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با افزایش سرقت گوشیهای تلفن همراه ،هشدارهای پلیس در مورد نصب برنامههای ضد سرقت افزایش یافته است

اخبار

مواظب موبایلتان باشید

مصوبه پلیس اصفهان درباره
اتوبوسهایی که توقف
غیرمجاز دارند
رییس پلیس راهور شهرســتان اصفهان درباره
توقف حادثهآفرین اتوبوسهای مســافربری در
محدوده خیابان کاوه برای جا به جایی بار اظهار
کرد :مصوباتــی از قرارگاه کاهــش تصادفات به
راهور مرکز اســتان ابالغ میشود که به طور ویژه
با این اتوبوسها برخورد شود .ابوالقاسم چلمقانی
با بیان اینکه اداره اماکن نیز باید به این قضیه ورود
پیدا کند ،افزود :اداره اماکن و پایانههای حمل و
نقل باید نســبت به پلمب انبارها و شرکتهایی
که اتوبوسهای مربــوط به آنها خــارج از پایانه
میایســتند و اقدام به تحویل بار میکنند ،اقدام
کند .وی با بیان اینکه جریمه به تنهایی مشکلی
را حل نمیکند ،گفت :اداره پلیس اقدامات الزم از
جمله اعمال قانون ،پیوســت مدارک و معرفی به
پایانههای حمل و نقل را انجام داده و الزم اســت
اداره اماکن با گروههــای نظارتی و با اخذ تعهد از
شرکتهای اتوبوسرانی متخلف اقدام به حل این
مشکالت کند .چلمقانی با بیان اینکه اداره اماکن
و حمل و نقل وارد صحنه نمیشــوند و منتظرند
پلیس با جریمه کردن مشکل را حل کند ،تصریح
کرد :اینچنین مشــکالت فقط با جریمه کردن
حل نمیشود ،جریمههای  50تا  100هزار تومانی
در مقابل سود زیادی که این اتوبوسها به دست
میآورند ،تاثیر زیادی نخواهد داشت.

گالیههای پلیس از بانک
مرکزی و کم بودن مجازات
فیشینگ کاران

با گران شدن گوشــیهای تلفن همراه ،سرقت آنها
هم افزایش یافته اســت .فیلمهای منتشر شده در
فضای مجازی و مشــاهدات عینی ما در اطرافمان
نشان میدهد گوشی موبایل آنقدر ارزش یافته که
دیگر نه در ماشین و نه حتی حین مکالمه نمیتوان
به عدم ســرقت اطمینان داشت .ســرقت با تهدید
چاقو ،کیف قاپی ،تهدید با گازهای اشک آور ،ضرب
و شتم و سرقت گوشی از افراد به بهانه مسافرکشی
و ...نمونههایی از صدها ترفندی است که دزدان این
روزها به وســیله آن موبایلها را به سرقت میبرند.
بر اساس گزارش واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی
به شکایات شرکت ارتباطات ســیار ،روزانه حدود
 ۹۰۰نامه سرقت گوشی تلفن همراه از مجرای قوه
قضاییه به اپراتورهای کشور ارسال میشود که البته
به گفته کارشناسان ،بسیاری از این نامهها به سرانجام
نمیرسد .با این حســاب اگر حداقل قیمت خرید و
فروش گوشیهای ســرقتی را  ۲۰۰هزار تومان در
نظر بگیریم میتوان گفت بازار گوشیهای سرقتی
در ایران ،روزانه حدود  ۱۸۰میلیون تومان و ماهانه
پنج میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان گردش مالی دارد.
این در شرایطی اســت که پروسه پیچیده رهگیری
گوشیهای سرقتی باعث شده است بسیاری از افراد
از اعالم سرقت گوشــی تلفن همراهشان به مراجع
قضایی صرفهنظر کنند .با این حال سیل گوشیهای
سرقتی در بازار کشــور ،گردش مالی ساالنه حدود
 ۶۵میلیارد تومان برای سارقان فراهم کرده است .با
شدت گرفتن سرقتها ،هشدارهای پلیس در مورد
رعایت نکات ایمنی و هوشــیاری در این زمینه هم
افزایش یافته است .در این گزارش به بررسی برخی از
راههایی خواهیم پرداخت که میتوانید با آن گوشی
موبایل سرقتی خود را پیدا کنید.
به طرح رجیستری امیدی نیست
طرح رجیســتری از جمله برنامههایی بود که امید
میرفت با اجرایی شدن آن ســرقت تلفن همراه به
صفر برســد؛ اما این طرح به رغم کاهش چشمگیر
قاچاق در جلوگیری از ســرقت موفــق نبود .حتی

اگر طرح رجیستری نیز بتواند گوشیهای سرقتی
را ردیابی کند ،باز هم نمیتــوان خوشبین بود که
تمام گوشیهای سرقت شــده به دست صاحبانش
برسد ،زیرا برخی سارقان با هدف اوراق کردن تلفن
همراه ردیابی آنها را بسیار سخت کردهاند یا برخی
گمانهزنیها بر آن است که این تلفنها از کشور خارج
و در کشورهای همسایه به ویژه همسایههای غربی
و شرقی کشــور به فروش میرسد .تنها خدمتی که
سامانه ریجستری به مالباختگان میکند این است
که پس از طی فرآیند پیچیده اداری و نامه نگاریهای
مرسوم و ثبت اطالعات گوشی سرقتی ،این مورد در
لیست سیاه قرار گرفته و از دسترس خارج میشود؛
اما در شرایطی که بخش بزرگی از گوشیهای سرقتی
اسقاط و یا به خارج منتقل میشود عمال ریجستری
نمیتواند کمکی به برگرداندن گوشیهای سرقتی
کند.
از اپراتورها کمک بگیرید
در صورتی که گوشــی حاوی سیمکارتتان مفقود
شد یا به ســرقت رفت ،میتوانید از راهکارهایی که
اپراتورهای تلفن همراه در نظر گرفتهاند اســتفاده
کنید .مشــترکان همراه اول برای ردیابی گوشــی
مفقودشده یا به ســرقترفته خود میتوانند شماره
سریال گوشی مندرج روی جعبه گوشی را از طریق

خطوط دائمی همراه اول ،ارسال و سرویس ردیابی
گوشی را فعال کنند .سرویس ردیابی گوشی تا  ۱۰روز
پس از دریافت شماره سریال ،به جستوجوی گوشی
مفقودشده میپردازد و در پایان در صورت موفقیت
در ردیابی گوشی ،نتیجه را از طریق پیامک به اطالع
مشترک میرساند تا مشترک سایر مراحل حقوقی
را از طریق مراجع ذیربط پیگیری کند .درصورت
عدم موفقیت در ردیابی ،مشــترک میتواند برای
ردیابی مجدد گوشی خود اقدام و سرویس را مجددا
فعال کند .مشترکان ایرانسل نیز هنگام مواجه شدن
با مشکل گم شدن یا به ســرقت رفتن گوشی ،باید
ابتدا سیمکارت خود را مسدود کنند .با گذشت پنج
روز پس از مسدود شدن خط ،کاربر کد *۶۱۰۱#
را از یک خط ایرانسلی شــمارهگیری میکند .آنگاه
پیامهایی درباره ضوابط استفاده از سرویس ،تاییدیه
کســر هزینه ثبت درخواســت از اعتبار موجود در
سیمکارت ایرانســل ،ســیمکارت فعال در گوشی
در زمان مفقودی ،مراحل و مدت زمان مســدودی
سیمکارت برایشان ارسال میشود .پس از آن کافی
است کاربر شماره سریال  ۱۵رقمی گوشی (درجشده
روی جعبه گوشی) مفقودشده را وارد کند.
از اپلیکیشن های رد یاب استفاده کنید
اپلیکیشن های ردیاب در شرایط فعلی بهترین راه
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چهارمین مرحله کنترل مخازن سالک وارد فاز اجرایی شد

معاون اجرایی مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان از توزیع یازده دستگاه آمبوالنس بنز اسپرینتر ۳۱۵
کمکدار در مناطق محروم و سخت گذر این استان خبر داد .محسن افتخاری با اشاره به اینکه اورژانس ۱۱۵
اصفهان تاکنون توانسته در عرصه سالمت پرچم دار توسعه عدالت باشد ،افزود :این آمبوالنسها با به روزترین
تجهیزات و امکانات به زودی در این مناطق استان توزیع میشود .وی اظهارداشت :از سال  ۹۵سهمیه اورژانس
پیش بیمارستانی اصفهان برای اختصاص آمبوالنس  ۱۰۸دستگاه بنز اسپرینتر  ۳۱۵و  ۱۸دستگاه بنز ۳۱۵
کمکدار بود که تاکنون  ۷۳خودروی آمبوالنس بنز  ۳۱۵تحویل استان شده است .معاون اجرایی مرکز حوادث
و فوریتهای پزشکی استان اصفهان تصریح کرد :از مجموع سهمیه بنز  ۳۱۵کمکدار در مرحله نخست سه
دستگاه و اکنون نیز یازده دستگاه به اصفهان اختصاص یافت.

مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت اســتان اصفهان گفت :چهارمین مرحله کنترل مخازن
سالک از  ۲۶مردادماه آغاز و تاکنون ادامه دارد .دکتر رضا فدایی اظهار داشت :این مرحله براساس وسعت منطقه
عملیات و تعداد کولونی های فعال ،به مدت  ۱۰روز الی ســه هفته به طول میانجامد .وی بیان داشت :در این
مرحله با همکاری نیروهای بسیج و کارگری بخش آزاد ،در مناطق تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک و دو
اصفهان ،شهرستانهای نطنز ،شاهین شهر و میمه و  ،....النههای باز و فعال ،طعمه گذاری و با جوندگان مخزن
سالک مبارزه می شود .فدایی اضافه کرد :همچنین به همت مرکز بهداشت شماره دو اصفهان ،برنامه آموزشی
درمان سالک به روش کرایوتراپی و دارویی سالک و تزریق موضعی در منطقه جدید به سفلی و علیا ویژه پزشکان
تازه پذیرش شده و دوره ندیده در خصوص درمان سالک برگزار شد.

آب منطقهای

معاون فنی پلیس فتای نیروی انتظامی جمهوری
اســامی ایــران ،از شناســایی  ۱۲۰۰صفحه
فیشنگ در کشــور طی سال گذشــته خبر داد.
علی نیک نفس درباره فیشنگ و جرائم ارتکابی
در این حوزه گفت :فیشینگ یکی از جرائمی است
که جزو دغدغههای مجموعه پلیس فتا محسوب
میشــود .وی با بیان اینکه با توجه به آورده مالی
این جرم برای مجرمان ،افزایش ارتکاب آن را پیش
بینی کرده بودیم ،افــزود :پروندههای متعددی
درخصوص فیشینگ در پلیس فتا طی سالهای
گذشته تشکیل شــد و در این زمینه تعدادی از
مجرمان را دستگیر کردیم .معاون فنی پلیس فتا
نیروی انتظامی جمهوری اســامی ایران ،با بیان
اینکه تعدادی از مجرمان حرفــهای این حوزه با
گذاشتن قرار وثیقه از کشور خارج شدند ،گفت:
تعدادی از مجرمان پس از دســتگیری و اعمال
مجازات بر آنها از کشور خارج شدند و برخی از آنها
هم در حال حاضر از کشورهای اروپایی و برخی از
کشورهای همســایه اقدام به بارگذاری صفحات
فیشینگ میکنند .سرهنگ نیک نفس با اشاره
به اینکه دسترســی به اینگونه متهمان و بررسی
پروندههای فیشینگ دارای مراحل طوالنی است،
ادامه داد :فیشینگ کاران دارای آورده مالی زیادی
هستند و از طرفی پس از دستگیری مجازاتی که
بر آنها اعمال میشود ،بازدارندهای نیست ،لذا باید
دستگاههای حاکمیتی در زمینه پیشگیری فنی
و وضعــی درخصوص جرائمی مانند فیشــینگ
اقدامات مناسبی را انجام دهند.

پریسا سعادت

برای بازگرداندن و پیدا کردن گوشــیهای سرقتی
اســت .برخی از این برنامهها میتوانند مکان دقیق
گوشی شما را نشــان دهند .اپلیکیشن Find My
 Phone 4.6یکی از این برنامههاست ،به کمک این
اپلیکیشن میتوانید موقعیت دقیق گوشیتان را به
کمک ارسال اس ام اس به گوشی دریابید ،با ارسال
یک کلمه که از پیش در اپلیکیشن تعیین کرده اید
به شماره خودتان ،نرم افزار پس از دریافت اس ام اس
لینک موقعیت گوشــی را روی نقشه گوگل به شما
ارسال میکندAndroid Device Manager .
برنامه دیگری است که به وسیله آن میتوانید محل
گوشــی خود را دقیقا روی نقشه پیدا کنید ،گوشی
خود را از راه دور قفل کرده یــا کلیه اطالعات آن را
پاک کنید .برخی از برنامهها هم برای جلوگیری از
سرقت طراحی شده اســت Anti Theft Alarm
یکی از همین اپلیکیشــن هاســت این برنامه بنا را
بیشتر بر پیشگیری گذاشته تا درمان! به این ترتیب
که آژیری را برای گوشــی خود فعــال میکنید که
هر موقع گوشــیتان تکان خورد به صــدا دربیاید.
این برنامه برای مواقعی که در جمع هســتید و مثال
گوشــی خود را برای شــارژ در جایی رها میکنید
کاربرد زیــادی دارد .قابلیت ضد ســرقت آن را هم
که کنار بگذاریم برای مواقعی که نمیخواهید مثال
بچهها به گوشیتان دست بزنند باز هم میتوانید از
آن استفاده کنید .اپلیکیشــن  Cerberusیکی از
شناخته شده ترین برنامههای ضد سرقت است که با
انواع و اقسام امکانات خود میتواند به شما در یافتن
گوشی یا تبلت گم شدهتان کمک کند .شما عالوه بر
استفاده از امکانات معمولی همچون موقعیت یابی
گوشی روی نقشه ،قفل کردن گوشی یا پاک کردن
اطالعات موجود در آن از راه دور و مخفی کردن برنامه
از کشــوی برنامهها میتوانید از لیست تماسهای
گرفته شده با گوشیتان بعد از گم شدنش نیز اطالع
پیدا کنید .به محض اینکه به صورت آنالین شــروع
به جســت وجو برای یافتن گوشــی خود میکنید
برنامه نیــز به صورت خودکار جی پی اس گوشــی
شــما را فعال میکند تا این کار بــه راحتی صورت
گیرد.

آلودگیهایی که
زاینده رود را تهدید
میکند

رییس گروه کیفیت منابع آب شرکت آب منطقهای گفت :هم اکنون آب زاینده
رود به دلیل روان آبهای خاکستری که سیستم جمع آوری ندارند وجود کود و
سمهای استفاده شده در زمینهای کشاورزی و فاضالب ویالها در معرض آلودگی
قرار دارد .نیاز وحدت پور اظهارکرد :تعداد  ۹ایســتگاه ســنجش و پایش میزان
آلودگی آب در گذشته در اصفهان فعال بود که از سال  ۸۸با بررسی آالیندههای
کشاورزی ،صنعت و شرب تعداد ایستگاهها به  ۱۸عدد رسید .رییس گروه کیفیت

آگهی تجدید مناقصه های عمومی یک مرحله ای
شماره /98/5ن/98/25 ،ن و /98/30ن
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ،بدینوسیله از شرکتهای دارای صالحیت و رتبه
بندی با رعایت ظرفیت کاری دعوت می گردد برای دریافت اسناد مناقصه تا روز یکشــنبه مورخ  1398/06/17به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی
 http://setadiran.irمراجعه نمایند.

منابع آب شــرکت آب منطقهای اصفهان بیان کرد :در هر ماه از هر ایستگاه یک
نمونه آب به آزمایشگاه فرستاده میشود که در مجموع ماهانه  ۱۴تا  ۱۸مورد نمونه
برداری میشود .وحدت پور ادامه داد :با توجه به احتمال ورود آلودگیهای مختلف
و آالیندههای ناشناس به منابع تامین کننده آب ،مقابله با بروز خطرات ناشی از
ورود سموم به بدنه تاسیسات بهداشتی کشور و حفاظت منابع آب در برابر چنین
آالیندههای ناشناس ،بیش از پیش احساس میشود.

با مسئوالن
معاون وزیر بهداشت:

بخشی از دارو ،چمدانی
از کشور خارج میشود
معاون امور دارویی وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی با اشاره به مسئله قاچاق و
روشهای غیرمنطقی در فروش دارو ،گفت:
بخشی از دارو به صورت ســازمان یافته و
بخشی از آن نیز به صورت مصرف مردمی و
چمدانی از کشور خارج میشود .محمدرضا
شانه ساز افزود :طی نامهای به بخش گمرک
نیروی انتظامی از آنها خواستیم روی خروج
دارو از کشــور نظارت کنند تا فردی نتواند
بیش از نیاز مصرف یک نفر ،دارو از کشــور
خارج کنــد .وی اضافه کــرد :دارو یکی از
کاالهایی است که مســافران خارج کشور
برای مصرف شــخصی خود میبرند چون
داروی ایران با داروی کشــورهای خارجی،
تفاوت قیمت فاحشی دارد .شانه ساز ،خروج
دارو برای مصرف شخصی از سوی مسافران
را به نوعی صادرات دارو خواند و گفت :این
روش کاهش میزان صادرات دارو را به نوعی
جبران میکند که منطقی و اصولی نیست.

آخرین جزییات از طرح
حذف کنکور
وزیر علــوم ،تحقیقات و فنــاوری آخرین
جزییات از اجرای طرح حذف کنکور و شیوه
ساماندهی آن را تشریح کرد .منصور غالمی،
آخرین جزییات از طرح حذف کنکور و شیوه
ساماندهی آن را تشریح کرد و اظهار داشت:
برای ســالتحصیلی  ،98-99اعالم شده
که  85درصد از ظرفیت دانشــگاهها بدون
کنکور و داوطلبان در سایت دانشگاه پذیرش
شــوند .وی افزود :در این طرح داوطلب در
سایت دانشگاه ثبتنام کرده و پس از بررسی
مدارک وی از سوی دانشگاه مربوطه ،نتیجه
اعالم میشود .وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
تصریح کرد :امسال بهدلیل اینکه نخستین
ســال اجرای این طرح بــود ،چندان مورد
اســتقبال داوطلبان قرار نگرفت؛ اما تالش
میکنیم موضوع ثبتنام در سایت دانشگاه
را بــرای حذف کنکــور در میــان جوانان
نهادینه کنیم .وی بیان کرد :در حال حاضر
عمال کنکور بــرای  15درصد باقی مانده از
داوطلبان ،که بیشتر متعلق به دانشگاههای
علوم پزشکی است ،برگزار میشود.

عمره مفرده به صورت
محدود راهاندازی میشود
سرپرست حجاج ایرانی ،از راهاندازی عمره
مفرده به صورت محدود خبــر داد .وی از
اراده قوی در راهاندازی مجدد عمره مفرده
به صورت محدود خبر داد و یادآور شد :دلیل
این محدویت فراهم نبودن زیرساختهای
ارتباطی بین دو کشــور ایران و عربستان
است که امیدواریم این مشــکل در آینده
نزدیــک برطرف شــود و شــاهد حضور
زائران بیشتری در ســرزمین وحی باشیم.
حجتاالسالم سیدعبدالفتاح نواب تصریح
کرد :خوشبختانه در دوره پیشین طرحی
برای روحانیان آذری زبان شروع شده بود که
با تعطیلی عمره مفرده این طرح متوقف شد،
هم اینک میتوان از این تعطیلی به عنوان
فرصتی برای به روز کردن نیروهای خدوم و
خالق این حوزه استفاده کرد.

آگهی دعوت از سهامداران محترم شرکت آژانس
جهانگردی و مسافرتی پرستیژ تور (سهامی خاص)

ثبت شده بشماره  2082ثبت اصفهان و شناسه ملی 10260210143

ردیف

شماره مناقصه

موضوع پروژه

مبلغ برآورد(ریال)

مبلغ ضمانتنامه شرکت
در مناقصه (ریال)

رتبه مورد
نیاز

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل میاید تا در جلسه مجمع

1

98/05

اجرای الیه زیر اساس ،اساس و آسفالت زیر گذر مسکن مهر نایین

59/928/326/263

2/997/000/000

 5راه و ترابری

2

98/25

احداث پل های روی لوله انتقال نفت و تکمیل کمربندی
خمینی شهر  -جهاد آباد (همراه با ارزیابی کیفی فشرده)

عمومی به طور فوق العاده که در ساعت  9صبح مورخ  1398/6/21در محل شرکت واقع در اصفهان،

112/432/497/458

4/220/000/000

 4راه و ترابری

میدان آزادی ،ابتدای خیابان سعادت آباد ساختمان پورپونه پالک یک کدپستی  8168645461و

3

98/30

احداث پل راه آهن و تکمیل باند دوم محور
نایین -انارک (همراه با ارزیابی کیفی فشرده)

143/052/751/805

4/850/000/000

 4راه و ترابری

مهلت تحویل پاکت های پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/07/08
گشایش پاکت های پیشنهاد ردیف  1ساعت  10روز سه شنبه مورخ 1398/07/09
گشایش پاکت ارزیابی کیفی ردیف  2و  3ساعت  10روز چهارشنبه مورخ 1398/07/10
گشایش پاکت های الف -ب -ج ردیف های  2و  3ساعت  10روز شنبه مورخ 1398/07/13
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6

خوشبینی مدیر برنامههای
«نیمار» به بازگشت او به بارسا
روزنامه اسپانیایی اسپورت که در کاتالونیا
منتشر شده و نزدیک
به بارسلوناســت
میگویــد پینی
زاهــاوی ،مدیر
بر نا مههــا ی
نیمار کــه یکی از
چهر ههــای اصلی
روند مذاکرات دو باشــگاه بارســا و PSG
برای انتقال نیمار به باشــگاه کاتاالن است،
همچنان بــه انجام این انتقال و بازگشــت
نیمار به نوکمپ امیدوار بوده و معتقد است
دو باشگاه تا پیش از بسته شدن فرصت نقل
و انتقاالت راهی برای انجام آن پیدا خواهند
کرد .زاهاوی دو ســال پیش هم که نیمار
بارســا را ترک کرد و راهی  PSGشد نقش
مهمی در این انتقال رکوردشکن ایفا کرد.
بر اساس این گزارش او حاال معتقد است با
وجود همه خبرهای منفــی روزهای اخیر
این احتمال وجود دارد که  PSGدر فرصت
باقیمانده با بارسا به تفاهم برسد.

االهلی ،برانکو را مجهز کرد
االهلی عربستان با هدایت برانکو ایوانکوویچ
شروع خوبی نداشته
و این مربی فشار
زیادی را تحمل
کــرده اســت.
باشــگاه االهلی
در روزهای پایانی
فصل نقل و انتقاالت
تابستانی تیم برانکو را مجهز کرد تا این مربی
در دیدارهای پیش رو مشکلی برای کمبود
بازیکن نداشته باشــد .این تیم عربستانی
ســه بازیکن جدیــد جذب کــرد .لوکاس
لما برزیلی با قراردادی ســه ساله ،یوسف
البالیلی الجزایری با قرارداد ســه ســاله و
محمد المجحد عربســتانی با قراردادی 4
ساله رســما به تیم برانکو پیوستند تا سبز
پوشان در دیدارهای پیش رو با قدرت و توان
بیشتری به میدان بروند .دیدار االهلی برابر
االتفاق در هفته دوم لیگ عربستان برای این
تیم بسیار مهم اســت و در صورت شکست
و یا تســاوی االهلی حتی امکان برکناری
برانکو هم وجود دارد.

دوری  ۶ماهه «کیهلینی»
از میادین فوتبال
باشگاه یوونتوس با انتشــار بیانیهای اعالم
کرد جورجو کیهلینی
از ناحیــه ربــاط
صلیبــی زانوی
راســت ،دچار
پارگــی شــده
است و چند ماهی
بــه دور از میادین
خواهد بود .بــا توجه به اینکــه این مدافع
ایتالیایی نیاز به عمــل جراحی دارد ،زمان
بازگشــتش به میادین در هالهای از ابهام
قرار گرفته؛ اما نشــریه «ســان» انگلیس
گزارش داد کیهلینی  35ســاله حداقل 6
ماه خانهنشــین خواهد بــود .کیهلینی در
حالی در تمرین روز جمعه یوونتوس دچار
چنین مصدومیتی شــد که یوونتوس خود
را آماده کسب نهمین قهرمانی متوالیاش
در رقابتهای سری  Aایتالیا و البته کسب
اولین عنوان قهرمانیاش در لیگ قهرمانان
اروپا از سال  1996میکند.

ستاره جنجالی
به سیم آخر زد
داســتان مهاجــم جنجالی باشــگاه اینتر
وارد فاز تازهای شــد.
مائــورو ایکاردی،
مهاجــم 26
ساله آرژانتینی
پاســخ
در
بــه بالتکلیــف
ماندنش از ســوی
باشــگاه اینترمیالن از نرآتزوری به دادگاه
شکایت کرده و خواســته که این نهاد حکم
به بازگشــتش به تمرینات بدهد .براساس
این گزارش ،ایــکاردی به خاطر دور ماندن
از تمرینات نرآتــزوری ،خواهان یک و نیم
میلیون یورو خســارت از این باشگاه شده
است .مشــخص نیست باشــگاه اینتر چه
واکنشی به این رفتار خواهد داشت .الزم به
ذکر است ،ایکاردی حتی پیشنهاد باشگاه
ناپولی را هم نپذیرفته است.

پیشنهاد سردبیر:

پایان ناکامی سرخ پوشان با درخشش «پیمان حفیظی»
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در حاشیه

هدیه شگفت انگیز مصطفی دنیزلی به لیگ برتر؛

ظهور یک ستاره!

خرید بازیکن خارجی یکی از سختترین کارهای ممکن در فوتبال
ایران به شمار میرود .هندوانه سر بسته ،شانس موفقیت بیشتری
نسبت به بازیکن خارجی دارد که برای اولین بار به فوتبال ایران پای
میگذارد .یکی از تیمهایی که طی ســالهای اخیر خارجیهای
خوبی جذب کرده ،تراکتور است .همین خارجیهای خوب اما ،سال
گذشته حواشی بسیاری برای تراکتور به وجود آورده و در مقاطع

حســاس فصل از نظر فنی و روانی دست سرخ پوشان را در پوست
گردو قرار دادند .در نقل و انتقاالت تابستانی ،تراکتوریها با احتیاط
باالتری اقدام به خریــد بازیکنان خارجی کردنــد که یکی از این
بازیکنان میمبالی پرویی بود .تراکتوریها از این بازیکن به عنوان
مارادونای پرو یاد کردند در حالی که هیچ منبع خارجی رســمی
این لقب را تایید نمیکند! میمبال برای اثبات تواناییهای خود در

بازی با پرسپولیس همه کار کرد و فراتر از انتظار ظاهر شد .میمبال
به قدری خوب بود که همه را مجاب به قبول لقب اعطا شده توسط
تراکتوریها به خودش بکند .بازی پا به توپ روان ،حضور موفق در
کارهای تیمی و شوتهای سرکش خطرناک (که ضربه آزاد نیمه
دوم بهترین نمونه آن بود ).میمبال را تبدیــل به هافبکی کرد که
تراکتوریها از داشتنش به خود میبالند.

در لیست جدید تیم ملی هم خبری از سپاهانیها نیست؛

سمیهمصور
در حالی صبح دیروز لیست جدید تیم ملی از سوی
مارک ویلموتس اعالم شد که نامی از بازیکنان تیم
سپاهان ،صدرنشین فعلی رقابتهای لیگ برتر در
آن دیده نمیشود .رقابتهای مرحله مقدماتی جام
جهانی  2022قطر در قــاره کهن کمتر از چند روز
دیگر آغاز میشود و ملی پوشان ایرانی که در هفته
اول این مسابقات با قرعه استراحت روبه رو شدهاند
نوزدهم شــهریورماه در هنگ کنگ به مصاف این
تیم میروند .سرمربی بلژیکی تیم ملی در شرایطی
لیســت جدید بازیکنان تیم ملی را برای حضور در
این رقابتها اعالم کرد که ویلموتس به دلیل عدم
حضور در ایران نظاره گر دیدارهای برگزار شــده
دو هفته اول رقابتهای لیگ برتر نبود .در لیســت
جدید اعالم شده به غیر از تعدادی از لژیونرها تنها
بازیکنان سه تیم لیگ برتری پرسپولیس ،استقالل
و تراکتورســازی تبریز جای گرفتهانــد و نامی از
بازیکنان دیگر تیمها دیده نمیشــود .توجه ویژه
به بازیکنان سرخابی از نکات قابل توجه این لیست
است .ســیاوش یزدانی و علی کریمی ،دو بازیکن
اســتقالل و محمد نادری مدافع چپ پرسپولیس،
بازیکنانی هستند که توسط ویلموتس برای بازی با
هنگ کنگ دعوت شدهاند تا در کنار دیگر بازیکنان
سرخابی جای بگیرند.
ستارههایی که خط خوردند
عدم دعوت از پیــام نیازمند و امیرعابــدزاده ،دو
دروازه بان تیم ملی در رقابتهــای جام جهانی و
جام ملتهای آســیا نیز از دیگر نکات قابل توجه
این لیست است .نیازمند و عابدزاده با وجود اینکه
در لیست اول ویلموتس هم نامشان دیده میشد،
برای اردوی جدید تیم ملی دعوت نشــدند .دعوت

سرخابیها ،عزیز دل «ویلموتس» شدند

نشدن نیازمند که یکی از بهترین دروازهبانان لیگ
هجدهم بود و در لیگ نوزدهم هم رکورد  ۱۰۰درصد
کلینشیت را برای سپاهان تا پایان هفته دوم لیگ
برتر دارد ،از نکات عجیب لیست تیم ملی است.
نام چند بازیکــن دیگر نیز که به همــراه تیم ملی
در رقابتهای جام جهانی حضور داشــتند ،در این
لیست دیده نمیشــود .ســامان قدوس که  ۴ماه
از حضور در میادین فوتبالی محروم شــده ،روزبه
چشمی نیز که هنوز مشــخص نیست در چه تیمی
برای این فصل توپ میزند و سعید عزتاللهی یکی
از لژیونرهای این فصل فوتبال ایران دیگر در لیست
جدید ویلموتس جایی ندارند.

در این میان باید اشکان دژاگه ،کاپیتان تیم ملی را
یکی از غایبهای اصلی این لیست دانست .با توجه
به عملکرد قابل قبولی که دژاگــه در بازی تراکتور
مقابل پرسپولیس داشــت و تجربهای که او دارد،
انتظار میرفت در لیســت ویلموتس جایی داشته
باشد .عالوه بر دژاگه ،مهرداد محمدی دیگر بازیکنی
است که میتوانست در لیست جدید تیم ملی حاضر
شود .محمدی که این فصل از باشگاه سپاهان راهی
آوس پرتغال شده و در سه بازی اول این تیم در لیگ
برتر پرتغال  ۲گل به ثمر رسانده و یک پاس گل هم
داده است ،در لیست جدید تیم ملی جایی ندارد.
بازیکنانی که فرصت همراهی با تیم ملی را

یافتند
علیرضا بیرانوند ،حسین حســینی و محمدرشید
مظاهری ،وریا غفوری ،سیدمجید حسینی ،حسین
کنعانــی زادگان ،میالد محمــدی ،محمد نادری،
رامین رضاییان ،مرتضی پورعلی گنجی ،ســیاوش
یزدانی ،امید ابراهیمی ،احســان حاج صفی ،علی
کریمی ،احمد نوراللهی ،مســعود شجاعی ،وحید
امیری ،کریــم انصاری فرد ،علیرضــا جهانبخش،
ســردار آزمون ،الهیار صیادمنش ،مهدی طارمی و
مهدی ترابی بازیکنانی هســتند که از سوی مارک
ویلموتس برای حضــور در اردوی تیم ملی دعوت
شدهاند.

تساوی یاران منصوریان در دومین گام
تیم ذوب آهن که فصل جدید رقابتهای لیگ برتر را با شکست مقابل سایپای تهران آغاز کرده بود در دومین
دیدار مقابل تیم پارس جنوبی جم ظاهر شد .در این دیدار تالش دو تیم برای گل زدن ثمری نداشت و این بازی
با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید تا اولین امتیاز شاگردان منصوریان در این دوره از رقابتها به دست
آید .سبزپوشان اصفهانی با این امتیاز در رده یازدهم جدول رده بندی جای گرفتند .در پایان این مسابقات،
تیمهای سپاهان و پدیده شهر خودرو که موفق به کسب دومین پیروزی خود در این مسابقات شدند ،در رده
اول و دوم جدول رده بندی قرار گرفتند .لیگ برتر فوتبال ،به دلیل مسابقات تیم ملی ،حدود دو هفته تعطیل
شد و تیمها به تعطیالت رفتند.

تیم فوتبال استقالل در هفته دوم هم درســت مثل هفته اول ،دیرهنگامترین گل هفته را دریافت کرد.
یک گل دیرهنگام دیگر در آخرین ثانیههای اوقات تلف شده و باز هم از دست رفتن امتیازات مهم برای
استقالل و تکرار سناریوی گل خوردن در دقیقه  ۹۶برای شاگردان استراماچونی .دروازه آبی پوشان تهران
در هفته اول در دقیقه  ۹۶باز شد تا در آن بازی شکست بخورند .استقاللیها در هفته دوم و در حالی که با
یک گل از فوالد در ورزشگاه آزادی پیش بودند ،باز هم در دقیقه  ۹۶دروازهشان باز شد تا این بار پیروزی را
در خانه از دست بدهند .به نظر میرسد اوقات تلف شده در این فصل بالی جان آبی پوشان باشد .حداقل در
دو هفته اول رقابت ها ،شاگردان استراماچونی  ۴امتیاز با ارزش را در دقایق  ۹۶از دست دادهاند.

پیروزی  4بر یک گیتی پسند مقابل ستارگان ورامین؛

پایان ناکامی سرخ پوشان با درخشش «پیمان حفیظی»

از هفته دهم لیگ برتر فوتسال ،تیم گیتیپسند پذیرای
مهمان خود ،ســتارگان ورامین بود .گیتیپسند بازی را
هجومی آغاز کرد و خیلی زود موفق شد از تیم حرف پیش
بیفتد ،در ادامه بازی شاگردان بیغم در ضد حمالت بسیار
خطرناک ظاهر شده و موفق شــدند یک بار دیگر دروازه

ستارگان را باز کنند؛ بعد از این گل فشار حمالت ستارگان
بیشتر شد تا این تیم یکی از گلهای خورده را در لحظات
پایانی جبران کند؛ اما بازی در نیمه اول با نتیجه  2بر صفر
به سود گیتیپسند به پایان رسید.
در نیمه دوم ســتارگان بــرای جبران گلهــای خورده

با بازیکنان بومی به دنبال قهرمانی در لیگ هستیم

«عزتاللهی» در لباس تیم جدید

سرمربی تیم هندبال ســپاهان گفت :با آمادگی کامل و بازیکنان بومی وارد لیگ برتر شدهایم و برای
قهرمانی در لیگ میجنگیم .محسن طاهری در خصوص روند آمادهسازی تیم هندبال سپاهان برای
فصل جدید اظهار داشت :روند آمادهسازی تیم از خرداد ماه آغاز شــد ،در طول این مدت بازیکنان با
داشتن تمرین مناسب ،آماده بازی در فصل جدید شدند .سرمربی تیم هندبال سپاهان در خصوص جذب
بازیکن گفت :در این فصل اکثر بازیکنان تیم بومی اصفهان هستند و دو بازیکن به نامهای میالد قلندری
و جالل کیانی را نیز جذب کردیم .وی با اشــاره به هدف تیم در فصل جاری عنوان داشت :با آمادگی
کامل وارد مسابقات شدیم ،هدف اصلی ما در این فصل قهرمانی در لیگ برتر هندبال است .طاهری در
مورد حضور تیم در جام باشگاههای آسیا تصریح کرد :شرایط تیمها مخصوصا از لحاظ میزان آمادگی در
جام باشگاههای آسیا با لیگ داخلی بسیار متفاوت است؛ پس از اتمام نیمفصل و تعطیلی لیگ ،فرصت
مناسبی است تا تیم را ترمیم کنیم و به آمادگی کامل برسیم .سرمربی تیم هندبال سپاهان در مورد نحوه
جدید برگزاری لیگ خاطرنشان کرد :امسال لیگ را به دو دسته
تقسیمبندی کردند و این دستهبندی دارای محاسن و معایب
خاصی است که از محاسن آن میتوان به کم شدن هزینههای
کرد .وی با اشــاره به
جاری باشــگاهها اشاره
کسب پیروزی در هفته
ســوم گفت :بازی هفته
اول را بردیم و در هفته دوم
استراحت داشتیم ،در ادامه لیگ هم با
آمادگی کامل وارد مسابقات میشویم.

zayanderoud8108@gmail.com

به زمین آمد و حمــات زیــادی را روی دروازه
گیتیپســند ترتیب داد؛ اما موفق به گلزنی نشد
و گیتیپســند برخالف جریان بازی به گل رسید.
در ادامه نیمه دوم ســتارگان موفق شــد یکی از
گلهای خورده را جبران کند؛ اما دروازه
این تیم خیلی زود باز شد و این بازی با
نتیجه  4بر یک به سود گیتیپسند به
پایان رسید.

عکس روز

سرمربی هندبال سپاهان:

L

سال گذشته ،قهرمان عوض شد!
امیــر قلعهنویــی اعالم کرد ســال گذشــته
ســپاهان میتوانســت قهرمــان باشــد ،اگر
اشــتباه داوری وجــود نداشــت .ســرمربی
سپاهان در برنامه «ســام صبح بخیر» اعالم
کــرد ســال گذشــته اشــتباهات داوری در
 4مســابقه باعث شــد تا قهرمان عوض شود.
در رقابتهــای فصل گذشــته پرســپولیس
موفق شــد قهرمــان لیــگ برتر شــود ولی
قلعه نویی از روزی که این اتفاق افتاد معترض
بود و به تازگی هم در شبکه سوم سیما چنین
جمالتی را به زبــان آورد« :بایــد ویدئو چک
درست شــود .عدالت در آن صورت در فوتبال
اجرا خواهد شد .در  4بازی فصل قبل قهرمان
عوض شــد .شــاید اگر ویدئو چک بود اتفاق
دیگری برای سپاهان رخ میداد».

توضیحات پزشک ذوبیها
در مورد مصدومیت مطهری

وقت تلف شده ،بالی جان استقالل و استراماچونی

E-MAI

قلعهنویی اعالم کرد:

سعید عزت اللهی ،هافبک دفاعی تیم ملی فوتبال ایران که به دلیل مصدومیت جام ملتهای
آسیا را از دست داده بود پس از جدایی از تیم ردینگ انگلیس به تیم یوپن بلژیک پیوست و
به طور رسمی در این تیم معارفه شد .طبق اعالم رسانهها عزت اللهی قرار است در این تیم
شماره  66را بپوشد.
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پزشــک تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان درباره
آخرین وضعیت مصدومیت ارســان مطهری
و میــاد فخرالدینی توضیحاتــی را ارائه کرد.
امیرحسین شریفیا نپور ،با اشــاره به آخرین
وضعیت ارســان مطهــری کــه از ناحیه زانو
مصدوم شــده بود ،گفت :رونــد بهبودی این
بازیکن به خوبی پیش میرود و پیشــرفت 80
درصدی داشته اســت .قرار است روز سهشنبه
مطهری را تســت کنیم تا وضعیت این بازیکن
به صورت کامل مشخص شــود .البته تالش ما
این اســت که او بتواند در هفته ســوم شرایط
بازی را پیدا کند .وی در مورد مصدومیت میالد
فخرالدینی نیز تصریح کرد :در بازی با ســایپا
ضربه شدیدی به عضالت دوقلوی این بازیکن
برخورد کرد و میالد در بــازی با پارس جنوبی
به میدان نرفت .البتــه مصدومیت فخرالدینی
چندان جدی نیست و احتماال در هفته سوم به
میدان خواهد رفت.

خوشحالی «کاوه»
از بازگشت به شارلوا
کاوه رضایی ،مهاجم ایرانــی بروژ که به تازگی
به صورت قرضی به شــارلوا برگشته در اولین
مصاحبــهاش بعد از این انتقال گفت :باشــگاه
شــارلوا جزئی از خانوادهام اســت .از برگشتم
خیلی خوشحال هستم ،احساس خوبی دارم و
کامال برای بازیها آماده هستم .هنوز بسیاری از
چهرهها را اینجا میشناسم و این موضوع ،امور
را برایم آسان میکند .وی افزود :پیشنهادهای
دیگری نیز داشــتم؛ اما همه چیــز اینجا برایم
مهیاست .بســیار سخت است شــما به تیمی
بروید و با محیط جدیــد خودتان را وفق دهید.
من تصادفی اینجا را انتخــاب نکردم بلکه اینها
خانواده من هستند.

مدافع قائمشهری
تراکتورسوار شد!
ابوالفضل رزاقپور ،مدافع قائمشــهری تیم امید
ایران که فصل گذشــته در تیــم پیکان تهران
بازی میکــرد ،راهی تیم تراکتور تبریز شــد.
رزاقپــور ،از مدتها پیش درصــدد جدایی از
پیکان بود و حتی گفته میشــد مقصد بعدی
او استقالل تهران اســت؛ اما آبیپوشان پس از
خرید میلیچ ،مدافع کروات ،از خرید دفاع چپ
تیم امید ایران منصرف شــدند و رزاقپور هم به
پیشــنهاد تیم تراکتور تبریز پاسخ مثبت داد و
در آخرین روز نقل و انتقــاالت لیگ برتر راهی
دیار ستارخان و باقرخان شد .رزاقپور که سابقه
بازی در نســاجی مازندران را هــم دارد ،برای
قرار گرفتــن در ترکیب اصلی تراکتــور باید با
میثم تیموری که همشــهریاش است ،رقابت
کند.

غافلگیری همسر بازیکن
خارجی در ایران!
همسر کوین یانســن ،بازیکن خارجی تیم گل
گهر سیرجان به ورزشگاه دستجردی تهران آمد
تا مانند هرجای دنیا بازی همسرش را ببیند .او
که در جایگاه ویژه حضور داشت و بازی سایپا و
گلگهر را از نزدیک تماشا میکرد ،پیش از پایان
نیمه اول جایگاه ویژه را ترک کرد و با اســتقرار
در اطراف ورزشگاه ،از دور بازی همسرش و هم
تیمیهای او را دید! او حتما نمیدانســته که
ورود زنان به ورزشگاه در ایران ممنوع است!
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چهره ها
نماینده ولی فقیه در سپاه:

آقای رییسی در جهت مبارزه با
فساد محکم ایستاده است
نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران انقالب
اســامی ،پیرامون عملکــرد قــوه قضاییه و
شبهاتی مبنی بر برخورد سیاسی حجتاالسالم
والمسلمین رییســی با مفســدان که از سوی
رسانههای معاند مطرح میشود ،اظهار داشت:
این حــرف کامــا کملطفی به شــخص آقای
رییسی است .حجتاالسالم والمسلمین عبدا...
حاجیصادقی افزود :من با اطالع عرض میکنم
آقای رییســی اذعان کردند؛ در زمینه مقابله با
فســاد هم دولت با ما همراه است و هم مجلس
و امروز باید تالش کنیم فساد را ریشهکن کنیم
و اینکه فالن مفســد مرتبط به مجلس یا دولت
اســت ارتباطی با نیت اصلی مبارزه با مفسدین
ندارد و همه باید تالش کنند فســاد ریشهکن
شود .نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب
اسالمی خاطرنشــان کرد :قطعا هدف مبارزه با
فساد نهتنها سیاسیبازی نیســت بلکه رضای
خدا مدنظر اســت .وی ادامه داد :آقای رییسی
در جهت مبارزه با فســاد محکم ایستاده و این
صحبتها صرفا شوخی اســت و بهزودی همه
خواهند دید کــه قوه قضاییه و شــخص آقای
رییسی نسبت به برخورد و مبارزه با فساد چگونه
مصمم هستند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان
اصفهان خبر داد:

اعزام  ۲۵مبلغ دینی به بقاع
متبرکه و امامزادگان در ایام
تبلیغی محرم
مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان
از اعــزام  25مبلغ دینی همزمــان با ماه محرم
به امامزادگان و بقاع متبرکه اســتان خبر داد.
حجت االســام رضا صادقی در ادامه سخنان
خود با بیان اینکه همزمان بــا ماه محرم طرح
بصیرت عاشورایی در ســطح امامزادگان و بقاع
متبرکه استان از  10شهریور آغاز میشود ،افزود:
این طرح با بهره گیــری از توان تبلیغی مبلغان
دینی اجرایی خواهد شــد .وی ،هدف از اجرای
این برنامه را تبیین فرهنگ عاشــورا و زنده نگه
داشتن قیام اباعبدا...الحسین (ع) با استفاده از
فضای معنوی امامزادگان و بقاع متبرکه دانست
و گفت :این طرح امســال در  350بقعه متبرکه
اصفهان برگزار میشود .حجت االسالم صادقی
با اشاره به اینکه این مبلغان وظیفه پاسخگویی
به شبهات ،تبیین و تبلیغ نهضت حسینی ،اقامه
نماز جماعــت و همچنین اجــرای برنامههای
بصیرتی را دارند ،خاطرنشان کرد :حضور مبلغان
دینی در اجرای طرح بصیرت عاشورایی به طور
حتم به غنای این برنامه خواهد افزود .مدیر کل
اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشاره به
اینکه یکی دیگر از وظایــف مهم مبلغان دینی
آگاه ســازی مردم به ویژه نسل جوان نسبت به
بدعتها و ترویج خرافات از ســوی دشمنان در
عزاداریهاســت ،تصریح کــرد :حضور مبلغان
در عزاداریها از بســیاری بدعتها جلوگیری
می کند.

عضو هیئت علمی گروه آینده پژوهی
دانشگاه اصفهان:

اصفهان دوستان به سرنوشت و
آینده شهر حساس باشند
عضو هیئت علمی گروه آینده پژوهی دانشــگاه
اصفهان و عضو فدراسیون جهانی آینده پژوهی
اظهار کرد :شاید وقتی صحبت از آینده شهر به
میان آید ،بسیاری از کارشناسان تمایل داشته
باشند درباره مســائل مهمی همچون روندهای
حاکم بر آینده شهر ،فناوری یا موضوع مهم شهر
نشینی سخن بگویند ،اما معتقدیم باید درباره
هویت شهر سخن گفت .محسن طاهری افزود:
بناهای تاریخی شهر و بزرگان اصفهان بخشی از
هویت این شهر تاریخی بوده که به ارث رسیده
است و البته آنچه درباره هویت باید گفت موضوع
مربوط به «هویت مقصد» اســت ،بــدان معنا
که غالب شــهر اصفهان و افرادی که اصفهان را
دوست دارند ،چه تصویری از آینده شهر اصفهان
دارند .عضو فداسیون جهانی آینده پژوهی تاکید
کرد :وقتی درباره اصفهان صحبت میکنیم باید
بدانیم چه میزان از مباحث مطرح شده مربوط
به آینده شهر اصفهان است .وی ادامه داد :منظور
از هویت مقصد این است که چه اندازه افرادی که
اصفهان را دوســت دارند درباره آینده این شهر
حساس هستند و سرنوشت خود را با سرنوشت
این شهر گره زدهاند.
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حی علی العزا

از اداره روابط عمومی و معاونت خدمات شــهری
در ســازمان تبلیغات اســامی برای صدور مجوز
داربســتها و خیمههای عزاداری ،ایستگا ههای
صلواتی و بنرهای تبلیغاتی مراســمهای مذهبی
مســتقر شــده و فرآیند صدور مجــوز برگزاری
مراسمهای عزاداری را در سازمان تبلیغات اسالمی
انجام دهد .وی به فعالیت ویــژه پاکبانان در ایام
ســوگواری امام حسین (ع) نیز اشــاره میکند و
میگوید :در هــر منطقه شــهرداری اصفهان به
صورت میانگین حدود  ۱۵نفر مــازاد بر پاکبانانی
که در مجموعه شــهر فعالیت دارنــد ،بحثهای
خدماتی را پوشش و حفظ نظافت شهری را انجام
میدهند.
به گفته رییس خدمات شهری شهرداری اصفهان،
در همین راســتا دســتورالعملهایی به مناطق
 ۱۵گانــه شــهرداری اصفهان ابالغ شــده که بر
اســاس آن در ایام عزاداری هیئتهای عزاداری
و ایستگاههای صلواتی شناســایی و تمامی موارد
کنترل خدماتــی در این فرآیند انجام شــود تا با
نظارت و برنامهریزی محیط شــهری در این ایام
همچون سایر ایام ســال پاکیزه و پویا نگه داشته
شــود .تشــکیل کمیته نظارت بر ایســتگاههای

صلواتی جهت جلوگیری از ایجاد مشــکالت برای
رفت و آمد مردم از دیگر اقدامــات اداره خدمات
شــهری شــهرداری اصفهان با همکاری سازمان
تبلیغات ،شهرداری ،آتش نشانی ،پلیس امنیت و
پلیس راهور است که ساکتی به آنها اشاره میکند و
میگوید :مدیریت شهری اصفهان همراه و همگام با
مردم در آستانه فرارسیدن ماه محرم آماده خدمات
رسانی مضاعف به شهروندان است.
داریم با حسین حسین پیرمی شویم
طرح دیواره پازلی ارگ جهــان نما در میدان امام
حسین (ع) که با توجه به فرا رسیدن مناسبتهای
مختلف و برگــزاری رویدادها در شــهر به همت
ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهان تغییر
میکند ،نیز حال وهوای محــرم به خود میگیرد.
رییس سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان در این
باره میگوید :شــعر «داریم با حسین ،حسین پیر
میشویم ،خوشحال از این جوانی از دست دادهایم»
روی این دیواره به نگارش در خواهد آمد .حســن
موذنی با اشاره به دیگر اقدامات این سازمان در ماه
محرم میافزاید :المانهای اشک در سطح مناطق
 15گانه شهر اصفهان نصب میشود که این کار در
نیمی از مناطق شهری اصفهان انجام شده است و

مابقی نمادها به زودی نصب خواهد شد .وی ادامه
داد :روی این اشکها عبارت «یا قتیل العبرات» و
ترجمه آن با معنای «ای کشــته اشکها» نگارش
شده است.
بازدید مستمر آتش نشانی از هیئتها در
ایام محرم
آموزش به خدمــه هیئتها ،قرار دادن کپســول
اطفای حریــق در همه هیئات و بازدید مســتمر
افســران کشــیک آتش نشــانی از داربستها و
خیمههای بر پا شده در شهر یکی دیگر از اقدامات
مدیریت شهری در ایام محرم است که مدیرعامل
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری
اصفهان به آنها اشاره میکند و میگوید :در صورت
نیاز در نزدیکــی هیئت هایی که پذیــرای تعداد
زیادی از عزاداران باشــند ،خودروی آتش نشانی
مستقر میشود.
محســن گالبی افزود :همچنین فهرست اماکنی
که در آنها مجلــس عزاداری برگزار میشــود به
سازمان آتش نشانی اعالم شــده است تا بازدید از
سوی بازرســان ما صورت گیرد تا چنانچه با موارد
ناایمن برخورد کردند ،تذکر داده شــده و اصالح
شود.

رییس کمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی شورای شهر:

خطا در پروژههای عمرانی را به حداقل رساندیم
رییس کمیســیون عمران ،معماری و شهرسازی شــورای اسالمی شهر
اصفهان با بیان اینکه کیفیت در اجرای پروژههای عمرانی برای مدیریت
شهری بسیار حائز اهمیت است ،گفت :هرگز نخواستیم کلنگ پروژهای را
به زمین زده یا روبانی را بچینیم که کیفیت در اجرای آن مورد توجه قرار
نگرفته باشد .شیرین طغیانی ادامه داد :خطا در اجرای پروژهها را به حداقل
رسانده و از تجارب خوب گذشته مدیریت شــهری در پروژههای بسیار
بزرگ در طول سالهای گذشته استفاده خواهیم کرد .وی با اشاره به پروژه
نصف جهان ،تاکید کرد :عملیات اجرایی این پروژه بهمن ماه سال گذشته

آغاز شد و تاکنون پیشرفت اجرای آن بسیار خوب بوده به طوری که طبق
برنامه زمانبندی شــده ،حدود  ۲۲درصد عملیات اجرایی آن پیشرفت
داشته اســت .طغیانی اظهار کرد :پروژه تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه
شهید اردستانی ،جاده فرزانگان در سطح منطقه  ۱۴و همچنین پروژههای
دیگر شهر از جمله پروژه سالن اجالس که سالها رها شده بود و یک حرکت
الکپشتی در اجرای آن وجود داشــت ،با سرعت خوبی در حال اجراست.
طغیانی با بیان اینکه حمایتهای شــورای شــهر از شهرداری ،مدیریت
مدبرانه پروژهها همچنین استفاده از تجارب خوب گذشته ،باعث پیشرفت

در کارگاه حرکت به قصد سیاحت عالم مطرح شد؛

دومین کارگاه ســفر و گردشــگری با عنوان
«حرکت به قصد سیاحت عالم» با اجرای رضا
شهران و به همت اداره گردشگری وابسته به
سازمان فرهنگی ،اجتماعی ورزشی شهرداری

اصفهان در شامگاه پنجشــنبه 7 ،شهریورماه
در ســالن اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار
شد.
رضا شــهران که از تهران بــه اصفهان آمده
بود تا تجربیات ســفر به  36کشور جهان را با
مشتاقان به ســفر و گردش را در میان بگذارد
گفت :سالهاســت به ســفر کردن مشغولم و
هدف تفریح را دنبــال نمیکنم بلکه قصد من
از سفر شناخت بیشتر خود و محیط پیرامونم
اســت .وی که به همه کشــورهای اروپایی،
کشورهای آمریکای جنوبی تا ونزوئال ،آسیای
جنوب شرقی ،روسیه ،استرالیا ،هند ،مالزی،
تایلند و خاورمیانه ســفر کرده اســت ،ادامه
داد :طبیعت گــردی همواره بــا خطر همراه

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

بوده و نیاز اســت که گردشــگران با اصول و
قواعد آن آشنا باشند .از سوی دیگر من تجربه
ســفر به افغانســتان تحت ســلطه طالبان را
داشتم و از ســوی دیگر به ونزوئال سفر کردم
کــه کشــور خطرناکــی معرفی
میشد؛ اما در همه این سفرها لذت
بــردم .آنچه مهم اســت مقصود از
سفر اســت که باید برای گردشگر
مشخص شده باشد تا بتوان از سفر
لذت برد .شــهران با اشاره به اینکه
نکته مهم در ســفر قصــد و هدف
گردشــگر اســت و آخرین مسئله
در ســفر ،پول اســت تصریح کرد:
هر وقت گردشــگر قصد و مقصود را از ســفر
مشخص کرد امکانات آن هم فراهم میشود.
اگر بتوان با آدمهای دنیــا ارتباط برقرار کرد
همیشــه میتوان سفر ارزان داشــت؛ اما اگر
ارتباطات محدود باشــد باید برای سفرکردن
هزینه کرد .وی افزود :برای ســفر ارزان باید
چهارچوب ذهنی را شکســت .اگــر هدف از
سفر ،اسکان در هتل و مکا نهای گردشگری
از پیش تعیین شــده اســت باید هزینه کرد
و ســفر گران تمام میشــود؛ اما اگر بر اساس
ارتباط و زندگــی واقعی با مردم و شــناخت
دوسویه با دیگران سفر کنیم طبیعی است که
ســفر به مراتب ارزانتری را در پیش خواهیم
داشت.

در اجرای پروژههای شهری شــده است ،گفت :با توجه به شرایطی که در
کشور رصد میکنیم ،فکر میکنم بسیاری از مدیران شهری شهرهای دیگر
برای بازدید از پروژهها به اصفهان آمده و یکی از سواالتی که میپرسند این
است که دالیل موفقیت شهر اصفهان در این شرایط سخت اقتصادی چه
بوده است؟البته من فکر میکنم مهمترین دلیل همدلی و همراهی شورای
شهر و شهرداری است .وی تاکید کرد :بر اساس تجربیات  ۲۰تا  ۳۰ساله
مدیران شــهری ،در هیچ دورهای از مدیریت شهری اصفهان تا این اندازه
صرفه اقتصادی را شاهد نبودهایم.

در نشست «وضعیت دیگر» مطرح شد؛

هنر ارتباطات گردشگر ،کلید سفر ارزان

در هر کاری با مسئولیت پذیری ،خطر کنید
نشست وضعیت دیگر با حضور جمعی از جوانان
اصفهان به بهانه روز جهانی جوان در دو بخش
گپ و گفت درخصوص مسائل پیش روی جوانان
در ســالن هنرســتان هنرهای زیبا برگزار شد.
بعد از ظهر روز پنجشنبه  7شهریور،
نشســتی با عنوان « وضعیت دیگر»
به بهانه روز جهانی جوان در ســالن
هنرستان هنرهای زیبا در دو بخش
گپ و گفت درخصوص مسائل پیش
روی جوانان و سخنران کلیدی برگزار
شــد؛ در بخش نخســت ،احمدرضا
کاظمی نویســنده و طنزپــرداز در
خصوص تحصیــات ،فاطمه عادلی
بازیکن تیم ملی فوتبال زنان و باشگاه ذوب آهن
با موضوع فرصتهای نابرابر ،شــهاب کاظمیان
مدیر پورتفولیو شرکت رهنما ولچرز درخصوص
اشتغال و کارآفرینی و بابک بقایی دانش آموخته
دانشــگاه مریلند آمریکا درخصوص مهاجرت
با جوانــان به گپ و گفت صمیمــی پرداختند؛
همچنین دکتر غالمرضا ظریفیان پژوهشــگر و
استاد دانشگاه به عنوان سخنران کلیدی برنامه
به جمع بندی و ارائه مطالــب مرتبط پرداخت.
شهاب کاظمیان ،مدیر پورتفولیو شرکت رهنما
ولچرز هم که برای بخش اشــتغال و کارآفرینی
به این برنامه دعوت شده بود ،خطاب به جوانان
گفت :ما جوانان برای رشــد و پیشرفت به جای
پشت میز نشستن و فکر کردنهای بیهوده ،باید
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وسط میدان برویم و تجربه کنیم .وی با بیان اینکه
زندگی پیچیدهتر از آن است که خودمان بخواهیم
تصمیم بگیریم کجا باشیم ،افزود :در هر کاری،
هرگز نترسید و زیاد فکر نکنید ،البته منظور از

این حرف ،آن نیست که بی مسئولیت باشیم بلکه
در کنار ترس ،با مسئولیت پذیری ،خطر کنیم.
وی با تاکید بر اینکه کار ،عار نیست ،تصریح کرد:
روی سرمایههای اجتماعی خود ،روی وجدان و
مســئولیتپذیری خود کار کنید تا به موفقیت
برسید .وی با ابراز تاسف از اینکه متاسفانه بیشتر
ما دالل شــدهایم و فقط به دنبال پول هستیم،
گفت :قدیمیها در کنار پول ،دغدغههای دیگری
هم داشــتند ،ما هم باید به دنبال آن دغدغهها
باشیم .گفتنی است؛ این نشست به همت سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان،
شورای مشاوران جوان شهردار اصفهان و مدیریت
پژوهش ،خالقیت و فناوریهای نوین شهرداری
اصفهان برگزار شد.

zayanderoud8108@gmail.com

پایان کار اثر هنری جدید
نگارگر پیشکسوت اصفهانی
جدیدتریــن اثر هنری نگارگر پیشکســوت
اصفهانــی همزمان با آغاز مــاه محرم پایان
یافت.

اصفهان رنگ و بوی محرم به خود گرفت؛

نرگس طلوعی
باز هم محرم فرا رسید تا بار دیگر با روضه حسین
علیه السالم نفس تازه کنیم و دل را که در گودال
آلودگیهای دنیوی گرفتار شــده ،به عطر حضور
دسته های عزاداری ساالر شــهیدان شست وشو
دهیم .اگرچه از ماجرای کربال و رشــادت شهید
نینوا و دیو صفتی اشقیا ،سالها و سدهها میگذرد
اما هربار که این ماه آغاز میشود تازهتر از تازه است
و به عاشــقان اهل بیت (ع) جانی دوباره میدمد.
هرگاه نام حســین (ع) میآیــد دلهای اهل دل
به لرزه می افتد و اشــک در چشمانشــان حلقه
میزند .چند روزی است که پرچمهای عزا در شهر
برپا شده تا نصف جهان رنگ و بوی محرم به خود
بگیرد و مدیریت شــهری همچون روال ســالیان
اخیر همراه با مردم شــده تا مقدمــات برگزاری
مراسم سوگواری امام حسین (ع) به بهترین شکل
ممکن فراهم شود.
تمام فضای تبلیغات فرهنگی شــهر در
اختیار هیئتهای مذهبی قرار گرفته است
شهردار اصفهان که صبح دیروز در برنامه رادیویی
ســام اصفهان حضور به هم رســانده بود با بیان
اینکه حال وهوای شهر حسینی شده گفت :پرچم
یا حسین (ع) در ابرپرچم میدان بزرگمهر با حضور
مردم و اعضای ستاد شهر حسینی برافراشته شد.
قدرت ا ...نــوروزی افزود :تمام فضــای تبلیغات
فرهنگی شــهر در این مدت در اختیار هیئتهای
مذهبی و متولیان مجالس عــزاداری قرار گرفته
است.
همراهی و همگامی مدیریت شــهری با
مردم در برپایی خیمههای عزا
برگزاری جلسات مختلف با مسئوالن هیئتهای
مذهبی مناطق مختلف یکی از برنامههای مدیریت
شهری در ســال جاری اســت که رییس خدمات
شهری شــهرداری اصفهان به آن اشاره میکند و
میگوید :در تمام مناطق ،گروهی متشکل از اداره
خدمات شــهری ،مدیریت بحران ،آتش نشــانی،
روابط عمومی و حتی نماینده ســازمان تبلیغات
اسالمی و مشاور شهردار اصفهان در امور مذهبی
تشکیل و جلســاتی با هیئتهای مذهبی مناطق
مختلف برگزار شــده تا نکات آموزشــی و ایمنی،
موارد بحران و خدمات شهری اطالع رسانی شود.
غالمرضا ساکتی افزود :مقرر شده یک نفر نماینده
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استاد رضا بدرالســماء گفت :این اثر هنری
برگرفته از شعر در بارگاه قدس که جای مالل
نیست  /سرهای قدســیان همه بر زانوی غم
است ،ســروده مال محسن فیض کاشانی در
وصف شهدای کربال ،خلق شده است .نگارگر
اصفهانی افزود :این تابلو به سبک نگارگری
و تکنیک گواش و آبرنگ در ابعاد  ۳۵در ۵۰
سانتی متر به تصویر کشیده شده است .وی با
اشاره به اینکه ترسیم این تابلو متفاوت با آثار
دیگر است گفت :در این اثر هنری به شهادت
امام حســین (ع) در روز عاشورا و سوگواری
فرشتگان عرش و فضای حزن و اندوه در این
غم بزرگ پرداخته شده است.

خبر

تغییر و تحول در خطوط
اتوبوسرانی اصفهان
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان
و حومه گفت :با هدف بهبود در ارائه خدمات
اتوبوسرانی و افزایش سهولت در جابه جایی
شــهروندان ،تغییراتی در بعضی از خطوط
اتوبوسرانی اصفهان ایجاد شده است.
قدرت افتخــاری گفت :به منظــور بهبود
خدمات اتوبوســرانی و همچنین دسترسی
دانشــگاهیان به ایســتگاه قطار شــهری،
مرکز و شمال شــهر اصفهان و به مناسبت
هفته دولــت ،مبدأ خــط ( ۶۷دانشــگاه
صنعتــی اصفهــان) از میــدان جمهوری
اســامی بــه پایانه متــرو قــدس انتقال
مییابد.
وی افزود :همچنین برای دسترسی هرچه
بهتر شهروندان به ایســتگاه قطار شهری،
مبدأ خط ( ۵۶میدان اســتقالل ،دهنو) از
میدان اســتقالل به پایانه متــروی قدس
انتقــال مییابد .مدیرعامل شــرکت واحد
اتوبوســرانی اصفهان و حومه با اشــاره به
تغییر در مســیر خط  ۵۲ویژه شــهروندان
ساکن در شهرک ســامت ،خیابان خواجه
عمیــد و میدان امــام علی (ع) نیــز اظهار
کرد :در راســتای ارائه خدمات هر چه بهتر
اتوبوســرانی و همچنین دسترسی ساکنان
خیابان شهروند به خیابان جی و میدان امام
علی (ع) در مســیر رفت و برگشت خط ۵۲
(شهرک سالمت ،خواجه عمید ،میدان امام
علی (ع)) تغییراتی ایجاد میشود.
افتخاری ادامــه داد :برای دسترســی هر
چه بهتر ســاکنان خیابــان کاوه به میدان
جمهــوری اســامی ،مبــدأ خــط هفت
(بیمارستان غرضی ،خیابان کاوه) به میدان
جمهوری اســامی (پایانه خــرم) انتقال
خواهد یافت .افتخاری با اشاره به تغییرات
صورت گرفتــه در جابه جایی مســافران
خط  ۴۰شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان،
گفت :به مناســبت هفته دولت و به منظور
ایمنســازی تردد اتوبو سها و پیشگیری
از حوادث ترافیکی در تقاطــع هتل پل ،از
روز گذشــته مبدأ خط ( ۴۰هتل پل -بلوار
سعدی -کوی امیریه) به ایستگاه مترو سی
و سه پل انتقال مییابد .مدیرعامل شرکت
واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه عنوان
کرد :همچنین برای رفاه حال ساکنان محله
بهار  ،اتوبوسهای خط ( ۱۲کاوه ،جمهوری
اسالمی ،شهید رضایی ،وحدت) در میدان
جمهــوری اســامی (ورودی خیابان آیت
ا...کاشــانی) توقف و اقدام به سوار و پیاده
کردن مســافران خواهند کرد .افتخاری با
اشــاره به راهاندازی خط جدید اتوبوس در
منطقه بختیاردشت ،گفت :پس از چندین
سال درخواست شــهروندان بختیاردشت،
ایــن خــط از شــهرک بختیاردشــت به
ســمت پایانه قدس راهاندازی شــده که با
دو دســتگاه اتوبــوس به جمعیت ســاکن
در منطقه بختیاردشــت کــه افزون بر یک
هزار و  ۳۰۰نفر هســتند ،ســرویسدهی
میکند.

امام محمد باقر علیه السالم:
فضيلتي چون جهاد نيست و جهادي چون مبارزه
با هواي نفس نيست.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

چاپخانه :آینده

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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تمرین زندگیساز یک معلم

درخت عجیبی که تنهاش هم میوه میدهد!

یک معلم راهنمایی در اوکالهاما ،تجربه خودش از یک تمرین اشکبار با بچهها
را در فیس بوک منتشر کرد« .کارن واندرلیچ» نوشت« :در بیست و دومین سال
تدریسم ،تمرینی با بچهها انجام دادیم که همزمان بسیار زیبا و غم انگیز بود .من
از بچهها خواستم روی یک تکه کاغذ بنویسند هر کدام چه باری روی دوششان
حس میکنند؟ هر یک از بچهها از چیزی احساس ناراحتی میکرد .بعضی از
جدایی پدر و مادرشان ،بعضی از مرگ یکی از نزدیکان و ...در آخر کالس همه با
چشمان خیس متوجه شدند که باید مهربانتر باشند ،چون همه باری روی
دوششان دارند که آنها را آسیب پذیر میکند».

آنچه که از یک درخت میوه انتظار میرود ،رویش میوه روی شاخههای آن
است! اما «جابوتیکا» معروف به انگور برزیلی کامال متفاوت با دیگر درختان
میوه می دهد .انگور برزیلی در همه جای برزیل اما بیشــتر در جنوب این
کشور دیده میشود که عالوه بر شاخه بر تنه درختان رشد میکند .هر دانه
با قطر  ۳تا  ۴سانتی متری اغلب یک تا  ۴دانه دارد و با رنگ بنفش پررنگ
گوشتی و شیرین اســت .گلهای این درخت سفید یا صورتی است و یک
تا دوبار در ســال میوه میدهند .انگور برزیلی دارای چندین ترکیب آنتی
اکسیدانی و ضد التهابی قوی ضد سرطان است.

گروه موسیقی مهربان
یک گروه موسیقی برای پسرک سه ســالهای که در حال مبارزه با سرطان
است ،کنسرت خصوصی اجرا کردند.
«کوین» سه ساله از تومور مغزی رنج میبرد و بعد از شیمی درمانی و پیوند
سلولی ،حاال سیستم ایمنی بدنش بسیار ضعیف شده به همین دلیل اجازه
ندارد از خانه بیرون برود .وقتی گروه «دراپکیک مورفی» از این اتفاق با خبر
شدند ،تصمیم گرفتند سری به خانه آنها بزنند و از پشت پنجره برای کوین
یک اجرای خصوصی داشته باشند.

یادداشت
چرا عزاداری امام حسین (ع) از اول محرم شروعمیشود؟

عکس روز
دوخط کتاب

ســعی کنیم واقعیت
را ببینیم

راستی که با چنین جنایاتی
خونین ،چقدر نوشــتهها و
اندیشــههای بشــر باطل و
بیاســاس جلــوه میکند.
آنجــا که فرهنــگ و تمدن
هزاران ساله بشر نتوانسته
باشــد جلوی ایــن رودهای
خــون را بگیــرد و صدهــا

هزار کانــون شــکنجه را
از بیــن ببــرد ،پــس هرچه
میگویند و میکنند ،دروغ
و بــیارزش اســت و تنهــا
یکی از بیمارستانها برای
نشــان دادن چهره مخوف
جنگ کافی است.
«در غرب خبری نیست»
اریش ماریا رمارک

آیین
طشتگذاری
در اردبیل
آیین طشــت گذاری
یکی از مراسمات سنتی
عــزاداری در ماه محرم
و منســوب به منطقه
اردبیل بوده و از ســه
روز مانده به آغاز محرم
در بیش از  ۴۱مســجد
و حســینیه این شهر
برگزار میشود.

حجت االسالم و المسلمین علیرضا پناهیان در یادداشتی به
سوالی مبنی بر اینکه چرا عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع)
از ابتدای ماه محرم آغاز میشود ،پاسخ دادند که مشروح آن
در ادامه آمده اســت .در روایت آمده است که امام رضا (ع)
فرمودند :هنگامی که ماه محرم شــروع میشد ،دیگر کسی
پدرم را خندان نمیدید و هر روز ناراحتی او بیشــتر میشد
تا روز دهم محرم .پس وقتی روز دهم میرسید ،آن روز روز
مصیبت و اندوه و گریه او بود .شــاید به این دلیل باشــد که
عزاداران قبل از عاشورا با ده شــب عزاداری بتوانند خود را
برای حضور در غم بزرگ عاشورا آماده کنند .چرا که پس از
یک هفته عزاداری ،حضور در ذکر مصیبت هولناک عاشــورا
قابل تحملتــر خواهد بود .تمام عــزاداران میدانند که اگر
عزاداری از روز عاشورا شروع میشد چقدر ذکر مصیبتها در
عاشــورا دردناکتر و غیرقابل تحملتر میشد .اینکه پیامبر
ــر َار ًة فِی ُق ُلوبِ
اکرم (ص) فرمودند« :إ ِ َّن ل ِ َقت ِْل ال ْ ُح َس ْ
ــی ِن َح َ
ِین َل ت َْب ُر ُد أَبَداً»
ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
از طرف دیگر ممکن اســت یک دهه عزاداری قبل از عاشورا
برای بعضیها کســب توجه و آمادگی برای ایجاد ســوز در
روز دهم باشد .کســانی که دل غافلی دارند یا در اثر توجه به
تعلقات دنیا احساس محبتشان به امام حسین (ع) کم شده
باشــد ،ده روز فرصت دارند تا در محافل عزاداری با شنیدن
مواعظ و معارف دینی آمادگی الزم را کســب کنند تا مبادا
در روز مصیبت بزرگ اباعبدا ...الحســین (ع) بیاحساس و
بیتوجه حضور پیدا کنند.شــاید حکمت آن این باشــد که
در واقع این عزاداری دهــه اول محرم یک نوع اعالم آمادگی
برای نصرت است تا صرف سوگواری و گویی عزاداران به قصد
یاری اباعبدا ...الحســین (ع) از همان ابتدای محرم به خیمه
امام حسین (ع) میروند که موالیشان را غریب نگذارند .به
همین دلیل عزاداری دهه عاشورا رنگ و بوی حماسی دارد
و دستههای عزا با عالئم دســتههای رزمی در میادین دیده
میشوند .در حالی که عزاداری از عصر عاشورا و شام غریبان
به بعد تنها رنگ و بوی غم به خود میگیرد.

به میزبانی شرکت قارچ یکتای سپاهان برگزار شد؛

نخستین جشنواره آشپزی با قارچ در اصفهان
حدیث زاهدی
نخستین جشــنواره پخت غذاهای ایرانی با قارچ با مشارکت
انجمن صنفی پرورش دهنــدگان قارچ خوراکــی ایران در
راستای شعار سال« ،رونق تولید و حمایت از تولید ملی» ،به
منظور فرهنگ سازی تغذیه سالم زندگی سالم ،با حضور ۴۵۰
شرکت کننده به میزبانی شرکت یکتای ســپاهان با حضور
نماینده مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران استانی و
اقشار مختلف مردم در پالزای اصفهان سیتی سنتر برگزار شد.
علیرضا الماسی ،مدیر عامل شــرکت قارچ یکتای سپاهان و
عضو هیئت امنای قارچ کشور با اشاره به بیانات رهبر انقالب و
همچنین نام گذاری امسال با عنوان «رونق تولید» اظهار کرد:
شرکت قارچ یکتای سپاهان در سال  1382با همت و مدیریت
جهادی درمنطقه جرقویه ســفلی ،واقع در شرق شهرستان
اصفهان تاســیس و هم اکنون پس از مدت  16ســال تالش
وکوشش و تحقیق و توسعه ،توانسته اســت در زمینه تولید
کمپوســت قارچ خوراکی ،قارچ خوراکی دکمهای ،بذرقارچ
(اسپان) ،خاک پوششی و قارچ فرآوری شده ،موفق باشد .این
شرکت با اشــتغالزایی  400نفر به صورت مستقیم و حدود
 2000نفر به صورت غیر مســتقیم ،موجب توســعه پرورش
قارچ به عنوان مهم ترین مشاغل خانگی در شهرها و روستاها
به خصوص شــرق اصفهان به عنوان بزرگترین و تنها تولید

کننده کمپوست بلوک مکانیزه ،قارچ خوراکی ،بذر (اسپان) و
خاک پوششی در منطقه مرکزی کشور مشغول فعالیت باشد.
الماســی ،هدف از برگزاری این جشــنوار را افزایش سرانه
مصرف قارچ در راســتای ســامت جامعه و پایــدار کردن
واحدهای تولیدی قارچ در سطح کشور دانست و تصریح کرد:
امید است که با برگزاری این جشــنوارهها ،فرهنگ استفاده
از محصول قارچ در سطح کشــور نهادینه شود و به طبع آن
اشتغال زایی حاصل از افزایش واحدهای تولیدی بیشتر شود.
مدیرعامل شرکت قارچ یکتای سپاهان با تاکید بر تولید ۱۳
هزار تنی محصول قارچ در اصفهان با  ۲۵واحد تولیدی اظهار
کرد :ســامتی و در درجه دوم رونق تولید واحدهای پرورش
قارچ و اشــتغال زایی میتواند از جمله موارد مهم در توسعه
قارچ در کشور به شمار آید.
در ادامه دکتر حسن افشار ،رییس انجمن پرورش دهندگان
قارچ کشــور با اعالم اینکــه در جهان  ۱۲میلیــون تن قارچ
تولید میشــود که چین با تولید  ۷میلیون تن در رده اول و
ایران با تولید  ۱۵۲هزارتن ،رتبه ششــم درجهان را داراست،
اظهار داشت :مصرف سرانه قارچ در کشــور  ۱/۲تا  ۱/۵کیلو
است که در مقایسه با کشورهای دیگر رتبه پایینی دارد و به
نظر میرسد در معرفی این محصول ارزشمند به هموطنان،
کوتاهی شده است .افشار در پایان سخنان خود اذعان داشت:
هم اکنون  ۱۸۰هزار تن قارچ در سال جاری تولید میشود که

امید است با قرار گرفتن قارچ در بین کاال های اساسی و روزانه
مردم و افزایش سرانه مصرف ،شاهد تولید بیشتر این محصول
ارزشمند باشیم.
در ادامه این جشنواره زهرا ســعیدی ،نماینده مردم مبارکه
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به تغذیه نامناسب و جای
ندادن خوراکی هایی مانند قارچ در سبد روزانه مردم ،اظهار
داشت :علت بسیاری از بیماریها ،سرمایه گذاری نکردن بر
تغذیه سالم در میان مردم است و عدمآشــنایی مردم با این
اصل مهم سبب شده که امروزه در سفرههای غذایی ایرانیان
بسیاری از محصوالت سالم جایی نداشته باشند که قارچ یکی
از آن محصوالت است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شــورای اســامی با اظهار
امیدواری از اینکه ریشــه هر دســت کجی بــه بیت المال
حذف شــود ،گفت :صنعت قارچ در ایران باید ایرانیزه شود و
نمایندگان مجلس به این امر مهم توجه دارند.
وی با مظلوم خواندن قشر کشاورز ،اجرای طرح «ممنوعیت
به کارگیری بازنشستگان» را بزرگترین اقدام خود در طول
دوران خدمتش عنوان کرد و در ادامه در خصوص طرح مالیات
و مسکن افزود :طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش امالک
که با هدف حمایت از تولید و عرضه ،کاهش نوســانات بازار
مسکن ،جلوگیری از ســوداگری و حمایت از خانه دار شدن
اقشار متوسط و ضعیف تدوین شــده که مقابله با سوداگری

و کاهش التهابات بازار مسکن به قانون مالیاتهای مستقیم
یکی از آن بزرگ ترین فواید آن به شمار می رود.
گفتنی است؛ در این جشنواره  ۴۵۰نفر ،هنر آشپزی خود را
به نمایش گذاشــتند که پس از اعالم نظرات داوران ،نفر اول
حسین مومنی با غذای قورمه ســبزی با قارچ و برنج لنجان،
نفر دوم سیدمحمد صیدایی با غذای کته قالبی با قارچ و نفر

سوم حسین آقا امینی خواه با غذای بریانی با قارچ ،برگزیدگان
اصلی این جشنواره بودند که جوایزی از قبیل سکه بهار آزادی
و جوایز نقدی به آنها اهدا شد.
این جشنواره با حضور بیش از  ۲۰۰۰نفر و اهدای قارچ رایگان
در میان حاضران و با اجرای موســیقی و استندآپ کمدی به
کار خود پایان داد.

